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TA N U LM Á N YO K

Huszár Tibor

JÁSZI-DILEMMÁK

(Egy fejezet a szociológia magyarországi intézményesülésének 
történetéből)

Az 1880-1900-as években felgyorsult a modernizáció, a tőkés tulajdonviszonyok a 
gazdaság minden ágazatát új módon szituálják. Változik az ország műveltségi szerke
zete is. A nagybirtokrendszer megmerevedése, a történelmi osztályok, egyházak ér
demben töretlen hegemóniája ugyanakkor a különböző struktúrák „egymásra csúszá
sát", legitimációs elvek és technikák sajátos szimibózisát eredményezik.

A rendies minták, polgári értékek egyidejű jelenléte, a vallási-etnikai csoportok 
közötti kontroverziák magyarázzák az ún. középrétegek, értelmiségiek tömbösödését, 
pontosabban a kooperáció és az elkülönülés, a szándékolt mintakövetés és a szeg
regáció egyidejű jelenlétét.1 A politikai-ideológiai mező frakcionáltsága ezen struktúrák 
vonatkozási keretében értelmezhető.2

A konzervatív-liberális ideológián belüli változásokat, a radikalizmus jelentkezését, 
időleges koalíciójukat, majd elkülönülésüket is e folyamatok indukálják, minthogy a 
tudományos, politikusi, szociálpolitikusi szerepkészletek meghatározott övezetekben 
tapasztalható tagolatlansága sem függetleníthető a szociális és mentális struktúrák 
egymásra tolódásának fentebb vázolt jelenségeitől.

Ezekben az években sorra alakultak Magyarországon a társadalomtudományok 
művelőit tömörítő tudományos társaságok, egyletek.3 Megsokasodik a tudományos 
periodikák, publikációk száma.4 Megjelennek új szellemiségű irodalmi-társada
lomtudományi orgánumok. A Huszadik Század prehistorikumában a legjelentősebb 
az Élet 5

Az egyetemek és az Akadémia, ha nem is voltak ösztönzői az új törekvéseknek, 
de legalábbis a századforduló első évéig — a szabadelvűség régi vágású képviselői 
támogatásának köszönhetően — nem is zárkóztak el mértéktartó támogatásuktól. Az 
egyetemek legtöbb karán — így a budapesti Állam- és Jogtudományi Karon is — 
voltak jelentős tanáregyéniségek, a konzervatív irányok befolyása azonban domináns; 
az állagvédelem a kontraszelekciónak kedvez.6 Tudománypolitikai kezdeményei s azok 
sorsa hűen tükrözik e korszakot jellemző lehetőségeket, kontroverziákat.7

1900-ban ilyen ellentmondások, kihívások közepette jelent meg a Huszadik Század 
első száma, s alakult meg 1901-ben a Társadalomtudományi Társaság. Jóllehet az 
indulás éveiben mind a folyóirat, mind a Társaság irányzatok és nemzedékek koalíciója, 
tudományszakok társulása volt, történetének egész időszakát summázva témánk
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összefüggésében mégis megállapítható, hogy a folyóirat, akárcsak a Társaság8 a 
szociológia magyarországi meghonosításában új szakaszt, új minőséget képviselt: 
fókuszálta a korábbi sporadikus törekvéseket, öntudatosan vállalta, hogy új világlátás, 
társadalomelemzési módszer szálláscsinálója lesz.9 A társadalomtudományok, a pub
licisztika számos rangos művelőjét tömörítette: az általuk kezdeményezett Társada
lomtudományi Könyvtár fon tos műveket tett a magyar olvasók számára is 
hozzáférhetővé; a Társaság által kezdeményezett viták az ország modenrizációjával 
kapcsolatos kérdések széles körét érintik,10 a Huszadik Század publikációiban minden 
lényeges társadalmi konfliktus tematizálódik. Maradandó értékű terepmunkákat kez
deményeztek, létrehozták a szociográfia módszeres művelésének első hazai műhe
lyét.11

Ily módon a Társaság munkájával kapcsolatban is valós eredményeket összegez
hetett Bolgár Elek 1908-ban a lipcsei Monatschrift für Soziologie számára készített

*  “1 О  'szemlejeben. írását egybevetve az olasz, osztrák, francia, belga, német szociológia 
fejlődéséről tudósító ismertetésekkel — úgy tetszhet — , a magyar szociológia nem 
volt jelentős lépéshátrányban.13

S mégis: bár a Társaság és a Huszadik Század szellemi hozadéka — búvópatakként 
vagy kikristályosodási pontként részese marad a hazai társadalomtudományok foga
lom- és ismeretkészletének, e kiválóan felkészült gárda a szociológia legitimációját a 
századelő Magyarországán nem tudta megvalósítani. Témánk összefüggésében ez 
azt jelenti, hogy bár előrehaladt a professzionalizáció és a szociológia hazai intézmé
nyesítése, áttörést nem sikerült elérniük.

Ezen állítás megalapozottságának tisztázása érdekében a következő kérdések 
vizsgálata indokolt: a magas színvonalú viták eredményeként definiálódott-e egy vagy 
több olyan „vezérelv", amely kiindulópontul szolgálhatott konzisztens nézetrendszerek, 
paradigmák megfogalmazásához? Milyen objektív, illetve szubjektív adottságok aka
dályozták a professzionalizáció végigvitelét, az önállósodás útjait kereső új szaktudo
mány kognitív vonatkozásainak, az önálló fogalmi nyelvnek, beszédmódoknak, 
gondolkodási sémáknak a kikristályosodását? Milyen módon értelmezték az új tudo
mány funkcióit, közelebbről az elmélet és gyakorlat, a tudomány és politika viszonyát? 
Törekedtek-e a professzionalizáció akadémiai bázisának megteremtésére, a szakem
berképzés intézményesítésére, avagy az adott viszonyok között ezt eleve reményte
lennek ítélve a társadalmi cselekvést ösztönző közvetítést, ismeretterjesztést tekintették 
elsődleges feladatuknak?

Ezeknek a kérdéseknek részletező elemzésére e helyen nem vállalkozhatunk. Itt 
csak az intézményesülés, a professzionalizáció összefüggésében kíséreljük meg a 
választ, mindenekelőtt Jászi Oszkár életművének —  pontosabban az életmű néhány 
dilemmájának — elemzése segítségével argumentálva álláspontunkat. A Társaság 
első fél évtizedének néhány történését is csak annyiban érintettük, amennyiben Jászi 
gondolati evolúciójának rekonstrukciója, a tudomány — a szociológia — és a politika 
változó viszonyának vizsgálata indokolja.
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A folyóirat és a Társaság — legalábbis az indulás időszakában — nem tudományos 
műhelyként, orgánumként határozta meg feladatait. Jászi Oszkár programadó cikke, 
teljes összhangban tartalmával, a Tudományos publicisztika címet viselte.14 Jászi 
szuggesztív reformprogramot körvonalazó cikkében posztulálta: az emberi szellemnek 
„természettudományos kutatás tréningje alatt” kifejlődött alapsajátosságai egybeesnek 
a modern természettudományos szemlélettel.15 Pulszky Ágost elnöki székfoglalójában 
a nagyközönséghez fordulást, a tudományos és a gyakorlati politika közötti hídépítést 
jelölte első számú feladatnak.16

Jászi Oszkár és elvbarátai, részt vállalva a folyóirat és a Társaság alapításában, e 
racionális tudomány „jelenlétét" adottnak tekintették, mint ahogy a társadalompolitikai 
tevékenység is egybeesik legbensőbb személyes elkötelezettségükkel. Egyidejűleg 
meg voltak győződve e két tevékenység összeegyeztethetőségéről. Vallották: csak a 
tudományos publicisztika biztosíthatja, hogy ne „pártvezéri elhatározások", „klub-int
rikák" vagy jogi konstrukciók perspektívájából, hanem „a társadalom alaptörvényeiből 
kiindulva, azok szempontjából” legyenek mérlegelhetők „a haladás tervei és eljárásai” , 
a „jövő fejlődése”.17 A kételyek, a „racionális tudomány", az evolúciós elv mindenha
tóságában, a tudományos és a releváns politikai tevékenység összeegyeztethetősé
gében a kezdeti időszakban nem jellemzőek vagy legalábbis nem meghatározóak; e 
feltételezések reflexiójáig kudarcok, megosztó viták, szélesebb körű nemzetközi tájé
kozódás eredményeként jutottak el.

A Jászi Oszkár pályáját rekonstruáló írások, a pályakezdés éveit elemezve, joggal 
állítják középpontba tudományos publicisztikai írásait, tudománypolitikai vállalkozásait. 
A folyóirat és a Társaság születésének valóban az 1900-ban huszonöt éves Jászi 
Oszkár18 az iniciátora, nagy tekintélyű, tudósok, közéleti emberek az ő — valamint a 
vele társuló Gratz Gusztáv és Somló Bódog felkérésére vállalnak szerkesztőbizottsági, 
illetve vezetői szerepkört.19

Jászi mind a folyóiratban, mind a Társaságban igen aktív: a Huszadik Század első 
évfolyamaiban szinte minden hónapban jelenik meg publikációja,20 s a Társulat fon
tosabb vitáin is felszólal.21

Ezek a tanulmányok, recenziók arról tanúskodnak, hogy a programadó cikkben 
jelölt feladatkörön túl — mellette és nem megtagadva — Jászinak határozott tudo
mányos aspirációi is voltak, jóllehet konkrét irányuk csak lassan körvonalazódott.

Ezt a szándékát több ok, hatás is magyarázza; az előzmények visszanyúlnak a 
folyóirat, a Társaság alapítása előtti évekre.

Egyetemi tanulmányai befejezését követően a Földművelésügyi Minisztériumban 
helyezkedett el. A minisztériumi pozicionáltság, közéleti szerepvállalás a tudományos 
aspirációkkal ezekben az évtizedekben nem tűntek összeegyeztethetetlennek, külö
nösen nem jogi pályán. A Földművelésügyi Minisztérium azonban a konzervatív érdek- 
csoportok fellegvára; Jászi — mint ez életrajzából kitetszik — e közegben nem érzi 
jól magát22, s érdemi feladatokat sem kap. Keresni kezdi a „kitörési pontokat", a 
számára elfogadható megoldásokat. Az egyetemi tanszék látszott olyan megoldásnak,
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ahol az egzisztenciális biztonságot a számára vonzó oktatói-kutatói munkával társít
hatja.

Elhatározásában nyilván motiválta bátyja pályája. Viktor 1893-tól a kecskeméti, 
1902-től a debreceni Jogakadémia tanára. 1898-ban a PPTE-n habilitál. A Huszadik 
Század ban is jelennek meg publikációi.23 Erős a Pulszky-i, Pikler-i minta vonzása is, 
s ösztönözték azok is, akikkel együtt a folyóirat illetve Társaság alapítását kezdemé
nyezte. E szempontból a hozzá már ekkor legközelebb álló Somló Bódog pályakezdése 
jelentett kihívást.24

A legkézenfekvőbb megoldásnak az tetszett, ha Pulszky tanszékén habilitál, s így 
teszi meg az első lépést a kívánt cél irányába. Ám a budapesti egyetem jogi karán 
ekkor már — vagy újra — erős többségben vannak a konzervatív-nemzeti irány, a jogi 
historicizmus képviselői.

Ez a szellemiség tükröződött egyébként a szociológia tantárgyként való elismeré
sével szembeni kari állásfoglalásban is. Jászi Oszkár a Huszadik Század első évfolya
mában25 így értelmezi a történéseket. Emmer Kornél26 az 1900. évi költségvetést 
előkészítő tárgyalások során a kultuszminiszternél javasolta szociológia tanszék felál
lítását. A javaslat tekintélyes személytől indult el, még sincs remény, hogy perfektuá- 
lódjon. Véleményének argumentálására Jászi két történést idéz fel, s témánk 
szempontjából ezek nem marginálisak. A budapesti jogi karon jelentkező jelölt kérelmét, 
hogy szociológia tárgyból habilitáljon, a kar elutasította. A habilitáns nagyon helyesen 
arra gondolt, "hogy a docensi intézmény egyik fő feladata nyugatszerte az, hogy olyan 
tárgyak előadásáról is gondoskodás történjék, melyek még rendes tanárral képviselve 
nincsenek. A kar többsége azonban arra az álláspontra helyezkedett, hogy ilyen 
tudomány nem létezik. (Kiemelés: H.T.)... De még ezzel sem elégedtek meg a veze
tőkörök. A cultusministériumban már készen áll a javaslat, hogy a jogbölcseletet és a 
politikát, azt a két tárgyat, melyen át a szociológiai kutatások eredményei némileg az 
ifjúságba beszivároghattak volna — nyilván a kar előterjesztése alapján —, ha nem is 
formailag, de lényegében nem létezővé teszi. A sokat hangoztatott «nemzeti eszme« 
tehát ismét diadalt ült...”27

Jászit Pulszky Ágost és Pikler Gyula nyilván a részletekről is tájékoztatta. Ezért ítélte 
reményteljesebbnek, ha habilitációjával a Bölcsészettudományi Karon kísérletezik. 
Elhatározását az is motiválhatta, hogy első próbálkozásai a Budapesti Szemlé ben, az 
Akadémia nagy tekintélyű folyóiratában jelentek meg.28 Mindenesetre tény, hogy a 
századfordulót követő első években egyre határozottabban foglalkozik a művészeti 
jelenségek szociológiai interpretációjának lehetőségével. Természetesen nem e kér
déskör érdeklődésének kizárólagos tárgya, de irányultsága jól felismerhető.29

Az erkölcs és a művészet viszonyát taglaló mű benyújtására meghirdetett akadémiai 
pályázat ezért nem éri felkészületlenül. Igényes — 40 ív terjedelmű — pályaművet nyújt 
be a jeligés pályázatra. Joggal remélhette: siker esetén javulnak habilitációjával s egy 
külföldi ösztöndíj elnyerésével kapcsolatos esélyei. A témának volt szociológiai olvasata, 
így távolabbi céljait sem kellett feladnia: szociológiai témájú pályázat meghirdetésére 
pedig nem volt esély.
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A pályázatra négy pályamű érkezett. A bíráló bizottság — egy ellenszavazattal — 
a 2. számú pályaművet javasolta. Az Akadémia I. osztálya a javaslatot elfogadta. A 
borítékot ezt követően bontották fel. Az MTA 1902. évi közgyűlésének jegyzőkönyvéből 
kitetszően így vált ismertté: a Gorove-díj ez évi kitüntetettje Jászi Oszkár.30 A pályamű 
első kiadása — rövid értékelésére később visszatérünk — a Társadalomtudományi 
Könyvtár köteteként jelent meg 1904-ben.31

Reményei azonban megalapozatlannak bizonyultak. Magántanári kérelmét a Böl
csészettudományi Kar sem fogadta: a jegyzőkönyv tanúsága szerint nem volt hajlandó 
a szociológiát bölcsészkari tárgynak elfogadni.33

1903-ban benyújtott ösztöndíj kérvényének sorsa habilitációs kérelmével rokon, s 
a főbb szereplők is érdemben azonosak. Az Ösztöndíj Tanács kérelmét a PPTE ÁJK-ra 
küldi meg véleményezés céljából. Ott a szociológiát „philisophiai" tárgyként minősítik 
s ezért a kérvényt véleményezés céljából „átteszik" a BTK-ra. Ez viszont nem hajlandó 
a szociológiát a kar tárgyai közé felvenni.33

Jászi Oszkár a történteket nem csak személyes kudarcként élte át. Harcát a 
szociológia elismertetéséért — mint ez írásunk korábbi részében dokumentálni igye
keztünk — a Huszadik Század indulásának pillanatától kezdve folytatta. A hazai kez
demények kiforratlanságával maga is tisztában volt, de a tudomány nemzetközi 
eredményeit elégségesnek tartotta ahhoz, hogy e tárgy egyetemi elismertséget kapjon.

Már 1900 decemberében kelt — korábban idézett Írásában — a tudomány érvé
nyessége melletti legfőbb érvként a szociológia nemzetközileg elismert — vagy általa 
annak vélt korifeusaira hivatkozik.34

E tudósok hazai megismertetése céljából már a Huszadik Század első évfolyamában 
jelentetnek meg külhoni szerzőktől cikkeket. Csak példaként említjük: az első számban 
közük G. Símmel, a másodikban C. Bouglé tanulmányát.35 A publikációk kiegészülnek 
az angol, francia, német nyelvterületen megjelenő könyvek, folyóiratok, kritikai ismer
tetésével, szemlézésével. A Társadalomtudományi Könyvtárt is e cél szolgálatába 
állítják.36

Maga Jászi oroszlánrészt vállal e munkából. A Huszadik Század korai évfolyamaiban 
folyamatosan közöl külhoni szerzőkről, folyóiratokról ismertetéseket. Nem kerülik el 
figyelmét René Worms Nemzetközi Szociológiai Intézetének évkönyvei, az Emil Durk- 
heim iskoláját bemutató L‘ .Année sociologique 37 Ez utóbbi negyedik évfolyamának 
ismertetéséből tudhatjuk meg, hogy Jászi már 1902-ben kapcsolatban állt Durkheim- 
mel, aki hozzájárult A büntetőjogi fejlődés két fő törvénye című tanulmányának ma
gyarországi közléséhez.38

A legitimációs stratégia része, hogy a folyóirat a szerkesztő bizottság tagjai mellett 
— a belső borítón — minden számban közli a külhoni (és hazai) állandó munkatársak 
nevét.39

Hasonló célt szolgálnak azok a publikációk, amelyek a szociológia külhoni egyetemi 
elismertetését dokumentálják. A Huszadik Század 2. évf. 2. számában közli a The 
American Journal of Sociology nyomán A szociológia tanítása Amerikában című írást.40
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Utaltunk rá, milyen aktív Jászi a külföldi kapcsolatok építésében, művek bemutatá
sában. Ám, ha áttekintjük az 1900-1904 között recenzált művek jegyzékét nemcsak 
a művészeti (esztétikai) tárgyú írások sokasodása szimptomatikus, de— a tudományos 
mezőben maradva — a minden irányú tájékozódás igénye is.41 Tekintettel publicisztikai 
írásainak sokaságára, közéleti kötelezettségeire, egzisztenciális kérdéseinek megol
datlanságára — az ebből adódó konfúziókra visszatérünk —, lenyűgöző munkabírása 
ellenére óhatatlanul időzavarba került. S ennek következménye nemcsak egyes folyó
iratok, művek — saját igényeihez s színvonalához mérten — elnagyoltabb, legalábbis 
reflektálatlan bemutatása, de határozott orientációs zavar is.

Természetesen „szervezési" nehézségek, netán pénzügyi zavarok is szerepet játsz
hattak abban, hogy 1902-ben megszakad a külföldi munkatársakkal való intézményes 
kapcsolatépítés. E valószínűsíthető okok, körülmények azonban nem magyarázzák azt 
a tényt, hogy Jászi akkoriban írt tanulmányaiban, monográfiáiban ezen szerzők — így 
E. Durkheim, G. Símmel — által képviselt új megközelítésmódok „nem szüremlenek" 
be. Szerves társadalomelmélet42 című írása arról tanúskodik, hogy Spencer néhány 
tézisének kritikai interpretációja ellenére érdemben belül marad a naturalista társada
lomfelfogás korlátain, s e megállapítás a Szociológia regényről írt nagyobb tanul
mányára43 és — megváltoztatva a megváltoztatandót — Erkölcs és társadalom című 
monográfiájára is kiterjeszthető.

Igaz, Jászi bevezetőnek szánt módszertani fejezetben specifikus társadalmi meg
közelítést ígér.44 Az erkölcsöt is, a művészetet is e szellemben olyan „szociális ter- 
mék”-nek tekinti, amely „a társadalom bizonyos korabeli állapotainak megfelelően 
változó".45

Az általa természettudományinak nevezett nézőpont előnyét az ún. dogmatikus 
(értsd: metafizikus) nézőponttal szembeállítva abban látja, hogy „a társadalom hatal
mas életnyilvánulásait" szemléli, azok összefüggéseit igyekszik meghatározni.46

E kiindulópont valóban magában rejti egy sajátlagosan szociologikus megközelítés 
lehetőségét. Ennek feltétele — Jászi módszertani bevezetője szerint is — az erkölcs 
és művészet koronként változó tényleges viszonyának elemzése. Ez hatalmas menta
litás-, vallástörténeti tényanyag rekonstrukcióját igénylő feladat, mely meghatározott 
időkeretek között realizálható. Ennek feltételei nem voltak adottak. Ez méltányolható, 
az azonban már visszalépésnek tekinthető, hogy Jászi az általa is érzékelt hiátust az 
evolucionizmus és az asszociatív lélektan korifeusaitól átvett elemzések segítségével 
kísérelte meg kitölteni. Az általuk idézett „tényeket" az újabb kutatások megkérdője
lezték, s módszerük sem bizonyult időtállónak 47

E. Grosse — úgy tetszhet — korszerűbb álláspontot képvisel. A művészet kezdetei 
című műve 1894-ben jelent meg.48 Ám könyvét érdemben ugyanaz a kettősség jellemzi 
mint Jásziét. Ő is kinyilvánítja a filozófiai (dogmatikus) megoldás terméketlenségét, s 
deklarálja a társadalmi tények, folyamatok természettudományos elemzése melletti 
elkötelezettséget. A történelmi rekonstrukciót azonban Ernst Grossénél is gondolati 
műveletek helyettesítik. A művészet, erkölcs keletkezésével összefüggésben „művészi 
törvények" sokaságát állapítja meg. Ami pedig a tényanyagot illeti, nemcsak nem
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végzett terepmunkát, de mások kutatásainak szekundér elemzésére sem vállalkozik. 
A szellem általa konstruált „alakjait” spekulatíve jellemzi egy varázsszó, a Gefühlswert 
(érzelmi érték) segítségével, az egyik szellemi alakzatot deduktíve a másikból vezetvén 
le. Jászinái e kulcsszó: a be/áfás.49

A mű érdemi elemzésére nem vállalkozhatunk. De talán e vázlatos jellemzésből is 
kitetszhet, miért értékelte többre Jászi Marx állambölcseleti munkáiról írt kritikai írását, 
s tekintette e több kiadást megért, akadémiai díjjal kitüntetett művet több évtized 
távlatából fiaskónak. „Ez a kötet, bár nagyon olvasták, sőt egy népies kiadása a 
munkások számára is megjelent, kevesebb örömet okoz ma, mivel fejtegetéseimet, 
az akkor domináns asszociatív lélektan túlságosan befolyásolta, bár a probléma elemeit 
sem hanyagoltam el teljesen. Igen, a régi könyvek nemegyszer vádirattá válnak elle
nünk. 50

Az általunk jellemzett válságtünetek összefüggnek azzal, hogy Jászi — s ezen 
időszakban Somló Bódog is — az evolúciós tan megyőződéses híve. Részleges 
fenntartásaik a tan vadhajtásaival kapcsolatosak, Pikler Gyula belátásos emléletét 
tekintik kritikai elemzésük kiindulópontjának.51 A Huszadik Század hasábjain az evo
lúciós iskola redukcionizmusát radikálisan Szabó Ervin haladta meg: a természeti és 
társadalmi folyamatok egységének és különbözőségének árnyalt gondolati elemzését 
az ő vitacikkeiben találhatjuk meg.52 Ez fontos hozzájárulás volt a kognitív vonatkozások 
kimunkálásához, a tudományelméleti, rendszertani dilemmák megfogalmazásához. 
Ám Szabó Ervin nem a szociológia, hanem egy korszerű marxi ihletésű társada
lomtudomány meghonosítását, kiépítését tekintette feladatának.

Szabó Ervin töretlenül megy a maga útján; ám az összes eddig érintett vonatkozás 
ismeretében is kérdéses; miért alapozza írásait Jászi nemzetközi mércével mérve 
meghaladott, második vonulathoz tartozó szerzőkre? Miért marad érdemben Jászi és 
Somló is foglya Pikler belátásos elméletének, sőt — 1902 után is — minden fenntartás 
ellenére támogatója Méray-Horváth zsákutcás „organikus szociológiájának”?53

E kérdések megválaszolása, az említett válságjelenségek értelmezése szükségessé 
teszi a politikai-ideológiai mező néhány jellemzőjének, a század eleji értelmiségi létvi
szonyoknak a rekonstrukcióját, mindenekelőtt néhány, levelekből, visszaemlékezések
ből rekonstruálható önéletrajzi tény felidézése segítségével.

Induljunk ki egy általános, ám a professzionalizáció, az intézményesülés szempont
jából különösen fontos összefüggésből.

Hat év tapasztalatait összegezve írja Tudomány és politika című cikkében Jászi 
Oszkár: „Ami a differenciált társadalmakban inkább kivétel: az a kezdetleges, diffe- 
renciálatlanabb társadalmakban szabállyá válik. A politika és a tudomány szinte egy
beforr. A magasabb munkára hivatott emberanyag kevesebb, és az eltartásukra 
szolgáló eszközök csekélyebbek, semhogy a társadalom megengedné magának a
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differencláció luxusát. S minthogy a valódi tudós a legfinomabb idegrendszer... csak 
természetes, hogy nem tudja nézni, hogy a körülötte lefolyó politika csupa népcsalás, 
csupa úri sport vagy szemérmetlen üzlet legyen, és arra törekszik, hogy tudományos 
igazságait az életben keresztülvigye."54

Orosz, lengyel, olasz szociológusok pédájára hivatkozik, majd így folytatja: „Termé
szetes tehát, hogy Magyarországon a nyugati civilizáció e legfejletlenebb darabján 
még differenciáltabbak a viszonyok. Ezt a mai napig senki sem akarta észrevenni, 
mert a tudomány bár állandóan beavatkozott a politikába, azt csak mindig engedelmes 
szolgáló avagy az üzletben részesedő financier, avagy a legjobb esetben a dekorált 
hazafias rétor tette. A tudomány politizálásáról csak azóta kezdenek gyászos énekeket, 
tüzes filippikákat vagy hazug rágalmakat írni, mióta végre-valahára akad egy pár ember 
nálunk is, ki anyagi érdekeivel és karrierjével nem törődve — a népet jól felfogott 
érdekeire s a társadalmi fejlődés jól megállapított törvényeire figyelmezteti.”55

Jászi e cikket a Társadalomtudományi Társaság legválságosabb időszakában, 
támadások kereszttüzébe kerülve írta: fogalmazásai ezért érthetően sarkosabbak. Ám 
a kérdés Jászit évek óta foglalkoztatja: bár a szerkezeti adottságok jellemzése érdem
ben nem változik, álláspontja a feszítő gondok, ellentmondások következtében egyre 
árnyaltabb, ellentmondásosabb, ambivalensebb.

Jászi Oszkár — mint láthattuk — szinte a kezdetektől egyaránt kötődik, vonzódik 
a politikához és a tudományhoz. Ám az események sodrában egyre inkább érzékeli: 
e két tevékenység — a szociológia esetében is — nehezen egyeztethető össze. S 
nemcsak az elvtelen politikával. Szabó Ervinnek adresszálja a következő sorokat: „Az 
az intellektuális meghasonlás pedig, amely közöttünk támadt, mégiscsak a tudomány 
és a politika kérdése, bármily formába öltöztessük is ezt a kérdést, mert mikor te így 
szólsz ... minden eszménél, minden igazságnál van erősebb valami: az az eszme, 
amely az emberek lelkében él, az az igazság, amelyet elfogadtak... belőled nem a 
tudós szól többé, hanem a politikus, aki gyakorlati eredményeket akar elérni...

Igenis a tudós egyetlen tiszte: az ő igazságát hirdetni, tekintet nélkül azokra a 
balhiedelmekre, melyek a koponyákba befészkelték magukat — igen mereven, kon
cessziók nélkül..."56

A tudományos munka egszisztenciális feltételeit is meg kellett azonban teremtenie. 
Ilyen irányú kísérletei — mint láthattuk — legalábbis 1904-ig nem a remélt módon 
oldódtak meg. Innen kétségbeesése, rezignáltsága, 1904 októberében írja Somló 
Bódognak „És én, kérdezed? Hidd el, egészen póz nélkül mondom — ez mellékes. 
Valahogy csak lesz, de úgy nem maradhat soká, ahogy most van, mert megbolondu
lok..."5 ' .

A minisztériumi évek egyetlen pozitív hozadéka egy féléves párizsi ösztöndíj volt. 
Jóllehet ennek „hivatalos” célja az agrártermékek „kiviteli relációjának" tanulmányozása, 
ideje javát egyetemek, könyvtárak látogatására fordította. Tapasztalatai témánk szem
pontjából is fontos konzekvenciák megfogalmazására ösztönözték.
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Érdeklődése a kezdeti időszakban enciklopédikus. Bergson előadásait hallgatja, 
tanul biológiát, közgazdaságtant; elhatározza, hogy beható kritika alá fogja venni a 
pszichológiai módszert.

Céltudatosan építi ki személyi kapcsolatait. Felkeresi La Dantec-et, Simiand-t, le
hetősége nyílik Durkheim meglátogatására. Érdeklődése egyre inkább a szociológia 
problémáira összpontosul. Olvasmányélményei s ezek a találkozások rádöbbentik: a 
hazai szociológia provinciális; maga is lemaradt, tudományelméleti, módszertani el
képzelései avíttak, kidolgozatlanok. A La Dantec-nél folytatott beszélgetés tanulságait 
summázva írja Somló Bódognak: „Szóval nagyon kétségbeestem. Mert az én lehető
ségeimnek mérlege ez: semmi természettudományi ismeret. Semmi ténybeli szocio
lógiai ismeret. Semmi munkamegosztás. Egy kínos hivatal. Tudományos adminisztráció. 
Ellenséges milieu. Kínos politikai elnyomottság. 30 esztendő”.58

Első kétségbeesésében fel akarja adni kutatási terveit,59 szerencsére azonban a 
meggondolás — akkor és ott — csak hangulati impulzus. Mert levelét egy újabb 
hangulati hullámzást követően így folytatja: „Pedig tudományos terveim erősebbek, 
mint valaha. Ajánlom, olvasd el Durkheim Les régies de la methode soclologlque című 
könyvét. Sok ellenszenves dolog mellett sok okosat fogsz találni benne, s méginkább 
meg fogod érteni, milyen hihetetlenül tudománytalan úton jártunk eddig".60

A hangulati hullámzásnál azonban erősebb a megalkuvást nem ismerő gondolati 
reflexió, mely visszatérő mozzanata lesz e leveleknek. Am a professzionalizáció és 
az intézményesülés kognitív alkotóelemeinek kikristályosodása szempontjából talán 
még jelentősebbek azok a tézisszerűen megfogalmazott programelképzelések, me
lyek, túllépve az általános társadalomtudományi problematikán egy empirikus — min
denekelőtt történeti összehasonlító anyaggal dolgozó — szociológia megalapozását 
célozzák. E keretbe illenek Somlónak javasolt kutatási elképzelései: „Ennek kapcsán 
egy tervem volna, feltéve, hogy Te is induktív, természettudományi alapon akarsz 
dolgozni — adatokkal, összehasonlításokkal, kísérletekkel —, azt gondolnám, hogy 
egy kollektív munka mindkettőnkre áldásos volna. így képzelem:

Mindkettőnket legjobban izgat a vallási szociológia... Ezt a teret pedig meghódítani 
nem lehet holmi introspektív okoskodással, hanem szigorúan induktív úton (Durkheimet 
olvasva te is rájössz, hogy mire gondolok).

Rengeteg anyag volna feldolgozandó. Egy ember el sem bírhatja. Itt is egész sereg 
fiatal ember dolgozik rajta. Hátha együttes erővel mennénk neki. Közös tervvel és 
munkamegosztással... (A kollektív munka gyakori, ami természetes, ha az ember 
felhagy a filozófiával)".

Somló Bódog válaszlevelét nem ismerjük, ám Jászi viszontválaszából kitűnik: ba
rátját ezen időszakban hasonló problémák, kételyek foglalkoztatják63. Somló egyéb
ként később realizálja e tervét, s megírja talán legjelentősebb szociológiai opuszát64.

Jászi egyébként — mint e levélből is kitetszik — egyre határozottabban koncentrál 
a szociológia problémakörére. A kultikus Spencer-kép alapjaiban rendül meg. Durk- 
heimnél tett személyes látogatása után veti papírra a következőket: „A termé
szettudományi ismeretek hiánya miatt talán nincs ok a kétségbeesésre. Nagyobb baj
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tulajdonképpen szociológiai készültségünk siralmas állapota. Erről Durkheimnél tett 
látogatásomkor szomorúan győződtem meg. Rendkívül sokat tudnak ezek az emberek. 
Egy egész sereg könyvük van, melyeknek létezéséről nekünk sejtelmünk sincs, egy 
egész sereg törvényszerűséget tekintenek végleg — induktíve — megállapítottnak, 
melyekről mi jóformán nem is hallottunk. D. szerint Spencer vallásszociológiája — Pikler 
és mi szerintünk is a rendszer egyik legszilárdabb oszlopa — pur enfantillage; mely 
felett ma már minden kutató napirendre tért, s minden szakember mint értéktelen lomot 
eldobott. Miért? Azért — mondja D. —, mert Spencer nem ismert egy csomó tényt, 
melyek ma a vallásszociológia alapindukcióit képezik."65

Maga Jászi Durkheim kollektív reprezentációs tanát egyoldalúnak tartotta, s kon
zervatívnak ítélt világlátásával sem rokonszenvezett66 Ez azonban nem akadályozta 
meg abban, hogy mindent igyekezzen a mestertől és tanítványaitól megtanulni, ami 
az általa érzékelt új paradigma megtanulása szempontjából lényeges67.

S egy újabb Durkheim művet — a Társadalmi munka megosztásod javasolja 
áttanulmányozni. Soraiból kiderül, hogy az 1893-ban megjelent mű megtalálható 
Pulszky Ágost hagyatéki könyvtárában68 (Pulszky 1901-ben halt meg). Egyébként e 
könyvet is „ellenszenvesnek", ám igen „hasznosnak" minősíti: „Látni fogod, hogy milyen 
más módszer ez a miénk. Hogy törekszik objektivitásra és precizitásra. S mennyit 
tudnak..."69

Alig két héttel később, a további stúdiumok hatására úgy érzi, hogy az a kettősség 
.amelytől egyébként Szabó Ervint már korábban óvta, de amely munkásságában s 
gondolatvilágában Párizsban is megőrződött (Szabó Ervinhez írt levelek sorában kör
vonalazza egy új demokratikus szocializmusnak, szocialista párt programjának főbb 
jellemzőit),70 nem tartható: egzisztenciális döntés előtt áll. „Hazatérve nekem végleg 
választanom kell majd Tudomány és Politika között... Ugyanis rájöttem, hogy tudo
mányos munkám eredménytelenségének egyik oka abban állott, hogy a lelki állapot, 
amelyben dolgoztam, a tudományos munkára alkalmatlan volt'. Világosabban: oly 
balgán jártam el, mint ahogyan a fizikus tenné, ha dobpergés és ágyúszó közepette 
akarná az akusztika törvényeit tanulmányozni. Lehetetlenség. A szociális érzetnek 
viszonylagos nyugalma nélkül nem lehet szociológiát csinálni.

Vagy képes leszek magamat a politikától izolálni, vagy nem leszek képes tudo
mányosan dolgozni. A lélek viszonylagos derültsége a tudomány nélkülözhetetlen 
előfeltétele.

S mit tettem én? Politikai érzelmektől megfeszülő szívvel és gyűlölettel megfeszülő 
kézzel —  kutattam?

S vigyázni kell. Sorsunk ezekben az években dől el. Negyven év felé módosíthatatlan 
gépek leszünk mindannyian. Forradalmi vagy tudományos gép leszek-e? Ezen kell 
majd törni a fejem. Bármily fájó is: Egy tudományos gép egyre inkább lehetetlen 
konstrukció a mi korunkban.”71

Leveleiben — mint annyi nyugat-európai magyar utazóéban — érthetően az újabb 
impressziók új hangsúlyokat alakítanak, az új kihívások új sebeket tépnek fel. Mi 
azonban témaválasztásunkból következően — bármily izgalmas is e folyamat — Jászi
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sokfelé ágazó gondolatait, felfedezéseit, hangulati változásait nem követhetjük nyomon. 
Feltett kérdéseinkre választ keresve azt igyekeztünk párizsi leveleivel dokumentálni: 
Jásziban éppé kihívások, fájdalmas tanulságok hatására körvonalazódtak gondolatilag 
azok a tudományelméleti, módszertani tanulságok, melyek a hazai társada
lomtudományban fordulatot jelentő új, releváns szociológiai gondolkodás- és beszéd
mód megalapozásához kiindulópontot jelenthettek volna. Jászi — 1905 táján úgy tűnt 
— vállalkozásában társakra talál. Somló Bódog gondolkodói habitusa, politikai érin
tettsége más, ám pályájának ebben a szakaszában, ha a részletekben nem is, számos 
ponton egyetértett Jászi következtetéseivel.72 Érdeklődése a tízes években azonban 
egyértelműen a jogbölcselet felé fordul, s bár kapcsolatuk nem romlik meg: az újkan- 
tiánus világlátás vonzásában a szociológiától eltávolodik. Szabó Ervin útja — mint erre 
utaltunk — másfelé vezetett, jóllehet intellektuális kötődésük változatlan maradt. Ugyan
akkor ezekben az években tehetséges fiatalok egész sora csatlakozik a Társasághoz: 
publikációikból kitetszően megvolt az érzékenységük, felkészültségük, hogy e fordulat 
végrehajtásában társakká váljanak. Braun Róbert, Leopold Gusztáv, Szende Pál neve 
említendő első sorban.

A képhez hozzátartozik: a Társaság prominensebb tagjai közül Pikler Gyula, aki a 
válságos korszakokban közéleti kérdésekben tanítványaival tartott, Jászi reflexióit, éles 
kritikai megjegyzéseit — a levelekből (s műveiből) kikövetkeztethetően — nem tudta 
elfogadni.73

Jászi Oszkár későbbi pályáját és tudományos munkásságát ismerve azonban meg 
kell állapítanunk: a finom érzékenységgel megkonstruált, s a magyar szociológia 
szaktudománnyá válásának folyamatában előlegezhetően fordulatot előidéző tudo
mányépítő programot Jászi nem tudta kivitelezni.

Figyelemre méltó, s következik Jászi szenzibilitásából, hogy miközben —  mint látni 
fogjuk — önmagát is legyőzve gyűjti az új ismereteket, időszakosan felerősödnek 
benne magában is az elgondolások, tervek kivitelezhetőségével kapcsolatos kételyek. 
Már március 15-i levelében találkozhatunk szkeptikus, a fatalizmus határát súroló 
sorokkal. Úgy ítéli meg, hogy a honi miliő nem kedvez sem a nagy művészetnek, sem 
a nagy tudománynak.

„Mert a milieu felemel és öl. Mert éppúgy, amint nem produkálhat a magyar A. 
France-okat, csak Herczegeket, éppúgy nem produkálhatott Pasteuröket csak Petri- 
keket. És így tovább."

,A mi életünk, barátom, csak torzképe egy nyugati életnek.
S hol a vigasz? Csak egy egészen kozmikus felfogásban. Abban, hogy a kozmikus 

mechanizmusban éppen csak ezt a szerepet játszhatjuk."74
S hogy lehet-e egyáltalán oldani ezt a meghatározottságot? A válasz rímel a pozitív 

programként megfogalmazott elképzeléssel, de ez alkalommal keserű, önironikus: 
„Specializálódni kell a lehetőségig. Lehetőleg jó szociológiai géppé kell válni. Felhagyni 
politikával, hivatallal, lapok szerkesztésével, tudományos adminisztrációval, udvarlás
sal". S abban is kételkedik, hogy alkatilag alkalmas erre az önmegtatóztatásra.75
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Ám néhány héttel később legszemélyesebb megoldatlan egzisztenciális viszonyaival 
összefüggésben visszatér a kérdésre. Miliő, alkat — mint korlátok — szembesülnek 
a tudomány fejlődési trendjeiből következő feladatok nagyságrendjével. Hangulata 
depresszív; de az adott összefüggésben nem lelkiállapotot kívánok jellemezni, hanem 
szociológiai tényt, mely értelmezhetővé teszi Jászi hangulati hullámzásának társadalmi 
okait. S ezen okok, motívumok számbevétele nemcsak Jászi pályáját teszi értelmez- 
hetőbbé, de azt is, hogy a tudományfejlődési dilemmáinak pontos érzékelése ellenére 
mi akadályozta Jászit a konklúziók levonásában, a professzionalizáció hazai végigvi- 
telében. „Igazán talán még soha ennyire nem leltem helyemet, mint most e sötét órák 
idején —  írja 1905. március 6-án Párizsban. — Folytassam a tudományt, de mikor:

1. épp iduktív, tárgygyűjtő, objektív összehasonlító módszer, mely a lehető legne
hezebb a mi kezdetleges milieunkben?

2. mikor az én szerencsétlen impresszionista természetem legkevésbé éppen ezt 
a módszert bírja meg;

3. mikor látnom kellett, hogy biológiai mivoltomban tökéletes ellentéte vagyok annak 
az embertípusnak, amit nyugaton tudósnak szoktak nevezni;

vagy a politika felé forduljak végképp?
Mikor

1. a gazdasági és szociális előfeltételek még aligha teszik lehetővé
2. a politika sehol annyira nem megkötött valami, mint éppen nálunk, s hogy mily 

kevéssé elégítene ki a politikai paktálás — avagy az örökös forradalmi tárogató.
S mindehhez a hivatal rémes gondolata. Mi az istennyilát tegyen az ember ilyenkor?
Még a docentura volna az egyetlen megoldás. Ekkor taníthatnék legalább, ha 

magam nem is tudok semmit. (Irtózatos Te, hogy mennyire tudatlanok vagyunk mi 
otthon valamennyien! Szégyen tudós emberekkel találkozni is. Egy pár kényelmes, 
tudományos sablonba beszorítva jár az eszük: belátás, kiválasztás, alkalmazkodás, 
osztályharc stb. De halovány fogalmuk sincs a tényekről. Sem történelmi, sem etnog
ráfiai, sem jogi, sem erkölcsi, sem egyéb tényekről!

Pedig hát nem loptuk az időt, nem henyéltünk, megvolt bennünk a tudomány 
szomjúsága is: honnan ez az irtózatos állapot?

Hát onnan van, hogy ugyanazon mag minőségéből az egyik talajon gyönyörű 
lombos fa, a másikban hitvány vesszőcske lesz.

A docentura emellett biztosító szelep volna a politikával és a külvilággal szemben.
De nincs rá semmi kilátás...”76
A megfogalmazások sarkítottak, s bizonyos pontokon vitathatóak. Nincs abban 

igaza, hogy — visszautalván egy korábbi levelére — „éppúgy, amint nem produkálhat 
a magyar A. France-okat, csak Herczegeket, éppúgy nem produkálhatott Pasteuröket, 
csak Petrikeket". Ady Endre, a költő és publicista ugyanúgy mérhető Anatole France 
életművével, mint Eötvös Lorándé Pasteurével. Goldzieher Ignác etnográfiai, vallástör
téneti orientalisztikai anyagismerete — hogy társadalomtudományi példára is hivatkoz
zunk — kibír bármilyen nemzetközi összehasonlítást.
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Ám az ő példájuk nemcsak cáfolja, de egyidejűleg igazolja is Jászi állítását. A. 
France számára természetes keret volt a polgári életforma, Ady hajszolt garabonciás; 
Durkheim egyetemi karrierje érdemben töretlen, Goldzieher nagy nemzetközi elismert
sége ellenére sem kap időben katedrát, s jóllehet az Akadémia tagjai közé választja, 
kenyerét az Izraelita Hitközség kiszolgáltatott tisztségviselőjeként kénytelen megkeres
ni; Eötvös Loránd, úgy tetszett, mindent megkapott, amit megkaphatott, ám távozása 
az Akadémia éléről példázza: még mágnásként, Eötvös József fiaként, világhírű tu
dósként sem kérdőjelezhette meg a konzervatív-nemesi nemzeteszményt, s a továb
bélését szolgáló idolumok „érvényességét".

S minél közelebb esett egy tudomány tárgya a politika manipulációs területéhez, 
annál nehezebb volt szubsztanciális kérdésekben a „perújrafelvétel", az állagvédő 
konsturkciókkal szemben új paradigmák tudományos meghonosítása, legalábbis az 
„álladalom" által közvetve „felügyelt" intézményekben. S ez az állítás egyértelműen 
vonatkoztatható a szociológiára, mely bármennyire célul tűzi ki, hogy értékmentes 
marad a tények érdelmezésébep, gyúanyaggal telített társadalmakban, ahol még a 
látszatok, a szakrális relikviákként kezelt dekórumok is fontos legitimáló faktorok, a 
látszatokat „átszakító", a dekórumokat festett díszletként bemutató tények destrukci
ónak, az őket bemutató kutatók (NB költők) gyökértelen nemzetellenes „elemeknek" 
minősülnek". E jelenséget Ady Endre írta le a legkifejezőbben. „Rajtunk, agyunkon a 
gondolati terror. A régi, az ősi, amely alatt összeroskadt Apáczai Csere János. Másutt 
is van harca a gondolatnak. De másutt gondolat harcol gondolat ellen. Nálunk a 
gondolat ellen a gondolatiszony."77

Jászi életpályáján a Párizsban eltöltött fél év — bármily mély nyomokat hagyott is 
benne — csak intermezzónak bizonyult: hazatérését követően politikai-közéleti konf
liktusok halmozódásával szembesül: 1905-ben megalakul a Szabadgondolkozók Ma
gyarországi Egyesülete; létrejön az Általános Titkos Választói Jog Ligája; a 
Társadalomtudományi Társaság korábban már említett belső válságának személyét 
érintő következménye: a Társaság vezetésében, a Huszadik Század szerkesztésében 
az általa szorgalmazott Társadalomtudományok Szabad Iskolájában fokozottabb sze
repvállalásra kényszerül. Az ezekben években írt publicisztikái nemcsak műfaji remek
lések, de a szociális kérdések, a nemzeti, nemzetiségi probléma iránti érzékenységét 
megőrző demokratikus alternatíva máig érvényes alaprajzát is tartalmazzák Később 
páholyalapító a szabadkőműves mozgalomban,79 1907-ben pedig már egy új párt — 
a Radikális Párt programját körvonalazza a Huszadik Század ban, jóllehet a párt ala
pítására csak később nyílik lehetőség80. S mindez nem belső vonzalmai ellenére 
történik. Igaz, a tudományos tevékenységgel sem szakít, a szociológia iránti érdeklő
dése is töretlen. A nagy igényű tervek megvalósítása azonban elnapolódik. Kettős 
kötődése tehát változatlan, de érzékeli: a szociológia körül dúló háború gyermeke „a 
szociális háborúnak"; a politika vonzása erősebb, s Ady szavaivalm szerepét itt is csak 
„muszáj Herkulesként" játszhatja el... „Óh, a tudomány! Félek, hogy örökre elszakadok 
tőle s talán anélkül, hogy a másik téren kellő eredményt érhetek el. Oly lobogással 
izzanak bennem a politikai energiák, hogy talán felégetnek egy napon A hangulatok
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látszólagos vagy valóságos hullámzásai nem egyszerűen személyiségjegyeiből követ
keznek, történetünk lényegével, a megkésett modernizációval, az értelmiségi, ideoló
giai, tudományos mező strukturális sajátosságaival kapcsolatosak. Az indusztriális 
társadalom pozíciói gyengék, a rendies értékrend konzervatív képviselői új erőre 
kapnak: ha valaki radikális politikai-tudományos elveket képvisel, s nincs vagyoni 
háttere, egzisztenciális viszonyai is törékenyek. A szisztematikus kutatómunkának — 
túl a politika szívóhatásán — e körülmény sem kedvezett.

S valóban, Párizsból való hazatérését követően — a politikai harcok kiéleződésétől 
nem függetleníthetően — megélhetési körülményei rosszabbodnak. Miután a Földmű
velésügyi Minisztériumban helyzete egyre tarthatatlanabb, különböző állásmegoldá
sokkal kísérletezik.82 Ám egyetlen terve sem realizálható, ezért úgy dönt, nyugdíjaztatja 
magát, s vállalja a „szabadon lebegés" kockázatát.83 Ez az elképzelése sem a hivatali 
reglément szerint valósult meg, a végkielégítésnek megfelelő összeget egyetemi tanári 
fizetéséből Somló bocsátotta Jászi rendelkezésére.84

A körülményekkel dacolva s minden hangulati hullámzás ellenére Jászi a legviha
rosabb években is ír, új tudományos terveket sző. Tanul agrárszocializmust, közgaz
daságtant, történelmet.85 Tehetsége léptékét, meghökkentő lényeglátókészségét, 
valóságérzékenységét egy-egy reflexiója is jól érzékelteti.

S szociológiai stúdiumait is folytatja. A demokrácia jövőjével kapcsolatos tanulmány 
szolgál stúdiumai keretéül tanulmánya megírásához. Közvetlenül Párizsból való visz- 
szatérését követőenül dolgozik ezen opuszán, s az áttanulmányozott könyvek és a 
velük kapcsolatos reflexiók azt sejtetik, hogy teoretikus pozíciójában az elmozdulások 
ellenére döntő fordulat nem következett be. S e körülményt a torlódó gondok, az 
időhiány önmagában nem magyarázza. így miközben határozottan eltávolodik egykori 
mestere belátásos elméletétől, s Méray-Horváth rendszerét is tartózkodóbban ítéli 
meg, változatlanul az organikus szociológia egy változata mellett kötelezi el magát.87

A következő években érdeklődése egyértelműen a közgazdaságtan, a gazdaság- 
szociológia felé fordul. Ennek stációit felkutatni, részleteiben elemezni, nem e dolgozat 
feladata. Ám a studírozott művek azt tanúsítják, hogy Jászi saját művein dolgozva 
változatlanul nem az általa Párizsban megismert európai élvonalat tekinti vonatkozási 
keretnek. Mert Sombart, Loria, Büchner, akikre 1906 márciusában is mint „saját szellemi 
jövőjére" utal, még a születő német szociológiában is másodvonalat jelentenek88, 
mércének az adott helyzetben mégis őket tekinti, Símmel, Tönnies, Leopold von Wiese, 
Max Weber művei változatlanul látókörén kívül maradnak, s alábbhagyott a Durkheim- 
-kör munkássága iránti figyelme is.89

Valószínűsíthetően attitűd, szerepértelmezés, időhiány együttesen magyarázzák, 
hogy azt a kognitív igényességet, mely párizsi tartózkodása során írt meditációit 
olyannyira áthatotta, újabb szociológiai stúdiumaiban nem tudta kamatoztatni

Hogy e teoretikus kiindulópontok alkalmatlanok voltak — a hazai szociológiai kuta
tások professzionalizációját, intézményesülését megalapozó kognitív vonatkozások 
kimunkálásához, azt jól mutatják Jászi 1908-ban publikált brosúrájának: Mi a szocio
lógia? kulcsfogalmai.90 A probléma nemcsak azzal kapcsolatos, hogy a naturalizmus
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vadhajtásainak bírálata ellenére változatlanul nem sikerült — s az előzmények isme
retében nem sikerülhetett — a szociológia fogalmi apparátusát világosan elhatárolni 
a rokon tudományok nyelvi univerzumától, hogy továbbá a világos fogalmi megjelölé
seket metaforák, analógiák helyettesítik, hanem azzal is, hogy a magyar társadalom 
publicisztikájában oly pontosan jellemzett szerkezeti-mentális sajátosságainak elméleti 
igényű értelmezésére nem vállalkozik.91

★

A politikai viták időleges csillapultával Jászi visszatér a nemzeti-nemzetiségi kérdés 
vizsgálatához s megkísérli egyidejűleg végezni a gondolati rekonstrukciót és a terep
munkát.92

A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés című monográfiája 1912-ben 
jelenik meg, ám Jászi már egy 1908-ban megjelent tanulmányban körvonalazza készülő 
művének főbb téziseit. Tanulmánya a Huszadik Század választójogi különszámában 
jelent meg, így érthetően a nemzetiségi politika dilemmái köré fókuszálja mondaniva
lóját, s nem egy készülő hipotézisének kifejtését tekintette elsődleges feladatának. A 
cikk mégis nemcsak Jászi nemzetiség-felfogásának legfontosabb alapelveit tartalmaz
za, de adat- és anyagkezelése előlegezi a négy évvel később megjelenő mű mód
szertani-műfaji jellemzőit93.

A Galilei körben 1911 januárjában tartott előadásában — három év kutatási ered
ményeire, a politikai gyarkorlat új tapasztalataira alapozva már részletezőbben, árnyal
tabban fejti ki a nemzetiségi ellentéteket kiváltó, illetve aktuálisan befolyásoló szociális 
konfliktusokat, értékkollíziókat.94 Ezek: a feudalizmus (feudális társadalmak) zártsága
— versus az indusztriális társadalmak nyitottsága; a jelölt struktúrákat jellemző önellátás
— versus fokozódó integráció; közjogi kirekesztettség — versus emancipáció; az 
államnyelv kizárólagossága — versus annak az elvnek az érvényesítése, hogy Jó 
iskola, jó közigazgatás, jó bíráskodás csak az lehet, melyet a nép saját nyelvén kap. 95

Ezekkel a dichotómiákkal hozza kapcsolatba az államalkotó nemzetek magatartását, 
az ébredő nemzetiségekkel szemben folytatott politikájuk két rendszerét „a feudális 
nemzetiségi politikát", amelyet az erőszakos asszimiláció jellemez, illetve az induszt- 
rializmus nemzetiségi politikáját, amelyet a liberális nemzetiségi politikával azonosít.96

A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés című monográfia gazdag 
történeti statisztikai tényanyagra, elméleti irodalomra, a jogintézmények összehasonlító 
elemzésére alapozva jeleníti meg e trendeket: struktúrák, rendszerek, politikák, hitek 
és hiedelmek bonyolult szövődményeit. Könyvének alapkonklúziói rárímelnek a pre- 
dikcióként kifejtett tézisekre, állításait időben és térben argumentálva. Minden eddigi 
munkájánál módszeresebb, tényszerűbb A nemzeti államok kialakulása és a nemzeti 
kérdés; idézett cikkeiből, levelezéséből jól nyomon követhető: Magyarország minden 
nagyobb nemzetiségi csomópontján megfordult; a munka folyamatában az imp
ressziók elméleti problémákká fogalmazódtak, s ha a feltételek által behatárolt mód
szeres adatgyűjtés nem is eredményez mérhető adathalmazt, a benyomások
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elméleti-történeti stúdiumait életessé teszik. Jászi sikeresen kísérelte meg egy társa
dalmi fertőmén egyidejű genetikus és strukturális vizsgálatát, a deduktív-induktív meg
közelítés kombinációját, az objektív történések és társaslélektani reflexek 
szembesítését.

A monográfia érdemi, tartalmi elemzésére nem vállalkozhatunk. A Jászi hazai földön 
írt kétségtelenül legjelentősebb tudományos vállalkozásával kapcsolatos néhány di
lemmát e dolgozat céljaival összhangban kívánjuk értelmezni.97

Jászi könyve nem szorul védelemre, hazai földön ezekben az években nem született 
e témakörben anyaggazdagabb, érvényesebb vállalkozás. Monográfiája megírásának 
körülményei szinte ideáltípikusak. A krónikus időzavart az intézményi háttér hiányán 
túl magyarázza Jászi politikai, társadalmi elkötelezettsége is. Az a remény, hogy 
1905-1906 viharos időszakát életében nyugodtabb korszak követi, újólag megalapo
zatlannak bizonyult: 1907-ben körvonalazza egy Radikális Párt programját98; szervezi 
a választójogi mozgalmat, változatlanul ő a Társaság és a Huszadik Század motorja, 
szellemi vezetője. E sokirányú elkötelezettség kétségkívül nem könnyítette meg a 
módszeres, folyamatos kutatást." Jászi azonban nem adja fel: a nemzetközi kritika 
számára is elfogadható művet, nem tudományos pamfletét kíván írni.100 Ennek érde
kében megkísérli a legalább időleges visszavonulást. Az elméleti-történeti fejezetek 
igényes megírása érdekében 1911-ben több időt tölt a honi könyvtárakban s külföldi 
tartózkodásai során kutat a British Museum-ban, a bruxelles-i Instutit Solvay-ban és a 
berlini Königliche S/Mofhékban.101 Itt kezd hozzá a mű megírásához.

E monografikus műben az írásait jellemző elemzőkészsége a fogalmi keretek 
gondos konstruálásával társul, s a fogalmak — eltérően első monográfiáitól102 — nem 
egy alapvetően logikai konstrukció megalapozásául szolgálnak, hanem a hatalmas — 
helyenként már a mű kereteit szétfeszítő — történelmi, jogi, statisztikai tényanyag 
konzisztens rendezőelvéül szolgálnak.

E szempontból különösen impresszionáló a nemzetiség és a vele rokon fogalmak 
distinkciója.IUJ A törzsszövetség, nemzetiség, faj, nemzet, nemzetállam definíciója — 
a kurrens források kritikai igényű elemzésére alapozva — időtállónak bizonyultak: az 
újabb kutatások, elméleti összegzések pontosították, egyes vonatkozásokban kiigazí
tották, ám érdemben nem cáfolják Jászi elméleti alapvetését.104

A történeti forrásanyag már egyenetlenebb, s e fejezetek fogalomhasználata is 
problematikusabb: Jászi ezek jellemzése során korántsem támaszkodik olyan széles
körűen a történeti-szociológiai irodalom új eredményire, mint a bevezető fejezetben. 
E szempontból talán a legproblematikusbb a feudalizmus fogalmának értelmezése, a 
magyar feudalizmus jellemzése.105

A kérdés történeti bevezetése mégis fontos funkciót tölt be s a bonyolult történeti 
képződmények történeti-szociológiai megközelítésének lehetőségét dokumentálja. Já
szi ugyanis azt meggyőzően érzékelteti, hogy a nemzetek (nemzetiségek) kifejlődése 
minden változatosság ellenére a polgári-indusztriális társadalmak megielenésének 
törvényszerű kísérőtünete, hogy „a nemzetek, nemzetiségek ébredése egyetemes 
fejlődéstörvény , s hogy ebből következően a nemzeti kultúrák, a nemzetiségi
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jogok, az új azonosságtudat konstituálására irányuló mozgalmak „nem valami éretlen 
nacionalizmus megnyilvánulásai..,", hanem „olyan élettörekvés, amely nélkül nép tar
tósan nem élhet meg"107.

Ma már tudjuk: e folyamatokat nem természettörvény jellegű hatásmechanizmusok 
alakítják; az unilineáris fejlődés víziója gondolati konstrukció. Jászi pozitivista történelmi 
látásmódja mégis segített pontosabban érzékeltetni egy, az Osztrák-Magyar Monar
chiában valóban visszafordíthatatlan folyamatot: a birodalom népeinek nemzeti-eman
cipációs törekvéseit s az ezek letörésére irányuló állami elnyomó politika távlat- 
talanságát. S ez a sokoldalúan illusztrált tézis a könyv gondolati megalapozásában 
akkor is fontos szerepet játszott, ha Hanák Péter finom jellemzése szerint „a történetiség 
inkább csak homlokzat, ornamentum volt, s nem szilárd fundamentum"108.

A történelmi irodalom feldolgozása során azonban Jászi a történeti-genetikai meg
közelítésből adódó lehetőségeket valóban csak részben tudta realizálni. Az ideál- vagy 
reál-típusok konstruálása, módszeres összevetése helyett — jóllehet erre is tesz kísér
letet — a gazdag tényanyag extenzív bemutatására vállalkozott, s ez az út ingoványos. 
A dilemmát a mű írása közben maga is érzékeli. 1911-ben írja Somló Bódognak 
Berlinből, ahol épp a Königliche Bibliothekban dolgozik a mű végső megformálásán: 
„Könyvem halad, de oly óriási méreteket ölt, hogy nehéz lesz egy kötetbe beleszorítani. 
Ismét egy régi baj: a munka egész problémakomplexummal nőtt: államalakulás, 
asszimiláció, nemzetiségi kérdés. Volna jó négy kötetre való anyagom. Ez szükség
képpen pontatlanságokra vezet. Mégis azt hiszem, hogy úgy dedukcióimban, mint a 
rendkívül széles induktív kutatásokban ki fogom állhatni a nyugati kritikát."109

Érzi a dilemmát — de mint az idézett levél utolsó sorai is sejtetik — a megfelelő 
következtetést nem vonja le. Nincs szakmai közege, ahol a nyersfogalmazványt disputa 
tárgyává tehetné, ideje is kevés. Csonkításnak érezné a tömörítést, a kitérők elhagyását. 
S a könyv bevezetőjében nem annulálva kételyeit, ideológiát kerekít az extenzív anyag- 
kezelés indokolásához. „Persze az az út, melyet így meg kell tennem, sokkal hosszabb, 
fáradságosabb volt, pláne olyasvalakinek, aki nem szakember a történelemírás me
zején. Lehet az is, hogy a probléma megszűkítése előmozdította volna a tájékozódás 
biztonságát, sőt javára vált volna a részletek pontosabb kidolgozásának is, de annak, 
aki meg akarja ismerni a világot, többet ér egy nagy földdarabnak, ha kissé forszírozott 
beutazása is, mint lassú vándorlás egy kis területen."110

A történeti rész — mint említettük — nem homogén. Ott, ahol a bevezetőben kifejtett 
fogalmi jellemzőket nemcsak szemlélteti, de a történeti anyag segítségével megkísérli 
a típusok konstruálását is — lásd például „A szoros értelemben vett nemzetiségi kérdés 
és az asszimiláció problémája" című részt — , s a tények szemléltető bemutatását 
érdemi analízis váltja fel, kitapinthatóvá válnak a típusok segítségével modellált fejlődési 
változatok szociológiai, társaslélektani vonatkozásai.111

Művének legéletesebb, problémagazdagabb része a magyarországi nemzetiségi 
törekvések fő irányaival, az erőviszonyokkal, illetve a nemzetiségi kérdés jelenével 
foglalkozó fejezetek, különösen a nemzetiségi sérelmek általános természetét, konkrét 
tartalmát, a kényszermagyarosítás következményeit tagoló oldalak. Jászi itt történelmi
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munkák mellett felhasznál népszámlálási adatsorokat, statisztikai évkönyveket, köz- 
igazgatás-, város-, oktatástörténeti szakmonográfiát. Elemzései másodelemzések, de 
eredeti szempontjait ezek segítségével számos összefüggésben egzakt módon argu
mentálja.112

Részletező elemzés bizonyíthatná e megszorítás indokait. Témánk összefüggésé
ben itt csak azt emelhetjük ki: e fejezetek kritikai hevülete s a bevezető fejezetben 
előlegezett logikai-módszertani szigor nem minden kérdés kifejtésében ötvöződik 
szervesen. Míg a magyar, illetve nemzetiségi jelenlét bemutatása települési típusok, 
régiók, foglalkozási ágak, gazdasági potenciál szempontjából statisztikai adatsorok 
tényszerű elemzésén alapul, s maguk e tények bizonyítják a deformáltságot — mai 
terminussal: a gazdasági, politikai, kulturális tőke aránytalan, konfliktusgerjesztő elosz
lását — , addig egyes fejezetrészekben publicisztikai fordulatok helyettesítik az argu
mentációt. Lásd a csernovai vérengzés, a nyitrai politikai bűnper, vagy a Podebradnak 
elkeresztelt cseh falu körüli anomáliák leírását.113

Vállalva a kritikai szociológia megalapozásának misszióját, Jászi tudatában volt a 
csapdahelyzetnek, melybe a kritika túlfeszítése esetén ugyanúgy belekeveredhet, mint 
annak eltompítása esetén. „Bizonnyal fognak akadni professzoros elmék, akik meg 
fogják róni az esztétika benső átélésének azt a módszerét, melyet néhányszor oly 
célból alkalmaztam, hogy a nemzetiségi dráma egész skáláját is feltárjam azok előtt, 
kiknek életcélja a társadalmi javítás és tökéletesítés munkája.’'114 Gyakori utazásai a 
nemzetiségi vidékeken ehhez gazdag tapasztalati anyagot szolgáltattak, s a jelennel 
foglalkozó fejezetek életessége ezen tapasztalatoknak s beállítódásnak köszönhető.

Aki azonban ezen az úton jár, az paradoxonba ütközik: ezt a csapdahelyzetet a 
normatív szociológia művelői nem kerülhetik meg: irányművet írni nem lehet oly módon, 
hogy a kritika ne sértse a szigorú tudományos művel szemben támasztható „irányza
tosság nélküli vizsgálódás követelményeit".115

Az „iránymű", illetve az „irányzatosság nélküli” , szigorúan tudományos vizsgálódás 
következményeinek egyidejű érvényesítéséből adódó nehézségekre könyve beveze
tőjében Jászi maga is utal116, ám nem a tudományelméleti-módszertani vonatkozá
sokat emeli ki, hanem az elvontság és a prakticizmus veszélyét (vádját), illetve a 
problémák fontossága okán felduzzadt anyag szerkesztése során jelentkező nehéz
ségeket. Majd hozzáteszi: „ennek következtében olykor egész fejlődési sorokat úgy
szólván csak sejteni lehetett és részletekbe is csak ritkán mehettem.’’117

A fejlődési ív elnagyolása, a részletek nem kellő kimunkálása, utat nyit a politikai 
vonzalmakon alapuló jövőkép felülkerekedésének. A „feudális" és „indusztriális" nem
zetiségi politika dichotómiájának felvázolása e könyvben például előfeltételezéseken 
alapul, és sokkal inkább tekinthető politikai hitvallásnak, mint szociológiai elemzés
nek.118 Oszthatjuk Hanák Péter véleményét, aki a monográfia úttörő jelentőségét 
messzemenően elismerve Jászinak az „indusztrializmus politikájával" kapcsolatos fel- 
tételezését „a felvilágosodás és a pozitivizmus kései hajtásának" nevezi. A klasszikus 
liberális utópia megfogalmazásában „Jászit nem a nemzetiségi mozgalom fejlődés-
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tendenciáját, mozgató erőit alaposan ismerő tudós kritikus racionalizmusa vezeti, 
hanem saját ideális programját a jövő realitásaként elfogadó politikus hite."119

Úgy véljük, ez, s nem az értékszempontok határozott képviselete Jászi művének 
sebezhető pontja. Mert az irányzatosság „a fejlődési sorok részletekbe menő elemzés 
híján” — természetesen csak ott, ahol ez hiányzik, mert megjegyzéseink nem a mű 
egészét érintik — még olyan kiemelkedő koponyák esetében is, mint Jászi, az általa 
kívánt fejlődési ív irányába hajlíthatja az elemzést, a szemléltető anyagként idézett 
tények bemutatását. Különösen gyakorló politikus esetében. Mert a Jászi által 1905-ben 
feltett kérdés: „lehet-e a politikai érzelmektől megbecsülő szívvel és a gyűlölettel s 
szeretettől remegő kézzel kutatni’’120 — 1913-ban sem vesztett aktualitásából.

S ez a szociológia hazai professzionalizációja szempontjából nemcsak Jászi Oszkár 
életművének dilemmája. Nemcsak Somló Bódog, Szabó Ervin, de Szende Pál, Leopold 
Lajos, Varga Jenő munkássága is külön elemzést igényel: sommásan mégis megál
lapítható a dilemma általánosabb érvénye— s ennyiben jogosan tekintik Jászi idézett 
Tudományos publicisztika című művét kulcsműnek.121 Mert a szociológia első hazai 
műhelye társadalmi mozgalomból nőtt ki, társadalompolitikai hevület, elkötelezettség 
jegyében konstituálódott. A tudományos publicisztika volt e beszédmód adekvát mű
faja. A műfaji megjelölés azonban egy ellentmondás foglalata: a szigorúan tudományos 
elemzés kioltja a publicisztika „fényeit"; az igényes analízist a jó publicista dramatizálja: 
a szubjektív felhangok, az érzelmi színezettség erénye a jó publicisztikának.

Természetesen a kutató sem semleges: témaválasztását — legalábbis a társada
lomtudományban — világnézeti, hitbeli, érzelmi elkötelezettségek motiválhatják. A mű 
elemzése során a probléma eltárgyiasítása azonban feltétele annak a kényes egyen
súlynak, amely az irányzatosság és az objektivitás ellentétes pólusai között kialakítható. 
S a tények nyomvonalán haladó elemzés ellentmondhat a primér politikai kötelezett
ségeknek, legitimációs elveket kérdőjelezhet meg. S e ponton elválhatnak a tudo
mányos mű s a tudományos publicisztika útjai: a politikai elkötelezettség a 
professzionalizációt akadályozó faktorrá válhat.

Jászi Oszkár A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés című művében 
megkísérelte az áttörést. Intellektusa, briliáns elemzőkészsége, problémaérzékenysége 
egyaránt predesztinálták e feladat megoldására. A siker részlegességét — mint ezt 
érzékeltetni igyekeztünk — mindenekelőtt a „körülmények hatalma" magyarázza. Ám 
nemcsak a professzionális hátország, a tudományos infrastruktúra hiányára vezethetők 
vissza bizonyos koncessziók, különösen a mű zárófejezeteiben a politikus maga alá 
gyűri a kutatót. S épp azokon a pontokon, ahol a fejlődési ív rajza elnagyolt s a részletek 
kimunkálása elmaradt.
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Jegyzetek

1 Jászi Oszkár visszaemlékezésében mesterien jeleníti meg azokat a szalonokat, társasköröket, amelyeket 
e szocializációs minták, értékek különneműsége, mássága, keveredése, vagy annak illúziója egyaránt 
jellemez. így ifjabb Andrássy Gyula bizalmas tanácsadójának Zempléni Moscovitz Geyza (J. O. megjegy
zése: így szokta aláírni) dzsungli-ját, másrészt Tante Cecile szalonját. Llásd Jászi Oszkár Emlékiratok 
1953-1955. In: J. O. publicisztikája. Bp. 1982. Válogatta, Litván György, Varga F. János, 539-546.), 
továbbá Lesznai Anna: „Kezdetben volt a kert" című dokumentumértékű önéletrajzi regényét.

2 Szabó Miklós Politikai gondolkodás és kultúra Magyarországon a dualizmus utolsó negyedszázadában. 
In: Magyarország története 1880-1918. Bp. 1978,873-1002; Tökéczki László: A magyar lieberalizmusról. 
In. Magyar liberalizmus. Bp. 1993, 509-535.

3 1894-ben alakul a Magyar Közgazdasági Társaság, 1900-tól jelenik meg a Közgazdasági Szemle,
1879-ben kezdi meg működését a Magyar Jogászegylet, s indul útjára az egyesületben tartott felolvasá
sokat közlő Magyar Jogászegyleti Értekezések című periodika; 1889-ben megszerveződik a Magyaror
szági Néprajzi Társaság, mely 1895-től Magyar Néprajzi Társaságként tevékenykedik, folyóirata a Népélet 
(Etnográfia); 1891-ben alakul a Magyar Pedagógiai Társaság; 1900-ban kérészéletű kísérleti utódját 
követően megalakul a Magyar Filozófiai Társaság.

л A mennyiségi mutatók e vonatkozásban nem perdöntők, ám a tartalmi mozzanatok zárójelben hagyása 
esetén is bizonyítják a tudományos nyilvánosság kiszélesedését. E szempontból figyelemre méltó, hogy 
míg 1885-ben 49 magyar nyelvű tudományos folyóirat jelent meg, 1903-ban 118. (Forrás: Kornis Gyula: 
A magyar tudományos munka múltja, jelene s jövőbeni feladatai. In: A magyar tudománypolitika 
alapvetése. Szerk.: Magyary Zoltán. Bp. 1927, 73.

5 Szerkesztője a szociológia irányába is tájékozódó kiváló néprajztudós: Katona Lajos. A szerkesztőség 
tagjai között ott látjuk a Társadalomtudományi Társaság számos alapító tagját, így Diener-Dénes 
Józsefet, Pikler Gyulát és Pulszky Ágostot. Szabó Ervin néhány év távlatából így értékelte az Életei: „A 
90-es évek elején nagyobbára fiatal írókból álló társaság megalapította az Életet, becsületes törekvéssel, 
hogy a nyugat kultúrmozgalmaihoz kapcsolja vele a közösséget. Az első folyóirat volt, amely a magyar 
közélet jelenségeit szociális és természettudományi világnézet álláspontjáról kommentálta és bírálta: 
első, amely külföldön nagy tudományos, irodalmi és társadalmi mozgalmaknak teret nyitott" (Szabó Ervin 
Új folyóiratok. Huszadik Század, 1905, 161.)

6 Pázmány Péter egykori híres egyeteme ebben az időben jog- és államtudományi karán híján volt nagy 
tudományos egyéniségeknek vagy magukkal ragadó tanároknak. „Mégis volt közöttük néhány ember — 
írja Jászi Oszkár — , akinek hatását fel kell jegyeznem." Hajnik Imrét a magyar összehasonlító jog 
professzorát említi, s mindenekelőtt saját mentorait, Pulszky Ágostot és Pikler Gyulát. (Jászi Oszkár: 
Emlékiratok. In: Jászi Oszkár publicisztikája, lm., 563-565.)

7 A későbbi történések ismeretében nem véletlen, hogy Eötvös Loránd 1905-ben adja vissza az Akadémián 
elnöki megbízását, s ekkor olvasta fel Kautz Gyula másodelnök nagy vitát kiváltó előadását — Eötvös 
már nem tartotta meg elnöki megnyitóját — a „A tudomány és a tudományosság hazánkbeli állapotáról" 
A konzervatív-liberális szemléletű, tudománytörténészként is elismert közgazda idézett mondata mintegy 
summázza állapotleírásának alaphangját: „noha magasabb polgáriasuk állapotnak örvendünk, de a nagy 
kultúrnépekkel egyenlő vonalon álló és egyforma rangú tudományossággal bíró nemzetnek nem nevez
hetjük magunkat" (Kautz Gyula: A tudomány és tudományosság hazánkbeli állapotáról. Akadémiai 
Értesítő, 1905, 266-272.)

8 A témáról lásd A szociológia első magyar műhelye /-//. Válogatta és a bevezetőt írta Litván György-Szűcs 
László, Bp. 1973.

9 A névválasztás ebben az értelemben nem volt taktikai jellegű: jogász, történész, politológus, néprajzos, 
magát szociológusnak valló kutató, pubkcista egyaránt található az alapító tagok között. Gratz Gusztáv, 
Concha Győző, Pékár Károly vagy Wildner Ödön nem voltak szociológusok — s nem is tekintették 
magukat annak — , Concha, aki az említettek közül vitathatatlanul a legfajsúlyosabb tudósegyéniség, 
kifejezetten aszociologikus pozíciót foglalt el. (A magyar faj hegemóniája. In: Concha Győző Hatvan év 
tudományos mozgalmai között. I. köt. Bp. 1928, 539.) Az aszociologikus pozíció együtt járt a normatívvá
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emelhető toposzok, személyek előtérbe, a konzervatívvá váló liberalizmus és a közjogi historizálás 
középpontba állításával,

10 A legfontosabb viták tematikus áttekintését lásd A szoc/o/óg/'a első magyar műhelyei. I,m.: II. köt. 537-548.

11 A Társadalomtudományi Társaság Szociográfiai Szakosztálya Braun Róbert kezdeményezésére 1908- 
ban alakult. Legjelentősebb vállalkozásuk a W. I. Thomas amerikai kutató által készített kérdőív felhasz
nálásával lefolytatott vizsgálatuk (lásd A falu lélektana. Huszadik Század, 1913. 1, 545-571; 690-713 ).

12 Entwicklung und Literatur dér Soziologie in Ungarn. Monatschrift lür Soziologie, 1909. V, 324-334. 
Magyarul In: A szociológia első magyar műhelye, l m. 1. köt. 80-91.

13 Lásd a folyóirat „Bericht über die soziologische Literatur seit 1900 und die Soziologische Gesellschaften" 
című sorozatát (Monatschrift lür Soziologie, X. évf. 1909. I-V.)

14 Jászi Oszkár: Tudományos publicisztika. Huszadik Század, 1900. 1,2-12.

15 Ugyanott, 9-10.

16 Spencer a folyóirat első számának első oldalán közölt levele ugyanezt a programot sugallta. „Örömmel 
értesültem róla, hogy egy olyan folyóiratot szándékoznak kiadni, mely céljául tűzte ki társadalmi kérdé
sekre vonatkozólag a racionális, azaz tudományos eszmék terjesztését" (Herbert Spencer levele. Husza
dik Század, 1900. 1,1.)

u  Jászi Oszkár: Tudományos publicisztika, l m., 9-10.

18 Jászi Oszkár 1875-ben született Nagykárolyban. Szülőföldjét, a családot, iskolai-egyetemi éveit, tanárait 
és barátait részletesen jellemzi 1953-55 között írt visszaemlékezésében. A müncheni Látóhatárban 
megjelent írást Emlékiratok címen (Jászi Oszkár publicisztikája. I.m. 539-571.).

19 Jászi Oszkár Somló Bódoghoz írt 1899. aug. 15-ei levelében írja: „Vasárnap Gratz Gusztávnál megbe
széltük a folyóirat tervét. (Gratzot már régóta ismerem, s egyike a legszimpatikusabb embereknek). 
Havonta egyszer jelenik meg 4 ívnyi terjedelemben, A szerkesztő mellett egy 12-15 tagú bizottság 
működne. A lap címét illetőleg szóba jött a Huszadik Század"

20 1900-ban az említett programadó cikken túl tizenhat rövidebb, hosszabb írása jelenik meg. 1901 -ben két 
hosszabb tanulmányt ír: a zolai életmű aspektusait elemző A szociológiai regényről címűt, melyet három 
részletben közölt a Huszadik Század (1901. 1-2, 3), s a Szerves társadalomelméletet —  ez utóbbi a 
Budapesti Szemlében jelent meg. (E kapcsolatra még visszatérünk.) Ezenkívül tizenegy hosszabb 
recenziója, reflexiója, ismertetése jelent meg a Huszadik Század második évfolyamában. 1903-ban 
publikációinak száma tizennégy

21 1901-ben felszólal a Társulat közgyűlésén a Pikler Gyula ellen indított támadások ügyében (Huszadik 
Század, 1901.6, 482-483): 1902-ben Somló Bódog az Erkölcs túlkövetelései című könyvéről rendezett 
vitán (Huszadik Század, 1902. 2, 166-167): Hegedűs Lóránt: Az angol munkásmozgalomról című 
tanulmányának vitaülésén (Huszadik Század, 1902. 12, 534-535); 1903-ban Leopold Gusztáv A szocio
lógia újabb irányairól c. opuszának vitáján (Huszadik Század, 1903. 3, 253-255); Somló Bódog A 
társadalmi fejlődésről és néhány gyakorlati alkalmazásáról c. tanulmány vitáján (Huszadik Század, 1903. 
5, 465-466, 468)

22 Jászi Oszkár: Emlékiratok I.m., 579-582.

23 Jászi Viktor: Fiume. Huszadik Század, 1900. 3, 172-87; 4, 251-264; továbbá Két magyar közjog. 8, 
111-125; 9, 210-213.

24 Somló Bódog két évvel volt fiatalabb Jászinál. 1896-ban adta közre első munkáját Parlamentarizmus a 
magyar jogban címmel, és ugyanebben az évben A nemzetközi jog bölcseletének alapelvei című művét. 
Jászira feltételezhetően különösen ösztönzően hathatott, hogy Pikler 1899-ben Somlóval német nyelven 
közös publikációt jelentetett meg (J. Pikler-B. Somló: Dér Ursprung dér Totemismus. Ein Beitrag zűr 
materialistischen Geschichtstheorie Berlin 1899 Ez utóbbiról Jászi ismertetést is közölt (Huszadik 
Század, 1900. 8, 150-152.)

2Í> r.r. (Jászi Oszkár) Szociológiai tanszék az egyetemen. Huszadik Század, 1900. 12, 465-466.

26 Emmer Kornél (1845-1910) kúriai bíró, jogi író
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27 г.г. (Jászi Oszkár) l.m., 466.

28 A történethez hozzátartozik, hogy első — a Budapesti Szemlében közölt — írásai még nem tükröznek 
határozott szakmai irányultságot. Lásd Elemér Oszkár (Jászi Oszkár): Szemere Miklós Fiatal véreim... 
1899. 271, 42-69; Tolsztoj Leó 1899, 275, 306-312. Ezen korszaka legmarkánsabb írása a Franklin 
Kiadónál jelenik meg 1896-ban Görgei Artur 1848-49-ben. A történelmi kritika eredményeinek rövid 
összefoglalása címen.

29 Lásd ismertetéseit: Durand J. P.: Nouvelles recherchessur l'esthétique et la morale. Paris 1900. (Huszadik 
Század, 1900. 3, 228-230; A szociológiai regényről. Huszadik Század, 1901. 1,29-36; 2, 116-122; 3, 
189-201. E. Grosse: Kunstwissenschaftliche Studien. Tubingen 1900. Budapesti Szemle, 1901. 283, 
147-153; J. О. E. Faguet: Drama ancien: drama modern. Paris 1898. Huszadik Század, 1901. 10, 
301-302; Hirn, Yrjö: The Origins of Art... London 1900. Huszadik Század, 1901.11,378-384; M. Grivean: 
La sphére de beauté. Paris 1901. Huszadik Század, 1902. 3, 238-239; Zola mint szociológus. Huszadik 
Század, 1902. 12, 519-520.

30 Akadémiai Értesítő, 1902, 275.

31 Jászi Oszkár: Művészet és erkölcs. Bp. 1904.

32 Mert e jegyzőkönyvi részlet a szociológia hazai intézményesülésének historikumának tanulságos epizód
ját dokumentálja; szó szerint idézzük: „26., 497. 4,sz. Dr. Jászi Oszkár magántanárrá képesítéséről a 
szocziológiából (Pauer). Előadó véleménye szerint a szocziológia nem bölcsészeti, hanem a jogi kar 
tárgyai közé tartozik, s így a szabályzat 7. pontja alapján nem bocsátható folyamodó a magántanári 
cselekményekre.
Beöthy, Lánczy, Heinrich és Medveczky ny.r. tanárok hozzászólása után a kar Pauer, Medveczky és 
Lánczy ny.r. tanárokból álló bizottságot küld kijelentéstétel végett, hogy a szocziológia a bölcsészeti kar 
tárgyai közé felveendő-e?" (497/1903-4. PPTE ВТК jkr. 1904. márc. 17. V. ülés.)
S a végkifejlet — legalábbis a PPTE század eleji történetében;
7905-06
Jászi O. folyamodványa (647. — a mutatóban, jegyzőkönyvben nincs nyoma)
7905-06
Előterjesztés a szociológia tanítására 
Pauer, Medveczky contra Lánczy Gyula pro 
szavazás: 21:11
Dékán (Pasteiner Gyula): „Szocziológiából, mint különtárgyból a magántanári habilitációját jelen viszo
nyok között nem tartja helyénvalónak." (647/1905-6 ВТК jkr), A kari tanácsjegyzőkönyvében Jászi Oszkár 
neve nem említtetik, 1919-1944 között egyébként három alkalommal is szerepel a Kari Tanács napirend
jén a szociológiai (társadalomtudományi) tanszék alapításával kapcsolatos javaslat. De ez egy későbbi 
történet, más szereplőkkel. Elemzésére e tanulmány folytatásában vállalkozunk.

33 „Dékán felvilágosításul megjegyzi, hogy a szocziológia ügyében a kar bizottságot küldött ki, vájjon a kar 
tárgyaihoz tartozik-e? A kérdés eldöntve még nincsen."
Lánczy, Alexander és Asbóth ny.r. tanárok hozzászólása után a kar a dékán indítványára a kérvényt a jogi 
karnak visszaküldi s ezzel napirendre tér.
A kérelmet — pozitív állásfoglalás híján — elutasítják. (40 699/1903-4, PPTE ВТК jkv. 3.sz.)

34 Spencer, Tarde, Lombroso, Kidd, Lubbock, Ferri, Wallace, Durkheim, Grosse, Símmel — s egyetlen 
magyarként a német nyelvterületen ismertebb Beöthy Leó. Lásd r.r. (J. O.) Szociológia Tanszék az 
egyetemen. Huszadik Század, 1900. 12, 465-466.

35 Símmel György: A szociológia problémája. Huszadik Század, 1900. 1, 83-90; C. Bouglé: Az élettani 
szociológia és a kasztok uralma. Huszadik Század, 1900. 2, 10-17

36 A Huszadik Század könyvtára. Huszadik Század, 1903. 2, 851-852.

31 Annales de l'lnstitut international d? sociologie, VII. Paris, 1901; L'Année sociologique, 4. Paris. (Ism. J.
O. Huszadik Század, 1901.1,235.

38 Ugyanott, 236. A tanulmány ismereteink szerint nem jelent meg a Huszadik Század ban
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39 Az 1900-as évfolyamban L. Bridel Genf; E. Durkheim Bourdeaux; Th. Ribot Paris; G. Símmel Berlin; W. 
Sombart Breslau és G. Tarde Paris neve szerepel. 1902-ben a 4.számtól csökken, illetve módosul a 
munkatársként jelölt külföldiek neve. Új névként szerepel C. Bouglé, és az eredeti névsorból két név 
marad: Bridelé és Durkheimé, az 1902. 8. számban e névsor kiegészül E. Grosse nevével. Az 1903. 7 
számtól az impresszumban csak a szerkesztők és a szerzők neve olvasható. (E számtól lesz Gratz Gusztáv 
és Wilheim Ödön mellett Jászi Oszkár névlegesen is a Huszadik Század szerkesztője.

40 A szociológia tanítása az Amerikai Egyesült Államokban. Huszadik Század, 1902. 248-251. A Szemlében 
közölt számokból kitűnik: az 1900-1901 -es tanévben az USA-ban 136 felsőoktatási intézményben 170 
tanár 407 szociológiainak minősített kurzust adott elő 200 000 órában. A számokat természetesen 
reálisan kell megítélnünk. A felsorolt intézmények között számos főiskolai jellegű kollégiumot találunk. A 
nagy hírű egyetemek programjaiban is a meghirdetett kurzusoknak legalább a fele a címek alapján nem 
minősíthető szociológiainak, a fogalom legtágabb értelmezése esetén sem. íme néhány jellemző cím az 
egyetemi programokból: Görögország társadalom- és alkotmánytörténete; A klasszikus ókor gazdasági 
rendszere; Társadalmi ideálok a modern Amerikában. Ugyanakkor a Chicagói Egyetemen Thomas és 
Small, a Yale Egyetemen Summer; a Michigani Egyetemen Cooley, a Columbia Egyetemen Giddings 
nevével találkozunk. Közülük szociológiai elmélet és történeti kurzusokat, Small — az elméleti stúdiumok 
mellett — A szociológiai módszer fejlődése. A módszer és az osztályozás kérdései címmel hirdetett kurzust 
(,Huszadik Század, 1902. 249-251).

41 Csak példaként említjük: Jászi Oszkár: Lamarckisták és darwinisták. Huszadik Század, 1900. 8, 153. 
Nietzsche 1900. 9, 253-256; Tangorra tanulmányai: Tangorra V.: Saggi critici di economica politica. 
1901.3, 326-327

42 Jászi Oszkár: Szerves társadalomelmélet, l m., 396-411.

43 Jászi Oszkár: A szociológiai regényről. I—III. Huszadik Század, 1,29-36; 2, 116-122; 3, 189-201

44 Jászi Oszkár: Művészet és erkölcs l.m., 4.

46 Ugyanott, 4-5.

48 Ugyanott, 5.

47 A leggyakrabban idézett Spencer fontosabb művei 1850-70 között jelennek meg. A The Principles of 
Ethics viszonylag későbbi mű, 1879-ben adta közre.

48 E. Grosse: Die Anfánge dér Kunst. Freiburg. Magyarul: Grosse Ernst: A művészettudomány kezdetei 
Huszadik Század, 1900. 2, 319-329.

49 „A belátás az erkölcsi szabály keletkezésének egyedüli oka. (Jászi Oszkár Művészet és erkölcs. l.m., 17.). 
„Az erkölcsi szabályok létrejöttének vagy megváltozásának egyedüli oka bizonyos előnyök vagy hátrá
nyok belátása” (ugyanott).

50 Jászi Oszkár: Emlékiratok, l.m., 579.

61 „Pikler Gyulára kell hivatkoznom, arra az íróra, aki nemcsak a magyarok közt, hanem a világirodalomban 
is minden más írónál mélyebben van áthatva a társadalmi fejlődés tanának nagy horderejétől... A szociális 
evolúció tanának ö a legnagyobb klasszikusa ": Somló Bódog: A társadalmi fejlődés elméletéről és 
néhány gyakorlati alkalmazásáról. Huszadik Század, 1903. 1,403-404. „Bátran lehet azt mondani, hogy 
a belátás az erkölcsi szabály keletkezésének (nem továbbfejlődésének vagy megszilárdulásának) 
egyedüli oka. Jászi Oszkár: Művészet és erkölcs l.m., 1908, 17; Pikler jelentőségéről и.о. X. old.; Jászi 
ugyanakkor Pikler néhány tételét — így a gondolatszabadság korlátozásával kapcsolatos tézisét — bírálja 
(Lásd A történelmi materializmus állambölcselete. II köt. Bp 1908, 133-134 ). Somló pedig így érvel: „A 
jelen tanulmánynak nem célja, hogy az ősrégi probléma (laissez fairé vagy protekcionizmus) modern 
formájának egyik vagy másik irányban való megoldásához érveket hozzon össze, hanem tisztán az állami 
beavatkozásnak a társadalmi fejlődés természetfolyamatában való helyét és természettudományi jelen- 
tőségt akarja megállapítani; nem politikai vitairat, hanem az állami szabályozás lélek- és élettana kíván 
lenni (Somló Bódog: Állami beavatkozás és individualizmus Bp. 1903, 185)

52 Szabó Ervin: Természet és társadalom. Huszadik Század, 1902. 1, 394-398. l.m., 750-761
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53 Méray-Horváth Károly Szociológia című művét három folytatásban vezető helyen közli a Huszadik Század 
(lásd 1902. 8, 9, 10.). 1903-ban Magyar politikai szociológia című opuszát közli bevezető helyen (1903. 
2, 781-817.), lásd tovább á Politikai dolgok. (Huszadik Század, 1905.1,79-87.; 1905.1,281-285. Somló 
pozíciójára lásd S. B.: Méray kultúrfiloziológiája (Huszadik Század, 1905.1,310-324 ); Bírálat Méray, Die 
Psychologie unserer weltgeschichte und dér kommende Tag’ c. munkájáról', továbbá: Biológiai rendű 
képződmény-e a társadalom? Huszadik Század, 1905. 1, 464-466. Méray politikai szociológiai „rend
szerének" megkésett bírálatát? lásd: Somló Bódog: Politika és szociológia. Méray rendszere és prognó
zisai. Huszadik Század, 1906.1,369-381.

54 Jászi Oszkár: Tudomány és politika. Huszadik Század, 1906. 2, 328.

55 Ugyanott, 328-329.

56 Jászi Oszkár levele Szabó Ervinhez, 1904. VII. 14. In: Jászi Oszkár válogatott levelei. Szerk. Litván György, 
Varga F. János, Bp. 1991,38-39.

67 Jászi Oszkár levele Somló Bódoghoz, 1904. X. 19. Ugyanott, 54.

58 Jászi Oszkár levele Somló Bódoghoz, Párizs 1905. március 1. Ugyanott, 76. Jászi Durkheímmel való 
találkozásáról s annak hatásáról Jászi munkásságára lásd: Nagy Endre: Durkheim-sokk. Világosság, 
1982 7.

69 „Tessék most tudományt csinálni. Ez a meggondolás azt hiszem, mindennél inkább a politikai publicisz
tikai térre fog hajtani. Inkább nagyobb szabású izgató-erjesztő szintetizáló embert felemelő munka, mint 
kutatás, melynek nem lehet eredménye" (l m., 77 ).

60 Ugyanott.

61 Az idézett helyzetelemzést szinte szóról szóra megismétli Szabó Ervinnek adresszált 1905. március 2-ai 
levelében. Ugyanott, 75-78.

62 Jászi Oszkár levele Somló Bódoghoz, 1905. III. 1. Ugyanott, 77

63 Jászi Oszkár levele Somló Bódoghoz, 1905. III. 15. Ugyanott, 81.

64 Somló Bódog: Dér Güterverkehr in dér Urgesellschaft, Bruxelles-Leipzig 1909. Ezt a munkát elismerően 
idézi Marcel Mauss Essai sur le dón cimű, 1925-ben megjelent tanulmányában, Id. Marcel Mauss 
Sociologie et anthropologie. Paris 1950. 150.
Somló Bódog pályája külön tanulmány tárgya. 1899-től a jogakadémia tanára, s bár haladó nézeteiért 
támadják, állásából nem függesztik fel. 1905-től egy. ny. r. tanár a kolozsvári egyetemen. S bár 
kinevezését követően is foglalkozik szociológiával (lásd Zűr Grűndung einer beschreibender Soziologie 
Berlin 1909 —  nem szakít a Társadalomtudományi Társasággal, részt vesz a vitáin — , az aktív közélettől 
fokozatosan eltávolodik, s mint erre utaltunk, aJogbölcseletben Windelband, Riókért, Münsterberg, Böhm 
Károly eredményeit hasznosítva újkantiánus pozíciót alakit ki. E munkái is originális megközelítéseket 
tartalmaznak (lásd Az érték problémája. Bp. 1911; Juristische Grundlehre, Leipzig 1917). Somlóról lásd 
Litván György: Egy magyar tudós tragikus pályája a század elején. Somló Bódog 1873-1920. Valóság, 
1975. 3, 11-25. és Nagy I. Endre: Erény és tudomány. In: uő: Eszme és valóság. Budapest-Szombathely 
1993, 61-88

66 Jászi Oszkár válogatott levelei. I.m., 81-82. Jászi egyébként saját korábbi opuszaira is ezen mérce szerint 
reflektál: „Hogy morálszociológiát Írtam volna anélkül, hogy egyetlen erkölcsi kódexet áttanulmányoztam 
volna!... Mi egy borzasztó módszer áldozatai vagyunk.. " Ugyanott, 82.

66 Érdekes egyébként, hogy Jászi, aki a marxizmust mint pártideológiát elvetette, Marx gondolati öröksé
gének teljes figyelmen kívül hagyását Durkheím egyik gyengéjének tartotta. Lásd J. O. levele Somló 
Bódoghoz, Párizs 1905. IV. Ugyanott, 86.

67 „Nekem nem lehet egyéb teendőm annál, hogy ténybeli és egyéb tudatlanságomat lehetőleg enyhítsem, 
s tisztába jöjjek azzal, hogy ma Nyugat-Európában mily ismeretek alapján s milyen módszerekkel 
dolgoznak az emberek... D. szerint а Г Année munkatársain kívül már egy egész sereg fiatalember 
foglalkozik vallásszociológiával." (Jászi Oszkár levele Somló Bódoghoz. Ugyanott, 82.)

ea Az 1893-ban megjelent könyv tehát a századfordulón már „kéznél volt" Magyarországon, s így mód lett 
volna megjelentetni a Társadalomtudományi Könyvtár sorozatban.
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69 Jászi Oszkár levele Somló Bódoghoz, Párizs 1903. III. 15. l m , 83

70 Lásd Jászi Oszkár levele Szabó Ervinhez. In: Szabó Ervin levelezése Szerk. Litván György és Szűcs 
László, II. köt. 1905-1908, 20-23, 32-37, 91-93.

71 Jászi Oszkár levele Somló Bódoghoz, 1905. Párizs. In: Jászi Oszkár válogatott levelei. I.m. 85-86.; Jászi 
egyébként néhány nappal később Szabó Ervinhez írt levelében (Párizs 1905. IV. 2.) — ha lehet — még 
élesebben fogalmazza meg az idézett dilemmát Lásd ugyanott, 89-90.

72 Lásd Jászi Oszkár levele Somló Bódoghoz, 1905. IV. 11. Ugyanott, 91.

73 „Igazi Pikler egy hosszú levelemre, melyet hetekkel ezelőtt írtam, nem válaszolt. Pedig tanácsát kértem 
abban a dilemmában is, melyet fentebb említettem. Minthogy P. rendszerint gyöngéd és udvarias, attól 
tartok, hogy levelem az a része, melyben tudatlanságunk felett s módszerünk helytelenségére panasz
kodom, megbántotta. Ki tehet róla?" (Jászi Oszkár levele Somló Bódoghoz, Párizs 1905. III. 15. Ugyanott, 
85.)

74 Jászi Oszkár levele Somló Bódoghoz. (Ugyanott, 83-84.) Ugyanezt a gondolatot variálja egy másik 
levelében: „Egészében véve mégis félek, hogy objektíve és helyesen ítélem meg a helyzetet, mikor azt 
állítom, hogy aniveau-n álló szellemi munkásság strukturális lehetetlenség odahaza!" (Jászi Oszkár levele 
Somló Bódoghoz Bp. 1905. IV. 2. Ugyanott, 86.)

75 Ugyanott. Egyébként a kételye azt illetően, hogy alkata, temperamentuma predesztinálja-e a tudományos 
munkára, visszatérő motívuma levelének. Lásd például ugyanott. 95-98.

76 Jászi Oszkár levele Somló Bódoghoz, Párizs 1905. V. 6. Ugyanott, 95-96.

77 Ady Endre Összes Prózai Művei. VI. köt. Bp 1966,266. Ekérdésről részletesen lásd: Litván György Magyar 
gondolat-szabad gondolat Bp 1978

78 Lásd Jászi Oszkár publicisztikája I.m., 49-254.

79 Lásd L. Nagy Zsuzsa Szabadkőművesség a XX. században Bp 1977 Forrásanyagok: Martinovics 
Páholy. O. L. 28. 300-325/1908.; Demokrata Páholy. О L. Szabadkőművesség Demokrata Páholy iratai. 
249 126/906.

80 Jászi Oszkár: Radikális program. Huszadik Század. 1907. 2, 186-188.

81 Jászi Oszkár levele Somló Bódoghoz, 1905. XI. 7. I.m., 120.

82 Tervezi egy múzeumöri (muzeológusi) állás megpályázását a Mezőgazdasági Múzeumban. Kiderül, hogy 
az információ téves: nincs szabad állás. Somló Bódog kolozsvári egyetemi kinevezését követőleg újólag 
elhatározza habilitációja benyújtását, docentura megpályázását, — ez a terve sem realizálható. Külföldi 
szaktudósítói állást is vállalna.

83 .. budgetet csináltam arra nézve, ha mint fogalmazónak kell nyugdíjba mennem. Ekkor így élhetnék

„... nagy kishitűség volna, hogy amikor obskúrus alakok 4000-5000 Ft-ot keresnek meg vezércikkekkel, 
én nem merjek hinni abban, hogy évi 1200 Ft-ot könnyen megszerezzek." S nem kis öniróniával így 
összegzi költségvetési elképzeléseit: „Szóval úgy hiszem, aránylag elég szolidan biztosítva kezdhetem 
el agitátori pályámat" Jászi Oszkár levele Somló Bódoghoz, 1905. XI 8 I.m., 126 

84 Somló Bódog levele Szabó Ervinhez, Kolozsvár 1906 Szabó Ervin levelezése Budapest 1978. II. köt 
373 Jászi Szabó Ervinnek — abban a hitben, hogy az tőle értesül először e tényről — így számol be: 
„Bódog rávett, hogy a végkielégítést tőle fogadjam el (természetesen kölcsönnek akarom tekinteni 
átmeneti időre), s nem az államtól. Képzelheted, hogy nem könnyű ezt a nagylelkű ajánlatot elfogadni 
De be kellett látnom, hogy jobb egyik barátomnak és elvtársamnak elkötelezve lenni, semmint Chorin,

meg:

Fogalmazói nyugdíj 
H. Sz. szerkesztése

Évente 25 ív fordítása a T.T. könyvtárába 
két vezércikk hetenként 
Népszavába -  a 5 -  
összesen

c.a. 600 Ft 
c.a. 600 Ft

500 Ft 
2.000 Ft

500 Ft
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Bernét s más olyfajta urak intervenciójának, akik ellen lesz egész életem munkája. . . Bódog kívánja, hogy 
tette legintimebb baráti körének titka legyen.
Én úgy érzem magam, mint aki egy undok mocsárból szabadult ki. A lemondást már beadtam. 
Természetesen szüleimnek mit sem szabad tudni a dologról. Ellenkezőleg: a nyugdíjazás simán fog 
lefolyni". Jászi Oszkár levele Szabó Ervinhez, Kolozsvár 1906. VI. 15. Jászi Oszkár válogatott levelei. 
lm ., 140.

85 Ugyanott, 134, 135, 139.

86 „Oppenheimer Siedlunggenossenschaft-ja oly könyv, mely megállítja az embert útjában: erős, eredeti, 
következményekben terhes, mely különösen azok leglázasabb érdeklődésére számíthat, akik a magyar 
politika alapproblémájának a radikális magyar birtokpolitikát tekintik. Természetesen parcellázási politi
kát, mert a mezőgazdasági koncentráció végleg halottnak tekinthető. Nagyarányú parcellázási politika 
nagyarányú szövetkezeti akcióval: ez ma a mi életkérdésünk..." Jászi Oszkár levele Szabó Ervinhez, 1906. 
IV. 2. I.m., 139.

87 „A témán naponta dolgozom; helyesebben anyagot gyűjtök. A szociológia gyönyörű, az irodalom silány. 
Kivéve Ostrogovski csodálatos könyvét...
Egyre szilárdabb meggyőződésem: Méray rendszere egészen rossz lehet; de a kulcs azon a mezőn 
kereshető, amelyen ő turkál.
A közkeletű szociológia nekem valóságos hányingert okoz, s kín lesz ezt a 2-3 ívet megírni, mert 
természetesen jó dolgot nehéz terminusra megírni." (Jászi Oszkár levele Somló Bódoghoz, 1905. X. 18.
1. m., 119-120.)

88 A kép teljességéhez hozzá tartozik, hogy szkeptikus megjegyzéséből kitetszően ő sem tekinti Sombar- 
tékat szellemóriásoknak. Már idézett levelében írja: „egyre elviselhetetlenebből érzem a Szociológia 
Newtonjának és Darwinjának hiányát" (Jászi Oszkár levele Somló Bódoghoz, 1906. III. 10. I.m., 135-136). 
A Huszadik Század ban egyébként 1906-7-ben is folyamatosan közöl recenziókat angol, amerikai, olasz, 
francia szerzők műveiről. Olvasmányaira ezen ismertetésekből következtethetünk.

89 1908-ban ismertetiC. Bougl e Essais sur le régime des Castes (Paris) c. könyvét, Huszadik Század, 1908.
2, 417-420; 1909-ben René Mounier városszociológiáját, Huszadik Század, 1910.10. Az írásos utalások 
tanúsága szerint Tönniesszel 1911 nyarán berlini tartózkodása során kerül kapcsolatba (lásd Jászi Oszkár 
válogatott levelei. I.m., 188).

90 Jászi Oszkár: Mi a Szociológia? Bp. 1908. A könyv leginkább az amerikai evolucionista iskola által készített 
„Bevezetők” -kel rokonítható, azoknak tömör, karcsúsított reprodukciója. Lásd J. O. Dealey-L. T. Ward 
Textbook of Sociology-ról, (M. 1905) és F. H. Giddings Readings in Descriptive and Historical Sociology 
(M. 1906) című munkájáról írt ismertetőjét (Huszadik Század, 1907. 12, 912-915), továbbá A. W. Small 
General sociology-jának (London, Chicago, 1905) bemutatását (Huszadik Század, 1907. 1,83-89.)

91 Lásd például a Budapesti Naplóban 1906-ban közölt hazai témájú publicisztikai remekléseit. így jegyzeteit 
К. M. Az arisztokrácia és a nép című írásához (okt. 24.); Magyarok és a kulik (nov. 11); A korrupció; 
A törvényesített korrupció; A korrupció ellenszerei (okt. 12, 13). A kisipar pusztulása (dec. 29.), továbbá 
A latifundium elleni küzdelem (Huszadik Század, 1906.5, 478-480); valamint „Az értelmiségi középosztály 
bajai" című írását (Budapesti Napló, 1904. febr. 23.).

92 Egyébként e munka folyamatában távolodik el Méray-Horváth bioszociológiai „teorémáitól", s merül fel 
benne újólag a történelmi materializmus kritikai rekonstrukciójának gondolata (Jászi Oszkár levele Somló 
Bódoghoz, 1907. VII. 20. I.m., 151.).

93 Jászi Oszkár: Nemzetiségi politikánk iránya. Huszadik Század, 1908. 12, 579-592.
E tézisek egyébként egybecsengenek Jászi Szabó Ervinhez írt 1904. okt. 16-án írt levelénekprogramszerű 
megállapításaival, igaz ott a szocializmus reformjával összefüggésben fogalmazza meg azokat (Jászi 
Oszkár válogatott levelei. I.m., 46-51.).

94 Jászi Oszkár: A nemzetiségi kérdés és Magyarország jövője. In: Jászi Oszkár publicisztikája. I.m., 
150-177.

95 Ugyanott, 158.

96 Ugyanott.
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97 Jászi az Eötvös-Deák által képviselt elvekre, az 1868. XLIV. törvényre hivatkozik, a politikai nemzet elvének 
kodifikálásából adódó kontraverziókat nem taglalja. Ezekre a problémákra itt nem térünk ki.

98 A Radikális Párt programját 1907-ben Az új Magyarország című cikkben fogalmazza meg (Huszadik 
Század, 1907. 1, 1-10 ), ám maga a párt csak 1914-ben válik reális politikai eróvé (Jászi Oszkár: 
A radikális párt. Világ, 1914. június 7.)

99 „Mikor az ember hónapok óta átlag 10-12 órát dolgozik naponta, mégpétíig a legellentétesebb irányok
ban, mikor az egyre bonyolódó adminisztráció és program összes szálait kezemben kell tartani, s emellett 
szervezni, agitálni, szónokolni, vezércikket írni, verekedni, s örülni, ha 2-3 óra olykor megmarad szegény 
könyvemnek." (Jászi Oszkár levele Somló Bódoghoz, 1911. február 23. I.m., 186.)

W0Jászi Oszkár levele Somló Bódoghoz, 1911. július 29. I.m., 187

lolJászi Oszkár: A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés. Bp. 1912, IX.

W2Lásd A szerves társadalomelméletről. Bp. 1901; A szociológiai regényről. Bp. 1901., A történelmi 
materializmus állambölcselete. Bp. 1903; Művészet és erkölcs. Bp. 1904

l03Jászi Oszkár: A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés. I.m., 1-14.

,04Lásd a törzs, törzsszövetség, államalapító törzs funkcióinak leírását; a nemzetiség fogalmának a nemzet 
fogalmából való deriválását; a nyelvi, vallási komponens szerepének fogalmi igényű tisztázását; a modern 
nemzetállam jellemzőinek összegező leírását; a nemzetiségi képződmények, mozgalmak tipizálását; s 
nem utolsó sorban annak tisztázását, miért abszurdum a teória szintjén s a történelmi folyamatok 
ismeretében „a faj biológiai fogalmának a szociológiába való bevitele”, hogy miért nonszensz „a tiszta 
faj” elmélete.

l05Jászi a hűségi esküt, a király által adományozott földbirtokon nyugvó hivatalnokoskodást és adóbeszál
lítást, valamint a banderiális szervezetet nem e fogalom lényegi jellemzőiként értelmezi, hanem a 
feudalizmus szó iskolai értelmezésével kapcsolja össze. "...Mindez — mint írja — e rendszernek járulékos 
és esetleges tulajdonsága. A lényeg: a katonai erőszakon nyugvó magánjellegű uralom az ország 
valamely része felett. Ez a tünemény pedig nálunk éppoly általános volt, mint a középkori Európában. 
Mégis egy jelentékeny különbséggel. A magyar feudalizmus túlnyomó részében puszta rabló világ volt" 
(A nemzeti államok... I.m., 204). A könyv megírásának időpontjában sem támaszkodott Jászi e fogalmat 
jellemezve kurrens forrásokra. Érdemes e szempontból összevetni a bevezető fejezet irodalmát s e 
fejezetrész hivatkozásait.

,06Jászi e jelenséget a gyarmatosítás kísérőjelenségeivel is összefüggésbehozza. A modern csereforgalom, 
a közlekedés, a hírszolgálat expanzív fejlődése még Kínában és Indiában is felbontja a faji, vallási, 
kulturális elzárkózás tipikus alakulatait. „Ezekből a tapasztalatokból nézve, a nemzeti mozgalom kilép a 
helyi perpatvarok kicsinyes perspektívájából, s mint egy általános világtörténeti fejlődési sor kikerülhetet
len kísérő jelensége tűnik fel. (Ugyanott, I.m., 227.)

W7Ugyanott, 113.

,08Hanák Péter: A kelet-közép-európai nyomorúság okairól. Egy dunatáji hazafi testamentuma. In: Jászi 
Oszkár: A Habsburg monarchia felbomlása. Bp. 1982, 20. Hanák a bevezetőben nemcsak a két Jászi 
mű érintkezési pontjait elemzi, de A nemzeti államok kialakulása történeti fejezeteinek tömör elemzését 
is adja, plasztikusan jellemezve fény- és árnyoldalait, érvényes, illetve meghaladott megállapításait (lásd 
i.m., 18-26.).

,09Jászi Oszkár levele Somló Bódoghoz, Berlin 1911. VII. 29. I.m., 187.

"°Jászi Oszkár: A nemzeti államok..., I.m., Vili. A szabadon értelmezett rendező elv következménye, hogy 
a 33 íves műből 25 ív a történelmi előzményekkel, illetve kifejlettel foglalkozik, megközelítően 5 ív jut a 
jelent bemutató fejezeteknek, s valamivel több mint 2 ív a programkérdéseknek.

1l,Jászi Oszkár: A nemzeti államok. I.m., 108-238.

" 2Jászi a nemzetiségek állapotát, mozgalmait magyar, illetve osztrák források alapján jellemzi. 1910-13 
között cseh, horvát, szerb, szlovák, román nyelven szinte Jászi művével egy időben e kérdéskörben olyan 
fundamentális munkák jelentek meg, mint Zdenek Nejedlé, Julius Botto, St. Stoyanovic, Slobodan
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Jovanovic, A.D. Xenopol művei. Jellemzésükről lásd Niederhauer Emil: Nemzeti megújulási mozgalmak 
Európában. Bp. 1977, 7-32. (Botto könyve 1914-ben jelent meg.)

" 3Jászi Oszkár: A nemzeti államok..., I.m., 440-441; 445-446; 450-454.

1l4Ugyanott, Vili.

1,5„Tehát iránymű — fogják mondani a Sein és a Soltén finom szociológia skatulyák emberei.
Igen: iránymű annyiban, hogy egy nagy társadalmi betegség szemlélete indított útnak, s az őszinte 
törekvés, hogy egy fejlettebb gazdasági és kultúrélet útjait jelöljem meg a pusztító és meddő nemzetiségi 
harcok helyett. Mégis ez a könyv szigorúan tudományos munka, a legönfegyelmezettebb akarással, 
irányzatosság nélküli vizsgálódás annyiban, hogy mindenütt a lélektani dedukciók és a társadalmi 
összefüggések szigorú útjait követi és soha nem akar merőben szubjektív érzelmekkel „kijavítani” egy 
neki nem tetsző valóságot.” Ugyanott, IX.)

"^.Természetesen senki jobban nem érezheti egy ilyen vállalkozás nehézségeit és aggasztó veszélyeit, 
mint éppen az, aki megkísérelte." (Ugyanott.)

" 7Ugyanott.

118Már a terminológia is problematikus. Egyrészt visszaköszön a feudalizmus leegyszerűsített értelmezése, 
másrészt jellemző az ellentmondásoktól korántsem mentes tőkés fejlődés behelyettesítése az induszt- 
rializmus semlegesnek tetsző fogalmával. Jászi egyébként a magyar nagybirtokkal kiegyező banktőkével 
korántsem volt elnéző, de a nyugati fejlődés rajza e könyvben stilizált, a nemzetiségi politika ábrázolásá
ban utópiába hajlik: „Mindezek a körülmények a modern indusztrizmus nemzetiségi politikáját szükség
képp engedékennyé, türelmessé teszik s a feudális válaszfalak lerombolásával megteremtik azokat a 
feltételeket, melyek között a természetes asszimiláló erők valóban megkezdhetik egybefűző és kiegyen
lítő játékukat. így a történelmi és gazdasági okok szükségképp a kibékülés és a kölcsönös megértés 
irányában szabják meg az Egyesült Államok, Svájc, Belgium és az 1867 reform utáni Anglia nemzetiségi 
politikáját." (Ugyanott, 237. old.)

119Hanák Péter: A kelet-közép-európai nyomorúság okairól... I.m., 25.

120Jászi Oszkár levele Somló Bódoghoz, 1902. IV. 2. Jászi Oszkár válogatott levelei. I.m., 86.

12,Somló Bódog szociológiai tárgyú írásaira sem terjeszthető ki e megállapítás: objektív evolucionista 
szociológiai opuszainak nyelve elvont, scientista; Braun Róbert szociográfiai vizsgálatainak módszerét 
és beszédmódját eltérő sajátosságok jellemzik.
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Székelyt Mária— Tardos Róbert

VÁRAKOZÁSOK, ATTITŰDÖK, GAZDASÁGI SIKER1
Az amerikai tapasztalatok 2

1. Kiindulópontok

A gazdasági fejlődés forrásait tanulmányozó kutatók a motivációk, attitűdök és a 
kulturális jellegzetességek szerepét illetően szembetűnő kettősséggel találkozhatnak 
a szakirodalomban. A hatvanas évek elejének irányadó kultúraközi kutatásai — az 
akkor egyedül rendelkezésre álló — keresztmetszet-jellegű felvételeken alapultak. E 
szerzők alapvető tételként posztulálták a szimbolikus környezet hatását a gazdasági 
fejlődésre. Érvelésük szerint egy társadalom domináns értékei és attitűdjei döntő módon 
befolyásolják a gazdasági intézmények jellegét és a népesség gazdasági magatartását. 
A témakörben nemcsak olyan klasszikus szerzőkre utalhatunk mint a motivációk 
szerepét a középpontba helyező McClelland (1961), vagy az aspirációk befolyását 
hangsúlyozó Katona (Katona et al. 1971), de az összehasonlító kutatások e vonulatához 
újabb munkák is társulnak. Inglehart (1990) például a materialista, illetve posztmate
rialista értékeknek a gazdaságra való hatását is vizsgálta többek közt; Kohn és 
Slomczynski Egyesült Államokra és Kelet-Európára kiterjedő összehasonlítása (1990) 
pedig az önmeghatározás képességének általánosan érvényesülő szerepére hívta fel 
a figyelmet a személyes gazdasági pozíció alakulásában.

A hatvanas-hetvenes évek fordulójától már a longitudinális megközelítés is a gaz
dasági fejlődés forrásait kutatók rendelkezésére áll, s ezzel lehetővé válik a kereszt
metszeti adatok szabta korlátok bizonyos áthidalása. A longitudinális adatok 
használata azonban mind ez idáig egy adott országra, homogén kulturális közegre 
szorítkozott. E kutatások — mint alább részletezzük — már ellentmondásosabb kö
vetkeztetésekre jutottak az attitűdök gazdasági szerepét illetően. Az attitűdök aktív 
szerepének kiemelésével szemben többen az összefüggés ellenkező irányára: a gaz
dasági folyamatok és pozíciók általi meghatározottságukra helyezték a hangsúlyt. 
Megállapításaiknak különös nyomatékot adtak azok a módszertani megfontolások, 
melyek a longitudinális adatoknak a keresztmetszetivel szembeni előnyeit hangsú
lyozták, nem utolsó sorban a kauzális elemzések szempontjából.

A korai kultúraközi vizsgálatok következtetéseit — melyek tehát a motivációk, atti
tűdök fontosságára hívták fel a figyelmet a gazdasági fejlődésben — némileg aláás
ták a longitudinális vizsgálatok egyes megállapításai; az eredmények azonban nem 
voltak ellentmondásmentesek. A PSID (Panel Study of Income Dynamics) vizsgálatok 
bizonyos adatai az attitűdök ténylegesen meglévő gazdasági szerepét hangsúlyoz
ták3, más elemzések mérlege inkább negatív volt.4 Azonban a PSID-től független 
longitudinális adatforrásokból származó különféle feldolgozások is egymással szem-
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ben álló következtetésekre jutottak, melyekről aztán élénk vita folyt. Az NLS (National 
Longitudinal Studies)5 kutatásra épülő egyik elemzés, mely az attitűdök önálló szere
pét mutatta ki bizonyos gazdasági pozíciókra, a PSID-adatbázist használó kutatókat 
az adatok és módszerek felülvizsgálatára és arra ösztönözte, hogy az adatokat 
összehasonlítható almintákon elemezzék újra (lásd Duncan és Morgan 1981; illetve 
Andrisani 1981). Azonban ezek az új szempontú elemzések sem vezettek egyértelmű 
eredményekre.

Az ellentétes megállapítások okozta zavart csak felerősítette bizonyos társada
lompolitikai implikációk szerencsétlen egybeesése. A szegénység témájával össze
függésben számos utalás (Hill et al. 1985; Corcoran et al. 1985) történt arra a 
körülményre, hogy az attitűdök aktív gazdasági szerepéről tett megállapítások egyes 
értelmezésekben az „áldozat felelősségre vonásához" szolgáltathat alapot. Valóban 
lehetséges — ha ennek mértékét nehezen is tudnánk felbecsülni —, hogy ilyen és 
hasonló megfontolások bizonyos esetekben rányomták bélyegüket az adatok inter
pretálására és a levont következtetésekre.

Mi viszont, akik alapjában különböző szociokulturális közegből, másfajta gyakorlati 
és kutatási tapasztalatok alapján közelítünk e problémához, némileg eltérő szempon
tokat hangsúlyozunk. A bürokratikusból a piaci típusú gazdasági struktúrába való 
átalakítás nehéz feladatával küszködő közép-és kelet-európai társadalmaknak még 
azzal a teherrel is meg kell birkózniuk, amit a széles körű szkepticizmus és a lakos
ság jelentős csoportjainak bizalomhiánya jelent; olyan mentalitásokról, attitűdökről 
van szó, melyek mélyen gyökereznek e társadalmak történeti múltjának szerencsétlen 
tapasztalataiban.6 Úgy gondoljuk, hogy az ilyen típusú attitűdök nem változnak meg 
egyik napról a másikra. Kedvező esetekben — erre az amerikai történelem kellő 
számú példát nyújt — az optimizmus és a felmerülő problémák megoldhatóságába 
vetett hit sokat lendíthet a gazdasági fejlődésen. Ugyanúgy, ahogy a széles körű 
bizalmatlanság és önbizalomhiány viszont komoly akadály lehet a fejlődés útjában.7

Amikor e kérdéskört az amerikai kontextusban kezdtük tanulmányozni, az a kivé
teles lehetőség is nagy vonzerőt jelentett, amelyet a több mint húsz éves longitudiná
lis PSID-adatbázis nyújt az érdeklődő kutatók számára; ezen belül azok a tények, 
hogy nagyméretű, országos mintáról van szó, továbbá a vizsgálat több évre vonatko 
zóan tartalmaz attitűd-kérdéseket, a családok gazdasági helyzetéről pedig közel ne
gyedszázadon keresztül folyamatos adatokat. A korábbi vizsgálatok ellentmondásos 
eredményei ellenére az olyan kommentárok is bátorítólag hatottak, amilyennel példá
ul a PSID-vizsgálatok első kötetének összefoglalója zárul: „Végső soron nehéz elkép
zelni, hogy ne lennének bizonyos helyzetek, melyekben számítanak az egyéni 
erőfeszítések” (Five Thousand American Families, Vol. 1, 1974: 339).

Az Ann Arbor-i adatbázis tekintélyes változóegyüttesének tanulmányozása nyo
mán az a benyomásunk alakult ki, hogy a fogalmi hangsúlyok és a mérőműszerek 
bizonyos módosítása pozitív irányba vezethet a vitás kérdésekben.

1. Részben gyakorlati meggondolásokból — mint a kellő számú indikátor megléte 
— , illetve maguk az attitűd típusú adatok viselkedése alapján elemzésünk a „várako-
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zás-attitűdöket" (expectancy attitudes) választotta alapváltozóként. Elfogadtuk azt a 
Gurin-Gurin (1970) által posztulált — és az atkinsoni motivációs elmélet (Atkinson 
1964) által vezérelt —  fogalmi megkülönböztetést, amelyből a PSID-vizsgálatok java
része is kiindult. Tehát azt a megkülönböztetést, amely egyfelől a „motívum" (megha
tározott tárgy iránti diszpozíció), másfelől a „várakozás" (egy adott cél elérésének 
esélyére vonatkozó becslés) fogalmi kettősére épül. Részben tartalmi okokból (alap
kérdéseinkkel való közvetlenebb összefüggése alapján), részben módszertani meg
fontolásokból (kidolgozottabb és időben kiterjedtebb PSID-beli változóegyüttese 
alapján) e kettősből az utóbbit, a várakozások tényezőjét helyeztük vizsgálatunk kö
zéppontjába, a rendelkezésre álló indikátorkészlet minél teljesebb kihasználásával. E 
koncepcionális hangsúly ugyanakkor annak az elméleti kiindulásunknak is megfelelt, 
mely — azokkal a megközelítésekkel ellentétben, melyek mint a szituatív változások
nak közvetlenül kitett, némiképp efemer jelenséget kezelik (lásd ezzel kapcsolatban 
Hill et al. 1985: 4) — a várakozások fogalmát nagyobb fokú ellenállóképességgel 
kapcsolja össze a rövid távú változásokkal szemben (az eredeti Gurin-Gurin tanul
mány kiegyensúlyozottabb felfogásával összhangban).

2. Élve a huszonvalahány éves visszatekintés nyújtotta lehetőségekkel (a korábbi 
elemzések többségéhez képest), mind a független mind a függő változók esetében 
hosszabb tartamú indikátoregyüttest vontunk be az elemzésbe.

3. A gazdasági pozíciókra vonatkozó függő változóknál az elért szintre és a válto
zások mértékére vonatkozó indikátorok viszonylag kiegyensúlyozottabb együttesének 
kialakítására törekedtünk (a számos PSID-vizsgálat által kiemelten kezelt változás-tí
pusú indikátorok helyett). Az alábbiakban e pontokkal még részletesebben foglalko
zunk.

Kiinduló problémáinknak, valamint a vonatkozó irodalom vitás témáinak figyelem- 
bevételével végül is a következő kérdésekben jelöltük meg elemzésünk csomópont
jait:

A) Tekintve, hogy a PSID-n alapuló legtöbb elemzés nem tudott erős kapcsolatot 
kimutatni a beállítódások és a személyes gazdasági eredmények közt (különösen 
amikor a beállítódások független és a gazdasági teljesítmények függő változókként 
szerepelnek), először is a következőkre voltunk kíváncsiak: Bizonyítható-e, hogy a 
várakozások szignifikáns módon befolyásolják a későbbi jövedelmeket (mint a sze
mélyes gazdasági teljesítmények Amerikában kiemelt fontosságú mutatóját), ha más 
alapváltozók hatását kiszűrjük? Ha létezik ilyen hatás mind a szint-, mind a változás- 
jellegű indikátorokra, kimutatható-e? A hatás akkor is fennmarad-e, ha a kiinduló 
jövedelemszint hatását kiszűrjük? Milyen mértékűek e hatások más változókhoz vi
szonyítva, illetve abszolút értelemben?

B) Mivel számos PSID-elemzést különféle részmintákon végeztek (különös figye
lemmel az alacsony jövedelmű csoportokra), a következő kérdés a vizsgált összefüg
géseknek különböző társadalmi-demográfiai csoportokban való érvényesülését érinti: 
Milyen különbségek találhatók az attitűdök és a gazdasági pozíciók (és mobilitás) 
kapcsolatában a különböző társadalmi alcsoportok közt?
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C) Mivel feltételezhető, hogy a kulturális befolyások, illetve a (tágabb vagy sző
kébb) miliő kulturális jellege önálló szerepet játszik a gazdasági fejlődés tényezői 
között, lényeges kérdésnek tűnik, hogy fellelhetők-e bizonyos kontextuális hatások a 
várakozások érvényesülésében, akár a makroszintről legyen szó (mint egyes régiók 
vagy települések esetében), akár az olyan mikroszintű befolyásokról, mint a családi 
kapcsolatok.

D) Mivel számos elemzés jelezte, hogy a munkaerőpiaci viszonyok változásai 
döntő hatással vannak a gazdasági eredmények alakulására, és mivel az is feltételez
hető, hogy a lehetőségstruktúrák az esetleges attitűdhatásokat befolyásolják, logikus 
annak vizsgálata, léteznek-e a gazdasági ciklusokkal szinkron ingadozások a várako
zások és a jövedelmek kapcsolatában. Lehet-e alapja annak a hipotézisnek, hogy a 
recessziós időszakok beszűkítik az egyéni motivációk mozgásterét. Vagy éppen a 
gazdasági nehézségek időszakaiban jutnak határozottabban érvényre a beállítódá
sokban meglévő egyéni különbségek? A PSD longitudinális jellege lehetővé teszi e 
kérdés vizsgálatát.

E) Mivel a várakozások és a gazdasági eredmények (a jövedelmek alakulása) 
közti kapcsolatok különböző utakon-módokon jöhetnek létre (mint a munkabefektetés 
növelése, a pozicionális előmenetel, a továbbtanulás formái, a munkahelyváltoztatás
sal kapcsolatos lakóhelyváltoztatások, vagy a háztartások munkaerőpiaci részvétele), 
fontos annak vizsgálata, hogy létezésük esetén milyen csatornák közvetítik leghatá
sosabban a gazdasági eredményekre való attitűdhatásokat. (Ebben a tanulmá
nyunkban az A, C és E kérdésekkel foglalkozunk részletesen.)

2. Módszertani megfontolások8

A személyes gazdasági sikert illető általános várakozások koherens mérőeszközének 
kialakítása elemzésünk egyik kulcsmozzanata. Utaltunk arra a benyomásunkra, hogy 
a korábbi vizsgálatok nem használták ki igazán az indikátorok széleskörűségében és 
a megismétlések nagy számában rejlő lehetőségeket. Noha az alkalmazott motivációs 
kategóriák a vizsgálatok évtizedei alatt számottevő változáson mentek keresztül9, az 
ezekből következő mutatók túlságosan specifikusak maradtak. Néhány kivételtől elte
kintve10, alegtöbb vizsgálatban a motivációs indexek mindössze egy-egy év megfi
gyeléseire épültek (talán nem függetlenül attól a ténytől, hogy a szituatív tényezőknek 
nagy jelentőséget tulajdonítottak a motivációk alakulásában). Mi viszont az általános 
várakozásokat tartósabb jelenségekként tételeztük. Ahogy Lachman (1985) részletesen 
dokumentálja, a különböző attitűd-itemek időbeli stabilitása alapot ad ilyen feltevésre.

Attitűd-mérőeszközünket az 1968 és 1972 közt minden évben rendelkezésre álló 
itemekre alapoztuk (bizonyos esetekben azonban a még egy alkalommal, 1975-ben 
történt megismétlés adatait is felhasználtuk). Ezek a következő — a korábbi kutatá
sok által megkülönböztetett mozzanatokat ölelték fel: észlelt személyes hatékonyság; 
a tervezés iránti beállítódás; jövőorientáció; másokban való bizalom. Mivel e dimenzi-
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ók közt bizonyos átfedést tételeztünk fel, az őket alkotó (összesen hét itemre kiterje
dő) indikátoregyüttest először egy 1968 és 1972 közötti évenkénti exploratív faktora
nalízisnek vetettük alá. A kapott faktorstruktúrák gyakorlatilag valamennyi évre 
vonatkozóan egybeestek. A korábbi elemzések kategoriális felépítésétől bizonyos 
fokig eltérően, két dimenzió rajzolódott ki. Az „általános várakozások" dimenziójaként 
tekinthető első tengely a korábban a személyes hatékonyság, tervezés és bizalom 
címszavak alatt külön-külön számításba vett itemeket együttesen foglalta magába 
(ezen belül a bizalom tényezője is — számunkra kissé meglepő módon — jól illesz
kedett e faktorhoz). A második dimenzió alapelemeit képező, a jövőorientációra és a 
takarékoskodásra vonatkozó itemek ugyanakkor világosan elváltak a várakozási 
szindrómától.

A következő lépésben az első dimenziót képező itemek ötéves együttesével vé
geztünk főkomponens-elemzést. Az 1. táblázat az első rotálatlan főkomponenst közli, 
amely határozott item-közti és időbeli koherenciát is mutat fel. (Az egyes itemek 
átlagos faktorsúlyai 0.57 és 0.48 között mozognak, míg az egyes évekhez tartozó 
itemek átlagos faktorsúlyai 0.48 és 0.55 között, úgy, hogy a későbbi években valami
vel magasabbak mint az elsőkben.)
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*

Az „á lta lá n o s  várakozások" d im e n z ió ja  té te le inek főko m p on en s-e le m zése  (első ro tá la tla n  k o m 
p o n e n s )

1. táblázat

FAKTOR MATRIX FAKTOR 1 SAJÁTÉRTÉK KUM GYAKORISÁGA

BIZTOS68 .49776 6.92 27 7
TERVEZ68 .46552
KERESZTÜLVISZ68 47475
BEFEJEZ68 .44890
MEGBÍZIK68 .52270
BIZTOS69 56543
TERVEZ69 47447
KERESZTÜLVISZ69 .55413
BEFEJEZ69 41680
MEGBÍZIK69 54695
BIZTOS70 59173
TERVEZ70 49316
KERESZTÜLVISZ70 .56952
BEFEJEZ70 .45647
MEGBÍZIK70 56173
BIZTOS71 .59265
TERVEZ71 50774
KERESZTÜLVISZ71 .58666
BEFEJEZ71 .44284
MEGBÍZIK71 56641
BIZTOS72 .59671
TERVEZ72 50082
KÉR ESZTÜ LVISZ72 59555
BEFEJEZ72 .47293
MEGBÍZIK72 .57815
*  ,
Az öt tétel pontos szövege a következő: 1. Általában biztos volt-e abban, hogy az élete az 

elképzelt mederben halad, vagy voltak olyan időszakok, amikor nem volt ebben egészen biztos? 
2. Ön inkább az a típus, aki előre megtervezi az életét, vagy inkább az, aki egyik napról a másikra 
él? 3. Mikor megtervezi a dolgait, általában sikerül ezt az elképzelt módon véghezvinni, vagy 
gyakran közbejön valami, ami miatt változtatni kell? 4. Melyiket mondaná: majdnem mindig sikerül 
az elkezdett dolgokat befejeznie, vagy néha a befejezés előtt fel kell hagynia vele? 5. Melyiket 
mondaná: a legtöbb emberben megbízik, vagy inkább némelyikben, vagy csak nagyon kevés 
emberben bízik meg?

E főkomponens révén számított faktorszkórok képezték további elemzésünkben az 
„általános várakozások" indexének alapját. Bár a korábbi vizsgálatokban alkalmazott, 
az egyedi itemek egyszerű összegzésén alapuló indexek is szóba jöhettek volna, a 
faktorszkórokat választottuk. Fő függő változóinkkal, a jövedelemadatokkal ez utóbbiak 
ugyanis valamivel magasabb korrelációt mutattak. Azonban amint az egyszerű ösz- 
szegzésen és a faktorszkóron alapuló indexek közti .99-es korreláció jelzi, a kétfajta 
számítás nem vezet túlságosan különböző eredményekre.11

Az empirikus illeszkedés ellenére kérdéses maradhat az öt item közti tartalmi 
koherencia. Közelebbről szemügyre véve azonban felfedezhetők a közös elemek. A
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személyes hatékonyság olyan tényezői, mint az életpályára vonatkozó bizonyosság, 
a személyes tervek megvalósításával kapcsolatos pozitív tapasztalatok, vagy az egy
szer elkezdett dolgok keresztülvitelére törekvés, mind a jövő iránti bizalmat és a 
problémák megoldhatóságába vetett hitet fejezi ki. A hosszabb-rövidebb időre előre 
tervezés szokása is a dolgok véghezvitelét illető pozitív várakozásokat tükrözi. Végül, 
a mások iránti bizalom iteme azt a reményt is kifejezi,' hogy nem fogják gátolni, 
esetleg barátságtalan módon kihasználni tervei megvalósításakor. Röviden szólva, a 
dimenzió valamennyi tényezője bizonyos fokú reményt vagy optimizmust fejez ki.

A társadalmi-demográfiai csoportok közti különbségek az index érvényességéhez 
is fontos adalékot nyújtanak. így a magasabb iskolázottságú csoportok esetében 
magasabb a várakozási szint. A faji hovatartozás is lényeges eltéréseket jelez, a 
feketebőrűek kedvezőtlenebb várakozásaival. A háztartásfőkön belül említést érde
mel a férfiak és a nők közti különbség, az egyedülálló nők lényegesen alacsonyabb 
várakozási szintjével (ez a különbség ugyanakkor lényegesen kisebb az egyes ház
tartások férfi és nő tagjai között). A foglalkozási csoportok közt is jól értelmezhetőek 
a kiugró jellegzetességek, az értelmiségiek és menedzserek helyezkednek el a pozi
tív, a szakképzetlen munkások a negatív póluson. Finomabb elemzés (a legerősebb 
tényezők: mint az iskolázottság és a faji hovatartozás hatását kiszűrő ANOVA) azon
ban némiképp eltérő profilt eredményezett: így már a farmerek és a menedzserek, 
majd a vállalkozók, önállók az elsők a sorban, és az értelmiségiek, magas beosztású 
alkalmazottak csak utánuk következnek. E minta a tulajdon és a piaci tevékenységek 
jelentőségét sugallja a várakozás-attitűdök kondicionálásában.

Ami az elemzésünk elsődleges függő változóit illeti, a korábbi vizsgálatokkal össz
hangban — a gazdasági siker alapvető indikátoraként — a háztartásfők személyes 
(bér- és más munka-) jövedelmének alakulására fordítottunk kitüntetett figyelmet. Bár 
néhány vizsgálat a családi összjövedelmet vagy a (háztartáslétszámra alapozott) jö- 
vedelem/szükséglet rátát is figyelembe vette, a magunk részéről az éves és hosz- 
szabb távú keresetet emeltük ki mint az egyéni erőfeszítéssel legközvetlenebb 
kapcsolatban álló indikátort. Bizonyos torzulások elkerülésére korrekciókat is végre
hajtottunk. így évről évre kihagytuk azokat a jövedelemadatokat, amelyek évi 500 
óránál kevesebb munkamennyiségen alapultak. (Különböző vizsgálatok 500 és 1500 
óra közt eltérő limiteket állapítottak meg. Az adatok tanulmányozása azt a benyomást 
keltette, hogy a küszöb valójában nem annyira 500 és 1500, hanem 0 és 1500 óra 
közt húzódik, s ezért az alacsonyabb határértéknél maradtunk.) Másodszor — tekin
tettel a munkaerőpiaci részvétel jellegváltozásaira a nyugdíjaskor előtti időszakban — 
61 éven felül a további időszak jövedelmeit nem vettük figyelembe. (E szakaszolást 
empirikus alapon, a mintanagyságot is figyelembe véve állapítottuk meg.) Végül, a 
PSID-vizsgálatok többségéhez hasonlóan, mi is alkalmaztuk a jövedelemadatok (ter
mészetes) logaritmikus transzformálását, hogy kiküszöböljük az erősen ferde elosz
lásból következő torzításokat. (Előzetes elemzésekben a szélsőséges jövedelem
adatok levágásával további korrekciót is végeztünk, a logaritmikus transzformáció 
mellett azonban ez már nem mutatkozott lényegesnek.)13
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Az attitűdök jövedelemhatásának elemzésébe a (kiszűrni kívánt) kontrollváltozók 
állandó együttesét vontuk be. Ez a gazdasági pozíció legerősebb társadalmi-demog
ráfiai meghatározóinak a PSID-vizsgálatokban rendszeresen alkalmazott változóe
gyüttesét jelentette, úgy mint az iskolai végzettség, a lakóhely (a körzet legnagyobb 
városa), a nem és a faji hovatartozás. Elemzéseink fontos mozzanataként az (1967- 
es) induló jövedelemszintet is bevontuk az elemzésbe.14

3. Az adatelemzés és a főbb megállapítások

3.1. A várakozás-attitűdök általános hatásai a keresetek alakulására

A várakozás-attitűdök általános jövedelmi hatásainak felmérésekor a legelső stratégiai 
döntések egyike a szint, illetve változásjellegű jövedelem-indikátorok közti választás 
az elért gazdasági eredmény függő változójának meghatározásakor.15 Bár a PSID- 
elemzésekben szokásos ökonometriai modellek többnyire a változásos verziót része
sítik előnyben, az alapul szolgáló emberi tőke megközelítés keretében éppoly jogosult 
a jövedelemszintre vonatkozó adatokkal16 dolgozni. Például az iskolai végzettség mint 
(egy meghatározott képzettségi szint után rendszerint konstans) erőforrás jövedelmi 
vonzata mérésekor egészen természetes, hogy függő változóként szint típusú indikátort 
alkalmazzunk. Ha az általános várakozásokhoz is bizonyos hosszabb távú stabilitást 
kapcsolunk, ezek az attitűdök is mint a későbbi gazdasági eredményeket pozitívan 
(vagy negatívan) befolyásoló erőforrások foghatók fel. Végül is — a változás alapú 
verziók bizonyos fajtáinak jogosultságát is elismerve — úgy döntöttünk, hogy elemzé
seinkbe mind a két (szint és változás) típusú indikátort bevonjuk.

Hasonló probléma forrása az induló jövedelemszint bevonása a kontrollváltozók 
együttesébe. Ha az általános várakozásokat csupán efemer jelenségként fogjuk fel, 
mely az életkörülmények hullámzásait (mint a kereseteknek az életesélyeket behatá
roló változásait) passzív módon tükrözi, úgy az induló jövedelemszintet mint az általá
nos várakozások szintjét alapvetően meghatározó tényezőt feltétlenül be kell vonnunk 
az elemzésbe. Azonban ha ezeket a beállítódásokat tartós képződményeknek tekint
jük (s mint említettük, a várakozási indexünk időbeli stabilitására vonatkozó adatok 
nem mondtak ellent e feltevésnek), az időbeli összefüggések iránya nem lesz ennyire 
egyértelműen adott (mivel éppúgy feltételezhetjük, hogy az induló jövedelemszintet a 
várakozások megelőző állapota befolyásolta szignifikáns módon). E kiindulásból a 
kezdeti jövedelemszint bevonása már nem lesz kötelező. Hogy megállapításainkat 
biztosabb alapokra helyezzük, e tekintetben is a két verzió együttes alkalmazása 
mellett döntöttünk.

Végül azt is el kellett határoznunk, milyen időtávokat válasszunk, amikor a kerese
teket mint alapvető függő változóinkat meghatározzuk. Mivel várakozási indexünk 
1968 és 1972 közötti adatokat foglal magába, az ezután következő 1973 és 1987 
közti időszak jön számításba. Az első kérdés az volt, hogy évenkénti adatokkal vagy
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hosszabb periódusok összesített adataival dolgozzunk-e. Az utóbbi megoldás el
őnyei közé tartozik, hogy mérsékli a jövedelemadatokban meglévő véletlen ingadozá
sokat, és emeli az eredmények általánosíthatósági szintjét. Az éves adatok viszont 
alkalmasabbak lehetnek a rövid és hosszú távú hatások megkülönböztetésére, és az 
esetleges ciklikus hatások kimutatására. E megfontolások alapján ebben a vonatko
zásban is különböző típusú változókkal dolgoztunk elemzésünkben. Először az 1973 
és 1987 közti évenkénti adatok eredményeit fogjuk tárgyalni. Regresszióelemzéseink 
olyan (62 év alatti) személyekre terjednek ki, akik az egyes években több mint 500 
órát dolgoztak (az idő előrehaladtával csökkenő esetszámok a mintabeli személyek 
emelkedő életkorával függnek össze).

A 2. táblázat az elemzésekneknek arról az első etapjáról ad számot, melyben az 
általános várakozások jövedelmi hatásait anélkül vizsgáltuk, hogy az induló jövede
lemszintet bevontuk volna a kontrollváltozók közé (az utóbbiak között viszont szere
pelt az iskolázottság, életkor, nem, faji hovatartozás, régió és a település nagysága). 
Az attitűdhatásokat jelző adatok mellett kiegészítő információként a modellek össz- 
magyarázatát, továbbá a várakozás-indexnek az évenkénti jövedelemadatokkal való 
alapkorrelációját is megadjuk.

2. táb láza t
A vá rakozás-a ttitűdök  ha tása  a háztartásfők éves ke rese té re  1973 és 1987 közö tt, az indu ló  
jö ve d e le m sz in te t nem  k iszű rve  (kontro llvá ltozók: isko lázo ttság , kor, nem , fa ji hovatartozás, 
la kóhe ly , régió)

N Béta
eh.

T-
érték

szign.
szint

R2
(adj.)

0-ad
rendű
korr

In(jöv73) 1411 .15 6.2 .0000 46 45
In(jöv74) 1368 .17 6.8 .0000 .43 .45
In(jöv75) 1325 .17 6.6 0000 43 45
In(jöv76) 1296 .15 5.8 .0000 .39 .41
In(jöv77) 1282 .16 6.2 0000 40 44
In(jöv78) 1238 .14 5.2 .0000 .39 .42
In(jöv79) 1187 .14 5.1 0000 .35 .41
In(jöv80) 1150 .17 5.8 0000 .37 .44
In(jöv81) 1111 .14 4.8 0000 .35 41
In(jöv82) 1060 .15 4.8 .0000 .28 38
In(jöv83) 1013 .14 4.3 0000 30 .37
In(jöv84) 979 .15 4.7 0000 32 40
In(jöv85) 933 10 2.8 .0054 28 .34
In(jöv86) 912 12 3.5 0005 27 35
In(jöv87) 864 12 3.4 .0006 .31 37

Bár a tekintélyes zérus-korrelációk (0.45 és 0.34 között) is említést érdemelnek, még 
fontosabb, hogy hat alapvető társadalmi-demográfiai változó kiszűrése után a szten- 
derdizált regressziós koefficiensek (.17 és .10 közt) még mindig meglehetősen nagyok, 
tehát az attitűdök jövedelemhatása a teljes időszakon keresztül jelentősnek bizonyul.
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Figyelemre méltó az összefüggések állandósága: a (mind az alapkorrelációkban, mind 
a béta-együtthatókban észlelhető) nyolcvanas évek közepi mérséklődés ellenére a 
hatások még tizenöt évvel az attitűdök felvételi időpontja után is jelentősek maradnak. 
Ez az eredmény is megerősíti azt a kiinduló feltevést, hogy a szóban forgó beállítódások 
viszonylag stabil tulajdonságok. Ha a külső változások eredményeképp a vizsgált 
periódusban komolyabb változásokon mentek volna keresztül, a jövedelmekre való 
hatásuknak meredekebb csökkenését várhatnánk a későbbi szakaszban. (Az attitű
dökre vonatkozó későbbi adatok hiányában legalábbis ilyen következtetéssel kell 
beérnünk.)

Ami a várakozás-attitűdök viszonylagos szerepét illeti a jövedelmek meghatározá
sában (a modell más független változóival összehasonlítva), valahol a mezőny köze
pén foglal helyet. Az egész időszakon keresztül a nem és az iskolázottság hatása 
után következnek (melyek béta-értékei .35 és .20 között mozognak), megelőzik a faj, 
régió és életkor szerepét és nagyjából egy szinten mozognak a lakóhely befolyásá
val.17

3. táblázat
A h á z ta r tá s fő k  1973 és 1987 k ö z ö tti éve s  jö ve d e lm e i és az á lta lá n o s  várakozások s c o re -é rté k e i 
k ö z ö tti re g re ssz ió s  együtthatók (k iszűrve az isko lázottság, a kor, a nem, a fa j és  a te le p ü lé s  
ha tá sa , v a la m in t az indu ló  jö ve d e le m sz in t)

N Béta
eh.

T-
érték

szign.
szint

R2
(adj.)

0-ad
rendű
korr.

In(jöv73) 1344 .07 3.1 0020 .58 .45
In(jöv74) 1301 .09 4.2 0000 57 .45
In(jöv75) 1259 09 3.7 .0002 .54 45
In(jöv76) 1228 .09 3.5 .0005 47 41
In(jöv77) 1214 .08 3.5 .0005 .51 44
In(jöv78) 1167 .09 3.5 .0005 48 .42
In(jöv79) 1120 08 3.0 0030 42 41
In(jöv80) 1084 .11 3.9 .0001 44 44
In(jöv81) 1045 .10 3.2 .0013 .39 .41
In(jöv82) 990 .08 2.5 .0014 .34 38
In(jöv83) 950 .09 2.8 .0060 .34 37
In(jöv84) 911 .11 3.5 0001 .37 40
In(jöv85) 867 .04 1.1 .2540 .31 .34
In(jöv86) 844 .10 2.8 .0060 .29 .35
In(jöv87) 797 .09 2.7 .0080 33 37

Amint a 3. táblázatból kitűnik, az induló jövedelem modellbe bevonása lényeges 
változást eredményez a magyarázatok profiljában, különösen az első időszakban, 
amikor az induló és az éves jövedelmek közti alapkorrelációk még meglehetősen 
magasak (.60 fölött mozognak a hetvenes évek végéig). A várakozás-attitűdök önálló 
befolyása az előző adatsorhoz képest főleg ebben az első időszakban csökkennek,
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a hatásuk azonban így is szignifikáns marad a tizenöt éves periódus egészében 
(legalább .01 -es szinten).

A hatások átstrukturálódásával a várakozások szerepe valamelyest mérséklődik, 
az életkor (ahol az induló jövedelmet kontrollálva a fiatalok magasabbra emelkedő 
jövedelme tűnik ki), a lakóhely és a nem hatása mögé szorulva. Még inkább ez a 
helyzet az induló jövedelem és az iskolázottság — az adott vonatkozásban kiugró két 
változó — hatását illetően. A várakozás-attitűdök azonban, ekkor is megelőzik a faji 
hovatartozás es a régió szerepet.lo

Az alapvető változóink viszonylag stabil évenkénti hatásai (ami mind a várakozás
attitűdökről, mind a kontrollváltozókról elmondható) alapot adnak egy hosszabb távú 
jövedelmi indikátor bevezetésére. Az 1973 és 1987 közti tizenötéves időszak már 
szinte az életkeresethez közelítő jövedelemaggregátumot ad. Mivel azonban a min
tánknak csak kisebb része rendelkezett keresettel a teljes időszakon keresztül, e 
tekintetben némi engedményt tettünk az évenkénti jövedelmekhez képest. A felölelt 
időszakot két részre, az attitűdök felvételét követő ötéves (1973-1977), majd a továb
bi tízéves (1978-1987) időszakra bontottuk, úgy, hogy az első időszakot tekintve 
minimum három, a másodikban hat év munkajövedelem meglétét tekintettük szűrési 
kritériumnak. így ebbe az elemzésbe az 1973 és 1987 közti időszakban viszonylag 
egyenletesen elosztó, minimum kilenc évnyi munkajövedelemmel rendelkező háztar
tásfőket vontunk be. A ledolgozott évek számában meglévő különbségek kiküszöbö
lésére végső indikátorként az éves jövedelemátlagot alkalmaztuk. (Egyszersmind az 
évenkénti árindexek alapján korrekciót végeztünk az inflációs hatások kiszűrésére is, 
melyek egyébként a zömmel a második időszakban foglalkoztatottak átlagos jövedel
mét automatikusan emelték volna.)

A következő elemzések (lásd a 4A és 48 táblázatot) az előzőekhez hasonlóan, az 
induló jövedelem kezelését illetően két változatban készültek, s ugyancsak az eddig 
alkalmazott hat kontrollváltozót vonták be.
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4A  tá b lá z a t
A vá ra ko zá s -a ttitű d ö k  hatása a h á z ta rtá s fő k  15 éves (1 9 7 3 -1 9 8 7 ) a g g re g é t keresetére 1973 és  
1987 k ö z ö tt, az indu ló  jö v e d e le m s z in te t nem  kiszűrve (ko n tro l/vá lto zó k : isko lázottság, kor, nem , 
fa ji h o va ta rto zá s , lakóhely, rég ió )

Béta T-érték szign.
e.h. szint

Várakozás-attitűdök .20 6.9 .0000

Nem (férfi = 1, nő=2) -.32 -12.4 .0000
Iskolázottság 
A körzet legnagyobb

.27 10.1 0000

városának lélekszáma* .20 8.0 .0000
Faji hovatartozás 
(fekete=1, nem-fekete=2) .11 3.8 0001
Régió (Dél =  1, nem-Dél=2) .06 2.5 .0142
Életkor .00 0.2 8513

R2= 45; (N = 1017)

4B  tá b lá z a t
A  vá ra ko zá s -a ttitű d ö k  hatása a h á z ta rtá s fő k  15 éves (1 9 7 3 -1 9 8 7 ) a g g re g é t keresetére 1973  
és 1 9 8 7  közö tt, az indu ló  jö v e d e le m s z in te t kiszűrve (ko n tro llvá lto zó k : isko lázottság, kor, nem , 
fa ji h o va ta rto zá s , lakóhely, rég ió )

Béta
e.h.

T-érték szign.
szint

0-ad
r.korr.

Várakozás-attitűdök .12 4.6 .0000 .46

A kezdő jövedelemszint
logaritmusa(1967) .43 14.2 .0000 .62
Iskolázottság .21 7.9 .0000 .48
Nem (férfi = 1, nő=2) -.16 -6.0 .0000 -.40
A körzet legnagyobb
városának lélekszáma* .16 6.6 0000 18
Életkor -.15 -6.2 .0000 -.05
Faji hovatartozás
(fekete=1 ,nem-fekete=2) 07 2.6 0097 41
Régió (Dél =  1,nem-Dél=2) .01 0.3 .7307 26

X
I ro II СЛ Z ll= 957)

6=500.000 lakos felett; 1 = 10.000 lakos alatt

A várakozás-attitűdök hosszú távú hatásaira vonatkozó adatok, melyek korrigálni 
tudják a keresetek évenkénti ingadozásait, nagymértékben egybecsengenek az előző 
megállapításokkal. Mindkét esetben — akár kiszűrve az induló jövedelmeket, akár nem
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— magasabb béta-, illetve T-értékekkel találkozhatunk, mint külön-külön bármely év 
esetében. E hatások erősödése jelentékenyebb, mint több kontrollváltozó (az iskolá
zottság, nem vagy akár az induló jövedelem) esetében.

Mielőtt a változás-típusú jövedelemadatokra térnénk, meg kell jegyezni, hogy a 
fenti modellek némelyike — azok, amelyek az induló jövedelmek kiszűrésén alapultak
— bizonyos értelemben maguk is egyfajta diakron elemzésként tekinthetők, mivel a 
korábbi és későbbi szintek szembeállítását implikálják. Ennyiben a szóban forgó 
eredmények már önmagukban az attitűdöknek a változásokkal kapcsolatos relevan
ciája mellett szólnak. A tisztán változás-jellegű indikátorokkal kapcsolatban ugyanak
kor fontos módszertani aggályok merülnek fel, Augustyniak et al. (1985: 241) a témá
val kapcsolatban hivatkozik Bohrnstedt (1969) tanulmányára, amely az óhatatlanul 
„közép felé hajló” eredményekre hívja fel a figyelmet a viszonyszámokon alapuló 
függő változók alkalmazásakor a regressziós modellekben. E torzító hatás mérséklé
sére a jövedelemváltozás mérésekor arányjellegű függő változók helyett különbsége
ken alapulókat alkalmaztunk. Elemzéseink első menetében az éves jövedelem- 
különbségeket alkalmaztuk.19

Egy-két kivételtől eltekintve, az éves változásokkal kapcsolatos hatások nem bizo
nyultak kellőképpen szignifikánsnak. Azonban — ahogy már utaltunk erre — az éven
kénti adatok különösen a változásokkal kapcsolatban óvatosan kezelendők. Az éves 
keresetingadozásokat jelentős részben idézhetik elő olyan esetlegességek, mint a 
vizsgálatok témakörén kívül eső egészségügyi problémák vagy a családi viszonyok
ban beálló változások. A személyes becslések pontatlanságai is inkább érinthetik a 
változás-, mint a szintjellegű adatokat. Az esetlegesség világosan megmutatkozik 
abban is, hogy a kontrollváltozók is csak az éves jövedelemváltozások minimális 
hányadát képesek megmagyarázni.

Tekintetbe véve, hogy a jövedelemalakulás „normál pályája" esetében fokozatos 
emelkedés valószínűsíthető, olyan elemzéseket is végeztünk, amelyek évenként csak 
a pozitív jövedelemváltozásokat vették figyelembe. Ez a korrekció nemcsak az össz- 
magyarázat növekedését eredményezte (a nem, iskolázottság és életkor legnagyobb 
befolyásával), hanem a várakozás-attitűdöket tekintve is némileg erősebb hatást mu
tattak ki az elemzések. Nem hagyhatjuk azonban figyelmen kívül, hogy ennél az 
elemzésnél a megkérdezettek viszonylag nagy hányada (30-40%-a) morzsolódott le.

Az évenkénti adatokkal szemben a hosszabb távú változásból való kiindulás tartal
mi okokkal is indokolható. Számos olyan foglalkozás esetében, ahol összességében 
magas életkeresetek jellemzőek (mint az üzletembereknél, vállalkozóknál), a jövedel
mek jelentős hosszú távú növekedését gyakori hullámzások, időnként akár meredek 
zuhanások kísérik. A fenti okoknál fogva, a változás-típusú adatoknál az évenkéntiről 
a hosszú távú adatokra való áttérés a megbízhatóság még jelentősebb emelkedését 
eredményezi, mint a szintek esetében. Ezeknél az elemzéseknél a számba vett idő
szak egészét felhasználtuk, úgy, hogy az 1978 és 1987 közti jövedelmeket a megelő
ző tíz évvel vetettük egybe (a különbségük alapján). Ez a változási hatásokat illetően 
meglehetősen szigorú próba: ahogy a 2. táblázat adatai jelezték, a nyolcvanas évek
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felé haladva, az attitűdök szerepe fokozatosan csökkent — azaz az időtáv kiterjedé
sével a változási hatások is inkább csökkenhetnek, mint nőhetnek.

Ami a hiányzó adatokat illeti, mindkét tízéves időszakra vonatkozóan hat-hat év 
munkajövedelmet tekintettünk kritériumnak (s ezen belül az első tíz év két felénél 
három-három évet). A hiányzó évekből eredő torzulások ellensúlyozására a két évti
zed átlagos éves jövedelmeit vettük alapul. A differenciákat itt is logaritmikus formára 
hozva, az eseteknek csak elenyésző hányadát kellett negatív változás miatt kihagyni. 
(Ezeknél az elemzéseknél is inflációs korrekciót végeztünk a két időszakra vonatko
zóan.)

5. tá b lá z a t
A  vá ra ko zá s -a ttitű d ö k  hatása a h á z ta rtá s fő k  tízéves ke re se ti vá ltozásá ra  az 1 9 7 8 -1 9 8 7 -es  
id ő s z a k o t 19 6 8 -1 9 7 7 -tel össze ha son lítva  (kontro llvá ltozók: isko lázo ttsá g , kor, nem, fa ji h o va ta r
tozás, la k ó h e ly , régió)

Béta T-érték szign.
e.h. szint

Várakozás-attitűdök .11 3.3 0010

Iskolázottság 19 5.71 0000
A körzet legnagyobb 
városának lélekszáma .18 5.8 .0000
Nem (férfi =  1, nő=2) -1 8 -5  8 .0000
Életkor -1 4 -4.8 .0000
Faji hovatartozás 
(fekete=1, nem-fekete=2) 10 2.9 .0044
Régió
(Dél = 1, nem-Dél=2) -.01 -.0.4 6807

R2=.21; (N=957)

A keresetszintre vonatkozó elemzésektől eltérően a változások esetében nem vontuk be 
kontrollváltozóként az induló jövedelmet. Elsősorban a megelőző jövedelmek kétszeres figye
lembevételét kívántuk elkerülni (a keresetváltozás mutatója ezt már eleve magában foglalta) 
További gyakorlati meggondolás, hogy az induló jövedelem a változási mutatókkal alacsonyabb 
korrelációt mutat, mint a szintre vonatkozó adatokkal.

6 = 500 000 lakos felett; 1 = 10 000 lakos alatt

Amint az 5. táblázat jelzi, a várakozás-attitűdöknek a hosszú távú jövedelemváltozásra 
való hatása, lényegesen nagyobb, mint az éves változások esetében. Az is igaz 
ugyanakkor, hogy ez az érték alacsonyabb, mint amit a 15-éves szintre gyakorolt hatás 
esetében tapasztalhattunk. (Ugyanez vonatkozik a kontrollváltozókra is az életkor 
kivételével; a fiatalabb korcsoportok későbbi jövedelememelkedése érthető módon 
nagyobb, mint az idősebbeké.)

Az előzőekben azt igyekeztünk demonstrálni, hogy egyáltalán kimutathatók önálló 
attitűdhatások a gazdasági pozíciók alakulásában. Aí következő lépésben e hatások
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konkrét méretét kívánjuk érzékeltetni. E célból az eddig folytonos változóként kezelt 
várakozás-attitűdöket — meghatározott intervallumok szerint csoportosítva — kate
gorikus változóvá alakítottuk át. Egyszerű, áttekinthető megoldásként a tercilisek al
kalmazása mellett döntöttünk. A minta időbeli homogenitásának biztosítása céljából 
ebbe az elemzésbe csak a teljes időszakon keresztül munkajövedelemmel rendelke
ző személyeket vontuk be. Az 1A, 18 ábra a különböző attitűdcsoportok nominális 
jövedelemalakulásáról ad képet, úgy, hogy a kontraszt érdekében csak a két ellenté
tes csoportot, az alacsony és magas várakozási szinttel rendelkezők adatait tüntetjük 
fel (a közbülső csoportot kihagyva). Az 1A ábra a naturális jövedelemadatokon ala
pul, míg az analitikusabb 18 ábra olyan adatokat közöl, ahol az éves kereseteket a 
korábbi elemzésekben alkalmazott kontrollváltozók szerint korrigáltuk. Ez utóbbi a 
„tiszta" attitűdhatások méretét érzékelteti.
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1A ábra

A magas és alacsony várakozási szinttel rendelkező csoportok 
átlagos megfigyelt keresetének alakulása 1973 és 1987 között, 

kontrollváltozók kiszűrése nélkül

1В  ábra

A magas és alacsony várakozási szinttel rendelkező csoportok 
átlagos megfigyelt keresetének alakulása 1973 és 1987 között, 

kontrollváltozók: iskolai végzettség, nem, életkor, faji hovatartozás, lakóhely,régió'

* Itt is meg kell jegyezni, hogy a kauzális összefüggések jellege (iránya) a kontrollváltozókat bevonó elemzések 
esetében sem magától értetődő.



Bár az 1A ábra korrigálatlan adatai, amelyek óvatosan kezelendők, nem teljesen 
érdektelenek. Amint a görbék közti rés mutatja, a különböző attitűdcsoportok közti 
különbségek nemcsak abszolút értelemben nőttek időben előrehaladva, hanem kisebb 
mértékben viszonylagosan is. Ez a reáljövedelmekre vonatkozón is érvényes. Míg az 
alacsony várakozásúak csoportja a vizsgált időszak 160 százalékos árszintemelkedését 
alig tudta ellensúlyozni, az ellenpóluson lévők mintegy 10 Százalékos reáljövedelem
emelkedést tudtak elérni. Az 18 ábrán a kontrollváltozók beiktatása jelentősen csökkenti 
a két csoport közti különbséget, ami azonban így is növekvő marad a vizsgált időszak 
során. (Mivel a háztartások alapkiadásai viszonylag kiegyenlítettek, a fennmaradó 
„diszkrecionális” jövedelmekben meglévő különbségek a kimutatottnál nagyobbak is 
lehetnek.)20

3.2. A kontextusok szerepe

Mivel feltételeztük, hogy a társadalmi környezet kulturális klímája (legyen szó átfogóbb 
vagy szűkebb közösségről) meghatározó szerepet játszik a kedvezőbb vagy kedve
zőtlenebb, optimista vagy pesszimista általános várakozások kondicionálásában, és 
mivel úgy gondoltuk, hogy e hatások némelyike empirikusan is megközelíthető, a 
PSID-adatokat ilyen szempontból is szemügyre vettük. A makrokontextus és a mikro- 
szintű befolyások (mint a családi befolyások) oldaláról két változótípust vettünk szá
mításba.

Ami az előbbit illeti, a megye (county) volt a lakóhelyi közösségről rendelkezésre 
álló legközvetlenebb adat. A kontextuális elemzések fővonalán haladva — ahogy 
Boyd és Iversen (1979) részletesen kifejti — (azokban az esetekben, ahol legalább 
húsz válaszoló fordult elő), valamennyi megyére vonatkozóan kiszámítottuk a várako
zás-indexek aggregált változóját, történetesen a számtani átlagát mint a válaszolók 
lakóhelyi környezete „attitüdinális klímájának” kvantitatív reprezentációját. Röviden 
összefoglalva, e csoportszintű változó lényegesen gyengébb hatásúnak bizonyult, 
mint a fentiekben tárgyalt egyéni szintű. Ha nem tekintjük a hasonló jellegű kontextu
ális elemzések meglehetősen vegyes eredményeit, elképzelhető, hogy az alkalmazott 
változó nem volt igazán releváns. A megyei szint talán túl elvont (illetve túl heterogén) 
aggregátum ahhoz, hogy egy adott terület atmoszféráját kifejezze. i

A mikrokontextus szerepére vonatkozóan, amikor a háztartásfők feleségére vonat
kozó információkat vontuk be az elemzésbe, lényegesen pozitívabb eredményeket 
kaptunk. A háztartásfők többszöri kérdezését követően, 1976-ban a PSID külön blok
kot szerepeltetett a feleségek attitűdjeiről, mely (a bizalom itemének kivételével) az 
általunk alkalmazott index négy tételét is tartalmazta. A négy tétel koherens faktorst
ruktúrát képezett, alapot adva egy, a háztartásfőkéhez hasonló index kialakítására (ha 
az egyetlen rendelkezésre álló év, persze csak alacsonyabb, megbízhatósági szintet 
jelentett). Mivel a férjek és feleségek várakozás-attitűdjei fontos vonatkozásokban 
kongruensnek bizonyultak (erős korrelációval, r=.40), s mivel a feleségek attitűdjei —

47



mint alább részletesebben szólunk róla — a férjekéhez hasonló eredményeket pro
dukáltak, indokoltnak tűnt, hogy ezek alapján közös indexet képezzünk e mikrokon- 
textus „várakozási klímájának" kifejezésére. Ez előtt azonban egy, a felvételek eltérő 
időpontjával (1968-1972, illetve 1976) kapcsolatos technikai problémát kellett áthidal
nunk, legalábbis csökkenteniink. Az időtáv közelítésére a férfiak (még egy alkalom
mal, utoljára) 1976-ban történt attitűdfelvételének adatait is bevontuk, némiképp 
korrigálva a háztartásfők alapindexét.

A két változó közös hatásának mérésekor alkalmazott általános gyakorlatot követ
ve, az interakciós változót (a háztartásfő indexe/а feleség indexe) vontuk be az elem
zésbe (úgy, hogy az előjelprobléma miatt mindkét szkóregyüttest nulla fölé toltuk).

Az interakciós indexszel folytatott elemzéseink az 1978 és 1987 közti — a koráb
biakban alkalmazottnál öt évvel rövidebb időszakot —  ölelték fel. A dolog termé
szeténél fogva a minta is szűkebb lett; a 6. táblázat a házas férfi háztartásfőkre 
vonatkozóan hasonlítja össze az interakciós index alkalmazásával kapott eredménye
ket a fentiekben közöltekkel.
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6. táb láza t
Az in te ra kc ió s  (házta rtás fö /fe leség) index és az e g y é n i in d e x  a lka lm azásáva l k a p o tt reg ressz ió s  
e re d m é n ye k  összehason lítása  a házas férfi házta rtás fők a lm in tá ján  (kon tro llvá ltozók : is k o lá z o tt
ság , nem , kor, fa ji hova ta rtozás, lakóhely, régió)

Az általános várakozások Az általános várakozások
interakciós indexe egyéni-indexe
(mint független változó) (mint független változó)

Béta T szign.
szint

N 0-ad
rendű
korr

Béta T szign.
szint

N 0-ad
rendű.
korr

A kezdő jöv. 
nem kiszűrve: 
In(jöv77) .16 5.3 0000 942 32 15 48 0000 942 33
In(jöv78) 19 60 .0000 909 33 16 4.9 0000 909 34
In(jöv79) 18 5.7 0000 875 .32 19 5.5 .0000 875 34
in(jöv80) 17 5.4 .0000 858 .33 16 4.8 0000 858 .35
In(jöv81) 14 4.3 0000 833 .30 17 4.9 0000 833 35
In(jöv82) 16 4.6 .0000 789 27 14 39 0001 789 28
In(jöv83) 16 4.5 .0000 759 29 .17 4 5 0000 759 .31
In(jöv84) 13 3.7 0002 729 28 .16 4.2 0000 729 33
In(jöv85) 13 3.5 0005 694 26 .11 28 0057 694 27
In(jöv86) .11 3.0 .0030 683 .24 .11 2.7 0066 683 26
In(jöv87) 14 3.7 0003 637 28 .12 29 0037 637 29

A kezdő jöv.
kiszűrve
In(jöv77) 12 43 0000 921 45 08 3.0 0033 921 45
In(jöv78) 16 5.7 0000 889 41 .10 3.3 0008 889 39
In(jöv79) 15 50 0000 855 36 13 4.1 0000 855 36
In(jöv80) 15 5.0 0000 838 40 11 36 0004 838 39
In(jöv81) 12 3.7 0002 813 35 13 3.8 0002 813 35
In(jöv82) .13 3.8 0002 768 29 09 2.4 0153 768 .29
In(jöv83) 13 3.8 .0001 741 28 .12 3.3 .0009 741 .28
In(jöv84) 10 3 0 0026 709 32 .11 3.1 .0020 709 .32
In(jöv85) 11 2 9 0042 674 27 06 16 1117 674 26
In(jöv86) 09 2 5 0145 663 26 07 1.9 0647 663 26
In(jöv87) 12 3.1 0020 617 30 08 20 0468 617 30

5 éves ossz.jöv 
kezdő jöv nem 
kiszűrve .19 6.2 0000 769 37 .19 5.8 0000 769 40
kezdő jöv. 
kiszűrve 16 5.5 0000 749 37 15 36 0003 740 40

10 éves jöv. 
változások 15 4 2 .0000 740 26 14 3.6 0003 740 26
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Amint a táblázatból világosan kitűnik, az esetek többségében az interakciós indexszel 
kapott várakozási hatások erősebbek, mint a csupán a háztartásfő attitűdjeire épülő 
indexéi (a huszonkét évenkénti eredményből az utóbbiak csak négy Ízben nagyobbak, 
míg a hosszabb periódusok esetében egyszer sem). Különösen pregnánsak e különb
ségek azokban a modellekben, amelyek az induló jövedelmet is bevonják a kontrollvál- 
tozók közé (ami nem független attól a ténytől, hogy az induló jövedelmek az egyéni 
indexszel jobban összefüggnek, mint az interakciós indexszel).

Tekintetbe véve, hogy a hasonló elemzésekben szinte kivételesnek számít az 
egyéni szintű változók szerepét meghaladó csoportszintű hatás, indokolt az esetle
ges artefaktumok lehetőségével is számot vetni. Először is, felmerül, vajon nem in
kább az egyedi változók felelnek külön-külön a kapott eredményekért, mint a közös 
tényező. Ezért az interaaciós indexet a komponenseivel is összevetettük. Emlékezte
tünk rá: a háztartásfők esetében ez a komponens nem teljesen azonos az alapelem
zéseknél alkalmazottal. E két index között a korreláció .99, s noha néhány esetben az 
1975-ös felvételt is bevonó index regressziós együtthatói a külön elvégzett elemzések 
szerint valamivel magasabbak, egy-két kivételtől eltekintve ezek sem haladják meg az 
interakciós indexéit. Még meglepőbb lett volna, ha a feleségek attitűdjei magyarázzák 
önmagukban leginkább a férjek későbbi jövedelmeit, de az erre vonatkozó elemzé
sek ezt a lehetőséget kizárták.21

Hogy a lehetséges módszertani ellenvetések mellé egy tartalmit is felsorakoztas
sunk, az interakciós indexet inkább az egyéni szintű attribútumokat jobban mérő 
változónak is tekinthetnénk, mint egy magasabb szintű entitás, a „családi klíma” 
kifejezőinek. Ez az érvelés részben az előzetes szelekciós hatásokra utalhatna (pél
dául inkább a hasonló, mint az eltérő gondolkodásmód előnyben részesítése, analóg 
hasonló kritériumok kiemelt hangsúlya a párválasztás során), részben, kissé más 
jelleggel, a háztartásfők eltérő képességeire a házastársuk attitűdjeinek befolyásolá
sában. Ha ezek a megjegyzések plauzibilisek is lehetnek, további adatokra lenne 
szükség az 1976-ig felvetteken kívül, hogy az idevonatkozó kérdéseket (mint például 
a férjek és a feleségek beállítódásainak perzisztens vagy változó jellege) empirikus 
vizsgálat tárgyává tehessük.

3.3. A várakozások hatásmechanizmusai — a jövedelemnövelés módjai

Az előző részek csak magával a várakozási hatások meglétével foglalkoztak, s nem 
firtatták, hogy valójában hogyan jutnak érvényre ezek a hatások. E kérdés külön 
vizsgálat témáját képezhette volna; az adott keretek közt csak néhány lépést tettünk 
ebbe az irányba.

A PSID meghatározott súlypontjai bizonyos témákat mint a felnőttkori továbbtanu
lás vagy a területi mobilitás eleve kizártak az itt szóba jövő kérdések közül. Ami az 
előzőt illeti, túl kevés olyan válaszolót találtunk, akik a vizsgált időszakban szereztek 
valamilyen végzettséget, ahhoz hogy ezt az összefüggést komolyabban vizsgálhas
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suk. Hasonló volt a helyzet azokkal is, akik az adott évek során munkával kapcsolatos 
okokból költöztek egyik városból egy másikba (a nagy távolságra történő elköltözé
sek esetében valószínű a mintából való lemorzsolódás), bár a területi mobilitás ma
gas USA-beli szintje miatt ez az elemzési szempont minden bizonnyal lényeges lett 
volna.

Ezzel szemben igen sok adat állt rendelkezésre a ledolgozott munkaórákról, illetve 
az elért bérszintről (órakeresetről), az állások fontos minőségi jellemzőjéről. Az elmúlt 
évtizedek trendjeiről tett megállapítások e tekintetben sem ellentmondásmentesek. 
Schor (1991) arról számolt be, hogy a a munkaerőpiaci aktivitás jelentősen nőtt az 
USÁ-ban a hetvenes-nyolcvanas években, beleértve a háztartásfők munkaóráinak 
növekedését is. A PSID-adatok ugyanakkor nem erősítették meg e tendenciákat, 
bizonyos elemzések egyenesen ellenkező változásokat jeleztek a munka/szabadidő 
viszonyban. Ahogyan egy a PSID-vizsgálatokat összefoglaló munka e kérdést tár
gyalja (Duncan 1984: 101-102), az órakeresetek és a ledolgozott munkaórák közt 
megfigyelhető negatív összefüggések inkább a „jövedelemhatás" (a jövedelem növe
kedésével a szabadidő fokozódó előnyben részesítése), mint a „helyettesítési hatás" 
(a növekvő bérekkel fokozódó munkavégzési igény) érvényesüléséről tanúskodnak.

Noha a fentebbi megjegyzés a kérdéskör összefüggéseinek bonyolultságáról e 
témára hatványozottan érvényes, itt is kísérletet tettünk megközelítésmódunk alkal
mazására. Mind a munkaórákra, mind az (éves munkajövedelmek és az éves munka
órák hányadosa alapján számított) órakeresetekre vonatkozóan elemzéseket 
végeztünk. Ezek eredményei közelebb visznek annak megválaszolásához, hogy a 
magasabb várakozási szintű személyek által elért magasabb jövedelmeket a jobban 
fizető állások vagy a nagyobb munkabefektetés alapozta meg. Első látásra e két út 
között nem mutatkozik valóságos ellentmondás. Az 1973 és 1987 közti időszakra 
elvégezve a korábbiakhoz hasonló (a kontrollváltozók közel azonos körét bevonó) 
regresszióelemzéseket, mind a munkaórákra, mind az órakeresetekre vonatkozóan a 
várakozás-attitűdök pozitív hatásait mutattuk ki (az utóbbit illető egy kivétellel minden 
esetben szignifikáns béta-együtthatókkal). A kétfajta hatás abszolút nagyságukat te
kintve közel áll egymáshoz, a viszonylagos szerepet tekintve azonban inkább a mun
kabefektetéseken érződik a várakozások nyoma. Az utóbbi függő változó esetében 
az attitűdök befolyását a hetvenes években csak a nem előzte meg (a férfiak na
gyobb számú munkaóráival), s a nyolcvanas években ezen kívül még az életkor (a 
fiatalok pluszával). Az órakereseteket illetően a várakozási befolyások az iskolázott
ság, a lakóhely és bizonyos években a faji hovatartozás és a régió után következnek. 
Az adatok azonban egészében azt sugallják, hogy a magasabb aspirációs szint a 
jövedelemnövelés mindkét irányában ösztönző hatást fejt ki.

A munkaórák és az órabérek közti közvetlen összefüggések viszont némileg más 
fénybe helyezik ezeket az összefüggéseket. Míg a teljes népességre vonatkozóan 
csak gyenge korrelációkat találtunk (melyek egy évben sem haladták meg a .05 
szintet), a várakozási szkóroknak a (3.1. részben leírt) harmadolása másfajta ered
ménnyel járt.22 Ahogy a 7. táblázaton látható, a munkaóra/órakereset korreláció a
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magas várakozási szinttel rendelkezők esetében végig negatív (éspedig két eset 
kivételével igen erősen szignifikáns módon), míg alacsony várakozási szint mellett 
jószerint semmilyen szabályszerűség nem mutatkozik 23

7. tá b lá z a t
A  m u n k a ó rá k  és az órakeresetek k ö z t i ko rre lác iós  eg yü ttha tó k  1973 és 1987 közö tt a m a g a s  és  
az a la c s o n y  várakozási szin tű c s o p o rto k b a n

Magas várakozás Alacsony várakozás

1973
*

-.26 ,, -.06
1974 -•1 8 „ -.04
1975 -.19 ,, .03
1976 - 2 0 „ .01
1977 - 2 3 „ .03
1978 -2 5  „ .01
1979 -.23 ,, .03
1980 - 2 3 „ 00,
1981 -  25,, .12
1982 -.18 ,, 02
1983 -  15,, 02
1984 -.16 -01
1985 -1 1 , -.03
1986 -.14 -0 3
1987 -.10 -.04

* *

,  .0001-es szinten szignifikáns 
.0010-os szinten szignifikáns

Az eredmények zavarba ejtőek, ha a negatív korrelációkat a mérsékelt anyagi aspirációk 
jeleként értelmezzük (amikor tehát a magasabb órabevétel alacsony munkabefektetési 
preferenciával jár együtt). Az előző erdményeket is figyelembe véve (melyek azt 
mutatták, hogy a magasabb várakozási szint általában véve a munkaórák kiterjesztése 
irányában hat), azonban ellenkező értelmezés felé hajiunk. Eszerint elsősorban a magas 
várakozási szintű, de alacsony bérű foglalkoztatottak azok, akik jövedelmi hátrányukat 
a munkabefektetésük növelésével kívánják ellensúlyozni. Az alacsonyabb várakozási 
szint mellett a jövedelemhiánynak viszont láthatóan kevésbé van ilyen ösztönző hatása 
(emlékeztetünk az indexnek azokra a konkrét komponenseire, melyek azt fejezik ki, 
hogy a szóban forgó személyek kevésbé érzik képesnek magukat erőfeszítéseik 
eredményeinek uralására).

A PSID-adatok bizonyos információkat tartalmaznak arra vonatkozóan, hogy a 
többlet-munkabefektetés elsősorban a főállás keretében (beleértve a túlórákat) vagy 
különmunkák formájában realizálódik. Elemzéseink szerint a magas várakozási szintű 
csoporthoz tartozók munkapiaci aktivitásukat a vizsgált időszakban inkább fő munká
jukhoz kapcsolódva, mint azon kívül fokozták.24 Egészében véve a fenti adatok azt 
jelzik, hogy a magas aspirációval rendelkező háztartásfők céljaikat elsősorban jól
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fizető, s ha ez nem ment, megfelelő többletmunka-lehetőséget biztosító állások révén 
kívánták realizálni. Ezt a következtetést látszik erősíteni az a vizsgálati megállapítás is, 
hogy egy külön kérdésre vonatkozóan, mely a többletmunka-végzési lehetőségekről, 
illetve igényekről érdeklődött, a magas várakozási szintű csoportban kevesebben 
fejeztek ki ilyenfajta hiányérzetet 25

Végül röviden kitérünk még a háztartások munkaérőpiaci részvételének arra a 
bővülésére, melyet a feleségek kereső aktivitása hozott magával. A hetvenes, nyolc
vanas években számos amerikai családban ez volt az inflációval szembeni küzdelem 
vezető stratégiája. Erről a trendről a PSID-adatok is számot adtak, és bizonyos elem
zéseket végezhettünk arra vonatkozóan, vajon a várakozás-attitűdök relevanciája e 
téren is kimutatható-e.

A 3.2. részben foglalkoztunk a háztartásfők feleségeinek attitűdjeivel és a családi 
miliőnek a férjek jövedelmére gyakorolt hatásával. A PSD azonban maguknak a 
feleségeknek a kereső aktivitására és jövedelmére is tartalmaz adatokat. Míg a fele
ségek munkaerőpiaci részvételének tartamára (a legalább 500 órával ledolgozott 
évek számára) vonatkozóan nem tudtunk várakozási hatást kimutatni, és — ha a várt 
előjellel is — az éves keresetekkel is csak gyenge összefüggéseket tapasztaltunk, a 
feleségek hosszú távú (1978-87) jövedelmeit már szignifikáns módon befolyásolták a 
szóban forgó attitűdjeik.25 Korábbi eredményeinkhez hasonlóan azonban ez esetben 
is befolyásosabbnak bizonyult a „csoportszintű" (a családi motivációs klímát kifejező) 
interakciós index, mint az egyéni szintű változó. Egészében az adatok arra utalnak, 
hogy a feleségek fokozott munkaerőpiaci részvétele lényeges kiegészítő stratégia volt 
a hetvenes, nyolcanas években a magas igényszintű családokban.

Jegyzetek

' Tanulmányunk annak az anyagnak a rövidített változata, amely az Institute for Research on Poverty 
Discussion Papers sorozatában Attitudes That Make a Difference: Expectancies and Economic Progress 
címmel jelent meg 1993-ban. Madison! (University of Wisconsin) kutatómunkánkat az 1992-93-as 
egyetemi évben az American Council of Learned Societies alapítvány American Studies programjának 
ösztöndíja tette lehetővé. A munkánkhoz nyújtott támogatásért, az IRP, a Department of Sociology és a 
Center for Demography and Ecology, UW-Madison munkatársainak is köszönettel tartozunk. Robert M. 
Hauser, James A. Sweet, Anne L. Cooper, Jay Dixon, Paul Dudenhofer, John Flesher, Laura Guy, Burt 
Penn és Ruth Sándor közreműködése, tanácsai különösen értékesek voltak. És munkánk nem jöhetett 
volna létre az Institute for Social Research, University of Michigan kiváló PSID-adatbázisa, dokumentációja 
nélkül sem.

2 Jelen dolgozatunk csak röviden érinti (a bevezető részben) a vizsgált téma hazai relevanciáját. Ha az adott 
keretek közt ennek részletezésére nem térhetünk is ki, vizsgálatunk egyik alapmotívuma a szóban forgó 
összefügéseknek a magyar viszonyok közti érvényesülése volt.

3 Lásd Morgan 1974; Seven Year Check 1976; Duncan-Morqan 1981a; Duncan-Liker 1983; Corcoran et 
al. 1985.
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4 Lásd például Duncan-Hill 1975 bizonyos részeredményeit (így az ötéves jövedelemváltozásra vonatko
zókat a fehér férfiak esetében).

5 A vizsgálat leírását és néhány fontosabb megállapítását illetően lásd Andrisani 1977.

6 Kézenfekvő ezzel kapcsolatban a Gallup rendszeres nemzetközi felételeire utalnunk, ahol a posztszocia
lista országok ismételten „vezető" helyen szerepelnek a pesszimizmus foka tekintetében

7 Nem gondoljuk, hogy a közép- és kelet-európai országok egyedül állnak e tekintetben. Hirschman (1973) 
hasonló problémákra hívta fel a figyelmet Dél-Amerikát illetően.

8 Eredeti tanulmányunk részletesen foglalkozik a mintának azokkal a jellegzetességeivel, amelyek abból 
adódtak, hogy a projekt az alacsony jövedelmű családok jövedelmi viszonyainak tanulmányozásával 
indult, s azokkal a PSID-ban rendszeresített átsúlyozási eljárásokkal, melyek a szóban forgó csoportok 
szándékos túlreprezentálása után a minta „kvázi-reprezentatív" jellegét biztosították.
Az adott összefüggésben kell megemlítenünk, hogy a vizsgálat által felölelt többezer családot és több 
tízezer személyt az általunk alkalmazott kritériumok (nagyszámú jövedelem- és attitűd-adat megléte 
hosszú időszakon keresztül) jelentősen leszűkítették. A többnyire 1000-1500 fő közti elemszámok az 
egyes elemzésekre vonatkozóan tábláinkban találhatók.

9 Felvilágosítást nyújt erre vonatkozóan a PSID első kötetei módszertani függelékeinek összehasonlítása a 
későbbi fázisban preferált indexkonstrukcióval (utóbbiról lásd Hill et al. 1985).

,0Példa ezekre a kivételekre a Five Thousand American Families IV.kötetének Függeléke, mely különböző 
attitűdök mérésénél az ötéves átlagokkal dolgozik.

11 Erre az erős összefüggésre alapozva, a megbízhatósági becsléseknél összegzett szkórokat alkalmaztunk. 
A 25 (5*5) tétel esetében az alpha-koefficiens .89 volt. Ez meglehetősen magas belső konzisztenciát 
jelez, akár abszolút tekintetben, akár —  a kevesebb itemen vagy kevesebb éven alapuló —  hasonló 
indexekkel összehasonlítva. (Lachman [1985] a személyes hatékonyság mutatójára átlagosan ,57-es, 
évenként .51 és .60 közt mozgó megbízhatósági együtthatókat prezentál.)

^Ismeretes, hogy az Egyesült Államokban idősebb korban mennek nyugdíjba az emberek, mint Magyar- 
országon.

13A hosszú távú jövedelemindexek és a jövedelemváltozások indexei fontos módszertani problémákat 
implikálnak, melyekre az illető helyeken még részletesebben kitérünk.

14Nem állítjuk, hogy a jövedelmek meghatározásában szerepet játszó valamennyi lényeges változót 
kimerítettük. A foglalkozási és osztályvonatkozású — tulajdoni és hierarchikus — tényezők viszonylagos 
szerepéről erősen eltérő nézetek fogalmazódnak meg az amerikai szociológiában; evita tipikus érveiről 
az utóbbi időből lásd Halaby-Weakliem 1993 és Wright 1993. A magunk részéről szándékosan alkalmaz
tuk a legtöbb PSID-vizsgálat által kultivált „emberi tőke" megközelítés alapváltozóit, az iskolai végzettség 
kitüntetett szerepével. Kontrollváltozókként olyan változókat vontunk be, melyek a korábbi longitudinális 
elemzések tanúságai szerint szignifikánsnak bizonyultak a jövedelem meghatározásában.

I5A szint- és változástípusú indikátorok közti választás bonyolult tartalmi és módszertani kérdéseiről lásd 
Augustyniak 1981 és Augustyniak et al. 1985

l6A szóban forgó adatok azokból az elemzésekből valók, amelyeknek eredményeit a 2. táblázat közölte.

17A szóban forgó adatok azokból az elemzésekből valók, amelyeknek eredményeit a 2. táblázat közölte.

18A szóban forgó adatok azokból az elemzésekből valók, amelyeknek eredményeit a 3. táblázat közölte.

19Az évenként nagyszámú negatív változás miatt az adott elemzéseket az eredeti, és nem a logaritmikus 
jövedelemadatokkal végeztük. (A jövedelemváltozások eloszlása egyébként is kevésbé ferde, mint a 
jövedelemadatoké.)

z0Terjedelmi okokból nem részletezhetjük azokat az elemzéseket, amelyeket a vizsgált összefüggések 
érvényéről egyfelől a népesség különböző alcsoportjaira, másfelől a gazdasági ciklus meghatározott 
periódusaira vonatkozóan végeztünk. Ami az előbbit illeti, a 15 éves jövedelemszintre vizsgált várakozási 
hatások meglehetősen általánosnak bizonyultak a nem, faji hovatartozás, életkor, lakóhely, régió és 
foglalkozás szerint megkülönböztetett csoportokra vonatkozóan. Megjegyzést érdemel, hogy a leg
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masszívabb hatások az önálló, illetve az üzleti szférában foglalkoztatott, magas státuszú csoportokban 
tapasztalhatók, míg a bürokratikus szférához kapcsolódó értelmiségi, szellemi csoportokban az össze
függések lényegesen törékenyebbek

2lTekintve, hogy az Interakciós index két, egymással erősen korreláló változó szorzata, felvetődhet továbbá 
az is, hogy az index tulajdonképpen egy, avárakozás-attitűdök nem-lineáris hatásait kifejező, egyéni szintű 
változó helyettesítője. Ennek ellenőrzésére próbaképpen elvégeztünk néhány olyan elemzést, melyben 
az eredeti (egyéni) index helyett annak négyzetes értékét szerepeltettük: az interakciós index ebben az 
összehasonlításban is erősebbnek bizonyult

22 Ebben az esetben valamennyi, az adott évben munkajövedelemmel rendelkező válaszolóra vonatkozóan 
számoltuk a korrelációs értékeket,

23 A közbülső csoport esetében valamennyi korrelációs érték negatív, de egy esetben sem szignifikáns,

24Ezeket az összefüggéseket az 1970-es, 1976-os és 1982-es évekre vonatkozóan vizsgáltuk.

26 A kérdés így hangzott: „Szívesen dolgozott volna többet, ha lett volna rá alkalom?” (Itt is 1970-re, 1976-ra 
és 1982-re végeztünk elemzést.)

?bA háztartásfőkéhez hasonlóan a feleségek hosszú távú jövedelmeit az adott időszakra vonatkozó átlag 
alapján határoztuk meg, úgy, hogy itt is elvégeztük az inflációs korrekciót- Az előbbitől eltérően azonban 
tíz évből csak három (legalább 500 órával) ledolgozott évet tekintettünk minimális kritériumnak,
A szóban forgó elemzésbe a feleség iskolai végzettségét, korát, a gyermekek számát, a lakóhelyet, régiót 
és az induló jövedelmet (1968 és 1975 között az első legalább 500 órával ledolgozott év jövedelmét) 
vontuk be kontrollváltozókként. Az eredményként kapott béta-együttható 10 volt 2.3-as T-értékkel (p.02, 
N 490)
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Füstös László—Szakolczai Árpád

ÉRTÉKEK VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON, 1978-1993
Kontinuitás és diszkontinuitás a kelet-közép-európai átmenetben

1. Bevezetés

Az MTA Szociológiai Intézet Értékszociológiai Műhelye a hetvenes évek végétől számos 
felmérést készített az ország értékrendszerének, az értékek struktúrájának vizsgálatáról, 
az értékpreferenciák feltérképezéséről és változásukról. A kutatás vezetője Hankiss 
Elemér volt, a szervezésben és az elemzésben Füstös László, Manchin Róbert és 
Szakolczai Árpád vett részt.1

A kérdőíves vizsgálatok során számos értéktesztet használtak. Néhányat a meg
előző mélyinterjús vizsgálatok eredményeként fejlesztettek ki, s ezeket használták 
elsősorban az első (1977) felvétel alkalmával. A leghatékonyabbnak a gyermeknevelési 
elvekről szóló teszt bizonyult, ezt 1982-ben megismételték.

A többi, a strukturális elemzést segítő teszt a már nemzetközileg elfogadott, széles 
körben használt értékteszt:

-  a Rokeach-teszt, az alapvető emberi értékekre és értékválasztásokra vonatkozik;
-  az Inglehart-féle materiális és posztmateriális értékekre vonatkozó teszt;
-  a Melvin Cohn által kidolgozott gyermeknevelési elvek tesztje;
-  az Európai Értékrendszerek Kutatócsoportjának (Europen Value System Study 

Group) (lásd Rokeach 1973; Inglehart 1974; Harding—Pillips—Fogarty 1986) tesztje.
Jóllehet, sok bírálat érte a Rokeach-tesztet, mégis ez bizonyult a leginkább hasz

nálhatónak.
Az 1978-as felvétel eredményeiről nem készült átfogó, részletes elemzés, kivéve 

néhány — a további munkát elősegítő — belső kutatási jelentés, és az adatok sem 
voltak nyilvánosak.2 Ez a dolgozatunk előtanulmányul szolgál a teljes körű feldolgo
záshoz.

2. Az értékfogalmakról

A dolgozat nem a különféle értékmegközelítéseket tárgyalja, az egy másik — könyvnyi 
terjedelmű — írás feladata lehetne. Szándékunk itt mindössze annak a munkahipoté
zisnek az összefoglalása, amellyel dolgoztunk.

Abban a fogalmi keretben, amely a kutatás hátterét adta, az érték elsősorban az 
a szervező közeg, amely hatékonyan irányítja az emberi magatartást, azt, hogy az 
ember mit és hogyan cselekszik, vagy épp ellenkezőleg, valamit valamiért nem tesz. 
Számos dolog tartozik ide, mint például az érdekek, a normák, a szokások, a szabályok, 
a törvények (jogi és fizikai értelemben egyaránt)3
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A többféle értelmezési lehetőségen túl az értékek két fontos jellemzőjét indokolt 
kiemelni.

Egyrészről nem szűkíthetők le csupán külsőleg determinált okokra, akár társadalmi 
pozícióról van szó, vagy objektív érdekekről, esetleg kulturális normákról, ugyanakkor 
az érték mindig egyfajta szabadságot is visz a játékba, ahol az egyén — ha korlátozottan 
is — szabad, ami befolyásolja tevékenysége szerkezetét, és meghatározza választásait. 
Másképpen fogalmazva: az értékek nemcsak külső hatások alapján értelmezhetők.

Másrészről belső, immanens tulajdonságaik alapján, mintegy gondolkodásmódként 
jellemezhetőek. Az érték nem egyszerűen érzés, impulzus, amely megmagyarázha
tatlanul tör a felszínre, hanem az egyén gondolkodásának és logoszának eredménye, 
miután mérlegelte szabadságát.

Az értékek által irányított cselekvést gondolkodás előzi meg. Ez vagy egy konkrét 
tevékenységhez, vagy bizonyos, már elfogadott gondolkodási vezérfonalhoz kapcso
lódik. A gondolkodásnak ez az eleme akkor hozzáférhető, ha előzetesen hosszasan 
megfigyeljük e folyamatot és értelmezzük — de ez már maga az értékelemzés. Egy 
bizonyos kontextusban az értékek irányítják az emberek magatartását, amennyiben 
egy adott szituációban ennek megfelelő szabadsággal rendelkeznek. Ha ezt a sza
badságot hatékonyan használják egy cselekvési vezérfonal keresésére, az egyben 
megvédi önmegvalósítási lehetőségeiket és identitásukat, de ehhez az út a végső 
elvekről való gondolkodáson át vezet el. Amikor az egyén elérte személyes identifiká
ciójának ezt az állapotát, a magyarázat itt véget ér.

Az értékfogalmak e megközelítése két szempontot egyesít.
Egyrészt egy individualizációs fokot. A megközelítés nem érvényes a tradicionális 

hagyományos közösségek leírására, ahol magas fokú kontinuitás létezik az egyén 
magatartását meghatározó szabályok és hagyományok, illetve a konkrét cselekedetei 
között; adott esetben itt nem is létezik egyéni cselekvés, nem indokolható a döntés. 
De érvényes a totalitárius társadalmak leírására. Paradox módon a modern totalitárius 
rendszerek egyik legfőbb jellegzetessége, hogy az egyéntől feltétel nélküli elismerést 
és támogatást kívánnak. Ez látens és hosszan tartó folyamat, amely egyben alkalmas 
arra, hogy a hatalmat egy bizonyos állapotában megvédje, és létét indokolja. Ugyan
akkor az az érv is, amely a hatalom megszüntetéséhez végül elvezet. Ha az ebben a 
helyzetben élőket megkérdezzük értékeikről és magatartásuk okáról, éppen az előbb 
említett elv alapján könnyen hazudhatnak, hamis képet festhetnek döntéseik hátteréről. 
De az a tény, hogy meg kell indokolniuk magatartásukat, közvetlenül hat az egyént és 
a viselkedését meghatározó értékek kapcsolatára, befolyásolja a személyiségét, iden
titását. Ezen a rendszeren belül viszont az előbb említett retroaktív hatásként egy 
hazugság valósággá válik és ennélfogva bizonyos igazságelemet tartalmaz. Az a 
megközelítés, amely szerint nem demokratikus helyzetben az értékválasztás nem 
megbízható, mivel nem fedi fel a tényleges preferenciákat, a dolgok leegyszerűsíté
séhez, a szemlélet szimplifikáláséhoz vezet.
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Az alapvető értékek nem egyéni döntés kérdései, nem változóak. Elfogadhatatlan, 
hogy két személy értékítélete azonos, csupán megnevezésükben különböznek. A 
kifejezésmód azonban nem más, mint személyiségük egy részének kivetítése.

Másrészt az a megközelítés, miszerint az értékek meghatározzák azt a módot, 
ahogyan az egyén a téteket felméri és ezek szabadságfokát kihasználja, nem azt 
jelenti, hogy állandó jelleggel és teljes mértékben saját szabadságát és gondolkodását 
igénybe veszi. A mindennapi életben nagyon ritkán fordul elő, hogy egy cselekvés az 
alternatívákról való világos gondolkodást vagy a konkrét értékek kifejezését megkö
vetelné. Ilyesmi csak bizonyos pillanatokban történik, de ezeknek a pillanatoknak az 
eredménye létezőnek elfogadott.

Az értékeknek ennélfogva kettős karaktere van:
-  egyrészt az innováció, az elképzelés és változás potenciális forrásai: ezek az 

emberi magatartás legaktívabb és legmobilabb elemei, ellentétben a statikus és me
chanikus érdekek és impulzusok, ösztönök és vágyak determinisztikus fogalmával;

-  másrészt szokások, rutincselekvések és viselkedésformák határozzák meg, ezért 
stabilak, folytonosak és változatlanok.

Az értékek megfelelő témaként szolgálnak nagyszabású társadalompolitikai válto
zások tanulmányozásához. Az ilyen események nem csupán lehetőséget kínálnak az 
egyén számára az életmódváltozásra, a cselekedeteiről való gondolkodásra, viselke
désének a megváltoztatására és a magatartást meghatározó értékrendszer átszerve
zésére, hanem bizonyos mértékben szükségszerűek is.

Ahhoz, hogy a társadalmi átalakulás kontinuitását és diszkontinuitását elemezhes
sük, elengedhetetlen az említett egyéni átszerveződést megismerni. A jelenlegi érték- 
választásoknak vagy értékrendszer-struktúráknak a vizsgálata segíthet a változások 
értelmezésében és a téves döntések okának diagnosztizálásában. Ebben az értelem
ben az értékválasztások változása nem csupán a „tényleges társadalmi folyamatok" 
homályos tükörképe, hanem alapvető szerepe van e változások előidézésében, fel- 
gyorsításában és lelassításában, irányításában vagy félrevezetésében 4

3. Adatok és hipotézisek

Ebben a dolgozatban a Rokeach-teszt eredményeit elemezzük, amelyet az amerikai 
szociálpszichológus az alapvető emberi értékek vizsgálatára szerkesztett (lásd Roke- 
ach 1973; 1979; 1985). Hosszú kísérletezések után Rokeach 18 cél- és 18 eszközér
tékből állította össze a tesztet, mely a legalapvetőbb értékorientációkat tükrözi, ugyan
akkor reprezentálja a teljes értékteret. A célértékek az optimális életcélt definiálják, az 
eszközértékek a célhoz vezető utat. Az egyénnek külön kell rangsorolnia a 18 cél- és 
külön a 18 eszközértékét. (A teszt teljes formájában a Függelékben található, lásd 1. 
táblázat.)

Az adatok négy országos reprezentatív mintán folytatott kérdőíves vizsgálatból 
származnak; 1978; 1982; 1990; 1993.5 Mind a négy felvétel releváns időszakban
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készült. Az első a rendszer olyan pillanatát ragadta meg, amikor az évtizedek óta 
működő mechanizmusok többsége még mindig többnyire érintetlen volt. Ez az a 
pillanat, amikor a reformok előrehaladása hivatalosan lehetővé tette, hogy egy országos 
reprezentatív felmérés ilyen kérdéseket tartalmazzon (és már tárgyszerű válaszokra 
lehetett számítani), de az értékrendszerek struktúrája még mindig a rendszer teljességét 
is megmutatta.

1982-ben a rendszer eróziója már sokkal jobban megmutatkozott. A reformok elleni 
küzdelem megszűnt, és új gazdasági intézkedéseket vezettek be, amelyek a változást 
irreverzibilissé tették. Tulajdonképpen nagyon hasznos lett volna egy harmadik vizsgálat 
a nyolcvanas évek közepén, amely a változások célját mutatthatta volna meg, de ez 
különféle okokból elmaradt. Helyette a politikai változások évéből, 1990 őszéről vannak 
adataink, eredményeink, és végül 1993 szeptemberétől, amelyek az első posztkom
munista évek tapasztalatait tartalmazzák.

A tanulmány nem teszteli az értékválasztások és struktúrák változásainak operacio- 
nalizált hipotéziseit. A modellezés ilyen konfirmatív lehetőségeit később fogjuk bemu
tatni, amikor az értékváltozások társadalmi háttérváltozókhoz kötötten jelentkeznek. A 
jelenlegi cél mindössze annyi, hogy az értékek eltolódását leírjuk és értelmezzük.

Négy fő kérdés irányítja az elemzést:
1. 15 év társadalmi változásainak leírása az erőszakmentes átmenet szempontjából, 

ahol a hangsúly a „simaságon", és annak mértékén alapszik. Már közhelynek számít, 
hogy Magyarországon a rendszerváltás zökkenők nélkül történt. A kérdés tehát az, 
hogy mindez milyen mértékben tükröződik az értékadatokban, és mely értékek változtak 
fokozatosan.

2. Felmerül az is, hogy az előző rendszerben megindult különféle folyamatok 
meghatározó értékei továbbélnek-e egyáltalán?

3. Különös hangsúlyt kap azoknak az értékeknek a feltárása, amelyeknek a válto
zásában a kilencvenes évek törést jelentettek. Ebben az esetben arra keressük a 
választ, hogy a törés az előző rendszer formális ideológiai nézőpontjából következik-e, 
vagy más törések is észlelhetőek az emberek viselkedését és mások megítélését 
illetően?

4. Bizonyítható-e, és ha igen, mi volna az az irányzat, amely a 1990-1993-as 
időszakban kezdődött, vannak-e visszatérések a korábbi cselekvés- és gondolkodás- 
módokhoz, és melyek ezek?

Kettős szempont szerint vizsgáljuk az adatokat:
-  az 1978-93 között Magyarországon létrejött értékváltozásokat, az értékpreferen

ciák átlagainak a változásait, felhasználva a T-tesztet.6
-  faktoranalízis segítségével értelmezzük az adott időpontban esetleges, ugyan

akkor lényegi eltolódásokat az értékválasztások struktúrájában.
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4. Az értékpreferenciák változásai

Az 1. és 2. ábra a 18 cél- és 18 eszközérték átlagának szelekcióját mutatja a korábban 
említett négyféle idődimenzió függvényében. Az egész időszakot magas fokú értéks
tabilitás jellemzi, annak ellenére, hogy a változások jól megragadhatók, az összkép 
mégis inkább a stabilitást mutatja. Ennek kettős, belső összefüggése van:

-  a mérőeszközök érvényessége;
-  az a tény, hogy a szisztematikus változások Magyarországon nem vezettek az 

értékrendszerek teljes átstruktúrálódásához. Megerősíti ezt a vizsgálat abban az érte
lemben is, hogy számos individuális érték folyamatosan magas fokú stabilitást mutat 
(lásd 2. táblázat).

15 év alatt az értékek egyharmadában — 12 érték esetében — nem történt 
számottevő változás; az esetek többségében a felmérések közötti időszakban egyál
talán nem történt változás.7 Ezt a 12 értéket 4 csoportra oszthatjuk, ebből 3 homogén:

-  etikai értékek (BÁTOR, GERINCES, FELELŐSSÉGTELJES, SZAVAHIHETŐ);
-  hedonisztikus értékek (ÉRDEKES, VÁLTOZATOS ÉLET, KELLEMES, ÉLVEZETES 

ÉLET, JÓKEDÉLYŰ, IGAZI BARÁTSÁG);
-  vallásos értékek (ÜDVÖZÜLÉS, MEGBOCSÁTÓ);
-  és végül egy többnyire vegyes csoportja az autonóm értékeknek (SZABADSÁG, 

A SZÉPSÉG VILÁGA, HATÉKONY).
Nem meglepő az első két csoport stabilitása, mivel ezek az ipari társadalom 

értékrendszerét reprodukálják, melyben döntően a morális magatartást kifejező értékek 
többségi elfogadása és stabilitása a jellemző, szemben az élet örömeivel, melyek 
alacsony prioritással bírnak.

Az eredmények másik fele kevésbé nyilvánvaló. Például a vallásosság és a vallásos 
magatartás, illetve annak vállalása alig váltak fontosabbá, és nem életcél a megmentés, 
az „üdvözülés" sem; ennyiben megfelel a protestáns etikának. Ugyanakkor a magyar 
nyelvhasználatban gyakran egy fogalomként használják az üdvözlést és az üdvözülést.8 
A megbocsátás még furcsább, mivel Magyarországon ez az érték teljesen a perifériára 
szorult, és csak további eljelentéktelenedésével találkozunk.9 Az autonóm emberi 
értékek pedig — melyek amúgy sem voltak többségben elfogadottak és nyilvánvalóak 
a mindennapi életben — még kevésbé váltak karakterisztikusakká.

Egy másik csoport azoké az értékeké, amelyek szilárd vagy egyenletes, folyamatos 
változást mutatnak. Egyrészt ez a stabilitás ellentéte, másrészt bizonyos folyamatos
ságot is feltételez a két rendszer között. A kontinuitáson fokozatos változást lehet érteni, 
ellentétben a hirtelen töréssel, szakadással, vagyis a diszkontinuitással. Először négy 
érték — BÖLCSESSÉG, ALKOTÓ SZELLEMŰ, ÉRTELMES és LOGIKUS GONDOL
KODÁSÚ — egyenletes növekedése volt észlelhető.

Ezek együtt valódi intellektualizálódási folyamatot fejeznek ki. Az elsőnek — nagyon 
alacsony eredeti értékhez képest — relatíve jelentősen nőtt a szerepe, de a többi 
háromnál más volt a helyzet. Már 1983-ban a magyar társadalom az USA társadal
mához viszonyítva magas fokú individualizációt mutatott (lásd Hankiss et al. 1983). Ez
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a szocialista modernizációhoz kapcsolódott, amely a formális nevelésre fektetett hang
súlyt, és erre a rendszerre egyben az értelmiség fontossága is jellemző volt. A változás 
után ennek az irányzatnak az ellenkezőjével kellett volna találkoznunk. De nem ez 
történt. A LOGIKUS GONDOLKODÁSÚ a 18-as értékskálán 1993-ban 9 pozícióval 
emelkedett, megelőzve olyan értékeket, mint az ÖNÁLLÓ, JÓKEDÉLYŰ, SZERE
TETTEL TELJES vagy UDVARIAS; miközben az amerikai értékrendszerben az ÉRTEL
MES 1968-ban az utolsó helyen állt, a magyarok számára 1993-ban a legfontosabb 
eszközértékké vált, elébe kerülve a morális, etikus értékeknek. Ugyanakkor hangsú
lyoznunk kell, hogy bár e négy érték változása a 4 év alatt monoton volt, a legnagyobb 
előretörést 1990-1993 között mutatta.

Bizonyos értékek folyamatos erősödését és előretörését mások csökkenése tartotta 
egyensúlyban.

Ezek két csoportra oszthatók:
-  Az első az intellektualizáció fonák oldalát mutatja: a személyek közötti kapcsolatok, 

a szociabilitás vagy a közösségi élet értékeinek csökkenését. Ez vonatkozik részben 
a megbocsátásra (MEGBOCSÁTÓ), mely az előző években kevéssé változott, viszont 
1993-ban fontossá vált; és különösen a segítőkészségre (SEGÍTŐKÉSZ), a hetvenes 
évek végén az egyetlen értékre, amelyet az emberi kapcsolatokban fontosnak tartottak 
mind Magyarországon, mind az USÁ-ban. 1993-ra ez is megváltozott. A segítőkészség 
lett az az egyetlen eszközérték, mely észrevehetően, évről évre veszített fontosságából.

-  Volt egy másik értékcsoport, melynek szintén csökkent a szerepe: ezek közé 
tartozik a munka hasznossága (AZ ELVÉGZETT MUNKA ÖRÖME), az öntudat-önbe
csülés (EMBERI ÖNÉRZET) és bizonyos értelemben a társadalmi elismerés, a tisztelet 
(TÁRSADALMI MEGBECSÜLÉS). (Itt a legnagyobb törés 1982 és 1990 között követ
kezett be.)

Mind a kategóriák jelentéstartalma, mind az előző tanulmányaink azt bizonyítják, 
hogy ez relatíve homogén csoport, mely jellegzetesen szocialista típusú értékrendszer, 
sokkal inkább kapcsolódik a szociáldemokrata értékekhez, mint a hivatalos kommunista 
ideológiához.

A TÁRSADALMI MEGBECSÜLÉS-sel azokhoz az értékekhez közelítünk, amelyek 
a legrelevánsabbak, amelyek a döntő változást jellemzik.

Tulajdonképpen nem sok olyan eset van a TÁRSADALMI MEGBECSÜLÉS-en kívül, 
amelynek szerepe már a változások előtt csökkent. Még két érték volt, melynek 
jelentősége 1990 végére véglegesen csökkent: az EGYENLŐSÉG, és az engedelmes
ség, kötelességtudás (ENGEDELMES); olyan értékek, amelyek szorosan kapcsolódtak 
a szocialista vagy hivatalos kommunista ideológiához és mindennapi gyakorlatához. 
Ennek megfelelően két másik értéknek a szerepe nőtt: a biztonságos, kényelmes élet, 
jómód, bőség (ANYAGI JÓLÉT) és a BOLDOGSÁG.

Az értékváltozás és a szisztematikus társadalmi változás közötti kapcsolat triviális.
Az elmúlt rendszer mindennapi gyakorlatához közel álló értékek szerepe csökkent, 

miközben az anyagi jóléthez kapcsolódó értékeké — a gazdasági problémák és a 
növekvő bizonytalanság következtében — nőtt.
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Egy másik típusú változás a rendszerváltás évéhez kötődik: az egyik értékcsoport 
esetében, melynél 1990-ben erős eltolódás mutatkozik, 1993-ra viszont a változás 
eltűnik és az értékek visszanyerik eredeti szerepüket; olyan értékek, melyek számára 
1990 nem a radikális változásokat jelentette, hanem fellazította, megzavarta azokat.

Két olyan érték van, melynek 1982 és 1990 között számottevően csökkent a szerepe, 
de 1993-ra nem csupán visszanyerte, hanem meghaladta előző pozícióját: a BÉKE 
és A HAZA BIZTONSÁGA. Magyarországon ezeknek az értékeknek amúgy is különös 
jelentése van: az előző rendszerben ezek voltak a legfontosabb alapértékek a lakosság 
számára, jelentősebbek mint az USÁ-ban; könnyen társíthatjuk a szocializmus érték- 
rendszerével, annak zárt és paranoiás karakterével. Empirikus megfeleléssel bizo
nyítható a hivatalos értékrendszer és ezen értékek közötti kapcsolat. Ezek az értékek 
fontosabbak voltak a kommunista párt tagjainak, de különösen azoknak, akik valamilyen 
pártiskolán, ideológiai képzésben vettek részt, ők sokkal inkább választották ezeket 
az értékeket, mint a lakosság egyéb rétegei.10

Ezért ezek a szocializmus értékei voltak (A BÉKE és A HAZA BIZTONSÁGA), és 
nem AZ ELVÉGZETT MUNKA ÖRÖME, a TÁRSADALMI MEGBECSÜLÉS és az 
EMBERI ÖNÉRZET, amelyek sokkal inkább a szociáldemokrata értékek közé sorolha
tók.

A rendszer összeomlásával csökkent ennek az ideológiának a szerepe, de 1993-ban 
ez a folyamat megfordult. Az adatok újabb ideológiai mobilizációt mutatnak, ezúttal 
világosan elválasztva a klasszikus szocialista ideológiai mobilitástól, hiszen a jellegze
tesen szocialista értékek (EGYENLŐSÉG, AZ ELVÉGZETT MUNKA ÖRÖME, ENGE
DELMESSÉG) nem váltak fontosabbá. A két különböző eltolódás közötti érték, a 
társadalmi elismerés is ezt az interpretációt támasztja alá. A többi szociáldemokrata 
értékkel együtt az elmúlt másfél évtized alatt ennek is csökkent a jelentősége. A 
változások után ennek fordítottját tapasztalhatjuk. Úgy tűnik, fokozatosan eltávolodik 
a szociáldemokrata-szocialista értékrendszertől és az „ideológiai" értékekhez kapcso
lódik ismét.

Az ideológiai értékekben bekövetkezett különös eltolódásnak három másik érték
mozgásban pontos ellentétpárja található: CSALÁDI BIZTONSÁG, BELSŐ HARMÓNIA 
és SZERELEM. Ezek az értékek a hivatalosan szocialista értékek szemantikus ellentétei, 
és a nem párttagokat és az értelmiségieket jellemezték.

Nem meglepő, hogy fontosságuk nőtt a változás után, ellenben lehangoló és 
nehezen magyarázható, hogy azóta ismét egy korábbi szintre süllyedtek.

A többi érték változásait nehéz további strukturális elemzés nélkül megfogalmazni. 
1982 számos értékcsoportban változást hozott. így pl. az önuralom (FEGYELMEZETT), 
a rendes-ápolt (TISZTA), és a jómodorú (UDVARIAS) értékek jelentősége nőtt a SZE
RETETTEL szemben. De 1993-ban ismét a korábbi állapotot regisztrálhattuk. A másik 
két érték számára szintén 1982 jelentette a törést, de később visszasüllyedtek eredeti 
pozíciójukba. Ez a TÖREKVŐ és az ÖNÁLLÓ értékeknél volt megfigyelhető. Az elvá
rásokkal ellentétben 1980-tól a pragmatikusan, tevékenységre és jólétre orientált esz
közértékek veszítettek fontosságukból.
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Végül a liberális gondolkodásnak volt egyedi pályája. 1978-1982 között felértéke
lődött, de 1982 és 1990 között komoly veszteséget szenvedett, végül 1990-ben elérte 
1978-as szintjét.

5. Változások az értékrendszer struktúrájában

Eddig csupán az egyéni értékek jelentőségében beállt változások folyamatait elemez
tük, bár figyelemmel követtük a különböző értékek együttmozgását. A mozgások 
értelmezésében régebbi munkáink eredményeit is felhasználtuk. Most az értékrendszer 
struktúrájában bekövetkezett változásokat tanulmányozzuk. Egy ilyen eljárást különbö
zőképpen kell elvégezni. Mindenekelőtt alapvető kontinuitást kell tükröznie, mivel egy 
egész társadalom értékrendszer-struktúrája nem változhat meg hirtelen gyökeresen, 
még akkor sem, ha változik a társadalompolitikai rendszer. Ezt követően jól definiálható 
részmintákat kell készíteni a másfél évtizedes változásokról. Csak harmadik szinten — 
amikor már az első két lépés bizonyítja a konkrét empirikus eredményeket — beszél
hetünk ezek eredményeiről; amikor pontos információk szolgálnak a várt változások 
erejéről és arányáról.

Faktorelemzést alkalmaztunk módszerként.11 Az adatok 1978-ra 5, 1982-re 6 és 
1990-1993-ra 7 közös faktor létezését mutatták.12 Ezek a faktorok együtt minden 
évben az összes variancia 22 százalékát magyarázták, ami jó eredménynek nevezhető, 
ha azt a nagyon puha típusú adatot vesszük figyelembe, amellyel dolgoztunk.13 Az 
eredeti, nem rotált faktorok a lakosság értékválasztásainak legfontosabb határvonalait 
mutatják, fontosságukat a varianciával mérve. Az adott faktorok interpretációjában 
sokat segít a rotáció, mivel az első faktorok utáni relatív varianciák különbsége igen 
alacsony. Ennek a módszernek a segítségével a variábilis struktúráknak a szisztema
tikus ellentétét világosabban láthatjuk. A faktorstruktúra összes információja alapján a 
rotáció minden individuális faktort párhuzamosan, egyidőben definiál, és kizárja a 
rekurzív módszer kritikus elemeit, amelyeket az eredeti faktorok megnevezésénél 
használunk. Ezért csak az első három nem rotált faktort mutatjuk be, és az összes 
többi faktorról később készítünk részletes elemzést.

5.1 A nem rotált faktorok

Az első faktor a lakosság értékválasztását illetően a legfontosabb törést mutatja és 
ennélfogva különválasztja a két legkülönbözőbb értékcsoportot (lásd 3. táblázat). Az 
eredmények ismét egy alapvető kontinuitás kombinációját mutatják, valamint egy 
nagyon erős és végleges változást. A vizsgált négy évben az első faktor ellentétet mutat 
egyrészt az intellektuális eszközénókek, másrészt a személyek közötti kapcsolatokban. 
De van egy alapvető különbség is: 1978-ban az ideológiai értékek az intellektuális 
értékekkel együtt a faktor egyik pólusán erőteljesen jelentkeznek; 1982-ben gyengéb
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ben és 1990-ben gyakorlatilag elhagyják a faktort. Bár itt is átrendeződés mutatkozik: 
1990-ben az ideológiai értékek (BÉKE, EGYENLŐSÉG, A HAZA BIZTONSÁGA) több
ségükben a faktor másik pólusán, 1993-ban ismét az intellektuális értékekkel egy 
póluson jelentkeznek, noha elhanyagolható faktorsúllyal. Az intellektuális értékek között 
belső átszerveződés is mutatkozik. 1978-ban a faktorban olyan értékek voltak, melyek 
többnyire a szellemi képességekhez kapcsolódtak, valamint etikus és pragmatikus 
jellegűek. Az utóbbiak szerepe később csökkent a faktorban.

Az ideológiai (cél),és az intellektuális (eszköz) értékek közötti kapcsolatok változásait 
a faktor másik pólusa tükrözi. 1978-ban és kisebb mértékben 1982-ben ez a pólus 
többnyire hagyományos, személyek közötti és a közösségi élethez kötődő instrumen
tális értékek kombinációját tartalmazza. Ugyanakkor egy csoport olyan célértékeket is 
tartalmaz, melyek a kényelmes és könnyű élethez kötődnek. Ez utóbbi 1990-ben 
elhagyja a faktort. Az első csoport kisebb oszcillációkkal stabil marad.

A megbocsátás (MEGBOCSÁTÓ) és a ragaszkodás-gyöngédség (SZERETETTEL 
TELJES) az a két érték, mely a legkiegyenlítettebben határozza meg az évek során 
ezt a faktor pólust; azok az értékek, amelyeknél a hangsúly nem a külső, hagyományos, 
diszciplínáit magatartásmódokon, hanem a személyek közötti kapcsolatokon, ezek 
laza füzérén van, de előnyös pozícióban. Az az oppozíció tehát, amely a magyarok 
értékválasztásainak másfél évtizedes polarizációját, megosztását és ellentmondásos
ságát jellemzi, az ALKOTÓ SZELLEMŰ és LOGIKUS GONDOLKODÁSÚ, valamint a 
MEGBOCSÁTÓ és a SZERETETTEL TELJES kontrasztja.

Egy másik, egységes értékcsoport mindig jelen van a faktorban: az UDVARIAS, 
TISZTA és ENGEDELMES értékek. Ezek diszciplináris értékek abban az értelemben, 
ha a civilizáció hagyományosan kialakult viselkedésformáinak tekintjük, melyek mélyen 
— de kívülről jövően — beleivódtak a lakosság értékrendjébe (lásd Elias 1978; Ariés 
1973; Foucault 1975; Hirschman 1977; Oestreich 1982).

A politikai változások után két érték nagyobb súllyal van jelen a faktoban. Egyik az 
ÜDVÖZÜLÉS, melynél kisebb különbségek mutatkoznak, a másik a SEGÍTŐKÉSZ, 
ahol azonban van egy határozott törés is, mivel ez az érték kevésbé volt jelen az első 
nem rotált faktorban. A segítőkész mint érték veszített relatív fontosságából, ugyanakkor 
többnyire támogatottá vált egy olyan faktorhoz kötődve, amelyet zömében az alacso
nyabb iskolázottságé rétegek választanak. 15 év alatt Magyarországon marginalizá
lódott a segítőkészség, melyet a hagyományos szemlélettel rendelkezők részesítenek 
előnyben.14

A második nem rotált faktor az értékválasztások második legfontosabb megoszlását 
adja, az előző faktorból egy zéró-korreláció irányába, tőle függetlenül (lásd 4. táblázat). 
Ez a faktor az évek során alapvető koherenciát mutatott, olyan változással együtt, mely 
egyben tükörképe az első faktor választásának is. 1978-ban az egyik póluson az 
ideológiai és hagyományosan szigorú értékek kombinációját találjuk. Az utóbbi érték
csoport fokozatosan visszalép a faktorból és 1990-re eltűnik. Mind a négy időszakban 
a faktor magvát a BÉKE és A HAZA BIZTONSÁGA alkotják, melyek az előző rend
szerben leginkább előtérbe helyezett ideológiai értékek voltak; de mivel kis mértékben
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a TÁRSADALMI MEGBECSÜLÉS is jelen van, két másik értékkel is találkozunk, az 
EGYENLÖSÉG-gel és a SZABADSÁG-gal.

A képet kiegészíti a második nem rotált faktor másik pólusa, bemutatva a kommu
nista időszak vegyes „ends-and-means" faktorát, mely szétválik külön „ends" és 
„means" faktorra, 1978-ban ez a pólus hedonisztikus és intellektuális értékekből tevő
dött össze. Ebből a pólusból 1982-re eltűntek az intellektuális értékek.

Két hedonisztikus alcsoport képződött.
-  Az első olyan értékekből tevődött össze, melyek szűk értelemben hedonisztikusak 

és az élet élvezéséhez kötődnek hamisítatlanul és tevékenyen (ÉRDEKES VÁLTOZA
TOS ÉLET, KELLEMES, ÉLVEZETES ÉLET, JÓKEDÉLYŰ s bizonyos mértékben a 
BOLDOGSÁG).

-  A másik csoport szintén az élet élvezetéhez kapcsolódik, de személyes kapcso
latokra vonatkozik (IGAZI SZERELEM, IGAZI BARÁTSÁG). Ebben a nem rotált faktorban 
mindkét csoport együtt volt jelen, és a boldogság mint híd szerepelt a két alcsoport 
között.

A harmadik nem rotált faktor a lakosság körében jelentkező harmadik legnagyobb 
megoszlást mutatja, anélkül, hogy ez összefüggésben lenne az intellektuális és ha
gyományos, személyek közötti eszközértékekkel, valamint az ideológiai és hedonisz
tikus értékek közötti első és második legnagyobb megoszlással (lásd 5. táblázat). Ez 
ellentét a belső, a vallásos színezetű személyes jellemvonások és a külső, materiális 
értékek között. Az egyik pólus A SZÉPSÉG VILÁGA, a BÖLCSESSÉG és az ÜDVÖ
ZÜLÉS értékekből tevődik össze. 1990-ben ehhez a pólushoz a BELSŐ HARMÓNIA 
és bizonyos mértékben az EMBERI ÖNÉRZET társult. Egy faktoron belüli elmozdulással 
együtt arculatváltozást is mutat. Az 1970-es és 1980-as években a faktor belső értéke 
A SZÉPSÉG VILÁGA, mely a pólus esztétikus jellegét mutatja, miközben 1990-ben a 
faktorban jelenlevő másik két érték, a BÖLCSESSÉG és az ÜDVÖZÜLÉS irányába 
mutatkozik eltolódás. Az elmozdulás az esztétikumtól a személyiség összetettebb 
építkezése felé halad. Ez kötődik ugyan a vallásossághoz, de arra önmagában nem 
egyszerűsíthető le.

Egy másik pólus magva a materializmus, amelyet a KELLEMES, ÉLVEZETES ÉLET, 
és különösen az ANYAGI JÓLÉT állandó jelenléte is bizonyít. De itt is elmozdulás 
észlelhető. A régi rendszerben a materializmushoz, a kellemes életre fektetett hang
súlyhoz egyrészt egy eszközérték társult (TÖREKVŐ), másrészt két célérték (CSALÁDI 
BIZTONSÁG és BOLDOGSÁG). Ebből következik a két értékcsoport kapcsolata: a 
jóléthez szükséges a törekvés.

Valamilyen okból ez az 1978-ban még erős kapcsolat az 1980-as években elenyé
szővé válik, és szerepe csak a kilencvenes években nő ismét. A második alárendeli 
az ANYAGI JÓLÉTET egy alapvető célnak, amelyet a CSALÁDI BIZTONSÁG és BOL
DOGSÁG egységes értékcsoportjához köt, megmagyarázva az anyagi jólétre törek
vést. Magyarországon a kilencvenes években ez is elválik az anyagi jóléttől. A kettő 
együtt különös elmozdulást mutat. Abban a pillanatban, amikor az anyagi jólétre 
törekvés öncélúvá és egyben „végcéllá" is válik, elveszíti eszköztámogatását, és
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ugyanakkor nem kapcsolódik törvényszerűen a kisebb közösség, a család jólétéhez. 
Önmagában ez egyfajta befejezettséget jelent, háttértámogatás nélkül.

Ez mind módszertani, mind tartalmi szempontból fontos megállapítás. Az eszközök 
változásának elemzése azt mutatta, hogy a TÖREKVŐ egyike volt azon kevés érté
keknek, amelyek már 1982-ben veszítettek fontosságukból. Ebből az következik, hogy 
amikor egy bizonyos érték az átlagos preferencia tekintetében többé vagy kevésbé 
jelentőssé válik, ugyanúgy többé vagy kevésbé erősen kapcsolódik a többi értékhez 
is, tehát az egész értékrendszer meghatározásában is erősebb vagy gyengébb sze
repet tölt be.

Csupán egy dolgot kell még megemlítenünk. 1990-ben a két leginkább előtérbe 
helyezett érték, a BÉKE és A HAZA BIZTONSÁGA bekerül ebbe a pólusba, csatlakozik 
az ANYAGI JÓLÉTHEZ, bár 1993-ban hatásuk elhanyagolható. Ez nagyon erős el
mozdulást jelent, ha azt vesszük figyelembe, hogy 1978-ban és 1982-ben az első nem 
rotált faktor ellenkező pólusán mutatkoztak. Ez vagy azt jelenti, hogy a korábbi ideológiai 
elit erősen meghatározza az új, „független materialista" faktort, vagy talán az előző 
rendszer nem elit képviselői között vált akuttá az anyagi kényelem és biztonság előző 
szintje.

5.2 Rotált faktorok

A nem rotált faktorok a legnagyobb töréseket mutatták be az értékrendszeren belül, 
relatív fontossági sorrendben, ezt a variancia százalékával kifejezve. A rotált faktorok 
tanulmányozásával a társadalmat megosztó kompaktabb dichotómia csoportjait ismer
hetjük meg, ami a társadalomban jelenlévő érték-alcsoportok alaposabb, mélyebb 
elemzését adja. Olyan információk felhasználására került itt sor, amelyeket a többi faktor 
is tartalmazott, de melyek csak a rotáció után váltak pontosan leírhatóvá, megközelít
hetővé.

Az első rotált faktor közel áll az első nem rotálthoz, és az adott évek interperszonális 
és intellektuális ellentétét mutatja (lásd 6. táblázat). Az intellektuális értékek magva 
ugyanaz: ALKOTÓ SZELLEMŰ, LOGIKUS GONDOLKODÁSÚ, ÉRTELMES (gondol
kodó, intelligens) és HATÉKONY (hozzáértő, szakszerű).

Két, az elmúlt rendszerben, 1978-ban jelenlevő alcsoport elhagyja a faktort. Egyikük 
az ideológiai értékekhez is kapcsolódó etikai: BÁTOR, GERINCES (kiáll a nézetei 
mellett), FELELŐSSÉGTELJES.

A másik az ÖNÁLLÓ (független, erős egyéniség) és az ELŐÍTÉLETEKTŐL MENTES 
(elfogulatlan, nyílt gondolkozásé). Az utóbbit csak az összes faktor segítségével lehet 
megmagyarázni. Az elsőt illetően ugyanazt a mozgást figyelhetjük meg, mint a TÖ
REKVŐ esetében: erősen pragmatikus érték, mely akkor hagyja el a faktort és vészit 
átlagos jelentőségéből, amikor a rendszer elveszíti vonzerejét ahelyett, hogy szerepé
nek fontossága és faktorgeneráló ereje növekednék.
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A faktor vezető értékévé kellett volna válnia, ennek ellenére az 1980-as években 
pontosan az ellenkezője történt. Végül, akárcsak a harmadik nem rotált faktorban a 
TÖREKVŐ szerepének esetében, itt is 1993-ban jelentősége és befolyása nőtt.

Az ellenkező pólus az első nem rotált faktor eszközértékeinek magvát tartalmazza; 
1990-ben megismételve a SEGÍTŐKÉSZSÉG befogadását. Az egyetlen különbség 
abban mutatkozik, hogy ebben az időszakban egy újabb faktor képzésének érdekében 
a TISZTA és az UDVARIAS elhagyja előző faktorát.

Az első nem rotált faktor néhány belső eltolódás ellenére az évek során változatlan 
maradt. A másodikban nagy változások történnek (lásd 7. táblázat). Az egyik pólus 
végig ugyanaz marad: ez az ideológiai értékek pólusa (BÉKE, EGYENLŐSÉG, A HAZA 
BIZTONSÁGA, SZABADSÁG). Az egyetlen kismérvű változás az, hogy a nyolcvanas 
években ez a faktor „tisztábbá, világosabbá” válik és így is marad: a TÁRSADALMI 
MEGBECSÜLÉS és a FEGYELMEZETT, mely értékek 1978-ban valamilyen mértékben 
jelen voltak ugyan, most teljesen elhagyják a faktort. A másik póluson teljes változás 
mutatkozik. A régi rendszerben jellegzetes és homogén értékcsoportok jelentették az 
ideológiával való szembenállást: CSALÁDI BIZTONSÁG, BOLDOGSÁG és bizonyos 
mértékben az ANYAGI JÓLÉT és BELSŐ HARMÓNIA, IGAZI SZERELEM és SZERE
TETTEL TELJES. Ezt a faktort úgy is magyarázhatjuk, hogy a családot tekintjük a 
központnak, mely kapcsolatot teremt az ANYAGI JÓLÉT és BOLDOGSÁG és az egyéni 
értékek között. Szemantikailag ez az értékcsoport összekapcsolja a jól ismert alternatív 
stratégiákat a régi rendszer ideológiájával és realitásával: a család felé fordulást, közeli, 
szoros, személyes kapcsolatokat, és a rendszer elnyomásával szembeni belső nyu
galmat jelent. A társadalmi háttér feltérképezése segített hozzá e szemantikai jelentés 
megfogalmazásához. A BELSŐ HARMÓNIA, AZ ELVÉGZETT MUNKA ÖRÖME, a 
CSALÁDI BIZTONSÁG és a SZERETETTEL TELJES voltak azok az értékek, melyeket 
a pártonkívüli egyetemet végzettek előnyben részesítettek, szemben a régi típusú 
pártiskolát végzettekkel (lásd Szakolczai 1987).

Ez koherens, csendes ellenállási stratégia volt a régi rendszerben, de a nyolcvanas 
években gyengült a szerepe, míg a kilencvenes években teljesen megszűnik. Az 
ideológiai értékek másik pólusán a kilencvenes években egy másik csoportot találunk: 
a hedonisztikus értékek teljes csoportját. A pólus magvát az élvezetekre és izgalmakra 
irányuló szűkkörűség jellemzi (ÉRDEKES, VÁLTOZATOS ÉLET, KELLEMES, ÉLVEZE
TES ÉLET), ugyanakkor olyan, személyek közötti kapcsolatok értékei is jelen vannak, 
mint az IGAZI SZERELEM és az IGAZI BARÁTSÁG.

A második faktor 1990-1993-ban az ideológiai értékek ezen új ellentétes pólusát 
tartalmazza; de ez nem újonnan létrejött alcsoport. Majdnem ugyanaz az értékcsoport 
(az ÉRDEKES, VÁLTOZATOS ÉLET, KELLEMES, ÉLVEZETES ÉLET, JÓKEDÉLYÜ 
szigorúan hedonisztikus értékei) 1978-ban és 1982-ben a harmadik nem rotált faktor 
egyik pólusaként jelentkezett (lásd 8. táblázat).

A harmadik faktor másik pólusát ideológiai értékek határozták meg: BÉKE, A HAZA 
BIZTONSÁGA és egy szorosan ezekhez kötődő etikai érték: a FELELŐSSÉGTEJES.
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Az első nem rotált faktorban már látható volt az ideológiai és etikai értékek közötti 
összefüggés, de ott egyrészt jelen volt az intellektuális értékekhez kötődés, másrészt 
pedig az ideológiai értékek teljes csoportja a SZABADSÁG, EGYENLŐSÉG idealisztikus 
értékeivel együtt. Ezt a harmadik faktort jobban megérthetjük, ha figyelembe vesszük 
a CSALÁDI BIZTONSÁG és SZAVAHIHETŐ 1978-ban jelenlévő, de 1982-ben már

1 fielmaradó értékeket.
Ennek a faktornak a két végpontját, az ideológiát és a családot az etika hidalja át. 

A régi rendszer a hivatalos ideológia szintjén nagy hangsúlyt fektetett a töretlen, 
hagyományos etikai értékekre. Mindez megmagyarázza az etikához való szoros sze
mantikai kapcsolatát. Ennek a gyökerét a családban is megtalálhatjuk. Ez a faktor 
tehát azt tükrözi, hogy bizonyos mértékben a családdal és tagjainak egzisztenciájával 
szembeni etikai kötelezettség szükségessé tette az ideológia elfogadását és a rend
szerhez való alkalmazkodást. A családosok, és különösen azok, akik családjukkal 
szemben erős erkölcsi felelősséget éreztek, könnyebben zsarolhatók voltak az ideo
lógiával, jobban elfogadták és magukévá tették.

Ez a faktor hosszú évtizedeken át fontos szerepet töltött be. 1978-ban kiemelt 
funkciója volt. 1982-ben a már meglévő törés elmélyült. A rendszerváltás után a 
faktornak ez a pólusa eltűnt. A a második faktorban ez a pólus, a családcentrikus, 
intellektuális stratégiának paradox alsóosztály megfelelője szintén eltűnt. Mindkettő 
összeomlása lehetővé tette a „tétlenül" maradt második és harmadik rotált faktor másik 
két felének, hogy a pólus ellentétjeként egy faktorrá legyen (ideológia és abszolút 
hedonizmus).

A rendszerváltás előtti magyar értékrendszer struktúrájának két faktora egyesült 
tehát, megduplázva az ideológiai alapon való megoszlást. Ennek a mozgásnak megvolt 
az ellenpontja is, akárcsak egy fúgában. Az 1990-es években az ideológiai hatás az 
első alapfaktor megduplázódását feltételezte volna, azonban az intellektuális értékek 
új, domináns szerepe az első eszközfaktor megduplázását váltotta ki (lásd 9. táblázat). 
Az 1990-es években a harmadik rotált faktor egyik pólusán intellektuális értékeket 
találunk, amelyek között első helyen áll az ALKOTÓ SZELLEMŰ és az ELŐÍTÉLETEK
TŐL MENTES, de jelen vannak olyan értékek is, mint a HATÉKONY, a LOGIKUS 
GONDOLKODÁSÚ és a FELELŐSSÉGTELJES.

A másik oldalon a TISZTA és UDVARIAS, és 1990-ben a SZERETETTEL TELJES 
és a JÓKEDÉLYŰ áll. Az intellektuális értékek átvették az ideológia előző szerepét: 
két különböző ellentétpárt alkotnak az értékrendszerben. De nem csupán az intellek
tuális értékek mutatkoznak a faktor egyik pólusán, az ALKOTÓ SZELLEMŰ értéktől 
eltekintve különösen nagy faktorsúlya van az első faktor bal oldalán szereplő ELŐÍTÉ
LETEKTŐL MENTES értéknek. Ezért a duplikáción kívül még egy törés is jelen van. 
Az a tény, hogy 1978-ban és 1982-ben az ideológiai faktor részbeni megduplázódása 
nem vezetett egyik ideológiai érték eltüntetéséhez sem a teljes faktorban, azt bizonyítja, 
hogy ennek módszertani okokból nem kellett bekövetkeznie. Ez is hozzátartozik az 
ELŐÍTÉLETEKTŐL MENTES mozgásainak már eddig is tapasztalt különlegességeihez.
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Másfél évtized alatt a negyedik rotált faktor nagyon stabilnak bizonyult (lásd 10. 
táblázat). Az egyik póluson az ANYAGI JÓLÉT-et találjuk, mint domináns értéket, 
ugyanakkor ezzel együtt ott van az KELLEMES, ÉLVEZETES ÉLET és a BOLDOGSÁG 
is. A két célértékhez különböző időben két eszközérték is társul, a TÖREKVŐ és az 
ENGEDELMES. Az első jelen van 1993-ig, a második csak a nyolcvanas években 
jelenik meg. 1990-ben eltűnik és 1993-ban újra megtalálható. Az eddig ismertetett 
tények egyben furcsa eltolódást is mutatnak — a régi rendszerben, egészen a nyolc
vanas évekig inkább aTÖREKVÓ-höz kötődött a választás, mint az ENGEDELMES-hez, 
de bizonyos eltolódások folytán az első kötődés kapcsolata megszűnt, a második 
viszont újólag igazolódott. Paradox helyzet teremtődött: a nyolcvanas-kilencvenes 
években Magyarországon az ANYAGI JÓLÉT-hez leginkább kötődő eszközérték nem 
a pragmatizmus, függetlenség jegyében való törekvés volt, hanem az ENGEDELMES- 
SÉG-é. Egy időben hihetetlenül nőtt a jólét szerepének fontossága az engedelmes
séggel szemben, az 1990-es év átmeneti törést jelentett ebben az irányzatban.

A reménység évében az ANYAGI JÓLÉT ismét a TÖREKVŐ-vel kizárólagos együtt- 
járást mutat, de 1993-ra ismét a nyolcvanas évek irányzata érvényesül.

A materializmus ellentéteként egyfajta idealizmust feltételezhetnénk, de ez nem 
más, mint az eddig érvényes (téletek. Ez a pólus a korábbi ideológiától eltérő megkö
zelítést adhat. A felvételek között eltelt négy év mindegyikére érvényes, hogy a BELSŐ 
HARMÓNIA, az IGAZI SZERELEM és A SZÉPSÉG VILÁGA központi kategóriaként 
működött. Ehhez csatlakozik a régi rendszerben az ELŐÍTÉLETEKTŐL MENTES érték 
jelenléte is. Ez 1993-ig többé-kevésbé eltűnik.

A felmérés mind a négy periódusára érvényes, hogy az ötödik rotált faktor egy 
homogén értékcsoportot tartalmaz: a TÁRSADALMI MEGBECSÜLÉS, AZ ELVÉGZETT 
MUNKA ÖRÖME és az EMBERI ÖNÉRZET szociáldemokrata értékei (lásd 11. táblázat) 
összetételében nincs változás, de szerepe csökkent. Az egyetlen említésre méltó 
eltolódás az EMBERI ÖNÉRZET jelenléte 1990-ben, aminek az 1980-as, és az 1993-as 
felvételben kisebb faktortöltése van. Az 1980-as évek végén viszont meglepő módon 
— ellentétben az 1990-es évek elvárásaival — fontos átszerveződést érzékelhetünk 
az ellenpóluson.

1978-ban A HAZA BIZTONSÁGA és különösen a BÉKE mint hivatalos szocialista 
értékek szemben állnak a szociáldemokrata értékekkel. Ez több okból releváns: első
sorban azért, mert már 1978-ban is jelen van a hivatalos kommunista ideológia, a 
pragmatikus szocialista és a szociáldemokrata értékek közötti különbség. Másrészt 
az embereket az egyik póluson a két hivatalos ideológiai értékhalmaz osztotta meg 
1978-ban, jelezve az értékrendszerben az ideológia meghatározó jelenlétét. Végül ez 
az oppozíció eltűnik 1980-ra: az ideológiai értékek visszavonultak ebből a faktorból a 
szociáldemokrata értekek javára.

Ez azt mutatja, hogy a szociáldemokrata értékrendszer megőrizte oppozícióját, 
sztoikus jellegét még a nyolcvanas években, valamint 1990-ben is, de már nem az 
összeomló szocialista ideológiával kritikusan szemben állva, hanem inkább a materia
lizmus és hedonizmus kombinációjában. Ebben az értelemben ismét egy belső elto
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lódást kell észlelnünk a változás pillanatában: az IGAZ SZERELEM elhagyta ezt a 
pólust, amikor több remény mutatkozott, és 1993-ban visszatért a faktorba és foko
zottan volt jelen.

Elemeztük tehát az 1978-ban már meglévő öt faktorban végbement változásokat. 
1982-ben egy újabb faktor mutatkozott az adatokban (lásd 12. táblázat).

Ez nem volt teljesen idegen az 1978-as eredményektől. A harmadik nem rotált 
faktorban talált személyiség és vallásos értékek kombinációjából, valamint az ideológia 
és családi moralitás különválásából adódott.

Az új faktor egyik pólusán legjelentősebb értékekként a BÖLCSESSÉG és ÜDVÖ
ZÜLÉS található együtt A SZÉPSÉG VILÁGA-val, a MEGBOCSÁTÁS-sal és az ENGE- 
DELMES-sel. A másik póluson a CSALÁDI BIZTONSÁG, a FELELŐSSÉGTELJES-sel 
van jelen. Az 1980-as években ez utóbbi két érték egyre inkább különválik az ideológiától 
és egy másik értékstratégiai játékban vesz részt.

A tét már nem a rendszerrel szembeni felelősség és kötelesség vagy felelőtlenség 
és hedonizmus volt, hanem két egyformán „tiszteletreméltó” és „felelősségteljes" 
stratégia közötti választás: a másokért való életben, a családban megtalálni a nyugal
mat, vagy a saját személyiség fejlődésében, egy szigorúan keresztény közegben 
kényelmet és stabilitást találni. Az ideológia elvesztésének negatív változásától elte
kintve, ez pozitív fejlődést is mutat.

Egy hatodik faktor megjelenése a magyar értékrendszer struktúrájában számos 
fontos újdonságot jelentett. Több szempontból jó jel volt ez: az ideológia megszűnését, 
növekvő pluralizmust és világosabb alternatív stratégiák megjelenését mutatta. Bár a 
Rokeach-teszt értelmében az egyik értékcsoport preferálása kötelezően együtt jár egy 
másik értékcsoport elutasításával, nem biztos, hogy minden faktornak kötelezően 
negatív pólusa is lesz. És természetesen az sem nyilvánvaló, hogy az 1982-ben a 
hatodik faktor ellenkező pólusán megjelölt két stratégia egymással szemben áll, vagy 
egymást kizárja. 1990-ben a faktor két pólusa különválik egy hatodik és hetedik faktorrá. 
Ez a különválás még 1993-ban is megmutatkozik. A szétválás módja is bizonyítja, hogy 
a két pólus értelme nem áll egymással ellentétben. Egyrészt mindkét pólus tartalmazta 
a BELSŐ HARMÓNIÁ-t mint értéket, másrészt egyiknek sem volt külön ellentéte.

Az 1990-es években a hatodik faktor egyik oldalán a BÖLCSESSÉG, ÜDVÖZÜLÉS, 
BELSŐ HARMÓNIA, és A SZÉPSÉG VILÁGA található. Az első kettőnek mindvégig 
stabil a jelenléte, miközben a harmadik szerepe előbb nőtt, majd csökkent. Itt ugyan
azzal a jelenséggel találkozhatunk, mint a harmadik nem rotált faktornál: a befelé 
irányuló, személyiségre orientált faktoron belül az elmozdulás az esztétikától a belső 
nyugalom felé mutat. Meglepő, hogy az ilyen erős ÜDVÖZÜLÉS töltésű pólus az 
eszközértékek közül egyik vallásos elemet (MEGBOCSÁTÓ, SEGÍTŐKÉSZ, SZERE
TETTEL TELJES) sem tartalmazza. Az értékrendszert jellemző „ends and means" 
kapcsolat megszűnése vallásos értékrendszer szempontjából viszont dominánssá vált, 
és döntően a kilencvenes évek Magyarországára jellemző.

A faktor másik pólusa eléggé gyenge, és nehéz koherens alrendszerbe illeszteni, 
mégis 1990-ben és 1993-ban is stabil értékcsoportot tartalmaz: TÁRSADALMI MEG-
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BECSÜLÉS, KELLEMES, ÉLVEZETES ÉLET és SZABADSÁG. A hivatalos ateizmus és 
materializmus összeomlása után nem maradt olyan koherens értékrendszer, amelyet 
ezzel a befelé irányuló értékrendszerrel szembe lehetne állítani. Csupán arról van szó, 
hogy azok, akik ezeket a belső értékeket vallják magukénak, ellenállást mutatnak a 
felszínes, a sekélyes tartalmú értékek iránt, kapcsolódjanak akár a társadalomhoz, az 
ideológiához, az életörömhöz.

Hasonló a hetedik faktor belső struktúrája is (lásd 13. táblázat). Egyik póluson 1982 
hatodik faktorának második pólusa ismétlődik, olyan formában, mely az 1978-as év 
harmadik faktorával még világosabb analógiát mutat: CSALÁDI BIZTONSÁG, SZAVA
HIHETŐ és FELELŐSSÉGTELJES, azzal az egyetlen különbséggel, hogy a belső 
harmónia is hozzáadódik ehhez a faktorhoz. Ezzel megvalósult az értékrend sajátos 
átszerveződése és kiszorult a kommunista rendszer okozta torzulás. A régi rendszerben 
a családnak kettős funkciója volt. Egyrészt — együtt más belső értékekkel — szervező 
közeg, ellentétben a hivatalos ideológiai értékrendszerrel. Másrészt a család fenntar
tásának szempontjából szükségessé váltak a kompromisszumok és a rendszerrel való 
együttélés felületi elfogadása. Ebben az értelemben a nyolcvanas évekre csökkent a 
rendszer direkt elnyomása, és ekkorra a CSALÁDI BIZTONSÁG és FELELŐS
SÉGTELJES ellentétbe került a befelé irányuló, személyiségorientált stratégiával.

Az új rendszerben mind a hivatalos ideológia, mind a vele ellentétben álló stratégia 
összeomlásával a CSALÁDI BIZTONSÁG elveszíti ezt a kettős karakterét.

A családfenntartó etikai eszközértékeknek és a nyugalom belső értékének szerepét 
egyetlen faktor veszi át.

Ennek a faktornak a másik pólusa még a hatodik faktornál is gyengébb, azonban 
még mindig olyan értékeket egyesít, mint a KELLEMES, ÉLVEZETES ÉLET, SZABAD
SÁG, ALKOTÓ SZELLEMŰ. Ugyanazok a magyarázatok érvényesek: ez nem pozitív 
értékrendszer, hanem bizonyos értékek együttes elutasítása. Az előző második pólussal 
átfedés van, de az értelmében némi eltolódás figyelhető meg. A hangsúly nem egy
szerűen csak a külsődlegességen van, hanem a tevékenységen és az autonómián, 
olyan cselekvésen, amely rövid távú, és egyben a családi felelősségtudattal szemben 
álló stratégia.

Az eddigi elemzések az értékek együttesének vagy legalábbis nagy számának 
szelekciójában és struktúrájában bekövetkezett széles körű eltolódásokra irányultak. 
Végül nézzük meg a BELSŐ HARMÓNIA és az ELŐÍTÉLETEKTŐL MENTES megíté
lését. Mindkettő elméleti és empirikus szempontból is megítélhető. Elméletileg külön- 
külön döntő szerepe és dimenziója van: az önmagunkhoz és a másokhoz való 
viszonyunk és kapcsolatunk. Az ELŐÍTÉLETEKTŐL MENTES világosan tükrözi a má
sokhoz való általános kapcsolatot, a toleráns, nyílt attitűd jelenlétét vagy hiányát.18 A 
BELSŐ HARMÓNIA az egyetlen értéke a csoportnak, mely kifejezetten az egyén 
magához való belső viszonyát tükrözi, függetlenül a külső, szociális, intellektuális, 
személyek közötti, ideológiai esztétikai és etikai állapotoktól. Empirikusan nézve ebben 
a két értékben volt az évek során a legtöbb érzékelhető elmozdulás, mind az átlag
szelekciójukat, mind a faktorstruktúrában betöltött szerepüket illetően. Ez azt mutatja,
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hogy az egész időszak alatt Magyarországon döntő eltolódások voltak az egyéneknek 
mind önmagukhoz, mind másokhoz való viszonyulásában.

Az eredményeket összegezve: az ELŐÍTÉLETEKTŐL MENTES szerepe 1978 és 
1982 között nőtt, de lényegesen csökkent 1990-re. 1993-ban pedig visszanyerte eredeti 
jelentőségét. A legmeglepőbb eredmény a rendszerváltozáskor bekövetkezett óriási 
pozícióvesztése. Csupán két másik értéknek volt hasonló a pályája: az ENGEDEL
MES-Ó és a FEGYELMEZETT-é. Ezek szemantikailag és empirikusan szoros kapcso
latban álltak a hivatalos szocialista ideológiával, a nyolcvanas években telteié íveltek, 
majd a kilencvenes években az ideológiai értékekkel együtt hanyatlottak. Úgy tűnik, 
hogy a lakosság jelentős része a mások iránti nyitottságot és toleranciát kötelezőnek 
és a hivatalos ideológia részeként togta tel, mely értékeket a kommunizmus össze
omlása után el kell felejteni.

De a faktorstruktúrákban az ELŐÍTÉLETEKTŐL MENTES sosem volt együtt az 
ideológiai vagy fegyelmi értékekkel. 1978-ban az intellektuális-pragmatikus értékek 
között volt található. Mindkettő az első nem rotált és rotált faktorban, de jelen volt a 
harmadik nem rotált és a negyedik rotált faktorban is az esztétikához és személyes 
kapcsolatokhoz való kötődést, mint a materializmus ellentétét mutatva. Az első szerepe 
még 1982-ben is változatlan, a másodikkal kapcsolatban az figyelhető meg, hogy 
eltűnik a harmadik nem rotált faktorból. 1990-ben lényeges változás látható: az ELŐ
ÍTÉLETEKTŐL MENTES teljesen kimarad a legfontosabb intellektuális faktorokból és 
az ALKOTÓ SZELLEMŰ-vel együtt új faktort képez, szemben a viselkedés fölötti külső, 
hagyományos kontrollt meghatározó értékekkel: TISZTA és UDVARIAS (de nem EN
GEDELMES). Ennek oka lehet, hogy az intellektualizálódás folytatásával, valamint a 
személyes kapcsolatok értékével való szembenállásával azok az értékek, amelyek 
egymástól jelentéstartalmukban különböztek és a mentális képességekhez, valamint 
a nyíltsághoz kapcsolódtak, részben különváltak az általános intellektuális faktortól és 
szemben álltak viszont az ellenkező póluson azokkal az értékekkel, melyek nem a 
személyes kapcsolatokat hangsúlyozták, hanem a viselkedés külső kontrollját. Utolsó 
változásként 1993-ban az ELŐÍTÉLETEKTŐL MENTES elhagyta a negyedik faktort, 
azt mutatva, hogy szorosan kötődik A SZÉPSÉG VILÁGÁ-hoz.

A BELSŐ HARMÓNIÁ-ban történt változás az ELŐÍTÉLETEKTŐL MENTES ellenté
teként jelent meg. A régi rendszerben átlagos preferencia-értéke konstans volt, 1990- 
ben lényegesen nőtt, hogy 1993-ban ismét az eredeti szintre süllyedjen.

1978-ban a BELSŐ HARMÓNIA két helyen jelent meg a faktorstruktúrában: a 
második faktorban, mint része az „ellenkező intellektuális stratégiának” az ideológiai 
értékekkel szemben, és mint része a negyedik — esztétikai — személyiség faktornak 
az ELŐÍTÉLETEKTŐL MENTES-sel együtt. Amint láttuk, 1990-ben a második faktor e 
pólusa eltűnik, és a negyedik faktorban lévő érték szerepe is csökken. Helyette ez az 
érték majdnem teljesen egyedül járul hozzá a hatodik és hetedik faktor létrejöttéhez, 
1982-ben két külön faktorrá választva szét a hatodik faktor két pólusát.
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Mindez egy torzítatlan mintát követ. A BELSŐ HARMÓNIA sokkal fontosabb a 
magyarok, mint az amerikaiak számára, holott ez az eredmény nem nyilvánvaló.19 
Erre a faktorstruktúra adhat magyarázatot.

Magyarországon a nyugalmat és az önmagával való törődést reprezentáló érték, 
amely azoknak az értékrendszerében volt meghatározó, akik a régi rendszerrel vala
milyen szempontból szembekerültek. 1990-ben ez az alternatív rendszer a hatalommal 
együtt összeomlott, és ugyanakkor eltűntek az érték ellenkező mellékértelmei is. A 
BELSŐ HARMÓNIA mint érték sokkal fontosabb lett és csatlakozott a családra, és 
személyiségre orientált értékekhez, melyek a rendszer összeomlásával gyűjtőközeggé 
váltak és kevésbé álltak egymással ellentétben. E két alrendszer létrejöttével a BELSŐ 
HARMÓNIA is elhagyja a tisztán esztétikai negyedik faktort.

Ha a SEGÍTŐKÉSZ szelekciójának eddigi eredményeit is hozzáadjuk, mindez fontos 
momentumokkal egészíti ki a magyarországi értékrendszerek változásait. Az önmagá
hoz és a másokhoz fűződő viszony, az önmagával való törődés a régi rendszerben 
olyan különös befolyással bírt, mely szerepüket mindmáig nagymértékben meghatá
rozta. A másokkal való törődés a személyes jellemzőktől független, mindenki iránti 
tolerancia az elmúlt rendszer ideológiájának volt a központi eleme, amely azonban a 
gyakorlatban egészen másképpen működött. Látszólag az értéke megvolt, miközben 
szerepe és súlya csorbát szenvedett. A rendszerváltás után került felszínre ambiva
lenciája. Komoly zavart leplezett le a személyközi kapcsolatokban, láthatóvá és egyér
telművé tette az egyén önmagával és a másokkal való viszonya eltolódásának, 
megtörésének tényét.20

Az önmagával való törődést egoizmusnak tartották, ennélfogva a csendes ellenállási 
stratégia tudatos részévé vált, akár a család, a személyes kapcsolatok, akár az 
esztétikai oldalról közelítjük meg a kérdést. A változások megszüntették ennek az 
értéknek az ellentétes aspektusait, szerepének növeléséhez vezettek. Az új hatalom 
értékrendszerében az önmagával való törődés továbbra is fontos szerepet töltött be.

6. Következtetések

A dolgozat kontinuitásról, diszkontinuitásról a magyarországi értékpreferenciák és az 
értékrendszer stukturális változását illetően négy kérdést fogalmazott meg. A részletes 
leírás és elemzés után most már teljesebb választ lehet adni ezekre a kérdésekre.

Az eredmények arról tanúskodnak, hogy 1978-ban bizonyítani tudtuk a hivatalos 
szocialista értékrendszerek különös jelenlétét és az évtizedeken át a lakosságra gya
korolt elnyomó hatását. 1982-ben ennek a rendszernek csökkent az érvényessége. A 
rendszer legfontosabb eleme az ideológiai értékeknek tulajdonított kiemelkedő szerep, 
melyeket a Rokeach-tesztben a BÉKE, A HAZA BIZTONSÁGA képvisel. Olyan módon 
választódtak ki ezek a legfontosabbnak tekintett értékek Magyarországon, hogy ezt 
csak a háborúban aktívan részt vevő országokéhoz lehet hasonlítani21 Ez megérthető, 
ha a kommunizmust úgy fogjuk föl, mint a második világháború látens folytatását.
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Ugyanakkor ezek az értékek voltak az értékrendszer strukturális dominánsai, öt létező 
faktornak három létező pólusát meghatározva. Tulajdonképpen az elmúlt rendszert 
tekintve az ideológia fontossága nem szorul különösebb magyarázatra, de a négy 
felmérés eredménye több információt tartalmazott, mint csupán általános érvényű 
észrevételeket és megállapításokat. Megmutatta, hogy az ideológia — a rendszer 
mellett vagy ellenében — olyan szerepet tölt be az értékrendszer struktúrájában, amely 
egyébként nem volt nyilvánvaló. Az eredmények azt bizonyítják, hogy az ideológiai 
rendszer már a nyolcvanas években megrendült és 1990-re teljesen eltűnt az érték- 
készletből. A felmérés ezenkívül olyan megoldásokat is tartalmaz, amelyek ajánlásként 
már a korábbi, elméleti feltevésekkor elhangzottak (lásd Havel 1985: 31-32). Az 
ideológia a múltban nem csupán fontos szerepet töltött be, hanem lényegi eleme volt 
az „ends and means” kapcsolatnak. 1978-ban mind a rotált, mind a nem rotált faktorok 
többsége cél- és eszközértékeket is tartalmazott. Az „ends and means" összekapcso
lódott még akkor is, ha ez az ideológiai értékekhez való hűségből vagy ellenállásából 
táplálkozott. Az 1990-es évekre mind az ideológiai értékek fontos szerepe, mind az 
„ends and means" kapcsolatok megszűntek. 1993-ra öt helyett hét értékfaktor volt, 
közülük csak egyik tartalmazott ideológiai értékeket, azt mutatva, hogy a pluralizmus 
nőtt, és a magyar értékrendszer kikristályosodott. A hét faktor közül hat majdnem 
kizárólag vagy célértékeket, vagy eszközértékeket tartalmazott, és ugyanaz a külön
válás jellemezte a három alapvető, nem rotált faktort. Az egyetlen faktor, melynek 
vegyes jellege megmaradt, természetes módon a családhoz kötődött. Egy olyan 
társadalomban, melyben az „ends and means" között nincs kapcsolat, az atomizáció 
csak a végső pont előtti szinten szűnik meg: a család szintjén 22

1978-tól a hivatalos kommunista értékrendszer befolyása fokozatosan csökkent és 
a kilencvenes évekre teljesen összeomlott. Nyomában vákuum keletkezett, mivel semmi 
sem helyettesítette, sem a rendszer agóniája alatt, sem közvetlenül utána.

A részekre hullás folyamatossága a második kérdéshez vezet el. Az 1983-as belső 
kutatási jelentésből az atomizáción kívül az is kiderült, hogy a magyarországi érték- 
rendszer erősen individualizált és intellektualizált volt. Miközben az USÁ-ban a legfon
tosabb eszközértékek az etikai értékek mellett a pragmatikus vagy az interperszonális 
kapcsolatok értékei voltak, Magyarországon ezekkel az értékekkel egyenrangúak, vagy 
néha még fontosabbak is voltak az intellektuális értékek. (ÉRTELMES, LOGIKUS 
GONDOLKODÁSÚ, ALKOTÓ SZELLEMŰ). Az USÁ-ban ezek háttérbe szorultak, ami
nek az lehet az egyik magyarázata, hogy Magyarországon az erőltetett modernizációs 
folyamat az individualizáció, atomizáció és szekularizáció növekedését eredményezte 
(lásd Hankiss et al. 1983).

Egy másik magyarázat szerint ez kevésbé szándékolt következmény, és többnyire 
a rendszer belső logikája kibontakozásának direkt hatása. Ennek a nézetnek megfe
lelően a párt egyenesen hozzájárult a társadalom túlzott intellektualizálódásához. Ez 
a megközelítés, amely azt feltételezi, hogy a kommunista párt maga készítette elő az 
értelmiség indiviualizációját, szemben áll azzal az általánosan elfogadott nézettel, amely 
a kommunista párt és az értelmiség között feszülő ellentétet hangsúlyozza.23
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Az eredmények többnyire a második feltételezést igazolják, mivel azt dokumentálják, 
hogy az elmúlt 15 év alatt a rendszer hatalmának és erejének csökkenése ellenére 
maga a folyamat nem szűnt meg, sőt a rendszerváltást csak előkészítette, gyorsította. 
Következésképpen az intellektuális értékek dominánssá váltak az eszközértékek rang
sorában, néha meghaladva az etikai értékeket, ugyanakkor majdnem kizárólagos 
szerephez jutottak, és meghatározták az értékrendszer struktúrájában bekövetkezett 
legfontosabb törekvéseket. Bár a kommunista pártnak köszönhetően kezdődött az 
individualizáció, az atomizáció és az intellektualizáció megizmosodása, önállóvá vált 
és megmarad a rendszer összeomlása után is.

Eddig a kontinuitásra fektettük a hangsúlyt. A harmadik kérdést illetően az 1990-es 
években döntő változások következtek be: az értékrendszerben megszakítottság mu
tatkozott.

1990-ben az ideológia szerepe csökkent a rangsor átlagértékeiben, valamint az 
értékrendszer-szerkezet meghatározásában. Az egész rendszer pluralisztikussá vált 
és új arculatot öltött. A vallásos értékeknek és a személyiség belső értékeinek arculata 
is markánsabb lett. A családról szóló megjegyzések elveszítették politikai és ambivalens 
karakterüket. Fontossá váltak olyan értékek, melyek egy szabadabb világhoz, felsza- 
badultabb, gazdagabb emberi tapasztalatokhoz és kapcsolatokhoz kötődtek. Ennek 
bizonyossága a szelekciók és a faktor-töltések (az IGAZI SZERELEM, CSALÁDI BIZ
TONSÁG, BELSŐ HARMÓNIA, BOLDOGSÁG, BÖLCSESSÉG, EMBERI ÖNÉRZET 
vagy az ANYAGI JÓLÉT és TÖREKVŐ közötti erősebb kapcsolat). Bár kevésbé pozitív 
jelek is láthatók voltak, amilyen például a szelekcióban és a faktortstruktúrában az 
ANYAGI JÓLÉT hirtelen megnövekedett szerepe és fontossága, vagy az előző rend
szerben kompromittált értékek vesztesége (FEGYELMEZETT, EGYENLŐSÉG, TÁR
SADALMI MEGBECSÜLÉS), amelyeket viszont az eredeti értelmükben lehetett volna 
átgondolni.

Az 1990-es állapothoz képest 1993 bizonyos értékek teljes eltűnését is jelentette, 
és ez egyben válasz a negyedik kérdésre. Az ideológia ismét fontossá vált. A kom
munista időszakban bizonyítható szintet is meghaladta, bár mindeddig ez a változás 
nem hatott az értékrendszer struktúrájára. A hivatalos vonal megerősítésével a múltban 
megnövelték a lakosságban a félelmet, melynek mutatói a BÉKE és A HAZA BIZTON
SÁGA szerepének változásában jól észlelhetőek, és egyben jelentősen befolyásolták 
az életvitelt.24 Az 1990 és 1993 között mutatkozott szerepnövekedésükkel is ezt a 
potenciális életmódváltozást bizonyítják.

Bár 1990 és 1993 között az értékrendszer lényegi struktúrája változatlan maradt, a 
pozitív elmozdulást képviselő értékek visszasüllyedtek eredeti helyükre. Ez történt az 
IGAZI SZERELEM, a BELSŐ HARMÓNIA, a CSALÁDI BIZTONSÁG és a BOLDOGSÁG 
esetében is.

Noha 1990-ben és 1993-ban a legfontosabb értékek stabilak voltak, de különböztek 
a nyolcvanas és a hetvenes évek értékeitől.
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Az értékváltozások tükrözték a rendszer- és értékváltozások közötti kölcsönösséget 
és annak módját. Sok jel mutat arra, hogy 1990 nem csupán a régi hatalom és szisztéma 
sirja, hanem egyben egy új, egészségesebb társadalom bölcsője volt.

Jegyzetek

1 Az előző erdemények értelmezéséhez lásd Hankiss et al. 1983.

2 Az érvényes publikációkhoz lásd Hankiss et al. 1982a; Hankiss et al. 1982b; Hankiss 1982; 1986; Manchin 
1988; Szakolczai 1982; 1987; Hankiss et al. 1990.

3 Az objektív tudás és a megfelelő életvitel közötti kapcsolat Descartes filozófiai gondolkodásának közép
pontjában állt. „Életvitelünk teljesen érzékeinktől függ, és mivel legnemesebb és legátfogóbb érzékünk a 
látás, a hatalma növeléséhez vezető találmányok kétségtelenül a lehető leghasznosabbak közé tartoznak" 
(Descartes 1985; 152).

4 Egy amerikai vélemény a politikai fejlődésről: „(Magyarországon ma) nem annyira az ország fejlettsége, 
mint az önmaga által okozott helytelen irány a probléma." (Lásd 'Us group: Magyar democracy in crisis', 
Budapest Week 3 (November 11-17, 1993), 36: 3. A kérdés nem egyszerűen az, hogy helyes-e ez a 
megállapítás vagy sem, hanem az, hogy mi adott okot ilyen komoly kijelentésre. Az ok tehát az értékekhez 
és szubjektív véleményekhez kapcsolódik és nem érdekekhez vagy egyéb objektív faktorokhoz.

5 Az esetszám a négy évre 807, 2938, 1320 és 1538 A négy mintában 697, 2168,1082 és 1184-en töltötték 
ki teljesen a tesztet. Ezért elég nagy számban jelentkeznek a hiányzó értékek. Ez elkerülhetetlen ilyen 
komplex teszt esetén. De nagyon csekély az eltérés a kemény változókkal szemben (iskolázottság, 
foglalkozás, lakóhely, nem, életkor). Ezért véleményünk szerint a mintában mutatkozó kis eltéréseket 
kompenzálja az eredmények gazdagsága, mert az 1992-ben alkalmazott módszertani gyakorlat (EVSSG 
gyermeknevelési elvek csoportja) szerint a teljes rangsor sokkal finomabb eredményeket mutat, mint az 
első 5, 6 vagy 8 legfontosabb érték szelekciója

6 Rokeach mindig a mediánt használja és nem az átlagot (várható értéket) az átlagpreferenciák mérésénél 
Tulajdonképpen ez a helyes eljárás az adatokkal. A vizsgált adathalmazunk nagy elemszáma miatt, 
valamint azért, mert a sokváltozós módszereknél (faktor- vagy klaszterelemzés stb.) implicit módon, de 
az átlagot használjuk a középérték kifejezéséhez, az átlagok használatánál döntöttünk Ez azzal is 
indokolható, hogy nem volt jelentős különbség az átlagok és a médián eredmények között

7 A dolgozatban a szignifikáns kifejezésnek statisztikai jelentősége van

8 Ezek 1982-ben, 1990-ben és 1993-ban a gyermeknevelési elvek teszt eredményei által is igazolódtak. 
Mindhárom évben a „vallásosságot" csak kevesen választották (20% alatt), lényegi eltolódások nélkül

9 Mindent egybevetve a változások 1978 és 1993 között .10 szignifikancia-szintet értek el

l0A teljes minta médián értéke 1978-ban 2.5 és 5.9 volt a BÉKÉ-t és A HAZA BIZTONSÁGÁ-t illetően, vagyis 
a pártiskolát végzettek esetében 1.9 és 3.2, miközben az egyetemet végzett pártonkívüliek esetében 4.6 
és 8.0 volt. Itt az alcsoportok kisebb száma miatt mediánt használtunk az átlag helyett (lásd Szakolczai 
1987)

"Könnyű és rövid bevezető a faktoranalízisbe: Kím-Mueller 1978a; 1978b

l2Ezt a választást támasztotta alá minden pozitív kritérium. Mind a négy időszakban a sajátértékek görbéje 
a következő lehetséges faktorban ellaposodott. Ezen a módon minden évben a faktormodellben használt 
főkomponensek sajátértéke 1.30 fölött volt, és a tényleges faktorok sajátértéke 0 60 fölött maradt. Tehát, 
ha ezt az „objektív" kritériumot használtuk volna, hogy a faktorok határait megszabjuk, ugyanahhoz a 
faktorstruktúrához jutunk, mint a sajátérték görbéje alapján.

,3A négy év pontos számai 22,2%, 21,5%, 26,2%, 23,6%. Az utóbbi években a megmagyarázott variancia 
magasabb, mert több a faktor, bár azt valamennyire kiegyensúlyozza az első faktor csökkenő sajátértéke
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(Ez az érték a négy évre vonatkozóan: 3.16, 2.78, 2.59, 2.33.) A csökkenés oka a konkrét elemzésből 
nyilvánvaló. 1990-ben a megmagyarázott variancia százalékának magasabb értéke az az évi értékrend- 
szer különös kikristályosodását mutatja.

14Az  1968-as amerikai mintában is hasonló volt az első nem rotált faktor, de bizonyos jellemző különbsé
gekkel. Az célértékek, az intellektuális és pragmatikus értékek együtt az egyik póluson nem ideológiai 
értékek voltak, hanem AZ ELVÉGZETT MUNKA ÖRÖME, a BÖLCSESSÉG és a BELSŐ HARMÓNIA. A 
másik pólus magva nem annyira a személyek közötti kapcsolatok eszközértékéi (MEGBOCSÁTÓ, SZE
RETETTEL TELJES) voltak, hanem a TISZTA, UDVARIAS és a JÓKEDÉLYŰ.

15Hasonló eltolódásokhoz lásd a BÖLCSESSÉG, a BELSŐ HARMÓNIA vagy a BÉKE és A HAZA BIZTON
SÁGA szerepében bekövetkezett változásokat.

16A két érték közötti szoros empirikus kapcsolatot mutatja az eredeti magyar gyermeknevelési teszt, ahol 
mind 1977-ben, mind 1982-ben a becsületességre, szeretetre, és a család iránti tiszteletre nevelés mindig 
erősen együtt jártak és külön faktort alkottak

17 Meg kell említenünk, hogy 1982-ben először két faktorban az ideológia és a család iránti felelősség között 
létezett még kapcsolat.

18 Nyilvánvaló ennek az értéknek a szerepe az egész tesztben (lásd Rokeach 1960)

,9Medián értéke a magyar mintában 8.42 volt 1978-ban, miközben az USÁ-ban 1968-ban 10 46.

20 Ez egy másik cikk legfontosabb következtetése volt. 1992-ben a polgármesterek bizonyos attitűdjeit 
vizsgálta sajátos kontextusban Magyarországon és a volt Csehszlovákiában (lásd Szakolczai 1993: 
115 - 117) .

21 Ez volt Izrael esete az 1970-es években (lásd Rokeach 1979).

22 Ezt egy másik hasonló eredmény is bizonyítja: a helyi önkormányzatok közötti törés nem az ideológiai és 
nemzetpolitikai vonalon volt, hanem az ugyanabban a helységben létező különböző területek mentén 
(szomszédságok)

23Az eredeti elméleti megfogalmazáshoz lásd Konrád-Szelényi 1979.

241979 és 1980 között a Rokeach-tesztet alkalmaztuk egy 400 fős almintán. A kérdőívek felét véletlenül az 
afganisztáni események előtt, másik felét utána töltötték ki. Nagyobb különbségek csak a BÉKE és A 
HAZA BIZTONSÁGA között mutatkoztak, az eltérés az 1978 és 1982 közötti rangsor átlagait magyarázza.
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Függelék

1. táblázat 
A  R O K E A C H -TE S ZT

A. Célértékek

1 ANYAGI JÓLÉT {jómód, bőség)
(A COMFORTABLE LIFE, MATERIAL WELL BEING)

2 BÉKE (háborúktól és konfliktusoktól mentes világ)
(A WORLD OF PEACE)

3. BOLDOGSÁG (megelégedettség)
(HAPPINESS)

4. BÖLCSESSÉG (életbölcsesség)
(WISDOM)

5. CSALÁDI BIZTONSÁG (szeretteinkről való gondoskodás)
(FAMILY SECURITY)

6. BELSŐ HARMÓNIA (belső feszültségektől mentes élet)
(INNER HARMONY)

7. EGYENLŐSÉG (testvériség, mindenki számára azonos lehetőségek) 
(EQUALITY)

8. AZ ELVÉGZETT MUNKA ÖRÖME (teljesítményekben gazdag, aktív élet) 
(A SENSE OF ACCOMPLISHMENT)

9. ÉRDEKES, VÁLTOZATOS ÉLET (élményekben gazdag aktív élet)
(AN EXCITING LIFE)

10. A HAZA BIZTONSÁGA (külső támadásokkal szembeni védettség) 
(NATIONAL SECURITY)

11. IGAZI BARÁTSÁG (szoros emberi kapcsolat)
(TRUB FRIENDSHIP)

12. IGAZI SZERELEM (meghitt lelki és testi kapcsolat)
(MATURE LOVE)

13. KELLEMES, ÉLVEZETES ÉLET (örömök, sok szabadidő)
(PLEASURE)

14. EMBERI ÖNÉRZET (öntudat, önbecsülés)
(SELF-RESPECT)

15. SZABADSÁG (függetlenség, választás lehetősége)
(FREEDOM)

16. A SZÉPSÉG VILÁGA (a természet és műalkotások szépsége)
(A WORLD OF BEAUTY)

17. TÁRSADALMI MEGBECSÜLÉS (elismerés, tisztelet)
(SOCIAL RECOGNITION)

18. ÜDVÖZÜLÉS (megváltás, örök élet)
(SALVATION)
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1. táblázat (folytatás)

В. Eszközértékek

19. ALKOTÓ SZELLEMŰ (újító, erdeti gondolkodású) 
(IMAGINATIVE)

20. BÁTOR, GERINCES (kiáll a nézeteiért)
(COURAGEOUS)

21. ELŐÍTÉLETEKTŐL MENTES (elfogulatlan, nyílt gondolkozású) 
(BROADMINDED)

22. ENGEDELMES (kötelességtudó, tisztelettudó)
(OBEDIENT)

23. ÉRTELMES (gondolkodó, intelligens)
(INTELLECTUAL)

24 FEGYELMEZETT (önuralommal rendelkező) 
(SELF-CONTROLLED)

25. FELELŐSSÉGTELJES (megbízható, felelősségtudó) 
(RESPONSIBLE)

26 HATÉKONY (hozzáértő, szakszerű)
(CAPABLE)

27. JÓKEDÉLYÚ (vidám, könnyű szívű)
(CHEERFUL)

28. LOGIKUS GONDOLKODÁSÚ (racionális, ésszerű)
(LOGICAL)

29. MEGBOCSÁTÓ (nem bosszúálló)
(FORGIVING)

30. ÖNÁLLÓ (független, erős egyéniség)
(INDEPENDENT)

31. SEGÍTŐKÉSZ (mások jólétéért dolgozik)
(HELPFUL)

32. SZAVAHIHETŐ (becsületes, őszinte)
(HONEST)

33. SZERETETTEL TELJES (ragaszkodó, gyöngéd)
(LOVING)

34. TISZTA (rendes, ápolt)
(CLEAN)

35. TÖREKVŐ (szorgalmas, vinni akarja valamire)
(AMBITIOUS)

36 UDVARIAS (jómodorú, jólnevelt)
(POLITE)
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2. táblázat
Á tla g o s  ra n g s z á m o k  m inden é rték re

1. ANYAGI JÓLÉT
2. BÉKE
3. BOLDOGSÁG
4. BÖLCSESSÉG
5. CSALÁDI BIZTONSÁG
6. BELSŐ HARMÓNIA
7. EGYENLŐSÉG
8 AZ ELVÉGZETT MUNKA ÖRÖME
9. ÉRDEKES, VÁLTOZATOS ÉLET
10. A HAZA BIZTONSÁGA
11. IGAZI BARÁTSÁG
12. IGAZI SZERELEM
13. KELLEMES, ÉLVEZETES ÉLET
14. EMBERI ÖNÉRZET
15. SZABADSÁG
16. A SZÉPSÉG VILÁGA
17. TÁRSADALMI MEGBECSÜLÉS
18. ÜDVÖZÜLÉS
19. ALKOTÓ SZELLEMŰ
20. BÁTOR, GERINCES
21. ELŐÍTÉLETEKTŐL MENTES
22. ENGEDELMES
23. ÉRTELMES
24. FEGYELMEZETT
25. FELELŐSSÉGTELJES
26. HATÉKONY
27. JÓKEDÉLYÚ
28. LOGIKUS GONDOLKODÁSÚ
29. MEGBOCSÁTÓ 
30 ÖNÁLLÓ
31. SEGÍTŐKÉSZ
32. SZAVAHIHETŐ
33. SZERETETTEL TELJES
34. TISZTA
35. TÖREKVŐ
36. TÖREKVŐ

1978 1982 1990 1993

8.23 8.71 6.81 6.47
4.42 3 89 4.88 3.68
6.95 7.55 5.98 6.16

13.05 12.70 12.15 11.25
5.18 5.32 3.88 4.62
8.90 8.68 7.48 8.43
9 35 9.06 11.22 10.67
7.66 8.22 8.67 9.65

11.68 11.91 11.69 11.91
7.39 6.83 8.14 6.63
9.41 8.94 9.16 9.13

10.21 10.71 9.65 10.56
11.79 11.87 11.59 12.02
9.55 9.56 9.92 10 48
8.70 8 77 9.07 9.03

13.85 13 56 14.23 14.00
8.83 9.24 11.11 10.51

15.81 15.47 15.39 15.70
10.92 10.86 10.66 1007
7.19 7.40 7.30 736

10.36 9.89 10.74 10.42
10.89 10.50 1111 11.64
8.25 7.60 7 40 6.35
9.23 8.24 9.07 8.98
6.91 7.32 7.19 7.19

11.35 11.57 11.36 11.24
993 10.26 9 82 10.22

10.89 10.25 10.23 9.32
10.96 11.15 11.24 11.35
9.10 10.08 9.72 9.95
7.88 8.67 8.99 9.15
6.67 6.40 6.52 6.66

10.20 11.00 9.99 10.23
997 9.19 9.43 9.73
9.54 10.76 10.53 10.79

10.78 9.84 9.71 10.35

M e g je g y z é s : Minél alacsonyabb a rangszám, annál fontosabb az érték
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3 . táblázat
Az első nem rotált faktor

1978 1982 1990 1993

ALKOTÓ SZELLEMŰ .53 .53 .59 .49
LOGIKUS GONDOLKODÁSÚ .41 .50 55 .50
HATÉKONY 29 .42 49 41
ÉRTELMES 28 26 37 .29
ELŐÍTÉLETEKTŐL MENTES .30 .41 17 25
ÖNÁLLÓ 36 17 .23 23
BÁTOR, GERINCES 29 22 17 .13
FELELŐSSÉGTELJES .33 .31 15 30

SZABADSÁG 39 .20 08 .17
EGYENLŐSÉG .20 .20 -.15 05
A HAZA BIZTONSÁGA 38 .25 -.14 .17
BÉKE 34 .21 -.20 .10
TÁRSADALMI MEGBECSÜLÉS .23 .12 .01 .17

ANYAGI JÓLÉT -.28 -.21 08 -.05
KELLEMES, ÉLVEZETES ÉLET -.37 -.24 07 -.15
BOLDOGSÁG -.32 -.28 -.05 -1 9
JÓKEDÉLYŰ -.36 -3 8 -  16 -2 9

ÜDVÖZÜLÉS -2 5 -.20 -  36 -.26
SEGÍTŐKÉSZ -.17 -1 5 -3 7 -2 9
ENGEDELMES -4 1 -.38 -4 0 -.29
TISZTA -.44 -4 3 -  36 -4 8
UDVARIAS -4 3 -44 -.38 -.45
SZERETETTEL TELJES -.47 -4 6 -.43 -.45
MEGBOCSÁTÓ -.48 -.48 -5 1 -.46
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4. táblázat
A második nem rotált faktor

1978 1982 1990 1993

A HAZA BIZTONSÁGA .55 .48 .53 .52
BÉKE .55 .46 45 .42
SZABADSÁG .30 .28 29 .34
EGYENLŐSÉG .30 .34 .28 .38
TÁRSADALMI MEGBECSÜLÉS .17 .29 24 .24
FEGYELMEZETT .23 10 .20 16

UDVARIAS .35 .12 -.21 04
TISZTA .35 00 -.18 -.05
ENGEDELMES .35 .29 -.09 .21

HATÉKONY -.28 -.09 .13 -  12
LOGIKUS GONDOLKODÁSÚ -.28 -.23 .03 -.12
ALKOTÓ SZELLEMŰ -.33 -.17 .06 -.26

IGAZI BARÁTSÁG -.20 -.16 -.24 -.25
IGAZI SZERELEM -.25 -4 3 -.36 -.46

BOLDOGSÁG -.10 -.25 -.42 -.24
JÓKEDÉLYŰ -.19 -.17 -.43 -.19

KELLEMES, ÉLVEZETES ÉLET -2 8 -.29 -.54 -.35
ÉRDEKES, VÁLTOZATOS ÉLET -.32 -.30 -.45 -.39

5. tá b lá z a t
A h a rm a d ik  n e m  ro tá lt fakto r

1978 1982 1990 1993

A SZÉPSÉG VILÁGA .39 .34 .30 .27
BÖLCSESSÉG .24 .20 .20 .39
ÜDVÖZÜLÉS .15 .32 .19 .32
BELSŐ HARMÓNIA .12 -.05 .33 .31
EMBERI ÖNÉRZET .11 .19 .33 .18
ELŐÍTÉLETEKTŐL MENTES .24 -.02 .13 .23
MEGBOCSÁTÓ .21 .12 18 17

CSALÁDI BIZTONSÁG -.22 -.41 20 -.05
BOLDOGSÁG -2 0 -.32 -.09 -.03
TÖREKVŐ -.34 .03 -.15 -.23
KELLEMES, ÉLVEZETES, ÉLET -.21 .05 -.23 -.36
ANYAGI JÓLÉT -.54 -.28 -.40 -.46
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6 . táblázat
Az első rotált faktor

1978 1982 1990 1993

ALKOTÓ SZELLEMŰ .59 .55 , 49 .39
LOGIKUS GONDOLKODÁSÚ 48 .51 .61 47
HATÉKONY 40 .44 .35 37
ÉRTELMES .34 .27 42 .37
ELŐÍTÉLETEKTŐL MENTES 24 32 -.01 06
ÖNÁLLÓ 44 .23 .23 .31
BÁTOR, GERINCES .19 .24 .12 .03
FELELŐSSÉGTELJES .24 .17 06 .14

ÜDVÖZÜLÉS -.31 -2 9 -3 8 -.31
SEGÍTŐKÉSZ -.15 -.26 -3 5 -.42
ENGEDELMES -.52 -.39 -5 0 -.38
TISZTA -.52 -.37 -.14 -.03
UDVARIAS -.54 -.40 -  18 -.26
SZERETETTEL TELJES -.33 -.43 -.35 -.36
MEGBOCSÁTÓ -4 9 -.51 -.53 -.53

7. táb láza t
A  m á s o d ik  ro tá lt fak to r

1978 1982 1990 1993

SZABADSÁG .49 45 .34 .36
EGYENLŐSÉG .43 .37 28 .32
A HAZA BIZTONSÁGA .43 .52 71 .63
BÉKE 30 .50 .64 .57
TÁRSDALMI MEGBECSÜLÉS .32 17 04 08
FEGYELMEZETT 22 03 06 12

CSALÁDI BIZTONSÁG -.43 -.29 -.06 -.07
BOLDOGSÁG -.33 -3 8 -.26 -.19
BELSŐ HARMÓNIA -.28 -.20 -.12 -.22
IGAZI SZERELEM -.28 -.28 -2 6 -.28
SZERETETTEL TELJES -.36 -.13 -.13 -.09
ANYAGI JÓLÉT -.28 -1 5 -.16 -.08

IGAZI BARÁTSÁG -.14 -  11 -.21 -.26
JÓKEDÉLYÚ -.20 -.12 -.23 -.17
KELLEMES, ÉLVEZETES ÉLET -.16 -.23 -.40 -.29
ÉRDEKES, VÁLTOZATOS ÉLET -.06 -.12 -.43 -.34

85



8. táblázat
A harmadik rotált faktor, A változat

1978 1982 1990 1993

BÉKE .46 .29
A HAZA BIZTONSÁGA .44 .25
FELELŐSSÉGTELJES .32 .35
SZAVAHIHETŐ .25 .01
CSALÁDI BIZTONSÁG .33 .29

JÓKEDÉLYÚ -.39 -.35
KELLEMES, ÉLVEZETES ÉLET -.47 -.36
ÉRDEKES, VÁLTOZATOS ÉLET -.44 -.31

9. tá b lá z a t
A  h a rm a d ik  ro tá lt faktor, В  vá lto za t

1978 1982 1990 1993

ALKOTÓ SZELLEMŰ .32 .39
ELŐÍTÉLETEKTŐL MENTES .38 .36
LOGIKUS GONDOLKODÁSÚ .10 .21
HATÉKONY .36 .20
FELELŐSSÉGTELJES .32 .24

SZERETETTEL TELJES -.30 -.18
JÓKEDÉLYÚ -.43 -.24
TISZTA -.49 -.64
UDVARIAS -.49 -.48

10. tá b lá z a t
A  n e g y e d ik  ro tá lt faktor

1978 1982 1990 1993

ANYAGI JÓLÉT .56 .45 34 62
BOLDOGSÁG .23 .07 08 26
KELLEMES, ÉLVEZETES ÉLET .32 26 00 .20
TÖREKVŐ .39 31 43 15
ENGEDELMES .17 .34 .06 .23

BÖLCSESSÉG -.24 -.17 -01 -0 7
IGAZI SZERELEM -.12 -.19 -2 4 -.20
IGAZI BARÁTSÁG -.17 -.13 -.32 -.08
BELSŐ HARMÓNIA -.19 -.26 -.12 -.18
ELŐÍTÉLETEKTŐL MENTES -.33 -.28 -.34 -.12
A SZÉPSÉG VILÁGA -3 4 -.28 -2 9 -.32
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11. táblázat
Az ötödik rotált faktor

1978 1982 1990 1993

TÁRSADALMI MEGBECSÜLÉS .28 .53 41 45
AZ ELVÉGZETT MUNKA ÖRÖME 36 .30 .37 30
EMBERI ÖNÉRZET 33 .24 .42 19

BÉKE -.46 -.17
A HAZA BIZTONSÁGA -.30 -.05
TISZTA -.24 .00
JÓKEDÉLYÚ -.23 -.17

SZERETETTEL TELJES -.09 -.17 -2 9
IGAZI SZERELEM -.20 -.23 -.43
ANYAGI JÓLÉT -.28 -.44 .03
KELLEMES, ÉLVEZETES, ÉLET -.12 -.35 -  14
BOLDOGSÁG -3 8 -.43 -.35

12. táb láza t
A  h a to d ik  ro tá lt fakto r

1978 1982 1990 1993

BÖLCSESSÉG .37 50 49
ÜDVÖZÜLÉS .41 40 32
A SZÉPSÉG VILÁGA 20 15 16
MEGBOCSÁTÓ .25 19 .10
ENGEDELMES 20 -.04 .05
BELSŐ HARMÓNIA -.03 .16 .28

BÉKE -.17 00 .00
HAZA BIZTONSÁGA -.16 -.01 -.01
TISZTA -.23
SZAVAHIHETŐ -.22
CSALÁDI BIZTONSÁG -.34

TÁRSADALMI MEGBECSÜLÉS -3 2 -.17
KELLEMES, ÉLVEZETES, ÉLET -2 4 -  17
SZABADSÁG -0 7 -.31

87



13. táblázat
A hetedik rotált faktor

1978 1982 1990 1993

CSALÁDI BIZTONSÁG .51 .42
FELELŐSSÉGTELJES 28 .32
SZAVAHIHETŐ .15 32
BELSŐ HARMÓNIA .38 .29

KELLEMES, ÉLVEZETES ÉLET -21 -.27
SZABADSÁG -.16 -.13
ALKOTÓ SZELLEMŰ -  19 -.19
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1. ábra A célértékek átlagai

Átlagos rangsorolás

Rokeach érték teszt
Magyarország, 1978, 1982, 1990, 1993

1978 1982 1990 1993

R17

Alacsonyabb a rangszám, fontosabb az érték.



2. ábra Az eszközértékek átlagai

Rokeach érték teszt
Magyarország, 1978,1982, 1990, 1993

Átlagos rangsorolás 
14 i-------------------------

12 +

R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R35 R35 R36

I  1978 Ш  1982 Ш  1990 Ш  1993
Alacsonyabb a rangszám, fontosabb az érték.



M Ű H ELY

Galló Béla

A „TÚLÉLÉS TUDOMÁNYA”?
Gondolatok a nemzetközi viszonyok elméletéről

Ha elfogadjuk a neves egyesült államokbeli politológus, Karl W. Deutsch gyakorlati 
meghatározását a nemzetközi viszonyok elméletéről, miszerint az nem más mint „a 
nemzetek és az emberiség túlélésének a tudománya’’ (Deutsch 1968), akkor némi 
aggodalommal kell tudomásul vennünk azokat a hazai véleményeket, amelyek a kortárs 
magyar politológia helyzetét vizsgálva, egyértelműen az említett terület feltűnő lemara
dását állapítják meg.1

S valóban: a nemzetközi viszonyok2 elméletének tárgykörében írt hazai tanul
mányokat forgatva, rögtön szembetűnik, hogy döntő többségük az úgynevezett ,,-ról- 
ről” műfajba tartozik. A ,,-ról-ről" szemantikailag ez esetben annyit tesz, hogy habár 
arról van szó, de nem az, vagyis a nemzetközi viszonyok elméletérő/ szóló eddigi 
magyar munkák többsége, szigorúan véve, nem sorolható a nemzetközi viszonyok 
elméletébe, azaz nem meríti ki az elméletalkotás kritériumait.3 A diszciplína honi 
állapotát tekintve ez nem meglepő, s nem is nagyon lehetne másként. A „ról-ről" műfaj 
ismerős magyar tudományfejlődési stádium, a szociológia korábban átesett már rajta, 
némely területen maga mögött hagyta a politológia is, de ez utóbbin belül a nemzetközi 
viszonyok teóriája még igencsak megragadt benne. Az elmúlt évtizedek politikai-ideo
lógiai korlátozásai alól a társadalomtudományok ugyanis különböző ütemben szeku- 
larizálódtak: a leglassabban „természetesen" azok, amelyek tárgyuknál fogva közelebb 
estek a direkt politikai-ideológiai logikákhoz — s kell-e bizonygatni, hogy a szóban 
forgó tárgykör talán a leginkább ilyen volt.

A szekularizáció folyamata rendszerint úgy kezdődik, hogy az adott diszciplína 
létjogosultságának, fontosságának felvetése, bizonygatása után tudósítások, látleletek 
születnek az érintett terület aktuális külhoni állapotáró/, kurrens irányzatairó/, kutatási 
főcsapásairó/. (Az effajta tájékozódás persze magától értetődően része a tudo
mánynak, de — ugyancsak magától értetődően — nem azonos vele...) Ilyen ,,-ról-ről” 
korszaka volt a hatvanas évek a hazai szociológiának, a nyolcvanas évtized a polito
lógiának, jelenleg pedig a nemzetközi kapcsolatok elmélete esik át ezen a szakaszon. 
Ez utóbbi diszciplína önállósodási folyamata azonban még a szokásosnál is összetet
tebb, mert a felzárkózást nem csupán politikai-ideológiai korlátok akadályozták, hanem 
a tárgy természetének immanens problémái, tudományos dilemmák is fékezték és 
fékezik. Hogy melyek ezek a problémák, nos, a dolgozat éppen erről kíván rövid és 
szükségképpen vázlatos áttekintést adni.
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A tárgy és a problematika definiálásának nehézségei

írásom tehát a nemzetközi viszonyok elméletéről szól majd, de a kifejezést kicsit 
alaposabban szemügyre véve, máris problémák egész sora adódik. A „nemzetközi 
viszonyok” elnevezés tudniillik meglehetősen általános ahhoz, hogy ki-ki tetszés szerinti 
szemantikai tartományt képzeljen mögé. A „nemzetközi" jelző ugyan — történelmileg 
pontatlanul, és a lehetséges aktorokra nézve igencsak leszűkítően — egyértelműen 
nemzetek jelenlétére utal, arra viszont kevésbé, hogy pontosan mik is ezek a nemzetek. 
Társadalmak? Államok? Egyéb közösségek? Egyszóval milyen entitások? S milyen 
viszonyokról van szó? Politikai, gazdasági, kulturális viszonyokról? Vagy minderről 
egyszerre? A tárgy eredeti angolszász elnevezése (Theory of International Relations) 
nemigen igazít el ebben, nem is beszélve a magyar fordításokban előforduló variációk
ról. A homályt oszlatandó, az angolszász szakirodalom egyre gyakrabban használja a 
„Theory of International Politics” kifejezést is, ami a dilemmák egy részére azzal válaszol, 
hogy egyértelműen politikai viszonyokról beszél. Ennek alapján megfogalmazható, 
hogy a nemzetközi viszonyok vizsgálandó szereplői

1. állami entitások, és
2. olyan nem-állami entitások, amelyek bizonyos politikai hatalommal rendelkeznek, 

vagy legalábbis bizonyos befolyással bírnak az államok és egymás politikai döntéseire.
Ezek után persze még azt is definiálni kell, mi a nemzetközi politika, miben különbözik 

például a külpolitikától, amellyel gyakran összetévesztik, amennyiben az államok közötti 
és a kormányok által képviselt kapcsolatokként, azaz a nemzeti külpolitikák összegeként 
határozzák meg. (Ez már csak azért is hiba, mert azt sejteti, hogy a nemzetközi politika 
voltaképpen a diplomáciát jelenti, noha ez utóbbi a külpolitikának is csak az egyik 
összetevője, mint ahogy maga a külpolitika is csupán az egyik része a nemzetközi 
politikai viszonyoknak.)

A politika egyik legelfogadottabb kurrens meghatározása D. Eastontól ered. Sze
rinte a politikai rendszer legfőbb sajátossága az, hogy benne a szűkös javak és az 
értékek autoratív elosztása valósul meg, vagyis a politikában tükröződnek az érdeküt
közések, a társadalom más rendszereiben felgyűlt konfliktusok, és a hiány a hatalom 
(erő, befolyás, ellenőrzés, autoritás stb.) problematikájában összegeződik. A politikai 
rendszert hatásköre, kompetenciája különbözteti meg környezetétől, az tudniillik, hogy
— meghatározott intézményi keretek között és meghatározott értékpremisszák alapján
— kötelező érvénnyel szabályozza a társadalmi értékkonfliktusokat. A politika követ
kezésképpen a Wollen [az akarás) birodalma, ahol meghatározott célok elérésére 
törekvő akaratok ütköznek össze. Nem véletlen, hogy a politikatudomány alapfogalma 
éppen a hatalom kategóriája — amely Max Weber szerint elsősorban annak esélyét 
jelenti, hogy valaki megvalósítsa akaratát az ellenszegülőkkel szemben. A politikai 
cselekvés egyúttal mindig választást foglal magában, mindvégig a lehetőségek (a saját 
és a vetélytársak lehetőségeinek) mérlegelésére kényszerül, és ennek során mindig 
számolnia kell a bizonytalanság és a kockázat tényezőivel. Ez a bizonytalanság kike
rülhetetlen adottság, noha minden politikai cselekvés arra irányul, hogy ezt a kockázatot 
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valamilyen formában racionalizálja, s ezáltal lehetővé tegye felbecsülését. Lényegi 
sajátossága továbbá a politikának, hogy a politikai hatalom birtokosainak általánosan 
elfogadott legitim joga és kompetenciája, hogy kényszert alkalmazzanak és engedel
mességet követeljenek a javak és értékek elosztása során — vagyis a főhatalom 
gyakorlói úgynevezett autoratív allokációs kompetenciával rendelkeznek. Ez utóbbi 
fogalom, csakúgy mint Max Webernél, a politikai rendszert a legitim erőszak alkalma
zásának monopóliumával kapcsolja össze, és éppen ez a törvények által legitimált 
erőszak, illetőleg az ennek alkalmazásával történő hiteles fenyegetés az, ami a politikai 
kapcsolatoknak sajátos minőséget és összefüggéseket kölcsönöz (Easton 1953; 
1965).

Easton definíciója annyiban a nemzetközi politikára is érvényes, hogy itt is javak és 
értékek kerülnek elosztásra. Viszont az itt zajló allokáció — amint arra nagyon sokan 
rámutattak már — csupán ténylegesen autoratív, de jogilag nem az, hiszen a nemzetközi 
politikában nincs olyan joghatóság, amelyik kötelező érvénnyel szabályozhatná a javak 
és értékek allokációját — vagyis ez a tény az, ami a belpolitikát a nemzetközi politikától 
eminensen megkülönbözteti. További különbség az, hogy a politika általános bizony
talansági tényezője a nemzetközi színtéren megsokszorozódik, hiszen a nemzetközi 
politika szereplői meglehetősen tökéletlen ellenőrzéssel bírnak egymás és az egész 
aréna eseményei fölött. K. Boulding ezzel összefüggésben állapította meg, hogy „a 
nemzetközi rendszer hasonlít a Föld légköréhez, melyben bizonyos valószínűségek 
ugyan kialakulnak, de a tényleges időjárás minden konkrét időpontban nagymértékben 
a véletlen körülményektől függ" (Boulding 1978: 42.). Mindazonáltal a politika lényegi 
tartalmát nem érinti, hogy két különböző (tudniillik egy adott társadalmon belüli, illetve 
az adott társadalmak közötti) kontextusa van, mert mindkét esetben ugyanaz történik: 
javak és értékek autoratív elosztása.

A nemzetközi politika és a külpolitika egymáshoz való viszonyát D. Singer ma már 
általánosan elfogadott tanulmánya tisztázta (Singer 1961). A nemzetközi viszonyok 
elemzési szintjeinek problémájáról szólva, a szerző különbséget tesz a nemzetközi 
rendszer és a nemzetállam szintje között. Ettől fogva szokás a nemzetközi politikát a 
nemzetközi rendszer kategóriájával azonosítani, ahol is a rendszer fogalmán a különálló 
egységek közötti ismétlődő kapcsolatok fennállása értendő. Pontosabban Singer nem
zetközi rendszeren interakciós mintákat ért: koalíciók létrejöttét és felbomlását, speci
fikus hatalmi konstellációk gyakoriságát és időtartamát, a rendszerstabilitás változásait, 
valamint azokat a normákat és szokásokat, amelyek a rendszerben kifejezésre jutnak. 
A nemzetközi politika tehát nem abban tér el a külpolitikától, hogy egy másik országban 
történik, hanem abban, hogy kölcsönhatást fejez ki, míg a külpolitika fogalma elsősor
ban aktív cselekvést, akciót sugall. Azaz a nemzetközi politika a külpolitikák által is 
konstituálódik, de egyúttal meg is határozza azokat, tehát feltételként jelenik meg 
minden ország számára, noha — tegyük hozzá rögtön — nem egyenlő feltételként.
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Amíg azonban a kormányzati döntések más államok által történő külső befolyásolása 
ősrégi dolog, addig a másik nagy szereplőcsoport, a nem-állami entitások jelenléte a 
nemzetközi viszonyokban azt a tényt fejezi ki, hogy a nemzetközi politika egy idő óta 
megszűnt a nemzetállamok kormányainak monopóliuma lenni, s a nemzetközi rend
szerben számos olyan szereplőt találunk, melynek tevékenysége átlépi az országha
tárokat, illetve, képletesen mondva, aláássa azokat. Ahogy Herz fogalmazta, a 
nemzetállamok külső, kemény burka felrepedt (Herz 1957), megjelentek a transznacio
nális szervezetek, amelyek, Huntington meghatározása szerint az országhatáron túli 
térnyerésre törekszenek, szemben a nemzetközi szervezetekkel, amelyek a nemzeti 
egységek közötti közös érdekek megvalósítását kívánják elősegíteni. A transznacionális 
szervezetek valamilyen partikuláris érdek realizálását könnyítik meg több nemzeti 
egységen belül, a nemzetközi szervezetek pedig egyetértést igényelnek a nemzetek 
között. Ebben az értelemben a transznacionális szervezetek létrejötte számos kettős 
kötés (cross-cutting cleavages) kialakulását eredményezi, olyan kölcsönhatásminták 
létrejöttét, amelyek nem feleltethetők meg többé egyszerűen a nemzetállamok léte 
által kiszabott klasszikus kötődéseknek (Huntington 1973).

A nem-állami szereplők akceptálásával a nemzetközi rendszer tehát sokszínűvé, 
pontosabban áttekinthetetlenné válik, hiszen ha például a nemzeti határokat átlépő 
összes cselekedet, illetve kölcsönhatás kutatására törekszünk, akkor ez a rend
szerszemlélet felől nézve ugyan logikus igény, de a nemzetközi politika kutatásának 
szemszögéből rengeteg irreleváns mozzanatot is tartalmaz. Ezért aztán a politikailag 
releváns, illetve a nem-politikai folyamatok közötti analitikus megkülönböztetés igénye 
egyszersmind azt a nehéz feladatot is jelenti, hogy ki kell jelölni, hol húzódnak a 
nemzetközi politikai rendszer határai, még akkor is, ha ez a határ szinte folyamatosan 
mozgásban van.

A nem-állami aktorok növekvő fontosságának elismeréséből ugyanakkor következik 
az, hogy a transznacionalizációt a nemzetállami szereplők eljelentéktelenedésével, 
„elhalásával" szükségképpen együtt járó folyamatnak kellene értelmezni. Ennek a 
tendenciának a bizonyítékai igencsak kérdésesek. Sokkal inkább az bizonyítható, hogy 
a transznacionális szereplők és folyamatok az államközi viszonyok sajátos modelljeitől 
függenek: „A transznacionális szereplők azért tölthettek be fontos szerepet a világ 
ügyeiben, mert ez megfelelt a domináns hatalmak érdekeinek. Ahogy a politikai kö
rülmények változnak a nemzeti államok fellendülése és hanyatlása következtében, úgy 
változnak a transznacionális folyamatok is" (Gilpin 1982: 177), vagyis a folyamatokban 
ciklikusság érvényesül. „Modern formájában az állam a világrendszer alapvető politikai 
egysége, és ezért a nemzetközi politika lényegében a nemzetállamok közötti kapcso
latok terminusaiban vizsgálható... és a politikai és nem politikai emberi tevékenységek 
többsége az államhatárokra való hivatkozással definiálható" (Young 1972: 125), ugyan
akkor az is igaz, hogy a modern állam elválaszthatatlan a nem-állami szereplők alkotta 
környezetétől. (Az állami és a nem-állami szereplők viszonyának értelmezése, a prioritás 
kérdése mindazonáltal a diszciplínán belüli szemléletmódok között az egyik nagy 
törésvonal.)
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Ugyancsak lényegbevágó kérdés az úgynevezett világrendszer problematikája, 
pontosabban az, ami ebből a nemzet, a nemzetállam főszereplői mivoltára, cselekvési 
determinációira nézve következik. Ismeretes, hogy Immanuel Wallerstein marxi inten
ciókra alapozott, nagyhatású, iskolateremtő társadalomtudományi munkássága — 
amely a társadalmi változások általános teóriájának megalkotását ambicionálva a 
nemzetközi politika vizsgálatánál jóval tágabb kontextust ölel fel — a politikai jelenségek 
elemzésébe is alapvetően új nézőpontot vezetett be, a „világrendszer” perspektíváját. 
(Az idézőjel használatával, vagy elhagyásával, azt kívánom jelezni, hogy a wallersteini 
felfogás „világrendszerérői", vagy az általános politikai értelemben vett világrendszerről 
van-e szó.) Wallerstein, mint tudjuk, azt hangsúlyozza, hogy a társadalmi-politikai 
folyamatokat nem annyira az ország belső történései, sokkal inkább az átfogó „világ- 
rendszer" fejleményei befolyásolják, amelyek között a politikai mozgások mindenekelőtt 
gazdasági, világgazdasági tényezőkre vezethetők vissza (Wallerstein 1982; 1983). Más 
szerzők, például George Modelski és Robert Gilpin ezzel szemben azt állítják, hogy 
inkább a politikai világrendszer, azaz a világhatalmak által meghatározott állami inte
rakciós struktúra gyakorol meghatározó befolyást a nemzeti és a nemzetközi történé
sekre (Modelski 1978; Gilpin 1982). De akár Wallerstein, akár Modelski vagy Gilpin 
álláspontját fogadjuk is el — a magam részéről bizonyos (a politika és a nemzetállam 
önállóságát kevésbé ignoráló) fenntartással inkább Wallersteinével, pontosabban a 
Wallerstein-iskoláéval értek egyet —, a „világrendszer" szemléleti kihívását semmiképp 
sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Ugyanakkor a wallersteini teória olyan szerteágazó 
vonatkozású, hogy e dolgozat keretei között értelemszerűen csak a probléma lénye
gének jelzésére vállalkozhatom. (Azzal a megjegyzéssel persze, hogy a „világrendszer" 
szemlélethez való viszonyulás a diszciplínán belül ugyancsak — az előzőnél mélyebben 
húzódó — törésvonalat jelent.) Amíg azonban az állami vagy a nem-állami szereplők 
prioritásának vitájában egyértelműen az állami aktorok elsődlegességét vallók állás
pontjához állok közelebb (a tényekből, nem pedig értékszempontokból kiindulva), 
addig a nemzetállam vagy a „világrendszer” kérdésében az utóbbi felé hajlok, leg
alábbis annyiban, hogy a „világrendszernek" a nemzetállamok — nem formális, hanem 
tényleges — lehetőségeit egyenlőtlenül korlátozó mivoltát elméletileg és történetileg 
bizonyított ténynek értelmezem

Már az eddig leírtakból is kitűnhetett, hogy a nemzetközi viszonyok elmélete nem 
csupán elnevezésében, de tárgyának szabatos körülírásában is meglehetős képlé- 
kenységet mutat, azaz nem igazán klasszifikált elméleti és kutatási területen járunk. 
(Hogy csak a névadás kérdésénél maradjunk: bármilyen szerteágazó tudomány is 
mondjuk a szociológia, azt, hogy szociológiának nevezik, nemigen lehet vitatni.) Az 
alábbiakban korántsem definitív igénnyel, hanem csupán — bizonyára némileg nehéz
kes körülírással — megkísérelem a tárgy, illetve a tárgykörbe tartozó problematika 
lényegét aktuálisan megragadni.

„Nemzetközi viszonyokon" a társadalmak közötti makroszintű érintkezések törté
netileg meghatározott típusát értem, amelynek a kialakulását megelőző viszonyokra 
csak metaforikus értelemben használható ez a terminus. Társadalmak közötti makro
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szintű, azaz a társadalom egészét közvetve vagy közvetlenül befolyásoló érintkezési 
viszonyokról pedig azóta beszélhetünk, amióta államokról, vagyis amióta fennáll az 
állam mint döntési centrum, a hozzá rendelhető területileg és/vagy etnikailag és/vagy 
valamilyen dinasztiális alapon integrált entitással együtt. Azaz amióta a makroszintű 
érintkezési viszonyokban mindezek alapján egymástól egyértelműen elkülöníthető dön
tési centrumok jelentek meg, olyan centrumok, amelyeknek döntései következmények
kel járhatnak — elvileg — az általuk képviselt entitás egészére nézve. Mindez feltételezi 
a területiség és az államiság együttes meglétét, vagyis azt, hogy az adott társadalom 
mint egy területtel azonos egység rendezkedik be, s e területi berendezkedésben az 
állam strukturálisan elkülönül a társadalmat alkotó népességtől. Az elkülönülés legfőbb 
ismérve pedig mindenekelőtt az, hogy az adott területen belül csak az állam rendelkezik 
az erőszak alkalmazásának legitim jogával.

Kifelé irányuló tevékenységében az állam ily módon tehát integratív egységet képez, 
meghatározó döntési centrumot és egyúttal formai keretet alkot — a másik állam 
ilyennek tételezi, észleli és ismeri el, cserébe azért, hogy őt is ilyennek tételezzék, 
észleljék és ismerjék el. (Elismerésen itt és most nem konkrét politikai, hanem elméleti 
aktus értendő.) A társadalmak közötti makroszintű érintkezések mindmáig érvényes 
ténye és játékszabálya ez, amely meghatározó vonásként húzódik végig az érintkezési 
viszonyok eddigi történetén. E játékszabály betartását — végső soron — minden állam 
belső uralmi érdekeiből fakadó azonos logikája diktálja, az tudniillik, hogy külső funkcióit 
az állam befelé uralmának egyik igazolásaként jeleníthesse meg, mintegy figyelmez
tetve alattvalóit vagy polgárait az érdekükben gyakorolt külső funkció fontosságára. 
Ez a fontosság pedig mindig igazolható, hiszen az államok világa az ontológiailag 
fennálló és megszüntethetetlen szűkösség (scarcity) viszonyai között mindig konflik
tusos világ, a konfliktus kiiktathatatlan, domináns jellemzője a makroszintű érintkezési 
viszonyoknak. Egy ilyen világban az állam elvileg nemcsak uralja, de óvja, védi is 
alattvalóit vagy polgárait, vagyis uralmának ebben a vonatkozásban az alattvaló vagy 
a polgár gyakorlatilag nagyon is hasznos funkciót tulajdoníthat. Tudniillik sehová sem 
tartozni, egyik állam polgárának se lenni ilyen világban, eleve hátrányos állapot, s ez 
a belátás magától értetődően szocializálja az egyént az állam fontosságának és 
hasznosságának belátására. Létezik tehát az államok közös érdekminimuma a konf
liktusos államközi világ fenntartásában, jóllehet olyan tény ez, amelyet nem szoktak 
különösebben hangsúlyozni. E zárt logika intellektuálisan persze opponálható, a konf
liktus a kooperáció logikájával az államközi (és a nem-államközi, illetve a vegyes) 
érintkezések világában is kiegészíthető, s különböző mértékben gyakorlatilag ki is 
egészül, de mindez nem jelent merőben más logikát: az állam egyelőre — konfliktusban, 
kooperációban egyaránt — meghatározó döntéshozói kompetenciával rendelkező és 
eljáró főszereplőnek tűnik — s mindmáig bizonyíthatóan az is.

Az ilyen értelemben felfogott makroszintű érintkezéseket in abstracto a következő 
dimenziók mentén célszerű elvégezni:

-  az érintkezések konkrét állami alanyai,
-  az érintkezések alapja és jellege,
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-  az érintkezések térbeli kiterjedtsége,
-  az érintkezések térbeli intenzitása,
-  a társadalmak közötti kölcsönhatások,
-  a világ mint környezet észlelése, mint a kölcsönhatás alanya és tárgya,
-  a társadalmak közötti mérce és viszonyítás kérdése.
A leíráshoz, minden történelmi problematikussága ellenére az 1648-as vesztfáliai 

békét érdemes korszakhatárként elfogadni, s ennek alapján megkülönböztetni az 
államok kialakulásától az említett béke évéig terjedő premodem, illetve 1648-tól egé
szen napjainkig terjedő modern időszakot.

A premodem makroszintű érintkezési viszonyok a fenti dimenziók mentén a követ
kezőkkel jellemezhetők:

-  Alanyai törzsek (huzamosabban egy adott területhez kötődő, s már valamiféle 
preállamisággal bíró törzsek), városállamok, dinasztikus egységek, birodalmak, illető
leg azok a sajátos tartalmú etnikai entitások, amelyek persze ugyanúgy nem megfelelői 
a modern nemzetfogalomnak, mint ahogy a tradicionális állam sem adekvát a modern 
állam fogalmával, de amelyek mindkettőnek szerves előzményei.4

-  Érintkezéseiket, melyek elsősorban kereskedelmi és katonai jellegűek voltak, 
technikailag korlátozott térbeli kiterjedtség, nagyjából és egészében véve tagolatlan, 
illetve térbelileg erősen behatárolt mértékben tagolt környezetérzékelés, és a térbeli 
közelséggel — távolsággal egyenesen arányos intenzitás jellemezte.

-  A társadalmak közötti kölcsönhatások ezen korlátoknak megfelelően alakultak: a 
hatások intenzitása, közvetlensége, közvetettsége a térbeliségtől nagymértékben füg
gően érvényesült, a másik társadalom kihívásai elől, úgy ahogy, de el lehetett zárkózni.

-  Mindezek következtében az „egész", vagyis a világ érzékelése eleve pontatlanul, 
vallási és fantasztikus elemekkel átszőve történt, a „világ” mint legtágabb környezet 
sem a kölcsönhatások alanyaként, sem tárgyaként nem funkcionálhatott: az érintke
zések legfőbb jellemzője az elszigeteltség maradt. Ennek oka, a fennálló technikai 
korlátok mellett, kiváltképp az volt, hogy e társadalmak termelési módja nem hozta 
létre azt a gazdasági alapzatot, amelyen a világérintkezés viszonyai kifejlődhettek volna. 
Mindamellett azt is meg kell jegyezni, hogy az elszigetelt érintkezések regionálisan és 
történelmileg eltérő mértékű sűrűsödési viszonyokat, csomópontokat jelentettek, s az 
egyes régiókon belül a társadalmak közötti kölcsönhatások már akkor sem szimmet
rikusan, hanem a mindenkori — elsősorban politikai-katonai — erőviszonyok függvé
nyében, egyenlőtlen módon érvényesültek.

-  A társadalmi változások mércéjeként — már amennyiben ez az igény egyáltalán 
felmerült — legföljebb az adott társadalom korábbi állapota és nem a más társadal
makkal való összevetés szolgált, illetve és amennyiben ez utóbbi volt a mérce, akkor 
a megméretés mindenekelőtt katonai alapon történt, az eredmény pedig az „erős
gyenge" dichotómiában, a „nagy ország", „közepes nagyságú ország", „kis ország" 
minősítésekben öltött testet.

Erre az időszakra nézve fokozottan áll, hogy a társadalmak érintkezési viszonyainak 
leírására, jellemzésére a „nemzetközi viszonyok" kifejezés csak metaforikus értelemben
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használható, hiszen az államközi kapcsolatok meghatározó szereplői nem a nemzetek, 
hanem a birodalmak.

A vesztfáliai béke utáni, modern érintkezési viszonyok általános vonásai ezzel 
szemben a következők:

-  A tőkés termelési mód, a kifejlett árutermelés kialakulásának és működésének 
konkrét történelmi körülményei között az elszigetelt érintkezések alanyaiból Európában, 
mint a társadalmak közötti érintkezések kitüntett csomópontjának földrészén, nemzet
társadalmak, nemzetállamok alakultak ki.5 A nemzetek megjelenésének az érintkezési 
viszonyok logikája szempontjából az volt a lényege, hogy a territorialitás elve, az adott 
entitás területhez kötöttségét megerősítő elv, valamint a szuverenitás elmélete de jure 
érvényesült: a világérintkezési viszonyok kifejlődésének ütemében az érintkezések 
kiterjedtsége és intenzitása fokozatosan függetlenedett, bár természetesen nem vál
hatott egészen függetlenné a térbeliség korlátozó feltételeitől. A környezetérzékelés 
ezzel párhuzamosan egyre inkább a térben fokozatosan a glóbusz határáig táguló, 
hierarchikusan is tagolt környezet érzékelését jelentette. A nemzetek közötti kölcsön
hatások mindezek mértékében emencipálódtak a premodern érintkezésekre jellemző 
erőteljes térbeli korlátozottságoktól, a világ, az „egész" egyre inkább a kölcsönhatások 
alanyává és tárgyává vált, az elszigeteltség megszűnt az érintkezési viszonyok legfőbb 
jellemzője lenni. Ennek a fokozatosan végbemenő, de gyökeres fordulatnak végső 
soron az a kibontakozó tudományos-technológiai-gazdasági dinamizmus az alapja, 
amely a modernitás egyik legsajátabb lényege, s amely nemcsak a társadalomközi 
érintkezésekben, hanem a belső társadalomszervezési elvek és gyakorlatok terén is 
előfeltételeket támaszt, illetve következményeket munkál ki. Ezzel egyidejűleg a tech
nológiát és a gazdaságot sikeresen működtető társadalomszervezési elvek és gya
korlatok minta-szerűvé válnak: ezentúl az egyes társadalmak számára a külvilág — 
természetesen regionális közvetítéseken és az érintkezésintenzitási fokozatain át — 
most már technológiai-gazdasági és társadalomszervezési értelemben is mint viszony
kérdés, mint kihívás jelenik meg, nem csupán politikai-katonai problémaként. A társa
dalmi változások mércéjeként az új viszonyítási rendszerben már nemcsak az adott 
társadalom korábbi állapotai, hanem a minta-szerű társadalmak sokoldalú demonst
rációs hatásai is erősen dominánsak, a társadalmak közötti összevetés pedig — a 
továbbra is érvényes nyers mutatók (kis, közepes és nagy ország) mellett, az „elma
radott-fejlett" (vagy az ideologikusabb „fejlődő-fejlett" pólusú) skáláján is megfogal
mazódik. Az elszigeteltség körülményeiből történő kibontakozás, más szavakkal a 
tőkés termelési mód, a kifejlett árutermelés, a kapitalizmus kialakulása ugyanis előfel
tételezte, működési logikája pedig kiélezte, dinamizálta és a világgazdaság révén 
hierarchikusan összekapcsolta a történelemben már a modernitás előtt is létező, de 
hierarchizált „világrendszerként” csak a modernitásban egybekapcsolódó egyenlőt
lenségeket. A modernitásnak a tudományos-technológiai-gazdasági dinamizmus mel
lett tehát az a másik legsajátabb lényege, hogy a világérintkezés fokozatai — a kezdeti 
koloniális kapcsolatoktól számítva egészen napjaink globális és kölcsönös, de egyen
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lőtlen függőségi rendszeréig — a viszonyszerű egyenlőtlen fejlődés Következtében és 
keretében bontakoztak ki.

A nemzetközi érintkezések meghatározó fordulatát az jelentette, hogy az addigi, 
lényegében politikai-katonai kihívások komplex (politikai-katonai,technológiai, gazda
sági, társadalomszervezési) kihívásokká bővültek, melyek elől elzárkózni egyre kevés
bé, vagy csak egyre nagyobb áron lehetséges. Más szavakkal: a nemzetek közötti 
makroszintű érintkezések vonatkozásában a modernizáció a komplex kihívásokra adan
dó folyamatos válaszkényszert jelent — kényszert, mivel az új nemzetközi munka- 
megosztásban a továbbra is a relatív szűkösség viszonyai között létező elkülönült 
nemzeti entitások érdekérvényesítési lehetőségei alapjában véve ezektől a válaszoktól 
függnek: a nemzetek helyét e válaszok jelölik ki.

A komplexitás magvát — a kifejlett árutermelés logikájának megfelelően — a 
gazdasági kihívás jelenti, a kihívás pedig a világpiacon keresztül, annak közvetítésével 
érkezik, és végső soron a válaszok is itt jelennek meg. Végeredményben tehát a 
világpiachoz való alkalmazkodás, illetve a világpiacon bizonyított teljesítmény az a 
mérce, amellyel az adott nemzet a modernizációs teljesítmény szempontjából meg
méretik, azaz mind a technológiai teljesítmények, mind a társadalomszervezési gya
korlatok a világpiacon igazolódnak vagy nem igazolódnak — ez az a homogén mérce, 
amelyet a kifejlett árutermelés kibontakozása létrehozott.

Ugyanakkor a világpiac — akárcsak a világgazdaság — sem genezisében, sem 
mindenkori funkcionálásában nem függetleníthető az egyenlőtlen fejlődés tényétől, 
kihívásai nem egyenlő feltételek között érik a nemzeteket, s nem is biztosítanak egyenlő 
válaszlehetőséget számukra. A világpiac mindig az egyenlőtlen fejlődést megjelenítő 
— változó — nemzeti dominanciák, sőt mikroökonómiai érdekek kívánalmai szerint 
működik, s ez a tény állandóan táplálja és tovább mélyíti a nemzetek közötti egyen
lőtlenségeket.

Mindez ma már olyan mértékű anomáliákat jelent a nemzetközi viszonyokban, 
amelyek — párosulva az ökológiai problematikával — explicit módon világossá teszik, 
hogy a nemzetközi érintkezések intézményrendszerei, mindenekelőtt a gazdasági és 
politikai kapcsolatokat keretező, illetve megjelenítő intézményesültségek, konfliktus-le
játszó mechanizmusok elégtelenül működnek, az eddigi fejlődési logikák, ideológiák 
átalakításra szorulnak, új logikák, új gondolkodásmód kimunkálását követelik meg. A 
20. század második felében kibontakozó globalizációval ugyanis a történelem során 
első ízben vált világossá, hogy az emberiség nem pusztán elkülönült (nemzeti, regio
nális) entitások egymáshoz jobbára konfliktusosán kapcsolódó konglomerátuma, ha
nem olyan entitás, amely maga is komplex, önmaga által generált kihívásokkal 
kényszerül szembenézni.

Mindez valóban fordulópontot jelent — vagy nem jelent — a történelemben. 
Amennyiben azonban ez utóbbi lehetőség következik be, erősen kétséges, hogy a 
nemzetközi viszonyok elmélete — akár a nemzetre, akár az emberiségre vonatkoztatjuk 
is a dolgozat címéül választott deutschi idézetet — valóban a „ túlélés tudományát" 
jelentheti-e...
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Pillantás a „túlélés tudományára

Ha az eddigiekben sikerült érzékeltetni a tárgy meghatározásának nehézségeit és a 
vonatkozó problematika szerteágazó mivoltát, aligha lehet csodálkozni azon, hogy a 
nemzetközi viszonyok elmélete mint elkülönült tudományág számos dilemmával küsz
ködik. Ezek a dilemmák négy csoportba rendezhetők.

A tudom ány-nem  tudomány dilemma

Mint az alcímből is kivehető, az egyik rögtön az, hogy a nemzetközi viszonyok elmélete, 
minden intézményes nyugati kiépültsége ellenére — mint már említettem —, nem igazán 
kiforrott tudományterület még. Történeti tény, hogy megszabadulva a nemzetközi jog 
kizárólagos kompetenciája alól, pontosabban az említett emancipációs folyamat része
ként, a diszciplína önálló, institucionális kialakulása — nem függetlenül az USA huszadik 
századi világpolitikai szerepétől, és a társadalomtudományok iránti megnövekedett 
igényektől — e század közepe táján kezdődött az Amerikai Egyesült Államokban. S az 
is jól dokumentálható, hogy születése pillanatától kezdve a tudományág, föl-fölbukkanó 
kételyekkel küzd saját tudományosságát illetően. (Blaszfémikusan szólva, nekünk tehát 
egy olyan hajóra kellene fölkapaszkodni, amelyről nem tudni, hajó-e egyáltalán...) S ez 
a dilemma korántsem csak az egyes elméleti irányzatok egymásnak szegezett fegyvere, 
hanem komoly önreflexió is — már akinél persze. Mindenesetre olyan, egymástól 
szemléletileg igencsak távol eső, de egyaránt kompetens szerzők is szkeptikusan 
nyilatkoznak erről, mint Morris Janowitz, James Rosenau és Stanley Hoffmann.

Janowitz szerint — aki abból indul ki, hogy a nemzetközi viszonyok elmélete em
pirikus tudomány, és az ilyen tudományos elmélet legfőbb kritériuma: képes-e a teória 
olyan általános törvények megállapítására, amelyek megfelelnek a tapasztalati tények
nek — „a nemzetközi kapcsolatok tudományos elemzése nem alapul olyan erős vagy 
paradigmatikus teórián, amely összehasonlítható lenne a közgazdaságtan határha- 
szon-elméletével vagy akárcsak a magatartáslélektan tanulás-elméletével. Kétségkívül 
túlzás volna, ha a nemzetközi viszonyok »elméletét« követelnénk (legalább annyira, 
mintha a jóléti állam »elméletét« akarnánk megalkotni). Az elméleteket a különböző 
tudományágak dolgozzák ki és nem maguk az érintett problémák. A nemzetközi 
viszonyok esetében interdiszciplináris vagy multidiszciplináris orientáció alkalmazása 
szükséges az adott tárgy közös problémaegyüttesének megfogalmazásához... A nem
zetközi viszonyoknak nincs globális, önmagában megálló, paradigmatikus elmélete... 
Ennek hiánya és a feldolgozandó információ tömege miatt a nemzetközi viszonyok 
tudománya valójában előrejelzési folyamat — azaz a jelenleg működő trendek felde
rítése és a bennük rejlő korlátozó vagy visszafordító jellegű feltételek kutatása” (Janowitz 
1974: 103, 104).
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Rosenau, Janowitzzal ellentétben, nem tartja ugyan „túlzásnak" egy ilyen elmélet 
követelését, de az a véleménye, hogy az eddigi kísérletek csupán .elóelméleteket’ 
hoztak létre, önkritikusan beleértve e kísérletekbe saját „előteóriáját” is (Rosenau 1971).

Stanley Hoffmann a tudományos elmélet mibenlétének meghatározásánál a Peirce- 
féle pragmatizmus és a logikai pozitivizmus igazságkritéribmait veszi alapul. Ezek 
szerint egy elmélet akkor tekinthető tudományosnak, ha szelektív, rendszerező és 
magyarázó funkciókra képes, vagyis ha az információk sokaságából kiszűri a lényegest, 
szisztematikusan elrendezi, csoportosítja, tagolja a tényeket és összefüggéseket állapít 
meg. Hoffmann úgy véli, a nemzetközi viszonyok tapasztalati elmélete (vagy ahogy 
Raymond Aron nyomán nevezi: történeti szociológiája), képes a tanulmányozott jelen
ségek szisztematikus vizsgálatára, „mely arra szolgál, hogy a változó elveket értékelje, 
a magatartásokat magyarázza és a szereplők közötti kapcsolatok jellemző formáit 
megismerje" (Hoffmann 1961: 413). A probléma az, mondja Hoffmann, hogy a nem
zetközi viszonyok emélete ezen felül, látensen vagy nyíltan, mindig magában hordoz 
egy filozófiai elméletet is, az ő szavaival élve: „utópiák felállítását", amely — akár élesen 
elválik a tapasztalati elmélettől, akár összekeveredik vele — egyaránt súlyos zavarokat 
okozhat. A tapasztalati (empirikus) elméletnek úgy kell vegyülnie az értékekkel, hogy 
az ne homályosítsa el a nvan"-ra (Sein) irányuló tekintetet, illetőleg a ,kellés” (Sollen) 
értékeinek meghatározásakor mindig figyelembe kell venni a megvalósítás lehetőségeit 
is. A két kutatási típus feltételezi egymást, megfontolt alkalmazásuk nélkül a nemzetközi 
viszonyok elmélete valóban nem tudomány, állítja Hoffmann, s ezzel egyúttal fel is 
kívánja oldani a nemzetközi viszonyok tanulmányozásának „realista" és „idealista" 
(„utópista", „normativista") szembenállását, amely a tudományág genezisének köz
ponti, s egyben történetének első — és meghatározó — vitája volt.

Tudomány? „Előtudomány"? Empíria és/vagy utópiák felállítása? A „Sein" vagy a 
„Sollen"? Vagy „csak” a folyó ügyek inter-, illetve multidiszciplináris elemzése?

Ehelyütt semmiképp sem célom ennek az elmélyült tudományelméleti affinitást 
igénylő problematikának a körüljárása, hisz bárminemű komolyabb hozzászólás óha
tatlanul megterhelné a dolgozat szándékolt szerkezetét, így csupán három — gyakor
lati-módszertani konzekvenciákkal járó — csomópontját szeretném felvillantani az 
idevonatkozó dilemmáknak. Abban tudniillik Janowitznak alighanem igaza van, hogy 
a nemzetközi viszonyok esetében interdiszciplináris vagy multidiszciplináris orientáció 
szükséges az adott tárgy közös problémaegyüttesének megfogalmazásához, de Ro
senau is védhető álláspontot képvisel akkor, amikor nem veti el kategorikusan az 
elmélet megalkotásának lehetőségét. S persze Hoffmann is érzékenyen világít rá a 
„van" és a „kell" típusú közelítésmódok sajátos vegyítésének szükségességére egy 
valóban releváns, és a „túlélést" is elősegítő teória kimunkálásában. A dilemmák ott 
kezdődnek, ahol konkrétan tesszük fel az elméletképzéssel kapcsolatos kérdéseket.

a) Az első dilemma arra vonatkozik, hogy miután a nemzetközi viszonyok elméletét 
emancipáltuk a nemzetközi jog kizárólagos (normatív) kompetenciája alól, vajon a 
nemzetközi viszonyok történetéből levonhatók-e egyáltalán általánosítható tanulságok, 
avagy korunk nemzetközi folyamatai olyannyira új minőségűek, hogy eleve reménytelen
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az effajta vállalkozás. (Ahhoz tudniillik aligha férhet kétség, hogy a történelemtudo
mánynak privilegizált helye van a nemzetközi viszonyok vizsgálatában.) Más szavakkal: 
elegendő-e a történelem tanulmányozása ahhoz, hogy felfedje előttünk mozgástörvé
nyeit a megvalósulófélben lévő, folyó világtörténelem, amely egyfelől magától értetődő 
tárgyát képezi a nemzetközi viszonyok elméletének, másfelől pedig — amint az a 
dolgozat címéül választott idézetből is kitűnik— életbevágóan fontos normatív feladatot 
ró ki rá. Nos, a szakirodalom mégoly felületes áttekintéséből is egyértelműen kiderülhet: 
a nemzetközi viszonyok elméletében nincsen egyetlen olyan, a történelemből levont 
általános tétel sem, amelyet legalább egy jelentősebb iskola ne vitatna. Még a hatalmi 
egyensúlyra és/vagy dominanciára törekvés örökzöld tényének teoretizálása sem ilyen: 
a hatalmi egyensúly-elméleteket, a geopolitikai nézőpontot és az úgynevezett „realista" 
iskola nézeteit — a diszciplínán belül — csupáncsak annyi konszenzus övezi, mint az 
egyéb teóriákét.

b) A másik dilemma: ha nem a történelem (pontosabban nem csak a történelem), 
akkor melyik tudományág nyújthat még érdemi segítséget a tárgykör törvényeinek 
tudományos megragadásához? A szociológia? Esetleg a Raymond Aron és Stanley 
Hoffmann által kínált történeti szociológia?

Ezzel a tudományággal viszont az a helyzet, hogy klasszikus szemléleti alapegysége 
tudvalevőleg az integrált társadalom. Márpedig a világtársadalom, a nemzetek közös
sége, a nemzetközi rendszer stb. (már e gyakran szinonimaként használt elnevezések 
pontatlansága és zűrzavara is jelzi a problematikát) nem ilyen. Nevezzük akárminek, 
a világ nem integrált társadalom. Sőt, differentia specificája éppenséggel integrálat
lanságában, mi több, gyakorlati integrálhatatlanságában rejlik. Vagyis abban, amit sok 
egybehangzó vélemény eredőjeként úgy lehetne megfogalmazni, hogy a nemzetközi 
közösséget (maradjunk egyelőre ennél a kifejezésnél) alapvetően az egymástól hang
súlyosan elkülönülő, integrált hatalmi entitások anarchikus, vagy csupán az éppen 
fennálló erőviszonyok által és fenntartásuk érdekében korlátozott rivalizálása jellemzi, 
amelynek során mindegyik entitás megőrzi, de egymással szemben nem monopoli
zálhatja a legitim erőszak jogát. Ebben az értelemben „lehetetlen a nemzetközi viszo
nyok olyan felfogása, amely ne ezeket, a világ különálló egységekre osztódásából 
származó politikai kapcsolatokat állítaná vizsgálódásai középpontjába" (Hoffmann 
1961: 425-426).

Ugyanakkor e politikai entitások uralhatatlan együttlétére nem alkalmazható szaba
tosan a szociológia másik alapfogalma, a „közösség" terminus sem, abban az érte
lemben legalábbis egészen biztosan nem, ahogyan Tönnies (1983) a közösséget 
(Gemeinschaft) megkülönbözteti a társadalomtól (Gesellschaft). A nemzetközi együttlét 
nem Gesellschaft, mert „a társadalom racionális meggondolásokon, tehát választó 
akaráson alapul", de nem is Gemeinschaft, mivel tonniesnél, ahogy arra Polányi Károly 
rámutatott, a közösség „nem a társadalom előtti fok autoritásához és paternalizmusá- 
hoz való visszatérést jelenti, hanem előrelépést egy magasabb, a társadalmon túli 
formához, amely jelenlegi civilizációnkat követné. Ezt a közösséget (tönnies) az emberi 
létezés kooperatív szakaszának tekintette, amely megőrizné a technológiai haladás
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előnyeit és az individuum szabadságát, miközben helyreállítaná az élet teljességét” 
(Polányi 1976: 154). Ez a közösség-vízió (amely, jegyezzük meg rögtön, nem azono
sítható a világállam, világkormány stb. anarchia- és káoszellenes „gyógyszerének" 
követelésével)6 normative persze felállítható és fel is állítandó a nemzetközi együttlét 
szereplőivel szemben, de semmiképpen sem a múltbeli, a jelenlegi, illetve a prognosz
tizálható helyzetet mutatja, semmiképpen sem empirikus tartalom. Ha már, akkor inkább 
H. S. Maine „status társadalom — contractus társadalom" fogalompárja (Maine 1988) 
jobban használható a nemzetközi együttlét tényleges helyzetének leírására. Maine 
terminológiáját kölcsönvéve, a nemzetközi együttléteta „státuszon és a„contractus"-or\ 
alapuló társadalom közötti átmenet jellemezi, ahol is a „status” a korai társadalmak 
szabályozatlan, törzsi , a „contractus" pedig a modern társadalmak szerződésekkel 
szabályozott állapotát jelenti. Nem tagadható ugyanis, hogy a nemzetközi együttlétet 
elvileg szerződések és konszenzusos alapelvek szabályozzák. De az is tény, hogy 
egyfelől a pacta sunt servanda, azaz a szerződések kötelező betartásának elve mögött 
nincs legitim szankcionáló erő, másfelől pedig — és ez legalább annyira lényeges 
mozzanat — az alapelvek már önmagukban is, de kiváltképp egymáshoz való viszo
nyukban roppant ellentmondásosak: mindegyik kölcsönösen tartalmazza a másik 
megsértésének, semmibevételének hivatkozási alapjait. (Elegendő csak a népek ön
rendelkezési jogának és a területi sérthetetlenségnek külön-külön magasztos, de 
gyakorlatilag nehezen összeegyeztethető elvére gondolni.) Ahogy Bibó István írja, „a 
nemzetközi közgondolkodásban skizofrénia uralkodik: külön létezik az öncélú és vakká 
vált önérdekvédelmi és hatalmi politika és külön a megmerevedett és ideológiai szó
lamokkal terhelt elvi politika, anélkül, hogy a kettő olyan szintézisben tudna egyesülni, 
mely megérdemelné a gyakorlati politika nevet” (Bibó 1981: 974).

Ám amennyiben nem társadalom, s nem is közösség a vizsgálat tárgya (illetve csak 
metaforikusán nevezhetjük ennek vagy annak), vagyis a klasszikus szociológia egyik 
alapvetése sem alkalmazható rá problémátlanul, akkor a szociológiának ugyan fontos 
szerepe lehet a tárgy tanulmányozásában, de nem helyettesítheti magát a nemzetközi 
viszonyok elméletét.

Mint ahogy a politológia sem fedi le teljesen a tárgykört, noha a nemzetközi viszonyok 
valóban eo ipso politikai természetűek. Csakhogy a politológia klasszikus pillantása 
szintén inkább az integrált társadalom politikai viszonyaira esik, kiindulópontja a belső 
politikai rendszer, melyben létezik főhatalom, azaz fennáll az erőszak alkalmazásának 
legitim joga és monopóliuma. Sokkal kevésbé elmélyülten vizsgálja a nemzetközi 
rendszert (a „rendszer" szó ez esetben, amint azt már az előbb érintettük, egyébként 
is inkább csak heurisztikusán alkalmazható), ahol az erőszakot sokan és kétféleképp, 
nyersen és strukturálisan (Galtung 1971) gyakorolják, anélkül, hogy bárki jogot formál
hatna monopóliumára. Ezért van az, hogy bár a nemzetközi viszonyok elmélete tudo- 
mányrendszertanilag a politikai tudományok körébe tartozik, annak mindenképpen 
elkülönült, önálló részét, területét képezi.

c) A harmadik dilemma azzal kapcsolatos, hogy bár önállósága hivatalosan elismert, 
az eddigiekből következően mégsem meglepetés, hogy a diszciplínának nincsenek
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sem a múltból, sem a jelenből származó, beszéltethető történelmi, szociológiai, poli
tológiai „nagy szövegei", legföljebb csak szövegtöredékei. Igaz, ez utóbbiak retro
spektív távlata inkább ötezer, semmint ötven év, hiszen ilyen szövegtöredékek a nagyon 
távoli múltban is felfedezhetők. Mindazonáltal a nemzetközi viszonyok teóriájának nincs 
elmélettörténete. Ez a hiány pedig eleve megfosztja a tudományágat attól, hogy saját 
történetéből legitimációt merítsen és kanonizációt nyerjen, ahogy erre az elmélettörté
net, amint arra Thomas Kuhn felhívta a figyelmet (Kuhn 1984), magától értetődő 
lehetőséget adna. A nem létező elmélettörténet így nem töltheti be azokat a funkcióit 
sem, melyek historikusán kijegecesedett értékeket (normatív funkció), általánosítható 
módszereket (metodikai funkció), valamint az adott tárgykör szubsztanciális problé
máinak a megoldástörténetét (szubsztantív funkció) közvetítenének az elmélet jelene 
számára.

Olyan tudomány utoléréséről van szó tehát, amelynek nincs klasszikus múltja, csak 
kételyekkel teli jelene.

A taxonómia problémája

A diszciplína immanens dilemmája továbbá az is, hogy minden ismeretelméleti kétely 
ellenére, vagy talán éppen ezért, a tudományágat a produkciók (az előelméletek) 
elrettentő bősége jellemzi, ami —  horizontálisan értendő — áttekinthetőségi deficittel 
sújtja a téma érintettjeit, e sorok íróját is. Mi több, már magának az osztályozási 
szempontoknak a kiválasztása sem egyszerű feladat.

A különféle társadalomtudományi diszciplínák (történelem, szociológia, politológia) 
mentén elvégezhető klasszikus megkülönböztetésen kívül, kézenfekvő csoportosítási 
kritériumként először is a „részelmélet — nagy elmélet" felosztás adódik. Ennek alapján 
rögtön szembetűnik, hogy a szerzők többsége nem is törekszik a tárgy átfogó értel
mezésére, hanem — érzékelve a vizsgálandó területen tapasztalható cselekvésminták 
és kölcsönhatások sokféleségét, összetettségét — az „előelméletek” többsége inkább 
a jól behatárolható, precízen meghatározott jelenségek vagy folyamatok vizsgálatára 
összpontosít (pl. döntéshozatali folyamatok, konfliktuskutatás), eltérő elemzési mód
szereket alkalmaz (játékelmélet, rendszerszemléletű közelítés, strukturális-funkciona- 
lista analízis stb.), és az elvonatkoztatás különböző szintjein (leíró-empirikus, normatív 
— filozófiai szemlélet) mozog. Ezzel szemben az úgynevezett „nagy elmélet' -kísérletek, 
abban az értelemben ahogy ezt a fogalmat az előzőekben Morris Janowitztól idéztük, 
jóval ritkábbak: mindenekelőtt a „realista” iskolán belüli ambíciók (H. Morgenthau, 
R. Áron) sorolhatók ide.
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Tekintsünk át röviden néhány reprezentatív osztályozási kísérletet.
Stanley Hoffmann az elméleti igényű erőfeszítéseket a következőképpen csoporto

sítja:
-  a kidolgozottság foka (degré d’ élaboration) alapján bizonyos művek csak a 

nemzetközi viszonyok tanulmányozásának módszertani kérdéseit vizsgálják; egy ma
gasabb szinten olyan hipotéziseket találunk, melyek megszabják a kutatások irányát; 
végül a legutolsó stádium a törvény szintje, amelyen a jelenségek magyarázatára 
törekszenek, a hipotézisek végső változatát jelentik;

-  a kiterjedtség (champ d’ extension) szerint a jelzett három kategória (kérdés, 
hipotézis, törvény) mindegyikében találhatunk törekvéseket részelméletek létrehozá
sára, illetve kísérleteket általános elmélet kidolgozására;

-  a vizsgálat tárgya szerinti megkülönböztetés a más összefüggésben (lásd tudo
mány-nem tudomány dilemma) már említett tapasztalati (empirikus) elmélet és a 
filozófiai elmélet között húzódik: míg az előbbi a konkrét jelenségek tanulmányozása 
felé fordul, addig az utóbbi egy eszmény megvalósulását kíséri figyelemmel, avagy az 
emberi természet, illetőleg bizonyos intézmények a priori koncepciójára alapozott 
valóságot írja le (Hoffmann 1961).

К. Snyder, H. Bruck és В. Sapin csoportosítási logikája azon alapul, hogy a szerzők 
a nemzetközi viszonyok mely faktorait helyezik előtérbe. Megkülönböztetnek nemzeti 
érdek-, illetve hatalomelméleteket, egyensúly- és stabilitás-elemzést, geopolitikai kö
zelítést, imperializmus-elméleteket, a háború és a béke teóriáit, piacorientált közelítés- 
módot, a törvények és intézmények elméleteit, valamint különböző értékelemzéseket 
(Snyder-Bruck-Sapin 1962).

P Braillard „klasszikus" és „tudományos" közelítésmódokról beszél. Az előbbihez 
azokat a szerzőket sorolja, akik a „hagyományos" társadalomtudományi diszciplínák 
(filozófia, történelem, jog, közgazdaságtan) módszereivel vizsgálják a nemzetközi vi
szonyokat. Ezen belül három, egymástól markánsan elkülönülő gondolati irányzatot 
különböztet meg: az amerikai realizmust, a történeti szociológiát és a funkcionalizmust. 
A „tudományos” közelítésmód képviselői ezzel szemben inkább a viszonylag új keletű 
viselkedéstudományok (antropológia, szociológia, szociálpszichológia) módszereit al
kalmazzák kutatásaik során, olyan empirikus elmélet kidolgozására törekedve, amely
nek hipotézisei többé-kevésbé közvetlenül igazolhatóak, illetve cáfolhatóak (Braillard 
1973).

Az egyik legnagyobb igényű, ma már „történelminek" számító nekirugaszkodás 
Daniel Frei nevéhez fűződik, aki nemcsak az elmúlt ötven évre, hanem sokkal hosszabb 
távra visszatekintve dolgozta ki a kronológia és a kumulatív elv alapján osztályozását. 
Hangsúlyozva, hogy persze neki sem sikerült a taxonómiai sémát megtalálnia — mivel 
az elméletek komplex módon keresztezik egymást, s az időrendbeen később kelet
kezett elméletek gyakran a korábbi teóriáknak adnak, más módszertani fogásokkal, 
új megfogalmazást —, az alábbi csoportosítást találta a legkevésbé támadhatónak:

-  klasszikus politikai kozmológiák: a világról, a létről szóló általános filozófiai elmé
letek részeinek tekinthető, hierarchikus-deduktív felépítésű politikai-történeti „magya
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rázatok” . Nem a magyarázó, elemző igény a lényeges bennük, hanem a normatívákra 
utaltság, hiszen metafizikai kötődésük egyértelmű, alaptételeik időtlen, vitathatatlan 
kijelentéseknek számítanak, legyen szó akár a hegeli történetíilozófia világszelleméről, 
akár az istentől eredeztetett világrendről, vagy a természetjog észre apelláló abszolút 
és végső jogi forrásáról;

-  a világpolitika mint „nemzetközi viszonyok”: a világpolitikát államközi, majd nem
zetközi viszonyokra bontó, a késő középkortól egészen napjainkig prosperáló felfogá
sok, köztük azok a nézetek is, amelyek a világpolitikában a transznacionalizálódási 
folyamatok következtében egyre jelentősebbé váló úgynevezett nem-állami szereplőket 
(non-state actors) manapság már meghatározóknak tartják;

-  egyensúlyelmélet: a világpolitika nemzetközi viszonyokból áll, s a mértékadó 
államok azért szövetkeznek, azért bontanak szövetséget, azért háborúznak, hogy 
közöttük valamiféle — különbözőképpen definiálható — egyensúly álljon fenn;

-  „realista" iskola: központi tétele, hogy a nemzetközi politika — mint minden 
politika —  a hatalomért folyó harc, melyet a „nemzeti érdek” irányít és az „erő" — nem 
feltétlenül direkt — alkalmazása jellemez;

-  a döntéshozó és nemzetközi környezete: „State action is the action taken by 
those acting in the name of the state", vagyis az állam tevékenysége az állam nevében 
cselekvő aktorok tevékenysége. A döntéshozók világát és nemzetközi környezetét 
vizsgálja különböző társadalomtudományi és kvantifikációs módszerekkel;

-  a világ mint hatalmi és rétegződési rendszer: a világ államai globális társadalmi 
rendszert alkotnak, amelyben az egyes államok pozícióját a három „rangdimenzióban” 
elfoglalt helyük határozza meg: gazdasági nagyság (évi nemzeti össztermék), presztízs 
(más országokkal fenntartott diplomáciai és külkapcsolatok száma), hatalom (évi 
fegyverkezési kiadások). Minden állam arra törekszik, hogy három rangdimenziója 
összhangban legyen, mert a rangpozíciók meg nem egyezése egyensúlyhiányt ered
ményez. Az államok célja az egyensúlyhiány megszüntetése, az alacsonyabb szintű 
rangpozíció „felemelése" révén. Mivel azonban az elérni kívánt rangpozíciót gyakran 
más államok birtokolják, konfliktushelyzet jön létre;

-  a konfliktus mint dinamikus folyamat: a konfliktust előidéző, elmélyítő, illetve fékező 
tényezők matematizálásával, a konfliktusra való reakcióval, az eszkaláció modellezé
sével foglalkozó konfliktuskutatási irányzatok;

-  konfliktusstratégia és -megoldás: tárgyalási elmélet (bargaining theory), játékel
mélet, azaz a konfliktust a résztvevő felek szempontjából és érdekhelyzetéből vizsgáló 
teóriák;

-  integrációs elmélet: az integrációt intézményesített, erőszakmentes konfliktusmeg
oldásnak tekintő elméletek;

-  rendszerelméleti perspektíva: a „rendszer" fogalmát pusztán heurisztikus elvként 
alkalmazó teóriák (Frei 1973).

Végezetül, J. Dougherty és fí. Pfaltzgraff a nemzetközi viszonyok elméleteit majd tíz 
évvel később áttekintő könyvükben megkülönböztetik az egyensúlyelméleteket, az 
ember és környezete közötti kölcsönhatásokat vizsgáló elméleteket (man-milieu rela-
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tionship), a politikai realizmus kiemelkedő egyéniségeinek tételeit, a különféle rend
szerelméleteket, a konfliktusok mikro- és makroszintű teóriáit, az integráció-elméleteket, 
a döntéshozatali modelleket és a játék- és alkuelméleteket (Dougherty-Pfaltzgraff 
1981).

Három vita

A diszciplínát nagy mértékben domináló amerikai szemléleti iskolák történetét (folyó 
történetről van szó) a szakirodalom három nagy, időrendben egymást követő vitára 
korszakolja, s ezek a viták is a tudományág egyik dilemmáját fejezik ki. A jelzett 
korszakok, amint arra Ágh Attila felhívja a figyelmet, egyben külpolitikatörténeti korsza
kok is: „a nyugati kézikönyvek és a keleti értékelések egyaránt úgy mutatják be a 
nemzetközi viszonyok elmélete »nagy vitáit«, hogy azokat alapjában véve függetlennek 
tekintik az adminisztrációk váltásától és a gyakorlati külpolitika nagyobb fordulataitól... 
Valójában a nemzetközi viszonyok elmélete számos más társadalomtudománynál 
nagyobb mértékben alkalmazott tudomány, amely közvetlenül kötődik az adminisztrá
ciók váltakozásához és a gyakorlati külpolitika fordulataihoz” (Ágh 1986: 121).

Ez már csak azért is akceptálható fölismerés, mivel ugyanez az összefüggés a 
diszciplína intézményesedése előtti közvetlen időszakban is megfigyelhető. A 20. 
század elejétől kezdve egészen a második világháború befejezéséig az úgynevezett 
„idealista” vagy másképpen „normativista" iskola uralta az USÁ-ban a nemzetközi 
viszonyok elméletét. Ez az iskola szinte lenézte az európai genezisű, a nemzetközi 
politikára a „van", nem pedig a „kell" felől tekintő hatalmi egyensúly és geopolitikai 
elméleteket. Ez a lenézés persze — a nemes eszmék vonzása mellett — abból is 
táplálkozott, hogy az amerikai külpolitikai izolacionizmus miatt de facto is megenged
hető volt a nemzetközi politika idealista szemlélete. Képviselői akár természetjogi, akár 
pozitivista alapon viszonyultak is a joghoz, kizárólag „normativista" szemüvegen ke
resztül tekintettek a nemzetközi viszonyokra. Az iskola kapcsolódása az USA korabeli 
— mindenekelőtt W. Wilson és F. D. Roosevelt által folytatott — külpolitikájához vilá
gosan kimutatható. Az iskolán belül — átfedésekkel — három irányzat különíthető el. 
Az egyik a pacifistáké, akik mindenekelőtt az államok által akceptált nemzetközi jogtól 
várták a béke megteremtését. A toynbee-i világállam eszményéért lelkesedő utópisták 
alkották a másik csoportot. (Elveiket gyakorolva, közre is működtek a Népszövetség 
és az ENSZ megalakításában.) A legalisták még az előző két irányzat képviselőinél is 
szigorúbban kérték számon a valóságon a nemzetközi jog normatíváinak érvényesü
lését. Az egész iskola legismertebb képviselője Frank Tannenbaum, aki büszkén vállalja 
az amerikai idealizmus értékeinek képviseletét, és a Jeffersontól Wilsonon át Roose- 
veltig ívelő vonal folytatását tekinti feladatának. Mint mondja, hasonlóan a „realistákhoz", 
ő is „a kommunizmus ellen kíván harcolni, de elsősorban az értékek terén” (Tannenbaum 
1952: 32).
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Tannenbaumnak ez a kijelentése már az első nagy szemléleti vita részeként hangzott 
el, és az „ idealisták" („normativisták") kontra „realisták" közti összecsapást jelezte (Carr 
1939). Annak következtében ugyanis, hogy az USA világpolitikai szerepvállalása a 
második világháborúban, majd azt követően látványosan megnőtt, a „kell” ideáin kívül 
törvényszerűen előtérbe kerültek a „van” szempontjai is. A világpolitika tényszerű 
tudomásulvételét és vizsgálatát — éppenséggel az idevágó európai gondolatokra 
támaszkodva, de azokat egyben a hatalom, az erő, a nemzeti érdek cizelláltabb 
teoretizálásával ki is egészítve — a „realista" iskola képviselte és vállalta magára. Bár 
a két iskola között történt közeledés (sőt, Stanley Hoffmann, mint már utaltam rá, a 
szintézis megteremtésével is kísérletezik), lényegében mindmáig ez a szemléleti vita 
jelenti —  mutatis mutandis — a diszciplína meghatározó belső törésvonalát, és erre 
vezethető vissza a harmadik vita logikája is.

A század negyvenes éveiben kibontakozott első vitát — amely egyszersmind a 
tudományág intézményesülését is eredményezte — az ötvenes években követte a 
második. Ezekben az években — Tannenbaum idézett harci jelszava is utal erre — a 
hidegháború logikája az „idealistákat" szükségképpen közelítette az egyre dominán- 
sabbá váló „realistákhoz” , anélkül persze, hogy nézeteik teljesen kiegyenlítődtek volna. 
A vita mindenesetre nem közöttük, hanem az úgynevezett szcientistákkal („modernis
tákkal") bontakozott ki, akik mind az „idealistákat", mind a „realistákat" „tradicionalis- 
táknak" (értsd: elavult szemléletű, tudománytalan társaságnak) minősítették, és 
korszerű (kvantifikációs, kibernetikai, döntés- és játékelméleti stb.) módszertani eljá
rásokat alkalmazva vizsgálták a nemzetközi viszonyokat.

A második vita merőben módszertani jellegét az is bizonyítja, hogy „tudományos" 
tevékenységük közben a „szcientisták" axiómaszerűen a „realisták" tételeiből indultak 
ki, ami persze nem védte meg őket az ellentábor kritikájától (Knorr-Rosenau 1970). 
(Mi több, Z. Brzezinski is, aki pedig nem vádolható egyik tábor irányában sem külö
nösebb elfogultsággal, a „tudományos" produkciók 90%-át általában használhatatlan
nak, 10%-át pedig triviálisnak nevezte.) Mindenesetre a módszertani vita nem okozott 
olyan törésvonalat, mint az előző — szemléleti — nézetkülönbség, már csak azért 
sem, mert a „szcientista" iskola fajsúlyosabb képviselői mindig is kellő distanciával 
viszonyultak szélsőségesebben „tudományos" társaikhoz, s lényegében „modern rea
listáknak” tartották magukat.

A harmadik — lényegében az első folytatásának minősíthető — vita a hatvanas 
években kezdődött és tart mind a napig. Rigorózusan véve tehát mindvégig egyetlen 
vitáról volt-van szó: az „idealista" („normativista”) és a „realista" felfogás — módszertani 
összezördüléssel is kiegészült (második vita) — szembenállásáról. Nyilvánvaló azon
ban, hogy a „globa/isták" kontra,neorealisták” kurrens ellentétét nem tarthatjuk teljesen 
azonosnak a korábbi szemléleti csatákkal, már csak azért sem, mivel magán e két 
iskolán belül is többé-kevésbé jelentős változások következtek be. A módosulások, 
amint azt a „globalista" iskola neve is sejteti, elsősorban az „idealistákat" érintették 
többé, a „realistákat" pedig kevésbé (Maghroori-Ramberg 1982).

108



A „globalista" iskola létrejötte lényegében azokra a világméretű változásokra adott 
elméleti és intézményes reakció volt, amelyek a hatvanas évektől kezdve a nemzet- 
köziesedés, a transznacionalizáció, az integrálódás, az interdependencia, a globalizá
lódás terminusaiban kifejezhetően jellemzik a századvég nemzetközi folyamatait. A 
„globalisták” három — egymást részben „személyileg" és gondolatilag is átfedő — 
irányzattal reagáltak ezekre a változásokra. Először is maga az iskola összefoglaló 
elnevezése jelezte, hogy fölfedezték korunk nemzetközi folyamatainak globális jellegét, 
valamint — bár ezt nem hangsúlyozták— azt a tényt, hogy az amerikai szerepigények 
is egyre inkább globális jellegűek.

Az iskola „idealista" (,normatív") irányzata — kapcsolódva előzményeihez — a 
vietnami háború okozta sokkhatás, az enyhülés, a mélyülő Észak-Dél ellentét, az 
ökológiai romlás, egyszóval sajátos nemzeti és általános problémák miatt mindenek
előtt újfajta politikai világrend (amerikai) megvalósítását ambicionálja. Mindezt persze 
anélkül, hogy megkérdőjelezné a globális problémákat is okozó modernizáció létjo
gosultságát. Felfogásuk szerint az alapjában véve helyes civilizációs, modernizációs 
trendek ellentmondásainak megoldása, felszámolása végett van szükség új politikai 
intézményekre és mechanizmusokra — azaz új politikai világrendre.

A második irányzat hívei, az Jnterdependentisták" az államok kölcsönös függőségét 
világméretű gazdasági (kereskedelmi), ökológiai, politikai (és szimmetrikus) egymás
rautaltságát állítják középpontba és egyetértenek az „idealistákkal" abban, hogy a 
nemzetközi rendszer újfajta, a kooperáción nyugvó szabályozást (esetleg világállamot) 
igényel, mert a nemzetállamok spontán-elemi, konfliktusos világa erre nem alkalmas, 
és egyébként is eltűnőben van.

Végül a hozzájuk szorosan kapcsolódó „neofunkcionalista” irányzat abból indul ki, 
hogy korunkat a transznacionalizáció, az államhatárokat átszelő nem-állami szereplők 
és tevékenységek mennyiségi szaporodása és sokfélesége, a nemzetállamok disz- 
funkcionalitása, az integrálódás és mindezek következtében nem a konfliktus, hanem 
a kooperáció jellemzi. Az ezredvég felé közeledve tehát, az alapvetően a konfliktuslo
gikára „kitalált" nemzetállam végül is átadja majd a helyét — ha nem is Lenin szakács
nőjének — a világtársadalomnak, vagyis mindenképpen elhalásra ítéltetett, vagy 
legalábbis egyre csökkenő esélye van a túlélésre. (Az interdependentistákat és a 
neofunkcionalistákat az különbözteti meg az idealista-normativistáktól, hogy inkább a 
„van” leírására koncentrálnak.)

S noha nyilván mindannyian ugyanazt a világot vizsgálják, erről a közösen szemlélt 
20. századvégi „van”-ról a „realisták" korábbi alapvetésein lényegesen nemigen mó
dosító „neorealista" iskolának éppen az ellenkezője jut az eszébe: „Napjaink gondol
kodásának kliséi: a Föld-űrhajó, a zsugorodó világ, globális falu, nemzetközi 
interdependencia" — véli például K. Waltz (1979: 140). Vagy ha elfogadják is a 
globalizálódás tényét, ebben mindenekelőtt a korábban elszigetelhetőnek tartott konf
liktusok összekapcsolódásának veszélyét, globális válsággá terebélyesedésének le
hetőségét látják, és a válságra — a válságot erősítő — válaszreakcióként nem a
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nemzetközi és transznacionális, hanem a nemzeti integráció, sőt a nacionalizmusok 
erősödését prognosztizálják — még jóval a szovjet birodalom összeomlása előtt...

Paradigma-kihívások

A tentiekben érintett tájékozódási és szemléletválasztási nehézségek az elmúlt évtize
dekben tovább szaporodtak. Ahogy az a „globalisták" versus „neorealisták" vitájának 
jelzéséből részben már kiderülhetett, ezekben az években olyan tudományos kihívások 
érték a diszciplínát, melyek a tudományág „szent barmának", a nemzetállamnak a 
szuverén főszereplői mivoltát feszegetik, amint azt már korábban említettük, két oldalról 
is:

-  a nem-állami szereplők jelentőségének növekedése,
-  valamint a wallersteini „világrendszer” által kínált szemléleti alternatíva következ

tében.
Persze mindkét esetben túlzás lenne máris egyértelműen „nagy teóriát ígérő" 

megvilágosodásról beszélni a nemzetközi viszonyok elméletében, de kétségtelen, hogy 
különböző mélységű, ám paradigma7 erejű kihívásokról van szó. Az ugyanis kétség
telen, hogy bár a nemzetközi viszonyok paradigmatikus (nagy) elmélete még várat 
magára, és pillanatnyilag a részelméletek sokasága mellett legfeljebb néhány szeré
nyebb kísérlet történik a „nagy elmélet" megalkotására, mégis a nemzetállam „para
digmájának” jó ideig háborítatlan uralma véget ért, s ebben az értelemben, vagyis a 
nemzetállamot ért elméleti támadások miatt, mégiscsak paradigma-kihívásokról be
szélhetünk.

Lényegi különbség van azonban a két kihívás között. Wallerstein teóriája mélyebb 
megalapozottságú, mert a nemzetállamot — Marx nyomán — genezisében vizsgálja 
és „támadja" meg, és a nemzetközi viszonyok összes eddigi iskoláját éppen abban 
marasztalja el, hogy pusztán formai kritériumok alapján, ahistorikusan szemlélik a 
nemzetállamot, illetve a nem-állami szereplőket is. S mint már említettük, Wallerstein 
„támadása" egy nagyobb léptékű, a társadalmi változások általános magyarázatát 
megcélzó teória része, s csak e teória egyik — jóllehet szerves és lényegi — mozza
nataként mondja azt, amit az államközi rendszerről mond. Teóriája pedig a társadalmi 
változások általános magyarázatát ugyancsak ambicionáló modernizáció-elméletek 
kritikájából nőtt ki, attól elválaszthatatlan, s végül is ez a döntő különbség a két kihívás 
között. A nemzetközi viszonyok „globalista" iskolája ugyanis— csakúgy, mint a „realista" 
és a „szcientista” iskola — a modernizáció-elméletek háttérbázisára épül. A nemzet
államhoz „hű" (state-centric) iskolák a nemzetelvű modernizáció, a „globalisták" 
(global-centric) pedig a világmodernizáció teóriáira alapoznak. Vagyis a nemzetek 
külső meghatározottságait ignoráló modernizáció-elméletek és a nemzetközi politiká
ban egyenlő mértékű szuverenitást tételező koncepciók ugyanúgy komplementer vi
szonyban vannak egymással, mint a világmodernizáció trendjét és a nemzetállamok 
eltűnését vizionáló felfogások.
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Végezetül, anélkül, hogy e két paradigma-kihívás mégoly vázlatos ismertetésébe 
belefognék, további kutatások kívánatos irányaként jelzem, hogy bár a világrendszer
szemlélet kilép a szűkebb értelemben vett nemzetközi viszonyok elméletének keretéből, 
és más elvonatkoztatási szinten, jelesül a társadalomelmélet felől tekint az eredeti 
problematikára, a nemzetközi viszonyok elméletének „előtudományos" állapotán jó 
eséllyel csak ezzel az „ugrással", vagyis a társadalomelmélet, s ezen belül is leginkább 
a világrendszer-szemlélet segítségével lehet túljutni.

Záró megjegyzések

Tanulmányomból, ha más nem, annyi kiderült, hogy a nemzetközi viszonyok elméleté
nek tárgy- és problémaköre par excellence a kor- és kórtendenciák lényegét érinti, ez 
pedig még a lehető legigényesebb válaszokkal szemben is némi óvatosságot követel 
meg. Többnyire olyan kérdésekről van szó, amelyek mind elméleti, mind politikai 
szempontból nélkülözik a megnyugtató feleleteket. Ennélfogva dolgozatom célja pilla
natnyilag mindössze bizonyos kérdések tudatosítása volt, nem utolsó sorban abban a 
reményben, hogy mindez a hazai oktatás és a további kutatások számára az egyik 
lehetséges elrugaszkodási alapként szolgáljon.

Jegyzetek

1 .......a nemzetközi politikaelmélet... még nem jutott el az intézményesülés és a professzionalizáció
kívánatos szintjére." (Bihari 1987: 220). „Magyarországon jelenleg elég bizonytalan és átmeneti a 
nemzetközi viszonyok kutatásának és oktatásának helyzete a politológiában... Az új oktatási és kutatási 
intézmények kialakítása és ezek viszonya a felsőoktatáshoz éppen csak kialakulóban van... A nemzetközi 
viszonyok kutatása és oktatása a világon mindenütt szakmailag és szervezetileg relatíve önálló területét 
jelenti a politológiának, amely elkülönül a saját politikai rendszerre vonatkozó kutatástól és oktatástól, 
illetve a politikaelmélettől és az összehasonlító politikától. Jóllehet működik a Magyar Politikatudományi 
Társaságon belül a nemzetközi politikával foglalkozó szekció, de ennek a területnek a szakmai, szervezeti, 
elméleti-módszertani problémái szerintem a kívánatos mércénél sokkal inkább kívül kerültek a szakma 
egészének a magyar politikai rendszer és a politikaelmélet területén preferáló fő irányán" (Szabó 1992: 
237-238).

? Az eredeti angolszász elnevezés (Theory of International Relations) magyar fordítása megengedné a 
„nemzetközi kapcsolatok elmélete" kifejezést is. Egyetértek azonban Ágh Attila felfogásával, aki szerint a 
„kapcsolatok" szó a magyar nyelvben szűkebb értelmű a „viszonyoknál", és eleve felszínesebb összefüg
géseket sugall, mint amelyek a modern nemzetközi életet lényegileg jellemzik. Ágh ezeknek az összefüg
géseknek három fokozatát állapítja meg: „A kapcsolatok a szó szűkebb értelmében csak a társadalmak 
felszínét érintik, s még lényegileg nem kötik össze őket, vagyis önmagukban nem vezetnek ezeknek 
mélyreható, belső átalakulásához, bármennyire is számosak és sokfélék. A második forma és fokozat az 
integráció... itt a társadalmak már bizonyos szinteken és vonatkozásban lényegileg összekötődnek, de 
ezek a szálak közöttük merevek és sok tekintetben korlátozó jellegűek is... Az interdependencia nagyon 
rugalmas érintkezés és kölcsönhatás két vagy több társadalom között, amely azoknak egészen a lényegét 
érinti, de egyben a szoros kölcsönhatás mellett viszonylagos önállóságuk terét is biztosítja." Ugyanitt Ágh 
idézi Paul Streeten véleményét erről a problémáról: „A nemzetközi interdependenciát meg kell különböz
tetni a nemzetközi kapcsolatoktól. A különbség az, hogy ha a kapcsolatokat elvágják, helyettesítésük
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komoly veszteség nélkül megoldható, ...az interdependence esetében viszont a kapcsolatok elvágása 
komoly károsodásra vezet” (Ágh 1987: 146-147). Annak ellenére tehát, hogy a magyar szakirodalomban 
inkább a „nemzetközi kapcsolatok” kifejezés az elterjedtebb, én is pontosabbnak érzem a „viszonyok” 
szó használatát.

3 Bibó István idevonatkozó, ma már klasszikusnak nevezhető munkássága e tekintetben is kivételt jelent. 
Érdekes viszont, hogy Bibó inkább csak tiszteletreméltó klasszikusként, semmint megtermékenyítő hatású 
szerzőként van jelen a hazai szakmai közvéleményben Egyedül Ágh Attila hivatkozik a tiszteletkört 
meghaladó értelemben Bibó aktualitására, mégpedig a világrendszer-elméletekről írt könyvében (Ágh 
1988: 103-111). Bibó par excellence elméleti műve azonban — a magyarul és angolul is megjelent „A 
nemzetközi államközösség bénultsága és annak orvosságai" című munka (Bibó 1978) — szinte teljesen 
visszhangtalan maradt a szakirodalomban.

4 Erre vonatkozóan írja Szűcs Jenő:" A szemantikai nehézség abban áll, hogy ...modern kategóriarendsze
rünkben a „nemzet" olyan fogalmi jegyek, képzetek és feltételezések összességét tartalmazza, amelyek 
együttesen csak a 18-19. század óta léteznek, (még ha a szótartomány határait nehéz is szabatosan 
körülírni), tehát a szavakban rejlő zsarnokság, tyranny of words miatt modern képzeteink tudatos vagy 
öntudatlan átvitelének veszélye nélkül nehezen alkalmazható a régi századok jelenségeire,annak ellené
re,hogy maga a szó, eredetileg a latin natio, majd a 12-14. század óta legtöbb európai nyelvben ennek 
származékai (nation, nazione stb.) vagy pontos archaikus megfelelői (például éppen a magyar nemzet a 
cseh, szlovák národ) egykor éppen azokat az integrációs formákat jelölték (ha nem is eleve, nem is 
következetesen, s nem is kizárólag csak azokat), amelyek a modern nemzet történelmi előzményeiként 
tekinthetők... Abból a vitathatatlan tényből indulhatunk ki, hogy a modern nemzetek nem a vákuumból 
keletkeztek, hanem megvannak a maguk történeti előfeltételei és előzményei, éspedig sok évszázados 
(noha nem egyenletes folyamatok és a középkor óta formálódó (noha a modernnel gyakran nem azonos) 
integrációs képletek formájában. Ez utóbbiak forrásszerú neve egyébként (noha — mint jeleztük — nem 
eleve és nem következetesen gyakran »nemzet« volt, vagyis a nyelvi forma kontinuitása maga is tükröz 
valamit a jelenség bizonyos mértékű kontinuitásából" (Szűcs 1984: 202-204).

5„ A modern nemzetek azonban nem egyszerűen a feltételek és előzmények folytatása — mintegy összeg
zése és magasabb szintre emelése —  , hanem egyidejűleg azok meghaladása révén jöttek létre, mint a 
történelem egészen újszerű képletei... A harmadik rend, a polgárság (vagy az annak funkcióját betöltő 
réteg) csakis úgy volt képes a maga társadalmi, politikai, gazdasági és intellektuális emancipációját 
kiküzdeni a társadalmi struktúra rendi, a politikai szféra feudális-abszolutisztikus, a gazdasági élet 
kedvezőtlen regionális hatalmi tagolódásával, s a mindezt tükröző eszmei kötőerőkkel szemben, hogy 
egy bizonyos jegyeiben, szociális szinteken és hagyományos kapcsolatokban már történetileg adott 
integrációs formán belül (amelynek neve már századok óta nemzet volt (minden embert — »a népet- — 
jogi és politikai értelemben minden felsőbb autoritástól függetlenül és belső rendi tagolódásától mentes 
szuverén emberi közösséggé — egységes «társadalommá- deklarált, s ezt a történetileg merőben új 
képletet —  a «nemzeti társadalmat- —  tette meg mind retrospektíve a történelem, mind a jelen és jövő 
politikai, gazdasági, kulturális stb. viszonylatainak (tényleges vagy óhajtott) elrendezési keretévé, ill. elvi 
forrásává. Ami mármost e metamorfózis összetevőit illeti, kétségtelenül lényeges körülmény, hogy az 
integráció valamilyen történeti formája eleve adva volt. De nem kevésbé lényeges, hogy ennek jegyei 
ugyancsak eleve különböztek aszerint, hogy elsődlegesen az állam, a monarchiák territoriális-intézményi 
fejlődése kovácsolta-e ki a késő középkor óta natio, nation néven emlegetett" államnemzetiséget (mint 
általában Nyugat-Európában), vagy a meglévő államkeretekkel szemben elsődlegesen a nyelvi és 
kulturális összefüggések köré kristályosodtak ki a történeti integratív erők (mint általában Közép- és 
Kelet-Európábán), illetőleg a nyelvi kritérium egy egykori, középkori államkeretböl levezetett történeti és 
jogi érvrendszerrel együtt képezte a nemzetté válás kiindulópontját (mint Közép-Kelet-Európának a 
Habsburg- oszmán birodalmi konglomerátumához tartozó régióiban)... A modern nemzettörténelmileg 
konstituált érdekközösség és belső társadalmi érdekellentétek komplikált képlete... Ha a modern nemzet 
valami több, mint ami statikus ismérvek bármilyen képletével kielégítően meghatározható, az éppen a 
«polgári kötelékek- komplexitásából és a «nemzeti társadalom- ezzel összefüggő, alapvetően új modell
jéből következik... Éppen ezek az elemek és feltételek alkalmasak arra, hogy a legvilágosabban és 
leginkább félreérthetetlenül megragadják azt, ami a »nemzet« modern fogalmában az ismérvek sokféle
ségén túl közös, s határozottan elválik a történeti tartalmaktól. Csak a legfontosabb háromra korlátozódva, 
az egyik ilyen tétel (ill. követelmény), hogy minden ember egy bizonyos nemzethez tartozik (vagy kell. hogy
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tartozzék), s viszont: minden nemzetnek az azt alkotó individuumok elvileg egyenlő tagjai A másik maga 
a nemzeti szuverenitás merőben új koncepciója, melynek értelmében a politikai hatalom és szervezet, 
maga az állam a (nemzet) fogalmának függvénye: csakis a nemzeti szuverenitást kifejező állam legitim: 
ha ilyen nem létezik, létre kell hozni... {Az én kiemelésem . -  G. B.) Végül a szóban forgó modell értelmében 
a nemzet par excellence politikai lojalitás tárgya, sőt e viszonylatok közt domináns helyet foglal el; a 
lojalitások konfliktusa esetén, ha például az állam nem fejezi ki a nemzeti koncepciót, az állampolgári 
hűség eszmeileg legitim módon megszeghető a nemzethez való hűség jegyében" (Szűcsi 984: 204, 207, 
208, 209).

B Maga Tönnies is ír ilyen „gyógyszerről": „... végső céljaként adható meg az államok sokaságának 
megszüntetése és helyettesítése, egyetlen világköztársaság megalapítása, a világpiaccal azonos kiterje
désben, amelyet a gondolkodók, tudósok és írók kormányoznának, s amely nélkülözhetné a pszicholó
gián kívüli kényszerítő eszközöket. Az ilyen tendenciák és szándékok talán sohasem |utnak világos és 
tiszta kifejezésre, nem beszélve megvalósulásukról: felfogásuk azonban hozzásegít sok valóságos 
jelenség megértéséhez, és ahhoz a fontos belátáshoz, hogy a nemzeti államok kialakulása csupán 
ideiglenes korlátozása a korlátlan társadalomnak" (Tönnies 1983: 313).

7 A paradigma fogalmát a kuhni értelemben használom (Kuhn 1984).
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Elek Sándor

RÉSZMUNKAIDŐS FARMOK A FEJLETT ORSZÁGOKBAN*

Bevezetés

A szakirodalomban mind általánosabb az a felismerés, hogy a részmunkaidős gazdál
kodás jelen van úgyszólván minden ország agrárgazdaságában (Hann 1987). Ebben 
az írásban azonban csak a fejlett (ezen belül is elsősorban az európai) országok 
részmunkaidős farmjairól, illetve családjairól szólunk. Úgy gondoljuk, hogy a fejlődő 
országok roppant heterogén volta, mezőgazdaságuk éghajlati okok miatti különböző
sége következtében a hazai és az európai adatokkal való összevetés aligha lenne 
lehetséges.

Az összehasonlítás még az európai országok esetében sem problémamentes. 
Magára a jelenségre azonban néhány európai országban már a századforduló körül 
felfigyeltek (Gasson 1988). Megjelentek az első írások, amelyek magyarázatot kerestek 
a jelenség meglétére és bővülésére (Fuguitt 1959; Hathaway-Waldo 1964), miközben 
még arra sem voltak megbízható, hasonló tartalmú adatok, hogy egy-egy országban 
a részmunkaidős gazdálkodás mennyire kiterjedt. Az értelmezési, fogalmi bizonytalan
ságokról írottak alapján nem meglepő, hogy a kérdés megválaszolása korántsem 
egyszerű. Igaz ugyan, hogy a legtöbb ország saját nemzeti statisztikájában szerepeltet 
valamilyen adatot a részmunkaidős farmokról, ennek ellenére, mivel a fogalom definí
ciója országonként különbözik, a nemzetközi összehasonlítás lehetősége korlátozott. 
Némely esetben a definíció a ledolgozott időn, más esetben pedig a farmon kívüli 
munkából származó jövedelem arányán alapul. Vizsgálódásunkat megkönnyíti, ha lazán 
határozzuk meg a fogalmat. Eszerint részidős gazdálkodónak tekinthetők azok a 
családok, ahol egy vagy több családtagnak a farmon végzett munkán kívül más 
foglalkozása is van, s ezért „jelentős" jövedelemhez jutnak.

A részfoglalkozású gazdálkodás súlya, elterjedtsége

A részmunkaidős farmerek diszkriminálása a közös piaci agrárpolitikában a hetvenes 
évek közepén kezdett megszűnni. Nyilván nem véletlen, hogy az OECD 1977-ben és 
1978-ban publikált három kiadványában összehasonlító adatokat és elemzéseket 
közölt a fejlett országok ilyen típusú gazdaságairól (OECD 1977-1978; Martens 1980; 
Bergmann-Laurent 1977).

* Készült a T 4600 sz. OTKA-kutatás keretében.
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Kiadványokban megjelent és egyéb elérhető adatok jelzik, hogy a részfoglalkozású 
gazdálkodás a világ sok országában igen fontos tényező. Az OECD 1977-78-ban 
publikált felvételéből kiindulva és adatait egyéb forrásokból kiegészítve (Hallberg 1987) 
jó áttekintést kapunk a jelenség elterjedtségéről és alakulásának tendenciájáról.

1. tá b lá z a t
A ré s z m u n k a id ő s  gazdá lkodás  je le n tő s é g e  néhány o rszágban  
(1960-1980)

Ország A részidős farmok A farmon kívüli munkából
aránya (%-ban) származó jövedelem aránya

az összes családi
jövedelemben (%-ban)

1960 1970 1980 1960 1970 1980

Ausztria 48 52 _ _
Belgium - 43 - - - -
Kanada 31 35 — 36 74 -
Finnország - 37 - - - -
Franciaország - 23 22 - - 40
NSZK 59 57 55b - - —

Írország - 22 42 - - -

Olaszország - 38 - - - -
Hollandia - - 25b - - -

Norvégia 61 67 69 - - -
Spanyolország - 48° - - - -
Svédország 27 39 - 370 - 68
Svájc 4 73 51b 51 - - -
Nagy-Britannia - 23 27 - - -
Egyesült Államok 45 54 55 43 55 61
Japán 66 84 87 45 63 79
Korea 27 32 27 16 18 20
Tajvan 60 70 91 16 45 66
Lengyelország 45 54 - - - -

F orrás : Hallberg (1987)

a1965; b 1975; Ccsak a II. csoportba tartozó farmok; d1966

A táblázat adatai a részfoglalkozású gazdálkodásnak a jelentőségén túl országonkénti 
különbözőségére is figyelmeztetnek. Az eltérésekben számos tényező hatása tükröző
dik (Gasson 1988). Az nyilvánvaló, hogy nem az egyes országok általános fejlettségi 
szintje, de még csak nem is mezőgazdasági fejlettsége a meghatározó.

Japánban szembeötlően túlsúlyban vannak a részmunkaidős farmok. Ennek az az 
alapvető magyarázata, hogy a szélsőségesen immobil földpiac nagyon alacsony 
farmmérettel párosul, s ez szükségessé teszi a gazdálkodó családok kiegészítő fog
lalkozását. Erre a lehetőségük is megvan, mivel a gazdaságpolitika segíti a rurális 
területek harmonikus mezőgazdasági és ipari fejlődését (Franklin 1988).
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Hasonló okok magyarázzák az NSZK adatokat is. Ott is főképp a megélhetéshez 
elégtelen földterületű farmokon élő családok keresnek más jövedelmet is. A város 
környéki területeken alacsonyabb, a perifériális területeken és a hátrányos helyzetű 
térségekben magasabb a részmunkaidős farmok aránya. Ez utóbbi vidékeken ösz
tönzik az egyéb munkaalkalmak teremtését. Némelyik tartományban (pl. Baden-Würt
temberg) az ipari és mezőgazdasági tevékenység hosszabb ideje meglévő szimbiózisa 
magyarázza a nagyarányú részfoglalkozású gazdálkodást (Zurek 1986).

Nem meglepő, hogy a hegyvidéki területekkel rendelkező és az északi országok 
mezőgazdaságára is a magas arányszám a jellemző. A rövid tenyészidőszak és a 
tradicionális kiegészítő foglalkozások (halászat, erdészet, fafeldolgozás) mellett az 
újonnan kialakult falusi turizmus, az idegenforgalom szolgál itt további magyarázatul 
(Blekesaune 1990).

Spanyolországban, Olaszország déli területein pedig a szélsőséges birtokmegosz
lás következtében a kis farmok gazdálkodói a nagybirtokon találhatnak legalább 
szezonális munkát.

Az alacsony arányszámok mögött is eltérő indokok lehetnek. Hollandiában és 
Dániában az intenzíven gazdálkodó, közepes méretű birtokok dominanciája miatt kevés 
a részmunkaidős farm. Franciaország egyes részein és Angliában a nagy farmok 
túlsúlya miatt alacsonyak az arányok. Franciaország kedvezőtlen adottságú területein, 
Walesben és Írországban pedig egyéb foglalkozás hiányában alacsonyak az arányok. 
A jelenség bonyolultságára utal, hogy például Angliában (NSZK-val ellentétben) épp 
a nagyvárosok (különösen London) körül magasabb a részmunkaidős farmok aránya, 
mivel ott e kategória részben a városból kiköltöző „új falusi" középosztályt jelenti 
(Gasson 1988; Turner 1991).

Bár az adatok egyértelmű tendencia megállapítására nem elegendőek, azt min
denképp állíthatjuk, hogy a részfoglalkozású gazdálkodás jelentősége legalábbis nem 
csökken. Az adatok egyik forrásául használt 1985-ös Arkleton Trust Report megjegyzi 
azt is, hogy a részmunkaidős farmok II. csoportjának aránya majdnem minden fejlett 
országban növekedett. Ebbe a csoportba azok a gazdaságok tartoznak, ahol a 
háztartás tagjai munkaidejük több mint felét a farmon kívüli munkavégzéssel töltik.

Egyéb források is azt jelzik, hogy bár az elmúlt évtizedekben a nyugat-európai 
országok mezőgazdaságában a farmok száma jelentősen csökkent, a részmunkaidős 
farmok aránya stabilnak tekinthető. Például a norvég farmok túlélését vizsgáló empirikus 
kutatás szerint (Blekesaune 1990) 1979 és 1989 között a részmunkaidős farmok aránya 
kissé (53%-ról 57%-ra) nőtt, de a termelést nem folytató, csupán lakóhelyi farmoké 
több mint megháromszorozódott (5%-ról 18%-ra), miközben a főmunkaidős gazda
ságoké 42 százalékról 26-ra csökkent.

Gasson (1986) elemzései arra figyelmeztetnek, hogy az angol és walesi részmun
kaidős farmok stabil arányszáma mögött jelentős belső változás és cserélődés van. 
A II. csoport (alacsonyabb farmjövedelem) aránya növekedett, s változtak a regionális 
arányok is. A külső munkavállalásra különböző okokból kerülhet sor. Például a farm- 
jövedelmek hanyatlása és az egyéb jövedelmektől való elmaradása különösen erre
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ösztönöz. A farmok gépesítése, a közlekedés, az ingázási feltételek javulása vagy a 
helyi állások gyarapodása ezt lehetővé is teszi, miközben a recesszió fékezi ezt a 
folyamatot. A nagyobb farmokon az átlagnál képzettebb feleségek önálló foglalkozás 
és társadalmi kapcsolatok iránti igényeik miatt keresnek külső foglalkozást, s ezzel a 
háztartás a part-time kategóriába kerül. Ugyancsak ilyen hatása van, ha az örökös 
megtartja nem mezőgazdasági foglalkozását, s ugyanakkor megtartja és műveli a 
családi birtokot is. Persze az is előfordul, hogy a részmunkaidős farm főfoglalkozásúvá 
válik vagy megszűnik.

Az Egyesült Államokban határozott tendencia a részmunkaidős farmok arányának 
növekedése. Jellegük az ország különböző vidékein meglehetősen eltérő, de általá
nosnak mondható, hogy az ország nagyon sok régiójában kedvezőek a körülmények 
elterjedésük, arányuk növekedéséhez (Buttel 1982). Az üzleti élet és az ipar decent
ralizációja munkalehetőséget teremt a rurális térségekben. Az átlagos munkaidő csök
kenése, a vidéki infrastruktúra, különösen a közlekedés javulása, a személyautók 
elterjedtsége ugyancsak ebbe az irányba hat. A farmok gépesítése, munkaerőigényé
nek csökkenése is növeli a külső munkavállalás lehetőségét.

Mindezek eredményeként a farmon kívüli munkavégzésből származó jövedelem 
állandó és jelentős komponense sok amerikai farmháztartás jövedelmének (Brookes- 
Reimund 1989). 1986-ban a farmok fele esetében a háztartás jövedelmének többsége 
farmon kívüli forrásból származott és 40 százalék esetében a farmjövedelem volt a 
meghatározó; 10 százalékuknál pedig a két jövedelemforrás kb. egyenlő nagyságú 
volt.

A részmunkaidős gazdálkodás motivációi

Az előbbiekben láttuk, hogy nagyon széles körben elterjedt jelenségről van szó. Azt is 
ismertettük, hogy a részmunkaidős gazdálkodás tartós fennmaradását, bővítését az 
agrárpolitika hosszú ideig nem tekintette céljának. Az e célokkal ellentétes folyamatokat 
magyarázó okok keresése azonban már viszonylag korán megkezdődött.

A korai elemzések csupán gazdasági magyarázatot adtak. Ezen belül is vagy 
makroökonómiai okot említettek, vagy egyéni munkaerőpiaci döntésnek tekintették, 
szigorúan a gazdasági racionalitásra korlátozódva (Allen et al. 1937; Fuguitt 1959; Lee 
1965). Az első szisztematikus elemzések amerikai szerzőktől származnak. Tudomásom 
szerint Allan és munkatársai az elsők között voltak a fogalom használatában is. Fuguitt 
(1959) a munkaerőpiaci szívó és nyomó erőkkel magyarázta a farmerek döntéseit. Lee 
(1965) pedig erőforrás-allokációs döntésként értelmezte azt, hogy a farmer saját 
gazdaságban vagy azon kívül hasznosítja-e munkaerejét. A munkaerőpiaci és az 
erőforrás-allokációs ökonómiai megközelítések az újabb tanulmányokban is megtalál
hatók. Frank (1983) a munkanélküliséget is bevonja az EK-országok farmtípusairól 
szóló elemzésébe. Summer (1982) úgy találja, hogy a részmunkaidős gazdálkodás 
tulajdonképpen rugalmas erőforrás-alkalmazkodás a változó gazdasági és társadalmi
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feltételekhez. Szerinte kevesebb költséggel jár ez a gazdálkodási mód, mint a kizáró
lagos farmer-tevékenység, avagy a gazdálkodás teljes felhagyása. Ugyanis ebben a 
rugalmas gazdálkodási módban hasznosul leginkább a humán tőke.

A nyolcvanas évek elején szinte reneszánsza van a témának. A Geojournal 1982. 
évi 4. számát e speciális témának szenteli (Cavazzoni-Fuller 1982, Bollman 1982; 
Arnalte 1982; Enyedi 1982; Kada 1982; Mrohs 1982; Symes 1982). ASociologia Ruralis 
1983-ban ugyancsak különszámot szentel a részmunkaidős gazdálkodásnak. Fuller 
(1983) bevezető tanulmányában a nemzetközi áttekintés mellett a jövőbeni kutatások 
során szükséges metodológiai megfontolásokra is kitér. Ehhez már figyelembe veszi, 
hogy a vizsgált jelenség motivációi nem korlátozódnak csupán egyéni gazdasági 
döntésekre. A farmon kívüli munkavégzés, illetve a farm-diverzifikáció tárgyában meg
hozott döntés nem csupán az egyén elhatározása a munkaerő-allokáció optimalizálása 
érdekében, hanem a háztartás olyan döntése, amely nem csupán a gazdálkodó 
munkaerejével és jövedelmével kalkulál, hanem a többi családtagéval is, és ebben a 
kalkulációban a szűkén vett gazdasági megfontolások mellett életformaigények és 
egyéb, az értékek felől megérthető szempontok is szerepet játszanak.

A gazdasági megfontolásokon kívüli tényezők befolyásoló szerepét jól rendszerezi 
Barlett (1986). írásának már a címe is kifejező: Részmunkaidős gazdálkodás: a farm 
vagy az életforma megőrzése? Hivatkozik van Es és munkatársai (1982) kutatási 
eredményére, akik szerint a részmunkaidős gazdálkodók mindkét világból a jobbikat 
keresik. Vagyis úgy tartják fenn a vidéki életformát, hogy nem csupán a gazdálkodásból 
kell megélniük. Saját kutatása alapján is úgy találja, hogy az életformával összefüggő 
motivációk nem hanyagolhatok el. Az életforma-megfontolások különbözőek lehetnek, 
például az örökölt birtok megtartása, egészségesebb környezet, autonómia iránti igény, 
a nyugdíj idején végzett hasznos elfoglaltság stb. A környezeti szempontok, az egész
séges táplálkozás iránti igények, mint hivatkozások különösen az utóbbi években 
erősödtek fel (Jakob-Brinkerhoff 1986).

A farmerháztartások többféle pénzkereseti tevékenysége azonban nem csupán az 
életforma-elvárások teljesítését jelentheti, hanem családon belüli konfliktusokat is okoz
hat. Gyakran az a vita tárgya, hogy érdemes-e a gazdaságra költeni. A feleség hajlamos 
a gazdálkodást a férj költséges hobbyjának tekinteni, az „ő üzletéről", az „ő traktoráról" 
stb. beszél, s ezzel a hozzá fűződő viszonyt is minősíti. Vagyis a részmunkaidős 
gazdaságokban másképpen alakulhat a nemek szerepe, mint a tradicionális farmer 
családokban (Symes-Marsden 1983). Ezek az apró momentumok is arra figyelmez
tetnek, hogy a vizsgálatokat a gazdálkodók helyett célszerű a gazdálkodó családokra, 
illetve háztartásokra irányítani.

E megfontolások alapján azArkleton Research 12 európai országra kiterjedő kutatási 
programot dolgozott ki. A program konceptuális alapjául ez az új felfogás szolgált. A 
tervezett vizsgálatok nem a részmunkaidős farmok, hanem a többféle foglalkozású 
gazdálkodó családok („multiple job holding families”) viszonyainak elemzését célozták. 
A program véglegesítése során bevezették a többféle tevékenység (pluriactivity) fo
galmát, s ezzel kiterjesztették a vizsgálatokat a pénzkeresettel nem járó tevékenysé
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gekre is (Fuller 1990). A kutatás eredményeként az európai családi farmokról bő 
ismereteink vannak.

A nyugat-európai családi farmok a nyolcvanas évek végén

Már a nyolcvanas évek első felében végzett vizsgálatok azt tanúsítják, hogy a farm 
eredete és egyéb jellegzetességei mellett más tényezők is befolyásolják a nyugat-eu
rópai farmokon gazdálkodók döntéseit (Bonanno 1987).

Az a hipotézis fogalmazódott meg, hogy a részmunkaidős farmok arányát nem 
országonként, hanem inkább régiónként, tájegységenként érdemes elemezni. Az egy
ségesülő Európában ez feltehetően még fokozottabban érvényesül majd. A támogatási 
rendszer és a piaci rendtartás egyre inkább az EGK szintjén, illetve régiók, tájegységek, 
területi típusok (pl. elmaradt területek) szerint szabályozza a gazdálkodást.

A valóságos folyamatok megismerése és a megfelelő szabályozás kialakítása 
érdekében 1987-ben nemzetközi kutatás kezdődött a farmstruktúra és a farmon kívüli 
jövedelemszerző tevékenység vizsgálatáról. A 12 EGK ország közül Dánia, Belgium 
és Luxemburg kimaradt, de 3 EGK-n kívüli ország (Ausztria, Svájc, Svédország) is 
szerepel a felvételben. A mintavétel úgy történt, hogy előbb 24 körzetet választottak 
ki, majd ezután reprezentatív kiválasztással minden körzetből 300 farm került a mintába.

A megkérdezett háztartások tehát szigorúan véve csak a kiválasztott régiókat 
reprezentálják, de ezek a régiók jól kifejezik az EGK-ban meglévő munkaerőpiaci, 
gazdasági fejlettségi, klimatikus, kulturális stb. különbségeket. A kutatás 1992-ben 
zárult, s a választott módszer lehetővé teszi az induló és az 1991-es állapot, valamint 
a változási folyamat felmérését. Ezekhez a háztartási felvételekhez kapcsolódóan 
minden tanulmányozott körzetben összefüggés-vizsgálat készült a társadalmi-gazda
sági feltételekről, az agrárszerkezetről, a hozzáférhető juttatásokról. Az összefüggés
vizsgálatok és az 1987-es adatfelvétel felhasználásával már elkészültek az első 
összefoglaló elemzések (Arkleton Trust 1989; McKinnon 1990; Sebestyén 1991).

Ezek az elemzések azt mutatják, hogy a strukturális változás jellege szempontjából 
az európai farmok 3 fő típusba sorolhatók: stabil (38%), professzionalizálódó (36%) 
és visszavonuló (26%).

A professzinonalizálódó farmokat specializálódás, intenzív termelés, elmélyülő kom- 
mercializálódás jellemzi. Ez a régebbi agrárpolitika leginkább respektált „ideáltípusa" 
volt, amelyik a technikai hatékonyságot s a piaci és agrárpolitikai ösztönzőkre való 
gyors reagálást reprezentálja. Ebbe a típusba éppúgy beletartozhatnak a nagy gabo
natermelő és állattenyésztő vállalkozások, mint a meglehetősen kis méretű professzi
onális családi farmok. Fő közös jellegzetességük, hogy legalább egy családtag 
főfoglalkozásban a farmon dolgozik, s a családi jövedelem nagy része a mezőgazda
ságból származik. A fiatal, képzett farmerek felülreprezentáltak e csoportban, az 
idősebb gazdálkodók általában csak akkor kerülnek ide, ha olyan örökösük van, aki 
folytatni akarja a gazdálkodást.
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A technikai újításokra s az új eljárásokra fogékonyak. Mindazonáltal az új rurális 
politika szemszögéből problémát jelentenek, mivel a termékfeleslegek növekedését 
eredményezhetik, s nagy mennyiségben használnak vegyszereket és antibiotikumokat. 
Az organikus termelés, vagy azok az egyéb termelési formák, amelyek kevés input 
felhasználásával járnak, kedvezőbbek lennének, de ma még' a professzionalizálódás 
e típusai csak kifejlődőben vannak. Ugyancsak kívánatos lenne, ha a régi típusú 
modernizációt a családi farmok diverzifikációja, a termelési erőforrásoknak a nem 
mezőgazdasági tevékenység javára történő újraelosztása váltaná fel a rurális gazda
ságban.

Gazdaságpolitikai szempontból a stabil farmokat tekintik a legkedvezőbbnek, mert 
nem idéznek elő sem termékfelesleg-növekedést, sem elnéptelenedést. Nem érzik a 
változás kényszerét, mert vagy elegendő jövedelmük, vagy szerény jövedelmi igényük 
van. A háztartások három csoportja sorolható ide:

-  olyan fiatal családok, amelyek az elegendő jövedelemhez kellően nagy farmon 
gazdálkodnak;

-  azok a családok, amelyeknek nem a gazdaság a fő jövedelemforrásuk, a farm 
csupán jövedelem-kiegészítésre vagy lakóhelyként szolgál;

-  azok az idősebb farmerek, akik a nyugdíjig még fenntartják a gazdálkodást, de 
nem változtatnak a méretén.

A mezőgazdasági tevékenység csökkentése, a gazdálkodásból való kivonulás 
különböző formában és mértékben történhet. Az extenzívebb gazdálkodásra való 
áttérés, a farm bérbeadása, a gazdálkodás önellátó vagy hobby szintre csökkentése, 
esetleg teljes megszüntetése egyaránt e típusba sorolható. A családszerkezet, a farm 
mérete és a környezeti feltételek alapján a visszavonulók két markáns csoportja különül 
el:

-  kis farmokon gazdálkodó fiatal családok, ahol a nem mezőgazdasági jövedelem 
egyre meghatározóbb a háztartási bevételekben;

-  idős házaspárok, ahol nincs a gazdálkodást folytatni kívánó örökös.
Az előbbiek inkább a jó munkaerőpiacú, fejlett területeken fordulnak elő, s itt a 

visszavonulás nem generál kedvezőtlen társadalmi és regionális folyamatokat. A má
sodik csoport a hátrányos helyzetű körzetekben gyakori, ahol a visszavonulás hatására 
elnéptelenedés és a térség további marginalizálódása fenyeget.

A szóban forgó vizsgálat adatai szerint Nyugat-Európában a mezőgazdaság to
vábbra is elsődlegesen családi ügy. A megkérdezett háztartások több mint 90 száza
lékában az ott lakó családtagok végezték a farmon felhasznált munka legalább 
egynegyedét, a háztartások 59 százalékában pedig több mint háromnegyedét. Igaz 
ugyan, hogy ezek az átlagok országonként, körzetenként jelentősen szóródnak, a 
családi művelésű farmok megszűnésének jóslata azonban korainak bizonyult. Ugyan
akkor tény az is, hogy Európa-szerte magas azoknak a farmoknak az aránya, ame
lyeknek a jövedelme nem éri el az egyéb gazdasági szektorok átlagbérét sem.

1987-ben a mintába került farmok 20 százalékán az évi ledolgozott munkaidő 
kevesebb volt, mint egy főfoglalkozású dolgozó évi munkaideje. Ha figyelembe
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vesszük a nem családtagok által végzett munkákat, akkor a farmok 29 százalékát 
tekinthetjük részmunkaidősnek. Ezek a gazdaságok döntő többségükben a kis farmok 
közül kerülnek ki, a méret meghatározására azonban nem a földterület, hanem a 
gazdasági teljesítmény szolgál.

A farmjövedelem átlagosan a háztartások összjövedelmének 48 százaléka. Az 
eloszlás azonban erősen bimodális. A háztartások csaknem felében a farmjövedelem 
az összes jövedelem 30 százalékát sem éri el, kb. kétötödében azonban több mint 
70 százalékát adja, 28 százalékában pedig meghaladja a 90 százalékot. A 24 vizsgált 
körzet közül 7-ben a háztartások többségében a farmjövedelem aránya meghaladta 
az 50 százalékot, 6 körzetben (Ausztria, NSZK, Olaszország) azonban a háztartások 
20 százalékában sem érte el az összes jövedelem felét.

Figyelembe véve a farmok méretét, a farmokon ledolgozott munkaidőt és a jövedelmi 
adatokat, nem meglepő, hogy az európai farmháztartások nagy része többes foglal
kozású (pluriaktív). Ha bármely családtag rendszeres vagy szezonális jövedelemszerző 
tevékenységét tekintjük kritériumnak, akkor a mintába került háztartások 62 százaléka 
volt többes (vegyes) foglalkozású, s a körzetenkénti mutatók 36 százalék és 87 százalék 
között oszlanak meg.

Nyugat-Európában meglehetősen ritka, hogy a farmháztartásoknak csupán mező- 
gazdasági tevékenységekből van jövedelmük. Az 1987-ben felmért farmoknak mind
össze 18 százaléka tartozott ebbe a kategóriába. Az egyéb, farmra alapozott 
vállalkozások aránya elég alacsony. Csak a háztartások 7 százalékában haladta meg 
az e tevékenységgel eltöltött idő a farmon lakó családtagok összes munkavégzésének 
felét, s a háztartások 22 százalékában volt valamelyik családtagnak egyáltalán ilyen 
tevékenysége. A farm alapú vállalkozások leggyakoribb típusa a növényi és állati 
termékek feldolgozása, kiskereskedelmi értékesítése, erdészet, szállásadás és ven
déglátás.

A farmon kívüli munkavégzés ennél jóval gyakoribb, s még a nagy farmokon 
gazdálkodó háztartások egyharmadában is van legalább egy családtag, aki a farmon 
kívül vállal munkát. Természetesen a külső munkavállalás a kisebb farmokon általáno
sabb, s ott inkább a munkaerőpiaci lehetőségek határozzák meg, mint az egyes 
családtagok motivációi és a háztartás demográfiai helyzete.

A gazdálkodóknak általában nagyobb arányban van farmon kívül állásuk és jöve
delmük, mint a feleségnek, de ez a megállapítás a nagy farmokra nem vonatkozik. 
(Ott, kis különbség mellett, épp fordított a helyzet.) Ugyanez az összefüggés jellemző 
a farmon élő gyerekek esetében is. Vagyis általában a fiúknak inkább van farmon kívüli 
pénzkereső munkája, de a nagy farmokon fordítva van. Általános tendencia az, hogy 
ha a nagyméretű farmokon élő családok valamelyik tagja külső állást vállal, akkor az 
az átlagnál magasabb presztízsű foglalkozás.

Ha nem a tevékenységek előfordulásának gyakoriságát, hanem a gazdálkodó 
családok jövedelemforrások szerinti összetételét vesszük figyelembe, még inkább 
szembeötlik a farmon kívüli munkavállalás súlya (2. táblázat).
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2. tá b lá za t
A  há z ta rtások  jö ve d e lm é n e k  forrása a farm  m é re te  szerint 
(száza lékban)

Összes Kicsi Közepes Nagy

Jövedelemforrás facfn

Mezőgazdaság 48 21 52 79
Félmezógazd. 1 1 2 1
Egyéb farm.tev. 3 2 3 3
Farmon kívüli munka 27 42 25 10
Szociális támogatás 18 30 15 4
Egyéb 2 3 2 2

5733 2237 1870 1617

F orrás : McKinnon (1990)

Ezek a megoszlások arra figyelmeztetnek, hogy a farmon kívüli munkavégzés még a 
nagy farmokon is fontosabb jövedelemforrás, mint az ún. farm-diverzifikáció. Azoknak 
a farmháztartásoknak az aránya, amelyekben a jövedelem több mint 10 százaléka 
származik félmezőgazdasági vagy egyéb nem mezőgazdasági vállalkozásból, 5, illetve 
7 százalék.

A farmon kívüli munkáért kapott kereset azonban a háztartások egyharmadában 
meghaladja az 50 százalékot. Szoros kapcsolat van ugyan a farmok mérete és a 
különböző jövedelemforrások fontossága között, de még a nagy farmok egynegye
dében is a háztartási jövedelmek több mint 10 százaléka külső munkavégzésből 
származik.

A jövedelmi komponensek fontossága alapján tipológia is készült a háztartásokra 
(MacKinnon 1990). A háztartások 60 százaléka tartozik a négy legfontosabb típusba:

1. nagy farmok, csaknem minden jövedelem a mezőgazdaságból: 21%;
2. kis farmok, csaknem minden jövedelem a farmon kívüli keresetből: 14%;
3. közepes farmok, csaknem minden jövedelem a mezőgazdaságból: 13%;
4. kis farmok, domináns társadalmi juttatás, némi mezőgazdasági jövedelem: 12%.
Az egyes típusok regionális elhelyezkedését és demográfiai összetételét vizsgálva,

az az összefüggés rajzolódik ki, hogy azok a farmok, amelyeknek szükségük lenne 
jövedelmi diverzifikációra, nagy arányban esnek a kedvezőtlen adottságú, rossz mun
kaerőpiacú térségekbe (Brun-Fuller 1991).

Vagyis nem csupán azt mondhatjuk, hogy a részmunkaidős gazdálkodás a vidék- 
fejlesztés egy lehetősége, hanem azt is, hogy épp a farmok jellege miatt van szükség 
a vidékfejlesztésre.
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Kaszás Marianne

AZ EGYESÜLETI KARITÁSZTÓL AZ ÁLLAMI 
GONDOSKODÁSIG
Szociális gyermekvédelem a századfordulón Budapesten 

Bevezetés

A századforduló évében jelentette meg Stockholmban később híressé vált könyvét, A 
gyermek évszázadát egy középosztályi származású svéd tanítónő és szakíró, Ellen Key 
(1976). Az új pedagógiai programban és kívánalmakban a gyermek iránti szülői és 
felnőtt érdeklődés radikális változása fejeződött ki. Nincs most terünk annak bemutatá
sára, hogy a kora újkortól kezdve miként változott a gyerekkor fogalma és a felnőttek 
gyerekekhez való viszonya. Ph. Ar’iés úttörő munkája és a nyomában az utóbbi évtize
dekben kibontakozott történeti kutatás alapján ma már sokat tudunk arról a folyamatról, 
amely elvezetett a gyermekközpontú polgári család és a gyermekkultusznak hódoló 
modern társadalom kialakulásához (Ariés 1978).1 Érdekes módon kisebb figyelem 
fordult eddig a gyerekeket és a fiatalokat célzó szociális gondoskodás lassú kibonta
kozására, erre a nagyon is rövid múltra visszatekintő folyamatra. Holott az utóbbi, amely 
érthetetlen a gyermekkor változó fogalmának, a felnőttek értékrendjében és attitűdjében 
bekövetkezett változások tudatosítása nélkül, jól mutatja a folyamat általános jellegét. 
Természetesen ez az a terület, amely többnyire késve jelent meg vagy vált fontossá a 
gyermeki világ fokozatos átértelmezése során, mert a társadalom legalsó rétegeinek, 
nemegyszer éppen marginális csoportjainak az utódjait érintette, s mert kifejezetten 
szociálpolitikai feladatokat vetett föl. Márpedig a klasszikus liberális elveken nyugvó 
szabadversenyes társadalom nem tartotta legitimnek az intézményes, különösen pedig 
az állami szociális gondoskodást, amelynek ezért csak szűk érvényesülési teret hagyott. 
A szüleiktől elhagyott és nyomorban tengődő kiskorúak sokáig nem keltettek túl sok 
szánalmat a felnőtt társadalomban, legalábbis nem akkorát, hogy intézményes segít
ségükre siettek volna. Az ilyen kiskorúak a 18. és különösen a 19. századi nagyváro
sokban az utcai csavargók életét élték. Róluk, helyesebben egyik jellegzetes alakjukról 
írja a múlt század végi budapesti hírlapíró, hogy e magányos kóborló gyermekkoldusok 
némelyike utcasöprésre adta a fejét. „Az utczai átjáróknál sáros időben ott állott kis 
seprűjével, s a járó-kelő közönségnek megkönnyíté az átjárást az által, hogy a sarat 
félreseperve, megtiszította az utczát, a miért a közönség részéről egy-egy váltó krajczár 
jutalom járt részére" (idézi Létay 1993: 61).

A hazai gyermek- és ifjúságvédelem intézményi fejleményei között az árvaházak 
említhetők szinte egyedülinek, amelyek mint iskolától elkülönült szervezetek elsőként 
létesültek a 18. század második felében. Mária Terézia alapította az első árvaházakat, 
és számuk valamivel több mint egy évszázad során megsokszorozódott: a múlt
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század végén az országban már közel száz árvaházban több mint 3 ezer csecsemőt 
és gyermeket gondoztak (Csorna 1929: 142-143).

A lelencház a sorrendben másodikként jelent meg a gyermekvédelmi intézmények 
között: nálunk 1805-ben állították fel — alapítványi formában — az első elhagyott 
gyermekek gondozására hivatott lelencházat.

Mindamellett a talált és törvénytelen gyerekek jogi védelme továbbra is megoldatlan 
maradt. A pesti hatóságok 1850-ben elrendelték ugyan, hogy az elhagyott gyerekeket 
gyűjtsék össze és helyezzék el családoknál. Ennek megfelelően 1852-ben 80 talált 
gyereket gondoztak. De mindez csepp volt a tengerben. A megoldást az is késleltette, 
hogy a lelencház intézményét a városi és állami hatóságok nem pártolták, az intézetek 
felállítását szorgalmazó társadalmi egyesületeket nem vagy alig támogatták, mint 
ahogy 1868-ban a Lelencügyi Társulatot sem (Csorna 1929: 145).

Az 1810-1820-as évektől kezdték kiterjeszteni az egészségügyi ellátást egyrészt a 
szülő nőkre, másrészt a csecsemőkre és kisgyermekekre: 1820-ban Buda egy újon
nan épült kórházában szülészeti osztályt nyitottak vagyontalan terhes nők és házas
ságon kívül szülő nők részére. Pesten a Rókus Kórházban viszont már 1815-től folyt 
ilyen ellátás (Csorna 1929: 143). Az egészségügy terén a Pesti Szegény Gyermekkór
ház-egylet által alapított, később Stefániának elkeresztelt józsefvárosi intézmény a 
legfontosabb. Az 1839-ben életre hívott kórház célját így szabta meg alapszabálya: 
„szegény és szűkölködő szülők beteg gyermekeit születési hely és valláskülönbség 
nélkül orvosi ápolásban és ellátásban részesíteni; továbbá gyermekgyógyászat fej
lesztése tekintetéből e szakbeli és gyakorlati előadások által a kezdő orvosoknak 
önképzésre alkalmat szolgáltatni". Az 1912-es alapszabály is változatlanul ezt a célt 
jelölte meg.2

A gyermekintézmények harmadik elemeként kell szólni a „kisdedóvó”-ról, melyet 
nálunk Brunszvik Teréz honosított meg angol mintára 1828-ban „angyalkert" néven 
Kezdetben Budán 3, Pesten 2 óvoda létesült, ám számuk 1847-ig 70-re, 1875-ig 
200-ra emelkedett az országban. A Pesti Bölcsőde Egylet ugyanakkor 1852-ben 
létesítette az első bölcsődét.

A gyermekvédelem és a fiatalkorúak szociális gondozása tehát a társadalmi önte
vékenység, az egyleti karitász kizárólagos területe lett. A budapesti egyletek 1879-ből 
származó jegyzékének tanúsága szerint 11 ilyen szervezet működött a városban, 
ebből 5 foglalkozott kisdedóvók fenntartásával, az ún. Fröbel-féle módszer alkalma
zása útján; 4 egylet árvaházat, ritkábban lelencházat működtetett és egy-egy szervezet 
bölcsődét, illetve gyermekkórházat tartott fenn (Vargha 1880; 362-394).

Az elhagyott és gondozásra szoruló kiskorúak intézményes gondozása tehát egé
szében elhanyagolt volt. Ezen a téren a gyér számú egyesület önmagában keveset 
tehetett, különösen azért, mert hatósági támogatást sem igen kapott. Az 1870-ben a 
Károlyi család, s közvetlenül Károlyi Klarissza grófnő kezdeményezésére, valamint 
anyagi közreműködésével alapított Budapesti Első Országos Gyermekmenhely- (gyer- 
mekmenedékhely-)egyesület, e szervezetek sokáig legjelentősebbike vállalta az elha
gyott gyerekek intézményes ellátását 7 éves korukig. Egyedül ez az egylet (későbbi
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tevékenységéről bőven lesz még szó) kapott pénzügyi támogatást a várostól. A 
főváros ekkor már nem árvaszéki, hanem szociális igazgatási, vagyis szegénypolitikai 
problémaként tekintett az elhagyottsági ügyekre. A lelencügy ellátását ti. 1874-től a 
tanácsi IX. ügyosztály keretébe utalták át. A nyolcvanas évtized végétől ismert adatok 
szerint ez a hatósági lelencgondozási támogatás azt jelentette, hogy az egyesület a 
gondozottak negyedét, legföljebb a harmadát látta el a maga költségén, a többiek 
terhét a város viselte. A gondozásba vett gyerekek száma természetesen igen sze
rény: a kilencvenes évtized végéig, amikor is hirtelen megváltozik a helyzet, 400 és 
700 fő között ingadozott évi átlagban (Csorna 1929: 145)^.

Röviden utalni kell még arra, hogy a hazai gyermekvédelem intézményes gyakorlata 
és jogi szabályozása szinte az egész 19. században az ellátandó funkcióknak csak 
egy részét tekintette feladatának. így, mint szó volt róla, a század második felében és 
főként a kiegyezés után, az árva és elhagyott gyermekek zárt intézeti elhelyezése és 
gondozása vált az egyesületi és a csekély hatósági tevékenység elsőrendű tárgyává. 
Ugyanakkor úgyszólván teljesen ismeretlennek számított a nélkülöző, tehát anyagilag 
elnyomorodott gyermekek segélyezése. Ezt a községi illetőség alapjára helyezett 
szegénypolitika keretébe utalták, igazgatási (rendészeti) feladatként, mint a felnőtt 
szegénység „kezelésére" szolgáló községi segélyezés egyik alesetét. Nem merült 
még fel ekkoriban a család által veszélyeztetett gyermekek jogi és erkölcsi védelme 
sem, melynek századunk elején az „erkölcsi elhagyatottság" kategóriája lesz admi
nisztratív címkéje. Ugyanígy nem létezett ekkoriban semmilyen formában a züllés és 
bűnözés útjára sodródott gyermekek és fiatalok gondozása, „jó útra" térítése sem, 
ennek jogi szabályozása szintén csak századunk elején történik meg. Végül a néhány 
e célra rendelt intézmény — mint a Stefánia gyermekkórház — ellenére ellátatlan 
maradt a szegénysorsú beteg gyermekek zöme, mert senki sem vállalta az ingyenes 
gyógykezelésre szorulók orvosi ellátásának finanszírozását. A helyzet ebben a tekin
tetben csak 1898-tól változott. Az ipari szociálpolitika keretében külön a gyermekek 
(és a nők) védelme többnyire csak elvi intézkedésekben nyilvánult meg, s jócskán 
elmaradt a korabeli nyugat-európai normáktól (lásd Heller 1923).

Tanulmányomban a hazai gyermekvédelem történetének azt a fordulópontját kívá
nom megvizsgálni a főváros példáján, amikor a századfordulón az állam ténylegesen 
is bekapcsolódik e tevékenységi körbe. Arra keresem a választ, hogy az addig meg
határozó társadalmi karitász miként alakult át az állami szociálpolitika kereteinek ilyen 
irányú kitágulásával a gyermekvédelem meghatározott ágaiban. Az árvasági és elha
gyottsági (lelencgondozási) kérdések szociálpolitikai kezelésének társadalmi és állami 
összehangolása, köztük az új munkamegosztás kialakítása került ekkor napirendre. 
Tanulmányomban nagy hangsúlyt helyezek a társadalmi karitász intézményeinek jel
lemzésére, rekonstruálni kívánom azt, hogy a gyermekgondozással foglalkozó legfon
tosabb budapesti egyesületek miként igyekeztek megfelelni alapszabályba foglalt 
céljaiknak.
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A zárt (intézeti) gyermekvédelem 1898 előtt

Mint említettem már, a kiegyezést követő időben Pesten és Budán megalakult néhány 
olyan társadalmi egyesület, mely tevékenységének fő céljaként az elhagyott gyermekek, 
a lelencek intézeti gondozását és nevelését jelölte meg. Megjelenésük újdonság volt, 
hiszen addig csak a 18. századi előzményekre visszanyúló árvagondozás és árvaellá
tás, majd a század elejétől a kisdedóvó, a század közepétől kezdődően pedig a 
bölcsődei ellátás intézményei működtek e körben többnyire vagy kifejezetten egyesületi 
alapon. Utalhatunk itt a 19. század elején alapított József Fiúárvaházra, az 1861-ben 
életre keltett Erzsébet Leányárvaházra, vagy az 1859-ben létesített Protestáns Árvaház
ra. Mindamellett az 1870-es évek elején az összes, zömmel felekezeti, árvaházban 
együttesen is csak mintegy 250 gyermeket láttak el (Vörös 1991: 49). Az intézmények 
további köréből megemlíthető az 1852-ben alakult Pesti Bölcsőde Otthon, amely otthon 
dolgozó „kézművesek" négy évnél fiatalabb gyermekeinek az ellátását vállalta. Világos 
a cél: az iparosodás mind több munkáscsaládban tette lehetetlenné az újszülöttek és 
a kisgyermekek gondozását, miután a nők otthon bedolgozói bérmunkát végeztek. Az 
„otthonmunka" mint sajátosan női kereső tevékenység a 20. század elejéig megőrzi 
kivételes jelentőségét (Gyáni 1987-88: 368-369), ezért mindenképpen érthető a böl
csődei és az óvodai szolgáltatások iránti tömeges igény. Ehhez képest igen szűk hálózat 
jött létre, pontosabban: az intézményrendszer a rászorultak meglehetősen csekély 
hányada számára vált elérhetővé. Az említett egyesületi bölcsőde — mely csak 1868- 
ban jutott önálló épülethez a Baross utcában — 1852 és 1873 között csupán 6565 
gyereket látott el (Vörös 1991: 49).

Hasonló a helyzet a kisdedóvás ügyében is. Jóllehet e téren a társadalmi kezde
ményezés Brunszvik Teréz óta mindig is élénkebb: már 1836-ban egyesület szerve
ződött az intézmény elterjesztése céljából. Az 1870-es évek végi első rendszeres 
egyleti adattár szerint az 1840-ben alapított Józsefvárosi Kisdedóvó Egylet, az 1865- 
ben alakult Frőbel Nőegyesület, az 1872-ben létesült Ó-budai Frőbel Nevelési Nőegy
let üzemeltetett kisdedóvót. Az 1873-as keletkezésű Országos Kisdedóvó Egyesület 
már az intézmény országos elterjesztését tekintette feladatának. Az utóbbi kivételével 
az óvodafenntartó egyesületek roppant szegény szervezetek; vagyonuk jó esetben 
sem érte el a 20 ezer forintot, míg például a Pesti Első Bölcsőde Egylet vagyona 
(nyilvánvalóan az intézményt magába foglaló ingatlan értéke) 100 ezer forintnak felelt 
meg (Vargha 1880). Ami jól mutatja: a szóban forgó társadalmi szervezetek mint 
óvodafenntartók kevés gyermek ellátását végezhették.

Vargha Gyula egyesületi adattárának összeállítása évében, 1879-ben alakult a 
századvég és századforduló évtizedeinek egyik legszámottevőbb ilyen jellegű társa
dalmi egyesülete, a Fővárosi Szegény-Gyermekkert-Egylet. A szervezet alapszabályba 
foglalt célja: „A főváros területén 3-6 éves gyermekek számára vallási külömbség 
nélkül kisdedóvodákat felállítani. Ezen óvodákban különösen a munkásosztály gyer
mekei, mely kenyérkeresete miatt akadályozva van a kisdedeket a szükséges ápolás 
és nevelésben részesíteni, fognak felügyelet és oktatás alá vétetni. Ezen óvodák a 
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Frőbel-féle gyermekkertek mintájára fognak berendeztetni.” Az óvodák törvényes fel
ügyeletét a fővárosi tanfelügyelet látja el. Szó van még róla, hogy legalább az óvodák 
vezetői „szabályszerűen képesített egyének" legyenek és az állás pályázat útján töl
tendő be.4 Az egylet neve — Gyermekkert — maga utal rá, hogy nem közönséges 
„kisdedóvó"-ról, mint amilyen Brunszvik Teréz nyomán nálunk is meghonosodott, 
hanem Frőbel nevelési elveit követő intézményről van szó. A német Friedrich Frőbel 
1837-ben indította útjára Kindergarten mozgalmát, melynek pedagógiai hitvallása a 
játékra és kommunikációra építő nevelő munka — iskolára felkészítő célzattal. Flazánk- 
ban elsőként 1869-ben létesült a fővárosban ilyen intézmény, ám az itt tárgyalt egye
sület talán a legkomolyabb Frőbel-féle óvodafenntartó.

A Fővárosi Szegény-Gyermekkert amellett, hogy óvodákat üzemeltetett, ebédet is 
adott „az intézetet látogató legszegényebb gyermekeknek", hiszen a napközbeni teljes 
ellátás abban az időben még ismeretlen ezekben az intézményekben. Sőt, a szegény 
gyermekek nyílt szegénygondozására is vállalkozott, amikor téli ruhával látta el őket. 
Később tovább bővült az egyesület tevékenységi köre: a kilencvenes évek közepén 
módosított alapszabály arról szól, hogy: „Az egylet czélja továbbá általa létesített és 
fenn tartott gyermekmenedékházakban (árvaházaiban) nyomorból kimentett gyer
mekeket élelemmel, fedéllel, ruházattal ellátni... és ezen (árva) gyermekek jövőjére 
később is gondot fordítani" 5

Vajon miből tartotta fenn magát egy ilyen társadalmi egyesület és mekkora volt a 
vagyona, hogyan gazdálkodott? Mint minden egyesület esetében, e szervezet tőkéjé
nek egyik lehetséges forrása szintén a tagdíj, valamint az adomány, az egyéni ada
kozás. Az előbbi az egyesületek azon típusa esetében nyomott komolyan a latban, 
melyek társadalmi bázisa széles, vagyis a polgári-kispolgári rétegekre alapozott „tö- 
megegyletek"-nél; itt volt a tagdíjból származó bevételnek egyedül jelentősége. A 
Fővárosi Szegény-Gyermekkert is közéjük tartozik, hiszen bár az évi tagdíj kezdetber 
(egészen 1898-ig) mindössze két és fél forint, a szervezet tagjainak a száma rend
szerint meghaladja a kétezret is: 1894-ben 2076, 1896-ban pedig 2191.6 S ha felté
telezzük is, hogy más forrásból nem volt komoly bevétele az egyesületnek (ami 
valószínűtlen), nem tűnik hihetetlennek, hogy 1895-ben 28 ezer forint, a következő 
évben közel 52 ezer, s 1898-ra több mint 82 ezer forint évi bevételre tett szert. A 
jövedelmek gyors növekedése az egyesületi vagyon három év alatti több mint meg- 
négyszereződését vonta maga után: az 1895. évi 54 ezer forintos vagyon 1898-ra 
közel 234 ezer forintra növekedett.7 Ezekből az évekből nem szólnak adatok a kiadás 
tételeiről, azt viszont tudjuk, hogy az Akácfa utca 32. számú házban berendezkedő 
egyesület fő vagyontárgya ez az épület.

Fia a Fővárosi Gyermekkert csak mellékesen gondolt a lelencgondozásra, az 
1870-ben alapított Budapesti I. Országos Gyermekmenhely-egyesület kifejezetten en
nek szentelte magát. Fia a Gyermekkert-egyesületet tömegszervezetként határoztuk 
meg, a Budapesti I. Országos Gyermekmenhely-egyesületet elitszervezetként kell 
számon tartanunk. A szervezet 1879-es taglétszáma mindössze 281 fő, ebből 76 az 
alapító. A viszonylag magas tagdíj (5 forint) ellenére az ekkori 23 645 forintos bevétel
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és a szervezet már ekkor több mint 42 ezer forintnyi vagyona más forrásokból kellett 
hogy származzon. Nevezetesen: adományokból, ami rendszerint az alapító tagok által 
tett alapítványok jövedelmét jelenti. Az 1899-ig tartó évtizedekben 176 ilyen alapítvány 
gazdagította az egyesületet, az alapítók között magánszemélyek éppúgy voltak, mint 
pénzintézetek. A névsort vizsgálva feltűnik az arisztokrácia túlsúlya, mindenekelőtt a 
Károlyi családé mint elsőrendű alapítóké; ám mellettük sok további történelmi arisz
tokrata név és nemesített nagypolgár, s más gazdag patrónus neve fedezhető fel. Az 
alapítványokból addig befolyt jövedelem 180 ezer forint, aminek kereken az egyhar- 
mada a Károlyi család tagjaitól származik (Vargha 1880: 368)8. Az alapítványi bevé
telek kivételes fontosságát mutatja például az a nézeteltérés is, amely a Rökk Szilárd 
alapítvány ügyében támadt az egyesület és a fővárosi tanács között az 1880-as évtized 
végén. Rökk Szilárd törvényhatósági bizottsági tag 1873-ban a gyáralapító társaság 
felszámolása során felszabadult vagyonból közel 18 ezer forintnyi alapítványt tett az 
egylet javára. Később saját vagyonából is 2500 forintot adományozott az egyesület
nek. Amikor 1888-ban meghalt, a fővárosi tanács kezelésére bízott hagyatéki végzés
ben mégsem a Budapesti I. Gyermekmenhelyre, hanem a Ranolder-féle 
gyermeknevelő intézetre hagyományozott 15 ezer forintot.9 Az egyesület sérelmezte 
és félreértésnek vélte hagyatéki mellőzését. Mint azt az egylet nevében a tanácshoz 
írott beadványában özv. gr. Károlyi Istvánné megjegyezte: „ha a hagyatéknál azon 
jelzés léteznék, Ranolder gyermekmenhely, az csakis tévedésből származhat, s annak 
tulajdonítható, hogy intézetünk gondozói ugyanazon gyülekezetből, a Páli Szt. Vinczé- 
ről nevezett irgalmas testvérek közül valók, kik a Ranolder intézetben is vannak alkal
mazva". S mivel, szólt tovább érvelése, a fővárosban az ő egyletük tartja fenn az 
egyetlen gyermekmenhelyet, a Rökk-féle hagyaték csak és kizárólag őket illeti meg.10 
Az egyesület mint lelencgondozó fenntartója 1898 előtt évente 500-600 gyermeket 
gondozott a IX. kerülti Knézics utcai intézetében: így alapításától 1894-ig mintegy 5 
ezer gyermek gondozása és ápolása fűződött a nevéhez.11 Emellett Foton kisdedóvót 
állított fel, a rákospalotai István-telken pedig 6-12 éves gyermekek bentlakásos iskolai 
nevelését és ellátását biztosította. Annak érzékeltetésére, hogy kik, milyen feltételek 
között juttathatták be gyermeküket lelencként az egyesület lelencotthonába, idézzünk 
fel egyetlen, tipikus korabeli esetet.

1896 áprilisában Zima Katalin a VI. kerületi elöljáróságtól kérte, hogy gyermekét 
utalják menhelybe. Kérelmét így indokolta: „Én jelenleg beteges vagyok, biztos kere
setforrásom nincs, s csupán napszámból tartom fenn magam; tekintve hogy a nap
számba járásomat illetve keresetforrásom után való nézhetést kk. gyermekem — ki 
1894 évi December hó 10-én született — nagyon akadályozza, kérem ezen gyerme
kemet három hónapi időtartamra a Rökk Szilárd féle alapítvány terhére ideiglenesen 
hatósági gondozásba venni, illetve azt az első gyermekmenhely egyletbe elhelyezni." 
Az ügyirathoz mellékelt részletes jegyzőkönyvből kitűnik, hogy a törvénytelen gyermek
ét egyedül nevelő napszámosnő az Izabella utcában lakott mint ágybérlő, amiért havi 
3 forintot fizetett. Ö maga ekkor 25 éves, Nyitra megyéből való, aki 21 évesen előbb 
Újpestre, majd két év múltán a fővárosba költözött. S miután a szülei már évtizedekkel
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korábban elhaltak, a gyermek apját pedig nem ismeri, nincs kire hagynia másféléves 
gyermekét.12

Az ismertetett és a többitől egyébként érdemben semmiben sem különböző eset 
több szempontból is tanulságos. Először: pontosan jelzi, hogy milyen társadalmi 
miliőből kerültek ki leggyakrabban a lelencek, akiknek intézményes gondozása az 
egylet kitűzött célja (bevándorolt és megesett leányanyák, akik többnyire házicselédek 
vagy napszámosok és szüleikhez sem küldhetik gondozásra gyermekeiket). A másik: 
a procedúra helyhatósági keretekben indult, mivel a kerületi elöljáróságok mint erre a 
feladatra kijelölt, felhatalmazott közigazgatási szervek foglalkoztak gyermekvédelmi 
(és szegénypolitikai) teendőkkel. A harmadik: a menhelybe utalás „jó előkészítése" 
során már meghatározott alapítványi vagy másmilyen pénz igénybevételére történik 
utalás (itt a Rökk Szilárd alapítványra). Ez azért is lényeges, mert a gondozottak zömét 
(háromnegyedét, estleg kétharmadát) nem az egyesület költségén, hanem a főváros 
pénzügyi hozzájárulásának a terhére vették fel — legalábbis 1889 és 1898 között.

Szalárdy Mór orvos kezdeményezésére 1885-ben alakult a Fehér-Kereszt Orszá
gos Lelencház-Egyesület még a Budapesti I. Gyermekmenhelyénél is tágabb feladat
körrel. A nemcsak fővárosi hatókörű társadalmi szervezkedés lelenc- és 
szeretetházakat létesített 0-14 éves korú elhagyott gyermekek számára; gondozásba 
vette a toloncházba került gyermekeket; ingyenes orvosi ellátást nyújtó gyermekkór
házat működtetett és segélyt folyósított szegénysorsú szülő nőknek; dajkának helyezte 
el a gondozásba vett gyermekek anyját stb. A Fehér-Kereszt egyesület igazi tömeg
szervezet, ahol a tagok száma időnként (1895/1896) ötezer körül járt.13 Bevételeinek 
döntő hányada azonban nem tagdíjakból, hanem — mint a Budapesti I. Gyermek- 
menhely példájánál már megfigyelhettük — alapítványokból, adományokból, sőt köl
csönökből állt (pl. Károlyi Alajosné több mint 10 ezer forintos kamatmentes kölcsöne 
1896-ban).14 A Fehér-Kereszt tehát vagyonos egylet, 1896-ban a teljes vagyonleltár 
271 ezer forintot tüntetett fel.

A Fehér-Kereszt az első néhány év szerény forgalmát a kilencvenes években 
sokszorozta meg működése minden ágában. 1886-ban még csak 27 az általa ápolt 
gyermekágyas nők száma, az 1890-es évtizedben viszont rendszerint 400, sőt 1897- 
ben közel 800 fő. Vagy: amíg 1886-ban csak 27 csecsemőt ápoltak az egyesületek 
kebelében, a következő évtized első felében többnyire 300-400-at és 1897-ben csak
nem 900 csecsemőről gondoskodtak. Végül, az ingyenes gyógykezelésben részesü
lők kezdeti 353-as száma 1400-ról 1500-ra, 1896-ban pedig 1900-ra emelkedett.15 
Az egyesület 1897-ben évi jelentése szerint az intézetben 1896 folyamán 580 gyerme
kágyas nőt láttak el, közülük csak 29 volt a budapesti születésű, a többi bevándorolt 
és 93,6 százalékban házicseléd. A germekágyas nők legtöbbje a Rókus Kórházban, 
vagy az I., esetleg a II. számú klinikán hozta világra gyermekét. Ami tükrözi, hogy szinte 
kizárólag a szegény néprétegekhez tartozó nők szültek kórházban.

A lelencgondozás számadatai fényt vetnek a zárt gyermekvédelem egy igen külö
nös vonására: a bérdajkaság intézményének korabeli dominanciájára. Az egyesület 
1896-ban 605 gyermeket vett föl, s ebből dajkaságba kihelyeztek 423-at. Ami
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bizonyítja: a társadalmi karitász alapján álló korabeli menhelyek, egyéb lelencgondozó 
szervezetek alig voltak többek puszta kihelyező irodánál, melyek a Budapest környéki 
falvakban élő, s bérdajdaságra vállalkozó nőkhöz továbbították a rájuk bízott csecse
mőket és kisgyermekeket. Az ő halálozási arányszámuk pedig mindig is ijesztően 
magas, magasabb, mint a családjukban gondozott újszülötteké, tartozzanak akár a 
legalsó társadalmi rétegekhez.

Ezek voltak a zárt csecsemő- és gyermekvédelem legfontosabb budapesti társa
dalmi szervei, 1898 előtt egyedül az ő tevékenységük volt hivatva enyhíteni a viharos 
urbanizáció okozta súlyos szociális gondokat. Ha visszagondolunk a működésüket 
jelző már idézett számadatokra, meggyőzően hat a megfogalmazás: abban a nagy
városban, ahol a népességszám a városegyesítés nyomán 300 ezerről a kilencvenes 
évtized közepére több mint a duplájára, 600 ezer fölé emelkedett, s ahol a roppant 
mérvű bevándorlás eredményeként az újszülöttek mintegy negyede volt törvénytelen 
gyermek, akik között a halálozás átlag fölötti (az 1870-es, 1880-as években egyébként 
ezer újszülött közül átlagosan is több mint 250 egy éves kora előtt, további 200 ötéves 
koráig elhalt) (Katus 1991: 29) —  szóval ilyen körülmények között a csak néhány száz, 
vagy akár néhány ezer főt gondjaiba vevő, nemegyszer csupán vidéki bérdajkához 
továbbító lelencgyámolítás a semminél alig lehetett több. A helyzet súlyossága, a 
demográfiai veszteség túlontúl szembeszökő fővárosi tényei, a különösen a csecse
mőket és kisgyermekeket sújtó nagyvárosi szociálpolitikai vákuum „botránya" maguk 
is szerepet játszottak abban, hogy az állam a század legvégén kezdte feladni korábbi 
passzivitását. De mielőtt ezt megvizsgálnánk, vessünk legalább egy futó pillantást a 
csecsemő- és gyermekgondozás másik fő területére, a nyílt gondozás gyakorlatára.

A nyílt gyermekgondozás 1898 előtt

Ha a zárt — intézeti — csecsemő- és gyermekvédelem tevékenységét szűkkörűnek 
ítéltük, még szigorúbb bírálatra ad okot a nyílt, vagyis segélyezésként gyakorolt gon
doskodás. Igaz ugyanakkor, hogy ez a fajta ténykedés gyakorta követhetetlen, mivel a 
gyermekek, a szociális gondoskodásra szoruló kiskorúak a községi szegénypolitika 
tárgyaként megkülönböztetés nélkül szerepelnek a közsegélyezettek között. Mind az 
1872-es ún. Fővárosi törvény, mind az 1876. évi XIV. te. (140.§ és 154.§) ti. községi 
illetékességbe utalta a kérdést (amint a vidék tekintetében az 1886: XXII, te.). Nem 
csodálkozhatunk tehát, hogy gyermekeket illető ilyen irányú szociális gondoskodásról 
kevés adat szól, s olyan áttekintésben sem olvasni róla, mint amilyen Csorna Kálmán 
máig alapvető feldolgozása.

A nehézséget tovább növeli, hogy a gyermekekkel kapcsolatos karitatív-filantróp 
társadalmi buzgólkodás — ha egyáltalán felmerült — túlnyomórészt a lelencügy kö
rébe vágott, ám a segélyezés nem tűnt különösképpen vonzó egyesületi hivatásnak. 
Vargha Gyula egyesületi adattárában is alig akadunk erre szakosodott egyesületekre, 
mint amilyen például az 1876-ban létesült Józsefvárosi Szegény Tanulókat Segélyező
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Egylet, amely ruhákat osztott szét szegénysorsú gyermekek között (Vargha 1880:
372).

A kevés kreatív egyesület közül mindenképpen megkülönböztetett figyelmet kell 
tehát fordítanunk az 1887-ben alapított „Gyermekbarát" Szűkölködő és Gondozás 
Nélküli Iskolás Gyermekeket Gyámolító Egyesület működésére, amelynek első alap
szabálya a szervezet elé feladatul tűzi „a fővárosban található szűkölködő iskolás 
gyermekeknek táplálékot nyújtani, őket szabad idejükben hasznosan foglalkoztat
ni..."17 Az egyesület az alapítás körüli években 16-20, a kilencvenes évek vége felé 
viszont mintegy 30 budapesti iskolában (esetenként népkonyhán) folytatta gyermek- 
élelmezési akcióját. Kezdetben évente ezer-ezerötszáz, a kilencvenes évtized dereká
tól kétezer-kétezerötszáz gyermek részesült ingyenes ebédjuttatásban az egyesület 
jóvoltából. Előnyben részesültek az özvegyek s a napszámosok(l) gyermekei, mellet
tük más nem is igen kapott juttatást.18 Az egyesület, amely nem tartozott a nagy 
vagyonú karitatív szervezetek közé, kezdetben népesebb tagsága (rendszerint 800- 
900 fő) tagdíjaiból tartotta fenn magát. 1887/88-ban például 2165 forint folyt be az 
alapítványokból, ám a következő évben már csak 1400. Ugyanakkor az adományok 
— idővel a fő bevételi forrás — révén már ekkor közel 5300 forinthoz jutott az 
egyesület, amely élvezte Budapest főváros jóindulatát is: 1893/94-ben a főváros 2 
ezer forintot adományozott a Gyermekbarát egyesületnek.19

A Gyermekbarát mint különösen jól dokumentált és nyílt gyermekvédelemmel fog
lalkozó egyesület mellett megemlíthetjük az 1884-ben alakult Budapesti Szünidei Gyer
mektelep-Egyesületet, amely a Balatonnál és a Duna-kanyarban lévő telepein 8-12 
éves beteg iskolásgyermekeket vett rövid szanatóriumi gondozásba.20 Tömegegye
sület volt, hiszen tagjainak száma az 1890-es évek vége felé ezerkétszáz körül járt, és 
tiszta vagyona meghaladta a százezer korona értéket.21 Emellett nem egy fővárosi 
kerületben, így a IX. kerületben a Mester utcában, vagy Budán a II. kerületben műkö
dött az ún. Szegény Iskolásgyermekek Segély (vagy Segítség) egylete, ahol többnyire 
ruhaneműkkel látták el a rászorulókat.

Az állam bekapcsolódása a gyermekvédelembe

A 19. század legvégéig az állam alig vett részt általában a szociális gondoskodásban, 
s különösen a csecsemő- és gyermekvédelemben. Eltekintve néhány jogszabálytól és 
csekély anyagi dotációtól, melyet segélyként juttatott egyesületeknek, az állam közvet
lenül nem avatkozott be a magánszférába. A szociális ellátás teljes rendszere (lénye
gében a 20. század harmincas éveinek az elejéig) a helyhatóságok, vagyis az ún. 
illetőségi községek vállára nehezedett. A közegészségügy rendelkezéséről intézkedő 
1877. évi XIV. te. például kimondta (140,§ a. pont), hogy a lelencek és a dajkaságba 
adottak eltartásáról, valamint gyógykezeltetéséről maguk a községek kötelesek gon
doskodni. Ezek a rendelkezések azonban inkább elvi jelentőségűek voltak, hiszen 
pénzhiány és nemtörődömség miatt a helyi közigazgatás alig gondolt e feladatokkal.
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Amikor az egyesületek révén akadt végre szervezet ennek a társadalmi problémá
nak a kezelésére is, az állam megelégedett szórványos pénzügyi támogatásukkal. Ám 
erre is csak az 1890-es évtized elejétől kerített sort, amikor a Budapesti I. Gyermek- 
menhely és a Fehér-Kereszt egyesület részére 1892-től évenként 3, illetve 5 ezer forint 
államsegélyt utalt ki.22 Megjegyzem: a főváros már a hetvenes évek végén 100 ezer 
forintot adományozott a Budapesti I. Gyermekmenhelynek.23

Ezen a téren érdemi változást csak az állami szociális gondoskodás történetében 
általában is mérföldkőnek számító 1898. évi XXI. te. hozott, amely a betegápolás 
kölségeit az államra hárította. Számunkra ebből az lényeges, hogy a szegény gyer
mekek, pontosabban azok, akiket a hatóság (de nem az állam) elhagyottnak nyilvánít, 
ápolási, gondozási és nevelési költségeit hét éves korukig az állam vállalta magára. 
A törvény végrehajtási utasítása (50.000/1899. B.M. sz. rendelet) ugyanakkor úgy 
szólt, hogy a közellátásra szoruló hét éven aluli gyermekek állami költségen történő 
gondozását a Budapesti I. Gyermekmenhely és a Fehér-Kereszt egyesület lássa el. 
Ami azt eredményezte, hogy ugyancsak megnőtt az ezen egyesületek gondozásába 
kerülők száma.

Az 1899-es belügyminiszteri rendelkezés szabályozta az elhagyottá nyilvánítás 
egész hatósági procedúráját is. E szerint minden talált gyermeket annak a községnek, 
Budapesten annak a kerületi elöljáróságnak kell gondjaiba vennie, ahol a gyermeket 
megtalálták. E ponton tehát továbbra is a községi illetőség elve maradt érvényben. A 
csecsemőket, szólt a rendelet, csak olyan szoptatós dajkához szabad kihelyezni, akit 
orvos megvizsgált és akinek szociális körülményeit is rendben találták. (Ez aligha volt 
több újabb írott malasztnál.)

Utólagos értékelés szerint (Csorna 1929: 149-150) az így bevezetett rendszer — 
melynek egyik követni kívánt mintája a francia lói Russel még az 1870-es évek dere
káról (Gyáni 1980: 444; Csorna 1929: 170) — igen felemás megoldást hozott. Hoz
zájárult ugyan az állami gondoskodás alá vont kiskorúak számszerű kibővítéséhez, 
mivel minden, a községek által elhagyottnak nyilvánított hét éven alulira kiterjesztette 
az állami felelősségvállalást, de ehhez nem rendelt elégséges pénzügyi fedezetet. 
Ráadásul a községek is abban váltak érdekeltté, hogy mind több gyereket minősítse
nek elhagyottnak, mert így csökkenthették a saját szegényalapjuk terhére segélyezen
dők számát. Az állam ezért nagyon hamar visszakozott is, és már a 25.829/1900, 
valamint a 85.100/1901 B.M. sz rendelettel korlátozni kezdte az egyesületi intézetekbe 
felvehetők körét, idővel csak a törvénytelen születésűek automatikus felvételét bizto
sítva, s minden más esetben külön belügyminisztériumi engedélyt kötve ki. A rendel
kezés további gyengesége, hogy a gondozás kettős rendszerét honosította meg. Az 
elhagyottnak nyilvánított gyermekek egy részét ugyanis rábízta az egyesületi intéze
tekre, ám másik részüket az elsőfokú hatóságok gondjaira bízta, ezek pedig rend
szerint a szülőknél hagyták őket (nem rendelkezvén a zárt gyermekvédelem 
eszközeivel). Ez viszont szinte semmilyen védelmet nem biztosított a gyermekek szá
mára.
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Az állami költségvetés ezáltal megnövelt szociális kiadásait azonban más módon 
is csökkenteni kívánták, nevezetesen: saját intézmények, intézetek létesítése útján. 
Mint a belügyminiszter sokat sejtetően kijelentette: „Az 1898: XXI. tcz. életbeléptét 
követő rövid másfél év alatt oly méreteket öltvén az elhagyott gyermekek gondozása, 
hogy a belügyi tárcza, illetőleg az országos betegápolási alap, 1901. évi költségveté
sében már 2,323.200 korona összeget kellett e czimen előirányozni: nem tartom 
felelősségemmel megegyeztethetőnek, hogy ily összeget egyesületi közegekkel ke
zeltessek". Hiszen — folytatódik tovább a gondolatmenet — az állami gondozás az 
államkincstár „nagyobb megterhelése nélkül is megvalósítható, miután alapítványok
ból és alapokból jelentékeny összegek állanak rendelkezésünkre", s belőlük állami 
menhelyek létesíthetők.24

Ez a megfontolás vezette a Széli Kálmán-kormányt az Állami menhelyekről szóló 
1901:Vili. te. megalkotásához. Ez a törvény még csak azt mondta ki, hogy a létesítendő 
állami menhelyek a talált, valamint a hatóságilag elhagyottnak nyilvánított25 hét éven 
aluli gyermekek befogadására szolgálnak. Egy másfél hónappal később elfogadott 
törvény, az 1901. évi XXI. te. viszont 15 éves korig tolta ki az állami menhelyi gondozás 
lehetséges időtartamát. Igaz, a hét éven felüliek állami intézeti ellátását csak részle
gesen vállalta és gondolta finanszírozhatónak; erre a célra a költségvetésből előre 
meghatározott összeget irányzott elő (400 ezer koronát), a többit a községekre hárí
totta, azt is kimondva, hogy ezt a gyámpénztári tartalékalapok jövedelmére támasz
kodva oldhatják meg. Másrészt azt is tartalmazta a törvény, hogy a 7-15 éves 
gyermekeknek csak egy része gondoztassék állami menhelyeken, más részük „meg
bízható gondviselőknél, első sorban gazdáknál és iparosoknál" helyeztessék el.

A két törvény együttes végrehajtási utasítását célzó ún. Szabályzat nyomán 1903. 
szeptember 1 -én lépett érvénybe az új gyermekvédelmi rendszer. Ennek lényege tehát 
az, hogy a talált és hatóságilag elhagyottá nyílvánított gyermeknek igénye, sőt joga 
van állami gondoskodásra. Ez utóbbit nyíltan is megfogalmazza az l/V.-c/1913, B.M. 
számú rendelet.

17 ilyen intézmény létesült, közülük az első magában a fővárosban. S való igaz, az 
intézmények létesítésének költségei, ahogy ezt a belügyminiszter már előre jelezte, 
döntően nem az államkasszát terhelték. Rendelkezésre állt ugyanis a Sándor István 
még 1815-ben lelencház alapítására hátrahagyott, akkor 10 ezer forintra rugó alapít
ványa, melynek összege 1900-ban valamivel több mint 1 millió koronára duzzadt. 
Ezenkívül a belügyminisztérium felügyelete alatt lévő „közigazgatási fog- és toloncházi 
alap" több mint másfél millió koronás összege is erre a célra volt fordítható. Végül a 
kormány mozgósíthatta az országos betegápolási pótadóból származó további több 
mint másfél millió koronát — azaz 1900-ban mintegy 4 millió 400 ezer korona állt a 
kormány rendelkezésére állami menhelyek létrehozása céljából. S mindez nem állam- 
kincstári kiadási tételként volt előteremthető.26

A szóban forgó század eleji jogszabályok, mindenekelőtt a Szabályzat, arról is 
intézkedtek, hogy ki, vagy milyen szerv kezdeményezze a menhelyi gondozásba vételt. 
Erre a gyermek törvényes képviselője nyert felhatalmazást, ez az ő kötelessége lett:
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amennyiben elmulasztaná megtenni, akkor az árvaszék köteles gyámot kirendelni a 
gyermek részére, átvéve ezzel a törvényes képviselő helyét (ekkor a gyámtörvény, az 
1877: XX. te. 22. és 57.§-a lépett érvénybe). Bevezették végül az ideiglenes felvétel 
rendszerét is, amely arra az időre szólt, amíg az árvaszék meghozza az elhagyottá 
nyilvánításról szóló döntését; az árvaszék ugyanakkor megkapta azt a jogot, hogy 
indokolt esetben menhelybe utaljon elhagyottnak nem tekintett 15 éven aluli gyermeket 
is (Csorna 1929: 162; Melly 1913: 55-60).

Kérdés most már: az állami gyermekvédelem századfordulón bekövetkezett akti
vizálódása milyen hatással volt a társadalmi-egyesületi szociális gondoskodás eddigi 
rendszerére? Korábban már jeleztem: a gyermekvédelem 1898-cal megkezdett állami 
finanszírozása, valamint az 1901-es törvények elvi megnyilatkozásai nem vezettek 
azon nyomban az állam közvetlen intézményes részvételéhez, miután az első menhe- 
lyek csak 1904 után létesültek országszerte és Budapesten egyaránt. A közbenső 
években az addig egyedül ténykedő egyesületek nyertek állami felhatalmazást és 
kaptak az államtól pénzügyi támogatást a gyermekvédelem mennyiségileg felduzzadt 
teendőinek átmeneti ellátására. Hogyan érintette ez az egyes szervezeteket?

Állami gyermekvédelem egyesületi kézben

A Budapesti Országos Első Gyermekmenedékhely-Egyesület 1899-es évi jelentésében 
már olvasható: „míg 1898-ban 384 gyermeket vettünk fel s egész éven át 724-t ápoltunk, 
addig 1899-ben az összes felvétel 833-ra, és az évi ápoltak összege 1253-ra emelke
dett. Ennek magyarázata — fűzi hozzá a beszámoló — az, hogy az évben lépett életbe 
az orsz. betegápolási törvénynek az elhagyott gyermekek ellátására vonatkozó rendel
kezésem, és az ezen alap terhére gondozandó gyermekek ápolására egyesületünk is 
vállalkozott"27 Vagyis: az egyesület a gondozottaknak csak 14,5 százalékát látta el 
saját költségén, a menhelybe felvettek több mint négyötödének viszont az állam viselte 
a pénzügyi terhét. Az egyesület ezen a megnőtt anyagi bázison terjeszkedésre is 
gondolhatott: a századfordulón már több fiókteleppel rendelkezett, így Kispesten, 
Erzsébetfalván, Pakson, Kömlődön, Perkátán és további hat főváros környéki község
ben nyílt telepe.28 A jelentésben közölt részletesebb adatok arra is fényt vetnek, hogyan 
alakult az egyesület által menhelyi gondozásba vett gyermekek korösszetétele: az 
1899-ben menhelybe felvett 833 gyermeknek valamivel kevesebb mint a fele (44,9%-a) 
egy év alatti csecsemő, főként egy-két hónapos újszülött volt; további egynegyede 1-5 
éves gyermek, s alig valamivel nagyobb az öt éven felüliek részaránya. Ennek megfe
lelően alakult a gondozottak halálozási gyakorisága is: az 1253 gondozásban álló 
gyermek közel 8 százaléka halt el az év során, akiknek 60 százaléka nem érte el a féléves 
életkort.29 Ennek az utóbbi adatnak a tükrében valóban áldásosnak minősíthető akár 
még az egyesületi lelencgondozás is, hiszen a törvénytelen újszülöttek és gyermekek 
(akikből a menhelybe kerülők döntő része kikerült) korabeli halálozási aránya ennek a
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többszöröse volt. 1899-ben például az összes élveszülött 21 százaléka halt el egyéves 
kora előtt, a törvényteleneknek azonban még nagyobb hányada (Deutsch é.n.: 41).

Az egyesület, mint menhelyfenntartó, a századforduló éveiben érte el működésének 
csúcspontját: 1901-1902-ben évente 2300 gyermeket láttak el központi és vidéki 
telepein. Ám az állami (budapesti) menhely felállításával forgalma nyomban az 1898 
előttinél is alacsonyabb szintre esett vissza: 1904-ben 446, s 1905-ben már csak 278 
gyermeket gondoztak intézeteiben. Ami abból fakadt, hogy 1901-ben és 1902-ben az 
állam 90 százalékban magára vállalta az egyesületi karitász költségeit.30 Az állami 
dotáció megcsappanása késztette azután az egyesület vezetőségét új, módosított 
alapszabály megalkotására, amely az anyagi háttér biztosítása végett kimondta; az 
elsőrendű alapító tagok legalább 4 ezer, a másodrendű alapító tagok is legkevesebb 
ezer koronát kötelesek alapítványi formában vagy közvetlenül is az egyesület rendel
kezésére bocsátani.31 Érthető az igyekezet, hiszen csupán 1902-ben az egyesület 
közel 13 ezer 400 korona állami segélyben részesült, melyhez 7100 korona egyéb 
segély is társult. Az egyesület fő bevételi forrását azonban a megnőtt forgalommal 
együtt felduzzadt tápdíjak képezték (260 ezer korona). Az egyesület 1902. évi gazdál
kodását vizsgálva kitűnik, hogy bevételeinek alig több mint a negyedét fordították a 
gondozottak eltartására, és közel 4 százalékát emésztették fel az adminisztráció költ
ségei. A kiadások zöme azonban mint „átfutó kiadás"(?) lett elkönyvelve. Tény ugyan
akkor, hogy ez az egyesület a legvagyonosabb budapesti gyermekvédelmi karitatív 
szerv, melynek összvagyona másfél millió korona, aminek a kétharmada feküdt ingat
lanokban. 2

A lelencgondozással és terhesgondozással is foglalkozó, a zárt és nyilt gyermek- 
védelemben egyformán aktív Fehér-Kereszt egyesületre különösen nagy szerep hárult 
az új rendszerben. Az 1898-as törvény végrehajtását az állam elsősorban erre a 
szervezetre testálta, s ezzel drasztikusan megemelkedett az egyesület gondozásábc 
utalt csecsemők és terhes anyák száma. Amíg 1897-ben 892 csecsemő állt egyesületi 
gondozásban, számuk már a következő évben 1517-re, a századforduló éveiben 
pedig 4100-4200-ra nőtt. Ugyanígy az ápolt gyermekágyas nők száma 1897-ben csak 
778, a következő évben már 1357 és 1901-ben 2201.33

Ezzel együtt sor került a működés tárgyi feltételeinek némi javítására is, hiszen, mint 
írták, „szükség volt a központi intézet épületének kibővítéséről gondoskodnunk. Az 
intézet bérházának egy tekintélyes részét, mely jövedelmi forrásul szolgált, átalakítot
tuk, miáltal az intézet 30, illetve 60 ággyal gyarapodott. Mennyire szükséges volt ezen 
előrelátás, mutatja..., hogy a 2-ik épület átalakítása óta alig volt nap, a melyen az 
ágyaknak megfelelő létszám teljes ne lett volna".34 Emellett az egylet tizenegy város
ban létesített fiókintézetet és több mint 300 községben alapított árvaházat.35 Mint 
látható; a Fehér-Kereszt ezzel túlnőtt fővárosi szerepkörén és az állami gyermekvéde
lem megbízottjaként országos szervezetté nőtte ki magát, amit nevével is jelzett.

A gondozási tevékenységben hirtelen bekövetkezett mennyiségi növekedés hamar 
visszakozásra késztette a velejáró szociális kiadásoktól meghátráló belügyminisztéri
umot. 1900-ban már fontolgatni kezdték a rendszer megváltoztatását. A költségek
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csökkentésére — a Fehér-Kereszt egyesület vezetőinek véleménye szerint is — a 
lelencgondozásba vett gyermekek számának a korlátozása tűnt egyedüli megoldás
nak. Hiszen az adminisztráció költségeinek a visszafogása nem járhatott kézzelfogható 
megtakarítással — vélték. A tápanyáknak fizetett díjak mérséklése pedig egyenesen 
veszélyes lenne, tekintve: „Nem az a tápanya a legelfogadhatóbb, a ki a legol
csóbb".36 Az ennek nyomán született belügyminiszteri rendelet 1901-ben előírta tehát, 
hogy az egyesület „az orsz. betegápolási alap terhére törvénytelen ágyból származó 
csecsemőt és talált gyermeket vegyen fel feltétlenül; minden más esetben... (a) felvé
telt csakis előzetes beleegyezésemtől teszem függővé" 37 E rendelkezés nyomán a 
felveendő gyermekek száma közel a felére volt csökkenthető, hiszen 1900-ban pl. a 
lelencként menhelybe utaltak 60 százaléka volt törvényes származású.38

A Fehér-Kereszt oltalmába kerülő újszülöttek, kisebb részben egy éven felüli gyer
mekek között, éppen mert sokukat külső szoptatós dajkához továbbították, magasabb 
volt a halálozási arány, mint a Budapesti Első Gyermekmenhely gondozásában állók 
között. 1900-ban az egy év alattiak 14,3 százaléka halt meg, ami — az egyesület 
vezetői szerint — sokkal alacsonyabb nemcsak az általános korspecifikus magyar 
halálozási rátánál, de a külföldi lelencgondozó intézményekben megszokottnál is.39

A lelencgondozás állami finanszírozásának a megindulása ellenére a Fehér-Kereszt 
egy ideig még élvezte a főváros pénzügyi támogatását is; ez évente 2400 korona 
automatikusan átutalt segélyt biztosított a számára. Igaz, a főváros a század elejétől 
mind kevesebb hajlandóságot mutatott e gyakorlat folytatására. Az 1902-re „járó” 
segély ügyében az egyesület többször is kérvénnyel fordult a tanácshoz, amely — 
amint az egy novemberi ügyosztályi feljegyzésben olvasható — nem látta már indo
koltnak a pénzbeli támogatást. „A tanács — szól a pro domo — a Fehér Kereszt orsz. 
lelenczházegylet által eddig élvezett 2400 korona segélyt megvonta azon indoklással, 
hogy az egyesület ma már budapesti illetőségű gyermekeket ellenszolgáltatás nélkül 
nem gondoz". S jóllehet az egyesület 61 ilyen gyermek gondozásáról adott számot 
kérvényében, homályban hagyta, hogy közülük hány a hét éven felüli (aki ti. községi 
finanszírozást kíván), továbbá, hogy hány a hatóság által beutalt, aki szintúgy jogosult 
közsegélyre. S bár ez alkalommal nagy nehezen még hozzájutott a tanácsi segélyhez, 
a következő évben már nem járt ilyen szerencsével. Megismételt kérésére az a véle
mény alakult ki a Közjótékonysági bizottmányban, hogy bár „a székesfőváros soha 
nem zárkózott el, valamikor az egyesülettel szemben bárminemű áldozatkészségről 
volt szó. Ámde időközben az egyesület csaknem minden kiadásainak megtérítését az 
állam vállalta magára, egyébként pedig az egyesület magánadakozások folytán ez idő 
szerint oly előnyös vagyoni viszonyok közt van, hogy a főváros által nyújtható évi 
segélyeszközre utalva nincs”.40

Mindennek talán csak elvi-jelentősége volt egyesületünk szempontjából, hiszen az 
évi 100, vagy inkább 200 ezer koronára rúgó bevételnek a tanácsi segély legföljebb 
a töredékét tette ki. A tanácshoz 1902-ben írt kérvény mellékleteként szereplő kimu
tatásból kitűnik, hogy az egyesület a maga költségén 72 gyermeket gondozott az
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évben, közülük 47 (65,3%) volt budapesti születésű, és 72 gyermek volt hét évesnél 
fiatalabb.

Ugyanez év május közepéig tartott az az átmeneti időszak, melynek során „az 
egyesület a magas kormány megbízásából az összes lelenczügyet kezelte". 1898-cal 
kezdődően eddig az időpontig 6931 gyermek gondozását látta el az országos beteg
ápolási alap terhére; saját kasszájából 133 gyermek gondozását fedezte ugyanebben 
az időintervallumban, amire 6400 koronát költött. „Ezen összeg — olvassuk egy 1903 
júniusi beadványukban — havi segélyek címén olyan anyák részére folyósíttatott, 
kiknek gyermekei a betegápolási alap terhére felvehetők nem voltak, sem pedig a 
főváros részéről nem voltak segélyezhetők."41 További 395 gyermeket gondoztak a 
főváros költségén, erre a célra a város fejenként 144 korona költséget biztosított az 
egyesületnek. Mindezt kiegészítette az a nyílt szociális gondoskodás, amely szegény 
gyermekágyas anyáknak juttatott egyszeri vagy havi segélyekből és természetbeni 
támogatásból állt. Az utóbbi keretében 23 anyát segítettek 2-10 korona pénzado
mánnyal, 65 anyának ruhaneműt juttattak stb., ami jelzi: az egyesület ilyen irányú 
ténykedése módfelett szerény mértékű volt. Nem kevés joggal jegyezte meg ennek 
kapcsán 1903 augusztusában a IX. kerületi elöljáróság illetékes hivatalnoka: az egylet 
teljes bevételeinek és a 10 ezer korona állami segélynek a fényében a segélyezésre 
fordított „egyleti kiadásuk valóban oly csekély összeg, hogy különös érdemnek be 
nem tudható s külön hatósági segélyezésre alapul nem szolgálhat".42

A Fehér-Kereszt egyesület helyét a századfordulón kiformálódó gyermekvédelmi 
rendszerben az is felértékelte, hogy a tervezett állami menhelyeket lényegében az 
egyesület lelencgondozó intézményeinek a részbeni átvételével kívánta a belügymi
nisztérium időlegesen megoldani. Ami elől nem is zárkózott el az egyesület teljes 
egészében, ám kikötötte: a Tűzoltó utcai központi intézetüket nem végleg, legföljebb 
50 évre szólóan engednék át. A kétemeletes épületben 10 kórterem volt 75 nagy 
ággyal, 75 csecsemő-férőhellyel és 10 gyermekággyal, valamint a működéshez szük
séges egyéb helyiségekkel (konyha, fürdők, szolgálati lakosztályok, kápolna, hullaszo
ba és boncoló). Ugyanakkor ragaszkodott az orvosi szobához és a műszerekhez.43 
Az intézet egyébként 1901-ben 27 főt foglalkoztatott, ehhez 20 állandóan alkalmazott 
dajka járult. Dr. Szalárdi Mór igazgató főorvos mellett további öt orvos és egy ápolónő 
állt az egylet alkalmazásában.44

A menhelyek állami kisajátításával a Fehér-Kereszt működésének tere különösen 
leszűkült, hiszen nemcsak központi intézetét, de fiókintézményeit is az állam vette 
kezelésébe.

A többi budapesti gyermekvédelmi egyesület működését alig vagy egyáltalán nem 
befolyásolta az új állami gyermekpolitika. A Fővárosi Szegény-Gyermekkert-Egyesület 
például éppen a századfordulón élte történetének legválságosabb időszakát: vezető
sége ellen egyik vizsgálat követte a másikat. Egy 1898-ban indult és két évig tartó 
vizsgálat során még hatósági biztost is kineveztek időlegesen az egyesület élére. Az 
1905-ben indult újabb tanácsi vizsgálat szintén évekig elhúzódott. S jóllehet, kisebb 
pénzügyi szabálytalanságok mellett végül komolyabb visszaélésekre nem derült fény,
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mindez elegendő volt az egyesület működési zavaraihoz. Ennek volt a jele, hogy az 
1897-ben elhatározott és elfogadott alapszabállyal felállítani kívánt Gyermek Otthon, 
3-6 éves korú gyermekek részére szánt árvaház gondolatát 1907-ben végül teljesen 
el is ejtették.45 Az egyesület támogatói között az állam nem játszott semmilyen sze
repet, a főváros viszont igen, hiszen 1902-ben is 4 ezer korona segélyt utalt ki a 
számára.46 Az egyesület fő bevételi forrása ugyanakkor az adománygyűjtés (és a 
házbér) volt. Éppen az előbbi körüli gyakori szabálytalanságok, apró sikkasztások 
keltették föl igazán a revizorok figyelmét, valamint az egyesület kiadásainak furcsa 
alakulása. Nem ok nélkül, hiszen csak maga az adminisztráció felemésztette a kiadá
sok fele részét!47 Ami nem is csoda, mivel például az egylet által fenntartott óvoda 
egyik óvónője is „az egyesületnél 1800 korona javadalmazással van alkalmazva, a 
minőt az intézeti óvódáknál alkalmazott óvónők egyáltalán nem élveznek, s a melyet 
utóbbiak illetménye meg sem közelít..." — olvasható a tanács 1905-ben lefolytatott 
vizsgálatának terjedelmes zárójelentésében.48 Összehasonlításként jegyezzük meg, 
hogy még a Fehér-Kereszt menhelyén foglalkoztatott intézeti orvosok díjazása is 
elmaradt ettől az óvónői fizetéstől, évi 1500 és 1600 korona között lévén ugyanekkor.49

Vegyük végül szemügyre, hogy miként alakult az iskolai gyermekétkeztetést karitatív 
jelleggel folytató „Gyermekbarát” egyesület működése a századforduló kritikus évei
ben. 1897/98. évi teljesítményéhez képest az egyesület nem előre, sőt inkább hátra
lépett a jelzett években: valójában csak 1908-ra érte el újra az évi több mint 3 ezer 
gyermekre kiterjedő étkeztetést, ami azután 1912-ben 4200-ra emelkedett.50 Azért 
alakultak a dolgok így, mert a „Gyermekbarát" sem élvezte az állam jótékony támo
gatását, legföljebb a városét, amely rendszerint évi 4 ezer korona segéllyel járult hozzá 
a tevékenységéhez. Bevételének, amely tehát szerénynek volt mondható, nagy részét 
a folytonos adománygyűjtésből kellett fedeznie.51

Nem tallózva tovább a kifejezetten nyílt gyermekvédelmi tevékenységek kifejtő és 
nem is túl nagyszámú, egyszersmind csekély teljesítményű budapesti jótékony egye
sületek között, levonható a következtetés: a századfordulón intézményesülő állami 
gyermekvédelem végeredményben csak a lelencgondozásra irányult és érintetlenük 
hagyta a szociális gondoskodás összes többi ágát.

Új fejezet a gyermekvédelemben: az állami gyermekmenhely

A Fehér-Kereszt egyesület intézményi hálózatát átvéve 1902 közepétől Budapesten is 
megkezdte működését a m.kir. Gyermekmenhely. Tanulmányomnak nem feladata, 
hogy beható vizsgálatnak vesse alá az állami gyermekvédelem ettől az időtől számítható 
fejlődésének útját. Nem lenne azonban teljes a kép, amelyet a kizárólagosan egyesületi 
szociális gondoskodás valamiféle kezdetleges állami gyermekvédelembe történő átala
kulásáról igyekeztem felrajzolni, ha legalább érintőlegesen nem szólnék az utóbbi 
megindulásáról.
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A kezdet első néhány évében a Budapesti m.kir. Gyermekmenhely gondozásába 
vett csecsemők és gyermekek száma szélsőséges értékeket mutatott; amíg 1903-ban 
13 193 volt a gondozottak száma, 1905-ben már csak 6878 fő. Közelebbről megvizs
gálva kitűnik: az állami menhely lényegében tartotta magát ahhoz az 1901 -tői érvény
ben lévő elvhez, miszerint törvénytelen származású gyermekek előtt kell elsősorban 
megnyitni a lelencházak kapuit. Az első néhány évben a menhelybe utaltak átlag 70 
százaléka ugyanis éppen közülük került ki. Azon a téren sem tűnnek elő a változás 
jelei, hogy a menhely végeredményben csak afféle közvetítő vagy elhelyező iroda 
szerepét töltötte be, hiszen ugyanezekben az években (1903-1905) az állami gondo
zásba vettek 72-91 százalékát külső dajkákhoz továbbították. Érdekes viszont, hogy 
idővel csökkenni látszik a cselédleányanyáktól származó beutaltak számaránya (59%- 
ról 48%-ra esik vissza); ám még így is minden második menhelyi gyerek anyja volt 
cseléd.52

Az állami szociális gondoskodás további területekre történő kiterjesztése jellemzi 
az ezt követő éveket. Elég utalni az elhagyottság fogalmának későbbi kibővítésére, az 
ún. erkölcsi elhagyottság, mint állami védelemre és gondoskodásra jogosító állapot 
jogi kinyilvánítására. A 60.000/1907. B.M. sz. rendelet, majd ennek nyomában az 1908. 
évi XXXVI. te. 15. §-a, valamint az 1913. évi VII. te. (65. és 66. §-ok) vezették be ezt a 
fogalmat azzal, hogy az elhagyott gyermek fogalomkörébe vonták a romlásnak kitett 
vagy züllésnek indult gyermekeket is. Sőt, az 1913-as törvény ide vonta még a 12 
éven aluli bűnöző gyermekeket is. Az ily módon elhagyottként definiált újabb gyermek
kategóriák fölötti állami gyámkodást szintén az állami menhelyekre bízták, másra nem 
is bízhatták, nem lévén egyéb gyermekvédelmi intézmény a korban (Csorna 1929: 
174-175; Kun—Marschalkó—Rottenbiller 1911: 9-59).

Az, hogy a menhely, amely eredetileg csupán az elhagyott (talált, vagyis lelenc) 
gyermekeket fogadta be, az első világháborút közvetlenül megelőző egy évtized 
folyamán mind szűkebb körből válogatta gondozottjait, legalább két következménnyel 
járt. E következmények egyike, hogy óriási mérvű intézménybővítést tett — vagy tett 
volna — mindez szükségessé; a másik következmény az, hogy mivel erre nem vagy 
csak korlátozott mértékben került sor, és a rászorulók nagy száma sem mérséklődött 
látványosan az idő előrehaladtával, a korábbiakhoz képest is szigorodott a kiválasztás: 
kit vesznek gondozásba és védelembe. Amire már a századfordulótól adva voltak 
bizonyos minták, De e következmények az állami és a szűkebb keretek között tovább 
működő egyesületi (gyermekekkel kapcsolatos) jóléti tevékenységre tett hatását majd 
egy másik tanulmányban kívánom nyomon követni.
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Gajduschek György

KRITIKAI MEGJEGYZÉSEK
POKOL BÉLA KÖZIGAZGATÁS-FELFOGÁSÁHOZ

Pokol Béla a hazai szociológia egyik legismertebb képviselője, aki az utóbbi néhány 
évben — elsősorban Niklas Luhmann elméletéből kiindulva — önálló makrotársada- 
lom-elmélet kidolgozásán fáradozik. Elméletéből engem — szőkébb szakterületemnek 
megfelelően — a közigazgatással kapcsolatos felfogása érdekelt. Pokol itt igen eredeti 
álláspontot fejt ki, amikor elszakad a megszokott — „a politikai rendszernek része az 
állam, az államnak része a közigazgatás" — felfogástól.

Az alábbiakban kritikai megjegyzéseket fűzök Pokol közigazgatással kapcsolatos 
felfogásához. Kritikám egyfelől a politológiában, politikai szociológiában közismert, 
mondhatnám közhelyszerű tényeken alapszik, másfelől az elméletben meglévő logikai 
ellentmondásra próbálok rámutatni. Zárójelbe teszem azokat a kérdéseket, amelyek 
az elmélet egészét érintik, noha a közigazgatás vizsgálata kapcsán különös éllel 
merülnek fel. Ilyen mindenekelőtt az, hogy lehet-e — a luhmanni rendszerelméletet 
követve — a társadalmat pusztán a kommunikációra alapozva magyarázni. Ez a 
megközelítés két irányból is támadható. Egyfelől abból a szempontból, hogy a rend
szerelmélet nemcsak az információ, hanem az anyag és energia áramlási folyamataival 
is számol, amelyek a társadalmi rendszer esetében is nyilvánvalóan jelentősek, még 
ha a fizikai, kémiai, illetve biológiai rendszerekhez képest a pszichológiai rendszerekre 
(egyéni pszichére) épülő szociokulturális rendszerek esetében az információ megha
tározóbb szerepet tölt is be.

Kifogásolható a kommunikációra történő leszűkítés abból a szempontból is, hogy 
az az információ „működésének" csak az egyik területe. Legalább ilyen fontos azonban 
az információtárolás és- feldolgozás, a maga pszichológiai és intézményi vonatkozá
saival. Végül a társadalmi élet csomópontjaiként is felfogható döntéseket is informá
ciófeldolgozásként értelmezhetjük a fenti logikai keretben. Magyarán, a 
kommunikációra leszűkítő álláspont a társadalmi működés lényeges területeit teszi 
zárójelbe, illetve — a kibernetika szóhasználatával — fekete doboznak tekinti.

Még egyszer hangsúlyozom, hogy nem foglalkozhatok itt a koncepció alapjait érintő 
kérdésekkel, sőt arra sem vállalkozom, hogy e problémákat közigazgatással való 
összefüggésekkel elemezzem. Pusztán arra utalok, hogy Pokol Béla maga is érzékeli 
ezeket a feszültségeket, és olykor reflektálva ezek alapjaira (pl. Pokol 1993), olykor e 
nélkül keresi a kivezető utat.
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A közigazgatás felfogása Pokolnál

A szerző a modern makrotársadalom-elméleteket követve a társadalom alrendszerekre 
tagolásában gondolkodik. Ennek megfelelően számára is az az alapvető kérdés, hogy 
a közigazgatás — mindenekelőtt mint szervezetrendszer — mely társadalmi alrendsze
ren belül helyezhető el, ezzel együtt mely alrendszer belső logikáját, ha úgy tetszik, 
racionalitását tartja érvényesnek a közigazgatásra .

Mielőtt azonban Pokol válaszát ismertetnénk, utalnunk kell arra, hogy nem adja 
meg a közigazgatás definícióját munkájában. Pontosabban arról van szó, hogy nem 
határolja körül egzak módon, mit is ért közigazgatáson. Ennek megragadására a 
szervezeti határok felőli közelítés a legkézenfekvőbb megoldás. Ugyanakkor Pokol 
maga is több helyütt hangsúlyozza, hogy a szervezeti határok nem feltétlenül esnek 
egybe az alrendszer határaival. Az egybeesése a modern társadalmakban is csak 
hozzávetőleges. Erről azonban Pokol megfeledkezni látszik a közigazgatás esetében. 
Csak egyetlen példát említve: a közigazgatástudományban túlsúlyban van az a felfogás, 
amely a parlament, a köztársasági elnök, a bíróságok hivatalait, adminisztratív állomá
nyát jellegük alapján a közigazgatás területére sorolja, miközben szervezetileg az 
említett grémiumokhoz tartoznak (Fizcere 1992: 23).1 E problémát azonban Pokol 
reflektálatlanul hagyja.

Ennél lényegesebb azonban az, hogy nem tisztázza, hol húzza meg a közigazgatási 
szervezetrendszer határait. Az állam klasszikus elmélete — amely mindmáig domináns 
a közigazgatásra reflektáló tudományok körében — a közigazgatást a végrehajtó 
hatalmi ág szervezeti rendszereként fogja fel. Ennek megfelelően a csúcson a kormányt 
helyezi el, tehát az adott szervezetrendszerbe tartozónak tekinti. Kétségtelen tény 
azonban, hogy a kormány, mint testület, mint politikusok politikaformáló grémiuma 
jelentősen eltér a minisztériumok, országos főhatóságok, s főleg a helyi, területi szervek 
rendszeres, szakértelmen alapuló hivatali tevékenységtől (Ficzere 1992:24-25; Lőrincz 
1990: 10-11). A szakirodalomban természetszerűleg ez az elkülönültség is megjelenik, 
egyfelől a társadalomelméletek, illetve a politikaelmélet szintjén a tág értelemben vett 
politikai szféra ilyen jellegű tagolásában, másfelől a közigazgatástudományban a két 
terület különválasztásával. Alapvető elvárás lenne tehát a kormány helyzetének tisztá
zása. Pokol erre nem ad explicit választ. Pusztán felfogásának egészéből, illetve elejtett 
megjegyzésekből2 vonhatunk le bizonytalan következtetést arra nézve, hogy — minden 
indoklás nélkül — a kormányt a közigazgatáson kívülre helyezi.

Térjünk most már rá az ilyen szűk értelemben felfogott közigazgatás társadalmi 
alrendszerekben történő elhelyezésére.

A szerző meglehetősen röviden tárgyalva a kérdést (lásd főleg Pokol 1991a : 
148-151; 1991 ö : 13-15), arra a végkövetkeztetésre jut, hogy a közigazgatást — 
elhatárolva a politikai alrendszertc1 — a jogi, illetve jogi-közigazgatási alrendszerben 
kell elhelyezni. Eszmefuttatása a következő:

A politikai szféra, illetve szereplői a kompetíció hatására mindinkább a kormányon 
maradni/ellenzékbe menni értékduálon orientálódnak. Erről az értékduálról azonban a
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politikailag semlegessé váló közigazgatás mindinkább leválik. Ezzel egyidejűleg a 
politikai célokat meghatározóan a jogalkotás közvetíti a közigazgatáshoz. Ez azonban, 
a modern jogrendszerek lényegéből következően, a politikai intenciókat a jognak — 
mindenekelőtt a jogdogmatikában megtestesülő — logikáján keresztül megszűri, illetve 
rákényszeríti a jogalkotót, hogy — a jogos/jogtalan értékduálon is orientálódva — 
vegye figyelembe a már meglévő jogszabályok rendszerét. Ennek megfelelően a 
közigazgatás működését a jog rendelkezései határozzák meg: a közigazgatás a 
jogos/jogtalan értékduálon orientálódik.

A közigazgatás és a politikai szféra

E z a megközelítés kétségtelenül támaszkodik az utóbbi száz-kétszáz évben megfigyel
hető tendenciákra, s vitathatatlan a belső logikája is. Alaposabb elemzés után azonban 
látnunk kell, hogy egyrészt a történeti folyamatok tartalmaznak e teóriával ellentétes 
elemeket, másrészt logikáját tekintve is kritizálható ez a felfogás.

Mindenekelőtt arra — a Pokol által is többször hangsúlyozott — tényre kell utalnunk, 
hogy a jogi alrendszer másik szereplőjével, a bíróságokkal ellentétben a közigazgatás 
a miniszter személyén keresztül közvetlen politikai befolyás alatt áll. A miniszter által 
utasításokban, körlevelekben, értekezleteken stb. megfogalmazott célok és követel
mények az erős hierarchia következtében dominálják az egész közigazgatást.

A közigazgatás történeti változásait tekintve sem egyértelmű a kép. Ezen a ponton 
nem elsősorban a 20. század totalitárius, a politikának mindent közvetlenül alárendelő 
rezsimjeire gondolunk, amelyekről Pokol is említést tesz. Sokkal lényegesebb az a 
tendencia, amelyet a modern közigazgatás fejlődésének harmadik szakaszaként is 
felfogható jóléti („igazságos") állam jelöl ki: a korábbi hatósági jogalkalmazó jellegű 
közigazgatás mellett itt megjelenik a szolgáltató, közszolgáltatásokat biztosító közigaz
gatás is. Ezen a területen azonban a konkrét politikai irányzatok jelentős közvetlen (a 
jog belső rendszere által kevéssé) befolyásolt hatást fejtenek ki.

Politika és közigazgatás kapcsolatában utalnunk kell arra is, hogy ha a kormányzatot 
e szférába soroljuk, akkor a közigazgatásnak magának is meghatározó szerepe van 
a jogalkotás területén. A modern államokban ugyanis a joganyag mind nagyobb részét 
teszik ki a kormány, illetve tagjai által alkotott jogszabályok. Ezzel együtt a parlament 
jogalkotó tevékenysége egyre inkább az általánosság szintjén mozgó kerettörvények 
alkotásának irányába tolódik el, amelyeket mind gyakrabban a közigazgatás alkotta 
jog tölt meg konkrét jogi tartalommal, teszi a jogalkalmazás számára „emészthetővé"3

Ha eltekintünk is a kormány alkotta jog problémájától, nem tagadhatjuk el azt a 
szerepet, amelyet a közigazgatás a törvények előkészítésében betölt. A modern de
mokráciákban ugyanis a törvénykezdeményezés szinte kizárólag a kormány feladata 
(Ficzere 1992: 24-26). Kivételnek számít, ha egy nem a kormány által kezdeményezett 
törvény átmegy a parlamenti szavazáson.4
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A törvényjavaslatok megalkotásában azonban de facto nem is a kormánynak, hanem 
az apparátusoknak van meghatározó szerepe. Ma már az apparátusok végeznek el 
számos olyan feladatot is e területen, amelyek korábban kifejezetten a politikai-politikusi 
szerepkörhöz tartoztak. Nem elsődlegesen az alternatívák kidolgozásáról, a szöveg 
jogi formába öntéséről van tehát itt szó, hanem az egyes variánsok társadalmi hatá
sának felméréséről, gazdasági, politikai stb. következményeinek prognosztizálásáról. 
Egyre inkább csak az apparátusok képesek megállapítani, hogy a különféle bonyolult 
szakmai koncepciók, a rájuk épülő normaszöveg-variációk mely politikai irányzattal 
kompatibilisek vagy hol és miben térnek el tőle. Jórészt a hivatalok végzik el a szükséges 
egyeztetéseket az érdekképviseleti szervekkel, szakmai szervezetekkel stb. Végül a 
közigazgatás veszi át az egyes döntések várható hatásának értékelését (a közigazgatás 
ezért pl. egyre nagyobb mennyiségben készíttet közvélemény kutatásokat), majd a 
döntések, törvények tartalmának lakossági megismertetését, sőt elfogadtatását (Fic- 
zere 1992: 24-26). Az ezzel foglalkozó public relations tevékenység a közigazgatás 
egyre több energiáját köti le, ami tényszámokban is jól megragadható. A közigazgatás 
tevékenysége tehát korántsem szorítkozik a jogalkalmazásra, döntő szerepe van a 
jogalkotás folyamatában is. Ha eltekintünk is a kormányzat jogalkotó szerepétől, nem 
tekinthetünk el a politikai szociológia által feltárt és ma már közhelyszerű ténytől: a 
törvényelőkészítés alapvetően meghatározza a törvények tartalmát. Olyannyira így van 
ez, hogy sokak szerint a parlamenti jogalkotás csak formális aktus. E szempontok 
figyelmen kívül hagyását nem magyarázhatjuk csak azzal, hogy a szerzőben itt az 
államelméleten szocializált jogász felülkerekedett a tényeken orientálódó szociológu
son.

Végül meg kell említenünk a közhivatalnoki kar politikai aktivitásának növekedését 
is. Régebben a teljes semlegesség volt az általánosan elvárt — jogszabályokban 
rögzített — magatartás, napjainkra viszont az e téren tapasztalható szigor enyhülni 
látszik. Elfogadottá vált, hogy a közhivatalnok munkaidején túl politikai tevékenységet 
folytat. Egyre kiterjedtebb az a gyakorlat, hogy az apparátusok magasan kvalifikált 
dolgozói pártszakértői tevékenységet látnak el: e körben nem ritka, hogy szakértői 
véleményükben például azt a törvénytervezetet támadják, amelynek megalkotásában 
munkaidejükben maguk is aktívan részt vettek stb. Növekszik az olyan jogintézmények 
szerepe, amely ekaz — eredetileg éppen a semlegesség biztosítása érdkében — igen 
szigorú közszolgálati rendszerekbe beépülve lehetővé teszik politikai szempontok 
érvényesítését. Ennek tipikus esetei a miniszterek és általában a politikai elem mellett 
létrejövő törzskarok, de hasonló funkciót szolgál a rendelkezési állomány intézménye 
is. A politikai szempontok érvényesítése — különösen a munkáspárti kormányok alatt 
— olyan méreteket ölt a fejlett demokráciákban is, hogy számos kutató már a személyi 
állomány „repolitizálásáról” beszél (Berényi 1992: 27-36).

Összegezve tehát azt mondhatjuk, hogy a közigazgatás leválása a politikáról, 
„semlegesülése" korántsem egyérte'mű folyamat. Ha pedig elfogadjuk, hogy a politikai 
célok a jogalkotáson keresztül fogalmazódnak meg, akkor — a jogalkotás tényleges
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rendszerét figyelembe véve — hajlamosak lehetünk azt feltételezni, hogy a közigaz
gatás saját feladatait egyre inkább saját maga állapítja meg.

A közigazgatás és a jogi szféra

Még ha feltesszük is, hogy a közigazgatás elszakad a politikai szférától, továbbra is 
válaszra vár az a kérdés, hogy miért soroltatik a jogi alrendszerbe. Pokol Béla válasza 
— mint láttuk — az, hogy a közigazgatás politikai irányítása a direkt eszközök helyett a 
jogalkotás „megszűrt" folyamatára tevődik át, s így a közigazgatás szükségszerűen a 
jogos/jogtalan értékduálon orientálódik. A látszólag logikus következtetés azonban 
buktatót rejt magában. Arra gondolok, hogy a politika az összes többi társadalmi 
alrendszerrel is elsősorban a jogalkotási folyamaton keresztül kommunikál, azon ke
resztül közvetíti céljait, preferenciáit. E tekintetben tehát a közigazgatás helyzete hasonló 
a gazdaság, az egészségügy stb. pozíciójához. Hasonlóképpen problematikus az a 
közelítés, amely szerint a közigazgatás jogalkalmazó tevékenységet lát el. Ilyen tevé
kenységet ugyanis minden más szféra is ellát — amint arra Pokol is több helyütt utal.

Keresnünk kell tehát a közigazgatásnak (és a bíráskodásnak) azt a specifikumát, 
amely a többi alrendszertől elkülöníti. Itt arra lehet hivatkozni, hogy ezek a szervek 
jogalkalmazó döntéseik során másokra nézve kötelező döntéseket hozhatnak. Ennek 
alapja azonban az általuk megjelenített közhatalom, amely végső soron abból ered, 
hogy állami szervek. E logikával tehát visszajutnánk ahhoz a felfogáshoz, amelyet Pokol 
Béla elvetni szándékozott: az állami szervezetrendszer egészként kezeléséhez.

A másik — Pokol koncepciójához sokkal jobban illeszkedő — megközelítés az 
lehet, hogy e szervek főfunkcióként látnak el jogalkalmazó tevékenységet. Magyarán: 
más szférákkal ellentétben a közigazgatás lényege a jogalkalmazó tevékenység.

A történeti fejlődés eredményeként létrejött jelenkori struktúrák azonban ellentmon
dani látszanak e teóriának. A modern közigazgatás fejlődését ugyanis általában három 
nagy szakaszra tagolják. Az első szakaszban — amelyet az éjjeliőr állam időszakának 
is nevezhetünk—■ a közigazgatás viszonylag szűk körben mozog. Funkciója alapvetően 
a belső rend és a külső biztonság fenntartására, valamint az ennek anyagi hátterét 
biztosító adóztatásra szorítkozik. Ennek szervezeti vetülete a belügyminisztérium és az 
alá tartozó rendőrség, valamint az igazságügyminisztérium, másfelől a külügy- és 
hadügyminisztérium a hadsereggel, valamint a pénzügyminisztérium. A második sza
kaszt az egyes szerzők igen eltérően magyarázzák. Közös azonban annak a ténynek 
a hangsúlyozása, hogy ebben az időszakban a közigazgatás hatósági jogalkalmazó 
tevékenysége jelentős mértékben kiterjedt. Végül a jóléti állam időszakában a közigaz
gatás a közszolgáltatások biztosításának feladatát magára vállalva robbanásszerűen 
tágítja ki tevékenységi körét, növeli meg aktivitásának mértékét (Takács 1992: 6-8).

Az a közigazgatás, amelyből Pokol kiindul, viszonylag rövid — nem egészen egy 
évszázados — történelmi időszakra, a második szakaszra korlátozható, azon belül is 
inkább csak a kontinentális Európára.
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A jóléti államnak, tehát napjaink államának a közigazgatása azonban eltérő képet 
tár elénk. A közszolgáltatások biztosításának feladata ugyanis alapvetően nem jogal
kalmazó, hanem tervező, szervező, menedzselő tevékenységet igényel. Az e területen 
dolgozó közhivatalnoknak sokkal inkább a hatékonyság, a rentabilitás5 szempontjait 
keli követnie, semmint kizárólag a jogos/jogtalan értékduálon orientálódnia.

Mindez számokban is kifejezhetően megjelenik a közigazgatás személyi állomá
nyának összetételében is. Miközben a jogászok, az igazgatási szakemberek (klasszikus 
értelemben vett bürokraták) száma csak viszonylag kis mértékben emelkedett a má
sodik világháború óta, a közszolgáltatások szervezéséhez elengedhetetlenül szüksé
ges specialisták (orvosok, tanárok, mérnökök) létszáma robbanásszerű növekedést 
mutat (Berényi 1992: 49). Nem véletlen tehát, hogy amikor Pokol a jogászok szakmai 
csoportjait részletesen áttekinti (Pokol 1991b: 157-169), az ügyészek, ügyvédek, bírák 
és egyetemi jogászok mellett nem ejt szót a köztisztviselői karról, noha ennek hazai 
és külföldi szakirodalma terjedelmesebb, mint az előbbieké. A köztisztviselői kar 
összetételében ugyanis a jogi végzettséggel rendelkezők kisebbségben vannak.

A szerző természetesen érzékeli a közszolgáltatások „felvállalása" által indukált 
elméleti problémát, azt azonban — jogi szempontból megalapozottan — egyfajta 
torzulásként tudja csak leírni. Emellett hivatkozik a közigazgatási bíróságok szerepére, 
amelyek „visszaterelhetik” a közigazgatást a jog „igaz ösvényére". Csakhogy a köz- 
igazgatási bíróságok elé a hatósági jogalkalmazásban hozott döntések kerülnek. A 
közszolgáltatásokhoz kapcsolódó tevékenység során hozott döntések jellegük folytán 
ritkán tartoznak ebbe a körbe.6

A szerző szintén utal a neokonzervatív politikai irányzat hatására megindult folya
matokra, amelyeket mint egyfajta tisztulást, a „tiszta jogi"-hoz való visszatérést értelmez. 
Számos kezdeményezés, mindenekelőtt a privatizáció kétségtelenül értelmezhető így 
is. A dereguláció, a jogi szabályozás csökkentésének megítélése azonban már vitat
ható. A közigazgatás hatékonyságával szemben támasztott követelmény előtérbe 
kerülése pedig egyértelműen ellentmondani látszik a jogos/jogtalan értékduál vissza
állításának. A neokonzervativizmus tehát sokkal inkább értékelhető a közigazgatás 
területén a gazdasági racionalitáshoz történő közelítésnek, semmint visszatérésneka 
jogi szférához. Kissé elfogultan talán úgy is megfogalmazhatnánk ezt, hogy a „gaz
daságibb” funkcióhoz a neokonzervativizmus egy adekvátabb működésmódot kere
sett.

Megjegyezzük még, hogy a közigazgatás a közszolgáltatásokon túl mindig is végzett 
nem jogi-jogalkalmazói tevékenységet. Nemcsak a belső szervi tevékenységre (sze
mélyzeti munka, ügyiratkezelés, igazgatásszervezői, fejlesztő munka stb.) gondolunk 
itt, hanem elsősorban olyan területekre, mint a széles körű gazdálkodó tevékenység, 
a helyszínen végzett ellenőrzések, a jogi döntések tárgyi végrehajtása, a lakosság 
tájékoztatása stb. Azzal, hogy a közigazgatást „közelítjük" a bíróságokhoz, éppen 
lényegétől fosztjuk meg. Mivelhogy a közigazgatás széles körű szakértelmen alapuló, 
operatív munkára alkalmas szervezet, amely — függetlenül attól, hogy e tényt hogyan
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értékeljük — történetileg folytonosnak tűnő növekedésének és terjeszkedésének egyik 
alapja.

Végső soron tehát sem logikailag, s főleg a tényekkel szembesítve, nem tűnik 
tarthatónak az az álláspont, amely a közigazgatást a jogi alrendszerbe sorolja. Nem 
véletlen, hogy a szerző „A jog szerkezete” című — ha jól értelmezem, a jogi alrendszert 
leírni szándékozó — munkájában csak elszórva és rendkívül röviden7 ejt szót a 
közigazgatásról. A közigazgatás azonban e pontokon is szinte kizárólag, mint „devi
áns", működésében a jog lényegétől alapvetően eltérő szereplő van jelen. Számomra 
ez is azt bizonyítja, hogy a közigazgatás belepréselése a jogi alrendszerbe — mégha 
jogi-közigazgatási alrendszerről beszélünk is — meglehetősen problematikus.

Arra a kérdésre tehát, hogy egy alrendszerszerű tagozódást feltételező társada
lomelméletben hova soroljuk a közigazgatást, Pokol Béla tulajdonképpen azt a választ 
adta: ne a politikaiba. S ha nem oda, akkor még leginkább a jogiba. A fentiekben 
pusztán azt kíséreltem meg bizonyítani, hogy a közigazgatás a jogi alrendszerben 
nincs megfelelő helyen. Ha ez netán sikerült, abból nem feltétlenül az következik, hogy 
a közigazgatás mégis a politikai alrendszerbe sorolandó. Hanem mindössze annyi, 
hogy a kérdés továbbra is nyitott.

Jegyzetek

1 Ezt hangsúlyozza Magyari Zoltán is (1942: 45).

2 A legegyértelműbb ebből a szempontból: Pokol 1991b: 65, ahol zárójelben említi a kormányt mint politikai 
résztvevőt. Máshol azonban arról ír, hogy a közigazgatás „felső részei maguk is alkotnak konkretizáló 
joganyagot" (Pokol 1991b: 89), ami viszont a kormánynak a közigazgatás rendszerébe sorolására utal.

3 A jog más ideáltípusát szem előtt tartva tehát — Pokollal éles ellentétben — akár arra is kifuttathatnánk 
gondolatmenetünket, hogy napjainkban éppen a közigazgatás alkotta jog az „igazi jog"

л Nagy-Britanniában a törvénytervezetek 82 százalékát hivatalosan is a kormány nyújtja be Az elfogadott 
törvények között ez az arány 95 százalék. Németországban és Franciaországban hasonlóak az arányok. 
Olaszországban a kormány szerepe a törvényhozásban játszott ennél is nagyobb (Mény 1991: 163-165).

5 Luhmann fogalomhasználatát átvéve, a rentábilis/nem rentábilis a gazdaság bináris kódja Pokol Béla 
elméletében.

6 E területen ugyanis a közigazgatás oldaláról — mint jeleztem — a jog keretjellege mellett a hatékonyság 
szempontja domináns. Az állampolgár oldaláról pedig a jogsérelem helyett inkább az érdeksérelem 
tipikus, aminek kezelésére a bírói eljárás kevéssé alkalmas.

8 Talán három-öt oldalról van szó a mintegy száznegyven oldalas műben.
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TÁJÉKOZÓDÁS

Ftézler Gyula

MUNKÁSSZOCIOGRÁFIÁK 
A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT*

A mai magyar szociológusok érdeklődéssel és némi nosztalgiával tekinthetnek vissza 
a második világháborút megelőző évtized leíró szociológia irodalmára, amiből a jelen
legi társadalomkutatás gyökerei eredtek. Noha a magyar szociológiának érdemes 
művelői voltak már a huszadik század első két évtizedében (Braun Róbert, Farkas 
Gejza, Jászi Oszkár és mások), hatásuk eltűnt abban a szellemi légkörben, amelyet a 
Horthy-rezsimnek a szociológia iránti ellenszenve teremtett. A szociológiai kutatás 
folytonosságának megszakadása miatt a harmincas évek szociográfusainak újból 
kellett kezdeniük e tudományág alapjainak lerakását, és ezért ők joggal tekinthetők a 
mai társadalomkutatás előfutárainak. E tanulmánynak az a célja, hogy az iparszocioló
gia hőskorának a szereplőit bemutassa, munkásságukat röviden áttekintse és értékelje.

Ez az áttekintés főleg három forrásmunkára támaszkodik. Megjelenésük sorrend
jében: Rézler Gyula Falukutatások és szociográfusok című kritikai szemle (1943); 
Gondos Ernő (szerk.) A valóság vonzásában című két kötetes antológiái (1963); Litván 
György (szerk.) Magyar munkásszociográfia (1974). Gondos Ernő, mivel főleg ido- 
lógiai célokat kívánt szolgálni művével, olyan írásokat is beválogatott, amelyek főként 
propaganda jellegűek voltak. Ugyanakkor helyet adott néhány szerzőnek, akik az ipari 
munkások helyzetét módszeres megközelítéssel vizsgálták.

Gondos két kötetes antológiájának az első kötetében jelentette meg a második 
világháborút megelőző szociográfiákat vagy kvázi-szociográfiákat. Előszavában kije
lentette, hogy a „szociográfiát hazánkban olyan írások tették népszerűvé, amelyek 
tulajdonképpen nem is szociográfiák” . Ezzel okolja meg olyan írások beválogatását, 
amelyek riportázsnak vagy egyenesen propagandának minősülnek. Gondos láthatólag 
nem értett egyet a Népszava egy korábbi számában közölt meghatározással, amely 
szerint „A szociográfia nem lírai közlés gazdasági és társadalmi helyzetről elirodalmi- 
asított formában, hanem a társadalomtudomány egyik legridegebb, megfigyeléseken 
alapuló... segédtudománya". Gondos Gereblyés László és Bálint György írásait „a 
kommunista agitáció részeként" méltatja. De dicséretére legyen mondva, hogy jelen 
tanulmány szerzőjének, aki 1963-ban még nem kívánatos személynek számított Ma

* A MSZT Gazdaságszociológiai Szakosztályában 1993. október 28-án tartott előadás 
magyarított változata.
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gyarországon, egyik korábbi szociográfiáját is megjelentette antológiájának első kö
tetében.

Tudományos kutatói hátterének megfelelően Litván György mellőzte a válogatásból 
az elsősorban politikai és ideológiai jellegű írásokat, és a művek módszerességét vette 
tekintetbe. Antológiája a műfaj reprezentatív munkáit foglalja magában. A kötet az 1888 
és 1945 közötti korszakra terjed ki. E tanulmány, célkitűztésének megfelelően, csak a 
két világháború között megjelent szociográfiákat veszi figyelembe. De Litván arra is 
felhívja a szakma művelőinek a figyelmét, hogy 1920 előtt is számos szociográfiai 
jellegű írás jelent meg, amelyeket érdemes lenne módszertani szempontból is tanul
mányozni.

Litván az antológiájában kiadott tanulmányokat nemcsak azon az alapon válogatta 
össze, hogy egy bizonyos időkereten belül láttak napvilágot, hanem a módszeressé
güket is figyelembe vette. Ahogy antológiájának előszavában megjegyzi: „A magyar 
munkássággal foglalkozó irodalom — amelyet csak bizonyos leegyszerűsítéssel von
hatunk a szociográfia gyűjtőneve alá — értékben és műfajában rendkívül heterogén: 
a száraz bérstatisztikától a mélyre ható szociológiai elemzésig, a nyomort festő, 
érzelgős vagy agitatív publicisztikától a magasrendű szépirodalmi ábrázolásig terjed... 
Gyűjteményünkben, rendeltetésének megfelelően, ennek az irodalomnak csak abból 
a részéből válogattunk, amely tudományosan, vagy legalábbis bizonyos módszeres
séggel nyúl a tárgyához.”

E két antológia szerkesztőinek válogatási szempontjait figyelembe véve az a kö
vetkeztetés adódik, hogy Litván kötetéből a legtöbb írás felhasználható, ezzel szemben 
Gondos szemelvényei szűrésre szoruntak.

A falukutatók és szociográfusok műfaját tekintve alapvetően különbözik a fentebbi 
két antológiától. Azok szemelvényeket közöltek válogatásuk területéről, ennek pedig 
az volt a célja, hogy a harmincas évek szociográfusait bemutassa és műveiket kritikailag 
elemezze.

A továbbiakban az idézett három forrásmunka alapján azokat a tanulmányokat 
tekintjük át röviden, amelyek hozzájárultak a munkásszociográfia harmincas évekbeli 
újjáépítéséhez.

Köztudomású, hogy az első világháborút követő 10-15 évben a társadalomkutatás 
általában, és az ipari viszonyok tanulmányozása különösen, bénult állapotban volt. A 
hivatalos intézmények, beleértve az egyetemeket, nemcsak ellenszenvvel nézték az 
ilyen irányú tevékenységeket, de ha módjukban állt, meg is akadályozták. A politikai 
légkör enyhülésével és a társadalmi problémák iránti érdeklődés megélénkülésével 
azonban — különösen a harmincas évek közepétől — egyre több elszánt és motivált 
fiatal vállalkozott a munkaviszonyok különböző szempontú tanulmányozására. A mun
kásszociográfia hőskora tulajdonképpen mintegy 15 évre szorítkozik. Azokat a tanul
mányokat, amelyek meghatározták ennek a másfél évtizednek a jellegét, megjelenésük 
sorrendjében mutatjuk be.

Zentay Dezső 1931-ben megjelent, háztartási statisztikát alkalmazó tanulmányával 
vívta ki a helyét a korszak szociográfusai között. Hivatásos statisztikus volt, akit a
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Tanácsköztársaságban való szereplése miatt bocsátottak el állásából. 1945-ig, amikor 
átvette a Statisztikai Hivatal vezetését, az Építőipari Munkások Szakszervezetének 
statisztikusaként dolgozott. Említett munkájában ötven budapesti munkáscsalád be
vételeinek és kiadásainak alapján rajzolta meg ennek a talán reprezentatívnak nem 
mondható csoportnak a gazdasági helyzetképét. Módszerességéhez nem fér kétség.

Molnár Erik minden ideológiai elkötelezettsége ellenéré a munkástársadalom 
élesszemű és objektív megfigyelőjének bizonyult. A Korunk 1933-as évfolyamában 
álnéven megjelentetett tanulmánya az úgynevezett munkásarisztokráciának (nyom
dászok stb.) a munkásmozgalomhoz való viszonyát oknyomozó módszerrel elemzi. 
Fő témájával összefüggésben az ipari és szakmai kategóriákban fizetett évi átlagos 
béreket is összehasonlítja és felhívja a figyelmet a köztük mutatkozó szóródásokra.

Egy másik írásban, amelyett a Gondolat közölt 1935-ös évfolyamában, a magyar 
ipari munkásosztály szerkezetében bekövetkezett változásokat érzékelteti statisztikai 
adatok tükrében. Elsősorban a különböző munkáskategóriák — a nagyipari és kisipari 
munkások, tanult és tanulatlan munkások, férfi és női munkások— egymáshoz viszo
nyított számarányában bekövetkezett eltolódásokat mutatja be 1921 és 1933 között. 
Ezeket a számszerű változásokat a termelőerők fejlődésével magyarázza. Bár marxista 
tételekből indul ki, a statisztikai adatgyűjtés és az adatok elemzése feltehetően korrekt.

Gerebélyes László ugyancsak beírta nevét a második világháború előtti munkászo- 
ciográfia krónikájába. Míg a textilgyári dolgozókról szóló benyomásait irodalmi karcok 
műfajában írja le, addig az építőiparban dologozó munkások viszonyait ismertető 
tanulmányában, amelyet a Válasz 1937-es évfolyamában közölt, a szociográfia mód
szereit alkalmazza. Az építőipar általános helyzetének bemutatása után az egyes 
szakmák (ács, betonmunkás stb.) munkaviszonyait jellemző statisztikai adatokat elemzi. 
Tanulmányát az építőipari munkások mozgalmi életének leírásával fejezi be.

Jahn Ferenc 1937-ben megjelent művében, a Kispest szociográfiájá-ban a külváros 
demográfiai képét vázolja fel. Bár az egész város lakosságának társadalmi, gazdasági 
helyzetét tükröző adatokra támaszkodik, Jahn tanulmánya közvetve a munkás
szociográfia műfajához áll közel, mivel Kispest abban az időben elsősorban munkás
településnek számított,

Szécsi János a fővárost még a harmincas években körülvevő szükséglakás-telepek 
lakóinak a helyzetét tette nyilvánossá az Ország Útja 1938 decemberi számában. 
Különböző szempontokból — a családok nagysága, vallása, keresete — vizsgálta 
meg ennek az amorf társadalmi csoportnak az összetételét és viszonyait.

Jordánszky Lajos a téglagyári munkásokról szóló leírása — a Korunk 1939-es 
évfolyamában jelent meg — egy téglagyárban felvett mintán alapszik. A gyárban 
foglalkoztatott 240 munkásnak mintegy a fele szolgáltatott adatokat. Ezek alapján a 
szerző áttekinti a munkások kor, nem, nemzetiség és bérkategóriák szerinti megosz
lását. Az olvasó világos képet kap egy munkáscsoport demográfiai és gazdasági 
viszonyairól.

Reitzer Béla és Rostás Ilona 1940-ben Ezer munkás a szabadidejéről címmel 
monográfiájukban egy addig elhanyagolt témakört tanulmányoztak a statisztikai mód
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szerek szigorú alkalmazásával. Reitzer nem folytathatta tovább munkáját, mivel a 
háborúban életét vesztette. Úttörő kezdeményezését a második világháború után 
Szalay Sándor folytatta nemzetközi viszonylatban is. Mellesleg Reitzer a Szegedi 
Munkaközösség egyik alapító tagja volt. Míg Erdei Ferenc és Ortutay Gyula a falut és 
néprajzát tanulmányozták, Reitzert az ipari dolgozók problémái foglalkoztatták.

Földes Ferenc alapvető szociográfiai munkásságával bizonyította be, hogy az 
ideológiai meggyőződés összeegyeztehető a módszeres kutatással. Eltökélt kommu
nistaként is képes volt arra, hogy a társadalmi viszonyokat objektíven szemlélje. A 
Munkásság és parasztság kulturális helyzete Magyarországon (1941) című művében 
a főiskolákat látogató munkás származású fiatalok társadalmi rétegződéséről és anyagi 
viszonyairól számolt be. Miután a társadalmi felemelkedésnek az egyik alapfeltétele 
bizonyos kulturális és tanulmányi színvonal elérése, Földes könyve hozzájárult a tár
sadalmi kapillaritás szociológiai problematikájának hazai megvilágításához.

A teljesebb áttekintés érdekében indokolt azoknak a szociográfiai munkáknak a 
bemutatása is, amelyek a jelen írás szerzőjének nevéhez vagy kezdeményezéséhez 
fűződnek. A téglagyári és a cukorgyári munkások szociális helyzetét feltáró tanul
mányokban, amelyeket Kelet Népe közölt 1938-ban és 1939-ben, e szerző kísérletet 
tett olyan kutatási módszer megfogalmazására, amely felhasználhatónak bizonyult a 
többi iparágban foglalkoztatott munkáscsoportok helyzetének felmérésére is. Erre 
akkor nyílt alkalom, amikor 1939-ben egy munkacsoport, amelynek tagjai elsősorban 
a Teleki Pál által felállított Miniszterelnökség Gazdaságtanulmányi Osztályának mun
katársai közül kerültek ki, e szerző kezdeményezésére elhatározták, hogy a munkások 
helyzetét a fő iparágakban összehasonlító módszerrel fogják felmérni. Ennek az együtt
működésnek az eredményei napvilágot láttak a Magyar gyári munkásság — Szociális 
helyzetkép című gyűjteményes kötetben, amelyet a Közgazdasági Társaság az 1940-es 
könyvnapra adott ki. A kötet egy összefoglaló bevezető fejezetet és tíz monográfikus 
jellegű írást foglal magában. Mindegyik nagyjából azonos módszerrel vizsgálta meg 
a gyáripar egy-egy alapvető ágában foglalkoztatott munkások társadalmi, gazdasági 
és kulturális helyzetét. Az iparágbeli munkások szervezettsége és az akkor működő 
munkásszervezetek közötti megoszlása is a vizsgálat tárgyát képezte.

A fenti gyűjteményes kötet megírásában részt vevő munkacsoport néhány tagja 
érdekes és akkor előre nem látható életpályát futott be. Notel Rudolf közgazdász, aki 
a vasipari munkások helyzetéről számolt be, a háború után a Magyar Nemzeti Bank 
egyik vezető tisztviselője lett. Miután néhány évig Gunnar Myrdal Nobel-díjas svéd 
közgazdásszal dolgozott, az Egyesült Nemzetek egyik közgazdasági tanácsadójaként 
működött Genfben. Ölti Vilmos, aki a faipari munkásokról írt, hírhedt vérbíróként írta 
be a nevét az ötvenes évek történetébe. Flegedüs Dániel, az autodidakta bőrgyári 
szakmunkás, később a szakszervezeti mozgalomban játszott szerepet. Bán Imrét, aki 
a szénbányászok helyzetét mérte fel, a nyilasok ölték meg 1944 telén. Csikós-Nagy 
Béla karrierje nem szorul ismertetésre. Jelen írás szerzője akkoriban azt remélte, hogy 
a szociológia vagy szociálpolitika tanszékről fog majd annak idején visszavonulni.
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Ehelyett politikai nyomásra kénytelen volt az országot elhagyni és működését az 
Egyesült Államokban folytatni.

Visszatérve a negyvenes évek elejére, e szerző a Magyar gyári munkásság-bari 
alkalmazott módszert és szerkezetet használta fel a Kammer Textilgyár munkásai 
helyzetének tanulmányozására egy monográfia keretében, amely 1943-ban jelent meg 
Egy magyar textilgyár munkástársadalma címen. A tanulmány egyik lényeges vonása 
a minta nagysága és reprezentatív volta. 1942 nyarán, amikor az adatfelvétel történt, 
mintegy 1200 munkás dolgozott a gyárban. Közülük 940 munkás válaszolta meg a 
három oldal terjedelmű kérdőívet. Addig ez volt a legnagyobb méretű minta, amelyre 
egy munkásszociográfia támaszkodhatott. Ennek az volt az oka, hogy a szerző nem
csak a gyárvezetőségtől kapott teljes szabad kezet, de a szakszervezet támogatását 
is élvezte. (Nincs szükség itt e tanulmány részletes ismertetésére, miután az érdeklődő 
megtalálhatja a Statisztikai Könyvtárban vagy a Széchenyi Könyvtárban.) Érdekes, 
hogy a Népszabadság a hetvenes évek közepén egy hat cikkből álló sorozatban 
összehasonlította az egykori Kammer gyár 1943-beli munkásviszonyait a hetvenes 
évekre jellemző helyzettel, és az eredeti tanulmány módszerére támaszkodott.

Az alábbiakban megkíséreljük, hogy a harmincas évek munkásszociográfiusait mint 
sajátos csoportot mutassuk bel. Előzményként részben a szerzőnek a Szociológia 
1972-es évfolyamában „Magyar város- és üzemszociológia” címen megjelent tanul
mányában tett megállapításokra indokolt hivatkozni. A cikk a jelenleginél szélesebb 
keretek között mozgott, amennyiben mind a városi, mind az üzemi szociográfia területén 
megjelent írások kritikai elemzését tartalmazta, ez a mostani írás viszont kizárólag a 
korabeli munkásszociográfiákra szorítkozik. Az utóbbi csoport feltehetőleg mind mű
fajilag, mind módszertanilag homogénebb.

Ha az első részben bemutatott kilenc szociográfust jelen írás szerzőjével és a Magyar 
gyári munkásság című monográfia megírásában közreműködő munkatársakkal együtt 
tekintjük, akkor a harmincas évek munkásszociográfiáját 19 író munkásságával repre
zentáljuk. E szám jelentősége nagymértékben csökken, ha figyelembe vesszük, hogy 
ezeknek a kutatóknak a nagy többsége csak egyetlen művel járult hozzá a kor 
szociográfiai irodalmához.

Ezt a megállapítást az indokolja, hogy jellezük: nem volt alkalmuk arra, hogy kutatási 
és adatelemzési módszereiket továbbfejlesszék újabb művekben és ezáltal magasabb 
szintre emeljék a harmincas évek szociográfiájának tudományos színvonalát.

Az egyik oka annak, hogy a legtöbb munkásszociográfus egy mű megírása után 
abbahagyta az ilyen irányú tevékenységet, a harmincas évek társadalomkutatásának 
sajátos körülményeiben rejlik. A két világháború között az összes nyugati és közép
európai államok közül Magyarország volt az egyetlen, ahol intézményes társada
lomkutatás nem létezett. Az akkoriban érvényben lévő közpolitika a szociológiát művelő 
intézményeket nem hogy támogatta volna, de egyenesen meggátolta létrejövetelüket. 
Ez a tudománypolitikai helyzet nem adott lehetőséget és alkalmat a harmincas évek 
szociográfusainak arra, hogy kutatásaikat egy tudományos intézmény fizetett munka
társaként teljes időben folytathassák. A 19 munkásszociográfus közül csak néhányan

159



részesültek olyan formális egyetemi képzésben, amely felkészítette őket a módszeres 
társadalomkutatásra.

Szociológiai tanszékek, kutatóintézetek hiányában e tudomány művelése néhány 
lelkes autodidakta amatőrre maradt, akik elindulásukkor vajmi keveset értettek a tár
sadalomkutatás elméletéhez és alkalmazásához. Néhányuk a szociográfiával rokon 
közgazdasági és statisztikai tudományágakban tevékenykedett és az ott elsajátított 
módszereket használta fel a szociográfiai kutatásaiban. A többség vagy nem végzett 
egyetemet, vagy olyan szakmát tanult (orvos, üzletember), amelynek kevés köze volt 
a társadalomtudományokhoz. Mindnyájukat az jellemezte, hogy szociográfiai tevékeny
ségüket a főfoglalkozásuk után fennmaradt szabidejükben folytatták.

A formális társadalomtudományi képzés hiánya is magyarázza a korabeli szocio- 
gráfusok módszerességében megmutatkozó fogyatékosságokat, különösen ha mód
szerüket a mai fejlett kvantitatív és analitikus módszerekhez hasonlítjuk. Ha tekintetbe 
vesszük mindazokat a körülményeket, amelyek a legtöbb akkori szociográfus munkáját 
megnehezítették, akkor voltaképpen figyelemre méltó teljesítményként értékelhetjük 
munkásságukat. Amit elértek, az szinte kizárólag elkötelezettségüknek és a társadalmi 
problémák iránt érzett felelősségüknek köszönhető.

A munkásszociográfusok részben ideológiától, részben a társadalmi tények meg
ismerésének vágyától vezetve, szembenéztek koruk problémáival és az ipari munkások 
helyzetét feltárva hozzájárultak e problémák lehetséges megoldásához. Ha műveik 
módszeressége és színvonala mai szemmel nézve kétségtelenül hagy kívánnivalót 
maga után, ez nem feledtetheti azt a tényt, hogy úttörő munkásságukkal beírták nevüket 
a magyar társadalomkutatás történetébe.
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Vehovszká Sylvia

A SZOCIOLÓGIA SZLOVÁKIÁBAN

A szlovák szociológia kezdetei, intézményesülésének szakaszai — önálló egyetemi 
szak, saját tudományos társaság, szakfolyóirat stb. — szorosan kötődnek a cseh 
szociológiához. Ezt a kapcsolatot többnyire meghatározta a nyelvi közelség, a közös 
államalakulat (1918). A két világháború közti időszakban épültek ki az országban a 
szociológia alapjai (Prágában a szociológia szisztematikus egyetemi szintű fejlesztése 
nyomán, 1930-ban jelent meg az első szakfolyóirat, a húszas-harmincas években pedig 
az első fordítások).

Az akkori kutatások többsége Szlovákia területén egyszeri szociográfiai felmérésre 
szorítkozott. Különféle társadalmi és kulturális intézmények végeztek ilyen felméréseket, 
mivel specializált szociológiai intézetek még nemigen léteztek.

A korabeli szociológusok közül kiemelkedik Anton Stefánek professzor (1907-1964), 
aki a társadalmi és politikai életben is aktív szerepet vállalt. Tanulmányait Bécsben 
folytatta, doktorátusát filozófia és szociológia szakon szerezte a pozsonyi Komensky 
Egyetemen. Már tanulmányai idején is részt vett a Bécsben élő szlovákok társadalmi 
és politikai életében (egyesületek, újságírás és szerkesztés), később pedig képviselő 
Budapesten. A csehszlovák állam megalakulása után mint képviselő (szenátor), sőt 
egy ideig miniszterként tevékenykedett. Emellett aktívan elősegítette a hazai szociológia 
intézményi alapjainak kiépítését. Például alapító tagja volt a Csehszlovák Mezőgazda- 
sági Akadémiának, melynek keretiében sikeres szociológiai felmérések folytak .

Szakmai munkáinak jelentős része Szlovákia parasztságával és a szlovák nemzet
tudat fejlődésével foglalkozik. A második világháború alatt a pozsonyi egyetemen 
oktatott — egészen 1949-ig. 1944-ben jelent meg legismertebb műve, a „Szlovákia 
szociográfiájának alapjai" (Základy sociografie Slovenska). Ebben a terjedelmes mun
kájában a szociográfiának a román D. Gusti által kidolgozott módszertanából indult 
ki, amelyre saját koncepciót épített fel. Többek közt találunk itt alapos fejlődéselemzést 
a szlovák népesség alakulásáról a statisztikai adatok tükrében, fejezeteket a vidékről 
és a városról, a vidéki és a városi életmódról, az egyes társadalmi osztályokról és 
rétegekről, a gazdasági helyzetről stb.

A háború után a szlovák szociológia két legtevékenyebb központja a pozsonyi 
(Bratislava) és túrócszentmártoni (Martin) volt. Pozsonyban az egyetemen és a tudo
mányos akadémián belül alakult ki egy-egy műhely. Túrócszenmártonban az 1863-ban 
létesült Matica slovenská nevű országos kulturális szervezet igyekezett a Csehszlovák 
Köztársaság fennállása idején (1918-1938) átfogni és szervezni a szlovákiai tudomány 
még nem intézményesült ágait. E szervezet keretén belül működött a Szociológiai 
Szakosztály (A. Hirner, P. Gyula), itt jelentették meg az első szlovákiai szaklapot is. 
Igen biztató fejlődésnek indultak a terepkutatások és az egyetemi oktatás.

De ez az újjáépítés rövidnek bizonyult. 1948 februárjában megkezdődött a burzsoá 
áltudománnyá minősített szociológia felszámolása. A történelmi materializmus lett az
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egyetlen tudományosnak elfogadott elmélet a társadalomról. Nemsokára megszün
tették a szakfolyóirat kiadását, leállították az egyetemi oktatást, sőt az akadémián belül 
működő kutatóműhelyt is megszüntették. Megismétlődött a harmincas évek szovjet 
példája. Igen kevesen maradtak meg a szociológiánál, s ha igen, akkor minden 
bizonnyal nem szociológus megjelölés alatt. A kutatások többnyire megrendelésre 
készültek, például az ötvenes évek közepén olyan témakörökben, mint a népművelés, 
a rádió és a propaganda hatása a lakosságra.

Valamiféle újjáéledés kezdődött el a hatvanas évek elején. A SZTA Filozófiai Inté
zetében fokozatosan formálódott egy szociológiai szakosztály, amelynek munkatársi 
köre is egyre bővült. A szocialista országok aktuális problémáival foglalkozó kutatások 
nem sokáig várattak magukra. Az elsők közt kiterjedt kutatási program indult a szo
cialista munkabrigádok mozgalmáról, majd később a földművesszövetkezeti dolgo
zókról. Természetesen mindez a marxista szociológia és a történelmi materializmus 
égisze alatt történt (mellesleg kettőjük viszonya volt az elméleti viták leggyakoribb 
témája).

A szakképzett szociológusok hiányát a pozsonyi Komensky Egyetem Bölcsészkara 
kezdte betölteni. Az 1964-ben újjáalakult szociológiai tanszék első diákjai 1970-ben 
végeztek. Eközben az akadémiai műhely a terepkutatások előkészítése és feldolgozása 
mellett foglalkozni kezdett a marxista szociológia metodológiai kérdéseivel, a szocio
lógiai kutatás módszereivel és technikájával. Egyre gyakoribbá váltak a tapasz
talatgyűjtés céljából szervett külföldi tanulmányutak, kiküldetések (Lengyelország, 
Szovjetunió és Jugoszlávia volt a leggyakoribb úti cél) és konferenciákon való részvétel.

1964-ben megalakult a Szlovák Szociológiai Társaság. Több mint 230 taggal indult, 
ami bizonyította a diszciplína iránti nagy érdeklődést. Sőt, Pozsonyon kívül is létesültek 
helyi szervezetei. Folyamatosan újabb és újabb szakosított műhelyek jöttek létre olyan 
intézeteken belül, amelyek kultúrával, ifjúsággal, az egészségüggyel, a munkafolya
matokkal foglalkoztak. A SZTA Szociológiai Intézete 1965 óta létezik önálló műhelyként. 
A szociológia egyszeriben igen „divatos" lett. Ehhez hozzájárult a nagyobb publicitás, 
valamint a gyakorlati életre irányuló kutatások és felmérések sora. A könyvpiacon 
szaporodtak a hazai szakirodalmi művek és fordítások.

A hatvanas évek második fele legfőképp egy nagszabású csehszlovák kutatás 
jegyében telt, amely társadalmunk szociális differenciálódására és mobilitására irányult 
(vezetője P. Machonin volt). A vizsgálat empirikus része szerencsére még közvetlenül
1968 előtt lezárult. Maga a kutatás....jelentős minőségi növekedést jelentett Szlovákia
szociológiai kutatási szintjének emelésében és tudományosításában” (Szomolányi 
1989: 393). Bár az anyag egy részének feldolgozására soha sem került sor, már az 
első eredményei élénk visszhangra találtak, nemcsak hazai körökben, de külföldön is.

Az 1968-as politikai változások egyik logikus következménye volt az, hogy a szo
ciológiát ismét „félre állították” . Bár ezúttal másfajta „likvidációs" eljárásra került sor, 
mint az előző esetben (Szomolány: 1989: 394), az eredmény igen hasonló volt. 
Leállították a terepkutatásokat, káderrevizíókat tartottak és a kutatóhelyeken szervezeti 
változtatásokat eszközöltek. Leegyszerűsítve: az átmeneti enyhülést keményebb idő
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szak váltotta fel. Magát a Szociológiai Intézetet 1974-ben ismét egyesítették a Filozófiai 
Intézettel. A szociológiai tanszéken, Szlovákia egyetlen felsőfokú központjában, az 
oktatás nem állt le, de a diákok számát korlátozták, és a szak nem indult minden 
évben. A végzősök vállalati szociológusokként, illetve különféle kutató intézetekben 
helyezkedtek el. Szakmai folyóiratunk, a „Sociologia” 1969 óta jelenik meg, két havonta, 
az SZTA Szociológiai Intézete gondozásában. Az utóbbi néhány évben kizárólag 
tematikus számokat szerkesztenek.

A normalizációs időszakban a kutatások zömét a megrendelő követelményeinek 
rendelték alá. Szociotechnikus funkciókjukat gyakran nem vették figyelembe, és igen 
sok kutatásnak az eredményei az irodai fiókban „kötöttek ki". Hosszú távú terveket 
(ún. alapkutatás állami terv) állítottak fel és a tágan szabott témák közt olyanok 
szerepeltek, mint például a munkásosztály és értelmiség közeledése egymáshoz, vagy 
a város-falu viszony, a szocialista személyiség fejlődése, a szocialista életmód stb. 
Ebből az időszakból két kutatás érdemel külön figyelmet. Az egyik az, amelyet Alexander 
Hirner vezetett és dolgozott fel — ennek eredményeként született az üzem társadalmi 
ellenőrzésére vonatkozó koncepció.

Alexander Hirner (1911-1987) Pozsonyban, Rómában és Párizsban folytatott tanul
mányokat. A második világháború után Túrócszentmártonban a Szociológiai Szakosz
tályon dolgozott — itt jelent meg a „Sociologicky sborník" (Szociológiai tanulmánykötet) 
—, és az egyetemen is előadott. Az ötvenes években egy konstruált perben megvá
dolták és elítélték. Rehabilitációja után, 1966-ban ismét visszatérhetett oktató- és 
kutatómunkájához. A szociológia elméletének és metodológiájának számos kérdésével 
foglalkozott — mindenekelőtt a szlovák szociológia előtörténetével, a társadalmi kontroll 
problémájával, a szociabilitással, a személyiség és az életmód kérdéseivel. Igen sokáig 
oktatott a pozsonyi tanszéken. Műveinek egy része máig nem jelent meg. A közismer
tebbek közé tartoznak: „Clovek a spolocnost’ (Az egyén és a társadalom), „Ako 
sociologicky analyzovat"’ (Hogyan végezzünk szociológiai elemzést), „Primárne dáta 
v socioloóii” (Elsődleges adatok a szociológiában).

Feltétlenül említésre méltó az a nemzetközi összehasonlító kutatás a munkásosztály 
és az értelmiség közeledéséről, amelynek eredményei alapján R. Rosko kidolgozta a 
„társadalmi munkakör és az otthoni munkakör" elméletét. A kutatás nyíltan feltárta az 
annyira alábecsült árnyékgazdaságot és a két jelentős társadalmi csoport részvételét 
ebben.

A szűk keretek közé szorított oktatás ellenére az egyetemen folytatódott az egyes 
ágazati szociológiák fejlesztése. Lazult a szoros kötődés az állami tervekhez, „tágult 
a kutatási szabadság” tere, javultak az intézeteken belüli feltételek. A hetvenes és a 
nyolcvanas évek első fele a szűkebb területre való szakosodás jegyében telt el.

1989 szeptemberében került sor — már feszült politikai légkörben — a szlovákiai 
szociológusok II. kongresszusára. A nyílt hangvételű összejövetelen megválasztották 
a Szlovák Szociológiai Társaság új, kritikus szemléletű vezetőségét, amelyben több 
fiatal kapott helyet. A kongresszuson kibontakozott vita már jóval előbb elkezdődött,
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méghozzá olyan kérdésekről, mint a szak újabb története, értelme és jelentősége a 
társadalom számára.

Az 1989 november utáni események természetesen sokféle változást hoztak. Szá
mos új, piacorientált kutató szervezet jött létre — amelyek persze külföldön közismert 
részei a működő piacgazdaságnak. A piacfelmérések, a közönség érdeklődésének, 
a közvélemény változásának vizsgálatára tett kezdeményezések nyomán visszatért a 
szociológia „népszerűsége", amiben nagyban közrejátszottak a választások előtti 
felmérések is.

Rosszabb helyzetbe kerültek az állami kutatóintézetek. Több intézet megszűnt, 
másokat átszerveztek, és gyakran bizony nem a minőség, hanem a pénzszűke döntött. 
Ez viszont természetes folyamat egy változó korban. A kollégák egy része másutt 
keresi és találja meg érvényesülését.

A pozitívumok közé tartoznak az újabb és újabb külföldi kapcsolatfelvételek, inté
zetünkben is több kutatócsoport működik együtt külföldi partnerekkel közös projekte
ken. A Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének munkatársai az utóbbi 
három évben öt témacsoportot alkotva végzik kutatómunkájukat (emellett vannak önálló 
projektek is, pl. szociológiánk előtörténete, az életrajzi módszer kutatásainkban).

1. A család és problémái témacsoport (vezetői P. Gurán és M. Piscová). 1993-ban 
három dologra irányult figyelmük: egy szlovákiai kisváros idős lakosainak helyzetét 
(lakás és gazdasági) mérték fel és elemezték, továbbá kidolgoztak egy szakértői 
vizsgálatot a hátrányos helyzetű gyermekek családjairól és foglalkoztak a szegény
ségkutatás metodológiai kérdéseivel. A csoport többek közt kapcsolatban áll a Po
zsonyban nemrég alapított „Nemzetközi családkutató központtal", amely az 
UNESCO-hoz tartozik.

2. Településeink igazgatási és önigazgatási szerkezete témacsoport (vezetője L. 
Falt'an). A hároméves program keretében végzett terepkutatások eredményeit konkrét 
ajánlásokként eljuttatták az egyes városi önkormányzatokhoz. A kibontakozó települési 
önigazgatás három szintjének (politikai, gazdasági, kulturális) erőforrásait kutatták. A 
csoport eredményes együttműködést alakított ki a Chuo egyetem (Tokió) kutatóival.

3. A civil társadalom kialakulása témacsoport (vezetője J. Stena). Az 1991 óta 
működő csoport elméleti összefüggéseiben és gyakorlati közegében kutatja a civil 
társadalom kialakulását Szlovákiában: az ifjúsági mozgalmak, a nők változó szerepe 
a közéletben, a polgár revitalizálódó szerepe a társadalomban stb. Jelenleg a cseh 
kollégákkal együtt terjedelmes összehasonlító kutatáson dolgozik, mely a társadalmi 
változások feltárására irányul.

4. A politikai rendszer és a társadalmi rendszer viszonya a demokráciába való 
átmenetben témacsoport (vezetője J. Buncák). Az 1991-1993 évekre kidolgozott 
kutatási program keretében többek között sajtóelemzést végeztek, reprezentatív la
kossági mintán felmérést készítettek a változó mobilitási pályákról és a változó társa
dalmi rétegződésről. Két nemzetközi projekthez csatlakozik: az egyik az amerikai UCLA, 
a másik a berlini FU.

164



5. A szlovák társadalom szociális-okológiai kérdései témacsoport (vezetője J.Pasiak) 
csak nemrég került át intézetünkbe. A szociális és kulturális területfelosztást, a társa
dalom szociális és területi fejlődésének alapirányzatait követi nyomon. A csoport tagjai 
a pozsonyi természettudományi karral működnek együtt.

Figyelmet érdemel még a szociológia oktatásának fejlődése. Az egyetemi oktatás
ban egyre több hallgató veszi tel a szociológiát, de számos középiskolában és nem
humán kurzusokon is megjelent a szak önálló tantárgyként. Igaz, e téren még nagyon 
sok munka vár ránk, példa erre a „szociális gondozás”, amelyet csak nemrég kezdtek 
el bevezetni — igen nehézkesen — az egyetemi tantervekbe.

Remélhetjük, hogy a szervezett szociológiai ismeretszerzés hozzásegít a társadalom 
sikeres átalakulásához. Véleményem szerint — és ezt eddigi tapasztalataim is meg
erősítik —, az aktív vagy a passzív (megfigyelő-elemző) hozzáállás a társadalmi 
folyamatok feltárásában egyaránt hasznos lehet. Az szociológus újonnan meghatáro
zott társadalomi szerepe nagy kihívás, amelyet már sokan megértettek, és tudományos 
orientációjukban tekintetbe vettek.
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KÖNYVEKRŐL

Felkai Gábor

BÚCSÚ A SZOCIOLÓGIÁTÓL
Jürgen Habermas új Jogelmélet-e

1992 őszén jelent meg Jürgen Habermas jogíilozófiai kísérlete, a Tényszerűség és 
érvényesség: Adalékok a jog és a demokratikus jogállam diszkurzus-elméletéhez című 
vaskos kötet (Habermas 1.992a), amely A kommunikatív cselekvés elmélete c. össze
foglaló értékű társadalomelméleti munkában és a diszkurzusetikai művekben kifejtett 
gondolatok egyenes folytatásaként értékelhető.

Habermas az elmúlt harminc évben rendkívül igényesen, számos elméleti tradíció 
bevonásával igyekezett igazolni a .beszélgetésben megbúvó érvényességi igények 
egyetemes voltát, vagy legalábbis alternatívanélküliségét, amely ha nem jár automa
tikusan együtt egy racionális életforma széles körű felvállalásával, mégis a szolidaritás 
olyan gyengéden — ti. racionális belátás által — késztető erejének szolgál alapjául, 
amely végső soron az egyenlő személyek kényszermentes vitákon alapuló nézet
egyeztetésének teloszát hordozza.

Ezt a kommunikatív társadalomelmélet által megalapozott elvet — és az „inkább 
kétségbeesésből született reményt" (535. o.) — viszi át Habermas a jog területére. 
Módszere ismét a régi, melyet már A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozásában 
megismerhettünk — ti. a kommunikatív ész nyomainak felkutatása a jog és a politika 
praktikái mögött (349. o.), illetve a modern jog önértelmezésének rekonstrukciója és 
összevetése a reális társadalmi folyamatokkal (109. o.). Se módszer ismét következ
ményekkel terhes idealizációkhoz, pontosabban az irracionális erők módszertanilag 
támogatott ártalmatlanításához vezet — holott Habermas ismét visszanyúl egykori (vö. 
Habermas 1987), Hannah Arendttel szemben megfogalmazott kritikai szempontjaihoz, 
azt róva fel neki, hogy a kommunikatív hatalom fogalma nem tud mit kezdeni az 
adminisztratív hatalom és a pozíciókért folytatott politikai harc jelenségeivel (183-187.
o.). Álljon itt egy példa sommás ítéletünk igazolására. Arra a nyilván nem tényellentétes 
felvetésre, hogy a peres gyakorlatban a felek nem egymás racionális meggyőzésére, 
hanem saját érdekeik stratégiailag optimalizált keresztülvitelére törnek, Habermas azt 
feleli, hogy éppen e küzdelem során felmerülő érvek alapján alkothat magának a 
bíróság pártatlan és objektív ítéletet... (283. o.).

Egyik, új könyvéhez előtanulmányként csatolt (vö. Habermas 1992b) jogtörténeti 
áttekintésében Habermas arra a következtetésre jut, hogy a jog sohasem vesztette és 
nem is veszítheti el eleven kapcsolatát a politikához és a morálhoz. Kissé leegyszerű
sítve ez azt jelenti, hogy az uralom- és kényszermentes vita eszméje, illetve eljárása 
veszi át az időközben veszendőbe ment szakrális jog helyét. A jogi procedúrák 
puszta szabályossága, azaz törvényessége ui. — állítja Habermas Niklas Luhmann-nal
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(Luhmann 1969) szemben továbbra is — nem képes legitimitást szerezni a döntések 
számára. A legitimitáshoz eltéphetetlenül hozzátartozik a törvényeknek és az admi
nisztratív határozatoknak az ésszerű indokok alapján történő elismerése. Ugyanakkor, 
eltérően a moráltól, a jogi normák a jogi közösségek önszerveződésére szolgálnak.

A jog mint az életvilághoz tartozó elkülönült szféra elméleti megragadásának igénye 
három kapcsolódási ponton válik tehető érthetővé a korábbi habermasi elméletképzés 
viszonylatában. Egyrészt Habermas elismeri, hogy a kommunikatív etikában feltárt 
racionális életvezetés normái a jog általi kikényszerítésre, illetve intézményesítésre 
szorulnak, másrészt pedig a jog mintegy funkcionális ekvivalense lehet a tradicionális 
erkölcsiségnek, amely már az újkorban teljesen széthullott (145-146. o.). Végül Ha
bermas elfogadja azt is, hogy a normáknak az univerzalizációs elv általi igazolása 
aligha nyújt segítséget a köznapi problémák elsimításához, mivel a viták általában nem 
az alapelvek, hanem egy-egy konkrét konfliktus kezelése körül lobbannak fel (147. o.).

A habermasi Jogelméletet az az alapvető gond hatja át, hogy: „A jogállam és a 
szociális állam elvben demokrácia nélkül is lehetséges” (104. o.). A negatív (azaz az 
állampolgárt az államtól védő), szubjektív, illetve részesedési (összefoglalóan: a libe
rális) jogok paternalisztikusan is „kioszthatók", a politikai részvételi jogok biztosítása 
nélkül. Univerzális fenyegetésként említi még Habermas a természeti környezet pusz
tulását és a szolidaritás — egyedül a kommunikatív cselekvés révén regenerál hatatlan 
(363. o.) — meggyengülését (536. o.).

Franz L. Neumann 1936-ban papírra vetett, de csak a nyolcvanas években megjelent 
művében világosan különbséget tesz a „rule of law" és a Jogállam" eszméi között 
(Neumann 1980: 203-211). Az utóbbi magán viseli a politikailag gyenge, de gazda
ságilag gyarapodó német polgárság vonásait. A jogállam-eszme különválasztja egy
mástól a politikai struktúrát és a jogi szervezetet, amely utóbbinak kell szavatolnia a 
szabadságot és a biztonságot — függetlenül a fennálló politikai viszonyoktól. Julius 
Stahl szavaival: a jogállam „korántsem az állam célját és tartalmát jelenti, hanem azt 
a módot és jelleget, ahogyan ezeket megvalósítja" (Stahl 1878: 138; idézi Neumann 
1980: 204). De a német liberálisok (Rudolf Gneist, Lorenz von Stein és Ottó Bár) is 
nagyon hasonló felfogást alakítottak ki maguknak a jogállamról. Csak Robert von Mohi 
(1859:106; 328 skk) hangsúlyozta a jogállamnak a kultúra támogatásában, az általános 
műveltség és jólét biztosításában betöltendő szerepét, de a „szociális jogállamnak" 
(Hermann Heller) ez az eszméje a kortársaknál nem talált visszhangra.

A „rule of law” angol tana ezzel szemben nem osztja a törvény politikai eredetével 
kapcsolatos semlegesség koncepcióját és kiáll a parlamentarizmus primátusa mellett. 
Neumann továbbá a következő gondolati elemeket hangsúlyozza: a „rule of law”-kon- 
cepció növeli a bíró tekintélyét, és a parlament törvényhozói monopóliuma kizárja az 
adminisztratív törvényalkotást. (Olyan gondolat ez, amely Habermasnál is hangsúlyt 
kap majd.) A két eszme különbségét Neumann így foglalja össze: „Azt mondhatnók, 
hogy a német tanítás liberális-konstitucionális, az angol ezzel szemben demokratikus- 
konstitucionális. Ez a különbség magyarázza egyébiránt a jogtudomány teljes kiala
kultságát Németországban és ennek hiányát Angliában. Az angol burzsoázia képes
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volt akaratát törvényekké transzformálni, aminek során a parlament eszközként fungált. 
A német burzsoázia ezzel szemben a törvényeket mint adottakat találta elő, és meg
elégedett szisztematizálásukkal és körmönfont interpretációjukkal, hogy minél több 
szabadságot biztosíthasson magának egy többé-kevésbé abszolút állammal szem
ben" (Neumann 1980: 210).

Habermas a jogállam fogalmát a diszkurzus-elvhez köti, és a „rule of law"-eszme 
imént megismert tartalmát teszi meg legfőbb követelésévé; azt ti., hogy az adminiszt
ratív rendszer a kommunikatív hatalomhoz kötődjön, ne legyen képes önálló törvény- 
hozásra és hogy ne lehessen kitenni a privilegizált érdekek befolyásának (187. о.). A 
kommunikatív hatalom az állampolgárok uralommentes és közmegegyezésre orientált 
vitáiból jön létre, ezért a kölcsönös elismerés kommunikációs normája hatja át a jog 
dimenzióját is. „A hivatkozás azokra a kommunikációs viszonyokra, amelyekből a 
politikai hatalom jön létre, s azokra a kommunikációs formákra, amelyekre a legitim 
jog létrehozása ráutalt, s amelyek révén reprodukálja önmagát — ez a hivatkozás 
irányítja rá a figyelmet a kölcsönös elismerés azon in abstracto megragadott struktú
ráira, amelyek a legitim joggal egyetemben bőrként feszülnek a társadalom köré. Egy 
jogrend olyan mértékben legitim, amennyire egyöntetűen biztosítja polgárainak egya
ránt eredendő magán- és állampolgári autonómiáját. Ugyanakkor legitimitását a kom
munikáció ama formáinak köszönheti, amelyekben ez az autonómia egyedül 
megnyilvánulhat és igazolódhat. Ez a kulcs a jog procedurális felfogásához" (493. o.).

Ez a gondolat készíti elő a deliberatív (tanácskozásokat intézményesítő) jog, illetve 
politika koncepcióját. A deliberatív törvényhozás és politika nemcsak a törvények etikai1 
validitását biztosítja. A jogi normák érvényességi igénye két követelményt igyekszik 
egyszerre kielégíteni. Egyrészt figyelembe kívánja venni a részérdekeket, amennyire 
az a közjó szempontjából lehetséges. Másrészt univerzális igazságossági alapelveket 
kíván az életformák látóhatárába bevinni, a kommunikációs formák sokaságának és 
sokféleségének figyelembevételével (344. sk.o.). Mivel a diszkurzusok, illetve a tárgya
lások során alakulhat ki „ésszerű akarat", a jog legitimitása végső soron azon alapul, 
hogy a jogi személyek mint a racionális diszkurzusok résztvevői megvizsgálhatják-e, 
hogy egy vitatott norma minden lehetséges érintett egyetértésére talál vagy találhat-e, 
hogy tehát az állampolgárok társadalmi rendjüket képesek-e olyanként felfogni, mint 
amelyet ők maguk hoztak létre (134., 52., 57., 153. o.). A jogrend tehát annyiban 
vezethető vissza a kommunikatív cselekvésre, hogy az utóbbi magába olvasztja tény
szerűségnek és érvényességnek (a társadalmi valóságnak és az észnek; a korláto
zásnak és a tudatos életvezetésnek, illetve a külső szankciók kényszerének és a 
racionálisan motivált meggyőződések erejének) a feszültségét (23., 43. o.). A szóban 
forgó feszültség Habermas szerint tetten érhető a jog és a politikai hatalom, a jogbiz
tonság és a helyes döntések, valamint a jogállam kinyilvánított önértelmezése és a 
politikai folyamatok tényszerűsége között is.

A diszkurzív jogelmélet válaszai a liberális és a republikánus válaszok közös hal
mazában fogalmazódnak meg.
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1. Eltérő jogfelfogások. Liberális nézetek szerint a jogrend értelme abban van, hogy 
világosan megmondja, mely esetekben milyen egyéneket milyen jogok illetnek meg. 
Republikánus megközelítésben a szubjektív jogok egy objektív jogrendnek köszönhetik 
létüket, amely szavatolja a polgárok egyenjogú együttélését.

2. Az emberi jogok eltérő konceptualizálása. A liberalizmus felfogása szerint a 
legfőbb veszély a többség diktatúrája. Ezért az emberi jogok, melyek a fiktív termé
szetjogban gyökereznek, elsődlegesek, minden más jogot megelőzőek. E modell nem 
számol a magánszemélyek horizontális dimenziójával, illetve a túlsúlyos szervezetek 
hatalmával. A republikánus nézet az állampolgári önszerveződés instrumentalizálha- 
tatlanságának önértékét hangsúlyozza, ezért úgy véli, hogy az emberi jogok csak 
egy-egy tradíción belüli elemekként lehetnek kötelező érvényűek.

3. A politikával kapcsolatos nézetek. Míg a liberális felfogás ismét az államtól való 
védelem igényét hangsúlyozza, állam és piac szigorú elválasztását, addig republikánus 
megközelítés szerint a politika fogalma a közjó megvalósításán buzgolkodó állampol
gárok önmeghatározásával hozható összefüggésbe. A liberalizmus szerint a politika 
nem más, mint harc a pozíciókért; az akaratképzés pedig csupán az uralom legitimá
lására szolgál. A szavazatok ugyanúgy politikai üdvjavak preferálását jelzik, mint a 
fogyasztók preferenciái a fogyasztási javak piacán. Republikánus felfogás szerint a 
politikai akaratképzés nem a piaci viszonyokat idézi, hanem a közmegegyezésre 
irányuló kommunikáció struktúráira emlékeztet — a társadalmat közösséggé formálja 
és ébren tartja az emlékezést erre az aktusra. Ezért a szavazatokért versengő pártoknak 
is rá kell állniuk a deliberatív stílusra, ha nem akarnak eleve esélytelenek maradni. 
Liberális nézetek szerint az értékek és érdekek pluralizmusa miatt a politika elveszti 
kapcsolatát a morális ésszel. Ezzel szemben a republikánus felfogás hisz a diszkur- 
zusok erejében, a racionális belátáson alapuló változásokban.

4. Az állampolgárról alkotott elképzelések. Liberális felfogás szerint a politikai jogok 
egybeesnek a szubjektív jogokkal. Republikánus meggyőződés szerint a politikai 
részvételi és kommunikációs jogok pozitív szabadságjogok, amelyek nem külső kény
szertől védelmeznek, hanem egy közös gyakorlatban való részvétel lehetőségét biz
tosítják. Az állam elsősorban nem a szubjetkív jogokat védelmezi, hanem a politikai 
akaratképzést, amely arról szól, hogy mi áll a polgárok közös érdekében. Míg a 
liberalizmus szerint az állam a gazdasági élet játékszabályai fölött őrködik, addig a 
republikánus felfogás eljut az államilag intézményesített erkölcsi közösség koncepci
ójához.

A diszkurzív jogelmélet először is felhasználja a decentrálás piaget-i elvét (valamint 
Luhmann-nak a társadalmi össz-szubjektumok koncepciói fölött gyakorolt kritikáját, 
vö. Luhmann 1983: 68) és szakít az államközpontú gondolkodással. így a deliberatív 
politika megvalósítását már nem kell egy kollektíve cselekvőképes polgárság meglététől 
elvárnia, hanem magukhoz az intézményesített tárgyalásokhoz és a demokratikus jogi 
eljárásokhoz fűzhet reményeket (363. o .)2 Habermas elmélete a tanácskozás és a 
határozathozatal ideális procedúrájának fogalmával belső összefüggést kíván teremteni
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a pragmatikai megfontolások, a kompromisszumok és az igazságosság kérdései körüli 
viták között (359. o.).

Ebben az összefüggésben is felmerülhet azonban az a korábban a kommunikatív 
etika koncepciójával szemben megfogalmazott kifogás, hogy a diszkurzus-elmélet 
fogalma előfeltételez egy erkölcsös közösséget, máskülönben nem volna elvárható 
sem a kommunikáció normáinak akaratlagos elfogadása, illetve gyakorlati tiszteletben 
tartása, sem pedig a közjóra való orientáció. Ez a „kommunarista" kifogás, írja Haber
mas, kizárólagossá akarja tenni a „kik akarunk lenni" kérdését, holott a politikában 
sokkal inkább az a kérdés az elsődleges, hogy egy-egy ügyet hogyan lehet mindenki 
érdekében elintézni. „Eltérően az etikai kérdésektől, az igazaságossággal kapcsolatos 
kérdések nem vonatkoznak eleve egy bizonyos kollektívumra és annak életformájára. 
Egy konkrét jogi közösség politikailag tételezett jogának, ha azt akarjuk, hogy legitim 
legyen, legalább azokkal a morális alapelvekkel kell összhangban lenniök, amelyek a 
jogi közösségen túlmenően általános érvényességre tartanak igényt" (344. o.).

De szakít Habermas a népszuverenitás szerinte túl erős republikánus értelmezésével 
is, amely szerint az alapvetően nem delegálható, s közelít a választásokra épülő 
képviselet eszméjére hivatkozó liberális felfogáshoz, és egyben radikalizálja azt. „A 
demokrácia diszkurzuselméleti fogalma viszont — írja Habermas — decentralizált 
társadalomból indul ki, amely persze a politikai nyilvánossággal kiválaszt egy színteret 
az össztársadalmi problémák észlelésére és reflexív feldolgozására. Ha lemondunk a 
szubjektumhoz kötődő filozófiai fogalomalkotásról, akkor a szuverenitást nem kell sem 
konkrétan a népben koncentrálni, sem az alkotmányjogi kompetenciák névtelenségébe 
száműzni. Az önszervező társadalom »én«-je feloldódik azokban a szubjektum nélküli 
kommunikációs formákban, amelyek a diszkurzív vélemény- és akaratképzés folyama
tát úgy szabályozzák, hogy annak fallibilis eredményei vélhetően ésszerűek lesznek. 
[...] Az anonimmá vált népszuverenitás visszavonul a demokratikus eljárásokba és az 
igényes kommunikáció előfeltételeinek jogi megvalósításába, de csak azért, hogy aztán 
mint kommunikatíve megteremtett hatalom érvényesüljön. Helyhez nem kötött helyét 
a jogállamilag intézményesített akaratképzés, valamint a kulturálisan mobilizált nyilvá
nosságok közötti interakciókban találja meg” (Habermas 1992c: 9).

Meg kell jegyeznünk, hogy a politikai akaratképzés szubjektum nélküli nyilvánossá
gának ötlete ellentmondani látszik Habermas ama korábbi belátásának, miszerint: „A 
polgári nyilvánosság az általános hozzáférés elvével áll vagy bukik. Olyan nyilvánosság, 
melyből körülhatárolható csoportok eo ipso ki vannak zárva, nemcsak tökéletlen, 
hanem egyáltalán nem is nyilvánosság. [...] A nyilvánosság akkor biztosított, ha a 
gazdasági és társadalmi feltételek mindenki számára egyenlő lehetőségeket biztosí
tanak ahhoz, hogy eleget tegyen a részvétel kritériumainak" (Habermas 1971: 126, 
127). De a jelzett koncepció nem illik zökkenőmentesen az új könyv egyik vezérgon
dolatához sem, miszerint a demokratikus intézmények a szabadsághoz szokott lakos
ság kezdeményezései nélkül darabjaikra hullanak szét (165. o.), illetve hogy egy vitális 
polgárság nélkül még az alapjogok szavatolása sem menti meg automatikusan a 
nyilvánosságot, illetve a magánszférát a lehetséges deformációktól (447. o.).
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Egy könyvismertetés szűkre szabott terjedelme nem engedi meg a habermasi 
Jogelmélet gondolatainak részletesebb bemutatását, elmélyültebb kritikai faggatását. 
E helyütt megelégszünk két további bíráló megjegyzéssel.

A gondolatmenet mégoly vázlatosnak minősíthető ábrázolása is ráirányítja a figyel
met Habermas vállalkozásának egyik fogyatékosságára. Arra ti., hogy a jelentős 
társadalomtudós — úgy tűnik — (ahogyan azt Lengyel László egészen más össze
függésben, ti. az SZDSZ-szel kapcsolatban megjegyezte) nem tud igazán mit kezdeni 
a bourgeois-val. Szükséges rossznak tartja, akiről nincs mit mondania: rokonszenve 
és ügybuzgalma a citoyen-nek szól. Ezt látszik igazolni az a körülmény is, hogy 
Habermas korábban — igaz: óvatosan — hangoztatott elméleti fenntartásainak (Ha
bermas 1990: 45 skk) dacára új könyvében egyre inkább megbékélni látszik a „civil 
társadalom” kelet-európai terepén kialakult és megfogalmazott koncepciójával, amely 
— mint ismeretes — a szabad elhatározáson alapuló, nem-állami és nem-gazdasági 
tevékenységformák (egyházak, vitaklubok, szakkörök, sport- és szabadidős aktivitá
sok, érdekszövetségek, polgári kezdeményezések, pártok stb.) vizsgálatával foglalko
zik. Ez az elméleti engedmény annál is inkább meglepő, mert Habermas természetesen 
tudja az idevágó kutatásokból, hogy a polgári kezdeményezések és az új társadalmi 
mozgalmak rendkívül problémaérzékenyek ugyan, de befolyásuk a mindenkit érintő 
döntések kialakítására elenyészőnek mondható (451. o.).

Végül Habermas századunk tragikus eseményei ellenére sem kutatja a joggal való, 
illetve a jog nevében való visszaélés eseteinek lehetséges elméleti tanulságait. Meg
ismétlődik az az általunk másutt (Felkai 1993) már szóvá tett alapvető elméletképzési 
hiba, amely az erőszakot és a nem-kommunikatív hatalmat nem képes megfelelően 
(ti. a választott társadalomelméleti paradigma — a cselekvéselmélet — kínálta eszkö
zökkel) konceptualizálni.

Jegyzetek

' Habermas egy ideje különbséget tesz etika és morál között. Lásd Habermas 1991. Míg az etikai kérdések 
saját közösségünk óhajtott életformájára (azaz önértelmezésére) vonatkoznak, addig a morális normák 
minden lehetséges emberi közösség számára érvényesek kívánnak lenni. (Vö. Habermas 1992a: 138-9, 
198, 200, 223, 224.)

2 Lásd még ugyanezt a gondolatot Habermas 1992c: 8.
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Skandinávia még mindig külön világ. Ezzel a megállapítással összegzik a szerkesztők 
a kötetben egybegyűjtött tanulmányok mondanivalóját, amelyek többsége az 1991 
augusztusában Trondheimben tartott Skandináv Szociológiai Konferencián bemutatott 
és megvitatott előadások anyaga.

Bevezetőjükben a szerkesztők röviden áttekintik az Európa-kérdés megjelenésének 
és a megközelítések változásának történetét a skandináv szociológiában. A téma iránti 
érdeklődés nem új keletű, mintegy húsz évvel ezelőtt kezdődött. A hatvanas években 
Gunnar Myrdal még kivételnek számított, amikor könyvében (WE and Western Europe) 
az európai integrációhoz való csatlakozás ellen foglalt állást. A hetvenes években már 
többeket foglalkoztatott ez a kérdés. Akkor lényegében minden fiatal szociológus ellene 
volt, köztük Johan Galtung is, aki véleményét The European Community — a Super
power in the Making című, 1973-ban megjelent könyvében fejtette ki.

Szisztematikusabb vita a nyolcvanas évek folyamán megtartott skandináv szocio
lógiai konferenciákon bontakozott ki. Időközben, az évtized végére az események 
felgyorsultak. A kelet-európai változások hatására egyre komolyabban merült fel az 
európai integráció kérdése, és mindez határozott lépésekre késztette a skandináv 
országokat. 1990-ben Svédország jelezte csatlakozási szándékát, és 1991-ben for
málisan is jelentkezett Brüsszelben az EK-ba. Finnország követte a svéd példát, de 
ez a lépés hamarosan sok belső vitát és ellenérzést váltott ki. Norvégiában már 
1972-ben népszavazást tartottak a csatlakozásról, akkor egyértelmű volt az elutasítás. 
Azóta sok minden történt a világban és a norvég belpolitikában, összetettebb már a 
vélekedés, de még egyetlen kormány sem mert népszavazást kiírni, tartva a bizonytalan 
kimenetelű eredménytől. Dánia ugyan húsz éve tagja az EK-nak, de a szorosabb 
együttműködésre 1992 júniusában nemet mondott a lakosság.

A szociológusok vélekedése is differenciáltabbá vált a két évtizeddel ezelőtti hely
zethez képest. Ma már általában elkerülhetetlennek tartják a csatlakozást valamilyen 
formában és mértékben (álláspontjuk megváltozását nagymértékben meghatározta a 
Szovjetunió felbomlásával, a közeli balti államok önállóvá válásával kialakuló új helyzet, 
amely érzékenyen érinti az északi államokat, és új jelentőséget ad a kérdésnek), de 
továbbra is komoly aggodalmaik vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen társadalmi 
hatásai lehetnek annak, ha egy más, közös gazdasági és szociális modellhez kell 
alkalmazkodniuk. Egyesek egész kutatási tevékenységüket ennek a problémakörnek 
szentelik, vannak, akik sürgetik az „északi alternatíva" kidolgozását.

A kötet tanulmányai sorra veszik a társadalmi tevékenység, az intézményrendszer 
legfontosabb szféráit, elemzik a skandináv országokra jellemző vonásait, majd az
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esetleges EK-csatlakozás várható hatásait latolgatják. A konklúziók egybecsengenek: 
féltik azt, amit összefoglalóan skandináv jóléti társadalomnak szokás nevezni.

Az első rész tanulmányai arra a kérdésre keresnek választ, hogy melyek a skandináv 
modell sajátosságai a kontinentális jóléti modellekhez képest. A második rész a mun
kaerőpiac jellemzőivel, a kollektív alku formáival, a korporatív stratégiák változó kime
netelű eredményeivel foglalkozik. A harmadik rész az életmód fontosabb dimenzióit, 
elsősorban az időfelhasználás problémáját járja körül, a nők társadalmi helyzetének 
—  Európa más térségeihez képest — rendkívül előnyös vonásait és egyben sebez
hetőségét állítva középpontba. A negyedik rész fő témája a térbeliség, a regionális 
politika, amely fontos szerepet játszik az egyenlőségeszményt területi értelemben is 
tisztelő északi országokban.

Különösen gondolatgazdag a legáltalánosabb megközelítést alkalmazó tanulmány, 
Pekka Kosonen The Scandinavian Welfare Model in the New Europe című munkája. 
Folytatja a nyolcvanas években divatossá vált, a jóléti államok összehasonlításával és 
tipizálásával próbálkozó elemzések sorát. Az utolsó három évtized folyamatait vizsgálja 
négy országcsoportban (alapító EK-országok, később belépők, EFTA-tagállamok és 
az északi országok) néhány kiemelt társadalmi és gazdasági indikátor alapján. Úgy 
találja, hogy nem elsősorban a jóléti, illetve közösségi kiadások GDP-n belüli aránya 
tekintetében vannak közöttük lényeges különbségek, hanem az elosztás módjában. 
Az északi országok inkább „közszolgáltatási" típusúnak mondhatók, ahol a termé
szetbeni társadalmi juttatások szerepe viszonylag nagyobb, a többi ország „transzfer" 
típusú, vagyis a pénzbeli társadalmi juttatások dominálnak. Az északi országok sajá
tossága a jövedelemadóztatás útján történő nagyfokú újraelosztás, a rendkívül kis 
jövedelmi különbségek, és ennek következtében a relatív szegénységi küszöb (a 
médián jövedelem 50%-a) alatt élők alacsony aránya. Eltérő a munkaerőpiaci modell 
is. Északon a többi országcsoporthoz képest jóval nagyobb a foglalkoztatottak aránya 
a munkaképes korú lakosságon belül (igen magas a nők körében is a foglalkoztatott
ság), és viszonylag kicsi a munkanélküliség. Bár az utóbbi három évtized alatt tapasz
talható trendek a közeledés jeleit mutatják, az alapvető különbségek fennmaradtak. 
Az integráció várható következménye a gazdasági struktúraváltozásának felgyorsulása 
Nyugat-Európában (nőni fog a szolgáltatási szektor, folytatódik a nők beáramlása a 
munkaerőpiacra). Ebben a tekintetben tehát az északi modell irányába való elmozdu
lással lehet számolni. A nemzetközi piac kialakulása viszont növelni fogja a versenyt, 
s a kihívásra az északi országok a jóléti kiadások csökkentésével lesznek kénytelenek 
reagálni (az adózási rendszer egységesítése is ebbe az irányba fog hatni), így — más 
fontos következmények mellett — kevesebb eszközük marad a máris szokatlanul 
magas munkanélküliség további növekedésének megelőzésére, illetve csökkentésére. 
A jövő kérdése, hogy ilyen körülmények között sikerül-e megőrizni a világszerte több 
évtizede csodált belső társadalmi stabilitást. Amennyiben nem, és ezt nem pótolja egy 
európai szinten kialakuló új típusú stabilitás, akkor a skandináv modell lehanyatlásával 
kell számolni.
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Két tanulmány is foglalkozik a nők munkaerőpiaci és általánosabb társadalmi 
helyzetével: Chris Meyer Nordic State Feminism in the 90s: Whose Aliy? és Kristin 
Tornes The Timing of Women's Commodification — How Part-time Solutions became 
Part-time Traps című munkája. Megállapítják, hogy az utóbbi három évtized alatt 
gyökeresen megváltozott a nők családon belüli és a társadalomban betöltött szerepe, 
eltűnt a paraszt-, illetve polgárfeleség korábbi ideológiája és gyakorlata. A jóléti állam 
kialakulása együtt járt sok új munkahely teremtésével, amelyeket főként a nők foglaltak 
el. A gyermekintézmények, öregeket ellátó intézmények egyrészt elhelyezkedési lehe
tőséget adtak a nőknek, másrészt megteremtették a munkába állás feltételeit. A nők 
beáramlottak a felsőoktatásba, és a sok magasan kvalifikált nő fontos posztokat kapott 
az államigazgatásban, a közszolgálati intézményekben. A többséget képező közép
szintű végzettségű, illetve annál alacsonyabban kvalifikált nő viszont a szolgáltatási 
szektorban, a személyes ellátást nyújtó jóléti intézéményeknél helyezkedett el, ahol 
hasonló munkát végez, mint korábban a családban. Ezeknél a főfoglalkozásoknál a 
munka jellegéből adódik az atipikus beosztás, munkarend (ciklikus munka, részmun
kaidős foglalkoztatás, időszakos munka, rugalmas munkarend), amely hátrányos kö
vetkezményekkel jár (pl. több társadalmi juttatás a munkaidő hosszától függ, illetve 
csak teljes munkaidős állás után jár). Bár a jóléti állam a férfiakéval egyenlő jogokat 
és elvileg egyenlő lehetőségeket adott a nőknek, végül is a kedvezőtlenebb társadalmi 
helyzet újratermelődött a munkaerőpiacon. Ha összehasonlítjuk az azonos iskolai 
végzettségű férfiak és nők munkahelyi karrierjét, kiderül, hogy a férfiak felülreprezen
táltak az anyagilag általában előnyösebb (bár kockázatosabb) piaci szférában, a nők 
pedig a viszonylag rosszabbul fizető állami (közösségi) szektorban. Az Atyaisten, az 
Apa, illetve Férj után most az Állam tölti be a patriarchális hatalom szerepét. A 
kiszolgáltatottság kevésbé tűnik fel addig, amíg az állam gazdag és adakozó kedvében 
van. Az utóbbi évtizedben azonban ez egyre kevésbé mondható el, ami máris nyil
vánvalóvá tette a nők helyzetének sebezhetőségét (az állami költségvetés hiányát 
többek között a közszolgálati intézmények létszámcsökkentésével pótolják). így talán 
érthetőbb, miért olyan gyakori ez a téma a skandináv országok társadalomkutatásában, 
és időnként miért olyan hevesek körülötte a viták. Itt valójában nem a „nemek harcáról" 
van szó, hanem a jóléti állam alapeszményeinek sorsáról, a piaci és a közösségi 
szektor birkózásáról. Az EK-hoz csatlakozás várható következményeivel kapcsolatban 
nem lehetnek illúziók ebben a tekintetben sem, a vita éleződni fog, és a kilátások a 
közösségi szektor (egyúttal a nők) számára a kedvezőtlenebbek.

A további tanulmányok közül érdemes még kiemelni lb Jorgensen és Jens Tonboe 
Space and Welfare: The EC and the Eclipse of the Scandinavian Model, már címében 
is szkeptikus dolgozatát. Azt fejtegeti, hogy miközben a jóléti intézmények térbeli 
elosztásának problémája a gyakorlatban mindig figyelmet kapott az északi országok 
társadalmi és politikai életében, az elméleti modell jórészt megfeledkezett róla. Ennek 
alapvető oka az lehet, hogy a régió egyes országai igen eltérő megoldásokat alkal
maztak ugyanazon cél elérésére (amiben közrejátszanak erősen eltérő földrajzi viszo
nyaik is). A svéd gyakorlat kevéssé fogékony a regionalitás gondolata iránt, a jóléti
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intézmények racionális kihasználását, a hozzáférési esélyek egyenlővé tételét alapve
tően centralizálással kívánja megoldani. Dániában, amely földrajzi értelemben a leg
homogénebb, a regionális szabályozás csak kiegészítő, korrigáló szerepet játszik. A 
hosszan elterülő, hegyekkel borított és jórészt ritkán lakott Norvégiában viszont alapvető 
szempont, hogy a lakosság lehetőleg helyben maradjon és ott jusson hozzá a magas 
színvonalú ellátáshoz. Finnország mintegy közbeeső helyet foglal el az utóbbi két 
megoldás között. Az EK-hoz csatlakozás új módon veti fel ezt a kérdést is. Lehetséges, 
következményként számolni kell azzal, hogy a lokális erők viszonylagos pozíciója 
meggyengül, és minden országban erősödni fognak a centralizációs tendenciák. 
Esetleg maguk a skandináv országok is csak egy távoli régiót jelentenek majd Európa 
centrális földrajzi fekvésű országaihoz képest. Félő, hogy Észak-Európa, amely soha
sem tartozott a Római Birodalomhoz és utódaihoz, ismét perifériális helyzetbe kerül 
annak a folyamatnak az eredményeképpen, amely 1957-ben a Római Szerződéssel 
kezdődött.

A trondheimi konferencia óta két és fél év telt el. A recenzens friss tapasztalatai 
szerint ma már több skandináv szociológus úgy véli, hogy a perifériára kerülésnek 
sajnos még nagyobb az esélye akkor, ha kimaradnak az integrációból...
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Kárpáti Zoltán

György Enyedi and Viktória Szirmai: 
BUDAPEST. A CENTRAL EUROPEAN CAPITAL
London: Belhaven Press

Enyedi György és Szirmai Viktória könyve Budapestről a Világ Városai című sorozatban 
(szerkesztője Paul Knox) jelent meg és kétséget kizáróan hiánypótló. Budapestet ilyen 
széles skálán bemutató könyv tudomásunk szerint még nem jelent meg, noha részte
rületekkel (építészet, lakáskérdés, szociális kérdések, kultúrtörténet stb.) foglalkozó 
művek, cikkek sokasága látott már a múlt század óta napvilágot.

A kiadvány kézbevételekor rögtön az a kérdés merül fel, hogy voltaképpen kiknek, 
az olvasók mely rétegének, típusának kívánja bemutatni Budapestet. Minthogy a könyv 
angolul jelent meg, okkal feltételezhető, hogy a szerzők elsősorban a külföldi olvasókat, 
s közülük is mindenekelőtt a városi geográfia, a tervezés, építészet és a városi 
társadalom térbelisége iránt érdeklődő szakmai közönséget célozták meg. Sietünk 
leszögezni, hogy a könyv nem turisztikai célokat szolgáló bedeker, bár a külföldiek 
hasznos információkat, pragmatikus útmutatásokat is kaphatnak érdeklődésüknek és 
látogatásuk céljának megfelelően. Ahhoz, hogy az angolul tudó külföldi látogatóként 
is eligazodhassék, az egész könyvet el kell olvasnia.

A négy részből és tizenegy alfejezetből álló könyv témáról témára, szisztematikusan 
mutatja be a város urbanisztikai fejlődését, a szerzők szemléletének megfelelően három 
szinten: a természeti környezet, az épített környezet és a társadalom, mint a város 
három fő rendszere összefüggésében. A szerzők, amint az előszóban leszögezik, a 
„társadalom működésének elsősorban térbeli szempontjaira összpontosítanak". Az 
első rész rövid várostörténeti bevezető után először a fizikai környezettel, a környezet 
mai (szennyezett) állapotával foglalkozik. Az okokat elemezve a súlyos gazdasági 
válságot, a társadalmi konszenzus hiányát (hiányzó polgári elemek) s a rossz és 
felelőtlen kormányzati politikát teszik felelőssé ezekért a problémákért. Ezután a ha
gyományos és történeti városrészeket építészeti megközelítésben mutatja be, néhol 
sétára is invitálva az olvasót. A második rész „A város lakói” címet viseli. Két fejezetben 
Budapest demográfiai fejlődését és időben változó városi társadalmát mutatja be, 
követve a nagy demográfiai változásokat és migrációs hullámokat, a város rohamos 
elöregedését. A városi társadalomról szóló fejezet röviden, bár tömören foglalja össze 
a kapitalista korszak nagyrészt importált polgárosulását, az eltérő nemzeti eredetű 
társadalmi csoportok városi elhelyezkedését, a jelentős városi középosztály krónikus 
hiányát. A háború utáni városi társadalom fő jellegzetességeit a szerzők szemléletes 
statisztikai táblákkal illusztrálják, kitekintést nyújtanak a településrendszer egészére és 
a társadalmi tagozódást alakító egyéb gazdasági folyamatokra is, mint például a 
második gazdaság kialakulása, és a kispolgári rétegek folyamatos lecsúszása. E rész
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utolsó fejezete a humánökológiával és a lakáskérdésekkel foglalkozik. A „humánöko
lógia" kifejezést itt túlzottnak érezzük, hiszen a fejezetben voltaképpen a város társa
dalmi morfológiájáról van szó. Amennyiben az első rész második fejezetét (városrészek) 
olvasva támadhatott hiányérzetünk a városrészek társadalomtörténetét illetően, itt most 
mintegy bevezetőképpen a szegregációs problémák elemzéséhez mégis szó esik 
erről. A könyv harmadik része a „Funkcionális terek” címet viseli. Budapest területi
gazdasági fejlődését mutatja be történeti időmetszetekben táblázatokkal és térképekkel 
illusztrálva. Külön alfejezetekben foglalkozik a közlekedés, az idegenforgalom, valamint 
a szolgáltatóipar fejlődésével. Feltétlenül ki kell emelnünk e rész második fejezetét a 
budapesti agglomeráció történetéről, az agglomerációs települések kezelésének bi
zonytalanságairól. Ez ismét a szerzők ama szándékát igazolja, hogy a város funkció
rendszerének változásait a tágabb makrotérségi és makrogazdasági összefüggésekkel 
együtt lehet csak megérteni. A „Tervek és tervezők” című IV. rész egyik fejezete a városi 
tervezés mechanizmusainak változásait mutatja be s különös hangsúlyt helyez az 
államszocializmus centralizált tervezési politikájának problematikusságára. Az utolsó 
fejezet Budapest igazgatástörténetét mutatja be, térképesítve közli az 1990. évi hely- 
hatósági választások eredményeit, s szót ejt az új önkormányzati rendszerről is.

A külföldi olvasó tehát rendkívül széleskörűen tájékozódhat Budapestről, s egyúttal 
sajátos műfajt is kap a kezébe. Szakmailag magas színvonalú, de egyúttal turisztikai 
igényeket is kielégítő olvasmányt élvezhet. A könyv tárgyilagos stílusa, ideológiamen
tessége mellett nemegyszer élesen kritikus formában fejti ki város- és társada
lompolitikai ellenvetéseit. Ezért különösen tompított és vitatható is a szerzők néhány 
megállapítása a következő fejtegetésből: „Az államszocializmusban a városi térszer
kezet kialakításában a piac értékítéleteit a tervezők döntései helyettesítették. Ezek 
rendszerint szakmai döntések voltak és az ésszerűség érvényesülését célozták a tér 
kihasználásában (a politikai beavatkozás okozta torzulások nem szükségképpen na
gyobbak, mint azok, amelyeket tulajdonnal való spekuláció idéz elő). Mindenesetre 
az ésszerűség kiindulópontja nem az egyéni használó érdeke, hanem az állami intéz
ményeké (lakótelepek, állami áruházak, kórházak stb.). A kettő gyakran egybeesik, de 
ez nem garantált. Ezért a tervgazdaságokban gyakran előfordul, hogy hiányzik a 
megfelelés a funkcionális terek között...

Összefoglalva: a városi funkciók szférája és térbeli rendszere hasonlóképpen fejlő
dött a nyugati és az államszocialista városokban, noha bizonyos terek lokációs értékeit 
eltérő mechanizmusok közvetítették." (98. old. Az én kiemelésem. -K.Z.)  Véleményem 
szerint a döntések többsége hatalmi érdek által táplált kvázi-szakmai döntés volt, 
ésszerűtlenségüket éppen a valós igényektől való végletes elrugaszkodás bizonyította. 
Emellett az is vitatható, hogy egy nyugati társadalomban, a mégannyira piaci körül
mények között, de szervesebben és nagyobb társadalmi kontroll mellett folytatott 
várospolitika ugyanolyan torzulásokat idézett-e elő, mint az e feltételeket nélkülöző 
szocialista.

A könyv szakmailag jól oldotta meg a nem könnyű feladatot, egy világváros sokoldalú 
bemutatását. Lehetett volna Budapest történetét hagyományosabb módon, kronológiai
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szerkezetben is bemutatni, a szerzők azonban más megoldást választottak. Tematikus 
fejezeteket alakítottak ki, s az egyes témákon belül elemezték az adott probléma 
történeti alakulását. így találkozunk a budapesti városrészekkel több ízben is: egyszer 
építészettörténeti, egyszer társadalomtörténeti megközelítésben, végül pedig a város- 
tervezés kapcsán. Ugyancsak az egyes fejezetek között elszórva kerül sor a nagyobb 
történelmi korszakok és fordulópontok (Osztrák-Magyar Monarchia, Trianon) értéke
lésére is. Szerencsésebb lett volna a könyv bevezető részében ezeknek a Budapest 
fejlődése szempontjából sorsdöntő időszakoknak nagyobb teret szentelni. Az „urban 
geography” művelői mindazt megtalálják a könyvben, ami egy kelet-európai nagyváros 
urbanisztikai fejlődéséhez hozzátartozik, a város élete iránt érdeklődők viszont keve- 
sellhetik a szociográfiai, kultúr- és életmódtörténeti és művészeti elemeket. A város 
történetét és társadalmát bemutató részeket színesebbé tette volna, ha több helytör
téneti és irodalmi vonatkozású részlet is szerepelt volna ezekben (a Mátyás templomról 
és a Halászbástyáról csupán annyi említés történik, hogy építészetileg dekoratívak, a 
Vérmezőnél viszont nem esik szó a magyar jakobinizmusról stb.). Jobb és bővebb 
képanyaggal a nem magyar olvasó számára talán életszerűbbé válhatott volna az az 
élmény, amit mi egyedinek, „budapestiének, csodásnak érzünk.
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ABSTRACTS

Tibor Huszár:

Jászi's Dilemmas

Oscar Jászi stands in the centre of this study on the institutionalization of Hungarian 
sociology at the beginning of this century. He was a productive writer and a gifted 
organizer who effectively promoted the publication of the first sociological periodical in 
Hungary. His attempts to secure an academic appointment failed. His study trip to 
France contributed to his realization of how the impossibility to separate science and 
politics hindered progress in sociology. His voluminous 1912 study on ethnic relations 
in Hungary clearly indicates the dilemmas of a sociology that simultaneously pursues 
political objectives.

Mária Székelyi—Róbert Tardos:

Expectations, Attitudes and Economic Progress

On the basis of a secondary analysis of the 25-year-series of longitudinal data on 
American households from the Panel Study of Income Dynamics (University of Michigan, 
Ann Arbor, USA), the authors estimate the influence of expectations and attitudes 
(concerning the future, the plannning of future activities, the control of one's life-course, 
etc.) on economic outcomes. They find that people who expect to be economically 
successful will generally be so. The findings of previous research on this topic have 
been controversial and their evaluations anything but unanimous. The authors conclude 
that expectation-attitudes are instructive in determining people's economic positions. 
Contextual factors such as family milieu and the nature of the spouse’s attitudes also 
play a certain role. Discussing the socio-political implications of their findings, the 
authors emphasize the effects of the symbolic environment on economic progress in 
society.

László Füstös—Árpád Szakolczai:

Changes in Values 1978-1993. Continuities and Discontinuities 
in Hungary in the Course of the East-Central European Political Transition

Beginning in the late 1970s, the Centre for the Sociological Study of Values at the Institute 
of Sociology of the Hungarian Academy of Sciences under the direction of Elemér 
Hankiss conducted a series of surveys on the value systems and priorities of Hungarians 
with the purpose of mapping their distribution and explaining their changes. The
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collaborators in this project were Róbert Manchin, László Füstös, and Árpád 
Szakolczay. The present paper discusses four questions, The first concerns the 
smoothness of change in the course of these fifteen years, taking into consideration 
that the shift to the new regime is generally assumed to have taken place without major 
dislocations in Hungary. Confronting this general view with the available data, the 
authors examine the kind of values have changed in such a gradual fashion. Secondly, 
the authors consider whether a transition in the opposite political direction would not 
have conformed to certain existing values, and whether certain trends, perceptible 
during the old regime, could survive the changes. Thirdly, apart from these issues of 
continuity, particular attention is paid to those values for which the year 1990 
represented a clear break. Finally, the question is raised whether the emergence of any 
significant trends between 1990 and 1993 can be documented or rather stability in 
trends, preferences, and structures and even a perceptible return to former ways of 
acting and thinking predominate.

The analysis assesses the changes in the value priorities of Hungarians between 
1978 and 1993 and attempts to ascertain if there were any major shifts in the structure 
of value preferences during that period.

Marianne Kaszás:

From Charity Organizations to State Care

This paper discusses social child care in Hungary around the turn of the century, at a 
time when it had outgrown the capacities of charity organizations and forced the state 
into active involvement in social child care. After a brief survey of the 19th century 
antecedents, the paper describes closed and open forms of social child care: 
educational institutes, financial aid and provisions made for abandoned children. The 
first government measures provided state funds for charity organizations and 
established laws decreeing the foundation of state orphanages. This development 
continued with the provision for foundlings by the authorities an culminated in the 
establishment of the first Hungarian Royal State Child Shelter in Budapest.
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The Hungarian Academy of Sciences started in 1972 the first 
professional journal of sociology in Hungary, Szociológia. This was 
replaced by the journal of the Hungarian Sociological Association, 
Szociológiai Szemle in 1991. The International Congress of 1994 in 
Bielefeld offers the editors a good opportunity to present Hungarian 
sociology by publishing a special English language issue. This contains 
articles and research reports from the past two years, which discussed 
the issues that emerged or became reformulated in the process of 
system-change: privatisation in the economy and in public rental 
housing, the consequences of economic decline and growing 
unemployment, the history and the present position of the middle 
class, local politics, the alternatives for a reform of the health service, 
the situation of women, ethnic minorities and refugees in Hungary.
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ARTICLES

Teréz Laky

CHARACTERISTICS OF PRIVATISATION 
IN HUNGARY AND SOME OF ITS SOCIAL EFFECTS*

The transition from a planned to a market economy had hardly begun in Hungary when 
sociologists and other social scientists sensitive to social ills began to voice their fears of 
and hopes for the effects of the economic transformation. A  number of more or less 
amorphous or malleable new phrases have cropped up both in the jargon of sociological 
discourse and in common speech, all denoting supposed or real social problems. In the 
course of this paper I will discuss some of these.

The re-formation of the middle-class, for instance, (supposedly concomitant with 
economic transformation) has begun. Szelényi and Manchin made popular the oft-quoted 
phrase ‘achieving middle-class status’ in a study they carried out. Referring to earlier 
works of Pál Juhász (Juhász 1975, 1983), as early as 1985 the authors claimed that the 
social ascent of the middle-class (a process that made a fresh start in 1945 only to be 
cut short four years later) had begun anew in the mid-seventies.1 The definition of the 
new middle-class refers to the reborn social stratum of peasant entrepreneurs and to 
rural enterpise as a whole (Szelényi-Manchin 1990). Szelényi continued to use the 
term in this narrower sense in his later works, identifying the bourgeois with the 
entrepreneur, and the middle-class with the ‘owner class’ (Szelényi 1990). This 
interpretation leaves little room for those more traditional criteria associated with the 
middle-classes of Western countries — criteria which include education levels and 
certain well-defined cultural, moral and value systems passed on from generation to 
generation. This contrasts with the gross definition of a money-making entrepreneur, 
a businessman.2

At any rate, irrespective of the uncertain semantic connotations of these terms, the 
revival of the formation and traditions of the middle-class has, from the very start, been 
posited as one of the expected social effects of the restitution of private property.

* T h is  p a p e r  w as w ritten  in 1991, b u t th e  m ain tren d s  a sso c ia te d  w ith  th e  grow th o f  th e  p riv a te  
se c to r h av e  changed  little  since, as w itnessed  by m o re  re c e n t d a ta  added  to  it in sp r in g  1994.

1 T h e  d a te  is no  m istake. T h e  a u th o rs  believe th a t w ith  th e  rise o f  th e  m iddle class fro m  th e  
d isso lu tio n  o f  feudal h ie rarchy  an d  th e  division o f large a ris to c ra tic  estates, p easan ts b e g a n  th e ir  
clim b in to  th e  m idd le  class en masse.

2 In re c e n t m on ths, th e  p ro fessio n al d eb a te  abou t th e  d efin itio n  o f  th e  rising m id d le -c lass  an d  
th e  in te rp re ta tio n  o f social tren d s  has becom e m ore  lively an d  com plex. T he „R is in g  M id d le  
C lass R esea rch  G ro u p ” o f  th e  H u ngarian  A cadem y o f  Sciences o perates as a  sch o larly  
w o rk sh o p , regu larly  pub lish ing  its discussion p ap ers  (T ó th  1991).
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Another common topic is the spectre of a new elite arising from the old. This has 
evoked a comparably vivid social response (Szalai 1989). In this schema, the old 
communist ruling elite (the nomenclatura) is seen as working its way into top economic 
positions to assure its personal survival.

Y e t another potential social ‘danger’ is posed by the ‘comprador intelligentsia’ who 
establish footholds for foreign investors — foreign investors who may then ‘take over’ 
the nation’s economy. Again, Iván Szelényi warns of this ‘threat’. He identifies two more 
substrata of the new capitalist class, the new petite bourgeoisie (i.e., small entrepreneurs) 
and the ‘new bourgeoisie’ — former company managers and their businesses (Szelényi 
1990).

The old debate on worker-owned companies was rekindled in reference to the 
chances workers had of taking part in the privatisation process. Participants in this 
debate warned that the transferral of ownership might dispossess those whose knowledge 
and skills are needed to operate the assets in question. As Erzsébet Szalai puts it: „The 
foremost prerequisite of a truly competitive market is that the stratum of owners be as 
wide as possible ... For this reason, reform of ownership must be democratic as well as 
radical ... Without such a reform current social tensions are bound to rise to the point 
of explosion” (Szalai 1990:193).

Apart from the warning bells being rung by social scientists, the privatisation 
programmes espoused by most political parties also mentioned allegedly inevitable 
widespread short-term social consequences of privatisation — consequences which, in 
the longer term, are to be ameliorated by an upturn in economic conditions. It has been 
taken for granted that unemployment will rise as new owners find that large state-owned 
firms had been uneconomically overstaffed. In addition, technology transfers from the 
developed world would further aggravate the problem of redundancy. To redress these 
ailments there is the ‘hope of the future’, the entrepreneurs — the emerging legion of 
innovative and independent businessmen who will (allegedly) make the country prosper 
by enriching their own businesses.

Reality, however, often defies theory. O f course, it takes time for theories to be 
proven or debunked. There are many potential tendencies, in statu nascendi, that are 
difficult to distinguish from other processes that affect society from day to day. In spite 
of this, however, in what follows, I will attempt to provide the reader with a rough 
outline of the few manifest social effects obviously due to the introduction of the private 
economy. Facts are scarce, and so are comprehensive data. Although the present 
interpretation relies first and foremost on these, I was obliged to make use of 
methodological observations and inferences to come to some of the conclusions that 
the observed data arguably offer.

Let us begin with the concept of privatisation. Privatisation is generally taken to 
mean the process by which state-owned assets are put into private hands. The term, 
however, is given a much wider interpretation in Hungary today. I have chosen to adopt 
this wider interpretation.
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There are, in fact, four kinds of (so-called) privatisation processes going on in 
Hungary today, all of them sub-processes of the transition from a planned to a market 
economy. As partial processes, their theoretical bases, courses, and primary target 
populations are substantially different.

The four processes contributing to the establishment of the private economy are as 
follows (in chronological order):

1. A  natural growth of the private sector, dependent on individual initiative.
2. ‘Spontaneous privatisation’, i.e., the transformation of large state-owned companies 

into corporations, or their decentralisation into smaller units (often through joint 
ownership) at the initiative of company management.

3. Enterprises sold to foreign buyers, especially by the State Property Agency (SPA). 
Or, ‘pre-privatisation’, small-scale privatisation (or lease) of small shops and restaurants 
including employee buyouts (with the permission of the Agency).

4. Reprivatisation (just beginning), the allocation of vouchers to compensate for 
nationalised property or forcibly collectivised land. These vouchers entitle the owner 
to purchase new property.

As I mentioned earlier, these four types of privatisation processes affect different 
social strata. I hasten to add that, so far, the majority of the population has not been 
affected at all, although hopes and fears are present in almost every family. In what 
follows, I  will outline the perceptible social effects of the four processes in question.

N atural Growth o f  the Private Sector

This sector includes all individual and collective ventures whose members have become 
private, independent — and self-employed — market agents of their own will. These 
include tradesmen, artisans, and other ‘mom and pop’ businesses with or without 
employees; collective forms include business partnerships which have existed since 1982, 
Ltds, LLCs, or other companies which have been allowed to operate since 1989.

The development of the private sector began in 1982. In 1980 only 3.4 per cent of 
the active population had a job of one kind or another in this sector. This number 
increased slowly after 1982 to 11 per cent in 1990, 17 per cent in 1991 and 20 per cent 
in 1992, according to figures supplied by the Central Statistical Office. These figures 
include independent agricultural entrepreneurs, their employees, and family members 
employed full-time on their farms. In 1991, the private sector as a whole probably 
employed 24 to 26 per cent of the active population.

3 L ab o u r-fo rce  has alw ays b e e n  th e  only reliab le  index o f  th e  size o f  th e  p riv a te  s e c to r  (all o th e r 
in d ices being  b ased  on m o re  o r  less rough estim ates). T h e  1990 data, how ever, d id  n o t include 
L L C s fo u n d ed  by p riv a te  p e rso n s , a  relatively new  fo rm  as  yet, even th e ir n u m b e r \yas unknow n, 
a n d  busin ess  co rp o ra tio n s  fo u n d e d  exclusively by fo re ig n ers . W hat w e do  k n o w  is th a t  230 such 
co m p an ie s  w ere  fo u n d ed  in  1990 and, according to  th e  d a ta  o f  th e  C SO , a n o th e r  493 in  th e  first 
h a lf  o f  1991. O f th e  la tte r , on ly  a  few rep resen t re la tively  b ig  assets and  em p lo y  m o re  th an  300 
p e o p le . T h e  m ajority , like  th e  approxim ately  9,000 jo in t  co m p an ies  possess th e  m in im a l am ount 
o f  cap ita l req u ired  an d  h a v e  no  m ore  than  20 em ployees.
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Table 1. D istribution o f active earners by type o f enterprise

Enterprise type 1983 1987 1988 
Jan. 1

1989 1990 1993

S ta te  e n te rp r is e s
a n d  c o -o p s 95.1 93.2 92.8 91.6 89.0 79.4

C o lle c tiv e  v en tu re s0 0.3 1.1 1.0 1.1 1.0 2.8
In d iv id u a l en trepreneurs* 4 .6 5.7 6.2 7.3 10.0 17.8
of which:

artisans 1.8 2.0 2.2 2.5 4.9 6 . f
retail dealers 0.5 1.1 1.3 1.4 1.6 6. I е
farmers 1.7 1.6 1.6 2.1 2.7 3.2

A c tiv e  e a r n e r s  to ta l 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

S o u rc e : Labour Force in the National Economy in the 80s. K S H  1991. p . 20. and  A nemzetgazdaság 
munkaerőmérlege (L abour b a lan c e  o f  th e  national econom y), Ja n . 1., 1993, KSH.

a M e m b e r s  o f  partnersh ips (e .g ., u n lim ite d  partnersh ips, d e p o s it p artnersh ips, w o rk in g  team s, 
e tc .— in c lu d in g  employees an d  fam ily  m em bers).
* In c lu d in g  em ployees and m e m b e rs  o f  th e  family.
c E s t im a te d  o n  th e  basis o f tax  d e c la ra tio n s  registered  by A P E H , th e  n a tional tax  re v e n u e  office.

Relevant data suggest that the natural growth of the private sector remained rather slow 
even after 1982, although it has gained some momentum in the last couple of years. The 
number of craftsmen increased by 1,168 from 1984 to 1985, and the increases of the 
following years were 947; 5,090; 6,931 and 10,087 individuals, respectively up to 1989, 
while the number of employees grew by 1,724; 1,694; 14,237; 17,024 and 17,633 
individuals, respectively over the same period. The number of small shopkeepers shows 
a slow, steady increase (their numbers increased at a greater rate in the course of 
pre-privatisation). In 1989 4,868 individual entrepreneurs were registered as small shop 
owners (there is, however, an overlap here with the previous figures). This number 
increased to 170,000 in 1990 and 225,000 by the third quarter of 1991. In the last quarter 
of 1993, this number reached 6,855,000.

Practically all social strata are represented in the new entrepreneurial sector, albeit 
somewhat unevenly. According to a representative survey covering more than 4,000 
entrepreneurs which we carried out jointly with the Social Statistical Department of the 
Central Statistical Office in 1988 (KSH, TS 3-1), most enterprises had been founded 
by skilled workers (46 per cent) and college graduates (20 per cent), and only 9.1 per 
cent o f the founders had only had an elementary school education or less (see 
K u cz i-V a jd a  1990).

This sldwly growing group of private entrepreneurs is rather heterogeneous, ranging 
from artisans and small family business outlets to the few hundred major private 
enterprises.
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Meanwhile (1988-1990), survey data show that this circle was joined by another 
42,000 (60 -  70,000 with family members) who launched their businesses with the help 
of the so-called ‘New Start’ loans granted to the unemployed (MLnVf 1991).

One characteristic of this lot is that only 80 per cent of the self-employed pay personal 
income taxes as their enterprises never seem to make enough to be taxable. This is an 
important sign, even if it is tacitly understood that admitted turnover is only a fraction 
of real income, that there is more money there, concealed from the internal revenue 
office.

There is no doubt that the overwhelming majority of Hungarian entrepreneurs have 
little or no capital apart from some tools and skills. They are, for the most part, small 
shopkeepers and craftsmen. In one of my earlier studies (Laky 1987) I  called them 
‘small producers,’ as distinct from entrepreneurs, because their aim is to feed the family, 
to follow the consumption patterns of some model social group and to establish a 
lifestyle similar to their model’s. Their economic role is to satisfy demand in a given 
sphere by investing capital and labour as required. Small producers react to the changes 
of demand only in their proper field of activity and within the limits of their existing 
capabilities (invested capital, established labour structure). Their supply increases 
piecemeal, so as not to endanger their living. Most small producers aim at stability, not 
growth, and at winning and keeping the loyalty of enough clients to guarantee their 
survival. They invest as little as possible into equipment, machinery and the workshop 
required to secure a stable market position. Competition alone will provoke further 
investments or the updating of production tools — another prerequisite of stability.4

The characteristic features of the typical small producer — not entrepreneur — 
seem to resist change. At a time of deepening recession, most members of this stratum 
stubbornly protect their level of income (still somewhat higher than the national average) 
even at the cost of quasi-explicit tax fraud (e.g., the failure to provide receipts by which 
earnings can be traced). Besides the state, the other victim of such efforts is the customer. 
Fraud is flourishing. A ll the same, the living standard of many groups in this class keeps 
deteriorating. For instance, there is an overabundance of taxi drivers, the owners of 
small shops await customers in vain and retailers suffer the consequences of the decrease 
of demand daily. At the bottom of the class, new agents of the private sector have 
appeared. Street vendors selling cigarettes, lottery tickets, toilet paper, old-fashioned 
T-shirts and whatever one can imagine at a discount. The more traditional Gipsy families 
make brooms with money from a ‘Start U p’ loan.

The opposite pole of the private sector is represented by the business elite, the 
founders of prospering private enterprises, the first representatives of a future class of 
Hungarian big entrepreneurs. Their pictures are often displayed on the front pages of

4 C u rren tly , in fla tion  has a  sim ilar effect, as d em o n s tra ted  by th e  cu rren t w ave o f  reco n s tru c tio n  
a n d  m o d ern isa tio n  o f business p rem ises. M oney  invested  in  rea l e s ta te  no t on ly  k e e p s  its  va lue  
b u t m ay b e  recovered  w ith high  p ro f it in case th e  p rem ises a re  to  b e  sold fo r  o n e  re a so n  o r 
a n o th e r , fo r  instance, bankruptcy .
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newspapers and magazines. Little is known about the business elite, apart from certain 
popular names and success stories.

As for the size of this elite, two contradictory estimates are available. The first was 
made at the founding of G Y O S Z, the National Federation of Industrialists, a federation 
which tried to organise proprietors of larger Hungarian private companies — in the 
20 -  30 million forint range. Some 30 such firms were in the registers of VO SZ, the 
National Alliance of Entrepreneurs. These became the founding members of G Y O SZ  
(Népszabadság, August 14, 1990). According to György Matolcsy, on the other hand, 
big Hungarian capitalists already existed at the beginning of the nineties, mainly as a 
result of enterprise-oriented processes unfolding in the second half of the eighties: „It 
[the accumulation of wealth] results from the capitalization of assets exceeding 20 million 
forints; at present, there are several hundred individual entrepreneurs or families whose 
total assets are worth more than several hundred million forints.” In his opinion, „the 
most characteristic feature of the accumulation of wealth of the nineties appeared” as 
early as 1989 -  90: „a single business transaction such as privatisation, the attraction of 
foreign capital, trade mediation, the prediction of infrastructural revaluation, etc. could 
bring big money. By the end of the eighties, big Hungarian capitalists — big in a local 
sense, of course, below 1 billion forints even among the wealthiest — got their start, 
with assets worth hundreds of millions of forints falling into the hands of hundreds of 
families” (Matolcsy 1991). The weekly Privát Profit has been inviting entrepreneurs to 
its exclusive Budapest Ballantine’s Club since December 1990. The Club is, according 
to the advertisement, a „more closed world for those who wish to join the loose 
community of their equals”. The club membership fee was 7500 forints per month (the 
equivalent of half of the average monthly wage at the time). In the summer of 1991, 
the Club had some 250 members from every part of the country.

Matolcs/s estimates suggest that there are several hundred big capitalist families in 
Hungary today whose wealth originated in business, though some of them are no longer 
active in business. Little is known of their social origins. Some of the most common 
are such diverse professions as skilled workers, highly qualified professionals and college 
graduates, people who had, as they say, been close enough to the fire of the first 
pfivatisation actions of enterprises to be warmed, yet far enough away to keep from 
being burned.

The natural growth of the private sector and of the number of entrepreneurs who 
started their own ventures depends on the quantity of solvent demand. New enterprises 
cannot be expected to proliferate at times of recession. The present ever more acute 
sales crisis ruined hopes for the fast growth, most acutely of agricultural enterprises. 
Meanwhile, the old symbiosis of household and co-operative production that used to 
strengthen the production potential of state farms is becoming a thing of the past. O f 
course, other paths may open up. The private sector has, at present, considerable 
reserves. Some 200,000 people are employed legally, on a part-time basis (not to mention 
the illegal employees, whose exact number is unknown but must be of a similar order 
of magnitude), who have been building up their own small markets for years. They will
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become independent, under the constraints and stimuli inherent to their situation 
(liquidation of full-time jobs, market volatility, etc.).

Spontaneous Privatisation

The establishment and proliferation of joint-owned enterprises based on state and foreign 
and/or domestic private capital is related, to a considerable extent, to the so-called 
spontaneous privatisation of large businesses. As is well known, in 1988 -  89, several large 
companies profited from the opportunities provided first by the Corporation Act and 
later on by the Transformation Act by becoming corporations, often to thereby flee 
bankruptcy. From the very beginning, this only meant a decentralisation of the business 
— i.e., granting the formal autonomy of its various units and the transformation of its 
headquarters into a holding, a property management centre. In such cases, the new 
proprietors included the nationally owned bank handling the company accounts, and 
some major clients and suppliers, state-owned enterprises for the most part, while the 
independent sub-sections also became one another’s co-owners. Mária M óra was quite 
right to call this process the ‘pseudo-privatisation’ of state enterprises. Neither 
decentralization, nor the appearance of new stockholders altered the fact that, in the final 
analysis, the owner remained the state (Móra 1990). Several thousand new corporations 
were established this way.

1988 1989 1990 1991 1992

L td . 116 307 646 1,072 1,712
L L C 451 4,485 18,317 41,202 57,262

S o u rce : Statistical Yearbook of Hungary, 1991, 1992, C S O  1993, p . 65.

While big companies were being divided into corporations, quite a few minor jointly 
owned companies with modest assets were also established. Foreign partners were 
included wherever possible, or a certain small proportion of the employees joined the 
corporation, typically a limited liability company, as partners.

According to our data 3,539 jointly owned (capitalist and domestic) business entities 
were founded in 1990, 90 per cent of them with basic assets in, at most, the 10 million 
forint range (Source: Céghímök, quoted in HVG, April 6, 1991).

So far no data are available as to the relative proportions of domestic and foreign 
capital, or the relative proportions of state and private capital involved in the companies 
in question. According to the SPA, in 1993 foreign investors and Hungarians were 
represented by 6 and 7 per cent, respectively, of these companies’ total value.

Although restructuring due to the spontaneous privatisation of state-owned 
enterprises affects a growing number of companies, it has seldom meant real change
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in ownership. Without prospective buyers, the corporation structure (mandatory since 
1992) has proven to be nothing more than another form of state ownership.

Spontaneous privatisation has provoked a great deal of social controversy. The first 
pole of these concerned attempts by the members of the old managerial stratum, 
inseparable from the power structure, to secure positions in the new regime. It  was 
shown in some cases that state and party assets were merged into new corporations, 
with former party leaders of various ranks at the top. The ‘Justitia Programme’ of the 
ruling party in Parliament excited passions and urged the settlement of accounts. 
Although there are still embers beneath the ashes, and passions could easily be rekindled, 
the social problem of ‘self-transition’ has receded into the background to some extent, 
at least in the mass media.

Other circles proclaiming liberal social values preached soberness, feeling that the 
losers of the former political regime must be given an opportunity to get along in 
business life. András Hegedűs, formerly an ardent critic of the economic management 
‘selected from among the nomenclature’ voiced the following opinion: „The term 
‘self-transition’, too, should be used with caution. The efforts of the nomenclature active 
in business life to keep up their positions with the help of privatisation must be exposed 
to the larger public. The survival of professional managers, on the other hand, who 
work efficiently and diligently even among difficult conditions, should be assisted, 
whether they had been members of the state party or not. In many cases, party 
membership was motivated first and foremost by the wish to act as efficiently as possible. 
Why should they be punished for that?” (Hegedűs 1991).

Thus one of the social processes associated mainly with spontaneous privatisation 
was the quest for business positions by the old power elite. Unfortunately, apart from 
sporadic examples, so far very little is known of this process affecting so many, although 
that little concerns the elite itself, if by elite is meant those who occupied top positions 
in the former party/state/economic apparatuses.

The older generation of top party and state leaders retired to pension. Some politicians 
of national renown were offered leading positions by international companies and banks, 
owing to their ‘social capital’, i.e., their contribution to the peaceful transition, and their 
qualifications. Others have become MPs in the new Parliament under the colours of 
smaller opposition parties. The leaders of the biggest companies lost their positions 
one after the other, because either their old colleagues or the new managers wanted it 
so.

One way or another, the great majority of the most prominent members of the old 
ruling elite withdrew from Hungarian public life.

If, however, instead of the elite, one considers other lower-ranking representatives 
of the old regime, their fate was and is shaped by several other factors: former rank, 
period of employment in the apparatus, age (many of the 50 plussers fled to pension 
with age exemption), qualification and, last but not least, social contacts. The 
disintegration of the old apparatuses and the formation of new parties, offices, banks 
and especially the restructuring of state-owned enterprises was accompanied by a

12



large-scale redistribution of positions, not in the least on the basis of personal contacts. 
Moreover, some of those who volunteered for one of the new rising parties (not 
necessarily as members) were often rewarded with high positions soon after. The 
majority, however, sought not power but safe existence, and were delighted to vanish 
in one of the tens of thousands of newly founded small organisations or LLCs, all the 
more so if  their positions were well paid. O f course, there are some who earn a splendid 
living from profitable small shops or enterprises bestowed upon relatives earlier, but 
the real power positions are occupied by others. The salvaging of power is less and less 
of a real social problem. (The Hungarian/Czech/Polish comparative research project 
directed by Iván Szelényi is expected to yield more concrete results in this respect. Cf. 
Szelényi I . -Szelényi Sz. 1991).

The other pole of the social debates provoked by spontaneous privatisation crystallised 
around the issues of employee ownership. Workers’ councils above all supported the 
idea of employee ownership, as opposed to the prospect of ‘foreigners’, ‘managers’ or 
‘just anyone’ occupying such positions. The slogan ‘democratisation of the ownership 
relations’ and arguments concerning equal chances and social justice were occasionally 
accompanied by rather uncertain demands. In some cases employees insisted on the 
autonomy of their unit, but did not mind if it remained the property of the state — 
they even went on hunger strikes for that — in others they fought for the right to invest 
their own capital in the LLC or, as in the case of the Ózd metallurgical works, decided, 
after many vicissitudes, to purchase the whole unit.

Understandably, the massive loss of jobs intensifies the will to buy out the workplace. 
There are several, far from equivalent forms of employee ownership in present-day 
Hungary.

The original form of employee property acquisition (introduced after January 1, 
1989, i.e., before the change of regime) was the asset voucher issued by state companies 
and co-operatives, entitling the employees buying them to a dividend. This system had 
the double aim of increasing company capital and creating long-term employee interest. 
The issuer was allowed to hand over inscribed stock (not to exceed 10 per cent of the 
company assets) for free. Although this did happen, sporadically, at some large 
companies and co-operatives in the course of spontaneous privatisation — we know of 
no purchases — , its impact was insignificant even for the firms concerned. In 1991, 
however, parallel with the introduction of mandatory corporation structure, asset 
vouchers were issued in large quantities. Companies used this form when distributing 
part of the profit among the employees to avoid high taxes associated with wage increases. 
Such vouchers need not be licensed by the State Property Agency, they can be distributed 
freely. This is how companies transformed into corporations create employee shares, 
although the exchange of asset vouchers for shares must be licensed by the State Property 
Agency. The asset voucher is, in fact, a salary supplement (if there is a dividend) rather 
than a form of ownership, since its owner has no proprietary rights whatsoever.
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A t present, employees may acquire real property by buying out a share of the company 
unit transformed into an LLC. No data are available as to the extent of this practice, 
but experts consider it rather small.

In  the beginning when, in the course of spontaneous privatisation, big companies 
transformed units capable of independent operation into LLCs by the dozen, employees 
in most cases had neither the opportunity nor the means to buy them out. First of all, 
companies did not offer this option and, second, employees did not feel the need to 
secure their jobs as co-owners lest they should lose them. The few cases of buyouts 
occurred, for the most part, in emergency situations when a smaller unit was threatened 
with liquidation. Our case studies show (Lajtai 1991) that in such cases it was general 
practice for unit managers to attempt to pursue the old activity in a new, LLC framework, 
with the assistance of the old team. They were the first to buy out part of the business, 
and a few of the employees could do the same at the same time. Experience suggests 
that most companies brought in as initial assets the means of production they had been 
using and, depending on their value, retained majority ownership as well.5 (The 
employees and especially the managers of the LLCs operating successfully try to buy 
up property shares continuously.)

Apart from some sporadic cases, employees did not seem to be thrilled by the 
prospect of ownership until early 1991, i.e., the rapid rise of unemployment. Workers’ 
councils did voice, from time to time, the claim of gratis property transfer, but public 
opinion did not give much support for that. At present, the interest of various groups 
of workers, motivated by the wish to save jobs, is much more manifest, especially in 
the case of industrial enterprises that had gone bankrupt and are now waiting to be 
sold and split up.

So far politicians have supported the idea of employee (со-)ownership with words 
alone. The largest governing party has been promising the masses of workers a share 
of the state property ever since the elections. „The state and state enterprises will offer 
assets, shops, restaurants, maintenance workshops, etc. in great masses to company 
employees, citizens forced into unemployment and all enterprising members of society”,

5 O n e  o f  th e  few excep tions — a lso  th e  m ost widely k n ow n case  — w as th e  tran sfo rm a tio n  o f 
th e  b ig g es t H u n g arian  te leco m m u n ica tio n s  com pany, V ID E O T O N , th a t u sed  to  em ploy  20,000 
p e o p le . In  1989 -  90, 21 c o rp o ra tio n s  w ere  crea ted  ou t o f  th e  com pany: 3 jo in t stock  com panies, 
17 L L C s  and  one jo in t co m p an y . V ID E O T O N  c en tre  h a s  a  5 1 -1 0 0 %  stake  in  all new  
c o rp o ra tio n s  except o n e  lim ited  liab ility  com pany in  w hich its  sh a re  is b u t 14% . O f th e  7 m illion  
fo r in ts  in  basic capital o f  th is  la t te r , th e  Precision T oo l E n g in e e r in g  L LC , 6 m illion fo r in ts  w ere  
p ro v id e d  by 230 o f th e  250 e m p lo y e e s  o f  th e  p lan t. T h e  b ig g est sing le  cap ita l sh a re  w as 150,000 
fo r in ts  (Figyelő, July 11, 1991). T h e  w orkers scraped up  th e  e n tra n c e  cap ita l from  th e ir  own 
sav in g s  a n d  from  loans by  fr ie n d s  a n d  family. F ree  capacity  h a s  b e e n  used  to  p ro v id e  fo r  fo re ign  
o rd e r s  fo r  years in th e  fra m e w o rk  o f  en terp rise  business p a r tn e rsh ip s  allowing m o re  liberal 
w a g e  ag reem en ts . T h e  c irc le  o f  fo re ig n  custom ers w as successfu lly  b ro a d e n e d , an d  w o rk e rs  w ere  
a b le  to  p u rsu e  the ir ac tiv ities  a s  co-ow ners o f th e  L L C , p ro v id in g  them selves w ith  a  good  
e x is ten ce . T h e  ven tu re  p ro v e d  a  success. W orkers could  re p a y  th e  lo an s an d  by th e  su m m er o f 
1991 th e y  w ere  able to  p u rc h a s e  th e  p ro p erty  share  o f th e  s ta te  e n te rp rise  as w ell. H ow ever, 
la te r  o n  th e  LLC  w en t b a n k ru p t  fo r  lack o f capital to  re n e w  th e  assets to  k eep  u p  w ith  
in te rn a t io n a l com petition .
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read the invitation to the General Election Assembly of M D F , the Hungarian Democratic 
Forum, in September 1990.

The so-called Existence Credit (the ‘E-credit’), invented to create a living by state 
property buy-out and advertised for years, should have promoted this aim. This form 
of credit has been available since March 1991 but only in domestic commerce, catering 
and certain domains of the service sector for the purchase or lease of shop premises. 
Moreover, as expressed in one of the end of July issues of Pesti Hírlap, „The government 
and the banks managed to ‘improve’ this construct, announced with such great hubbub 
and labour for such a long time, to such an extent that, finally, it has become by and 
large unsuitable for its original purpose.” Up to the end of July 1993, this credit was 
allocated in only 89 cases. By the end of 1993, there were approximately 3000 E-credit 
contracts. In the same year, the conditions for granting them were simplified to a 
considerable extent.

One of the obvious gains of spontaneous privatisation was the decentralisation of 
artificial mammoth organisations and their division into smaller units capable of 
independent operation, a process that also marked out units and activities suitable to 
be privatised on their own. This may exert a significant influence on the future structure 
of the economy.

Its social impact, on the other hand, has been very little, despite the fact that the 
threats of imminent bankruptcy and massive unemployment made more and more state 
employees experience hopes and fears and concrete decision-making problems first 
hand.

As a matter of fact, the only stratum, absent from all previous hypotheses, whose 
living conditions improved very radically thanks to spontaneous privatisation, was the 
professional intelligentsia whose members, instead of turning into proprietors, are now 
employed by the ‘new1 business entities. However, since they are also affected by the 
other, state-managed, privatisation processes, the characteristics of their new situation 
will be discussed later on.

Privatisation M anaged by the State Property A gency

After 1990, the privatisation of state property became the task of the newly founded State 
Property Agency (SPA). In 1990 and 1991, the Agency decided to sell 15 and 20 
companies, respectively, on its own initiative, if possible to foreign investors. Moreover, 
the control and approval of all enterprise-initiated privatisations exceeding a certain value 
was also assigned to its authority in order to eliminate the corruption factor involved in 
spontaneous privatisation.
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The results of this over-elaborate process fell short of expectations.6 7
Practically all political parties urged the acceleration of the process. The largest

opposition party demanded ‘the privatisation of privatisation’, that is, the replacement
of the exclusive rights of the State Property Agency with the self-privatisation of
enterprises via small asset appraisal agencies. The only achievement, however, was that
approximately 300 of the smallest organisations were selected to intitiate their own
privatisation with the assistance of financial consulting firms appointed by the State
Porperty Agency. Larger companies may also prepare their own privatisation which,
however, will have to be supervised by the Agency in the future as well.

Besides ‘large privatisation’, the State Property Agency is also responsible for
‘pre-privatisation’. Even as it took power, the new government announced in its National
Revival Programme that it would hand over state-owned commercial, catering, hotel
and consumption service units suitable for independent operation to private owners or
enterprises, even before the large-scale privatisation of the firms in question. The e
relevant act was issued in September 1990.

U p  to May 1991, the Agency advertised only 340 of the thousands of qualifying 
shops, and only 186 of these were actually handed over to private owners or tenants. 
The aforementioned Existence Credit was later granted for the purchase or lease of 
shops put up for bid at public auctions.

The licensing of employee stock ownership at companies transformed into joint stock 
companies is yet another instance of SPA managed privatisation. Social groups 
supporting the demands of certain organisations (such as workers’ councils) and most 
political parties agreed, at least in their pre-election promises, that it was essential that 
privatisation should transfer part of the state assets to the workers.

However, public opinion and often even the most ardent supporters of the idea seem 
to ignore what exactly workers would gain by that.

Real options are defined by the so-called Property Policy Guidelines approved by 
Parliament and issued in 1990, stating that a maximum 15% of the total enterprise 
assets can be transferred to the employees in the form of preferential shares. Preferences

6 T h e  r e p o r t  o f th e  S ta te  P ro p e rty  A gency p re se n te d  to  th e  governm ent in  m id-1991 s ta te s  th a t 
t h e  p r iv a tisa tio n  o f appro x im ate ly  3 p e r  cen t o f s ta te  p ro p e r ty  is ‘in  p ro g ress .’ O n e  ev a lu a tio n  
o f  t h e  r e p o r t  p o in ts ou t th a t d e sp ite  th e  m any re fe re n c e s  to  privatisa tion  affec ting  s ta te  assets 
w o r th  h u n d re d s  o f b illions o f fo r in ts  an d  h u n d red s  o f  com panies, „d a ta  show  th a t, since  its 
e s ta b lish m e n t, th e  SPA  cou ld  only relieve th e  s ta te  o f  assets w orth  25 b illio n  fo rin ts  
( s p o n ta n e o u s  p rivatisa tions c a rr ie d  out w ith th e  c o n trib u tio n  of th e  A gency  inc lu d ed ), 
r e p r e s e n tin g  hardly m o re  th a n  1 p e r  cent o f th e  to ta l o f  2  trillion  fo rin ts in  a sse ts  aw aiting  
p r iv a tis a tio n ” (HVG , Ju ly  13 ,1991). T h e  F irst P riv a tisa tio n  P rogram m e o f th e  first 15 co m p an ies  
g e n e r a te d  a  budgetary  in co m e o f  only 600 m illion  fo rin ts , in s tead  o f th e  4 0 - 5 0  b illio n  d esired  
a n d  p la n n e d  fo r in 1991, p rim arily  on  th e  basis o f th is p ro g ram m e  (Népszabadság, A u g u st 27, 
1991). A t  th e  end  of 1993, as p rev iously  m en tioned , 13 p e r  cen t o f th e  s ta te  p ro p e r ty  w as sold 
to  n e w  investo rs , 14 p e r  cen t w en t to  th e  local g o v ern m en ts , and 73 p e r cen t re m a in e d  u n d e r 
S P A  c o n tro l, w aiting fo r buyers.

7 A c t  1990: L X X IV  on  th e  p riv a tisa tio n  (sale, u tilisa tio n ) o f  s ta te  com panies o p e ra tin g  in  retail, 
c a te r in g  a n d  consum ption  serv ices.
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may relate to the price (the employee may buy cheaper than the nominal value) or the 
payment schedule (instalments). Enterprises may also request to have their previously 
issued asset vouchers transformed into shares. The quota of preferential shares, and 
price and payment allowances as well, must be licensed by the State Property Agency.

The Agency evaluates such enterprise requests one by one, in the form of single, 
customised procedures, or rather bargaining processes. The Agency reported to the 
government that 20 joint-stock companies were granted preferences by mid-1991. (The  
list is not complete; some lesser cases are omitted.) Four of the twenty cases concerned 
the transformation of asset vouchers, the rest the licensing of new shares for newly 
founded joint-stock companies.

In the twenty cases in question, various price allowances (ranging from 10 to 50, 60 
and even 100 per cent of the nominal price) were requested for stocks equalling 1.15 
to 16.3 per cent of the basic assets. The most frequent case was ‘two for one’, that is, 
one bought the share at 50 per cent of the nominal price, with additional part-payment 
options (e.g., 10 per cent of the nominal price in one sum, the rest in instalments over 
three years).

It  would be premature to evaluate employee stock demand as yet. Free shares are 
obviously welcome, and exceptionally cheap ones, too, are bound to be popular. 
According to one of the case studies, at a company where employees were offered 
shares for 10 per cent of the nominal price with a down payment of 3 per cent only, 
nearly all of the estimated 3500 employees — 3481 — bought some shares for 900 -1800  
forints each at a nominal price of 30 -  60,000 forints. In the first quarter of 1991, the 
gross average salary was 12,549 forints/month in the given branch. In another case, 
however, the employees did not buy the total quantity of shares offered at a nominal 
price of 10,000 forints, despite a 50 per cent discount and the possibility to pay in 
instalments over several years. The company offered a total of 30,000 shares to its 
employees, maximum 5 per person and pensioners maximum 3 per person. Despite the 
allowances, no buyer was found for about half of the shares offered for sale (Lajtai 
1991).

This form of employee stock ownership is expanding — parallel with the introduction 
of the obligatory corporation structure — especially at big companies where employees 
would have no chance to possess more than a few shares’ worth of assets even after 
decentralisation.8

Trade unions have recently urged the expansion of preferential stock acquisition by 
employees, voicing the latter’s fear that (foreign) investors would buy the company out

8 D e sp ite  lengthy p re lim in aries , a t th e  end o f 1991, th e  o th e r  fo rm , th e  H u ngarian  v ers io n  o f  th e  
in te rn a tio n a lly  a d o p te d  E S O P , E m ployee Stock O w n ersh ip  P rogram  (M R P , M u n k av á lla ló i 
R észvény tu la jdonosi P ro g ram ) is n o t ready as yet. It w as in tro d u ced  at th e  end  o f 1992, a n d  by 
th e  en d  o f 1993 som e 60 firm s h a d  b een  sold th a t way. I t is an  essential fea tu re  o f M R P  th a t  it 
w o u ld  req u ire  th e  co n sen t o f  m o re  than  50 p e r  cen t o f  th e  em ployees and, m o reo v e r, th a t 
p re fe re n tia l c red its  w ould  b e  g ra n te d  for th e  p u rch ase  o f  s tocks an d  th e  w hole  p ro cess  w o u ld  
b e  m an ag ed  by a  fund  c re a te d  fo r th is very pu rpose.
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from under them. Many of the employees hope to buy security by buying stock — an 
illusion, since stock ownership guarantees no protection at all.

As can be inferred from the above, the primary target populations of the various 
state managed privatisation processes are not identical. Although so far all actions have 
been rather moderate, their social impacts are multifarious. I will describe some of 
these in the following.

a) The presence of foreign owners has altered the relative positions of the various 
employee groups to a considerable extent.

Companies in full or majority foreign ownership set out to cut surplus staff within 
a period of a few months. In doing so, they obey the company’s own regulations which 
do not necessarily coincide with Hungarian labour law. Although so far such reductions 
have not played a significant part in the increase of domestic unemployment, especially 
because of the small number of companies transferred to foreign ownership, the 
predicted growth of the number of foreign owners provokes controversy.

This is all the more true since, quite often, the position of the remaining staff is also 
rather ambiguous. No doubt, ownership transition usually implies higher living standards, 
better work at a faster rhythm for more money, often much more than before or at the 
other, state-owned, Hungarian companies around. However, certain companies can and 
will do things prohibited by law in their native countries, like preventing the formation 
of a trade union. In matters of privatisation, Hungarian trade unions occupy a marginal 
position anyway (Neumann 1991). Our distance from the ideals and norms of European 
social partnership has increased ever since privatisation began. Strangely enough, even 
those who are personally concerned are incapable of safeguarding their interests in an 
organised way and of making themselves accepted as equal partners. Human values 
and rights associated with ‘Europeanism’ are easily overshadowed as yet by 
higher-than-average incomes (for more and harder work) or simply the wish to keep 
one’s job.

The situation of Hungarian managers employed by foreign-owned companies is 
roughly similar. One case study analysed managerial practice at six Austro-Hungarian 
joint companies. In one company, the Hungarian managing director had had no 
employment contract for two years. In another, the contract of the Hungarian managing 
director consisted of two lines summing up all of his duties and rights. In a third case, 
bonus conditions were not regulated and, at the end of the first year, the Austrian 
director decided that Hungarian managers would receive no bonus at all (Bakcsi 1990). 
O f course, managers keep silent the same as workers do, afraid of losing an income 
that is higher, in some cases by an order of magnitude, than that offered by Hungarian 
firms.

On the other hand, foreign owners, too, have reason enough to complain about the 
conduct of Hungarian workers and managers alike, as witnessed by the fact that, 
according to the report of the Ministry of Industry and Commerce published in 1991, 
more than one third, i.e., 525 of the 1436 Hungarian industrial enterprises based on 
foreign capital, ended 1990 with a deficit. According to the Ministry, however, that
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warrants no far-reaching conclusions, given the fact that a significant proportion of the 
newly established enterprises tend to incur losses in the world overall (HVG , May 11, 
1991).

One of the main victims of privatisation is the redundant worker or employee — 
and, of course, reductions are expected to continue at companies taken over by foreign 
owners. This may affect the Hungarian technical intelligentsia, too, if the new owner 
bought the company to find cheap labour and maybe new markets for its own developed 
products and cancels local R  + D  projects.

Still, so far the impacts of large-scale privatisation are but hints affecting only a few 
people. With the spread of privatisation, however, its effects are bound to to be felt.

b) So far the other SPA managed privatisation process, pre-privatisation, a!* o appears 
as a threat to commercial employees, as they have reason to fear that new owners will 
not renew their contracts. They will most probably be the real losers of the actual 
change-over and, given the fact that the overwhelming majority of this group consists 
of women (339,000 of the 517,000 commercial employees are women), reductions will 
hit them hardest. So far this fear has not been realised. The commercial sphere is one 
of the few where the number of employees has grown despite the rapid growth of 
unemployment overall. The winners, on the other hand, are those who are capable of 
bidding, owning as they do enough private capital and enough assets to serve as a credit 
guarantee. Data suggest that the acquisition of shop premises or their lease so far 
involved a few hundred buyers capable of and willing to invest in an enterprise.

Pre-privatisation, however, already forecasts a more intensive differentiation of the 
formerly homogeneous stratum of tradesmen and commercial employees. O f course, 
there had been differences before, too, among the employees of state and private 
commerce alike, but these are growing faster than ever now owing to the inequality of 
opportunity. Thanks to their financial situation, some will profit from the opportunities 
of privatisation, while others will be excluded.

c) The presumed effect of employee stock ownership, i.e., of the proprietary status, 
is negligible. The possession of a few shares means ownership proportionate to their 
value. The prospect of stock-based profit is also negligible. Profit and dividend are both 
rather uncertain given the present decline of the economy and growth of inflation.

So far the only social impact of employee stock ownership is the creation of yet 
another source of conflict between employees and managers. The enterprise regulations 
of preferential stock purchase usually give managers ‘favourable treatment’. It is a 
common practice that employees are entitled to purchase stock in proportion to the 
number of years they spent with the company, whereas the managerial quota is defined 
as a function of the basic wages. In  one of the investigated cases, this meant that while 
half of the employees could buy no more than 3 to 5 shares, and only Í.2  per cent 9

9 O u r case s tu d ies  suggest th a t savings, bonds, securities, etc. w ith  p re d ic ta b le  a n d  g u aran teed  
in te re s t ra te s  a re  m ore  se c u re  in vestm en ts fo r em ployees th a n  th e  d iv id en d  o f  stocks o f 
u n ce rta in  y ield , how ever a ttra c tiv e  th e ir  p rice  and  p u rch ase  co n d itio n s — especia lly  if  th e  fiscal 
y ea r en d s w ith  a  deficit in s tead  o f  a  p rofit.
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1 6 -1 9 , the director was entitled to about 51 (the equivalent of six times his basic wage), 
the business manager to 39 and plant heads, foremen, department heads to from 6 to 
12 (equal to three times their basic wages) (Hóvorka 1991).

Managerial preferences would probably generate conflicts at most companies, even 
if the employees did not intend to buy their shares. Managers are most likely to purchase 
the whole amount offered to them because at their income level this implies a significant 
tax base reduction, a negligible criterion for most employees.

This conflict is expected to prevail in the future, too, although its context may change, 
for the government intends to lim it the scope of preferential employee stock allocation. 
The 1992 guidelines of privatisation, still subject to debate, would decrease the proportion 
of employee stock to 10 per cent (in exceptional cases 15%) of all company assets. 
According to these new principles, stock cannot be allocated for free. Purchase 
preferences must be integrated into a single, coherent system and must not exceed the 
total annual basic wage of the employee (Figyelő, July 4, 1991).

The various privatisation processes opened up very promising prospects for a 
well-defined social group, namely the highly qualified young professional intelligentsia 
fluent in several languages. As quoted above, Szelényi calls them the ‘comprador 
intelligentsia’. In his opinion, one stratum of the ‘new bourgeoisie’ consists of „foreign 
entrepreneurs and members of the professional intelligentsia joining their ranks and 
obtaining highly profitable jobs at the newly established joint companies.” As opposed 
to the comprador bourgeoisie, their function is „not to assist the national accumulation 
of capital, but to represent the profit interests of foreign corporations — a most 
rewarding task” (Szelényi 1990).

The label itself, i.e., the ‘comprador’ status of the stratum in question, is a matter 
of preference. In my opinion, however, there is no need to qualify the capital entering 
Hungary now as ‘colonialising’ or call the employees of international firms its ‘servants.’ 
These terms sound rather strange in present-day Europe.

This, however, is but a matter of labelling. Szelényi no doubt identifies an important 
social process. Hungarian offices of foreign companies have multiplied in the past two 
to three years. Large firms of international renown offering infrastructural and business 
services, such as assets appraisal, enterprise management, investment, PR and counsel, 
moved in accompanied by famous foreign companies (not many, though) purchasing 
majority ownership in Hungarian companies, with top executives delegated from their 
native countries. Both new circumstances and higher wages make Hungarian employees 
conscious of the influx of international business. Although their income calculated 
according to the domestic price and wage systems is usually somewhat lower than 
corresponding wages in the home countries of the companies, job advertisements usually
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offer several times the normal average wages of members of the Hungarian professional 
intelligentsia.10

A  few thousand Hungarian experts are thus living on an income similar to that of 
business managers and technical employees in the developed countries, and are given 
a chance to study at the parent company and make an international professional carreer.

The growth of this group, together with the college graduate entrepreneurs managing 
the already successful private and collective enterprises, indicates a revaluation of high 
quality specialised knowledge in several areas. Knowledge is an asset that plays an ever 
greater role in international business and is finally gaining ground in the Hungarian 
economy, too (Kuczi 1991).

This phenomenon, however, is more general than the partial effects of privatisation 
affecting one social group or another. The process of the general revaluation — or 
rather correction — of expert knowledge has accelerated to the extent that it broke 
through the barriers of income distribution, levelled and kept very low artificially, and 
led to the acknowledgment of the value of learning, knowledge and academic degrees 
in a financial sense as well. True, this process is most controversial. So far it has only 
manifested itself in business life and does not affect those who mediate this knowledge 
and teach professional and non-professional culture and philosophy. Neither does it 
distinguish between employees of private enterprises and state-owned companies in the 
world of business.11

The financial situation of a broad and still widening social group has improved 
significantly, allowing them to lead a new way of life. It remains to be seen whether 
this state of affairs will prove lasting. The income gap, however, will certainly not close 
again, and the inequalities characteristic of the developed market economies are expected 
to keep increasing and become permanent. The solution is certainly not a return to the 
previous stage, but the rational redistribution of social burdens.

10 „ Y o u r efforts w ill b e  co m p en sa ted  w ith  a  yearly incom e o f  30,500,000 fo rin ts an d  o th e r  b en e fits  
no rm ally  associa ted  w ith  an  in te rn a tio n a l firm ” ; „T h e  successfu l c an d id a te  w ill re ce iv e  th o ro u g h  
tra in in g  ab ro ad  a n d  a  starting  in co m e  o f  2 to  3.5 m illion  fo rin ts  annually ,” th e  a d v e rtise m en ts
go-

11 T h e  incom es o f  m an ag e rs  in th e  s ta te  sec to r have b e e n  rising  fo r y ea rs  now, ir re s p e ttiv e  o f  th e  
busin ess  results, d ragg ing  b eh in d  th e m  th e  salaries o f  th e  tech n ica l staff. In  th e  c a se  o f new , 
d ecen tra lised  b u t still s ta te -ow ned  c o rp o ra tio n s , especially  th e  o n es  beyond  th e  re a c h  o f  c en tra l 
w ag e  regu lation , sa lary  increases a re  alw ays justified  by th e  in co m e p a tte rn s  o f  th e  p r iv a te  sector. 
T h e  clerks o f b an k s  a n d  m in istries in  th e  s ta te  secto r also  have  a  relatively  h igh  in co m e  o n  th is 
basis.
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R eprivatisation

This issue has become a battle-ground for the most controversial arguments. Extreme 
opinions are associated with more or less well-defined social groups, ranging from those 
who insist on compensation for their former property to those who, although they do not 
deny the moral validity of this claim, oppose it because of the burdens it would impose 
on younger generations. There is no need to list all the pros and cons of the case. The 
fact that Parliament reached a weak compromise, unsatisfying to all, did not help resolve 
the conflict between justice and feasibility.

Given the fact that this process is in an embryonic stage as yet, it is impossible to 
foretell its social consequences or calculate its positive and negative social effects. One 
cannot exclude the possibility, however, that its impacts — advantageous to some and 
disadvantageous to others — will affect more than all former privatisation processes 
taken together.12

S o m e  C losing R em arks

No doubt, the crucial issue of social and economic transition is the transfer of state-owned 
productive capital to real owners. From an economic point of view, privatisation means 
the appearance of masses of independent decision-makers, a multitude of social agents 
whose non-stop business decisions based on market calculations establish what Kornai 
calls ‘market coordination’ (Kornai 1983). Market coordination is just that, the non-stop 
series of individual decisions, adapted to the behaviour of other market agents, taken as 
a function of the actual supply and demand conditions determining whether one should 
buy or sell, develop or cut back, invest or withdraw capital, etc. The bureaucratic 
coordination mechanism governed by official decisions, i.e., the characteristic 
decision-making mechanism of the planned economy, a model that differs fundamentally 
from the market economy, can only be replaced after this has been established. 
Privatisation, the handing over of state-owned productive assets to responsible owners, 
is indispensable for that.

The social formula of privatisation, however, is less clear-cut and obvious than the 
economic one. Privatisation appearing in so many forms and carrying so many meanings 
will gradually restructure social relations in depth. The fates of hundreds of thousands, 
families and individuals, will change course. They will move up or down the social 
ladder, to use unemotional professional terminology, to end up in new social strata, 
while the basic structure of society is being transformed as well. Now, at the beginning 
of the process, one can only hope that transition will be feasible without serious social 
upheavals. And even if social sciences are incapable of predicting the real nature of the 
outfolding processes, they must attempt to provide an on-line analysis of their actual 
social effects.

12 O n e  o f  th e  u n fo reseen  e ffec ts  w as  th a t w orkers so ld  th e ir  sh a res  — so m etim es w h o le  firm s tha t
w e re  b o u g h t by E S O P  — rig h t a f te r  a  buyer w as found . T h ey  seem  to  p re fe r  cash  to  th e  p rom ises
o f  th e  fu ture .
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József Hegedűs, Katharine Mark, Iván Tosics

THE PRIVATISATION DILEMMA IN BUDAPEST’S 
PUBLIC RENTAL HOUSING SECTOR

Introduction
Housing has clearly been defined in Hungary in the last months as one of those areas in 
which responsibilities and decision making rights have to be shifted from the central to 
the local level. As a consequence of this, central guidelines and subsidies are disappearing 
and the new local governments are in the process of becoming the public landlords. This 
tendency of decentralisation and reliance on the private sector on the part of central 
policy is also reflected in the draft version of the new Housing Law which is scheduled 
for parliamentary debate in A pril 1992.

One of the most difficult decisions the local governments have to make nowadays 
is about the privatisation of the public rental stock. In most local municipalities with 
substantial rental stock, overheated debate is going on in which economic arguments 
are mixed with social and political factors. Local politicians and members of the local 
assemblies are facing a difficult choice among the options to sell or not, and whether 
to increase the price or give the stock away. The problem in broader terms is balancing 
on the one hand the local housing policy itself (what should be the role of the rental 
sector, how should low income families be protected, how should the rundown houses 
be improved), and on the other hand the distribution of public wealth among different 
groups of the local population. A t the same time households are also in a dilemma: 
should they attempt to buy their units at the present low selling price (having very 
lim ited information on the real conditions of the building or future cost of maintenance 
and rehabilitation, for example) or not, facing the uncertainty of future local rental 
housing policy as tenants.

In  this paper we seek to survey the situation and the decision making alternatives 
of the two major players in the ‘privatisation game’: local governments and the tenants. 
The basis of our analysis is an empirical survey on housing privatisation carried out in 
Budapest in January of 1992 on a sample of the January 1990 tenants as a part of the 
W orld  Bank/UNHCS Housing Indicator Project with U S A ID  assistance. (This is one 
of the first empirical surveys in Eastern Europe about the expectations towards and the 
consequences of privatisation).

The share of the public rental sector was exactly 50 per cent at the beginning of 1990 
in Budapest. This figure is higher than the share of the social rental sector in most 
European metropolises. However, if we take into account that in practical terms there 
is no private rental sector in Hungary, a stock of 50 per cent for the whole rental sector 
is not very large.
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As characteristic features of the Hungarian public rental sector we can briefly mention 
the very low rent level, the huge backlog in maintenance, and the ownership rights of 
tenants — this means that tenants possess capital with their rental unit because they 
can exchange it almost freely for owner-occupied units.

The transformation of the public rental sector began long before the political changes 
of 1989-1990. Privatisation in this sector, ‘founded’ in 1952 through mass nationalisation 
of private rental houses, became theoretically possible as early as 1969. The first real 
changes, however, only occurred at the beginning of the 1980s with a gradual 
rent-increase and the step-by-step modification of the strict constraints on privatisation 
of larger buildings. This shift was very much in line with the political decision to allow, 
from the beginning of the 1980s, the development of a private entrepreneurial sector 
— in fact the private ownership of the means of production was politically a much 
more sensitive area than the personal ownership of housing. Even so, not very much 
happened until the end of the 1980s.

Our data are taken from a survey of the Budapest rental sector, conducted in January 
of 1992, based on a January 1990 sample of public sector tenants.1 2 The sample date 
coincides with the beginning of a rapid increase in the pace of privatisation, as in 1988 
and 1989 combined under 2 per cent of the Budapest stock was purchased by tenants. 
In contrast, our data show that between January 1, 1990 and January 1, 1992 20 per
cent of the stock was sold to sitting tenants (of which less than 10 per cent was resold

2
or rented) . Another 5 -7  per cent of the stock was in the process of being sold in 
January 1992, which means that more than a quarter of the public rental units are — 
or will soon be — under private ownership.

The demand on the part of sitting tenants to buy their units is very substantial mainly 
because of the uncertain future of the rental sector and the very favourable financial 
terms of sale. Rental sector conditions — e.g., rent levels, security of tenure, both now 
favourable to tenants — are to be addressed in the Housing Act, which has been delayed 
repeatedly since January of 1991, and currently promised for June, although it is not 
likely to be passed until autumn. This uncertainty about the future of renting is 
accompanied by strong financial incentives to buy: most public rental units are sold for 
15 per cent of their market value (because no ‘extensive maintenance’ was carried out 
within the last 15 years) and tenants only have to pay 60 per cent of this if they pay in 
cash, or 10 per cent in cash and the rest in instalments for 15 years at a fixed interest 
rate of 3 per cent. Under these regulations less than 30 per cent of public tenants reject

1 T h e  survey w as u n d ertak en  w ith U S A ID  assistance u n d e r th e  aegis o f  the  W orld  B a n k /U N H C S  
H o u sin g  In d ica to r P roject.

2 N o t enough  tim e  has passed  to  h a v e  a c lear and re liab le  p ic tu re  ab o u t w hat h a p p e n e d  w ith 
p riv a tized  units. T h e  d a ta  below  o n ly  show th e  beg inn ing  o f  a  m ark e t process. O f  p riva tized  
u n its  id en tified  in th e  survey (N  = 200), the ir cu rren t u ses a re  d iveded  as follow s: ow ner 
occu p atio n  184, p riv a te  ren ta l 7, m o v ed  4, used as office 5.
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the idea of buying, 30 per cent are taking it into consideration, 20 per cent are ready 
• • • 3

to buy immediately and almost 20 per cent have already bought their units.
From  all these figures it is clear that the Budapest rental stock is now at a very 

important turning point which will affect the future development of the city’s housing 
policy in the most direct way: depending on the regulation of sales terms, rents and 
tenants’ ownership rights, the rental stock, recently around 4 0 -42  per cent of the total 
housing stock, can easily drop to a level below 20 per cent within a few years. The 
question to be answered is whether such a big change is necessary and unavoidable, 
and what consequences it would have on the housing opportunities of, and inequalities 
between, different social groups. In this paper we address specifically the efficiency and 
equity implications of the current privatisation strategy.

I. The Motivations of Local Governments and Households: 
Theoretical Assumptions
The first part of the paper tries to provide an explanation for the privatisation alternatives 
both on the side of local governments and on the side of the households. First we analyse 
the behaviour of local governments; second, the households’ motives and behaviour with 
respect to privatisation.

A . B u d ap est Local G overn m ents and the Public R ental Sector

The Law  on Local Governments passed in 1990 changed the political structure of 
inter-governmental relations. The autonomy of the locally-elected body replaced the 
highly centralised decision-making system. The national election held in 1990 was won 
by the Hungarian Forum (and parties in coalition with them) while local elections gave 
more power to the opposition parties (Free Democrats and Young Democrats), which 
led to the well-known political situation in which the conflict between the local and central 
level has a political significance as well.

In  the case of Budapest the political situation is even more complicated as the city 
is divided into 22 district-level governments which enjoy almost the same degree of 
autonomy as towns. This is a source of conflict between the Budapest City Government 
and the local district governments, as the most important housing policy related decisions 
are in the hands of the local district governments.

The Property Transfer Law gave the ownership of the state rental stock (400,000 
units in 1990, 50 per cent of the total stock) to the local governments, more precisely 
in the case of Budapest to the district governments. This is an asset whose value (at 
the beginning of 1990) was about 625 billion forints, and which generated about 4.6 
billion forints rent revenue per year while the cost could be estimated as up to 7 billion

3  T h e s e  figures w ere  ta k e n  fro m  answ ers to  a questio n  in  th e  ren ta l survey a d d re ss in g  occupants’ 
p la n s . It should  b e  n o te d  th a t  th e  20 p e r  cent w ho a re  „ read y  to  buy” in c lu d e  so m e  w ho have 
a lr e a d y  sta rted  th e  p r iv a tisa tio n  p ro cess  as well as th o se  w ho  p lan  to  buy „as so o n  a s  possib le” .
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forints for operating and basic maintenance. According to current regulations, local 
governments can freely decide about almost all aspects of privatisation (except for the 
terms of instalment payments, which must be fixed rate loans at an extremely low 
interest rate), but they cannot yet set rent levels. For these reasons — costs, low rents, 
political pressures — this asset is sometimes regarded as more of a liability for the 
local governments.

To address the pressing privatisation problem, district governments currently face 
two options: (1) give away the majority of the stock (present privatisation strategy) or 
(2) change the „giveaway” policy (either stop the present privatisation strategy by 
bureaucratic action or slow it down by increasing the sales price). Their choices are 
determined by financial and political factors.

1. Political Gains and Losses
Privatisation at a low price is, on the one hand, a ‘favour’ to district residents which will 
give political strength to the present local officials and representatives, although since it 
is now perceived only as a continuation of past policy, it is losing some of its political 
advantage. On the other hand, privatisation at a low price works against future housing 
policy, because (a) without public housing the possibilities for social housing policy are 
reduced, and (b) the remaining part of the public sector will become highly segregated 
with only the poorest families and insufficient resources. This consideration varies among 
the local governments according to the tenure structure of their housing stock.

The problem of deferred maintenance is likely to remain a political problem even 
for privatised units, as many families will most likely be unable to meet the heavy 
financial burden of covering renovation costs in addition to their newly acquired 
maintenance responsibilities. There is strong confidence on the part of households that 
the cost of the renewal has to be shared with the government. Ninety-four per cent of 
the respondents claimed that some cost should be charged to the government, and 
one-third think that the major renovation should be the task of the government after 
privatisation. At the same time, with the sale of the rental stock, Budapest would no 
longer be able to charge the central budget to pay the approximately 100 billion forint 
bill for deferred maintenance, and it is questionable whether the districts and households 
can exert enough political pressure to obtain this money from the budget.

2. Financial Reasons
Under present regulations there is a negative return on this asset as rents fall short of 
covering expenditures. This loss is currently financed from the rent income of non-resi- 
dential rental units and from privatisation revenues. Only a few local governments have 
plans for increasing rents which seems to be difficult to achieve even if connected to the 
introduction of housing allowance schemes protecting the poorest strata of the popula
tion. The belief that it will continue to be impossible — either for legal or for political 
reasons — to raise rents to levels that would adequately cover the cost of maintenance
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certainly contributes to the local governments’ desire to sell the housing stock as quickly 
as possible.

Choosing to privatise units will bring a cash inflow for the district budget even with 
a huge capital loss — although it has been estimated that in some cases the privatisation 
transaction only breaks even.4

3. Expectations about Rents
A  key element in the local government’s privatisation decision is what future rent levels 
will be, which will depend both on what the Housing Act will decide with regard to tenants’ 
rights and rent levels, and on the actions of the local government itself. As expected rent 
levels also play a role in tenants’ desire to buy their units, the district’s rent policy will 
influence its own privatisation decision through its effect on the political pressure it will 
face as well. In addition, expected higher rent levels can contribute to public willingness 
to pay higher sales prices.

In  sum, the districts’ decision will depend on weighing the following factors: financial 
considerations (based on expected returns from rents minus costs on the one hand and 
revenue from sales on the other); policy considerations (providing housing for the 
poorest families, obtaining resources from the central government, and ensuring 
adequate maintenance and rehabilitation for local housing stock, both district- and 
privately-owned); and political pressure from citizens (in turn a function of expected 
rents and costs).

B. H o u seh o ld  B ehaviour

On the basis of the rental sector survey we have information on the plans and future 
expectations of 1990 tenants concerning the possibility of purchasing their units. As 
described above, tenants can be classified into four groups: those who already bought 
their units, those who were willing to do so, those who say they would buy if the sales 
prices were lower, and finally those who would never purchase their units (Fig. 1). 
Theoretically such a decision could be regarded as a ‘normal’ consumer decision which 
is mainly influenced by financial considerations, but besides these also by some ‘softer’ 
factors such as lifestyle.

In  the present Hungarian (and East European) situation, however, motivations for 
buying are not so simple to explain. The decisions of the households are in most cases 
rational choices; the rationality of the decisions is, however, not only based on the 
normal motivating factors but in substantial part on the uncertainty about the regulation 
of the right-to-buy policy as well as regulations affecting the rental sector. This means 
that in fact many families force themselves into the direction of purchasing the unit (by 
overvaluing the pro-buying motivations against the counter-motivations) just because 
they are afraid that the recent favourable regulation will change soon. Changes are
4 F o r  th e  least expensive fla ts , th e  dow npaym ent may ju s t  c o v e r th e  o n e  p e r  cent tra n sa c tio n  fee,

t h e  appra isa l, and th e  leg a l c o s ts  o f  arranging the  sale.
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most probably and more quickly to be expected regarding the price and other financial 
circumstances of the sale than regarding the general rent policy (rent increase or the 
withdrawal of the ownership rights of tenants).

Fig. 1. Privatisation of Budapest Public Rental Stock
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According to our hypothesis, in the present situation it is not the usual difference 
between owning vs. renting a housing unit that most influences the households’ decision 
on buying but rather the following three groups of factors:

i. Financial Considerations. The main financial motivation is to capitalise the potential 
‘value-gap’ of the rental unit, i.e., to capture the difference in the value of the unit as 
a rental vs. an owner-occupied unit. Related aims are to ensure that the value of the 
housing unit keeps pace with inflation and to make the transfer of the unit to other 
members of the family cheaper.

Among the listed factors we have only been able to operationalise the value-gap. 
We defined it as the difference between half the market value of the flat and the down 
payment the family has to pay to buy their unit, minus the value of deferred maintenance. 
(See Methodological Appendix for complete definitions of the basic terms.)

ii. Security of Tenure. Tenants have been used to a high security of tenure in the past 
forty years, and they enjoyed low rents, with rent increases under inflation. They now 
may feel that they face rent increases and shrinking of their ownership-rights (e.g., the 
right of tenure swapping or inheritance). The households’ opinion on rent increase — 
whether it will be lower or higher than inflation — indicates the effect of this factor. 
Strong expectations of high rent increase can push the households towards buying their 
units in order to become a home-owner in a more secure situation.

Hi. Control Over Maintenance. One of the most common complaints of public tenants 
is the low performance of the public maintenance companies. Households would like 
to obtain decision-making rights in maintenance, including the opportunity to choose
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the organisation, to have supervision over costs and to be able to direct the maintenance 
activity toward cheaper solutions.

Potential variables to measure control considerations include the level of satisfaction 
with the maintenance of the house and the willingness to pay more for better service. 
The fact that two-thirds of the privatised households have already changed management 
companies is also indicative of the desire to improve maintenance. As a preliminary 
observation, over 25 per cent of the households that have already bought their unit 
expressed satisfaction with management, and 35 per cent their dissatisfaction; compared 
to 7 per cent and 77 per cent, respectively, for households that plan to but do not yet 
own.

O n the basis of empirical information we can try to test which of these factors plays 
the biggest role in the decisions of individual families to buy or not. The first variable 
under examination is a direct question on what factors motivate households to buy.

In  general, there are two strong motives for buying: to acquire the value-gap and to 
obtain a secure position against changes in rental policy. The tenure security motive 
was cited by between 36 and 47 per cent of the three groups of respondents who have 
purchased or are considering purchase, while the wealth acquisition motive was 
mentioned in 38 to 44 per cent of the cases. The control over maintenance is much less 
important and is only seriously taken into consideration by those households that will 
not buy their units. Only 13.5 per cent of those who have already purchased their unit 
mentioned it as a motivation, while slightly over 20 per cent of those considering or 
planning purchase mentioned it.

In  order to get an overview of the motives of those households that will not buy their 
units, we had to analyse the answers to the question regarding the factors that dissuade 
them from buying, since their reasons for buying should clearly not be given very much 
weight. We could identify two main groups of motives: one emphasizes the lack of 
financial means (either in connection with the sales price or with the future maintenance 
costs); the other concentrates on the rundown physical condition of the house, in other 
words on the low-value of the value-gap. Within the group of non-buyers the first 
motivation is somewhat stronger (almost 50 per cent) compared to the second (around 
40 per cent). The financial difficulties refer in most cases not to the sales price (which 
is low in all considerations) but to the uncertainty about the future maintenance costs. 
Rundown housing conditions mean extremely low-value flats in buildings where the 
average assessed value of the condition of the building was (on a scale of 1 to 5) only 
1.89, far below the average.
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II. How Privatisation Plays Out: Empirical Findings

A . D eterm inants o f  Privatisation — A  Logistic R egression  M odel

The procedure for privatisation is initiated by the tenants, who have to put forward an 
application to the IK V  (the Real Estate Management Company), which passes it to the 
local council (or government) if the share of the applicants in a building reaches a certain 
minimum (it differs between districts, but is usually between 35 and 75 per cent). In 
principle the tenants have the right to buy, but for different technical and political reasons 
the process has been blocked by some local governments.5 The actual privatisation, that 
is, which households actually buy their units, has been influenced by several factors, both 
on the household side and on the council side. This section of the paper will examine the 
results of the actions of both the households and the local governments.

W e start by looking at the factors that determine which units are sold and which 
families buy their flats. The results can be seen in Figures 2 -7 , where the housing unit 
and household characteristics are shown. The tendency is clear: the better housing units 
were bought, and the buyers and those who intend to buy have higher education and 
higher income. But the one-dimensional description can easily be misleading if one 
does not control the effects of interrelated variables. With logistic regression we have 
tested two hypotheses.6

Hypothesis 1. The households with the highest value-gap are most interested in buying 
their unit, and they exercise the highest level of effort to achieve their aim.

Hypothesis 2. The households with highest rent increase expectations are most 
interested in buying their unit. The expectation was measured by a question asking 
whether the interviewee expected rents to increase more than the average prices. A 
definite ‘yes’ got a 1 code; other answers were coded 0.

5 F o r  exam ple, every d is tric t h a s  a  p ro h ib itio n  list, se t up  u n d er d ifferent p o litic a l considera tions, 
an d  fro m  w hich exem ptions a re  g ran ted  on  a  case  by case basis.

6 A  th ird  hypothesis — th a t  hou seh o ld s w ith  h ighest d em an d  for contro l o v e r th e  m ain ten an ce  
o f  th e ir  un it w an ted  m o st to  buy th e ir u n it — w as n o t tes ted  because w e c o u ld  n o t m easu re  
th is  v a riab le  in th e  survey results.
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Fig. 2. M arke t Value o f the Unit
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Fig. 5. Work Status o f  the Head o f  the Household
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Fig. 6. Schooling of the Head of the Household
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In  each model, the independent variable of the model is PRIV, which has a value 
of 1 if  the unit has been privatised, and 0 if it has not been sold (see Table 1).

First we set a model (M O D E L  1) to test the two hypotheses. The results prove 
unquestionably that the value-gap has an important role in defining the probability to 
buy. The expectation of rent increase (REXP), on the other hand, does not have a 
significant effect. But if we create an interaction variable with both rent expectations 
and the value-gap, we get an improvement in the model, which indicates that the variable 
has an effect on the probability to buy. The explanation is that rent expectations play 
a role in the increase of the value-gap, that is, the ‘propensity to buy’ is proportional 
with a compound of expected rent increase and value-gap.

In  the second step (M O D E L  2) we tested the effect of housing characteristics. The 
results show that the most important variable is location: that is, households in the 
better districts (Buda districts and the inner city area) are more eager to buy their units. 
The size of the flat and the condition variables had a significant effect on the probability 
function. (This is not a surprise as these variables are correlated with the value of the 
unit.)

In  the third step (M O D E L  3) we tested the effect of household characteristics. This 
model has less explanatory strength, but the income and consumption level has a 
significant effect. At the end, we introduced all our variables (M O D E L 4). The result 
of the stepwise logistic regression is that the value-gap, rent expectations, and the 
location of the unit explain best the probability of buying.

Following the same logic of model building, we try to explain the probability of the 
decision not to buy (see Table 2). The variables in the separate models (M O D E L  1 to 
M O D E L  3) behave in the same way, although of course with a negative sign. One 
interesting conclusion is that the social factors are more significant in the decision not 
to buy than in a positive decision to buy. However, in the final model housing conditions 
and the social factor (income) play more important roles than the value-gap and the 
rent expectations, whose contributions to the model were not significant.

The conclusion of the analysis is that as we had initially hypothesized, the value-gap 
and rent expectations are the most important determinants of the purchase, while the 
location of the unit adds a further incentive to buy. The social determinants of the 
process are less crucial to the process, but of course there is a positive correlation 
between the social status and the value-gap. The other result of the analysis is that the 
negative attitude towards privatisation is less influenced by the value-gap, and more by 
social position (income, consumption), and really poor housing quality.

B. T h e  E quity Im plications o f  H ousing Su bsid ies

The privatisation strategy of a local government is in many ways a decision about two 
housing subsidies, the rental subsidy and the value-gap: choosing how big a subsidy each

7 This includes cases where the privatisation process has already started, but the contract has not 
yet been signed.
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is to be, and whom it will benefit. This section looks carefully at the effect of this decision 
on different social groups.

According to our estimations based on the survey, the Budapest public stock (of 
January 1, 1990) can be characterized by the following data:

Number of units
Market value of the stock
Value of the deferred maintenance
Total rent revenue
Rent subsidy
Value gap

400,000
625.0 billion Ft 
95.5 billion Ft 
4.6 billion Ft 

21.3 billion Ft 
168.8 billion Ft

To understand the magnitude of the two housing subsidies, the interest rate subsidy paid 
by the central budget in 1989 -  91 was 200 billion forints. It is important to note that the 
value-gap in Budapest alone comes to almost as big a sum — although of course the 
value-gap is not a cash subsidy but a transfer of assets.

The efficiency and social functions of the East-European public rental sector have 
been questioned (Szelényi 1983, Dániel 1985). The argument is that access to the public 
rentals was distributed unevenly among different social and income groups, and the 
better-off families enjoyed a larger part of the housing subsidy. Other housing researches 
have modified this theory by pointing out that it is not the public sector that enjoys the 
majority of housing subsidies, and that access to the public flat has not been exclusively 
determined by state controlled allocation.9

8 To reach general conclusions about the state-socialist housing system based on the rental sector 
is a mistake, because most of the subsidies were given to the ‘private sector’ through the state 
built and allocated owner occupied units (‘housing estates’), and even in Hungary the whole 
subsidy system favoured the top part of the private market. In 1989, according to a World Bank 
study (R. Buckley et al. 1991) only 25 per cent of the recognized budget subsidy went to the 
rental sector.

9 In an earlier paper (Hegedus-Tosics 1990), we had an estimation based on a national 
household survey of 1982, that 30 per cent of the families were living in the public rental stock. 
According to our survey data, 35 per cent of the families that moved to their unit later than 
1952 had a ‘market’ access to their unit (which accounts for 87 per cent of the sample). Basically 
they bought their unit on the ‘grey market’. Another 58 per cent of the families accessed it in 
other way (inherited, moved to the spouse, etc.). In practical terms this fact questions the 
methods and validity of the studies which ascribe the social composition of public housing 
tenants directly to the effects of state policy. In addition, because a substantial number of public 
tenants entered the sector through the market, Alexeev (1988) argued that the subsidy is a 
return of the price the tenant had paid to get access to the sector.
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However the present tenants gained access to their flats, they now enjoy a substantial 
subsidy. W e can define two kinds of subsidy related to the public rental sector: 
(1) budget and off-budget sources actually spent on the stock (it was estimated as 6 
billion F t in 1990); and (2) rent subsidy which is the difference between potential market 
rent and the rent actually paid.

This paper focusses on the second definition of the subsidy, which is relevant from 
the point of view of households. To  operationalise this term is not a simple task, as 
there is only a very narrow private market, dominated by well paid, mostly foreign 
renters. W e based our estimation on the ‘fair rent’ idea: what would be the equilibrium 
rent i f  there were not a large shortage on the market.10

The distribution of this subsidy is considered to be regressive, that is, the higher 
income groups enjoy the larger part of the subsidy11 (Dániel 1985, Dániel -Sem jén  
1987, Hegedűs-Struyk-Tosics 1991).

According to our survey data, the upper income group (having income above 75 
percentile) receive 32 per cent of the rent subsidy, while the low income group (those 
in the lowest 25 per cent income range) receive 21.6 per cent of the rent subsidy, less 
than their weight in the population. The question is how privatisation modifies this 
regressive distribution of the subsidies, both within a decreasing rental sector and by 
distributing the value-gap subsidy to the buyers. ‘Giveaway’ privatisation generates a 
huge equity problem related to the difference between the market value and the 
discounted selling price. This is a ‘once in a lifetime’ type subsidy (or grant), and can 
be conceived as a capitalization of the inequalities. Based on survey data we defined 
the stages of privatisation:

Stage A : 1 January 1990 status

Stage В: 1 January 1992 (the current situation)

Stage C: 1992-1995 — units purchased by every household that wants to buy under 
present conditions

Stage D: 1992-1995 — units purchased by every household that would like to buy 
under more favourable terms

Stage E: every household buys

Stages C  -  E  are, of course, hypothetical, showing alternate scenarios which could take 
place if  the current privatisation policy continues. Our question is how these hypothetical 
stages influence the equity issue. The results of the analyses are shown in Table 3.

10 We supposed that about 20 -  25 per cent of the household income could be spent on rent, so 
we took 25 per cent of total household income — taking the upper limit because of the 
underreporting problem — as total rent revenue. This gave a monthly rent level of 5,430 Ft 
from a household income of 21,733 Ft.

11 The inequality of the subsidy distribution ought to be discussed in two steps: the opportunity 
to get access to the sector, and the opportunity to have access to the subsidy. We are focusing 
now on the second question, how the rent subsidy is allocated among the different income 
groups.
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In Stage В the value-gap was distributed even more unevenly than the rent subsidy, 
which follows from the fact that the units in the best condition were bought first: 40 
per cent of the total value-gap (estimated up to 40 billion forints) went to the upper 
income groups, while low income groups obtained 17 per cent of the value-gap. In  other 
words, the average value-gap for the low income groups was 32 per cent less than for 
the higher income groups. The last two years of privatisation have thus just followed 
the distributional pattern of the rent subsidy and transferred the position in the rental 
stock into a position in the private sector.

As the privatisation process goes on, the gap between the low and upper income 
tenant is decreasing: the upper income tenant has left the rental sector, and enjoys 
consequently a smaller share of the rent subsidy. O f course, the total sum of the rent 
subsidy decreases from 20 billion forints to 5 billion forints in Stage D . The price to 
achieve this lower level of inequality is the 140 billion forints value-gap given to the 
tenant in a regressive way.

Two methods can be used to decrease the regressivity of the distribution of rent 
subsidy and value-gap: one is to increase the rent level and introduce a housing allowance 
system, and the other is to increase the selling price up to the point when the value-gap 
becomes zero.

III. T he ‘Privatisation  G am e’: The In teraction  Betw een the O p tion s  
o f T he L oca l G overnm ent and the H ou seh o ld s

Each local government has to decide on a privatisation strategy, more specifically to 
decide whether to continue with the current ‘giveaway’ sales terms or to raise the price 
of sales. This strategy, in combination with changes in rental conditions, will have 
important and lasting effects on the housing sector.

The privatisation decision the local government makes must be analysed within the 
context of actual rental conditions: clearly the continuation of serious rent control and 
excessive tenants’ rights instead of market rents and reasonable possibilities for the 
eviction of delinquent renters will affect the results of the privatisation strategy. For 
this analysis we look at four possible policies:

1. Privatisation Terms: A. at giveaway prices
B. at higher prices

2. Rental Conditions: C. rent control (present regulations)
D. market rents (with housing allowances)

These choices result in four possible outcomes, which can be depicted in matrix form.
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A . S o m e  Characteristics and Evaluation o f  th e  Four O utcom es

1. Independence of the Individual Options. The individual local governments are not 
independent from each other but, at the same time, there is little coordination among 
them. Each individual local government owns only a part of the stock, and cannot 
dominate the market — that is, no one local/district government can determine the 
future o f the stock.

2. Continuous Rather Than Discrete Choices. The cells of the matrix represent only 
‘typical’ outcomes, that is, there are no strict divisions between the choices, but rather 
each decision and each result is on a continuum. For example, a price increase could 
be modest or it could be very drastic. Similarly, the resulting value-gap will vary in size.

3. Timing. The order in which measures are taken (increasing the selling price on 
the one hand, increasing the rent on the other) is important. The rent increase has an 
effect on the propensity to buy, and increasing the selling price slows down the 
privatisation and influences the rent increase strategies.

4. Efficiency and the Housing Finance Sector. Decisions made at the local level have 
a crucial effect on the whole housing market. A  viable rental sector is an essential 
element of the sector. Therefore housing policy should aim to create a healthy rental 
sector regardless of whether the rental units are public or private. Choosing to move 
to m arket rents means the creation of a system in which the cost of the sector should 
be covered by the rent plus subsidies, provided the subsidy is designed to be sustainable 
by the central and local budget. Having costs adequately covered will result in easy 
access to the rental sector (i.e., no large shortages), providing an important condition 
for the improvement of the housing finance sector by solving the foreclosure problem. 
A t the same time it makes investment in the rental sector profitable.

5. Housing Allowances. The rent increase option assumes a parallel introduction of 
a housing allowance system. The present rent-to-income ratio is 5 -6  per cent, but with 
the cost of utilities included it reaches the level of 27 per cent. This makes a rent increase 
very complicated politically. According to the survey data, with a 100 per cent rent 
increase 32 per cent of tenants will face a difficult situation, while a further 13 per cent 
of the tenants will be obliged to seek assistance from the local government. W ith a 200 
per cent rent increase 36 per cent of the tenants reported a serious situation, and another 
36 per cent of the tenants would apply to the council for help. This shows that a rent 
increase will necessitate the introduction of a housing allowance.

6. Size o f the Public Rental Stock. The different outcomes of course affect the future 
size of the sector. The analysis has shown that the motivations of households were much 
influenced by macroeconomic expectations (e.g., inflation and rent increase). The 
uncertainty of the last two years strengthens this process. On the basis of the survey 
data we estimated the possible size of the sector in percentage of the Budapest housing 
stock for each of the four outcomes (see Fig. 7). Outcome I I  will result in the smallest

12 This is part of the game between the central and local government: the price of utilities was
increased before the rent level adjustment could be done legally, so there is now less ‘space’
for the local governments to increase rents.
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rental sector (an estimated 10 -1 5  per cent), as both higher rents and the low sales 
prices will encourage departure from the sector. Similarly, Option I I I  will result in the 
largest sector (30 -  35 per cent), as high sales prices and subsidized rents discourage 
ownership. In the middle positions, outcomes I  and IV  have been estimated at 15-25  
per cent, with their relative positions depending on the relative magnitude of the increases 
in price and rent levels, and on the strength of each effect.

Fig. 7. Options for Privatisation Strategy: Estimation of Public Rentals as a Percentage of Total 
Housing Stock

1. Privatisation: A Giveaway price
В Higher price

2. Rent regulations C Low rent
D: Market rent + housing allowance

C: Low rent D: Market rent + housing allowance

A: Giveaway price 1.(15-25%) 11.(10-15%)
B: Higher price III. (30-35%) IV. (15-25%)

A  Preliminary Evaluation

We present here a summary evaluation looking at some of the implications already noted 
and discussed in our analyses of the four outcomes.

First, bearing in mind the financial and equity implications of the different subsidies, 
we сгш rank these four outcomes by the magnitude of each subsidy:

Fig. 8

Outcome Value Gap Rent Subsidy

I 2 2
II 1 4
III 4 1
IV 3 3

N.B. 1 = largest; 4 = smallest

Outcome I  will clearly have the largest combined subsidy — requiring most resources, 
and also likely to have the most inequitable results. In  those terms it becomes the least 
desirable of the four outcomes. Outcome IV  results in the smallest subsidies, and is for 
those reasons the most desirable.

To judge between Outcomes I I  and I I I  requires more careful evaluation. In  Outcome 
I I ,  combining giveaway privatisation with market rents, there is a large value-gap to be 
countered by reduced rental subsidy, and low sales revenues, countered by higher rental 
revenues. These two sets of criteria, however, are not easy to compare. Not only are
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revenues. These two sets of criteria, however, are not easy to compare. Not only are 
the magnitudes difficult to estimate, but the two sectors are not independent, e.g., rent 
levels will affect sales.

But there are other criteria to be included in these evaluations. Two are mentioned 
above. One is the efficiency benefits brought to the housing finance sector by an 
improvement of the rental sector. This will result from Outcomes I I  and IV . Another 
is the size of the rental stock which will have an effect on policies within each district 
as well as on the claim of the local government on the central budget for possible 
assistance. As discussed above, the size of the sector will vary considerably among the 
four outcomes.

A  final and essential factor is political feasibility. Although Outcome IV  has many 
positive features, it requires, for example, two actions on the part of the local government 
which may be politically unpopular: raising rents and increasing sales prices. Each local 
government will need to gauge carefully how much political capital it has at its disposal, 
how many difficult actions it can take, and how it can use timing and presentation of 
its policies to make a sensible strategy politically palatable.

B. T w o  O ptions for the B udapest Local G overnm ents, and 
th e A ssocia ted  R isks

In  evaluating the privatisation issue we have to take into consideration that the process 
is already well underway, and has a history which started in the old system. In Budapest
100.000 units — the best quality part of the stock — have already been sold, and about
100.000 units will probably remain property of the districts (unevenly distributed among 
them). W e are therefore talking about redesigning the privatisation process of the other
200.000 units. As we evaluate the options formulated in the first part of the paper, it is 
this part of the stock which forms the target group.

W hat Politically Feasible Options are Available to the Local Governments? 

Option A: Increase the Sales Price and Increase the Rents
The local governments could raise the price of the units and introduce a special scheme 
in which the loss of the future buyer is partly compensated by reinvestment in the stock. 
I f  they follow a scheme suggested in a recent Working Report,13 there would be a revenue 
of more than 24 billion forints for the sector, one third of which would go back to the 
buyers as a fund for rehabilitation over the next 10 -1 5  years.

This price increase will encourage hesitant tenants to give up their intention to buy, 
which in turn will result in a required 11 billion forint annual rent subsidy level (the 
difference between the ‘fair’ rent and the actual rent). The sector remains too big to 
maintain this level of subsidy without rehabilitation; so the local government should 
increase rents and increase investment in the sector. W ith increasing the rent a large

13 Struyk-Hegedűs-Heller-Mark-Tosics (1992).
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portion of the population will need housing allowances, which should be introduced, 
along with gradual changes in the property rights.

This scheme raises equity issues in four ways. On the one hand, the scheme is more 
equitable because (1) rent subsidies are more accurately targeted; (2) as the value-gap 
is reduced, the inequity of this generally untargeted subsidy is decreased. On the other 
hand, the scheme is regressive in two ways: (3) the decrease in privatisation is likely to 
be at the expense of households with lower incomes so that they will decide against 
buying; and (4) the higher sales prices are inequitable to present buyers who are likely 
to be poorer than those who have bought quickly under the original and more 
advantageous sales terms. It  should be, however, remembered that this group of buyers 
will be compensated by the planned reinvestment into the newly privatised housing. 
While these conflicting results should be evaluated carefully, it is probably fair to say 
that the benefits of the increased targeting of both the rent and value-gap subsidies in 
combination with the efficiency effects of introducing improved rental conditions are 
likely to outweigh the inequities.

Risks Associated with Option A. This strategy is based on the principle that it is 
better to stop a strategy which creates equity problems and introduces huge distortions 
into the system, even if it is unfair to the social groups which would be the next 
beneficiaries of the previous system. The social benefit of stopping the system, however, 
depends very much on the time factor, and it is therefore important to determine at 
what point it is possible to stop the process.

This ‘time factor’ is the first risk: the later the turning point, the less the benefit and 
the higher the cost. There is a certain point at which it will be too late to stop the 
process, when changes in the system cause more cost than benefit.

The second risk is an elastic demand curve: the increased selling price (i.e., the 
reduced discount) may cause households to stop buying altogether, so that privatisation 
comes to a complete halt. With a large constituency in the public rental sector, the 
households then can use their political clout to block the attempts of the local government 
to increase rents and introduce the housing allowance system. This risk could in the 
first place be mitigated somewhat by scheduling the raise in rents to coincide as closely 
as possible with the change in sales terms. In the second place, it seems likely that as 
long as there is a non-zero value-gap, privatisation will continue in some form.

Option B: Same Privatisation Strategy, Market-Oriented Rental Sector
The second option is to continue privatisation with basically the present conditions (with 
some changes that could be made without any problem, such as raising the interest rate 
on instalment payments), while simultaneously increasing the rent levels and introducing 
a housing allowance system targeting the poorest households. This will force the higher 
income and better housed households to leave the social rental sector, and speed up the 
privatisation process. At the end of the process there will be a small (100,000 units) social 
rental sector.
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The disadvantage of this option is the huge value-gap loss. The problem with this 
solution is not only its strongly regressive effect (i.e., higher income groups get the bulk 
of the value-gap). An equally important negative fact is the ‘take-out of the property 
value’ o f this sector. This means that a disproportionately high share of the property 
value o f the total rental stock is located in those (the best) parts of the stock which are 
currently for sale. If  sales prices are extremely low, the buyers of these units receive a 
huge value-gap, i.e., the local government practically gives away the best part of the 
stock, the only part which could have created some income to serve as a basis for 
renewal for the lower quality parts of the stock.

The departure from the rental sector of higher income households reduces the 
feasibility of a housing allowance system. It may make it impossible for the system to 
be self-financing; moreover, there will be a threshold after which it would only be worth 
introducing allowances if private rentals were included, since such small income levels 
will remain within the public rental sector.

O n  the other hand, the indirect positive effect of the higher rent levels in this option 
is the gain in efficiency and a possible development of the private rental sector. I f  we 
assume that just from the privatized 300,000 units minimum 10 per cent are resold or 
rerented on the private market, we can estimate a minimum of 50 -100,000 units on 
the private rental sector if the landlords’ property rights are strengthened. The condition 
of this possibility is a fair rent policy for the public sector and a carefully designed 
housing allowance system which incorporates the private rental sector as well. The price 
of this alternative is a loss on the value-gap side, but a gain on the efficiency of the 
housing system.

Risk Associated with Option B. I f  the rent structure and property rights cannot be 
changed, the social sector will be larger and mixed, that is, the present system will be 
reproduced with a larger private sector. Rehabilitation of the stock may then be stopped 
because under present regulations no financial instrument can be introduced.

Methodological Appendix: Defining the Key Variables 
for the Analysis

Determining the Market Value
The estimation of the market value is based on the respondents’ evaluation of their own 
unit. Forty per cent of those surveyed answered a question asking how much money they 
could get for their unit if it were private property. Using this data, OLS regression analyses 
were used to define a hedonic function. The aim of the analysis was to get a good estimate 
of the real market price.

In  the first step we selected the outliers (cases in which the market value was set 
above 50 million forints). The reasoning was that this value represented the demand 
for office spaces, and including this valuation in the regression would distort the results.
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In the second step, we ran OLS regression models with stepwise method, including 
all of the variables (except of course the contrast), and defined the preliminary function. 
Using this function we dropped 38 cases as outliers (the criterion being the distance 
from the predicted value). We then reran the regression function, but only with the 
variables which had been significant in the earlier regression model. The results can be 
seen in Tables 4 and 5.

The other set of information about the privatized unit is the price set by the IK V  
(Real Estate Management Company) which we used to check the validity of our 
estimated market price. We ran the same OLS regression using the stepwise method 
to estimate the parameters of the function and found a close correlation with the market 
value. In an earlier study we used another estimation of the market values based on a 
formula, where the parameters were estimated by real estate agents (see 
Hegedűs-Struyk-Tosics 1991). We used this simpler solution as well to check the 
other calculations.

In some cases the market value was negative or unrealistically low (under 50,000 Ft). 
For these cases, we took the lower of the IK V  estimation and real estate market estimates.

Deferred Maintenance
The deferred maintenance was calculated on the basis of experts’ estimates of the cost 
of renewal.

On the basis of Table 6, we calculated the total deferred maintenance and renewal 
cost for the sample and estimated the size of the cost for Budapest. From other sources 
we knew that the total deferred maintenance is estimated at 200 billion forints for the 
whole rental sector, and taking the proportional Budapest figure, we defined the total 
Budapest deferred maintenance cost as 100 billion forints. On the basis of this hypothesis 
we modified the deferred maintenance function.

Value Gap
The value-gap was calculated on the basis of the present privatisation practice taking into 
consideration the property rights issues and deferred maintenance. We took 50 per cent 
of the market value and subtracted from it the cost of the estimated deferred maintenan
ce, and 10 per cent of the selling price estimated on the basis of the IK V  regression 
function described above. (The 10 per cent represents the downpayment that households 
pay when they buy their unit.)

When the value-gap became negative (in 16 per cent of the cases), we substituted 
the value of zero. (This may have occurred because of an overestimation of deferred 
maintenance.)

Market Rent
The market rent estimation is based on the question of how much the rent for this unit 
would be if it were rented to a private person. (The response rate was 34 per cent.)
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In  the first step we smoothed out the upper outliers, but did not drop any in order 
to maintain the number of cases. ( If  the rent was higher than 30,000 forints, we took 
only 50 per cent of the amount above 30,000 forints.)

In  the second step we ran the OLS model (with results shown in Table 4). The 
problem with the market rent estimation is that Budapest has a very narrow private 
rental sector, where the supply is very limited. The rent level is determined by the 
demand of high income groups, looking mainly for the best location.

The rent level given by the respondents (and even by the real estate agents in 1990; 
see Hegedűs -Struyk-Tosics) was much higher them households could afford to pay. 
To operationalize the magnitude of rent subsidy is, however, not a simple task, as there 
is only a very narrow private market, dominated by high income foreigners. W e based 
our estimation on the ‘fair rent’ idea: what would be the equilibrium rent if there were 
not a large shortage on the market. We supposed that about 20 -  25 per cent of the 
household income could be spent on rent, so we took 25 per cent of total household 
income (5,430 Ft from 21,733 Ft household monthly income) — taking the upper limit 
because of the underreporting problem — as the total rent revenue. The average rent 
level based on the ‘fair rent’ idea was 38.1 per cent of the predicted market rent.

The market rent was calculated using the regression function.

Rent Subsidy
The controlled rent was calculated for the whole sector, even though at the time of the 
survey 20 per cent of the units were already private property. We used a simple formula 
to estimate the officially controlled rent in the case of a unit already sold. The rent subsidy 
was defined as the difference between the market rent and controlled rent.
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Table 1. Estim ation o f  the Probability o f  Purchase o f  a Public Rental Unit

Variable Model 1 Model 2 Model 3 Model 4

Constant -2.4691 -4.5141 -2.0353 -1.9655
(175.%) (98.87) (78.01) (74.39)

Hypothesis 1-2
VGAP 1.82E-06 4.36E-06

(59.08) (50.93)
REXP * *

VGAP x REXP 5.18E-07 6.02E-07
(6.77) (74.39)

Background Variables
Characteristics 
of the Unit Floor 0.015

(19.48)

*

Heat • *

Bath 0.6198
(4.63)

*

W.C. * *

CONDF 0.2995 *

(6.18)
CO NDH 0.389

(12.41)

*

Characteristics
of the Household

INC 1.55E-05
(8.22)

•

PROP * *

CONS 0.6737
(8.13)

*

SCH1 * *

SCH2 * *

N U M * •

Model Chi-Squared 88,004 84,970 23,508 98,570
Degrees of Freedom 2 4 2 3
Significance 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Number of Cases 985,00 985,00 901,00 893,00

* Variables not significant in the model

Notes:
Logistic regression model with forward step algorithm; Ward coefficient in brackets PRJV -  (D E P E N D E N T  
variable) equal 1 if the unit was bought, 0 else; VG AP -  Market value of the unit minus the selling price; 
R EX P -  Rent expectation 1 if rent increase is expected to be higher than the price inflation; V G A P  x REXP 
-  the interaction variable between VG AP and REXPC; FLO O R  -  floor area of the unit in m2; H E A T  -  
central heating 1, else O; W.C. -  W.C. in the flat 1, else 0; BA TH  -  seperate bathroom in the flat 1, else 0; 
C O N D F -  condition of the unit in scale 1 -5 ; CO NDH -  condition of the house in a scale 1 -5 ;  KERA -  
districts on Buda side; KERB -  districts of inner Pest; PROP -  ownership of a second home, plot: yes 1, 
no 0; IN C O M E  -  monthly households’ income; CONS -  ownership of the durable consumption goods: yes 
1, no 0; SCH1 -  higher education 1, else 0; SCH2 -  grammar school 1, else 0; N U M  -  members of the 
family.
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Table 2. Estimation of the Probability o f  Intention Not to Buy

Variable M odell Model 2 Model 3 Model 4

Constant -.1345
(1.373)

1.6864
(20.86)

.6449
(11.62)

1.808
(25.54)

Hypothesis 1-2
VGAP -2.2E-06

(70.6)
# # *

REXP * # # *

VGAP x R EX P * # # *

Background Variables 
Characteristics 

of the Unit
Floor # -0.0117

(8.72)
# *

Heat # * # *

Bath # -.7366
(12.25)

# -.8676
(17.59)

W.C. # * # *

CO NDF # -0.3204 # *(7.68)
CO NDH # -.2779

(5.95)
# -.4563

(17.18)
KERA # * # *

KERB # .4987
(10.17)

# .3648
(4.61)

Characteristics 
of the Household

INC # # -4.5E-05
(28.09)

3.9E-05
(20.98)

PROP # # -.6067
(5.91)

*

CONS # # -.8356
(20.18)

-.4924
(5.79)

SCH1 # # * *

SCH2 # # * *

N U M # # • *

Model Chi-Squared 82,110 118,101 96,471 139,100
Degrees of Freedom 1 5 3 5
Number of Cases 968,00 985,00 901,00 883,00

* Variables not in equation because the parameter was not significant
#  Variables not included in the model

Notes:
Logistic regression model with forward step algorithm; Ward coefficient in brackets PRIV -  (D E P E N D E N T  
variable) equal 1 if the unit was bought, 0 else; VGAP -  Market value of the unit minus the selling price; 
R E X P  -  Rent expectation 1 if rent increase is expected to be higher than the price inflation; V G A P  x REXP  
-  the interaction variable between V G A P  and REXPC; FLO O R  -  floor area of the unit in m2; H E A T  -  
central heating 1, else O; W.C. -  W.C. in the flat 1, else 0; B A TH  -  seperate bathroom in the flat 1, else 0; 
C O N D F  - condition of the unit in scale 1 -5 ; CONDH -  condition of the house in a scale 1 -5 ;  KER A -  
districts on Buda side; KERB -  districts of inner Pest; PROP -  ownership of a second home, plot: yes 1, 
no 0; IN C O M E  -  monthly households’ income; CONS -  ownership of the durable consumption goods: yes 
1, no 0; SCH1 -  higher education 1, else 0; SCH2 -  grammar school 1, else 0; N UM  -  members of the 
family.
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Table 3. Privatisation process and the equity issue in the Budapest public rental sector

Stage A Stage В Stage c ’ Stage D* Stage E*
1. January 1990 1. January 1992 1993- 1996 1998- 2000 Not realistic

Rent Rent Value Rent Value Rent Value Value
subsidy subsidy gap subsidy gap subsidy gap gap

per unit (Ft) 46200 44244 483955 41868 454988 37572 364785 283637
Low income Sum (b. Ft) 4,6 3,7 7,3 2,9 13,2 1,5 21,5 28,2
(Below 25 Prct) %  of total 21,6 22,7 16,5 25,3 15,6 31,3 15,6 16,7

N  of units 99432 84449 14983 70375 29058 40409 59024 99432
N of sample 219 186 33 155 64 89 130 219

per unit (Ft) 66048 63312 707509 61956 642079 63672 600472 587753
High income Sum (b. Ft) 6,7 4,9 17,7 3,0 34,4 0,8 53,7 60,0
(Above 75 Prct) %  of total 31,7 29,6 40,3 25,8 40,5 16,7 38,9 35,6

N  of units 102157 77185 24972 48581 53575 12713 89444 102157
N  of sample 225 170 55 107 118 28 197 225

per unit (Ft) 53208 50496 596138 47904 542250 43728 477073 421980
Total Sector Sum (b. Ft) 21,3 16,5 43,8 11,7 84,9 4,8 138,0 168,8

%  of total 100 100 100 100 100 100 100 100
N  of units 400000 326447 73553 243360 156640 110783 289217 400000
N  of sample 881 719 162 536 345 244 637 881
%  rental/ sold 100,0 81,6 18,4 60,8 39,2 27,7 72,3 100,0

Stage C: Everyone buys who wants under present terms
Stage D: Everyone buys who would like under more favourable terms
Stage E: Everyone buys
Condition: No change in present sale terms and rent subsidy



Table 4. O LS Regression Models Determining the Market Price and Market Rent

Variable Market Price Selling Price Market Rent
Constant -1063610 -127712 -8004

(0.5905) (-0.781) (-3-58)
Size o f the U nit FLOOR 21536 20423 170

(8.19) (1292) (8.45)
ROOMS 233636

(2.90)
* *

Comfort Level HEAT1 * * *
HEAT2 # # #
HEAT3 • # *
BATH1 * 351257

(2.19)
*

BATH2 * * *
WC1 • * *
WC2 * * *
FTYP * * *
PHONE * 204725

(2.40)
*

COMF1 * • *
COMF2 # # #
COMF3 # # #

Condition CONDF 194207 * 2391
(4.18) (3.58)

CONDH 154980 * 1416
(3.32) (2.34)

BREAK1 * * *
BREAK2 * * 3362

(2.62)
BREAK3 * * *
BREAK4 * • *
BREAK5 * * *

Location, Type HTYP1 * * *
HTYP2 -172061

(2.37)
* *

HTYP3 * * *
HTYP4 # # #
KERA 376623 264704 5320

(4.92) (3.25) (4.73)
KERB * * *
KERC # # #

Other MONTH # * *

Multiple R .76843 .79583 .58436
R Square .5905 .6333 .3415
F Statistic 88.16 66,50 33,90
Significance 0,0000 0,0000 0,0000
Number of Cases 985,00 985,00 901,00

*  Variables not significant in the model
#  Variables not included in the model 
Note: T  statistic in brackets

Description o f Variables:
FLOOR: number of floors of the unit; ROOMS: n of the rooms; HEAT1: central heating = 1, else 0; HEAT2: individual 
„modern”  heating = 1, else 0; BATH1: seperate bathroom = 1, else 0; BATH2: shower = 1, else 0; WC1: two W.Cs in the 
unit = 1, else 0; WC2: 0 in the unit *  1, else 0; FTYP: type of floor material, parquet = 1, else 0; PHONE: in the unit = 1, 
else 0; COMF1: bathroom + central heating = 1, else 0; COMF2: bathroom + no central + hot water = 1, else 0; COMF3: 
bathroom + no central + no hot water + 1, else 0; COMF4: no bathroom; CONDF: condition of the unit in scale 1-5; 
CONDH: condition of the house in scale 1-5 ; BREAK1: breakdown W.C.,yes = 1, else 0; BREAK2: breakdown electricity, 
yes = 1, else 0; BREAK3: breadown house electricity, yes = 1, else 0; BREAK4: breakdown leakage, yes = 1, else 0; BREAK5 
breakdown water, yes = 1, else 0; HTYP1: tenement = 1, else 0; HTYP2: housing estate = 1, else 0; KERA: better districts 
(I, И, V, X I, X II) = 1, else 0; KERB: inner districts (V I, V II, V III, IX, X III, X IV ) = 1, else 0; MONTH: number o f months 
from privatization.
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Table 5. Summary Table o f the Key Variables

Variable Mean Std Dev Minimum Maximum N Label

M R EN T-1 14260 5798.55 100 37761 985
M R E N T-2 14276 8925.85 1872 63700 994
O R E N T 972 554,85 22 3590 990
RSUBS 4459 1853 0 11912 985
M V A L U E 1563777 802747,35 56406 5004603 985
IK V M V 1441852 622341,48 75409 4367834 985
R V A L U E 2415855 1510528,39 316800 10780000 994
D M A IN 238640 267401,69 0 1775000 968
VG A P 424411,4 324412,38 0 1835387 968

Description of Variables:
M RENT-1: market rent estimated from the survey; MRENT-2: market rent estimated using Housing Allo
wance Study real estate agents' valuation; ORENT: official, controlled rent; RSUBS: rent subsidy; M V A - 
LUE: market value estimated using the respondent's valuation; IK V M V : market rent estimated using IK V  
valuation; RVALUE: market value estimated using Housing Allowance Study real estate agents’ valuation 
D M A IN : deferred maintenance 
VGAP: value gap
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Table 6. Summary table o f  the key variables

Type of House
Cost of Operation 

(Ft/month/m2)
Cost of Maintenance 

(Ft/month/m2) 
Condition (1 -  5)

Cost of Rehabilitation 
(Thousand Ft/month/m2) 

Condition (1 -  5)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

01 peasant 3 -6 15 8 3 20 15 10
02 family 3 -6 15 8 3 20 15 10 - -
03 villa apartments 8 15 8 3 30 18 12 - -
04 suburb 8 15 12 4 30 18 12 - -

05 old rowhouse 8 15 12 4 30 18 12 - -

06 new rowhouse 8 15 8 3 - - - - -
07 one level tenement 8 20 8 4 30 20 10 4 -
08 multi-level 13 40 25 4 45 25 10 3 -
09 terrace house 40 25 56 30 20 10 3 -
10 old multi-level 20 10 5 30 20 10 3 -

11 new unbroken rows 12 6 4 - - - - -

12 new multi-level 12 6 4 — _ - -

prices indicate with elevator/without elevator



Tibor Gáti, Ágota Horváth

PR E-W A R  S M A LL TOW N M ID D L E  CLASSES:
W H A T  H A PPEN ED  TO T H E M  A FTE R  T H E  W A R

Problem s and hypotheses

The ‘introduction’ of socialism to post World W ar Hungary (and elsewhere) led to a 
rapid and radical transformation of society. The expressed objective of the socialist 
government was the elimination of certain classes and the creation of a new elite. Every 
element of politics and power was mobilised towards this goal which involved such 
differing programmes as an administrative transformation of the economy and various 
kinds of negative and positive discrimination. The question is how far such ‘interference’ 
can reach into deeply rooted social processes to result in what a ‘social planner’ had 
scheduled for the longer run.

We investigated what happened to the pre-war middle class of a small town from the 
thirties to the present, by tracing family histories.

Our initial hypothesis was that social groups that had evolved as a result of longer 
socio-historical processes would not entirely disappear, even though a political 
programme aimed at their elimination. We believed that whatever was socially and 
culturally determined, would (sooner or later) assert itself, though perhaps- in an altered 
form. The family is one of the major forums of expression of such cultural programming 
as it is the family which mediates all those forms of behaviour, values, objectives, relations, 
and capital, which make continued existence possible.1

The following questions arose from our hypothesis:
1. What means were used by the new government to eliminate the former middle class 

and how was the middle class discriminated against after 1945?
2. How successful were these efforts? How did the middle class families react to them? 

What capital — symbolic and material capital in Bourdieu’s terms — did they mobilise 
to preserve their status?

3. What sort of mobility was open to subsequent generations of middle class families, 
from the thirties to the present?

4. What place do the descendants of these families occupy in society today?
W e have only intended to study the middle class of small towns. This group is a social 

product which plays a decisive role in the life of a given local society. Therefore in our 
interpretation its members are not simply characterised by certain individual social 
parameters (wealth, occupation, school education), but by certain social functions, by 
actual or experienced roles of the participants. In other words, in a sense the middle class

1 This issue has been studied by others as well. Using the concept of lifestyle groups, István
Kemény in the sixties and seventies drew attention to the structurating role of historical and
cultural factors. In the eighties the same problem was studied by Iván Szelényi and Róbert
Manchin in respect of the former middle peasantry in the eighties.
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of a small town is the leading group, the elite of local society. In fact the upper classes, 
major capitalists and landowners, usually do not appear, or at least do not directly appear 
in the societies of small towns.

W e had to map the society of the selected small town so that we may identify the 
families belonging to the middle class in order to explore the situation, functions and 
inner structure of that class. Therefore we have decided to study one small town more 
thoroughly with the prospect of subsequently studying another type of small town by way 
of control.

The selected small town, Pápa was a district seat during the inter-war period. Our 
choice was supported by the fact that Pápa

-  w ith its population of twenty thousand is neither too big, nor too small;
-  in respect of religious denominations it was colourful, as all the major 

denominations of Hungary were represented in it;
-  the occupational heterogeneity of the middle class was secured by all economic 

sectors being represented in the town (credit, industry, trade, agriculture), together with 
the different intellectual callings (medicine, law, secondary education), and, being a 
district headquarters, public administrators were also represented.

Thus as a first step, we mapped the society of Pápa, defined the position the middle 
class occupied in it, got acquainted with its inner structure and identified the families 
belonging to that class. This was done with the help of available written sources and 
in-depth interviews.

As a second step, we created a narrower sample consisting of sixty families, and 
conducted questionnaire-based interviews on family history with the descendants of these 
families.

T h e m id d le  class o f Pápa b e tw e e n  the two W orld W ars

1. The Situation and Composition o f the Middle Class
The nature of the town determined the composition of the middle class in the period 
under survey. In the first part of this century Pápa was primarily an administrative and 
ecclesiastical centre, hence most characteristically it was a town of officials and schools. 
Its economic life was only of secondary importance, and even that was characterised 
mostly by trade, by the strength of commercial and credit transactions.

Two components of historical development are worth mentioning by way of 
explanation.

1.1. In  earlier centuries Pápa was an important commercial centre with advanced 
crafts and industries. However, industrialisation following the Compromise with Austria 
long avoided the town. Moreover, part of the traditional trades withered away as a

2 The written sources are monographs on the history of the town, volumes of the two local political 
weeklies (Pápai Hírlap, Pápa és Vidéke) between 1900 and 1944, manuscripts in the District 
Archives of the Calvinist Church, lists of officials and farmers, Nagy Magyar Compass.
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consequence of customs union. Up to 1914 only two medium sized industries were set 
up, the state tobacco works and a textile mill.

The local economy was stagnant between the two World Wars. In addition to the two 
medium sized factories established earlier, only two more were set up with a few hundred 
employees. As the town had no significant manufacturing industry, there were no strata 
of big and medium industrial entrepreneurs. (The tobacco works was owned by the state, 
and the owners of the textile mill, Bohemian Jewish entrepreneurs, had factories 
throughout the Monarchy and did not live here.)

On the other hand, the stratum of officials swelled after World W ar I, partly because 
of officials fleeing from the territories taken away from Hungary. This stratum was further 
expanded by the officials of district offices (chief constable’s office, district court) and 
other state offices (land register, local customs).

As far as the composition of the middle class is concerned, it was an important feature 
that no big or medium landed strata were present in the town. A  significant part of the 
lands surrounding the town belonged to the Esterházy estates. However, Tamás 
Esterházy did not live in Pápa and was thus not a member of the local society. But one 
or two bailiffs did live here, but because of their position, belonged to the middle, and 
not to the upper class. The same applies to the landlords and tenants, in possession of a 
few hundred acres of land, living in the town or its environs.

1.2. Another important feature of historical development is that Pápa was in the 
front-line of the struggle between Catholicism and Protestantism during the time of the 
counter-reformation. This brought a lot of cultural advantage to the town. Both sides 
mustered significant forces. The Catholics introduced monastic orders, which set up 
monasteries, schools and hospitals.3 At the same time Pápa became the stronghold of 
Trans-Danubian Protestantism. The Calvinists founded a college where a faculty of 
theology, and for some time even an academy of law were functioning. From the late 
nineteenth century onwards lower grade teacher training schools and junior secondary 
schools were also opened. The Jewish community, not insignificant in numbers and 
economic strength, set up its own schools too.

One result was that in the inter-war period there were twenty-four schools in the town: 
in addition to the Calvinist College, there were two grammar schools, three teacher 
training colleges, three junior secondary schools, an agricultural, an industrial, a women’s 
vocational training school, a school of commerce and ten primary schools. Catholics and 
Protestants each operated a printing press and published several newspapers. From the 
twenties onwards the Episcopal seat of the Trans-Danubian district of the Calvinist 
Church was also located here.

3 It was not accidental that the Benedictine order was appointed to organise the grammar school 
in the early nineteenth century. The Benedictines were well qualified to compete with the 
Calvinist College. Following new trends, in the 1920s the Benedictine grammar school of Pápa, 
one of six in the country, was transformed into a grammar school specialising in the natural 
sciences, with additional emphasis on modem languages, primarily on French, whereas the 
Calvinist College retained its major bias towards the humanities and the primacy of Greek and 
Latin.
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A ll this defined the position and composition of the middle class from three different 
angles.

1.3.1. As there were neither large entrepreneurs nor big landlords in Pápa, it was the 
middle class, which constituted the topmost, leading stratum of the town, its elite in a 
certain sense (the problem of the elite will be discussed later).

1.3.2. The weight of public administrators and intellectuals was bigger than usual 
compared with that of the proprietors and entrepreneurs within the middle class.

1.3.3. The religious composition of the middle class did not reflect the religious 
composition of the population as a whole (see Table 2). While two-thirds of the 
population were Catholic, and the other three denominations shared only the remaining 
one-third, the proportions significantly shifted towards the Calvinists and Jews within the 
middle class. O f the Catholics and Lutherans it was the former who were less represented 
in the middle class if compared to their numerical proportion. The higher proportion of 
Calvinists is explained by the fact that at that time the town was the centre of 
Trans-Danubian Calvinism. As far as the Jews are concerned, this was not a primarily 
local phenomenon of Pápa: their proportion was generally higher among the professions 
and the merchants than their proportion within the population as a whole. It was a local 
characteristic in so far as the proportion of the Jewish population was somewhat higher 
in Pápa than in small Hungarian towns in general, though this had already decreased: 
their proportion was twice as much (25% ) in 1869.

T h e  N a tu r e  o f the M iddle C lass in a Small T ow n

There are certain conceptual issues which should be raised in relation to a study of the 
middle class, even if their clarification lies beyond the scope of our present research. One 
such question is the relationship between the middle class of small towns and the 
bourgeoisie. Another is the elite character of such middle class. In  the following this issue 
is addressed in brief.

1. The middle class of small towns and the bourgeoisie
Based on our research, we have formulated our view according to which the middle class 
of Pápa o f the thirties cannot be regarded as of bourgeois character in the modern sense 
of the term . A t the same time it cannot be stated either that the middle class consisted 
of two, clearly separable groups, a middle class of the gentry and of the bourgeoisie. 
Certain middle class occupations can be classified as bourgeois, but if the true elements 
of group formation, such as the hierarchy of prestige and the values related to the way 
of life and to objectives, are also considered, then it becomes obvious that the process of 
embourgeoisement has not reached 'he level where occupation in itself would be decisive.

It  can be stated with high probability on the basis of our knowledge, that there had 
existed a dominant set of values and status hierarchy which functioned as the principle 
of group formation for the majority of the Pápa middle class. This comprised a mixture 
of feudal and bourgeois values, with the former being dominant.
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Income, property and activities matter a great deal, but they are not all in this set of 
values. The occupations have their own feudalistic hierarchy, which does not depend on 
the income drawn by them. A  suitable background and title also matter a great deal. The 
landlord occupies a very high position in the local hierarchy, even if the land is in debt 
and the income it yields is not high. The hussar and later on parachutist officers stationed 
in the town were preferred targets for marriage.

Beside the dominant set of values, certain traces of the evolution and growing strength 
of a point of bourgeois crystallisation could also be identified, but it could not reach the 
level where one could speak about two group-forming principles of equal standing and 
the corresponding status hierarchies up to the end of the period. The bourgeoisie had 
no separate club, association or other point of reference. There was only the club (the 
‘Casino’) of the gentry and the Lloyd’s Circle, the meeting place of the Jewish middle 
class excluded from the former. The partial separation of the Jewish middle class was 
naturally not due to their being bourgeois, but to their being Jews. Its leading figures 
came from among those who had gone farthest in assimilation into the middle class. 
Those craftsmen who did not meet the unwritten standard of Casino membership (i.e., 
they lacked a secondary school final certificate) joined the Bourgeois Circle, the only 
social organisation carrying the word ‘bourgeois’ even in its name.

The middle class of Pápa was essentially pro-government in its political commitment. 
With the exception of a few, its members did not carry on party political activities, but 
showed their loyalty to state and government on certain occasions. It did not support 
opposition politics and parties. It voted against the official candidate at elections at the 
most because of religious or other, not expressly political reasons. The significance was 
local or personal at most, and did not indicate support for any political alternative.

2. The middle class o f the small town as elite
The local middle class can be regarded as an elite in the sense that due to its position it 
had a decisive influence in the major spheres of the life of the small town: in the economy, 
in local politics, in public life and in culture.

It is another question whether the inter-war middle class of Pápa could be regarded 
as an elite in the sense István Bibó used this term. In this sense it would mostly depend 
on whether the middle class, or at least part of it, was able to present such a pattern in 
the field of ethics, way of life, social behaviour, needs, in other words, in the field of 
culture that would be acknowledged as valid and worth emulating by the society.

We are unable and cannot be expected to be able to answer to this question on the 
basis of our research. We only state that in this sense we do not regard the elite nature 
of the middle class of the small town a proven fact.

Nevertheless, on the basis of the in-depth interviews the important inference can be 
drawn that an elite consciousness was present in part of the middle class families during 
the inter-war period. These families regarded certain elements of their life style and 
behaviour as values, deliberately identified themselves with those elements and 
considered them as the bases of an important social role. This consciousness, inherited
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within the family, whether it was well founded or not, acted as an important factor, as 
capital under the entirely new conditions that evolved after 1945.

A  S a m p le  o f the M iddle C lass

The concept of middle class has been interpreted empirically and pragmatically during 
the course of research. The thirties were regarded as the eminent period, and we 
considered members of the pre-war middle class those who had some influence upon the 
life o f the town and its citizens in the field of economy, administration, politics, religion 
and culture because of their office, skills, or wealth during that period. In other words:

-  senior officials of the town and the district offices, other state administrators in 
senior jobs or with higher education;

-  ecclesiastical leaders, leaders and employees of parishes, ministers;
-  graduate intellectuals: members of the professions (doctors, lawyers), teachers;
-  leading and organising figures of more significant religious and social organisations, 

the elected members of the town council;
-  proprietors, entrepreneurs, specialist intellectuals of a leading role in economic 

life.
A  total sample of 491 persons was created on the basis of these criteria. These 491 

persons, and their respective 491 families were regarded as the pre-war middle class of 
our small town. In the next step a more restricted sample consisting of sixty families was 
created, keeping in mind that its occupational and religious composition should 
correspond to that of the toted sample (see Tables 1 and 2). It is again the thirties that 
are regarded as the starting point of the selected sixty families.

Table 1. Occupational Distribution o f the Middle Class of Pápa

Occupation Total Sample Narrower Sample
Person % Person %

State officials0 135 27 17 28
Church employees and officials 
Private officials

106 22 15 25
48 10 5 9

Intellectuals of the professions 
Private (landowners, craftsmen,

65 13 6 10

merchants, entrepreneurs) 101 21 17 28
Others, unknown 36 7 - -

Total 491 100 60 100

a This category comprises both state and municipal officials.
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Table 2. D istribution o f  the Population and M iddle Class o f  Pápa by Religious D enom ination

Religious
denomination

Population
%

Middle Class 
Person %

Narrower Sample 
Person %

Catholic 65 231 47 25 42
Calvinist 13 118 24 21 35
Lutheran 10 34 7 6 10
Israelite 12 108 22 8 13
Total (N = 21356) 100 491 100 60 100

Source: 1930 Census (KSH)

The composition of the total and the narrower samples show certain differences, 
particularly in the proportion of religious denominations. The simple reason is that we 
were unable to find an adequate number of families in each category which had at least 
one descendant still alive and traceable in Hungary. We had difficulties particularly in 
the field of middle class Jewish families. The major part of the Jewish population of Pápa 
perished as a consequence of the war and persecution of the Jews4 and a significant part 
of the survivors, mostly those who had belonged to the former middle class, left the 
country between 1945 and 1949, or after 1956. Hence the representation of Jewish 
families in the sample of sixty families does not reach the desirable proportions, 
particularly in certain categories. For instance, they are entirely missing from among the 
intellectuals of the professions. Consequently the narrower sample shows quite distorted 
proportions to the advantage of the Calvinists.

The distribution by occupational sector of the sixty heads of family is nearer to the 
proportions of the total sample, as indicated by Table 1.

It is an important figure in respect of the entire middle class that almost two-thirds 
of the sixty heads of family (37 persons) were first generation inhabitants of Pápa, in 
other words, they were born elsewhere and came to the town later. The proportion of 
third generation, or even older residents of Pápa is 22 per cent (13 persons). Data 
referring to the total sample are somewhat deficient, but by and large the proportion of 
the old residents of Pápa in the middle class as a whole would not go beyond 20 to 25 
per cent.

These data corroborate the conclusion drawn on the basis of other sources, that 
belonging to an estate was more important for the pre-war middle class of the small town 
than belonging to the locality: newcomers were immediately accepted provided they 
belonged to the estate. It is not accidental that it is among the Jewish families where the 
largest number of third generation or even older residents of Pápa can be found in the 
narrower sample. This indicates that in their case ‘old residence in Pápa’ was more 
necessary to their progress.

4 The proportion of survivors was hardly above ten per cent. Source: Láng, Jehuda Gyula: 
A pápai zsidóság emlékkönyve (Album of the Jewry of Pápa). Tel Aviv, 1974. (R. Braham also 
relies on these data.)
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The group of state (or town) officials and teachers was the most mobile one. Very 
few of them are long time residents of Pápa. At the same time they are the people who 
‘struck root’ fastest, becoming members and even office holders in the different middle 
class associations.

In  the following we consider some of the sociological characteristics of the sixty heads 
of family in the narrower sample.

1. School education
Two-thirds of the heads of family were diploma holders, almost half of the remaining 
one-third had completed secondary education (grammar school, higher commercial or 
teacher training school). A  law degree is the most common (16 persons) among the 
diploma holders.

2. Social background
Alm ost one-third of the heads of family have a gentry background. In the majority of 
cases the land of the gentry family was lost, and the immediate predecessors were already 
in clerical or intellectual jobs. Another almost one-third (17 persons) had craftsmen, 
merchants or other agricultural landowners as their ancestors. Nine persons look back 
to ancestors who were farmers. In  the case of the remaining heads of family the ancestors 
were non-gentry intellectuals, poor peasants or unknown.

3. Life cycle
W hen building the narrower sample, we did not regard the age of the heads of family as 
a point of selection, therefore there is a great diversity of age among them. This should 
be remembered as it causes differences in the family cycle. On the other hand, the actual 
effect of the decisive historical events was significantly influenced by the family cycle 
besides other factors, as it is also supported by the analysis of the family history interviews.

Understandably the families also differed in how many generations were born from 
the thirties up to the date of interview, as a function of the age of the head of family. As 
it is shown by Table 3, in the mid-thirties, that is in 1935, more than two-thirds of the 
sixty heads of family were already 50 years old or more (moreover, three of them had 
already passed away).5

5 T h e  se le c te d  sixty heads o f  fam ily  d id  not necessarily fill th o s e  p ositions sim ultaneously  du rin g  
th e  d e c a d e  chosen as o u r  s ta r tin g  p o in t and on th e  b asis  o f  w hich  they w ere  in c lu d ed  in  th e  
s a m p le .
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Table 3. Age Distribution o f  Heads o f  Family in 1935

A g e P erson %

60 y e a rs  an d  m ore 21 35
50 -  59  y ears 21 25
40 -  49  y ears 12 20
L ess  th a n  40 years 6 10

T o ta l 60 100

Thirty-seven of the sixty chosen heads of family Lived to see ‘liberation’ (only few of them 
would justify dropping the inverted commas). However, when our research started, none 
of them were alive (the last died in 1985), though quite a few lived to an old age. One-third 
(19 persons) lived to their eightieth year, and all but five lived to the age of sixty.

T h e Subsequent H istory o f  the M iddle Class

In the following we study the history of the selected sixty families after 1945 and try to 
answer at least in part the questions raised at the beginning of the present paper.6

1. Loss of status, discrimination
In the second half of the 1940s the entire old Hungarian middle class sank in the most 
general sense of the term, simply because it was eliminated in the socialist system. Not 
only were old people replaced by new ones where the positions of the middle class were 
retained, but the positions themselves disappeared, together with the middle class 
features attached to them (prestige, influence, way and style of life).

The propertied middle class was wound up by expropriation, the middle class of 
officials disappeared by the transformation of the function of public administration and 
by the devaluation of the role of expertise. The institution of municipal officialdom was 
eliminated by the liquidation of local governments. The professional careers survived but 
their autonomy, and hence their prestige largely decreased. The most important social 
terrain of the middle class, the function of organising the local society and of offering a 
pattern disappeared for a long time by the total elimination of social self-organisation.

These developments represented rapid and shocking changes in a large number of 
cases in the middle class of our small town, mostly in the period after 1947, and in a 
smaller number of cases, that of the Jews, already in the first part of the forties.

Different types of discrimination struck two-thirds of the families figuring in our 
sample of sixty. We did not consider it possible or necessary to discover the causes in 
each case. We were satisfied with the registration of the bare fact. There were death 
sentences, gaolings, internment or deportation in several cases. More often autonomous 
economic activity was wound up. In other words there was nationalisation. Later on jobs 
were lost, people were prohibited from practising their profession, forced to do manual

6 T h e  question of the paths of mobility will be analysed in a subsequent paper.
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labour, and their personal belongings and flats were confiscated. In the case of the elderly 
their pension was withdrawn, in the case of the young they were in effect excluded from 
university studies, or their application for admission was rejected.

This period of discrimination gradually came to an end from the late fifties onwards, 
but some forms survived even in the sixties, such as discrimination in university admission, 
which was abolished in 1962. A ll this may have struck several generations of the families 
included in the study.

M id d le  class families had different ways of coping with discrimination. Perhaps going 
abroad for good should be mentioned in the first place. Some of the descendants went 
abroad after 1945 in thirty families out of the sixty. Presumably the real proportion of 
emigrants is even larger in the total sample, as the families who went abroad in their 
entirety obviously could not be included in the narrower sample.

Certain correlations can be discovered between going abroad and the type of 
occupation of the head of family: it was most frequent among the families of state officials 
(public administrators), and least among families of church employees that one or more 
descendant emigrated.

O ne characteristic correlation between going abroad and religious denomination7 is 
that in almost every Jewish family there were descendants who went abroad.

Lim itation of births was also a characteristic phenomenon. By now quite a number 
of the middle class families of our town have become extinct, and though it would be 
difficult to prove, it can be assumed that the loss of status played a role in this. In  other 
cases the family did not become extinct, but it turned out in the interview that there was 
only one child at most for similar reasons.

M oving from the town was also one of the strategies of defence. Actually it can be 
shown that those who stayed on were more strongly and lastingly discriminated against 
than those who moved to another place. Presumably this effect is inversely proportional 
to settlement size. In other words, the larger the town, the less would people tend to 
move.

The comparison of the career of two former bailiffs illustrates this well. After the 
period of nationalisation one of them disappeared for a couple of years, but returned in 
the fifties and became an agronomist of the co-operative two villages away. The other 
rem ained on the spot and was unable to get a job corresponding to his training. Naturally 
one should remember that chance plays a role in career changes. However, it cannot be 
considered accidental that two-thirds of the families of our sample have by no left the 
town with all their members, and even the remaining one-third (20 families) only partly 
rem ained there. Of the sixty heads of family (and their spouses) 24 remained in Pápa up 
to the end of their life after the war. The others died before 1945 or moved to another 
place (prior to, or after 1945).

7 T h e r e  is  n o t much po in t in  s p e a k in g  about the relig ious a ff ilia tio n  o f fam ilies a fte r 1945, as 
a c c o rd in g  to  our data its s ig n ific a n c e , together with p rio rity  g iv e n  to  m arrying w ith in  a c e r ta in  
d e n o m in a tio n , has g reatly  d e c re a s e d . T herefore relig ious d e n o m in a tio n  always re fe rs  to  th e  
o r ig in a l  h ead  o f family.
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2. The ‘presentgeneration’
Certain categories have to be introduced to differentiate among the generations as we 
continue our analysis. We use the term ‘zero generation’ for those persons and their 
spouses included in our sample who belonged to one of the groups of the middle class 
in the thirties. We call ‘present generation’ those descendants of the sixty families of our 
sample, who are already adults (thirty years or more) and are past the stage of beginning 
their careers.8

The 323 persons belonging to the present generation are rather mixed in respect of 
their age: 23 per cent were born before 1935, and 54 per cent after the war. Thirty people 
(9% ) are no longer living.

Thus the present generation may be the first, second, or third generation following 
the zero generation, in other words, it can be child, grandchild, or great-grandchild in 
respect of family status. Most characteristically the descendant belonging to the present 
generation is the grandchild of the zero generation. This is the case in three-fifths of the 
sample. The proportion of the two other family statuses is one-fifth respectively.

O f the 323 members 48 (15%) live abroad. The majority (40 people) were born in 
Hungary and left the country only later, as children together with parents, or as adults.

Later the subsequent history of the middle class of Pápa will be presented primarily 
through the situation of the present generation. In other words, we will compare the 
starting and the final points.

In  the meantime another brief methodological remark should be made. The gender 
distribution of the present descendants of the sixty families is: 170 males and 153 females. 
The joint presentation of men and women may, in certain cases, give a distorted image, 
as the role and situation of women differ from those of men in Hungarian society. In the 
case of women, ‘marrying upwards’ is general. Therefore the occupation and school 
education of the husband better defines the status of a family than those of the wife. On 
the other hand, only heads of family, that is males were considered in the zero generation. 
The concept of present heads of family (in addition to the present generation) was 
therefore introduced to exclude distortions. This group is the result of substituting female 
descendants by their spouse. Thus the composition of the group would be the following: 
170 male descendants, 124 male spouses, 29 single women.

3. Status characteristics of the present generation
We may now return to the basic question asked earlier but not yet answered, namely how 
far the descendants of middle class families were able to acquire the statuses accessible 
in the new system after the passing of the period of discrimination.

8 E x cep tin g  th o s e  w ho  d ied  b e fo re  1945.
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W e attempt to answer this question by an analysis of the status characteristics of the 
present generation (or heads of family). This means that we characterise the path of 
mobility of the sixty families of our sample by a description of the final point.9

3.1. School education

Table 4. The Distribution of the Present Generation, or the Present Heads of Family by Education

T y p e  o f  sch o o l P re se n t generation (% ) P resen t heads o f fam ily (% )

U n iv e rs ity 47 53
C o lle g e 16 13
T o g e th e r 63 66
S e c o n d a ry  schoo l b e fo re  1945 5 6
S e c o n d a ry  schoo l a fte r 1945 20 14
L o w e r 12 44

T o ta l (N = 323) 100 (N = 3 2 3 ) 100

It is quite clear from the data that the level of school education of the present generation, 
with almost two-thirds being diploma holders (and particularly in the case of heads of 
family), is much above the national average. To make a comparison: according to the 
data of the 1990 census published so far, 11 per cent of the male population above thirty 
years completed their studies in an institution of higher education, and 18 per cent have 
maximum secondary education.10

I f  the above is compared to the school education of the heads of family of the zero 
generation, it is found that the present generation is somewhat behind its ancestors. In 
the zero generation the proportion of diploma holders was 67 per cent and of those having 
a secondary school certificate was 13 per cent. The school education of the present heads 
of family (it is justified to take them for the basis of comparison as the heads of family 
of the zero generation were all men) lags behind in that the present equivalent of the 
diploma of those days is a university degree, which about half of the heads of family have 
only.11

On the other hand, the present secondary school certificate does not reach the 
standard of the pre-war one. Nevertheless, it may be said that survival was not 
unsuccessful in respect of the school education acquired.

When interpreting school education, it should also be kept in mind that over the past 
forty years the extent to which the achievement of higher status was linked to higher

9 T h e  e v e n ts  be tw een  th e  tw o ex trem e  points, nam ely th e  in itia l situation  o f the  th irtie s  a n d  th e  
p re s e n t  ( la s t)  sta tus will b e  d e sc rib ed  in  a subsequent p a p e r  on  th e  families’ paths o f  m ob ility .

10 1990. évi népszámlálás. Összefoglaló adatoka 2%-os minta alapján. (C ensus of 1990. S u m m ary  
D a ta  B a se d  on  th e  2%  S am ple .) B udapest: KSH, 1990.

11 C e r ta in  co lleges such as a r t co lleges, th e  colleges o f v e tr in a ry  science and physical e d u c a tio n  
w e re  re g a rd e d  as universities, a s  th e se  institu tions o ffe r th e  h ighest training in th e  re sp e c tiv e  
fie lds.
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school education varied. The status of occupations linked to a degree decreased 
somewhat during the past ten to fifteen years, though it has again risen during the last 
two or three years.

This relationship comes out in bold relief particularly if the descendants of the sixty 
middle class families are not classified by generations, but only by age group, keeping in 
mind in what historical period was their critical age when their schooling was chosen. In 
fact it becomes clear that those descendants who were 14 to 18 years old between 1945 
and 1963 could reach a higher level of school education than the earlier and later age 
groups of descendants, despite the fact that they were definitely discriminated against in 
terms of admittance to institutions of secondary and higher education during that period. 
The higher level of school education can be explained by the fact that our middle class 
families recognised after 1945 that the best way of preserving their status was the 
acquisition of high school education. With the later age group the trend reversed, since 
from the early seventies on alternative ways of status preservation were increasingly 
opening up.

This relationship is particularly strong among the descendants of the zero generation 
heads of family who had a maximum six years of primary education. A ll of these heads 
of family pursued some kind of industrial, trade or agricultural occupation and did not 
consider the acquisition of higher school education important before 1945. Thus after 
1945, when they were forced to change their career somehow, they got into the worst 
situation. Yet the proportion of descendants who had acquired high school education in 
the above mentioned age group had grown by leaps and bounds: that of higher education 
grew from 21 to 61 per cent, with university graduates from 15 to 36 per cent among 
them.

Table 5. Highest School Education of the Present Generation by the Highest School Education 
of the Zero Generation

School University College -45 Secondary 45- Secondary Vocational 4 - 8 Abroad
education school school classes

1 2 3 4 5 6 7 Total

1 97 30 1 41 9 2 1 19
University, 51,1 15,8 5,3 21,6 4,7 1,1 0,5 59,2
college 63,8 57,7 58,8 64,1 36,0 33,3 20,0

2 20 5 3 7 5 2 4
Secondary 47,6 11,9 7,1 16,7 11,9 4,8 13,1
school 13,2 9,6 17,6 10,9 20,0 40,0

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

103 3,8 4,7 4,0 16,7

4 19 15 4 13 10 3 2 60
Maximum 28,8 22,7 6,1 19,7 15,2 4,5 3,0 20,6
primary school 2,5 28,6 23,5 20,3 40,0 50,0 40,0

152 52 17 64 25 6 5 321
47,4 16,2 5,3 19,9 7,8 1,9 1,6 100,0
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Let us now see how far the school education of the heads of family of the zero generation 
influenced the school education of descendants belonging to the present generation. As 
is shown by Table 5, the family types thus differentiated show some characteristic 
differences in respect of schooling mobility.

One difference can be found in the proportion of descendants with higher education. 
Only half (51%) of the present descendants of the zero generation heads of family, who 
had only six years of primary education, completed their studies in institutions of higher 
education, and the proportion of university graduates is particularly low, whereas the 
proportion of college level graduates is relatively high among them. Surprisingly the 
largest proportion of degree holders (75%) can be found among the descendants of zero 
generation heads of family , who had school education higher than the primary but lower 
than the secondary school.

Hardly any of the descendants of the zero generation heads of family with a university 
degree have a lower school education than the secondary school leaving certificate. The 
proportion of low school education is relatively high among the present descendants of 
heads of family who had six years of primary education.

3.2. Occupation

A  comparison of the status or occupation of the present generation with that of the zero 
generation as a means to analyse occupational mobility was rejected, since in our view 
the former middle class has no corresponding class today, or it is just about to evolve. 
Therefore it is more expedient to study their place occupied in the present occupational 
hierarchy. As at present there is no elaborated theory in this field in Hungary, we speak 
quite schematically about high status occupations in respect of top and intermediate 
leaders, degree holder specialist intellectuals and entrepreneurs, and we study to what 
extent the descendants of the present generation of families figuring in our original 
pattern possess such a high status.

In  the case of occupational distribution those who live abroad or who do not work 
were disregarded in the case of the present generation as well as in the case of the present 
heads of family.

12 T h o s e  z e ro  g en era tio n  h e a d s  o f  fam ily w ere classified u n d e r  th is  head ing  w ho co m p le ted  th e ir 
s tu d ie s  in  ju n io r secondary  sch o o l, in vocational schools, o r  co m p le ted  less th an  all e ig h t years 
o f  th e  g ram m ar school.

64



Table 6. Occupation o f  the Present Generation and o f  the Present Heads o f  Family

O ccu p a tio n

T o p  leader0 
E n tre p re n e u r
H ig h  p res tig e  d eg ree  h o ld e r  
M idd le-leve l p o sitio n  
S u b o rd in a te  in te llec tu a l 
L ow  p res tig e  d eg ree  h o ld e r  
M idd le-leve l in te llec tu a l 
S m all e n tre p re n e u r 
S u b o rd in a te  m an u a l w o rk e r 

in  goo d  m ark e t p o sitio n  
in  b a d  m ark e t p o sitio n

T o ta l

P resent g en era tio n  (% )  P resen t h ead s  o f  fam ily (% )

6
6

16
8

17
13
16
8

4
6______

100 (N = 265)

10
9

16
11
17
8

11
9

3
6______

100 (N = 264)

° Top leader = leader or specialist intellectual employed by a national agency, leader of a major organisa
tion (company, hospital, university chair); entrepreneur = owner, leader, or specialist intellectual of signi
ficant position in a major enterprise; high prestige degree holder = medical doctor, veterinarian, lawyer, 
artist, journalist, university lecturer, researcher, teacher in an elite grammar school, etc.; Middle-level po
sition = head of department or workshop in a major organisation, headmaster of primary school or voca
tional school, head of a smaller unit in a national authority; employed specialist intellectual = engineer, 
lawyer, economist, etc. in a non-private company, chemist, secondary school teacher, priest; low prestige 
degree holder = primary school teacher, school master in lower classes, nurse, tutor, medical gymnastics 
trainer, officer of armed forces, etc.; small entrepreneur = private trader or craftsman, himself working 
and having one or two employees, private farmer, working in catering and entertainment or sports; subor
dinate manual in good market position = skilled worker working in a better job in the state sector, manu
al employee in a private enterprise, outworker; subordinate manual in bad market position = other ma
nual workers in the state sector.

I f  the occupations in the upper five categories of Table 6 are regarded as of high status, 
then we obtain the result that a little more than half (53%) of the present generation, 
and two-thirds (63% ) of the present heads of family pursue occupations of high status.

The descendants belonging to the present generation who do not belong to the high 
status group may be regarded roughly as members of the lower middle class. A t the most 
we have found one or two people who can be classified as clearly falling, who belong to 
the lowest, poor stratum of the society. For the time being we have also found the 
unemployed negligible in number (one or two people), but our survey was completed 
before the beginning of massive dismissals.

I f  the status of the descendants is studied in relation to the original sixty families, we 
find that with half of the families all the present descendants are of high status. There 
are one or two families where every branch has experienced downward mobility and has 
lost all middle class aspirations. The other families are mixed, in other words, both the 
former two elements can be found in them.

We now examine how far the occupational status of the descendants depends on the 
occupation of the zero generation head of family.
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Table 7. Comparison o f the occupational status o f the zero generation and their descendants

Occup. Unknown Top Owner High pres. Middle- Sub- Low pres.. Middle- Entre- Better Unskilled
sector leader degree level ordinate degree level preneur skilled

holder leader intellectual holder intellectual
0 i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

i 4 4 4 4 7 7 9 17 5 3 469
State 5.8 5.8 5.8 7.2 10.1 13.0 10.1 24.6 7.2 4.3 5.8 252

28.6 26.7 25.0 11.9 33.3 205 20.0 415 25.0 30.0 25.0

2 2 3 1 22 5 17 12 3 4 3 72
Church 2.8 42 1.4 30.6 6.9 23.6 16.7 4.2 5.6 4.2 26.3

14.3 20.0 6.3 52.4 23.8 38.6 34.3 7.3 20.0 30.0

3 2 1 4 2 3 1 3 2 2
Private 10.0 5.0 20.0 10.0 15.0 5.0 15.0 10.0 10.0 7.3
clerk 14.3 6.7 9.5 9.5 6.8 2.9 7.3 20.0 12.5

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

7.1 26.7 12.5 14.3 4.8 6.8 5.7 12.2 6.3

5 5 3 9 5 6 12 13 13 11 29 89
Owner 5.7 3.4 10.2 5.7 6.8 13.6 14.8 14.8 1.25 2.3 10.2 32.1

35.7 20.0 56.3 11.9 28.6 27.3 37.1 31.7 55.0 20.0 56.3

14 15 16 42 21 44 35 41 20 10 16 274
Total 5.1 55 5.8 15.3 7.7 16.1 12.8 15.0 7.3 3.6 5.8 100.00

The most conspicuous relationship we have found is that among the present descendants 
of zero generation heads of family who owned a private enterprise or who were employed 
as state officials, there is a significantly lower proportion of high status occupations than 
among the descendants of other heads of family. (We continue to disregard those who 
live abroad, as they were not included in Table 7 either.) In the case of private 
entrepreneurs the reason is that after 1945 they were unable to bequeath property and 
the means of production. In some cases school education was rather low, hence they 
could not make up for this by cultural capital.

The cause of the phenomenon is not clear in the case of the descendants of state 
officials. It  is a fact that state officials and their children faced strong political 
discrimination, which, in many cases made the continuation of the same occupation, 
following the same career in the case of children, and the acquisition of a degree 
impossible. However, this does not explain why relatively few of the grandchildren have 
been able to reach a high status.

It  is among the present descendants of the zero generation heads of family, in
ecclesiastic employment, or pursuing the professions, where the high status occupations
are in the largest proportion. It  was here that discrimination was the least, and the
possibility for the children to follow the same career was the greatest. There was also a

13larger amount of cultural capital.

13 T h e  overw helm ing  m ajority  o f  th o s e  em ployed  by th e  C h u rch  w ere teachers. 
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3.3. Domicile

The present (or last) domicile of the present generation is considered as the final item 
of status characteristics.

Table 8. Distribution of the present generation according to the type of settlement (% )

B u d a p e s t 39
C ity  o f  county  rights 11
C o u n ty  seat 7
O th e r  tow n 7
V illag e  9
P á p a  12
A b ro a d  15

100 (N = 3 2 3 )

Our data show that the descendants of our middle class are above the national average 
in respect of domicile, as more than half of those belonging to the present generation 
live in the capital or in a county seat, and only a little more than one quarter lives in 
somewhere of lower rank. I f  it can be stated on the basis of school education and 
occupation that they have been able to retain their earlier level, then it can be said that 
they have moved ahead in respect of geographical mobility, even if it was not entirely due 
to their own efforts.

Those who remained in Pápa are older than the average of the present generation 
and have a significantly lower school education.

A  C hange of the System  Again
The question occurs how far the descendants of the former middle class could or wished 
to avail themselves of the opportunities offered by the current systemic change, and in 
what proportion they are members of the new elite in its formative stage. Unfortunately 
we are unable to give a realistic answer to this extremely exciting question, as we did not 
expect the changes beginning in 1989, and started our research too early. The related 
processes have just started before we completed data collection. Therefore we can only 
offer a partial answer.

From the answers given to questions relating to the changes of recent years, it turned 
out that 42 of the present heads of family took up new main or subsidiary jobs related to 
systemic change (they entered the entrepreneurial sphere or were promoted in the state 
sector), eleven people undertook new public, political or social functions, and ten people 
undertook both. These sixty-three people constituted 27 per cent of the ‘present heads 
of family’ who lived in Hungary in 1989.
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C o n c lu sio n s

On the basis of studies of the status characteristics of the present descendants we may 
draw the conclusion that middle class families of small towns, together with the middle 
class as such, lost their pre-war middle-class status. However, the majority of descendants 
(about two-thirds) have achieved successful reconversion, and are in the higher statuses 
that can be achieved in the present society.

The  curves of family mobility leading to the present status could be different. Here  
only the basic cases are outlined:

1. The  families have more or less achieved successful reconversion after the break 
caused in the life of several generations by various discriminations caused by 
nationalisation, loss of property, imprisonment, internment, prohibition against pursuing 
original occupation, withdrawal of pension, etc.

2. Discrimination only caused a break in the life of the zero generation, therefore one 
may speak about reconversion in the life of the descendants only in the sense that they 
were able to pursue a smooth career under the changed conditions.

3. The family or its branch did not suffer discrimination, the earlier high status 
occupations could be pursued by the subsequent generations, therefore only the former 
middle-class status, related to the given occupation, was lost.

Every system operates certain mechanisms the objective of which is the intra- and 
inter-generational reproduction of statuses. In the case of the middle class families we 
studied (primarily in the cases mentioned under items 2 and 3), the change of the system 
meant that even if they did not become victims of direct discrimination, they lost the 
support of these mechanisms of reproduction, and in most cases had to adapt in some 
ways to the new situation. In this sense the high status of the descendants is definitely the 
result o f a certain reconversion.

This reconversion was the most successful in families where the former middle class 
ethos and mentality were preserved and bequeathed in some form and converted into 
new middle class ambitions, where the alternating and suitable use of different means 
and symbolic capital promoted adequate adaptation to the changing conditions.
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Éva Orosz

THE ROLE OF THE PRIVATE AND THE PUBLIC 
SECTOR IN HEALTH CARE

This paper concentrates on only one question from among the wide range of themes 
concerning the roles and relations of the private and public sector, namely the probable 
economic and social effects of a possible fundamental change in the structure of funding 
of the Hungarian health system resulting from a radically increasing share of the private 
sector. By way of introduction it is necessary to briefly mention two issues. One is the 
radically different developmental tendencies between the health care systems in Western 
Europe and in the USA. The other, related matter concerns the main features of the 
health market.

International experiences are well illustrated by the example of Great Britain. From 
the beginning of the 1980s the Thatcher government’s rhetoric concerning health care 
was dominated by privatisation and the market. The most emphasized of the concrete 
aims was to switch health care funding from the state budget to health insurance. This 
was not a new idea; an association of English doctors suggested the same in 1970. In 
their proposal compulsory insurance would cover only a small necessary part of the 
services. Other services would be available under private insurance. But when the time 
of real decision came in 1989, Mrs Thatcher decided not to change the previous funding 
system and the NHS continued to be financed out of general taxation. The reason was 
certainly the consensus among the government’s advisers that financing through the 
state budget provided the best means of controlling and restricting health care 
expenditure. Similarly important was the fact that the National Health Service was still 
very popular and that most of the population was against the privatisation of health 
care services. What is more, the government also rejected the suggestion of tax relief 
for private insurance (more precisely tax relief was introduced only above the age of 
65). The brochure about health care reform emphasizes that the NHS continues to 
provide universal access to health care free of charge. The government review, originally 
aiming to reform the system of financing, changed its direction suddenly and became 
engaged in reform of service delivery.

The English story illustrates several things simultaneously. It provides an example 
of the widespread notion that the difference between rhetoric and reality in the case of 
health policy can be even bigger than usual — partly because health care is one of the 
least understood spheres of society. But primarily it shows that in the mid-70s in the 
developed Western countries a sea-change took place in health policy and since this 
time the search for new ways has been on.

The expansive phase lasting till the mid-70s could be described by the spectacular 
growth in health expenditure and the inflow of public money to the health care sector. 
(A t present in the Western European countries 70 -  90% of total health care expenditure 
come from public sources.) During the sixties and seventies universal access to health
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care based on public financing actually became general in Western Europe (public 
financing means in some countries compulsory insurance, in others financing out of 
general taxation). The growth rate of Health Care expenses significantly exceeding (in 
most countries by 60 -  80% ) economic growth obviously could not persist forever. The 
sudden turn, whereby containing health expenditure became the central issue of health 
policy (often displacing other issues), can be explained by the sudden cessation of 
economic growth at the beginning of the seventies.

One of the most important conclusions of the eighties is that with Western European 
health care systems based on public financing it proved possible to restrain the rate of 
growth in health care expenditure, and to make its share within national production (in 
G D P ) stable. In contrast, the U SA  health care system, based on mainly private insurance, 
was not able to do this, in spite of the fact that the Number One goal of American 
health policy since the middle of the seventies has been to contain health care spending. 
( I  add in brackets that about 40%  of health expenditure in the USA is funded from the 
government budget.) The share of health expenditure in G DP has continued to grow 
in the eighties and at present is about 13% of GDP in the USA. (Among the developed 
countries the share of health expenditure is the highest in the USA, and its continuous 
growth even threatens the competitiveness of the economy.)

So basic economic arguments have supported maintaining the dominance of public 
financing in the Western European countries, among others in the case of the previously 
mentioned British example.

Experiences from the eighties show that in the Western European health care systems 
— because of dominance of public financing — the collective purchaser does have the 
power to influence the level of health expenditure through bargaining with suppliers 
(not only by influencing the prices but the supply as well). Processes in the U SA show 
that the basic interest of the private insurance companies is to select the ‘low risk’, and 
to deter the ‘high risk’ with direct or indirect (high price) instruments. Private insurance 
companies are in competition for market share, so they do not act together against the 
suppliers. They usually pass on service price increases to patients and employers. Some 
data to illustrate the problem: in 1964 in the U S A  the amount of health insurance 
premiums paid by the employers compared to their post-tax profit was 14%, while in 
1987 it was 94%. (To understand this data one should know that health insurance 
premiums are included in production costs.) 22% of health expenditure went towards 
the administrative costs of private insurance.

Today in Hungary no one actor of the health care system is satisfied with the present 
condition of health insurance — with good reasons. Many people think that the spread 
of private insurance would be the answer. Although alternatives — in their economic 
and social consequences — concerning the roles and relations of private and public 
financing have not been adequately clarified. However, as a result of short-term decisions, 
the choice between the following two directions will probably take place without properly 
elucidating their implications:

a) One of the possibilities is a health care system based on basically public financing 
(through compulsory insurance and partly the state budget), and on the other hand
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service provision based on institutions mainly owned by local governments and non-profit 
organizations. In this system private insurance and for-profit institutions have only a 
complementary or marginal role. (This is typical of Western European health care 
systems.)

b) The other possibility is that public financing would be steadily reduced to provide 
only a limited package of services covering mainly the elderly and the poor (similarly 
to the health care system in the USA). On the other hand private financing, that is the 
proportion of private insurance would radically grow.

Both directions imply a pluralistic health care system, implying the coexistence of 
public and private institutions, and of public and private funding. At the same time the 
two directions radically differ. One important difference is that in the first case private 
insurance plays only a complementary role while in the second case it is an alternative 
to compulsory insurance.

Clarifying the notion of compulsory and private insurance is necessary. With 
compulsory insurance it is the law that determines how and in what proportion individuals 
and employers have to contribute to the financial base of health insurance and what 
services are provided by such compulsory insurance. Compulsory insurance does not 
mean that it must be organized by only one centralized governmental institution. Its 
institutional system can be decentralized and can be organized by non-profit private 
institutions. As a source of revenue VA T could play a more important role, which would 
piake it possible to reduce insurance contributions. In this I concur with the suggestion 
introduced, among others, by Sándor Kopácsi and István Kemény.

The usual arguments for the significant role of private insurance are the possibility 
of free choice, more flexible accommodation to needs and greater efficiency, while the 
usual counter arguments are the fragmentation of health care and the institutionalization 
of a ‘two-tier’ system. Both sides are right in certain points, but neither considers some 
basic questions. In the following I would like to outline what might be the results if a 
major shift were made toward private financing, such that only a small part of the 
services would be covered by compulsory insurance.

The change would probably bring several transitional advantages, e.g., insurance 
contributions could be reduced, which would be positive for entrepreneurs and employers 
for a short time. It would support the position of the state budget by reducing both the 
amount of compulsory health insurance expenditure and its deficit as well. The question 
is what negative effects would be countering these short term advantages. Most probably 
the dominant form of private insurance would be group insurance, which would mainly 
be bound to the workplace, that is, the employer would be its main purchaser. Dominance 
of private insurance would firstly mean that the determining position of the collective 
purchaser (that of compulsory insurance) in the health labour market and in the market 
of services would disappear. As a result, the market prices of services and doctors fees 
could continuously rise. Insurance companies could pass the growing prices on to their 
customers, i.e., mainly to the employers, by raising the insurance fee. The growth of 
the insurance fee would mean an increase in labour costs. Very soon would the problem 
appear that the amount — in this case the private insurance fee and not the compulsory
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insurance contribution — paid for health insurance is too high for both employers and 
the economy.

A  significant consequence of the above change would be the disappearance of the 
collective purchaser who could be a counter power against the suppliers. Interests and 
the mechanisms preventing the possibility of cost containment would be institutionalized. 
In  Hungary, paradoxically, employers and certain governmental forces are the main 
supporters of the formation of a system which, in the long rim, would harm mainly their 
own interests, by initiating such structural changes which make health expenditure 
impossible to contain and control. When considering a suggestion for a major shift 
toward private financing, short term interests dominate (again) and long term structural 
effects are neglected (as usual).

Under a system envisaged in the second scenario the better-off, since they would be 
properly supplied with private insurance, would not really support an expansion of 
resources for compulsory insurance. The limited total budget of compulsory insurance 
and the growing prices of services would lead to a reduction of quantity and/or quality 
of the services. Compulsory insurance would cover mainly the old and the poor. In  
addition to the fact that these strata would not have access to services above the 
compulsory minimum, the quality of the actual services provided by compulsory 
insurance would increasingly fall below that of the services available in the case of 
private insurance.

So it would depend on the workplace as to what kind of insurance an individual had 
(and whether he/she had one at all). Obviously with many jobs employers would not 
provide health insurance. W ith  this system also the employer has the ‘privilege’ of 
choosing between the different insurance schemes, that is to determine the range of 
services. Those social groups would remain without insurance (or would end up in worse 
circumstances) whose health is generally poorer, and so who are in the greatest need 
of good health care.

A  ‘logical consequence’ of a switch to a system based on private insurance would be 
a fragmented health care system with serious inequalities. Such a system in many cases 
— mainly with patients suffering from chronic diseases — would cause difficulties in 
other fields of life as well. I t  would restrict, for example, the possibility of changing 
jobs, hence private insurance companies usually do not offer (or only at a prohibitively 
high price) a new insurance scheme for an individual with chronic illness.

I  emphasize that the problem is not whether inequalities would come into being, as 
they already exist, since the state-socialist health care system had great social and 
regional inequalities. The real question is whether inequalities would grow and become 
institutionalized or whether structures can be created which do not hinder (or may even 
help) the reduction of inequalities.

On the other hand, it is important in our differentiated and further differentiating 
society to create institutions which allow the rich to obtain the conditions and services 
which cannot be supplied by compulsory insurance. Experiences in the Western 
European countries show that this function can be fulfilled by a complementary private
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insurance system functioning alongside comprehensive compulsory insurance (or a 
national health service).

The other scenario, the dominance of public financing is not free from tension either. 
The difference is that it has other tensions and other social consequences. The present 
critical state of the Hungarian health system can be described by the intensification of 
three serious conflicts:

a) a growing gap between needs deriving from the dramatically deteriorating health 
of the population and the structure and quality of the available services; as well as 
between consumer demands, expectations and the services provided;

b) a great difference between existing capacities (the number of doctors and hospital 
beds) and the available financial resources. In  other words, between what the proper 
operation of the existing capacities would require and the actually available financial 
resources;

c) a growing tension between health expenditure and the income-generating capacity 
of the economy.

These three conflicts are closely related. One of the most difficult challenges for 
decision makers is that if health policy aims to solve any of these three conflicts on its 
own, then the other two will grow greater. No realistic possibility can yet be envisaged 
for solving all three together.

The choice between the two long-term directions outlined here mainly depends on 
the willingness of the better-off to maintain solidarity with the poor strata who mostly 
bear the burden of economic transition. Furthermore, it also depends on what the 
policy-making elite thinks about the questions of whether health and health care service 
are basic human rights, and whether society has to recognise social rights and if so what 
kind of rights. From this point of view experiences of the last two years do not provide 
grounds for much hope. No attention has focussed on, and no real objection was raised 
by the fact that the entitlement to compulsory insurance was defined in a way that 
certain — the most needy — strata were excluded. The question is whether in the 
present economic and political climate there is a real choice between the two outlined 
health care systems or whether we are inevitably drifting towards the second direction.

So far we have been talking about financing. Considering the roles of the private 
and public sector it is of fundamental importance to distinguish between the sphere of 
financing and that of service delivery. The dominance of public funding does not exclude 
the possibility of the dominance of private institutions on the service side, or a 
combination of private suppliers and institutions owned by local governments. In  reality, 
in most West European countries the state has intervened into health care mainly as a 
purchaser (third-party payer) while the service sphere remained mainly unchanged 
(depending on the individual histories of the countries, private institutions or the local 
authorities play the dominant role). A  typical example of the coexistence of public 
financing and private provision of service is Canada where everyone is entitled to 
compulsory insurance and most of the institutions are non-profit private ones.
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One of the main features of the present West European reform tendencies is a 
compromise between the ‘social’ and ‘market’ approaches — maintaining public 
financing while encouraging competition between service providers.

In  the Hungarian health care system, maintaining the dominance of public funding 
and at the same time increasing the competition between providers of services, together 
with privatisation can increase the cost-consciousness of suppliers and their efficiency 
and responsiveness to consumer demand. In the broad meaning of privatisation I  include 
hospitals at present owned by local governments being transformed into rented 
non-profit private hospitals as well as management agreements concerning only their 
operation. Well considered privatisation could improve the efficiency of Hungarian 
health care. That is why it is very unfortunate that the ‘family doctor’ system was 
introduced without making all general practitioners self-employed, private enterpreneurs 
(together with the proper economic and legal conditions).

One of the main question-marks in connection with privatisation is that if it happens 
without a growth of resources, it would produce results contrary to expectations. A  
consequence of privatisation would be that in the labour market the monopoly position 
of the state disappears which could increase the costs of health personnel. What is more, 
competition between suppliers is not a ‘price-competition’ but takes place mostly by 
applying new technologies which can be a further factor increasing the costs of services. 
I f  on the other hand strict limitation of total expenditure on health care is the ruling 
factor, an increase in costs can result in a decrease in the quality and/or quantity of 
services. So opposite effects can take place: supporting market factors, in certain 
circumstances, can result in deterioration of the quality of services.

I  have tried to draw attention to matters which are usually overlooked in ideological 
debates about the role of the public and the private sector. But, finally, I  would like to 
emphasize one further basic question: who defines what the proportion of the private 
and the public sector should be? Theoretically there are three possibilities: spontaneous 
processes, central orders, and decision-making mechanisms based on the reconciliation 
of the interests of the main actors of the health care system. So far spontaneous processes 
have dominated the transformation of the health care system. The ‘results’ of this are 
reflected, for example, in the chaos surrounding the general practitioner system and 
the insurance card, though these are only symptoms of conceptional confusion and the 
lack of consensus. Consensus is needed not only because of economic points of view 
or the basis of health care reform. The increase in poverty, unemployment and insecurity 
affects the conditions of health of wide social groups. Their exclusion from health care 
(or from  most of it) can cause deterioration of physical and mental health to such extent 
that it becomes impossible for them to return to work or to the labour market. One 
issue of consensus is whether the emerging new health care system will increase the 
unequal division of the burdens of the economic transition or, on the contrary, it will 
become one of those (few) social institutions trying to prevent the growth in inequalities.
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Z s o lt  C salog

GYPSIES IN  T H E  H U N G A R IA N  LABO UR M A R K E T
In the centuries following their appearance in Central Europe, Gypsies came to be 
integrated into feudal society’s division of labour by practicing certain traditional crafts. 
These crafts found no support in the guild system; they were ‘uncodified’, and lacked 
legal regulation and protection. In this respect Gypsy trade much resembled cottage 
industry, with one significant difference: while craftwork represented a supplementary 
source of income for peasants, it provided the sole source of income for Gypsies.

For the most part Gypsies manufactured goods and provided services which had 
always had restricted markets; thus both the production and the sale of their products 
forced Gypsies to maintain a semi-nomadic lifestyle. This circumstance accounts for the 
fact that Gypsies took centuries to settle following their migration into the Carpathian 
basin. Their mobility, for its part — a result of traditions as well as of persecution by the 
authorities — prevented Gypsies from taking up non-traditional occupations. This 
explains why the Gypsies, once they had made the transition to a sedentary existence, 
remained dispersed and failed to establish large, homogeneous settlements. Despite 
evidence from the eighteenth century of a few larger settled groups, Gypsies have, for 
the most part, remained in diaspora.

Among other trades, traditional Gypsies might be coppersmiths, tinkers, or 
ironworkers: craftsmen who produced a limited range of products using archaic 
technology.

Each tribe had its own occupation and spoke a separate language or dialect of Romany 
(the original Gypsy tongue). Romanian-speaking Gypsies who became linguistically 
assimilated in Romania and came to Hungary relatively recently, worked with wood and 
made baskets. Hungarian-speaking Gypsies, or Romungros who were among the first to 
come to Hungary centuries ago, produced bricks and did other work with adobe. 
Romungros were also musicians from the eighteenth century onwards. One Roma 
speaking group, the Sinti, were peddlars and street performers (This list is, of course, far 
from complete.)

In feudal times the most important rights were the rights to possess or use land. By 
the time the Gypsies came in Hungary, a land use system had been established. Gypsies 
were thus excluded from land ownership and use. (There probably were a few cases where 
Gypsies were allowed to cultivate land, but these people must have subsequently been 
completely assimilated by the Hungarian population.) Therefore Gypsies were always 
marginal economic actors in the feudal system and played no role in agriculture, the most 
important part of the economy in East and Central Europe. Destitute migrant Gypsies 
could only make a living by performing the most despised tasks. (The reverse is also true: 
any work associated with Gypsies automatically sank to the lowest rung in the prestige 
hierarchy of occupations.)

Consequently, Gypsies could only be ‘relatively’ socially integrated. Their traditional 
occupations just allowed them to occupy the bottom level of feudal and late feudal society.
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Still, the bottom was at least a place  — a position that could be accepted by resignation 
to a life of more or less bearable ‘decent poverty. Social contempt and exclusion were 
somewhat mitigated by the patriarchal attitudes and relative tolerance of Central 
European peasantry, a tolerance based on peasants’ religious principles. (Even today 
Gypsy life is more tolerable in certain ‘archaic’ parts of the country than in modern, 
industrialised areas.)

By European standards, this social structure survived for a very long time — into the 
twentieth century. The market for traditional Gypsy crafts and services was destroyed by 
the appearance and expansion of modern industrial production and commerce: 
hand-made products were pushed out of the market by mass-produced goods; the 
products of Gypsy metalworkers, coppersmiths, and woodworkers became redundant; 
services provided by Gypsies (e.g., adobe work) became outdated; and Gypsy peddlars 
lost their markets with the development of modern systems of distribution. The last 
important Gypsy profession, musical entertainment also lost ground in the course of the 
social structural changes of the nineteenfifties. The loss of this profession was the final 
stroke, for the rapid disintegration of the traditional structure had already taken place 
in the interwar period. As a result, robbed of their sources of income, Gypsies experienced 
dramatic downward mobility. N o matter how low, they lost their former social status as 
well. During the twenties and thirties the entire Gypsy population was, in effect, 
unemployed, sharing the lot of the country’s ‘three million beggars’. They irrevocably lost 
their old basis of living — their historically accumulated ‘capital’ — without having any 
chance to enter the modern labour market. In this they shared the lot of the agrarian 
proletariat of the time — yet there remained one crucial difference: the Hungarian 
peasant enjoyed the solidarity of the nation and the support of political or humanitarian 
ideologies and movements, while Gypsies, as ‘foreigners’, had to do without society’s 
compassion and sympathy.

It  is important to keep in mind that our generation’s image of Gypsies does not reflect 
an ancient condition, but is a profound and general side effect of downward mobility: 
‘Decent’ poverty has been exchanged for a slum — the lamentable result of a people’s 
historic catastrophe,

W e  should note here that the rock-bottom fall of Gypsies’ financial welfare and social 
prestige was an integral precedent for the Holocaust as well. The mass deportation of 
Gypsies to Nazi death camps with the indifferent assistance of Hungarian society only 
happened because the majority of society perceived Gypsies as useless parasites 
incapable of carrying out a day’s work, and as potential ( if  not active) criminals.

A fte r 1944 -  45 far reaching but contradictory changes began to occur in the lives of 
the region’s Gypsies.

In  the 1940s the majority of Gypsies lived in isolated villages as the original consumers 
of their products and services were primarily village dwellers. These Gypsies kept body 
and soul together with seasonal agricultural work. In  this sense they had a share in 
agriculture (just as did Hungarian farm workers). In 1945 the social order of Hungarian 
villages was transformed by radical agrarian reform and a very widespread redistribution 
of land. Unlike Hungarian farm workers, Gypsies were left out of these reforms. This

76



development was of disastrous significance: Gypsies were squeezed out of agriculture for 
the long term. Initially, when Hungarian agriculturalists went through dramatic ordeals 
after the Communist takeover (confiscation of peasant land, violent pressure to enter 
industry, social condemnation) the exclusion of Gypsies from agriculture did not appear 
to be so disadvantageous. It became clear in the seventies though (and is especially clear 
now) that once again Gypsies had fallen into a tragic trap.

A t the same time the extensive, politically motivated industrialisation programs of the 
1950s definitely led to an upturn. The job market suddenly widened and unemployment 
disappeared. Gypsies gained places in industry — especially in factories and construction 
— and for the first time in their history were able to join the modern employment market. 
W ithin a short decade and a half Hungarian Gypsies came to be fully employed: at the 
start of the seventies practically all able-bodied men, and half of all working-aged women 
were employed. (Women were employed at a lesser rate than men for two reasons: 1. 
village women could only reach work after a long trip — mothers of families were hardly 
capable of this — and the situation was worsened by the lack of adequate child-care 
facilities in villages; 2. according to Gypsy tradition, a woman’s place is in the home.) The 
significance to Gypsies of this step forward must not be underestimated.

The new situation was, however, fraught with serious problems.
The segregation and marginalisation of Gypsies emerged (or rather re-emerged) and 

took root. Gypsies were typically assigned the hardest physical labour, dangerous work, 
work at the bottom of the prestige hierarchy, or irrationally underpaid work. Gypsies 
were typically employed as unskilled workers at construction sites, smelters and mines, 
bottling factories, rendering plants, in public sanitation, etc.

In addition, Gypsies were given work requiring long travels and life in worker hostels. 
Gypsies became the classic Gastarbeiter in Hungary.

The transformance of Hungarian peasants into industrial workers took some eighty 
years to complete — Gypsies made this transformation in a short two decades, at the 
cost of incredible physical exertions (we would not err in seeing a connection between 
Gypsies’ short lifespans and their struggles). Hungarian peasants had centuries as 
peasants to acquire a work ethic, while Gypsies went from being unemployed, or 
occasionally employed, to being industrial workers: the ordeals inherent in such a 
transformation were thus aggravated.

The undeniable embourgeoisement of Hungary in the Kádár period arose from the 
so-called ‘second economy’, where the accumulation of capital was possible. By contrast, 
Gypsy migrant workers were excluded from the second economy (and thus from access 
to embourgeoisement) at the outset: they had no agricultural base at home, and had 
neither the spare time (they travelled in their spare time) nor the familiarity with 
conditions at their distant workplaces necessary to allow them to take on extra work.

Gypsies gained a respite from worries about where to find their daily bread and were 
granted relatively secure lives by socialism (how Gypsies’ consequent loyalty to the 
political ‘powers that be’ further damaged their social standing is another story). Their 
progress, however, was so insignificant that Gypsies were practically unable to 
accumulate material or cultural capital, and were excluded from embourgeoisement. The
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unexpected gift of subsistence did not arouse ambitions to further educations. The 
artificially low wages paid for ‘Gypsy work’ made it impossible for the younger 
generations to advance. In  the decades of the ‘great leap forward’ a growing number of 
Gypsies were barely able to maintain their standards of living. At this time the gap 
between Gypsies and other Hungarians grew tragically.

A  question thus arises: what sort of workers are Hungarian Gypsies? A  rather 
widespread belief holds them to be inferior or worthless workers. Reality is, of course, 
far more complex. In  its technical culture and morals the core of the Hungarian industrial 
labour force was of the highest quality; even as late as the 1970s it notably differed from 
the newer workers who had come from the countryside as a result of forced extensive 
industrialisation. Naturally, the even newer, historically even less experienced Gypsy 
workforce was and is a step farther away from this standard: the average Gypsy worker 
is even more ‘Eastern European’ and more backward in cultural level, education, ethics, 
and (we should not forget) in a poorer physical condition. O f course there are no-end of 
Gypsy workers who do not fit this mold — Gypsy workers, well aware of their 
underprivileged situation who believe that through almost suicidal self-exploitation they 
can overcome their disadvantages. Naturally, such efforts also fail to improve their 
situation and do not increase their chances — for just as they have not had the opportunity 
to learn how to preserve material gains, they are unable to rationally use their strength. 
A re they good workers? Not really: they lack long-term stability. Instead, this is just 
another face of the tragedy.

Similarly, in the Hungarian economic crisis and shrinkage that started at the end of 
the 1980s, Gypsies were the first to be fired. While today unemployment nationally is 
near 11%, some 60% of all Gypsies are estimated to be unemployed (according to some 
estimates 70%). In certain regions however (mainly in North-East Hungary) these figures 
approach 100%. This dramatic loss of income has not been countered by adequate social 
policies. The causes of Gypsy unemployment are twofold: ‘objective’ in that Hungary’s 
economy in crisis really has no need for unskilled workers; but discrimination is palpably 
in the background — skilled Gypsy workers are just as likely to be unemployed as the 
unskilled majority, whereas young Gypsies approaching working age, regardless of 
qualifications, have virtually no hope of finding a job. Clearly in such a situation more 
than just standards of living are at risk — strategies and perspectives for development 
and even survival are destroyed, and already inadequate education levels fall to their 
deepest possible point. The psychological load is enormous. International surveys warn 
us that the moral fibre of the unemployed can become frayed to such a degree after a 
few years of unemployment that there is no longer any way to re-establish it. In this sense 
the current crisis is not only becoming unbearable for Hungarian Gypsies, their 
perspectives are also closing down: Gypsies are now losing their hard-won historical 
capital, for the second time in this century.

And social tensions related to Gypsies are rising dramatically. It seems that neither 
the government nor the Hungarian public is capable of realizing that if a change is not 
made in the way this problem is handled — and quickly — it may lead to a social 
explosion.
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RESEARCH REPORTS

István Jávor, Tamás Rozgonyi

EXPER IEN C ES IN  A  SM A LL TO W N  D U R IN G  
T H E  TR A N S IT IO N

The research reported here was carried out in the period from September 1990 to 
February 1991, at a time when Hungary was going through the second phase of the 
so-called system change from a one-party sytem and a largely state-controlled economy 
to a multi-party system and a market economy. This phase was marked by the municipal 
government elections. We wanted to learn about the experience of these events in 
Szentendre, a small, and in many respects unique, town in Pest County. The investigation 
centred upon specific groups in local society. We aimed to find out how the members of 
different social groups experienced and felt about these changes. Our aim was not so 
much a comprehensive survey of the town as rather a ‘snapshot’ of its major economic 
and political actors.

W e conducted in-depth interviews and collected the main data on the elections. We 
focussed on three groups: firstly, entrepreneurs, whom we asked about shifts in the 
business environment, and about their own situations and prospects; secondly, we spoke 
to the incumbents of leading positions within the state sector, the managers of 
state-owned or communal firms and cooperatives; and thirdly, we interviewed political 
actors, the local leaders of the old party and of the new parties, incumbents of positions 
in the former town council and its institutions. Both the old council functionaries and 
the members of the new local self-government were interviewed. The following report 
attempts to sum up the main features of the picture that emerged from our seventy 
interviews.

The town of Szentendre with its almost 20,000 inhabitants is a tourist centre near 
Budapest. In the 1980s it underwent a development which was contradictory in several 
respects. Due to the policies of the Pest County first secretary as well as of the chief 
cultural politician of the Hungarian Socialist Workers Party, the town was turned from 
above into a showpiece of development. The centrally provided funds produced 
questionable results. The construction of a highway through the town practically cut it 
into two separate parts. The housing estates, built for the commuters to Budapest, 
inserted a foreign element into the texture of the town. The creation of a dozen of little 
museums in the historical centre also came to honour mediocre artists. The partly 
spontaneous, partly planned development into a centre of tourism clashed with the 
interests of local residents, particularly of the inhabitants of the old town. The tax system 
effectively prevented them from getting a share of the income from tourism.
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The forced development of tourism lured business ‘sharks’ into the town already in 
the early 1980s. Their aggressive expansion and ties to certain local council dignitaries 
became a constant topic of gossip. The Cultural Centre and Library of Pest County, 
presented to Szentendre as a kind of reward, could not be integrated into the life of 
the town, due to the aversion of both the local residents and the municipal council. The 
attention paid to Szentendre from the higher echelons of the party also fdled the leading 
positions in the town’s museums and schools with old or failed lower and middle level 
functionaries of the central party organization.

In  the 1980s, the political leaders of the town, including the last local M SzM P party 
secretary, followed a more liberal policy than usual at that time in Hungary. This might 
account for the fact that the locally founded Petőfi Society for the Preservation of 
Traditions opened itself to several members of the then illegal political opposition; 
indeed, Szentendre was one of the cradles of the M D F  (Hungarian Democratic Forum, 
the leading party in the government coalition of 1990-1994).

In  the second half of the 1980s the local MSzMP leaders supported liberal thought 
and local civil initiatives, shielding them from the interference of the county level party 
organizations.

Hungary’s first M D F  organization was formed in this more liberal climate by members 
of the above mentioned Petőfi Society. The course of political change in Szentendre 
was similar to that which took place all over the country: the first new type political 
organization, the M D F  absorbed most of the people who had been eager to join an 
oppositional party (this also happened with other strong local M D F  branches). Having 
been the first brought the M D F  significant advantages in Szentendre. It won the general 
election by a landslide and not until the the local government elections could any other 
party figure in Szentendre’s political scene. The Christian Democratic People’s Party 
(K D N P ) was small and silent. It  remained insignificant in spite of its close ties to the 
Church. It  proved unable to put up a suitable, generally respected candidate for the 
elections. The SzDSz (Alliance of Free Democrats, the largest parliamentary opposition 
party after the spring 1990 general election) appeared here belatedly and recruited only 
a few dozen members. It attracted mainly intellectuals who were more attached to 
Budapest than Szentendre. Nevertheless, in conformity with the general nationwide 
trend, it won the local government election of autumn 1990 together with Fidesz (Alliance 
of Young Democrats).

The local election result surprised the SzDSz most, for it had not been prepared for 
a victory and lacked both staff and programme. Indeed, it was not the local SzDSz that 
defeated the local M D F, but rather the national M D F  lost against the national SzDSz. 
In  Szentendre, the local SzDSz and its candidates were practically unknown to the 
voters.

The FKG P (Independent Smallholders’ Party) is regarded with much interest in 
Szentendre, due to its noisy internal strife which seems to mirror the characteristics 
and scandals of its national organization. Its first local leadership was soon ousted by 
a new group, headed by the generally disliked owner of a big enterprise. The FKGP
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became popular among the wealthier but less educated entrepreneurs in the town. This 
case illustrates a generally perceptible trend, namely that the more well-off entrepreneurs 
about to move into a larger scale of business tend to use the local FKGP organization 
for converting their economic capital to political capital. Suffice it to note that the local 
FKGP newspaper is sponsored by private businessmen, its articles reflecting their 
opinions and general outlook.

The political spectrum had been further modified by a split within the M D F , due to 
personal quarrels and struggles for positions of power. As a consequence, several former 
adherents of the M D F  entered the race for the seats in the municipal government as 
independent candidates.

The SzDSz and Fidesz won the majority of seats in the municipal assembly, but soon 
became bogged down in political and personal conflicts. Like many other local 
governments, that of Szentendre was prey to endless and futile disputes and constantly 
changing coalitions, which made made operational decision-making impossible. The 
immature and rootless parties had no concrete programmes. They put people in positions 
of power who had failed to work out a consensus within their respective organizations 
prior to the elections. (That would have required agreement at least in some basic 
objectives.) The local assembly finally elected a mayor after several failed attempts but 
after many months of deliberation they still could not agree on who should be the town 
clerk. The former head of the local administration, a well-trained and experienced 
professional, was fired. Fie was subsequently employed as town clerk by the local 
government of Budapest’s fifth district.

In the first months of its existence, the new local government was preoccupied with 
its own disorganized state, paying insufficient attention to the affairs of the town. 
Decisions fell victim to the permanent disputes over power.

While the lack of conceptions and programmes and the stalemate in the power 
struggles slowed down political change, the private business sector bustled with activity. 
The parties were, despite their prehistory in the Petőfi Society of the 1980s, pushing 
people into the political arena who had never been involved in politics before and had 
no experience in systematically formulating programmes of action. The internal 
operation of the parties and their systems of selection had not yet taken form. They 
often had difficulties in finding and putting up candidates for the elections. In contrast, 
private business had a significant tradition in Szentendre. Many local craftsmen and 
traders had inherited their shops from their parents. The boom of the 1980s also led 
to the emergence of a group of businessmen, genuine entrepreneurs and capitalists, 
who were only partly bound to the town. In the 1980s Szentendre became a typical 
mercantile town, particularly as regards its tourism-oriented centre. This new state of 
affairs provoked several conflicts.

In our description of the group of craftsmen and traders we shall refer to them as 
entrepreneurs. We discerned at least three subgroups among them. The first comprises 
local people who were either born here or have been operating in the town for decades. 
Their enterprises are small, their activities are almost exclusively trade-bound, and they
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have never shown much interest in politics. The second group embraces local residents 
who have expanded their businesses beyond traditional small-scale trade and production. 
They have been joined by entrepreneurs who lack traditional links with the town but 
have in recent years actively sought to engage themselves in the life of the town by 
participating in public life and sponsoring the construction of roads, the renovation of 
churches, etc. In the third group, we find people with practically no links with, or interest 
in, the town. They are big entrepreneurs who avail themselves of the favourable business 
opportunities provided by the town, but who have business outlets and capital investments 
in other places as well.

This stratification of private enterprise feeds several conflicts. The first and still 
persistent conflict broke out in the struggle for space in the town centre. There is much 
gossip about the close connections between entrepreneurs and certain departments or 
persons in the local council, particularly in the Department of Construction and Public 
Works. It  is implied that entrepreneurs bought up the houses in the centre with the 
approval, and even assistance of the council, forcing the residents to move (some speak 
of outright ‘evictions’). A  good number of the ‘relocated’ had no choice but to resign 
themselves to the ‘concrete jungle’ of one of the new housing estates. The entrepreneurs, 
mainly those of our third group, have, in fact, taken over the town centre. Those who 
managed to remain there have formed an Association for the Defense of Inner City 
Residents which aims to represent the interests of residents against the entrepreneurs 
and the local government, but so far with little success. But its activity at least 
demonstrates that it is possible to create organized representation for other than business 
interests. A  similar association has also been formed in the ízbég district of the town. 
It  has achieved a significant compromise with the nearby small vehicle factory that 
polluted the environment in the area. The ízbég Association also sent a delegate to the 
meetings of the local government. Thus the residents’ associations are acquiring growing 
influence in the life of the town.

The private business sector is divided in itself. This is evident in its relations with 
political organisations and professional associations. The earlier associations continue 
to exist, but their weight and significance is waning. During the period of transition, 
entrepreneurs, small merchants and craftsmen tried to found a board of trade and 
industry as their own organisation. It  has been plagued by deep conflicts from the very 
start. Several board members turned out to be using this form of association to further 
their own political careers and to form connections that might become beneficial to 
their own enterprises. This divided the membership and made many board members, 
mainly entrepreneurs of our first group, withdraw and abstain from activity in the 
association. The remaining members could then implement a decision that the board 
of trade and industry would side with the Independent Smallholders’ Party and support 
its election campaign.

This plainly indicates that the third group, the ‘big’ entrepreneurs, have taken over 
the main positions of power in the administration of the board. Entrepreneurs of the 
first and second groups have withdrawn in disgust. In  the interviews, many of them
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spoke of their loathing for politics, whether in the past or in the course of the present 
changes. They admitted that they used to have some hopes but the events which 
accompanied the elections have again scared them away from politics.

The interviews also indicated the respondents’ awareness that political activity and 
involvement in associations made great demands on their time. The second group of 
entrepreneurs have much more time to spare and devote to these activities than the 
first. This also aggravates their conflict and widens the gap between their capabilities 
of promoting their interests.

Private enterprise underwent significant changes in this period. Its movement is 
much less constrained now than it used to be before the system change. The new 
situation is reflected in both professional and political activities. The increased freedom 
of movement has, however, also increased differentiation among private entrepreneurs 
and their subsequent polarization. Attempts on their part to convert financial capital 
into political capital can be expected to gain momentum either in a manifest or in a 
more concealed form. The signs are already clearly visible. Big entrepreneurs seek to 
establish good connections not only with the local government, but also with the police. 
At the time of our research they were planning to buy cars and short-wave radio 
transmitters for the police. Such aid will obviously strengthen their other political and 
economic ties.

A t the same time there have appeared civil associations which, although as yet weak, 
will probably become strong opponents of the private business sector when they are 
better organized.

The trade-off between the ízbég Association and the small vehicle factory offers a 
good example. The factory has agreed to cease releasing some (although not all) harmful 
substances into the environment. The ízbég Association will, in turn, stop its campaign 
for the removal of the factory. In return, the factory offers regular financial support for 
the association and delegates its director onto the association’s board. This is a new, 
so far not seen form of the interpenetration of the economic and political spheres.

The third field of our research involved the cooperatives, state-owned companies 
and public utilities. Since the last mentioned showed no signs of change at the time of 
our investigations, we shall discuss here only our experiences concerning cooperatives 
and state-owned companies.

While certain sectors of the private economy are enjoying an upswing, the state 
sphere is clearly in decline and shows signs of a crisis. Almost all its firms complain of 
the lack of orders. They anticipate further inevitable cutbacks in the workforce. Their 
managers find themselves in an awkward position. They are aware of the necessity of 
economic change and they tend to acknowledge certain of its advantages. They speak 
of the necessity and the benefits of embarking on new projects, yet they are unable to 
exploit the new opportunities these may provide. The structure and the size of the 
previously developed capacities were adapted to a different form of market relations. 
Nevertheless they could be used now to advantage. However, the know-how, the kind 
of thinking and imagination that more enterprising methods would require are missing,
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and the sector as a whole either lacks scope for manoeuvre or, as in the cooperatives, 
initiative. We did not meet a single manager from a state company or a cooperative 
who had a practical conception for the future. The collapse of the old markets 
(particularly its extent) had simply surprised them. The manager of the local construction 
firm, for example, had been used to a comfortable position in which municipal orders 
always provided the firm with work. With the disappearence of this protective shield, 
the situation has become difficult. Not only demand has diminished but cooperatives 
and state-owned firms also find themselves in competition for orders with private 
businesses even in their own town.

In  this group of managers, political opinions also merit notice. Although all of them 
achieved their leading positions in the old system, their careers were only loosely 
connected with the MSzMP. Most of them joined its ranks only after having reached a 
leading position, usually after a shorter or longer period of urging by M SzM P  
functionaries (in some cases ‘persuasion’ needed more than a decade to succeed). O f 
the 19 interviewed managers in the state sector, only one gained his position as a political 
reward, while the rest had clearly been promoted on the basis of their qualifications. 
This is also reflected in their political views: with one exception, all of them agreed with 
the system change and regarded it as expressly beneficial for the economy. Their political 
opinions were, in general, neutral and reserved or showed a slight leftist bias. This, 
combined with their own biographies and habits formed in the old system, accounts for 
the fact that it seriously troubles them to have to fire workers, particularly family 
breadwinners and people near retirement age. This attitude seems to be common across 
the country. These managers cannot cope with these dilemmas and the stress they 
involve. Their enterprising initiative is also curbed by such sympathies.

The presence of the state sector in the life of the town has changed considerably. 
The prevailing liberal attitude had for many years successfully prevented the exercise 
of party power, and even its coordinating role vanished completely after 1986. Earlier 
the party had mainly functioned as a coordinator of projects and contributions, providing 
the directors of local state enterprises with an opportunity to get acquainted with each 
other’s work, activities, problems and plans. This coordinating function gradually 
decreased and finally stopped with the system change. Almost all the directors 
complained of the lack of this coordination and spoke of the need for a chamber of 
commerce, business club or some other institution designed to perform this coordinating 
function. Indeed, one manager has already made the first steps towards establishing 
such a business club or organization. The interviews also indicate that the absence of 
such institutions is due to the disintegration that accompanied the system change and 
robbed business units of the channels of local business deals.

W ith  the failure of cooperation among economic organizations in the state and 
cooperative spheres, with the loss of business partners consequent upon downsizing, 
the role of these economic units in ihe public life of the town has also diminished. The 
form er practice of bargaining with the local council and party organization used to 
secure them a role in local public life. Although they had never formed a strong economic
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lobby, the local political leadership often took action to defend the interests of local 
economic units. This ‘safety net’ is gone. Also gone are — if only temporarily — the 
customary ‘donations’ of the local enterprises to the town (the paper factory provided 
envelopes, the cement factory construction materials and help in the renovation of 
children’s playgrounds, etc.). These connections have been so radically cut that the new 
local government, for political or other reasons, sternly refuses to establish contacts 
with these enterprises or to welcome the overtures of the companies in that direction. 
And this despite the fact that the present mayor himself was formerly the deputy-director 
of the local cement factory. The Mayor’s Office seems oblivious of the difficulties the 
town may experience if the state sector is forced drastically to reduce its workforce. 
None of the means for generating the necessary cooperation has been considered and 
no conceptions formulated as regards the form and extent of reliance on the diversely 
owned economic organizations in placing public orders. The emergence of new lobbies 
is to be expected, among others in connection with privatisation for which the local 
government does not seem to be prepared. As in so many other fields, it lacks both 
information and experience. The state and cooperative enterprises are in decline, yet 
their leaders have just begun considering ways of adaptation. They have no idea how 
privatisation, private enterprise and all the other trendy changes will affect the future 
of their enterprises. This uncertainty marks their attitudes to the prospects of the 
companies under their direction and to the fate of their own economic positions. Some 
experience this with great anxiety. The transition has pushed them to the margins of 
public and political life, and cut their old business connections which used to secure 
them orders and coordination. Their fears, insecurity and sense of desolation may 
account for the fact that, at least up to the time of our research, they have not made 
any remarkable effort to promote their interests. Their tentative attempts to get in 
touch with the local government have failed. The successes of the private economic 
sphere do not exactly strengthen their self-confidence, either. Their passivity is indirectly 
revealed in their conspicuously low key opinions on current political issues, although 
they are probably among the better informed by virtue of their past and present situations.

Our aim with this field study was to obtain an initial overview of public life, economic 
and political conditions in the town of Szentendre at the time of the first local elections 
after the system change. Our findings indicate that the situation was characterized then 
by uncertainty, disintegration and the emergence of certain new trends in embryonic 
form. There was new political activity, but, lacking a new institutional system, it gave 
rise to serious conflicts, tensions, blockages and resulted in inefficient operation. There 
were as yet no programmes or conceptions, and the culture of bargaining and negotiation 
had not yet taken root. The rudimentary parties put their stamp on all institutions with 
which they came in contact. Changes in the private economic sphere, begun a few years 
earlier, gained in momentum and enlivened the stratum of capitalist entrepreneurs who 
will probably often come into conflict both with the local residents and the local 
government, and with the enterprises in other economic sectors. Capital has entered 
political life, buying political influence and increasing the interpenetration of business
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and politics. The organization of local residents and small entrepreneurs has also begun, 
but is as yet capable of little influence and efficiency due to a lack of experience.

Money-controlled politics proved to function more efficiently and self-confidently 
than well-organized civil associations. The private sector has started to develop its own 
cooperation network, the more prosperous entrepreneurs and their organizations strive 
to involve local small entrepreneurs, individuals and economic organizations in their 
own business and thus provide work for local people. They try to take an active part in 
local public life and offer the town their services. For the time being the state sphere 
is neglected and uncertain in its prospects because of the expected economic and political 
changes, privatisation in particular. This is evident not only in its organization, but also 
in the attitudes of its leaders. Their past and their former positions and attachments 
hindered them in developing a proper entrepreneurial attitude to business. They are 
fighting for the survival of their economic units and they have just made the first step 
in this direction by reducing superfluous capacities and workforce. But precisely this 
step entailed a conflict between their traditionally leftist attitudes and the necessity of 
firing their employees. Their old connections have collapsed and their sense of insecurity 
impedes the establishment of new ones.

In  sum, the old world is dissolving and the new has not yet taken root. These were 
the facts and experiences of the transitional stage that we could register in the course 
of our research in the town of Szentendre.
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Tibor Kuczi

W H IC H  ‘R E A D Y -M A D E ’ R ELA TIO N S C O N T R IB U TE  
TO  T H E  IN TR A -E N TE R P R IS E  RELATION?

In  the past decades Hungary’s economy has been controlled by large state-owned 
enterprises, while private ventures have been uncommon. In the past two to three years, 
however, the number of private firms has mushroomed. Unfortunately, in many cases, 
owners of such enterprises do not know how to properly relate to colleagues and to 
employees. A ll they do know is that they should have different relationships from those 
of the past. Since entrepreneurialism in Hungary lacks traditions and accumulated 
experience, the networks of relations within private firms are generally based upon 
friendships, family relations, and old professional contacts from the former regime.

In this paper I  seek to answer the question what ‘ready-made’ relations constitute 
the basis for starting ventures and how these relations change as time passes in the life 
of the firm. In so doing, I  attempt to classify the ventures into types. Since the analysis 
relies on the meagre basis of interviews with 3 0 -40  small and medium-scale 
entrepreneurs, the types — often linked to a concrete case — will certainly be modified 
by further experience. The types can thus not be regarded as yielding a taxonomy in 
the strict sense covering the entire entrepreneurial sphere. I tend to assign the grouping 
a heuristic role, helping to illumine how those entering the independent sphere build 
up their firms using ready-made elements, transcending the past and at the same time 
being linked to it.

In classifying the working relations, two complementary approaches were adopted.
On the one hand, classification may rest on the extent to which the relation elements, 

the network of contacts adopted from somewhere else can be preserved in the private 
enterprise, and for which the subsequent development of the firm requires their 
redefinition, the criteria of which must also be taken into account.

On the other hand, classification may depend on from where, from which sphere 
(family, profession, etc.) do the relation elements and the contacts come.

The types defined on the basis of these two principles are so much intertwined in 
reality that it is not worth separating them. The following groups are therefore defined 
by the joint consideration of the two principles.

1. Possibly the widest-known type is a new venture incorporating employment 
relations developed in a former place of work, chiefly a state enterprise.

1.1. Whole work teams are converted into an enterprise. The functional division of 
labour and the relations of sub- and superordination remain the same. The ready-made 
relations need not be redefined, only slightly modified.

A  good example is a limited company dealing in some foreign insulation technologies. 
From the early eighties the head of the firm gradually created in his former employment 
a relatively independent department which only coopted colleagues who were willing 
to actively participate in developing new bridge and road insulation techniques, or in 
seeking out relevant technologies in the West and adapting them to Hungarian
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conditions. It  was typical of the department to admit new colleagues after stricter 
screening than the average in the enterprise, and at the same time to have less 
hierarchized relations. Besides the engineers a few skilled workers also belonged to the 
department who — sometimes at the cost of hard conflicts — also got used to the 
stricter regulations of Western technologies. In short, there was a set of working relations 
that could be adopted without essential changes by the private enterprise. No one had 
to be dismissed, nor was it necessary to newly regulate the former relations or pay 
differences.

A  similar example is provided by the canteen chef of a large wine producer. When 
the firm  went bankrupt, the chef purchased the canteen. This step was economically 
well-founded because he had a good team of workers who met the stricter requirements 
of discipline. From the late seventies the canteen, besides catering for the employees 
of the wine makers, arranged wedding receptions at the weekend, with an occasional 
banquet for hunters (including German and French ones). These extra activities not 
only supplemented the income of the kitchen staff but also required better and higher 
quality work than the daily routine. A t the same time, the constant weekend work was 
a great burden. The high income level enabled the chef to choose his colleagues by 
strict criteria. The tasks being more specific, he allowed his colleagues a freer hand. 
Similarly to the above example, the relations that evolved among the staff and between 
boss and staff could be transferred into the private firm without substantial change.

The above two examples also reveal that the teams and their working relations were 
moulded by extra-enterprise possibilities and expectations. Entry into the team was not 
determined by the internal regulating mechanism, expectations or interests of the 
economic unit, but by some external factor. In the first case the wider and mostly 
differing professional field from that of the state firm exerted a strong influence. In the 
second example both professional and market influences were at work. When the private 
enterprises were launched, the former working relations did not need alteration. This, 
of course, is due to the continuation of the former activities, as well as the 
above-mentioned factors.

1.2. Complete groups are transferred into private firms but the power or hierarchical 
relations developed in the former workplaces (typically at state enterprises) are 
redefined. The well-knit groups at issue are mostly teams whose functioning and structure 
was moulded by adaptation to the inner relations of an enterprise. A  typical example 
is the V G M K  (quasi-entrepreneurial venture within a state firm). Their 
quasi-entrepreneurial work within the former large enterprise had not only professional 
and m arket conditions, but also conditions of power — it was useful to involve persons 
in the venture who could wield influence, e.g., persuade the management to shut an 
eye to the saliently high incomes or to the private work done during official working 
time. Consequently, the professional and power networks of the enterprise structured 
the internal relations.

W hen a team like this launches a private enterprise, the relations are necessarily 
redefined. Those who wielded power earlier, may lose their influence and become 
simple employees.
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A  good example is a formerly council-run small printing office. The head of the 
press bought the works and continues to control the operation as the single owner. This 
gave rise to an entirely new situation — he only kept the production staff and dismissed 
those who formerly had strong positions and high income from the business ventures 
of the press (still as a state firm) due to their involvement in the power hierarchy, or 
he gave them office work.

The entire network of relations was restructured after the firm became independent. 
Earlier the manager and his colleagues jointly decided about the jobs to be undertaken 
and calculated the expected gain for each person. This joint decision was important 
because no one could be made responsible for performing a job which was always made 
in haste, often well into the night or at weekends.

The owner abolished the system of joint decison-making which entailed that the staff 
has no insight into the financial position of the printworks. Unlike earlier, he pays them 
wages and not a dividend from the profit. The former more or less constant relations 
which were created and maintained by mutual trust and multiple — financial, technical, 
administrative — cooperation were redefined and replaced by employment relations. 
That practically deprived the team of its problem-solving potential but the relations 
became transparent and the staff easily controllable.

1.3. Unlike the former two types, enterprises in this category are not based on 
formerly developed teams. The owner coopts people who did not work at the same 
place. However, the relations that evolved in previous places of employment are very 
powerful and have an influence even if a new venture is not built on a prestructured 
team but on a set of individuals. In enterprises without a preformed structure the 
participants try to establish the kinds of relations experienced in their former 
employment. That often happens even in new firms whose owners would like to create 
the working relations on the basis of a definite plan.

An apt illustration is provided by a commercial venture whose owner previously 
belonged to the county party apparatus. Having drawn the lessons from bad experiences 
in his former job, the owner tried to regulate the working relations within the new firm 
only in terms of goal-rationality. One principle was that his colleagues could enter his 
room at any time without much ado when the operation of the firm required it (even 
during briefings or while he was entertaining guests, etc.). The frequent and 
demonstrative emphasizing of this principle, however, inspires the thought that we 
encounter here an instance of ideologizing. The ideologically and symbolically 
overburdened working relations of the party apparatus (where the relation between 
boss and staff is not simply the outcome of a rational division of labour) are reproduced 
in the private company, the old ideologies being replaced by new ones concerning the 
market and entrepreneurship. The ‘enter the boss’s room any time’ principle has not 
been produced by the everyday practice of the private firm but was an expectation 
derived from the ideology about the running of an enterprise.

2. A  part of the ventures launched by intellectuals in particular are organised in 
terms of the profession. The interpersonal relations within the firm can preserve in 
these cases their former professional character. That happened in a company of
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architects. Despite the growth (financial stabilisation, wide range of commissions) of 
the enterprise, the former professional hierarchy was not replaced by a new system of 
sub- and superordination based on decision-making positions in the enterprise. The 
number-one personage of the firm (its head that is) is still the noted architect who had 
been able to organise the other colleagues by the strength of his professional prestige. 
There was no reshuffling of positions in spite of the fact that he is not the executive 
director of the firm.

Somewhat different are the interrelations within a limited company providing 
technical services. The Pécs-based firm was formed partly from employees of local firms 
and partly from teachers of the Technical College of Győr. Each participant is a specialist 
in a certain field: hardware, elevator control, etc. The division of labour within each 
branch is along professional lines. Each division is headed by a ‘founder’. The relations 
between them, however, were not restructured to adjust to a new division of labour or 
to the requirements of the market. The relations are still professional-collegial although 
in economic efficiency the divisions differ.

O f course, the professional values and relation patterns (collegiality) as the organising 
principle of the working relations in this enterprise only worked in the upper, managerial 
echelon. The internal structure of each division was organised by functional 
(technological, organisational) and not professional criteria.

Let me finally mention one more typical case. A  small firm produces furnishing for 
catering units. Its manager tries to maintain a work organisation structured along 
professional lines. Any elements that might disturb or modify this structure were omitted 
from the everyday operation of the firm. Supervision, registration of work hours, 
calculation of wages and taxes — all that might bring bureaucratic or power elements 
into the relations — are eliminated in the firm. These jobs having to be done after all, 
are the duty of every worker. It confirms their emphasis on subordinating all aspects 
to professional values that the owner runs a vocational training school where a professor 
of the Budapest Technical University(l) is engaged to teach. The most gifted of the 
graduates (and not the most obedient or most easily exploitable) get jobs with the firm.

Converting the employment relations into professional or quasi-professional relations 
in this firm was justified because the furniture items are decorated with high-quality or 
rare wood carving which requites not only well-trained skilled workers but also talent 
in carving. The manager runs the small cooperative like an entrepreneurial^ based 
wood carving studio.

3. One of the most frequent types of employment relations in entrepreneurship 
relates back to former cooperation in the second economy. The second economy is 
characterised by unregulated worktime, flexible division of labour not predetermined 
by formal positions, and the mixing of friendship, collegial and paternalistic relations. 
The employment relations in newly arising enterprises can best utilise these types of 
relations, so these undergo the least redefinition. A  good example is a building firm in 
a village near Budapest set up entirely from people who worked together in the second 
economy. Young village people got together in a brick-layers team and participated 
regularly in nearby constructions. The members of the team chose permanent jobs
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where they could regularly work together (e.g., being all employed by the fire department 
where they had extra free days because of the long overtime). In  the past 7 - 8  years 
the members became permanent and a solid group structure evolved that could be 
adopted in the private firm (Kuczi-M akó 1993). Apart from the second economy, the 
structure was promoted by the fact that the people involved were of the same age and 
living situation, and hence the present employment relations also preserve some vestiges 
of cohort relations.

Slightly different are those relations that evolved in the second economy but were 
‘superimposed’ on the employment relations of the permanent job, modifying the latter 
at the same time. This type complements that mentioned in section 1.2. There the 
employment relations among the ‘entrepreneurs’ within a state firm (printers) were 
moulded by the power, professional and organisational structure of the enterprise as 
well as the external market possibilities to a certain degree. This structure was necessarily 
disrupted when the press became privately owned. The case here illustrates a type 
differing from the above in one decisive point. This type includes examples where the 
structure of the group involved in the second economy developed independently of the 
relations in the first economy, in spite of the fact that the group members worked at 
the same place. Not only are the two structures independent from each other, but the 
former may even slightly modify the latter.

The example is the following. A  few young people in managerial positions in an 
agricultural cooperative near Nyíregyháza began cabbage production in the framework 
of household farming in 1975 -  76. In 2 -3  years they multiplied the volume of fresh 
and sour cabbage. A  specific cooperation developed among the private producers, 
replacing the formal sub- and superordinations and division of labour in their permanent 
employment with some gentlemen’s agreement. They mutually helped each other in 
organising the production, e.g., harvesting and selling. As time passed, the relations, 
became asymmetric, but this imbalance derived only from the second economy positions 
and was only partly, if at all, connected to the status hierarchy of the cooperative. These 
asymmetric relations can best be characterized by the ‘patron -  client’ connection.

In the early nineties all those formerly involved in the second economy business 
launched private ventures of their own. The interrelations between the firms were 
practically based on the previously described network. The section leader with the largest 
capital and influence gave money and ideas to the rest of the group before becoming 
independent. For instance, he added a car showroom to his other businesses and put 
a former client of theirs at its helm. The latter became independent later (opening a 
transport firm) but he is still tied to his patron with a lot of threads. He expressed his 
indebtedness, for example, by employing his patron’s mother-in-law in his firm. And so 
on, downwards: the freighter helped his niece with capital to set up a limited company 
and when the new ‘head office’ of the carrier is ready, the limited company can also 
move in.

Let us finally mention another kind of relation connected to the second economy. 
Those involved in the second economy often won their advantages to the detriment of 
their state jobs, using the materials, tools and worktime of their full-time employment,
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often w ith the tacit agreement of their bosses. This tacit agreement became 
institutionalised and incorporated in the employment relations, disrupting their formal, 
rational character. This kind of relationship was reproduced in the private enterprise. 
Some of the owners assume that their employees work for themselves on the side. To  
prevent this, some try to employ stricter control, calling the employees to account more 
frequently, others try to incorporate it in the firm. The head of a venture says that all 
his employees try to accumulate some capital to set up on their own. The best thing is 
to let them become owners, he says, but in my firm.

4. It  is especially typical of smaller localities that the heads of limited companies and 
small cooperatives transfer the existing relations within the village or small town into 
their enterprise. Instead of restructuring the interpersonal relations among the workers 
along professional or labour division lines, the entrepreneur leaves the formerly 
developed and respected relations untouched, using them to maintain discipline and 
control productivity. In short, he exploits the community control of small localities.

The following case illustrates such ‘village relations’.
A  dressmaker moved his firm from Budapest to a nearby location because in the 

capital he failed to strengthen discipline. „Sewing-girls in Pest are loud-mouthed”, he 
declared. In  the village workshop the working relations are dominated by the prevalent 
authority relations and work is organised on this basis. Production is headed by a local 
dressmaker whose prestige was earned outside the firm and she now applies the authority 
she won earlier in the village. The relations between the boss and the seamstresses and 
among the employees were not restructured by the division of labour, by technological 
principles — the structure remained the same as in the village itself.

In  a village near Gödöllő I  encountered a peculiar form of adopting the existing 
social relations of a small locality by private enterprise. The sense of identity and 
solidarity reinforced by the village and ethnic community, the diligence and reliability 
légim ating the hierarchy of affluence in public opinion are exploited to the full by 
entrepreneurs. They use the ready-made, well-working network of solidarity and trust 
in which they channel money, materials and labour. For example, one entrepreneur 
carried out a commission requiring much joinery, so he used the cooperation of joiners 
in the village to distribute the materials, to store, to raise a part of the active capital, 
to control the quality and to solve the professional problems raised (Kuczi -  Makó 1993).

W hat differentiates this form from the previously described ones is that entrepreneurs 
not only utilise the existing relations but insist on fostering and strengthening them as 
well. They largely contribute, for example, to the production of the ideology claiming 
that people in the given village are more hard-working, reliable, competent and 
cooperative than those in neighbouring villages. (This is greatly reminiscent of the 
practice o f large companies — it is well-known that enterprises make great efforts to 
get their employees identify themselves with the firm. In our example, the entrepreneurs 
try to reinforce the identification with the village and use it as a resource.)

5. Having been in a town or smaller locality for some time, a large company 
restructures the relations found there to a certain extent. In addition to the 
neighbourhood and kinship networks, the large company as a structuring agent also
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appears. This happened in Székesfehérvár in the case of Videoton (Leveleid 1994). Now 
the large company has disappeared, broken down into several limited companies, yet 
a huge mass of relations once established by it survives. People interact within these 
relations, exchanging information, looking for employees or market partners. These 
relations are hard to define; they are basically similar to village relations but are less 
definite, vaguer types, lacking the transparency and continuity of the former, since, with 
the break-up of the large firm, the network of relations is starting to disintegrate. At 
the same time, despite its raggedness, this network continues to be the broadest 
framework for the exchange of trust, information or favours. Certain relation elements 
remain intact in the torn network. When becoming independent, former managers of 
the large firm can build up their venture from these elements, importing, for example, 
the former boss -  employee relationship together with all its features of content and 
style. (This case largely tallies with the type described in 1.3.)

Another option is that the would-be entrepreneur recruits his employees not from 
among his former immediate colleagues (primarily because his private firm is not to 
be based on his former work), but from the network of relations formed by the large 
enterprise. In this case relations often need redefinition.

6. Perhaps the most frequent relations borrowed by a private enterprise are family 
and kinship relations.

6.1. In a number of private companies there is no sharp line between family and 
business spheres. Family and business tasks are interlaced. There is some division of 
labour, but it is incidental who carries out a given job: baby-sitting, household chores, 
purchase of materials, delivery of finished goods are all performed by those who happen 
to have time. Normally, grandparents take most care of the children, but when need 
be, they help with loading, taking messages or arranging matters. The flexibility of family 
relations are utilised to the full. When work has piled up, there is enough workforce to 
perform it, and in slacker periods no one has to be laid off.

M y  observations have shown that starter ventures often destructure the formerly 
established and allegedly unchangeable family division of labour. Husbands keeping 
away from household chores for years are only too ready to wash up or look after the 
children when it is needed. The flexibility of family labour means that the members 
can, at least in some enterprises, disregard the traditional, rigid division of labour by 
sex and age.

6.2. In  the next step, roles are clearly defined in the enterprise, economic and family 
roles being sharply differentiated. Yet the effect of family relations can also be felt. I 
gathered information from the interviews on how the (dominance) relation between 
husband and wife in the family affects the assumption of roles in the enterprise.

Most frequently,, the husband’s dominance is transferred to the enterprise as well. 
In these cases the wife performs ‘auxiliary’ jobs, e.g., paperwork or takes the hostess 
role at employers’ meetings. The common feature of these roles is that the wife does 
not participate in the decision-making processes.

There are cases in which the wife has set up an independent enterprise to separate 
herself from her husband, but the husband did everything to prevent it because he

93



wanted his wife to work in his enterprise, subordinated to him, thus reinforcing his not 
too strong position within the family.

It  also happens that a wife dominates family life, and this asymmetry also appears 
in the enterprise. A  private joiner’s wife does not take part in the ‘everyday’ life of the 
firm but checks the income and has the decisive say in major investments. H er decisions 
are motivated by the household, not by the needs of the business.

A  wife’s dominant role in the family may also appear in the employment relations 
of the firm  when a husband is practically in employee status.

There are cases, too, in which husband and wife are jointly involved in 
entrepreneurship, taking decisions together. The wife has a moderating role keeping 
the husband back from more hazardous steps. Family and business roles are clearly 
separated, yet at certain points, e.g., deciding on critical issues, the rational economic 
relations are tinged with family elements.

In  sum, it can be stated that in cases where the business and the household are not 
separated, intra-enterprise relations and decision-making processes reflect the 
dominance relations within the family.

6.3. Another group contains those cases in which the members of a family enter the 
formerly established employment network of an enterprise. Relations will usually be 
redefined. A  typical example is a firm set up in the early eighties and having a dozen 
employees by the second half of the decade. The head of the business then employed 
his wife as well, but the relation to the new employee was determined by the 
well-established network — the wife became a ‘simple’ employee like the rest of the 
women.

Taking family and kinship relations into an enterprise entails numerous problems, 
besides its advantages. The main source of difficulties is that family relations are hard 
to redefine in terms of a rational division of labour. Only those are able to solve the 
problems raised by the involvement of family relations in the enterprise who can 
homogenise the family and the rational business-labour relations, e.g., by ‘uniting’ 
them in a paternalistic network. This is illustrated by a timber merchant and 
wood-working industrialist who employed his brothers and their sons and sons-in-law. 
When you have to give out a lot of money in wages, you should at least help your 
relatives, he says. In return for this help, he could expect unconditional obedience and 
fairly strict discipline.

Let me make a final remark in connection with employment relations. In most cases 
becoming an entrepreneur involves a change in orientation, a revaluation of former 
relations. Following the dictates of the business, the entrepreneur redefines the family, 
friendship and former collegial relations. Some formerly insignificant contacts may 
assume greater importance, some formerly significant ones may decline. This redefinition 
chiefly increases the importance of relations that can be transferred into the enterprise.
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Beáta Nagy

WOMEN IN MANAGEMENT
This macro-level survey partly serves as a preliminary study to a project, entitled 
„Women in the Economy: The Managers”. In  subsequent phases of research we will 
carry out interviews with women in powerful positions in the economy about their 
careers.1

I. International Overview
The growth in the number of employed women in the last two decades in Western 
Europe has resulted in a noticeable increase in the percentage of women in the labour 
force. Figures in Western Europe are now approaching the fairly high, nearly 50% rate 
common in Central-Eastern Europe. One of the primary goals of socialist economic 
policy in Central-Eastern Europe was to intensively mobilise as much of the reserve 
labour force as possible and to thereby reach full employment. This was done to a 
considerable extent by increasing the numbers of women at the workplace. This process 
was backed by special party decrees which, among other things, aimed to raise women’s 
education level and participation in management.2

Statistically, this ‘forced emancipation’ produced spectacular results. A  number of 
studies have addressed the controversial nature of this process and its undesirable 
consequences for working men and women and for the whole of Hungarian society 
(Koncz 1985).

In economically developed countries, the highest rate of female employment can be 
found in countries with planned economies and in Scandinavia. It is widely known, 
however, that as many as half of the women in these northern countries work part-time, 
thus managing to reconcile bread-winning activities with family responsibilities and 
household chores (Table 1).

Since statistics do not differentiate between full- and part-time jobs, there is scarcely 
any difference in measurements of women’s work between countries with differing 
economic systems. However, significant differences can be pointed out between 
Northern and Southern Europe since in Mediterranean countries — with the exception

1 T h is  re sea rch  w as su p p o rted  by th e  R esearch  S u p p o rt S chem e (RSS) of th e  C e n tra l  E u ro p e a n  
U n iv ers ity  an d  by th e  H u n g arian  Scientific R e se a rc h  F u n d  (O TK A ).

2  F o r  th e  p a rty  decision  in  1970 and its execution, sее A nőpolitika dokumentumai.
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of Portugal — the degree of participation of women in the workplace, and consequently 
in management, is relatively low.

In  what follows we will initially review statistical and sociological data related to 
women managers. As no overall survey has been made thus far about this social group, 
the need for analysis is all the more pressing. First, using two sources, we will outline the 
proportion of women in top management in economically developed countries. Next we 
will review the same data for Hungary.

If, in reviewing international statistics, we simply look at changes in management 
over time, we will find a constant increase in the percentage of women in management. 
In the United States, for example, the number of women occupying managerial 
positions has climbed steadily since 1970: in 1988 38%  of all managers were women, 
while by 1992 this figure reached 41%. Despite all these improvements only a very small 
percentage of women have been able to reach top managerial positions. According to 
sociological estimates not more than 2% of women reach high-level positions: „What 
has changed is that more women are in management. What hasn’t changed is that 
women are concentrated in the lower levels of management and hold positions with less 
authority overall than men” (Powell 1988:13, italics mine). International experience 
shows that the increase in the number of working women and of women in management 
does not necessarily mean that men’s and women’s positions are equal.

Other surveys indicate that in the Scandinavian countries 5 -6 %  of managers in the 
private sector are women, and nearly twice this percentage are leaders in the public 
sector (Kovalainen 1990). In Great-Britain 8 -1 0 %  of managers are women (Marshall 
1984). European research has also corroborated American data: the higher the position 
in management, the less likely a woman will fill it. In the 1980s 4.2% of managers in 
Switzerland were women, 9%  in England, 13.2% in Sweden and Norway, 4.4% in the 
Netherlands, 5.7% in Italy, and 14.4% in Finland. A ll in all, however, 1% or less of top 
managers are women. In all o f these countries women comprise only a very small minority 
of managers.

Researchers analysing the social position of women managers have attempted to 
answer the following question for some time: ‘Why are there so few women at the higher 
levels of the hierarchy? Does the absence of women originate from differences in men’s 
and women’s socialisation during early childhood (e.g., do women lack appropriate 
career motivation, abilities, or skills due to their socialisation) or does structural 
discrimination account for this? It is beyond the scope of this article to furnish a direct 
response to these questions. Nevertheless, our intention is to present evidence from 
available statistical data to prove the existence of discrimination against women. 3

3 T h is  s tu d y  seriously ch a llen g es  th e  reliability o f th e  in te rn a tio n a l statistics, n am ely  th e  d a ta  
p ro v id e d  by ILO . It is h ighly  questio n ab le  w hether w e  ca n  com pare  the data  o f  ce n su se s  o f 
d if fe re n t  countries, since  th ey  a re  collected using d iffe rin g  m e th o d s . T herefore  w e have  tr ie d  to  
su p p le m e n t these  d a ta  w ith  o th e r  d a ta  from m ore specific  sou rces. T he g reatest d e fe c t o f  th e  
su rv ey  is  ascribab le to  th e  fac t th a t  it contains in fo rm atio n  g a th e re d  in 1989, th u s n e g le c tin g  th e  
c h a n g e s  in  th e  last fo u r y e a rs  du rin g  which co u n trie s  h a v e  disappeared , b een  s e p a ra te d  o r 
c re a te d .
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Women play an insignificant role in political decision-making as well as in economic 
management: they are far less likely to occupy important administrative posts than men. 
Women are far less likely to be entrusted with high ranking assigments such as the 
ministerial positions. I f  we rank countries and regions, we find that Scandinavian women 
are the most likely to occupy important political and administrative posts, and to be top 
managers. In Denmark, Norway and Sweden more than 16% of all ministers are 
women. Interestingly, the nations which formerly had planned economies and forced 
emancipation policies (and, therefore, a relatively large number of women in the 
workplace) are at the bottom of this ranking, with the exception of Romania where six 
of the ministers in the government were women (Table 2).

II. Employees and Managers in Hungary
It is rather difficult to provide a comprehensive picture of women managers in Hungary 
because the statistical data available are insufficient to adequately allow us to 
sociologically characterize this group. Even surveys closely Diked to women’s 
employment have not paid enough attention to this field.

In what follows we will attempt to delineate the social and family backgrounds of 
women in top management positions. We will rely on surveys and secondary analyses 
supplied by the Hungarian Statistical Office, and on the results of the O T K A  research 
program entitled „Managers’ recruitment, identAy and value-orientation”.

Before analysing statistics on managers we should place this social group within the 
larger group of employees.

1. C hanges in the N um ber o f  M ale and F em ale W age E arners

In Hungary, the economically active part of the male population did not increase during 
the 1970s, while the active female population grew from year to year until the 1980s. The 
economic recession and the appearance of unemployment affected both men and 
women. In contrast to international tendencies, unemployment affected men to a 
slightly greater degree than women. (In the autumn of 1992 the unemployment rate was 
9.7% for women and 13% for men. Frey 1993:28). As a result of these factors women 
make up about 46% of the working population today (Table 3).

Thus the proportion of women aged 15 to 55 who are actively employed has 
increased, although it still has not matched the proportion of working men. The decisive 
factor in this relative lag is that almost 1/10 of employed women are so-called inactive 
earners — on leave, receiving childcare allowance and aid. The ‘stagnation’ of the 
numbers of employed women in recent years might have been caused by the 
introduction of childcare allowance in 1967 and childcare aid in 1985 (Table 4).
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2. W o m e n  in H igher E ducation

In  the last few decades more and more women have appeared in the student bodies of 
higher educational institutions. The percentage of women attending colleges and 
universities has steadily risen and has even equalled the percentage of men attending the 
schools (e.g., faculties of law and economics) which grant the diplomas needed to attain 
higher positions (Table 5). The same trend is visible among students who have actually 
graduated from universities and colleges (Table 6).

The difference between men’s and women’s educational levels is thus now 
considerably lower, as men form a majority in only certain fields such as agriculture, 
technical sciences and veterinary studies. The theory of human capital — according to 
which sexual differences in jobs and incomes can be explained by the smaller 
‘investment’ of human capital on the part of women — has thus been at least partially 
overturned. Nevertheless, data from the 1990 census draw attention to the fact that 
women are more likely to attend technical schools and colleges than (more prestigious) 
universities: „At universities only 35% of graduates are women while at technical and 
teachers’ colleges this percentage is 54%” (Hrubos 1993: 10).

3. C haracteristics o f  W om en  M anagers4

3.1. The Percentage of Women Managers

A  comparison of the data from the 1980 and 1990 census has led to some surprising 
findings. While the number of women who are active earners has grown slightly 
(especially among intellectuals), there has been a far more significant increase (30% ) in 
the numbers of women managers and administrators. In 1980 one-fourth of such 
positions were filled by women, while by 1990 one-third of them were occupied by 
women. In  round figures this means that in 1980 101,000 women and in 1990 132,000 
women were managers, while the number of male managers decreased from 285,000 to 
260,000 (Table 8).

W hat caused this 30% increase in the numbers of women managers and 
administrators? May we ascribe this change to the success of the equal rights 
movement? In searching for an adequate explanation we should be aware that, because 
of the above mentioned processes in the labour market (namely the decrease in the 
percentage of employed men and the growth of women’s employment) the sexual 
division within this category has changed. Women’s chances were improved by their 
growing participation in higher education. In addition, more women are to be found at 
lower levels than at higher levels of the managerial hierarchy (Table 9).

W e might suggest that in 1990, male managers showed a preference for top positions 
in the private as opposed to the public sector. Our suspicion is supported by the fact that

4 G e n e ra lly , th re e  categories a re  d is tin g u ish ab le  am ong th e  w h ite -co lla r w orkers in  th e  census: 
m a n a g e rs  a n d  leaders, su b o rd in a te  ad m in istra to rs, m a n a g e m e n t w orkers. A s w e lack  m o re  
d e ta i le d  c lassification , w e analysed  o n ly  th e  fairly h e te ro g e n e o u s  g ro u p  o f m anagers an d  le a d e rs .
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the percentage of men considered ‘independent’ entrepreneur (i.e., directors of 
companies) has risen considerably faster than the percentage of women in such 
positions.

On the other hand, as is clear from the data, the number of wome^i managers 
increased so greatly between 1980 and 1990 that their presence can no longer be 
ignored. An even more significant change has occurred in high administrative posts: the 
percentage of women occupying such posts doubled between 1980 and 1990. Women 
now make up 1/3 of this group. Four leaders out of ten are women in local 
governmental administration. The percentage of women directing political 
organisations (parties, political movements) has almost reached 40%. A ll these changes 
took place at a time when a bare 7% of the members of Hungary’s Parliament were 
women (Table 10).

3.2. Managers and Age

According to data from the 1990 census, the majority of women managers were between 
3 0 -5 5  years of age, while men were slightly younger. Men gained managerial positions 
earlier and — partly due to the higher retirement age — they remained in responsible 
positions longer (Table 11). Our observation of this age discrepancy is confirmed by 
research carried out among the economic elites (see section 4). The data indicate that it 
is fairly difficult for women to reconcile their careers with family life, since both are 
founded at approximately the same period — that is, the first few years after starting 
work. Fewer conflicts arise if ambitions are temporarily suspended. This might also 
explain why women only achieve positions at lower levels of the hierarchy. This does not 
imply, however, that all women are aware of this dilemma. Instead, we assume that the 
problem is dealt with according to society’s expectations, and that women who have just 
started their careers do not regard themselves as at a disadvantage to men.

3.3. Managers and Their Qualifications

An analysis of the data provided by the Hungarian Wage and Labour Office and the 
Hungarian Statistical Office in 1983 came to the conclusion that managers were 
inadequately educated (Székely 1986). Despite the marked improvement in educational 
levels, many managers had no degree from any institute of higher education. Women 
managers were much more likely to occupy positions without proper qualifications than 
their male colleagues (Table 12). The need, then, to simultaneously meet the goals set 
by personnel policy and professional requirements caused difficulties.

I f  we attempt to deal with professions in which people work exclusively in 
management, then we have a much larger group to study (Table 13). As the data 
indicate, directors of larger social and economic units possess the most advanced 
degrees. The highest qualifications are to be found among public administrators. In 
their case 90% of men and 79% of women possess a higher degree. In local government 
administrations at least 2 /3  of the employees have diplomas. The discrepancy in 
qualifications between men and women is most marked in the management of
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companies. One-fourth of the men and almost half of the women in top positions have 
no college or university degree. The lowest educational levels can be found among 
commercial and catering management, where only 1 2 -1 4 %  of men and 5 -8 %  of 
women possess a diploma. People in these groups mainly graduated from secondary 
schools with А -level exams. Commerce and the catering trade play an especially 
important role in the employment of women. Twenty-three thousand of the 132,000 
women managers work in these fields. Here, new enterprises also play their role, since 
women show special preference for starting businesses in these two particular fields.

3.4 Managers and Incomes

The discrepancy in earnings between the genders is significant, not only among active 
earners, but quite strikingly among managers as well. In  1991 the difference in average 
monthly salary between the genders among white-collar workers was 36.6% in the 
private sector and 33.2% in the public sector — both in men’s favour (Table 9).

An analysis of the salary categories of men and women managers indicates that 
almost 1 /2  of all men and hardly more than 1/4  of women belong to the highest 
category (Table 14). Why is there such a marked difference in earnings between men 
and women managers?

3.4.1. Geographic Factors Affecting Earnings

The discrepancy in earnings between those working in Budapest (the largest city in 
Hungary) and the rest of the country has been widely known for a long time. This 
difference is even greater along gender lines. On the basis of salary statistics we can 
distinguish between three categories: Budapest, towns, and villages. In each case the 
proportion of women is 1 /4 - 1 /3 .  The earnings attainable in higher positions decrease 
as we move from Budapest to smaller localities. Monthly salaries are lower and lower 
(in the case of both genders) and women considerably fall behind in earnings in smaller 
towns. While male managers living in smaller towns earn scarcely 76% of what is earned 
by those in the capital, female managers are in an even worse position — they pull in 
only 63.7% of what their counterparts in Budapest earn. Women managers in the 
countryside are at a disadvantage in several respects: they fall behind in earnings both in 
comparison to men and to women living in Budapest (Table 15).

3.4.2. The Hierarchy

Surveys about incomes at companies, co-operatives, enterprises, and state-financed 
institutions which employ more than 50 workers most clearly shed light on the reasons 
for the discrepancy in earnings between men and women managers. As a result of the 
standardisation of data, the „difference between the genders is relatively low at the same 
levels of the hierarchy” (A keresetek 1993:8). If  we focus solely on managers, the 30%  
difference mentioned above is considerably reduced (Table 16). The same applies to 
companies employing less than 50 people. The first striking phenomenon to be noted is
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companies than at private companies. The other — less surprising — fact is that the 
higher we climb in the hierarchy, the lower the ratio of women to men and the greater 
the difference in earnings. Only a few women can manage to get into top positions.5 We 
are back again to the root of the problem: it is not the discrepancy in earnings that is 
significant, but rather the different participation rates between the genders in top 
management.

Unfortunately, we cannot calculate the monthly per-capita salary of women 
managers’ family from the data collected in Hungary. An analysis of the surveys 
conducted abroad leads us to suspect that women managers’ households are in a much 
better condition financially than the families of their male counterparts. This is because 
both the husband and wife in these families are likely to be earning high incomes 
(Rosener, 1990).

4. Women in the Economic Elite
Now we should turn to the most disputed and most interesting group — the members 
of the economic elite.6 They form a small homogeneous group within the statistical 
category labelled ‘managers and leaders’ in the census. 16% of the economic elite were 
women according to the survey performed in 1990. This result corresponds to the 
percentage measured in the ‘manager A ’ category mentioned above, and to 
international findings.

Every manager in the economic elite possesses the necessary degree, either from a 
college or from a university. Even within the economic elite men differ from women 
according to position held: 30% of men in the sample worked as top directors or as 
deputy directors, while only 5% of women occupied these positions. In  contrast, 25% of 
women were heads of department as opposed to 9% of men. An analysis of career paths 
makes it quite clear that men began their careers earlier. Women obtained their first 
managerial positions sometime between their 31st and 40th year, while 1 /3  of men had 
already become managers by the age of 30 or even earlier. (This correlates with our 
findings in the category of managers and leaders.)

5 T h e  ca teg o ry  o f ‘m anagers A ’ o n  th e  to p  o f  th e  h ierarch y  is no t in  th e  least h o m o g e n e o u s . B esides 
th e  d ire c to r o f  th e  com pany, th e  ch ief en g in ee r an d  th e  ch ief accoun tan t a r e  a lso  in c lu d ed  in 
th is  category . H e te ro g en e ity  is p rev a len t am o n g  o th e r  categories as well.

6 T h e  eco n o m ic  e lite  consists o f  m an ag e rs  w o rk in g  in  th e  to p  positions o f  e c o n o m ic  life  and 
m a n a g e m e n t. T h e  artic le  en titled  „M an ag ers’ rec ru itm en t, identity and  v a lu e -o r ie n ta tio n ” w as 
a  p ro d u c t o f  a  re sea rch  p ro g ram  led  by G yörgy L engyel an d  T am ás R ozgonyi a t  th e  Socio logical 
In s ti tu te  o f  th e  H u n g arian  A cadem y o f Sciences a n d  th e  Sociology D e p a rtm e n t o f  th e  B udapest 
U n iv ers ity  o f  E co n o m ic  Sciences in  th e  sp rin g  o f  1990. T h e  p ro g ram  w as f in a n c e d  by the  
H u n g a ria n  Scientific R esea rch  F u n d . D u rin g  th e  resea rch  w e studied  th re e  su b -sa m p lé s  in  the 
e c o n o m ic  elite: 1. to p  lead e rs  in  th e  o rg an isa tio n  o f  econom y (M inistry  o f F in a n c e s , M in istry  o f 
In d u s try , N a tio n a l P lann ing  O ffice), 2. th e  to p  m an ag e rs  in banking, and  3. to p  m a n a g e rs  o f the 
s ta te -o w n e d  industries. T h ree -h u n d red -an d -sev e n ty -o n e  p eo p le  re sp o n d ed  to  th e  questions. 
T h e re  w e re  61 w om en  am o n g  th e  resp o n d en ts .
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Women in top management have a disadvantage with respect to private life as well 
as to position held. We found a considerable difference in the marital status of the 
informants. Male managers have better chances in the ‘marriage market’ than the rest 
of the male population of the same age. Their marriage rate is higher than the average: 
92%  were married and 6%  divorced. In contrast, women managers are less likely than 
their ‘inferiors’ to be married: 2 /3  were married, 1 /4  divorced and 1/10 single. As a 
consequence, women managers have fewer children than the average woman. They live 
in smaller households, quite frequently by themselves. Having analysed the differences 
between the genders, we have come to the conclusion that women managers have to pay 
a heavy price for obtaining high positions and for advancing within the hierarchy in a 
male-dominated world.

5. Two Elections in Hungary7: Women in Politics
In  the last decades economic and political as well as ideological factors influenced 
women’s employment. Bills were passed and social movements worked with the 
intention of raising the educational level of women and their participation in 
management. The figures have indicated that more and more women are taking part in 
the economy, in public administration, in party and mass organisations. As we already 
pointed out when discussing qualifications, the correspondence between political 
correctness and education was not altogether successful in many cases. Poorly prepared 
‘token women’ promoted into top positions have done much harm to equal rights. This 
form of forced emancipation undoubtedly accounts for some of the serious prejudices 
against career-oriented women.

Even before the fall of the socialist regime the social and political role of men and 
women was approached in very traditional terms in Hungary (Tóth 1990). This rather 
conservative attitude was articulated in the local government and (especially) 
parliamentary elections, where the male and female spheres (public versus private life) 
were sharply distinguished. Women’s participation in public life has considerably 
decreased. The higher the position and the greater the constituency, the less likely 
women will serve as representatives. In 1990, the rate of women in local governments 
was higher than among parliamentary representatives and mayors (more than 15%). 
The percentage of women mayors is markedly lower, approximately 10% (Table 17). In 
th i case of the parliamentary elections, 9% of the candidates and eventually 7.3 % of the 
representatives were women. Aside from the National Electoral Coalition, which 
nominated the most female candidates, only the Young Democrats and the Free 
Democrats had more than 10% women among their nominees. Following the elections 
only two out of these three political organisations won seats in Parliament, and both in 
the opposition; thus, it is not in the least surprising that the percentage of women in 
Parliament is exceedingly low (Table 18). Among the parliamentary factions women are

7 T h e  t i t le  w as b o rro w ed  fro m  a  p u b lica tio n  (Two E lec tio n s  in  H u n g ary  in 1990), ed ited  by th e  
H u n g a ria n  S tatistical O ffice.
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most poorly represented in the governing parties where the ratio of women does not 
reach the average of 7.3%. There are more women representatives in the opposition 
parties: in the Hungarian Socialist Party some 15% of representatives are women 
(Table 19).

Society, in essence, has voted for men to take over the responsibility of running the 
country. Moreover, during the formation of the new government and the political 
changes, women’s special interests were not taken into consideration. Hardly any role 
— not even a symbolic one — was entrusted to women in the executive power. Just one 
woman became a minister (without portfolio) in the cabinet formed in 1990, and women 
are present in the high administration of the ministries in an insignificant number (four 
people, see Table 20).

III. Conclusions
In  this survey, which relies primarily on international and Hungarian data, we intended 
to take a close look at women managers’ position in the economy and in society.

According to both international data and Hungarian trends, more and more women 
have attained top positions in the recent past. Thus their percentage and outright 
numbers have gradually increased within the group. In spite of these improvements, 
men and women do not have equal chances of advancing in the hierarchy, or of 
achieving top positions.

Differences in opportunities between men and women cannot be explained by their 
differing educational levels, since just as many women as men study in higher 
educational institutions (except for in the technical universities and colleges). The 
different activity ratio between the genders does not provide a satisfactory explanation 
either, for almost half the active wage earners are women.

Women’s chances are often reduced because starting a family and embarking on a 
career coincide. Analysis of the age-group divisions, and of data on marital status, 
supports this observation.

Women have fewer chances to occupy more prestigious and responsible positions, 
and are usually found at lower levels of the hierarchy. The discrepancy in earnings within 
the group of managers is quite high, although the standardisation of positions conceals 
the majority of these differences.

Women play a relatively insignificant role in political life. In analysing the 
composition of Parliament, the Cabinet and the local governments we have come to the 
conclusion that disproportionately more men than women are entrusted with 
responsible positions, particularly in larger constituencies.

The survey focussing on the economic elite has indicated that even within this group 
women obtain lower positions. In addition, women managers quite often sacrifice their 
private lives for a career.

Society apparently does not appreciate women who break with tradition and advance 
their careers. In the last decades forced emancipation has produced just the opposite
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effect of what its planners intended. Women are not in the least encouraged to strive for 
top management positions by the social-economic milieu. Instead they are exposed to 
traditional expectations. They are pressured into making a choice between family and 
career, rarely feeling free to harmonise the two. The interviews we have proposed to 
carry out could help us to gain a deeper understanding of the nature of the decisions 
women are obliged to make.
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Table 1. Female labour force as a percentage of total labour force, 1975, 1984, 1992 and o f the 
major group 2, 1992s

1975 1984 1992 major group 2

Western Europe
Austria 40 41 41 16.4
Belgium 34 38 42 -
Denmark 41 45 46 14.7
Finland 46 47 47 24.8
France 37 39 43 -

Germany 37 39 41 23.3
Ireland 27 29 31 15.1
Italy 30 35 37 -
Luxembourg 36 12.0
Netherlands 28 35 40 15.9
Norway 38 43 45 26.7
Sweden 43 47 48 -

Switzerland 34 35 38 -

United Kingdom 37 40 43

N orth Am erica
Canada 37 41 45 40.8
United States 39 43 45 40.7

Eastern Europe and USSR
Belorussia 49 -

Bulgaria 47 49
Czechoslovakia 45 46 47 -

Estonia 50 -
German Democratic Republic 50 52
Hungary 44 45 46 58.2
Latvia 50 -
Lithunaia 49 -

Poland 42 43 45 15.6
Rumania 36 40 46 -

Russia 49 -

Ukraine 49 -

USSR 51 51

Southern Europe
Greece 30 31 37 10.1
Portugal 38 43 43 18.9
Spain 21 30 36 9.7
Turkey 36 35 31 5.3
Yugoslavia 38 39

The Economic Role of Women in the ECE Region, p. 13, Year Book of Labour Statistics 1992, pp. 
3 8 - 4 9  a n d  1 7 6 -1 9 3 . 8

8 IL O  s ta tis tic s  use th e  IS C O  (1968) occupational g ro u p s . In  th is tab le th e  d a ta  o f  th e  seco n d  
m a jo r  g ro u p  have b e e n  show n, e.g., ‘A d m in istra tiv e  a n d  m anagerial w o rk ers’. T h is  m ajo r 
o c c u p a tio n a l g roup  consists o f  tw o subgroups ( ‘L eg isla tive  officials an d  g o v e rn m e n t 
a d m in is tra t iv e ’ an d  ‘M a n a g e rs ’) b u t th e  statistics d o  n o t  g ive  th e  data separately .
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Table 2. Women in government offices9

M inistries
econom ic , political and legal social

F e m a le
n u m b e r

m in is te rs
%

A u stria 1 3 2 12.5
B elgium 6 1 1 4.8
B ulgaria 3 0 1 5.9
C zechoslovakia 0 0 0 0.0
D en m ark 15 14 4 16.7
F in lan d 0 3 1 7.1
F ran ce 5 1 0 0.0
G re e c e 3 4 1 4.3
N e th e rlan d s 4 1 1 5.9
Ire lan d 0 2 2 10.0
Y ugoslavia 0 0 0 0.0
C an ad a 8 5 6 14.3
P o land 0 1 1 3.7
L uxem bourg 0 0 0 0.0
H ungary 0 1 1 5.3
M alta 0 0 0 0.0
U n ite d  K ingdom 5 2 1 4.8
G e rm a n  D em o cra tic  R e p u b lic  11 1 1 2.9
F ed e ra l R epub lic  o f  G e rm a n y  5 2 2 10.0
N orw ay 8 4 6 33.3
Italy 0 1 0 0.0
P ortugal 2 1 1 6.3
R u m an ia 17 6 6 13.0
Spain 1 2 2 9.5
Sw itzerland 0 n.a. 0 0.0
Sw eden 4 10 6 25.0
U SSR 2 2 1 1.2
T urkey 0 0 0 0.0
U SA 29 11 2 10.5

Source: Women in Government, p. 6.

9 D a ta  refer to  1989, an d  to  th e  positions from  m in is te ria l rank  to  low er execu tive  ran k s  such as 
dep u ty  u n d er sec re ta ry , assistan t secretary, co m isss io n er general, o r d ire c to r acco rd ing  to  th e  
h ierarchy  o f th e  co u n try  in question.
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Table 3. 10 Male and female labour force (thousand)

Y e a r M en W om en A ll P e rcen tag e  o f  W o m en

1970 2 933.5 2 055.2 4 988.7 41.2
1980 2 866.8 2 202.1 5 068.8 43.4
1990 2 513.7 2 013.5 4 527.2 44.5
1992 2 276.5 1 965.3 4 241.8 46.3

S o u rc e s : 1980. évi népszámlálás, vo l. 22, p a r t 1, p. 65; 1990. évi népszámlálás, vol. 3, p p . 8 6 - 8 7 ,
Magyar Statisztikai Zseb könyv 1992, p . 23.

Table 4. Labour force participation rates

L a b o u r fo rce  as a  p e rc e n ta g e  o f pop u la tio n
Y e a r 1 5 -5 9  y e a rs  m ale 15 -  54 years fe m a le

p o p u la tio n
1949 89.7 34.5
1960 91.4 53.3
1970 85.6 64.3
1980 85.9 73.2
1984 86.2 73.8
1990 80.4 69.6

S o u rces : A n d o rk a  et al. 1990, p. 94., A n d o rk a  et al. 1992, p. 29.

Table 5. Women in higher education

1981
n u m b er

(th o u sa n d )
ra tio

1984
n u m b er

(thousand)
ra tio

T o ta l 31.8 50.1 34.5 51.7
p e d a g o g y 6.0 73.4 18.6 73.4
m e d ic in e 4.4 56.8 4.1 54.4
sa n ita ry 0.9 92.0 1.1 96.3
e c o n o m ic s 3.4 61.5 3.9 64.6
law , s ta te  ad m in istra tion  1.4 50.8 1.8 57.3
te c h n ic a l 3.2 17.6 2.6 15.3
ru ra l 1.5 28.3 1.3 31.2
v e te r in a ry 0.1 15.8 0.1 19.5

S o u rce : Nők a mai magyar társadalomban, p. 23.

10 In  H u n g a r ia n  statistics u n p a id  fam ily  m em bers, w ho h e lp  in fam ily business, a re  c o n s id e re d  as 
eco n o m ica lly  active popu lation .
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Table 6. Women possessing a diploma (percentage)

U n iv ers ity , college 1990 1991

U n iv e rs ity  o f Law 48.0 48.1
U n iv ers iy  o f Econom ics 50.5 50.3
T e c h n ic a l U niversities 18.8 20.0
T e c h n ic a l C olleges 15.4 16.0
E c o n o m ic  C olleges 74.8 71 .2
C o lle g e  o f  T ra d e  and  C a te rin g 68.5 68.5
C o lle g e  o f  S ta te  A d m in istra tio n 80.7 80.8

S o u rces : Művelődés és Közoktatásügyi Minisztérium Statisztikai Tájékoztató, Felsőoktatás 1990/91, 
p p . 155, 160, Felsőoktatás 1991/92,. pp. 1 5 0 -1 7 3 .

Table 7. Percentage of women students in higher education in the academic year 1991/1992

W o m en ’s p ercen tag e

U niversities: 55.2
F a c u ltie s  o f Law 52.7
F acu ltie s  o f Econom ics 46.6

T e ch n ica l U niversities 15.1
T e c h n ic a l C olleges 18.4
E co n o m ic  C olleges 67.8
C o lle g e  o f  T ra d e  and C a te rin g 65.4
C o lle g e  o f S ta te  A d m in istra tio n 68.8

S o u rce : H ru b o s  1993:12.

Table 8. Women in different occupational groups

P e rc e n ta g e  o f w om en am o n g 1980 1990

econom ically  active p o p u la tio n 43.4 44.5
w h ite  co llar occupations 57.7 60.6
le a d e rs  and  m anagers ( to ta l) 26.2 33.7

tech n ica l 8.7 12.1
leg isla tion , adm in istra tion  
econom ic , trad e 38.0 46.6
m ed ical, cultural 47.7 55.0
accountancy , banking, financial 45.6 46.8

1980. évi népszámlálás, vol. 22, pt 1, pp. 228 -  231, 1990. évi népszámlálás, vol. 3, p p . 8 6 - 8 7  and 
9 0 - 9 1 .
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Table 9. Distribution o f white c o lla r  employees in the hierarchy

companies public a d m in is tra tio n
m en w om en m en w o m en

m a n a g e r  A  5.1 0.9 3.6 0.5
m a n a g e r  В 7.3 2.1 4.4 0.7
l e a d e r  A  8.9 4.2 5.2 1.3
l e a d e r  В  12.1 1.9 6.1 4.1
l e a d e r  C  29.4 9.4 1.3 2.2
s u b o r d in a te d  37.2 81.5 79.4 91.2

w h ite  c o lla r  employees 100.0 100.0 100.0 100.0

S o u rc e : Kereseti arányok szakképzettségi...,, Table 8.

Table 10. Women’s proportion in management (percentage)

O c c u p a tio n s 1960 1970 1980 1990

te c h n ic a l  director, chief e n g in e e r 1.7 4.2 5.2 7.4
le a d e r s  in  central public a d m in is tra t io n 8.1 11.8 16.4 33.9
le a d e r s  in  local governm ent 12.5 15.3 27.9 40.1
p a r t ie s ,  m ass organisations n.a. n .a . 26.7 38.7
c o m p a n ie s , institutes 7.4 6.4 15.5 24.6
c o -o p e ra tiv e s 2.4 2.9 7.4 13.0
c o m m e rc ia l  m anager n.a. n .a . 55.4 62.8
c a te r in g  m anager n.a. n .a . 54.7 51.6

S o u rc e s : A nők helyzetének alakulása, p p . 33 -  3 4 ,1980.évi népszámlálás, vol. 22, pp. 228 -  2 3 1 ,1990. 
évi népszámlálás, vol. 3, pp . 86 -  87  a n d  9 0 -9 1 .

Table 11. Distribution of leaders and managers by age groups

A g e  g ro u p
th o u s a n d

M en
proportion

W om en
thousand  p ro p o r tio n

1 4 - 1 9 0 .6 0.2 0.4 0.3
2 0 - 2 4 6 .7 2.6 3.3 2.5
2 5 - 2 9 16.2 6.2 6.7 5.0
3 0 - 3 4 29 .8 11.5 16.5 12.5
3 5 - 3 9 45 .3 17.5 27.8 21.1
4 0 - 4 9 9 8 .8 38.0 57.5 43.5
5 0 - 5 4 3 2 .7 12.6 17.2 13.0
5 5 - 5 9 25 .5 9.8 2.3 1.7
6 0 - 4 .2 1.6 0.5 0.4

T o ta l 259 .8 100.0 132.2 100.0

S o u rc e : 1990. évi népszámlálás, v o l. 3 , pp. 86 -  87.
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Table 12. Ratio o f  incongruence among top managers in the economy

M e n W o m e n
to ta l lack of to ta l lack  o f

P o sitio n n u m b er academ ic n u m b e r acad em ic
d eg ree (% ) d e g re e (% )

D ire c to rs 3055 28.1 237 45.1
T ech n ica l vice d irec to rs 1818 14.7 78 34.6
B usiness v ice d irec to rs 1487 33.3 769 48.4
T ra d e  vice d irec to rs 438 29.5 29 27.6
T ra ffic , te leco m m u n ica tio n  vice dir. 54 27.8 3 33.3
O th e r  vice d irec to rs 693 18.6 89 27.0

T o ta l 7545 25.2 1205 44.8

S ource: Székely 1986:31.

Table 13. Educational level of leaders and managers

M en
prim ary  school vocational secondary university

o r  less school school co llege

tech n ica l d irec to r
c h ie f  en g in ee r 321 239 2507 6763
cen tra l
p u b lic  ad m in is tra tio n - 1 180 1629
local g o v ern m en t 73 19 848 2394
p a rtie s , m ass o rgan isa tio n s 31 19 362 712
co m p an ies , in stitu tes 237 251 2671 9942
co -o p era tiv es 256 184 1674 3583
com m erc ia l m anagers 1794 2471 4943 1309
ca te rin g
m an ag e rs 740 1352 2594 765

W om en
prim ary  school vocational secondary university

o r less school school co llege

tech n ica l d irec to r
ch ie f en g in ee r 44 18 192 528
c en tra l
p u b lic  ad m in is tra tio n - - 254 677
local g o v ern m en t 35 7 717 1521
p a rtie s , m ass o rg an isa tio n s 27 8 284 391
co m p an ies , in stitu tes 217 73 1690 2303
co -o p era tiv es 48 19 458 326
co m m ercia l m anagers 4122 5281 7302 878
c a te rin g
m an ag e rs 1338 962 2651 436

S o u rce : 1990. évi népszámlálás, vol. 3, pp. 1 0 2 -1 0 3 .
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Table 14. Distribution o f  managers among earning categories

Men Women
3001 -  4000 Ft _ 1.6
4001 -  5000 Ft 0.2 3.5
5001 -  6000 Ft 1.3 4.4
6001 -  7000 Ft 1.3 3.7
7001 -  8000 Ft 3.0 8.8
8001 -10000 Ft 13.7 14.1
10001 -12000 Ft 13.7 16.6
12001 -15000 Ft 22.2 19.6
15000 -  Ft 44.6 27.7

100.0 100.0

Source: Л keresetek színvonala, szóródása..., pp. 61 and 63.

Table 15. Monthly gross earnings of managers by settlements

Men Women Female/male
earnings

Proportion of 
women in group

Budapest 17 827 14 797 83.0% 35.4%
Other cities 15 076 11 500 76.3% 27.6%
Villages 13 549 9 419 69.5% 33.7%

Total 15 678 12 334 78.7% 31.6%

Source: A keresetek színvonala, szóródása..., pp. 23-24.

Table 16. Monthly gross earnings of women in managerial positions as a percentage of male 
earnings

Female/male earnings Proportion of women
__________________________________ (percentage)__________________(percentage)
companies with more than 
50 employees
Manager A 85.5 15.0
Manager В 96.3 22.3
Manager C 101.4 32.1
Leader A 97.4 13.6
Leader В 80.1 24.2

Institutes of public administration
Manager A 73.9 12.2
Manager В 84.4 13.7
Manager C 88.6 20.0
Leader A 72.9 40.2
Leader В 76.7 62.9

Source: Kereseti arányok szakképzettségi..., tables 8 and 9.
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Table 17. Representatives and mayors o f  local government

Men Women Total

Representatives of local government 
Settlements with less than 10,000 inhabitants 
number 15 253 2 907 18 160
proportion 84 16 100

Settlements with more than 10,000 inhabitants 
number 2 513 377 2 890
proportion
Mayors

87 13 100

Settlements with less than 10,000 inhabitants 
number 2 082 263 2 345
proportion 86 14 100

Settlements with more than 10,000 inhabitants 
number 115 4 119
proportion 97 3 100

Source: Két választás Magyarországon, tables 2.1.1. and 2.2.1.

Table 18. Parliamentary candidates 1990

Party Men Women Percentage Distribution
of women of women

MDF (Democratic Forum) 400 25 5.9 7.9
FKgP (Smallholders Party) 313 20 6.0 6.3
KDNP (Christian Democrats) 189 16 7.8 5.1
SZDSZ (Free Democrats) 297 39 11.6 123
Fidesz (Young Democrats) 170 26 13.3 8.2
MSZP (Socialist Party) 364 40 9.9 12.7
independent 175 15 7.9 4.7
MSZDP (Socialist Party) 201 26 11.5 8.2
MSZMP (Socialist Workers Party) 199 20 9.1 63
HVK (Patriotic Election Coalition) 272 48 15.0 15.2
Agrárszövetség (Agrarian Association) 228 10 4.2 3.2
Magyar Néppárt (Populist Party) 152 13 7.8 4.1
Vállalkozók Pártja (Entrepreneurs Party) 120 11 8.4 3.5
others 111 7 5.9 23

Total 3191 316 9.0 100.0

Source: Két választás Magyarországon, table 1.1.1.
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Table 19. Distribution o f  MPs 1990

Men Women Proportion of women 
in factions 

(percentage)
M D F  (Democratic Forum) 156 8 4.9
FKgP (Smallholders Party) 41 3 6.8
KDNP (Christian Democrats) 20 1 4.8
SZDSZ (Free Democrats) 84 8 8.7
Fidesz (Young Democrats) 19 2 9.5
MSZP (Socialist Party) 28 5 15.1
independent 10 1 9.1

Total 358 28 7.3

Source: Parlamenti választások 1990, pp. 600 -  607.

Table 20. Leaders of ministries by sex

men
1990

women
number

percentage of women

Minister 13 0 0.0
Secretary of state 23 1 4.3
Deputy secretary of state 39 3 7.7

Total 75 4 5.2

1993

Minister 13 0 0.0
Secretary of state 26 3 11.5
Deputy secretary of state 44 1 2.3

Total 83 4 4.8

Source: Képviselői Kézikönyv 1990, pp. 125-130, A Magyar Közélet Kézikönyve, July 1993, pp.
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J u d it  Csoba

JO BH UNTERS A N D  TH E  W ORK-SHY:
P E R M A N E N T  U N E M P L O Y M E N T
A N D  T H E  W ILLIN G N ESS TO T A K E  UP W O R K

Purpose o f the study

The mass media daily enable us to learn more and more about Hungary’s economic 
difficulties and about the effect these generate in employment. The number of statistics 
that highlight an increase in the number and rate of unemployed people is growing. 
Significant as these figures are, they reveal very little about the plight of the people behind 
them.

In addition to published statistical figures, a growing number of articles and analytical 
studies have recently appeared (cf. Bánfalvy 1991, Nagy 1991, Fekete-Szabó -  Sándor,
1991) .

In spite of all this, we have hardly any information of the difficulties and ways in which 
unemployed people are trying to find jobs to support their families. We do not know what 
happens to them in the course of ever-increasing unemployment; nor do we know what 
sort of financial crisis and mental anguish they go through as they proceed along the path 
which seems less and less hopeful. Little do we know what happens to them after their 
benefit is withdrawn.

It is especially timely to study the problems of everyday life, bread-and butter worries 
and people’s attempts to cope at a time when the unemployment rate is continuously 
rising. Experts say that the unemployment rate in the two counties which we have studied 
(13% in Hajdú-Bihar County and 21% in Szabolcs-Szatmár-Bereg County at the end of
1992) has not peaked yet. In addition to those who are registered as unemployed and 
receive benefits, the number of those who, after their unemployment benefit is 
withdrawn, are left behind by the system unable to find new employment is considerable.

In the middle of 1992, within the framework of an O TK A  research programme and 
aided by the Hungarian Credit Bank’s Foundation for Hungarian Science, we had an 
opportunity to have a closer look at the unemployed and to gain experience as to how 
subtle and versatile this stratum is, which is often characterised by a mere ra te .1

1 In conducting the interviews and compiling the preliminary materials I was greatly helped by 
my friends Éva Szabóné Orosz, Margit Boda, Ibolya Szalay and Sándor Márton. I would hereby 
like to thank them for their support.
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M e th o d  o f  study, com p osition  o f  the sam ple

O ur study was conducted in two towns: Nyíregyháza and Debrecen.
In  order to familiarize ourselves with the unemployed, besides processing available 

statistical information and analysing documents, we chose a sample of one hundred with 
a view to making interviews with them .2 Half of the respondents randomly selected from 
people registered as unemployed in January 1991 were from Debrecen, the other half 
from Nyíregyháza. The age bracket of the people interviewed, male and female, was 
between 25 and 45. We chose this particular age group because, in our view, this 
generation carries multiple burdens on its shoulders. In addition to the problems involved 
in raising children in their own families, they also have to deal with the problems of 
helping — not infrequently financially — their aging parents, hence their unemployed 
status concerns far broader social strata, and affects the lives of far more individuals than 
in the case of other generations.

W e  selected people as our respondents who became unemployed in January 1991 so 
as to enable ourselves to find out about long-term unemployment, although we were not 
able to conduct a follow-up study. We conducted our interviews between March and May 
1992 thus we were able to gather information about a minimum of one year. We 
discovered what happened during that year and we learnt about the typical reactions and 
responses among the unemployed studied.

W e also chose our sample with a view to including only people who were receiving 
unemployment benefits in January 1991 because in 1990 there was also a significant 
number of people registered as unemployed who, in fact, were employed but registered 
themselves with the authorities as unemployed in the hope of finding better jobs.

Finally, we excluded from the sample those with qualifications higher than secondary 
school because, due to their small number, it would have been impossible to provide valid 
information about them.

In  the course of our half-structured interviews we focussed on the following groups 
of problems:

-  the composition of the households of unemployed people; the persons living 
together

-  schools, courses, qualifications
-  professional life
-  last place of employment and the circumstances of becoming unemployed
-  the everyday life of unemployed people (structure of activities, time structure)
-  relationship with the County Jobs Centre
-  relationships (family, relatives, friends, neighbours, etc. )
-  the psychological effects o f being unemployed
-  health status
-  re-employment; outlook on the future

2 From the finished interviews only 95 could be used in the course of setting up the tables
representing the samples (due to lack of data, e. g., ambiguous answers, classification problems).
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In what follows we intend to present our experience gained in the course of our 
research primarily with respect to voluntary unemployment as well as people’s attempts 
to find a way forward which can be characterised as typical among the long-term: 
unemployed. There were significant differences among the unemployed from whom our 
random sample was chosen in the two towns of the study.

In January 1991 the number of people receiving benefits between 25 and 45 years ofi 
age, with a maximum of secondary school education was 181 in Debrecen, while the 
corresponding figure in Nyíregyháza was 662.

The ratio of men to women among those interviewed, 62 to 38%, coincided with their 
distribution among the unemployed in general.

The average age of the respondents was 36.5. This does not correspond to the average 
age of unemployed people, which is explained by our choice; we had wanted to study a; 
narrower cohort, people between 25 and 45. We had originally thought that this age was 
equally far from the start of people’s careers and from retirement thus having a lesser 
effect on people’s chances of finding work. In the course of the interviews, however, it  
became increasingly clear that from the aspect of the chances of finding employment, it 
was wrong to have ranked people’s ages among the secondary, less important factors.

This was borne out by the respondents’ experience: when you reach the age of 40 you: 
are considered to be old and your chances in job-hunting are small. O f course age alone 
is not decisive; people’s chances of finding jobs are also influenced by other factors 
accompanying age, e. g., one’s physical state — to what extent has a person been worn 
out by strenuous physical work by the time he or she is 35 or 40. Another factor is 
appearance; what signs has a deviant way of life not infrequently accompanying 
unemployment left on people applying for jobs? And it is a well-known fact how important 
looks are in the case of women applying for vacancies in office management or perhaps 
as secretaries. We will return to these aspects in subsequent parts of the paper.

The time when our respondents became unemployed (January 1991) still belonged 
to an early stage of unemployment. In the public opinion this period was associated with 
cutbacks in the number of unskilled workers. For the Nyíregyháza sample this hypothesis 
was not confirmed. Judging by the distribution of staff groups, the number of skilled and 
unskilled workers were similar as early as 1991, with the skilled workers slightly 
outnumbering their unskilled counterparts. And in Hajdú-Bihar County, especially in 
Debrecen, to our surprise, we found that the early stages of lay-offs had affected skilled 
workers on the largest scale, closely followed by employees working in administration 
and office management.
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Table 1. Division o f sample by s ta ff  groups (percentage)
(N  = 95 people)

skilled semi-skilled unskilled administrative low-level Total
workers workers workers management

Debrecen 47. 1 13.2 3.8 20.8 15. 1 100
Nyíregyháza 35. 7 16.7 28.6 11.9 7. 1 100

In  addition to the above, the distribution of the respondents by their educational level 
also shows that even the early stages of unemployment weren’t characterised by a 
preponderance of unskilled workers.

Table 2. Distribution of people interviewed by educational level (percentage) 
(N  = 95 people)

less than 8 years 8 years 
of elementary school

vocational school secondary school Total

Debrecen 0 15. 1 39.6 45.3 100
Nyíregyháza 2. 4 40. 5 33.3 23.8 100

W hen analysing our data it is necessary to make a distinction between the duties of the 
respondents at their last place of employment and in the greater part of their lives, for in 
most cases these do not coincide. As a result of mounting financial, but not infrequently 
psychological pressures, employees accept vacancies that could be filled by employees 
with lower educational levels and skills. At the same time, as the number of the 
unemployed grows, employers, too, are beginning to employ better qualified people to fill 
vacancies. Often it is not the higher qualification but its versatility that matters. These days 
shorthand and typing skills do not suffice for employees in office management. They are 
expected to be computer literate, speak languages, to have done secretarial courses, etc.

Table 3. Position in the present labour market of the respondents (percentage) 
(N  = 95 people)

receiving not receiving 
benefit

in work inactive Total

Debrecen 52.7 7.6 32. 1 7.6 100
Nyíregyháza 71. 4 11.9 9. 5 7.2 100

Those who do not receive benefits have used up the time allocated to them by their 
unemployment benefit. (There was one exception, though, who had his benefit withdrawn 
for not co-operating with the Jobs Centre. He did not accept the job that they had offered 
to him. )
W ith in  the stratum of ‘inactive’ people there are equal numbers of women receiving 

maternity allowances and people receiving disability benefits. We classified as recipients
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of disability benefits only those individuals who were already receiving their benefits at 
the time of the interviews.
Due to the small number of participants, the sample cannot be regarded as representative 
in any way. However, it is my conviction that these interviews have brought us closer to 
finding out more about the characteristics of this stratum and have enabled us to have a 
better understanding of its background motivation.

‘V oluntary’ unem ploym ent

in olden times those who wanted or liked to work did work whereas those who didn’t, 
were hobos — just like now.”

One of the harshest opinions of the unemployed among the general public is, especially 
in earlier periods, that only those become members of this stratum who themselves are 
to blame for their misfortunes and that the majority of them volunteer for the status of 
unemployed.

It is a commonly held view today, too, even among the unemployed themselves, that 
if someone tries hard they can find employment.

It is extremely difficult to give a notional definition of who a voluntary unemployed 
person really is. In what follows we shall look at a few opinions.

„In the world unemployed people are grouped into two classes: those becoming 
unemployed voluntarily and those who become unemployed inevitably. The voluntary 
unemployed are those who do not consider work profitable for pay below their 
unemployment benefit.”

We found several individuals among our respondents who were reluctant to work even 
for pay somewhat higher than their benefit. They are only willing to take up employment 
again if their pay is considerably higher than the sum of their present unemployment 
benefit.

It is equally difficult to define the concept of voluntariness if we are to classify into 
the categories of voluntary versus non-voluntary women with young children, people with 
impaired physical condition or sick people. The above definition cannot be extended to 
include them. Marie Jahoda’s idea of voluntariness reflects the diversity of everyday life 
much better: „Conclusions regarding the ‘voluntary’ nature of unemployment should be 
rejected. One reason is that the notion of ‘voluntariness’, as it is commonly known, implies 
that the individuals take a deliberate and careful decision to choose unemployment as 
something more favourable than employment. Even if we add to the number of those 
who are better off being unemployed than the employed (who are usually low-paid heads 
of families and people with large families) the drop-outs and scroungers, who would live 
on lower living standards rather than go out to work, it would still be absurd to assume 
that there are greater numbers amongst the unemployed who choose unemployment on

3 Quoted from a lecture delivered by Bálint Zöld, Chairman of the Hungarian Psychiatric
Association at the conference „Unemployment and Mental Hygiene in Hungary ’92”, 16
January, 1992.
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a voluntary basis. Either way, the boundaries of ‘voluntary’ decisions are strictly 
determined by pressing social norms and past experience. What is left beyond all this is 
very important but not great enough for us to be able to explain the current rise of 
(unemployment by voluntary decisions.” (Jahoda 1991: 8).

W e have to disagree with Jahoda’s point that there are no individuals among the 
(unemployed who take a careful and deliberate decision in choosing this condition because 
iin the short run it seems and, in fact, is more profitable for them. While analysing the 
iinterviews we found that ‘volunteers’ fell into several groups. At the same time the 
(findings of our research support the second part of Jahoda’s statement that it is not the 
woluntary unemployed who are primarily responsible for the rapid increase in the 
(unemployment rate and that the pressures of the environment play a great role even in 
tfhe cases of the unemployed that seemed ‘voluntary’.

Let us return now to our own study and to those who do not want to work for a shorter 
cor longer period, or to those who may never want to work again. Let us examine the 
(extent to which these decisions were free or forced by circumstance, and let us see what 
tftiese pressures are.

(First of all we wanted to find out whether those interviewed were considering 
disemployment or they had recently quit looking for work altogether (maybe did not even 
ttdke up employment). Naturally, here we considered only individuals who were still out 
affwork, assuming that those who had re-employed had automatically considered finding 
\work.

ШаЫе 4. Are you considering seeking a job? (percentage) 
(PJ = 95 people)

Yes No Total
UDebrecen 77.8 22. 2 100
(Nyíregyháza 86.8 13.2 100

O n e  cause of the discrepancy between the figures of Debrecen and Nyíregyháza may be 
(Ihat in 1991 in Debrecen it was still somewhat easier to find work. Thus, those who really 
wanted to work and did not belong to the group of the multiply disadvantaged, were more 
Ilikely to find jobs than their Nyíregyháza counterparts. From this aspect, the 77. 8%  is 
an already filtered population.

In  Nyíregyháza the chances of employment lagged behind both the national and the 
M ajdú-B ihar County average already in 1991. Within the total number of unemployed 
jpeople the number of those who wanted to find work but remained unemployed was 
somewhat greater in Szabolcs-Szatmár-Bereg County.

W ithin the group of those who wanted to work further groups could be isolated 
(depending on the conditions jobless people were willing to accept or on their explanations 
;as to why they no longer wanted to work.

In  what follows we examine how soon job-seekers would like to return to work:
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Table 5. How important is it  to you to return to work? (percentage)
(N = 95 people)

very not very not at all total
urgent urgent urgent

Debrecen 48. 7 28.6 25.7 100
Nyíregyháza 42. 1 31.6 26.3 100

As can be seen, only half of the job-seekers find it essential that they should find a job 
as soon as possible. For some reason or other, the others adopt a wait-and-see attitude 
(as we shall see from our examples, the majority of these wish to stay at home until their 
benefits are withdrawn), and over a quarter of the sample find re-employment not urgent 
at all; maybe they will drop out of the cycle of potential job-hunters for good.

Let us examine the people who have quit looking for jobs temporarily and those who 
have given up for good.

O f course there are no clear types here, either, as the motivations for one’s decision 
may be extremely diverse in particular cases, but we intend to present the most 
characteristic examples.

1. T h o s e  w h o  a d o p t  a  w a it-a n d -se e  p o l ic y

„I won’t have physical work recommended to me. It ’s degrading. ”
„No work is degrading if I do it with dignity!”

Close to a quarter of the respondents belong here, they are the ones who will look for 
jobs with lesser intensity or not at all in the near future, or at least while they receive 
their benefits.

It should be noted here that the people interviewed had been out of work for over a 
year. In the early stage, especially in the first three months, greater numbers were 
intensively looking for jobs. The present opinions thus reflect the apathy following their 
first disillusionment and despair.

1.1. The largest group of those who have adopted a wait-and-see attitude is made up 
of people who are satisfied with the amount of their unemployment benefit and, after 
previous enquiries, they have concluded that in the vacancies offered to them they would 
receive a considerably lower income than their present unemployment benefit. Hence 
they are deterred from taking employment as long as they receive their benefit. (This, of 
course, does not mean that they do not make money in the ‘shadow economy’. )

121



Man o f  40, driver. His unemployment benefit at present is 14,000 forints.
„I could find a job for 10,000, but I ’d have to load bricks and gravel, alone, with flexible working 
hours, and I ’d also have to be a mechanic! I ’d rather not... . I ’m almost 40, and they expect me to 
go to work for 10,000 forints? And from that the pension contribution and lots of other things 
would be deducted! I ’d rather be unemployed and get seven thousand forints and do something 
on the side. I  may even be better off this way as I  don’t need to buy a bus pass, money for clothing 
to dress neat and I don’t have to pay for my children’s school lunch. That’s about 2000 forints for 
two kids.”

Man o f  32, skilled worker
„ If I  had tried hard enough I would have found some sort of employment but I won’t do it just so 
that I  can have a job... . In other words, I  wanted to work for the money and not to work as a 
replacement for sitting at home.”

Man o f  33, skilled worker
„I would go out to work if 1 got a different sum of money. At first I received maximum benefit.” 

Man o f  32, high-school graduate. His benefit is 14,500 forints.
„I don’t want to find a job... To tell you the truth, I feel I  have entirely different objectives for 
myself than simply find any job at 32.”

Man o f  37, high-school graduate. Wants to set up his own business after his benefit stops. 
„When my attempts failed, I  received a relatively good benefit, I decided to wait for the time 
being.”

1.2. The second group of wait-and-seers is made up of those with not too high benefits 
who decide to wait until their benefits are withdrawn because the consequential increase 
in their income would be negligible. They use the duration of the benefit to wait for or 
find the appropriate job. Their benefit is a safe source of income, thus they are not 
financially forced to take the very first opportunity under unfavourable conditions.

Woman o f 40, high-school graduate.
„If I  am paid 10,000 forints, that’s hardly more than my benefit. Then I say I ’d rather stay at home 
with my family, for 10,000 forints will not get me out of this fix. After all these years a good trader 
won’t take up employment for less than 15,000 forints net.”

Man o f  35, skilled worker.
„ I’ll be receiving my benefit until November — after that, we’ll see.”

1. 3. A  small but peculiar group of wait-and-seers is made up of individuals who have 
not switched to a ‘waiting’ position at the expense of the unemployment benefit, but 
whose aim, too, is to gain time, to wait until more favourable opportunities for 
employment occur. This group was represented by expectant mothers who had spent half 
a year to a year hunting for jobs in vain and, before their benefits were stopped, decided 
to have a child and choose the three relatively calm years of childcare leave over the 
uncertain labour market.

122



Other researchers have also found that there is a close relationship between childbirth 
and unemployment, or rather, between childbirth and the desire to flee from 
unemployment, but, as far as I know, hardly any empirical studies have been made so 
far. On the basis of her experience gained in a Baranya County research study of a sample 
of 1000, Emőke Simonyi says, „A  lot of women decided to become pregnant at this age 
(30 and 39) rather than becoming unemployed.”4

During the course of a study carried out in Debrecen in May 1992 among parents of 
children between 0 and 3 years (the number of those interviewed was 1916), the 
relationship between the fear of unemployment and a decision to have a child was given 
a somewhat more definitive character. When asked whether their fear of becoming 
unemployed played a part in giving birth to a child 12% of respondents said yes (Csoba 
1992).

During our present study we met three cases like this. These families decided to have 
a second, a third and a fourth baby, respectively.

In  addition to the childcare allowance and the childcare benefit, further regular 
support is provided for the families by the family allowance or perhaps the regular 
educational allowance, which families may claim from the local government.

From our sample of 100, a further 8 to 10 families live exclusively on the income they 
receive for their children, not counting occasional work.

2. T h e  s ic k

„ If  your health has deteriorated you are not wanted anywhere!”

Twenty-seven of the respondents mentioned some sort of illness which could not be 
disregarded when seeking work. The range of illnesses is very large: diabetes, tumours, 
rheumatism, slipped disc, hernia, other locomotor disorders, problems with people’s 
vision, blindness in one eye, heart and circulation problems, heart attack, epilepsy and 
other problems of the nervous system.

Several people we asked mentioned that they had had to claim sickness benefit several 
times owing to their illness and when they were dismissed their employers used this as 
an excuse most of the time. In seven cases out of the 27 it was officially acknowledged 
that these people’s working capacity had deteriorated over a period of one to 
one-and-a-half years. In the case of four individuals the rate of injury to health was 67% 
or more, and it was lower in four cases. The only escape from unemployment for another 
12 individuals involved applying for disabled status. In recent times the incidence of this 
as the last resort for unemployed people has been rising.

Considering all circumstances, the situation of legally recognised disabled people still 
seems relatively secure compared to the situation of those who live aware of their illness 
but have had their applications for disabled status rejected. Their impaired physical 
condition restricts them in applying for jobs (light physical work with special shifts would

4 Based on research she conducted in Pécs.
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be appropriate for them, but their condition is not serious enough for these people to 
have their reduced working capacity recognized. This condition of „not yet, but also not 
any m ore” has a very depressing effect on the people involved.5

The ratio of sick people within the stratum of the unemployed is not restricted to 
Hungary — the Hungarian morbidity and disability rates are close to the British rates. 
„In  Great Britain there is a disproportionately large number of disabled and not very 
healthy people, at least among the unemployed. A  recent unemployment study carried 
out in cities found that 29% of white unemployed people were partially disabled (only 
9% , however, were officially disabled).” (Jahoda 1991:19. The corresponding ratios in 
our own sample were 27% and 8% ).

The majority of diseases did not come about during the time of unemployment; rather, 
heavy physical work, an unhealthy way of life and other factors had all greatly contributed 
to these people becoming jobless.

Woman o f 41, primary school educated. Complains of strong pains in her legs and varicose 
veins.
„I could no longer do a caretaker’s job so I was forced to hand in my notice. The doctor didn’t 
keep me on sick leave, but sent me back to work saying I was not ill. This is how I claimed 
unemployment benefit. I  had no alternative, really. I figured it out that if I  didn’t have ‘resigned’ 
in my labour-book, I ’ll be eligible for unemployment benefit.”

Man o f  43, divorced. Blind in one eye.
, A-S a matter of fact, nobody knew I  was blind in one eye. I had two enemies, who told Feri about 
it — he was my employer. I was working as a semi-skilled worker. From then on I was not allowed 
to climb the scaffolding because, as he said honestly, he could be held responsible for me. He paid 
me 20,000 forints as compensation for dismissal. Since then I  have been unemployed and have 
been living here with my mother.”

3. W o m e n  look in g  a f te r  th e  lo n g -te rm  s ick  w ith in  fa m i l ie s

„Don’t send any gypsies or mothers with small children!”

O n the basis of their number and the significance of this type, unemployed people 
who are forced to stay out of work to look after their long-term sick dependants take up 
the third place. Long-term sick people can be minors, sick relatives, elderly parents 
requiring more than average care and, not infrequently, the permanent presence of the 
carer, thus making it difficult for such carers to find employment.

Special attention must be paid within the group to the case of single mothers who 
cannot rely on external help (from  relatives, or grandparents). Thus going out to work 
in today’s 8-hour shifts, or even working in two or three shifts is out of the question for 
them. In  our sample, ten women belong to this group. O f course, this type is not clear

5 Bálint György, Deputy Chief Medical Officer of the National Health Service said in an interview 
in 1991 that „many jobless people apply for disability benefit who, had they not lost their jobs, 
would not apply for disability pension” („Rokkantnyugdíjaztatás”).
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either, there possibly being additional disadvantages to a long-term sick child (e. g., not 
only is the child seriously asthmatic, but the mother is ill, too). Far from volunteering to 
become unemployed, these women, in fact, are forced to accept their plight, and not only 
during the period of unemployment benefit, but also in the years following. O r even if 
they can find jobs, they will not go out of their way to look for work.

They can take up employment only under very specific conditions — something the 
present-day labour market does not encourage mothers with small children to do. Part- 
time employment is far from common in Hungary. Besides, if a single mother cannot 
support her family with the money she earns in a full-time job, what could she do with 
what she would earn from a part-time job?

Woman o f 36, divorced, mother o f four
„They told me to go and work in the Canning Factory. Later the woman asked why I hadn’t accepted 
it. I  told her she was insane. You can’t leave four small children on their own at night. They are 
not used to being left alone at home ... I  won’t go and try to find a job until the girl is able to look 
after herself, she should be a minimum of, say, ten years old — she’s five now. Later, if I  see that 
the girl is independent, I ’ll be able to go to work.”

Woman o f 35, divorced, mother of two
„What I ’d need is a job I could do with two small children, one goes to kindergarten, the other 
goes to school. So that I wouldn’t have to go to work by 6am, that is, I  wouldn’t have to do shiftwork 
because I simply cannot do that. I ’d have to pay a baby-sitter 200 forints per hour, so no matter 
how much I ’d be earning, I ’d have to give out several hundred forints every day.”

Woman o f 31, with three children. One child is disabled.
„It’s becoming more and more difficult. And here is this big girl; because there would be no 
problem if she was able to look after herself. But we have to take her everywhere. She doesn’t 
even know the numbers. And when my unemployment benefit expires, in October, I ’ll claim custody 
allowance for her because she will never be able to work.

Woman o f 40
„Time passes by at home when I do the housework. My sick mother, who is 80, cannot move. I 
have to look after her, too. Now I have to look after two families. Shopping, cooking, cleaning ... 
I have to go and see her every day. I ’m not bored ... as long as I  have to look after my mother, I ’m 
bound to be unemployed. Then, we shall see. I ’d like something I could do at home.”

4. P e o p le  w h o  a re  s tu ck , a n d  th e  lu c k y  f e w  w h o  h a v e  f o u n d  a  s o lu t io n

In  addition to the three basic types, obviously, there can be numerous reasons for 
somebody not being able to or not wanting to find a job in the short or even long run. If  
we had a sufficient number of respondents, we could probably form further types. For 
the time being we can only present the most characteristic ones (from among the 
particular cases).
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F o u r alcoholics

Man o f  41, divorced, skilled worker
Man o f  39, divorced for 10 years, skilled worker, unemployed for the second time.
Man o f  40, semi-skilled worker, unemployed for the second time.
Man o f  42, unskilled worker. In  his family, the wife and the two sons are also unemployed.

The men belonging to this group specify occasional work as their basic source of 
income. ( It  is probable that there is a higher incidence of this type among the people 
interviewed but — and this is one of the most sensitive points of our research — we have 
grouped under this heading only those who, during the interview, mentioned alcohol as 
a contributing factor in their cases. )

Two men have become Jehova’s Witnesses

Man o f  31, high-school graduate
Man o f  38, skilled worker. H is wife is unemployed. They have three children.
„We are able to help people who are going through a bad patch, just like us. We would like to 
realize the guiding values of the Bible in our life.... We are at home during the day. We have the 
opportunity of meeting and maintaining relations with lots of people who are unemployed 
themselves and are trying to find a solution, and consolation. There is no way out, but we can at 
least inform them about hope, ... and we do not focus on human authority.”

Together with their spouses, these men have decided that for them converting people 
(to Jehova’s Witnesses) will remain their main work, the meaning of their lives.

Two gypsy musicians

Man o f  31, with three children. Unemployed for the third time. His wife is claiming 
disability benefit.

Man o f 28, with two children. H is wife is a cleaner.
„I had a Yamaha piano worth 200,000 forints and I had to part with it for half the money. („ Then 
how could you go back to work?”) I  can’t because I have no money to buy it back. (,Are you trying 
to find a job ?”) No, I’m afraid to look for one because I ’m afraid they’ll say yes. If only I could buy 
back my instrument somehow within a year! It would be OK then, but if I can’t and my benefit is 
withdrawn, I don’t know what’ll happen then ... the clerk at the Centre told me they would send 
me to work as an unskilled worker. I told him he couldn’t send me to work in a place like that, 
but I  also said that I was willing to take on anything that would agree with my skills and my 
knowledge!”

One farmer
Woman o f 37, with one child. Finished the eight classes of elementary school and a course 
in cutting and sewing.
(„Have you quit looking for a job altogether?") „For now, yes. To tell the truth, I have. Now, because 
of this land business... . My father had 15 acres of land ... now this land has been allotted to us, 
two acres have been planted with sunflowers, and we’re trying to figure out what would be worth 
planting where,... in this one here we’ll have peppers, tomatoes, cucumbers, melons and tobbacco 
in the autumn. I wouldn’t dare to take on employment because of this land business. I  want to stay 
at home now.”
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Together with her husband she decided not to go out to work but claim their parents’ 
land and start farming instead. It is highly likely that, had we not chosen our sample in 
large towns, the number of cases belonging to this type would have been remarkably 
higher.

One person studying to be a college student

Woman of 26, high-school education, mother of a five-year-old child
„I w asn ’t ab le  to  find a jo b . T h e  tru th  is I’m not try ing  rea lly  hard . N ow  I ’m  a tte n d in g  a sch o o l o f 
fin an ce  and  econom ics. I w an t to  use this tim e an d  study  in s tead ... . I had  a vacancy  th a t I could 
h av e  tak en . I could  h av e  b ec o m e  an  ad m in istra to r ... b u t it w o u ld  d rain  my s tre n g th  a n d  I have a 
child . H ow  am  I su p p o sed  to  w ork  and  study? Y ou’re  b o u n d  to  neglect one  o f  th e  th re e . I f  I w ant 
to  co n tin u re  my studies, sha ll I neglect my child? N o , I’d  ra th e r  neglect my w ork ... . O n c e  I w as 
sen t to  a  p lace  w h ere  th e  en tra ils  o f anim als w ere  c lean ed . I received th e  n o tific a tio n  an d  I 
d e sp a ired  — w h at if  th ey  accep t me! W hen I w ent th e re  it w as stinking w ith e n tra ils  a lread y  from  
20 m e tre s  away! I to ld  m yself I w ou ldn’t survive this. I w e n t in  and to ld  th em  very  firm ly  th a t I 
d id n ’t w an t th a t vacancy. T h ey  signed my paper. I w en t b a c k  to  th e  Jo b s C e n tre  a n d  th ey  signed 
m y p ap e r... I d id n ’t q u o te  my unem ploym ent status. I f  an ybody  anyw here asks m e  I te ll th e m  I ’m 
a  housew ife. I q u o te  hav in g  a  child. I don’t m en tio n  I ’m  unem ployed  b ecau se  I ’m a sh am ed  of 
m yself fo r n o t w orking, fo r b e in g  deliberately  at hom e, studying , w hile o th e rs  w o rk  a n d  have 1% 
o f  th e ir  w ages (u n em p lo y m en t co n tribu tion ) tak en  o ff th em . A n d  since I n eed  th a t  m o n ey  I tak e  
it, b u t a fte rw ards I con so le  m yself by thinking: so fa r I h av e  w o rk ed  and  o th e rs  h a v e  s tu d ied , now 
I ’m studying and  o th e rs  a re  w ork ing .”

T h ose w ho have already found work

Finding a job is not an easy task in spite of the fact that the unemployment rate in 1991, 
but especially in its first half, did not even come close to the situation characteristic of 
one year later. Out of the 100 people interviewed, 21 have been able to find and remain 
in employment. Four of these are from Nyíregyháza, and 13 are from Debrecen. They 
usually have their contacts, their friends and family members to thank for their jobs. Only 
in one case did the Jobs Centre find work for somebody, but even then, the desperate 
woman, who was a single parent with three children, was helped by the personal sympathy 
of the clerk rather than the official bureaucracy.

But let us examine the facts.

Three people have become independent entrepreneurs
Man of 32, skilled worker. He bought a van with his family’s assistance and became a 
haulier.

Man of 32, high-school education. He took out a permit as an entrepreneur and became 
an official newsagent and distributor. In reality he lived off various clerical and physical 
odd jobs.

Woman of 40, high-school education, worked in middle management for a long time. 
After being unemployed for half a year she took out an entrepreneur’s licence and became 
an adviser for entrepreneurs.
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Man o f  42. Together with his son he does business with Turkish and Italian goods on the 
second hand market.

Man o f  41, high-school education. He was unemployed for nine months. Then his brother 
formed a limited company and he has since been employed by him.

Woman o f  30. Her husband formed a limited company, she works there, too.

One person has found a job at a family member’s workplace

Woman o f  36. Being unemployed led to complete mental exhaustion. (She was unemp
loyed between November 1990 and February 1991. ) H er husband couldn’t cope any 
more, tried all his connections and had his wife employed at his workplace.

Two people were found jobs through family connections

Man o f  40. He had diminished working capacity (40%). A  company advertised a vacancy 
for a caretaker. 600 people applied for the job. The husband of the wife’s boss is a manager 
at the company. He was asked to take on this man.

Man o f  39, high-school education
„ I  w e n t to  th e  Jobs C entre; th ey  s e n t m e  to  two openings b u t b o th  offered  such low  w ag es  th a t in 
th e  e n d  I d id n ’t take either o f th em . B u t, if I d o n ’t accept jo b s , I am  n o t eligible fo r u n em p lo y m en t 
b e n e f i t  ... E ventually  my fa th e r-in -law  to ld  m e that th e  S ta te  In su ran ce  C om pany w o u ld  em ploy 
m e  a s  a n  a g e n t. A lthough financia lly  it w as a set-back, my circu m stan ces b ecam e a lo t b e t t e r  th a n  
in  t h e  j o b  th e  Jo b s C en tre  o ffe red  to  m e. I earn  4,000 fo rin ts  a n d  no  longer claim  u n em p lo y m en t 
b e n e f i t .”

One person was recommended an opening by the Jobs Centre

Woman o f  32. Mother of three little children. Divorced, at present living with a partner. 
She found a job with the help of a clerk working for the Jobs Centre.
(„What experience did you gain in the course of your search for work?”) „I found  th a t it w as very  
d if f ic u lt to  fin d  a job  and it m a tte r s  w h e re  you go. I, fo r exam ple , w hen  I got to  th is sch o o l, all I 
w as  a s k e d  fo r  by th e  head te a c h e r w a s  m y labour-book . I sa t dow n  and  h e  said I w as a d m itte d . I 
w a s  su rp r is e d , I found it difficult to  b e liev e . T h e  head  lo o k ed  a t m e  and asked  w h at w a s  w ro n g  
w ith  m e  ... I  asked  him if th is h a d  b e e n  p re-arranged . H e  said  h e  h ad  received a  p h o n e  call an d  
h a d  b e e n  to ld  they would send  a w o m a n . T hey  spoke highly o f  you an d  I decided  th a t w e  n ee d e d  
th is  p e r s o n .
B u t th is  is  n o t th e  case everyw here. M a n y  em ployers ju s t skim  th ro u g h  th e  book  an d  u sually  find 
fa u lt w i th  w h y  I  left my prev ious w o rk p la c e , why I becam e u n em p lo y ed . A nd  th en  I h a d  to  explain  
to  th e m , p le a s e  understand th e re  w a s  n o th in g  I could do  a b o u t it... my son had  b eco m e  a sth m atic . 
I  h a d  to  te l l  th is  everywhere. In  o n e  p la c e  I asked them  why d o n ’t you w ant to  know  m y w h o le  life 
s to ry ?  D o n ’t s ta rt with why I b e c a m e  unem ployed ...”

T h ree  people have found work again in their families’ enterprises
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Man o f 35. A  bricklayer employed him as an unskilled labourer. H e  is trained as a 
locksmith and a bricklayer. He had spent months job-hunting before he was finally able 
to find work. He could have found work earlier but only on the black market.

Woman of 39, high-school graduate
„ I am  w ork ing  fo r D E A S Z  now... I w as ou t o f w ork  fo r seven or eight m on ths. I w en t to  w ork  for 
co n sid e rab ly  less th an  w h a t I h a d  in  my prev ious w o rk p lace . I simply had  to  f in d  em p lo y m en t in 
sp ite  o f  th e  fact th a t I knew , I know  even now, th a t th is  w ork  w on’t last long. (S h e  w as em ployed 
tem p o ra r ily  only. ) A  m o n th  o r  tw o, an d  I ’ll b e  u n em p lo y ed  again. T hey w e re  to  h a v e  em ployed 
m e  u n til th e  1st o f  Jan u ary ... b u t I ’m still here. B u t I can ’t stay any lo n g er a f te r  th e  boo k s are  
b a lan c ed ... W e’v e  h ad  a lo t o f  row s in th e  fam ily a b o u t m e no t earning any m o n ey . T h a t’s why I 
a c c e p te d  th is jo b . A nd  th a t’s why I accep ted  a  low er pay  th an  my unem ploym en t b e n e f i t .  M y benefit 
th e n  w as 14,000 fo rin ts an d  I w en t to  w ork  fo r 11,000.”

Man of 35, skilled worker. H e was unemployed for two months. He found casual work 
with an entreprenuer.
.A f te r  tw o days h e  said, O K  m ate , w e’re  se ttled , y o u ’ll b e  given 80 fo rin ts p e r  h o u r . H e  said, no 
b o o z e , though . N o p ro b lem , I said, th a t’s no t d ifficult. T h e  o th e r th ing  is — y o u ’ll h av e  to  work. 
I t is po ss ib le  th a t I w as lucky.”

Woman of 45. Found employment with a joint stock company. She is a clerk and a cashier. 
She is a high-school graduate, trained as a steno-typist, as a draughtswoman, a maker of 
shoe uppers, and in confidential file management.
„I, to o , tr ie d  in lo ts o f p laces a n d  w h at m a tte red  w asn ’t w hat you knew  b u t th e  firs t im pressions. 
T h e  lim ited  and  jo in t stock  co m p an ies  w ere  look ing  fo r peo p le  and gave g o o d  w ages, too , but, 
u n fo rtu n a te ly , they  expected  m e to  have a fu r th e r 25 skills to  th e  five o r six I h ad . W h en  I came 
to  th is  com pany, I w as ask ed  — all 50 app lican ts w e re  — if I knew  how to  w o rk  te lex es, faxes, the 
new  ty p e  o f typew riter, co m p u ters . .. F ive w ere  p ick ed  from  th e  fifty and they w e re  n o tified ... Being 
u n em p lo y ed  m ade  m e feel ill. I love w ork ing .”

Seven people found employment through acquaintances (they were recommended)

Man of 45. His present job was recommended to him by people he knew. Now he is 
working for the same amount of money as his unemployment benefit was. H e was earning 
the same amount as he was in 1966 as he is now. His wife is out of work, too. They dreaded 
not being able to make ends meet. This is why he took this job. The company is 
loss-making; they haven’t been paid even this small pay for months now. Instead of the 
safe benefit, this man made do with income coming from uncertain work.

Man o f 33, high-school education. An acquaintance recommended him to the Railways 
as an unskilled worker.

Man of 36. He, too, was recommended to his present workplace by an acquaintance. 
„ F o r  th re e  to  fou r m o n th s w e w ere  b o th  unem ployed , over C hristm as as w ell. I t w a sn ’t an  easy 
p e rio d ... I got th is jo b  th ro u g h  an  acquain tance . T h ey  to ld  m e they had th is vacancy . I u sed  to  w ork 
as a  d riv e r bu t now I w ork  as a  ca re tak er. I co n sid e r th is pay h igher th an  m y b e n e fit. I ’m paid 
a lm o st 9,000 forints... . It w asn ’t difficult fo r m e to  find  a jo b , but only b ecau se  I k n ew  som eone. 
O th e rw ise  I could  still b e  o u t o f  w o rk .”

Four people found work for themselves
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Man o f  35, skilled worker. H e was unemployed for three months. His friend recommended 
him to the brewery as a crater.

Woman o f 45. Her mother-in-law’s neighbours got a job for her. The neighbour retired 
but before doing so she recommended ‘the young woman’ to replace her. At present she 
is working as a school secretary. She waited nine months before getting this job.

Man o f  30
„ I  w a s  u n em p lo y ed  for alm ost a  y e a r .  T h e n  I found w ork a t  T T T A S Z  th ro u g h  friends. W e c a n  say 
th a t  I  m a n a g e d  to  find a jo b  w ith  t h e  h e lp  o f relatives and  fr ie n d s .”

Man o f  34. He was unemployed between November 1990 and January 1991.
„ I  h a d  s ta f f  th a t I had  to  send  o n  u n p a id  leave. O ne was a  m an  w ith  th r e e  children, and  even  th o u g h  
h e  h a d  a  j o b  h e  didn’t get a  p en n y ... I  k n ew  how d isadvan tageous th a t  was... I, too, have tw o  k id s  
a n d  m y  w ife  doesn’t work. I fo u n d  h a v in g  to  send these  p e o p le  aw ay troublesom e... I h a n d e d  in 
m y  n o t ic e  a n d  quit... I w as u n e m p lo y e d  fo r two m onths, b u t luckily , I  succeeded  in find ing  a  jo b  
w ith  t h e  sa m e  firm... M y u n e m p lo y m e n t b enefit was 14,027 fo r in ts  p e r  m on th . I ’m  sure th e re  w o u ld  
h a v e  b e e n  som e who w ould h av e  th o u g h t I ’d wait a year an d  th e n  I ’d  look  fo r a n o th e r jo b . B u t I 
th o u g h t  it w as all uncertain. W h a t i f  t h e  situation  changes so rad ica lly  th a t I w on’t b e  ab le  to  fin d  
a  jo b .  O r  I ’ll forget so m uch d u rin g  a  y e a r  that I w on’t b e  a b le  to  d o  a  jo b . I was lucky, th ey  k n ew  
m e . T h e y  k n ew  w hat I w as c a p a b le  o f. T hey  employed m e.”

S u rviva l techniques

„ I often dream that I work...”

1. „ R e la p s e r s ” o r  th e  m a in  re a so n s  o f  recu rring  u n e m p lo y m e n t

Over a quarter (26.3%) of those interviewed had also previously been unemployed. The 
„record holders” (3 men) had become ‘members’ of the unemployed group for the third 
time in two years. The most general explanations have been known for some time now. 
I t  would be difficult to separate cause and effect in the individual factors. Unemployment 
is traditionally caused by the following:

-  the fust to be dismissed are those who came last,
-  the first to be dismissed are those who do not have contacts in the new workplace 

who could put in a good word for them;
-  the first to be dismissed are those who do not have a family.
I t  is a generally known fact that the unemployed are in a disadvantageous situation 

from this aspect, too. A  study carried out in 1990 shows that in the age bracket of 
unemployed people between 35 and over, the percentage of married people is only 50%  
(F ó t i- Il lé s  1992:30).

In  the respondents’ view, an extremely important new aspect should be included 
among the generally known and long-used discriminative aspects: the first to be dismissed 
are those, they say, for whom the position has been obtained by the Jobs Centre. 
Naturally, here the people interviewed were reflecting on not only the chances of keeping 
a job but also the chances of finding one. It is extremely difficult to measure the true
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value of this statement, but it is conspicuous that several respondents referred to it 
independently of each other.

„ N o  m a t te r  how  m any vacancies I ap p lied  for, p e o p le  d id n ’t th ink  I w an ted  to  w o rk . N o  m a tte r 
w h ich  co m p an y  I w en t to , th e  m an ag e r looked  a t m e  a n d  I w as literally b u rn in g  w ith  sh a m e . In  an 
o ffice  th e re  w ere  fo u r p eo p le  s ittin g  an d  they w ere  a ll lo o k in g  at me... I even to ld  o n e  o f  them , I 
h a v e n ’t co m e from  prison , I ’v e  com e from  th e  Jo b s  C e n tre ..."

„I k n ew  th e re  w as such a th ing  as  u nem ploym en t b en efit, b ecau se  I had  b een  g iven  m y lab o u r-b o o k  
o n  13th a n d  I reg iste red  w ith  th e  c en tre  on  th e  26th . In  th e  m eantim e I tr ie d  to  f in d  a  jo b  for 
m yself. B ecau se  it isn’t th e  sam e, tak in g  th e  p a p e r  fro m  th e  Jobs C en tre  an d  th e n  th e y  look at 
m e... an d  I can  feel th a t they  d o n ’t like m e having b e e n  sen t from  th e  Jobs C e n tre .. .  T h o se  who 
co m e  w ith o u t a  p a p e r a re  ce rta in  to  w an t to  w ork  b u t th o se  w ho com e w ith on e , m ay  sim ply  w ant 
to  h av e  it stam p ed ...”

O f course these reservations in connection with those for whom the jobs have been 
obtained by the Jobs Centre are valid not only at the moment of employment, rather, 
they dog them for long months until they acquire the necessary contacts in their new 
workplace and can prove that they did come for work and not for a stamp.

The opinions and views of employees are also greatly influenced by the stereotypes 
of public opinion. Being unemployed carries a stigma, even if in recent times the gravely 
negative public opinion about the unemployed has somewhat softened. In  the case of 
people for whom their jobs have been obtained by the Jobs Centre, this stigma is obvious, 
while with those who are ‘simply looking for work’ their intention to change their job can 
also be viewed as a positive effort — they are trying to move to a better job.

„ I d o n ’t b e liev e  th a t if  a m an  h as  b e e n  d ism issed  h e  will ru sh  directly to  th e  Jo b s  C e n t r e  and  say, 
I w a n t m y b en efit. F irst h e  w ilf try  an d  change h is ow n situation . If  h e  do esn ’t su c c e e d , m ay b e  h e  
w ill go  to  th e  Jo b s  C e n tre  as a  las t re so rt!”

Employees, albeit often not consciously, are biassed against people who are sent by the 
Jobs Centre, and this tendency is usually maintained in the first four months of 
employment, increasing the chances of a further dismissal. The background to the 
prejudice is basically summed up by the interviewee we quoted last. I f  a person is 
unemployed and really wants to work, he will try and find a job unaided. Those who tire 
sent by the Jobs Centre have already got past a first selection. This can be ‘self-selection’, 
which means that their intention to find work is not serious, but it can be real selection, 
the employee doesn’t have marketable skills for the employer, couldn’t sell himself on 
the ‘free market’, other employers didn’t employ him — why should I?

The people interviewed thought it was not only employers who were prejudiced 
against the unemployed at the time of employment and for several months afterwards, 
but also their colleagues.

„ I t  w o u ld  b e  nice to  go to  w ork  som ew here  w h e re  th e re  a re  o th e r p e o p le  w h o  h a v e  been  
u n em p lo y ed . I f  th e re  a ren ’t any m o re  o f us, th en  a  d isp lacem en t gam e will s ta rt. I t ’s  lik e  p re ju d ice
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ag a in s t im m igran ts o r rac ia l h a tre d .. .  T h o se  w ho have b e e n  o u t o f  w o rk  are  not w elcom e. T h is  w ill 
in ev itab ly  lead  to  rem ark s .”

Due to the small number of respondents these inferences should naturally be regarded 
as a hypothesis rather than the conclusive results of our study, but the information coming 
from various sources reflects very serious indications, which may serve as a starting point 
for further research.

The following specific reasons led to repeated unemployment:
-  Having been offered higher wages, the unemployed person quit his original 

workplace soon after he was given a job and went to work for a limited company. In the 
beginning it paid well but after a few months it went bankrupt and the employee was 
sacked for the second time.

-  The unemployed person went to work for an entrepreneur or to a limited company 
but, referring to their financial hardships, the employer paid him only a fraction of what 
he had promised. He decided that he would not work for that much. Back to 
unemployment.

-  When his first sick pay was due, the employee found that his employer had not 
registered him with social security, and, despite his high salary, he had been deprived of 
social security benefits. His choice is unemployment again, in the hope of a „decent job” .

-  Unemployed people are only employed on a temporary basis, and when their 
contract expires, they can go and look for a new job. Especially younger people are 
threatened by this extremely adverse form of unemployment. The reason is that if people 
become unemployed for the second time in a year, employers look at them distrustfully 
from the outset. The more often a person becomes unemployed, the smaller the chances 
are of finding work.

„ I  w a s  em ployed  th e re  o n  a  te m p o ra ry  basis... but w hen th e  se a so n  w as over I l e f t ... th e n  I w en t 
b a c k  fo r  th e  next season b u t n o t o n c e  w as I em ployed on  a p e rm a n e n t basis. („How long did this 
go on like this?”) F o u r years . („ Were there others whose contracts had expired?”) Y es, th e r e  w e re  
tw o  b e fo r e  m e. B oth  o f th e m  y o u n g  p eo p le . They, too , w e re  e m p lo y ed  tem porarily , b u t th e n  th e  
o ld e r  p e o p le  cam e back .”

„ In  th e  m ean tim e  I w as lo o k in g  f o r  w ork; I held  a p ro b a tio n a ry  ap p o in tm en t at S ó stó  T im b e r  
In d u s try  L im ited ... w h ere  I w o rk e d  fo r  one  m onth  w hen I w a s  to ld  I w asn’t needed  a f te r  all. T h a t 
is w h e n  I first saw an  u n em p lo y ed  p e rso n  undertake  th e  sa m e  k in d  o f w ork a t m uch lo w er w ages 
th a n  a  fu ll-tim e w orker.”

2. F o r m s  o f  f in d in g  e m p lo y m e n t

„You look through the papers, go places, ask your friends, but you can’t find anything 
anywhere!”

The four most frequent types of finding a job are the following:
A ) The unemployed person goes from company to company himself.
B) H e regards the job advertisements in newspapers as his major source of 

information in finding a job.
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C) Не sets out to find work relying on his contacts, on information he receives from 
family, friends and acquaintances.

D ) The job is obtained for him by the Jobs Centre.

O f course, in individual cases, these forms are also applied side by side, together. With 
respect to their popularity or frequency, the following picture emerges:

Table 6. Ratio of the individual types offinding employment applied by respondents (percentage)

_____________________________ A _________  В_________________ C____________ D______________

D e b re c e n  85 34 41 71
N yíreg y h áza  85 26 33 54

However, the frequency indexes of the individual types differ greatly from their efficiency 
indexes. I f  we examine which channel by way of which most applicants were able to find 
work, we shall find that, from the point of view of efficiency, type C is in first place, type 
A  takes second place, and type D, relatively high on the frequency scale, shares third 
place with В when it comes to efficiency.

A ) Running around town

Personal inquiries are very popular among job-seekers. Of course there are several 
variants here, too, because „ I’ve tried once” and „ I run around town, inquiring regularly” 
are only two end points of a broad scale! And of course there are some who, afraid of 
being rejected, send their acquaintances and friends to ‘explore’ and appear in the flesh 
only in the vacancies thus ‘prepared’, but when interviewed, assess this as personal effort 
in seeking employment.

Our experience shows that personal enquiries tend to be characteristic of the first 
three months of unemployment, when the job-hunter still believes that his personal 
efforts will be fruitful. Many do not even register with the Jobs Centre, hoping that they 
will be able to find employment within a few days.

After the disillusionment of the first three months the intensity of job-hunting, 
especially personal involvement decreases, and the intention of the unemployed to find 
employment manifests itself in skimming through the newspapers every day and waiting 
for their friends and acquaintances’ possible help.

Personal effort in finding a job intensifies again towards the end of the unemployment 
benefit period, but this time without the enthusiasm and optimism experienced in the 
first three months. It is more of a desperate fight for survival. Their negotiating positions 
deteriorate, too, and the job-hunters are willing to accept wages identical to or even lower 
than their unemployment benefit.
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There are several cycles of finding employment through newspaper advertisements. In 
the first stage, the vacancies advertised in newspapers are mostly of secondary signifi
cance. The majority of job-hunters trust their personal connections and the efficiency of 
their acquaintances’ offers, find the vacancies advertised in newspapers less promising, 
nor do they expect much of the ability of the Jobs Centre to find work for them. I f  they 
are unable to find employment at the end of the first three months, newspapers formally 
acquire a bigger role, whereas in reality they are of low efficiency when it comes to finding 
employment, hence their popularity remains unchanged.

The daily skimming of papers seems to be characteristic of the middle cycle of the 
time spent out of work. Interestingly, we have found a double motivation among those 
‘skimming the papers’ regularly. The members of one group look at the papers 
conscientiously early in the morning, wanting to be the first to apply, hoping to find 
something but have to face disappointment daily, as is shown by the following excerpts 
from our interviews.

„ I  a p p lie d  to  practically  every  s ing le  jo b  advertised  in  th e  H ajd ú -B ih ar daily Napló o r  an y  o th e r 
n e w sp a p e r . T h e re  w ere  sev era l jo b s  w here  I had  to  w rite  a  C V  and all so rts o f th in g s, b u t  they 
a lw ay s re p lie d  tha t, u n fo rtu n a te ly , th e  vacancy h ad  b e e n  filled , o r I got no  reply  a t  all. I  w en t to  
e v e ry  a d v e rtise d  lec tu re  o r  w o rk  organisation  o p p o rtu n ity  b u t I suspect th a t th e se  fo c u s  o n  two 
jo b s : th e y  e ith e r w ant in su ra n c e  ag en ts  o r sellers o f w ash in g  po w d er.”

„ O n  o n e  occasion, hav ing  r e a d  th e  advertisem ent fo r  a  s to re k e e p e r’s jo b  I w as a t M A G E V  a t 7 a. 
m . A s  th e  w orkers w ere  g o in g  in  I  w ent straight in  to  se e  th e  m anager, w ho said, ‘I ’m  so rry , sir, 
b u t  so m e b o d y  w as h e re  b e fo re  you , h e  is ju st be ing  se e n  u p  h e re .’ I said, ‘W h ere  c o u ld  h e  com e 
in  a s  I  w a s  th e  first to  a rr iv e  a n d  I h av en ’t seen  anybody h e r e .’ H e  w as ju st bluffing. T h e y  h a d  filled 
th e  v a c a n c y  earlie r b u t th ey  ad v e rtise d  it in  th e  n ew sp ap e r. In  fact, th ere  w ere  sev era l cases like 
th is , n o t  on ly  m e.”

The second group of daily paper-readers do not pick up the paper early in the morning, 
rather, they pick it up somewhat later, skimming it with the intention of finding, practically 
by way of self-justification, that there was nothing in it today either and thus it is simply 
impossible to find employment.

Man o f  40. Has just had his unemployment benefit withdrawn.
„ O n ly  f irm s  th a t canno t o th e rw ise  find w orkers ad v e rtise  in  new spapers. E ven if  th e y  d o  em ploy 
so m e o n e , they  sack th em  b e fo re  th ey ’d have to  pay h im  a n d  em ploy som ebody e lse .”

Man o f  36.
„ I  c o u ld n ’t find  em ploym en t in  any o f th e  places b e cau se , by th e  tim e I w ent th e re , th e  vacancy 
h a d  b e e n  filled. L a te r th ey  re g is te re d  the  posts w ith  th e  J o b s  C e n tre  bu t also a d v e rtise d  th em  in 
th e  p a p e rs .  By th e  tim e th e  Jo b s  C e n tre  w as no tified  o f  th e  jo b s  they had b een  filled  th ro u g h  th e  
n e w s p a p e r  ads.”

В ) „ Y o u  sh o u ld n ’t  b e lieve  th e  new spaper a d s ! ”
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C ) Finding em p lo ym en t with the help o f  con n ection s

I f  we examine the indexes of successful job-hunting, we see that the most productive ways 
of finding a new job involved connections through friends, relatives and acquaintances. 
O f course these only lead to a solution for the unemployed person if the person involved 
has a rather extensive network of relationships. This is exactly why the tendency of the 
unemployed losing their contacts as the time span of their unemployment expands is so 
dangerous. (This tendency has been pointed out in the literature and was borne out by 
our study, too. ) Together with the diminishing number of friends and acquaintances, 
who represent a link between the unemployed person and the outside world, the chances 
of finding information about new job openings decreases, too.

Perhaps no less important is the fact that the mediating activities of friends and 
acquaintances also involve the possibilities of guarantees. I f  someone is recommended 
to a workplace, there is the implication that a guarantee is undertaken for him. This could 
greatly increase the chances of being employed as against the chances of the unknown 
person who ‘comes in from the street’. Naturally, in cases like this the recommender’s 
word weighs heavily, since his values represent a point of reference for the employer in 
connection with the applicant. It is a strange game: nobody recommends a person who 
would later be a disgrace to them because that would also weaken the recommender’s 
position at work. If  the employer trusts the recommender, he also trusts the person 
recommended. However, these contacts are not as important later as they are at the 
moment of employment. I f  a mediation fails, the mediator’s disadvantage is not as great 
as the advantage an unemployed person gains in case of a successful mediation by being 
employed.

Man of 25, high-school education
„I tried my best to remain in contact with lots of people. I have lots of acquaintances, many people 
knew that I was out of work. I had a wide circle of acquaintances... one told me that there was an 
opening for a rubbish collector. A very good friend of mine, and I took it.”
„I tried everything starting from newspapers... through old class mates and pals... I had the time 
to try every possibility but there was simply nothing. Eventually I was able to find a job through 
relatives.”

D ) Those fo r  w hom  th e Jobs Centre has o b ta in e d  jo b s

During the one year of unemployment the applicants received quite a high percentage 
of job offerings. These offerings, however, were attractive to the unemployed in rare 
instances only.

The most important problem with the jobs offered was low pay, which did not meet 
the jobseekers’ expectations, with the net wages often not even reaching their then 
unemployment benefit.

The majority of the unemployed believe that employers will register only those 
vacancies with the Jobs Centre which cannot be filled in any other way. This practice
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simplifies the work of the Jobs Centre but also feeds the prejudice of the employers 
themselves against the people sent to them by the Centre.

Woman o f  34, unskilled
„ I c o u ld  h a v e  w orked  in a  k itchen  fo r  4500 fo rin ts  a m on th  b u t th a t  w ould  have covew red  o n ly  th e  
fo o d  f o r  m y  child . T h ere  w ould h av e  b e e n  a jo b  as a c leaner to o , pay ing  ab o u t 4800 fo rin ts . T h a t 
w as  in  J u n e  1991.”

Man o f  31, skilled
„ I w e n t th e r e  saying that I d o n ’t w a n t to  go  on  the  do le  if they  can  o ffer m e so m eth in g  a n d  they  
o f fe re d  a  j o b  w ith a 55 forin t p e r  h o u r  g ro ss  wage. T h a t is rid icu lous...”

Man o f  25, unskilled
„ T h e y  s e n t m e  to  many places w h ich  e ith e r  h ad  closed dow n o r  w hich  had  filled th e  vacan cies ... 
O n c e  I w a s  se n t to  a  factory. T h e re  w a s  a m an  w ho m anaged  th e s e  things. I show  h im  th e  p a p e r  
w h e re  t h e  o ffe re d  m oney w as w ritte n  d o w n  b u t he to ld  m e th a t h e  cou ld  give m e no  w o rk  fo r  so 
m u c h  m o n e y .”

W e are aware of the much more dynamic increase in unemployment in the period 
following the time of our investigation. Although several important factors affecting the 
labour market have changed (the chances of finding work have diminished because of 
the growing number of the unemployed and the absolute decrease in labour demand), 
we still find it useful to enumerate the factors which assist or hinder people in finding 
work and escaping unemployment. The impact of these factors has probably remained 
the same. As to the findings of our reported research we regard them as hypotheses for 
a more extended and systematic investigation.
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Magdolna Leveleki

LES FLEURS DU MAL: „AS VIDEOTON WAS 
FALLING TO PIECES MORE AND MORE OF THEM 
CAME TO US...”
The gradual run-down of V ID E O T O N  in Székesfehérvár has been accompanied by a 
revival of the electronics sector in private workshops in the town. Employees of 
V ID E O T O N , who had worked in the electronics industry for many years, have been 
leaving as a result of lay-offs, terminations and on their own volition in an effort to 
secure better employment. Outside of V ID E O T O N , they utilise their knowledge, skills 
and experience as well as personal contacts that they acquired while still working in the 
factory.

Over the past several decades approximately ten thousand people were involved in 
the electronics industry, nearly half of them working in direct production at 
V ID E O T O N ’s Székesfehérvár facility. The local technical schools and corporate 
training centre prepared a great number of the area’s residents for careers in the 
electronics industry. Nonetheless, the electronics market began to decline, losses began 
to mount, ’restructuring’ attempts were largely unsuccessful in reversing these trends 
and V ID E O T O N ’s decline was imminent. The doors of other local manufacturers were 
closed to the unemployed already in 1991, especially as they, too, launched staff 
reduction programmes. Thus the unemployed were left with the two narrow but still 
possible ways of finding employment — going abroad or forming their own private 
electronics business.

When in summer 1991 I began to make interviews about these matters, a skilled 
worker told me he was absolutely not worried about his future in V ID E O T O N  because 
he would continue his part-time occupation, namely, producing printed circuit boards 
(PCB) contracted out by a private business. M y interviewee lives in an eleven-storey 
tower block. The production of printed circuit boards or the limited operations of the 
process including cutting and drilling are performed in a basement storage area of 6 
square metres. В — let us call him by this initial3 — is an outworker whose work is 
commissioned by a limited partnership called BO ARD, a family business with the 
owner-representative A  managing the PCB operations, doing certain processes (screen 
printing and plating) himself and marketing the finished goods.

Most business organisations engaged in electronics production in Székesfehérvár are 
customers of BO ARD. Through this channel I was able to get acquainted with a 
particular sector of the electronics business.

1 According to the monthly reports issued by the Jobs Centre of Fejér County, unemployment 
increased from 1,996 in January 1990 to 11,029 in August 1992. In August 1992 the unemployment 
rates of the county and the county seat were 11.2% and 11.3%, respectively.

2 The interviews of this study were made for the documentary film series „Changes of Working 
Life I I ” by Pál Schiffer, Hungarian TV.

3 The names of my interviewees’ firms are also substituted by fictive names in this report.
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I  noted that these firms are concealed and hidden. This is suggested by the fact that 
the name of the business is often not shown on the building where it operates, and that 
there are no name boards and no advertisements for either the businesses or the 
products in the town. On the contrary, they prefer to arrange their relations without 
disclosing them to anybody except the parties they need for their activities. Growth is 
contained and profits are spent on less visible investments.

They are hidden because:
a) the very rudimentary production environment can adversely affect the image of 

the manufacturer itself; moreover, the conditions often do not meet environmental 
specifications;

b) they feel that the rules of the game are uncertain, and their advantages deriving 
partly from  informal relations may be put at risk;

c) they should like to acquire the other party shares in their business (e.g., the share 
of a state-owned enterprise) and they cannot benefit from their right of preemption, 
unless there is no better bid than theirs.

This requires invisibility.

S u m m e r  1991: in cellars, stores, b a m s ...

In this town loudspeakers, amplifiers, automatic telephone equipment, printed circuits, 
gaming machines and T V  aerial systems are manufactured using artisan processes in 
artisan workshops situated in cellars, stores or cow-sheds. I  had the opportunity to study 
the following set of small electronics firms:

V ID E O T O N

B O A R D

Contracted deliverers

„RISK” Small Co-operative 

„TELEC O M ” Lt 

,A N T E N N A ” Ltd. 

.A M P L IF IE R ” Ltd.

USERS

B O A R D  (or the artisan A )  has manufactured PCB since 1988. This represents 75%  of 
its activities. From the three key phases of the process, the ’mechanical operations’ of 
cutting and drilling are performed at three external workshops. Each has their own 
workshop or garage and employs more or less ’do-it-yourself style equipment such as 
drills and saws. Screen printing is done in the workshop of a faraway family cottage 
leased in the outskirts of Székesfehérvár. The plating equipment made by the employees 
of A  alone is located in a town centre cellar. (The ’plating workshop’ will be moved soon 
to a flat inherited by the family in the same building.) In addition to electronics 
production, the BO ARD organisation, staffed by no more than two full-timers, also 
deals with screen printing and general printing and it tries to manufacture screen
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printing accessories. These latter lines emerged from the PCB operations. „ If  we tried 
to live from the electronics business alone we would be dead by now,” A admits.

„A N TE N N A ” has been manufacturing central T V  aerial systems since January 1991. 
Production is performed in a room of 5 by 6 metres. The panels are prepared and 
assembled manually on a bench. The manager, C, has a staff of eight full-timers in his 
department. This organisation also accepts assignments of metal cutting and it has an 
outlet which sells tools.

„R ISK ” Small Co-operative located in an old cow-shed belonging to a manor house 
near Székesfehérvár manufactures gaming machines, also since January 1991. R ISK  has 
six employees and two outworks. However, the gaming machines represent only 5%  of 
RISK’S turnover. The majority of its income is earned by dangerous wa'.te treatment and 
by distribution and retailing.

„A M P L IF IE R ” was registered in October 1990. This organisation, consisting of two 
shareholders and two full-time employees, manufactures and sells custom-built 
loudspeakers and amplifiers. Batches of 10 to 20 units are produced exclusively for 
Western users. The loudspeakers and repeaters are assembled in a leased apartment 
jammed with desks, soldering irons, all sorts of components, tools and cables in boxes 
and heaps. Quality control is ensured by V ID E O T O N  in the background through 
quality inspection and measuring of finished goods (i.e., by providing the facilities and 
instruments not available at A M P LIF IE R  because it cannot afford an investment of 
several million forints).

„T E L E C O M ” has been a manufacturer of car radio phones and cordless telephones 
since 1989. Most parts are imported. The tasks of T E L E C O M  are limited to assembling 
and adapting the sets, and after-sales support. The products are marketed locally, 
mainly to public transport organisations. In addition to its 20 full-time employees, 
T E L E C O M  has about ten outworks it can mobilise if required by an order. The facilities 
are located in two leased family cottages in the suburbs.

„ I w a s  d o in g  th e  s a m e  a s  a t  th e  e n terp r ise  b u t  n o w  on  a  s m a l l  s c a le  a n d  in  
m y  o w n  w a y  ”

A, owner-representative of BOARD, is a man of 43 with a family. He graduated in 1971 
as a chemical engineer and began his career at V ID E O T O N . Spending ten years with 
the enterprise, he participated in the implementation of the PCB department. Then he 
tried a number of small private firms and cooperatives. The one where he worked in 
1988 was terminated and he could not find any other employment (there was actually no 
chemical business in the neighbourhood) and, additionally, he felt that „he cannot have 
a safe job but in a business managed by himself’. He set to work as a full-time artisan. 
He began to develop his PCB business. „I was doing the same as at the enterprise but 
now on a small scale and in my own way. In the enterprise everything was Western 
made. In my business I tried to use local products because it’s cheaper and it means 
lower exposure.” Since he has become a businessman he hardly sees his family. Even his 
summer holidays must be utilised — he wants to use this time to move the ’shop’ from
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the basement to a ground floor flat. He is aware that a town centre flat is not the best 
location for a plating shop but he cannot help it. This flat has been inherited and he does 
not have any other funds to invest.

C, 46, is the managing director of A N TEN N A . H e  obtained his electrical engineering 
degree through evening courses in 1965. Previously he had studied in a 
telecommunications technical secondary school in Budapest. „I lived away from my 
family and that was where I  learned independence.” H e  was tied to the army for more 
than two decades by his full-time job. In 1982 he purchased a metal cutting machine and 
began to do metal fabricating at home. This second job proved to be profitable. A t that 
time contracting out to outside firms or private entrepreneurs was a cost-saving practice 
of state enterprises. The income earned in this second job laid the grounds for going 
independent and for expansion. In 1990 C quit his full-time employment. However, in 
the meantime the metal cutting business declined and the orders of big enterprises 
abated because, C assumes, currently the state-owned enterprises want to keep their 
people working, without any regard to profitability. As against 10 to 20 people in earlier 
years, the crew of A N TE N N A ’s metal cutting operations has dropped to two. The metal 
cutting equipment has now been moved away from the workshop of the family cottage 
to a building which also accommodates the A N T E N N A  facility. The loss of metal 
cutting contracts was followed by launching the T V  aerial operations. The licence for 
manufacturing this system was bought from V ID E O T O N . The engineer who had 
developed the system in V ID E O T O N  took charge of line management and he also 
trained the crew who similarly came from V ID E O T O N . They left voluntarily without 
any severance pay, in the hope of job security.

D , 45, the chairman of R IS K  small cooperative is a mechanical engineer. This 
cooperative was formed in January 1989 with 16 members. In the same year 
V ID E O T O N  bought back a faulty, dangerous batch of T V  sets from users which were 
then bought by the cooperative at 400 forints a unit. The hope was to extract precious 
metals in higher value. While this was a miscalculation, the cooperative found another 
business. In  1990 it began to pack and transport dangerous waste and subsequently it 
expanded into retailing and distribution. The production of gaming machines was 
started in 1991 as a result of a fusion with a V ID E O T O N  team. Before joining RISK, 
this team had made some abortive attempts with a French firm.

„ T E L E C O M ” was formed in February 1989. Its manager, E, is a middle-aged 
technician. H e began his career at V ID E O T O N  but he only spent two years there. After 
his service in the army he joined another state enterprise. Since then he has been in the 
(radio telephone) business. As soon as it was possible at his enterprise he founded a 
Business Partnership within the Enterprise (V G M K ) and then organised his own 
Business Partnership (G M K ) independent of the enterprise. TELEC O M  was formed in 
1989 by this G M K  and the enterprise together; and later the G M K  managed to acquire 
a majority share in the business. Prior to the creation of A N TEN N A , E was the head of 
the most profitable department of the enterprise. „The complete staff of the department 
marched out. We abandoned a convenient facility for a hut”. (It is important to note that
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the G M K  consists of two members. The staff also participate in A N T E N N A  but only 
with a symbolic share of 10,000 forints each.) A N T E N N A  is doing the same as the old 
profitable department but now as a mainly privately owned organisation. Its twenty 
full-time employees include five engineers while the others are technicians. The amount 
of outwork varies. „Once in his life each member of the staff was a V ID E O T O N  
employee. Each professional career started there. Three people came over directly from 
V ID E O T O N .”

For example the custom-built PCBs are designed in a part-time job by F, who has 
worked for 14 years at V ID E O T O N  as a technician. An enthusiast of his profession, F 
collects and builds microprocessor circuits. H e was contacted when T E L E C O M  
received orders for a special PCB. F created an office and shop under the stairs of his 
two-storey home. Beside designing he also manufactures pilot products. H e  will move 
soon to a nearby garage. F is a key person for T E LE C O M  also because the more 
complex boards originate from V ID E O T O N ’s PCB department. F has good relations in 
the enterprise and he is well placed to oversee the manufacturing process.

G, the managing director of A M P LIF IER , is a sober man of 52 with a family. When 
he began to work V ID E O T O N  employed only 100 engineers, all of whom knew each 
other personally. G  got his engineering degree in 1963. In the last few years he was the 
technical manager of a V ID E O T O N  subsidiary. „ I could see that the enterprise was 
going down in a spiral while its managers were chasing unrealistic and futile ambitions 
and expectations.” In early 1990 G quit and joined a limited company as technical 
manager. „This was a useful six-month period of learning to avoid the mistakes I  saw 
there. I  could also use the fax and phone of that enterprise to organise my own 
business.”

A M P L IF IE R  was registered in October 1990. Since its inception it has been 
manufacturing and marketing custom-built loudspeakers and repeaters. G  spends most 
of his working hours at the desk of his tight office. H e still applies the V ID E O T O N  work 
schedule of 6 a.m. to 2.30 p.m.

H, the second owner-manager of A M P L IF IE R  got to know G as the Hungarian 
representative of a Danish company. The idea of the joint business was suggested by his 
international business contacts. The two full-time staff, an engineer and a technician, are 
also former V ID E O T O N  employees. They were dismissed from the enterprise with 
severance pay at the end of the previous year. One of them is occasionally upset for 
having left V ID E O T O N  because of the uncertainty of his pay month after month. 
Moreover, „technically unreasonable solutions must be used to meet the silly requests 
of silly people”. The requirements are set by H: „More complex work and more 
professional challenge are the only benefits of this business.”

C h a n g in g  re la tio n s: la rg e  en terp rises  us a r tis a n s

In the eighties the state-owned enterprises had an inclination to contract out to other 
firms or private business because the performance of these contractors including wages 
and salaries could be charged to costs without increasing the wage bill or wage level of
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the enterprise. Following the shrinking of markets and loss of contracts in the early 
1990s the first response of the state-owned enterprises was to reduce their 
subcontractors. As C put it, „the state-owned enterprises wanted to keep their people 
working, without any regard to profitability”. Occasionally, in cases of pressing delivery 
deadlines or peaks of work, some tasks are still contracted out. However, co-operation 
is initiated and marketing is performed mainly by small organisations and not the large 
enterprises. TE LE C O M , A N TE N N A , RISK and A M P L IF IE R  purchase components 
and semi-finished products such as sound boxes, V D U s  and PCBs from V ID E O T O N  or 
its spin-offs a*.d then sell them to final users or dealers. The former subcontractors 
become customers of the large corporation.

W hile the roles were swapped, small business and the majors are still walking hand 
in hand. The exposure and dependence of the small ones continues. Compared to the 
capacity of the large enterprise the contracts of small organisations in the electronics 
industry are negligible. However, these small firms could not survive or produce 
competitive goods without the corporate background. Cooperation is not smooth due to 
this uneven situation. The large enterprise is highly inflexible and it is generally a 
problem to produce the small batches or meet the specific requirements of small 
business. This way is usually paved by old personal contacts (as shown, for example, by 
the relations between the V ID E O T O N  PCB department and TELEC O M ). On the 
other hand, some processes are impossible to perform without the instruments available 
to large enterprises. The provision of such equipment would be too expensive for the 
small organisations to pay off, even if they had the necessary finance. (For example, 
measuring tasks are assigned by A M PLIFIER  and A N T E N N A  to V ID E O T O N .)

The relations between small businesses and corporations are also interesting in other 
respects. Previously many ’privateers’ were moonlighting inside the fence and took 
products or parts to sell or use themselves. This opportunity was removed in the late 
eighties by the more rigorous internal disciplinary regulations of V ID E O T O N . This 
process was helpful from the point of view of the registered small businesses. 
Unsatisfied demand was met in these organisations (see PCB production). A t the same 
time, along with the decay of the enterprise in the last year or two, a legal opportunity 
has been given for many tiny workshops to be equipped with affordable equipment, tools 
or instruments. This opportunity was utilised through auctions in which equipment and 
written-off raw materials or additives were sold by the kilo.

In  1988 A  received his first order from one of the small departments of 
V ID E O T O N . Once the PCB operations started up, several customers were found 
among the private manufacturers of security equipment and entry-phones. These were 
followed by private and individual local manufacturers of electronics equipment. „As 
V ID E O T O N  was falling to pieces more and more of them came to us.” Up to 1991 A 
supplied PCB to state-owned enterprises and private businesses alike. The state-owned 
enterprises bought the products because subcontracting was more cost efficient than 
production in the enterprise. A  produces the boards more cheaply (by 20 -  30% ) than 
the V ID E O T O N  PCB department. Moreover, the then effective regulations made it
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more favourable for the enterprise to assign a third party than its own employees even 
at comparable costs.

In  the past, the boards required by private business were supplied by ’moonlighters’ 
in V ID E O T O N ’s PC department. At the end of 1990 moonlighting was prevented by 
more rigorous internal control. Private business was forced to find other suppliers. 
Compared to the costs of moonlighting products, private businesses were unhappy with 
the costs of BOARD. „They told me that I was too expensive — but I  cannot steal my 
own materials,” A  lamented. The competitive edges of BOARD include its flexibility in 
serving specific requirements and short terms of delivery as against a six-week deadline 
with V ID E O T O N .

However, the small electronics firms continue to obtain their more sophisticated 
items from V ID E O T O N . This is because the artisan processes and primitive equipment 
limit the capacity of BOARD and its technology is not suitable for high precision tasks. 
A  tries to purchase his equipment and materials from the cheapest possible sources. He 
buys scrapped but still operating equipment from state-owned enterprises. Occasional 
sales are also organised by V ID E O T O N , which gives him the opportunity to buy 
’disposables’ in as large amounts as he can afford.

Last year BOARD sold 30 -  40% of its PCB production to state-owned enterprises. 
Currently V ID E O T O N  owes BOARD about 400,000 forints, in effect without any hope 
of settlement. Sometimes the private customers do not pay either. They are also in 
trouble, either because they supply state-owned enterprises or because of limited 
demand in the consumer market. A predicts that anything can happen in the future: „I 
stand an equal chance of becoming either an owner of a profitable business or of going 
bankrupt.”

A N T E N N A  bought the licence of central T V  aerial production from V ID E O T O N . 
V ID E O T O N  was unable to sell its aerials because of high production costs. C  supposes 
this is why it waived the right of production. The direct costs of A N T E N N A  are lower. 
Systems are installed mainly in neighbouring villages. Exports to neighbouring countries 
would be really good business. A N TE N N A  has a valid Czech contract and it has already 
supplied there, but payment is a problem. C expects that the Eastern economies will 
sooner or later rebound and then A N TE N N A ’s products will have markets.

R ISK  also buys the VD U s for its gaming machines from V ID E O T O N . RISK 
currently produces its machines which are cheaper than other available models 
assembled from imported components. Some parts and accessories are supplied by 
other local manufacturers (such as B O A R D ). The finished products are sold directly to 
restaurants and simitar customers.

T E L E C O M  is built on the connections and the products of one facility of a 
state-owned enterprise. It has international trading authorisation and a contract with an 
international supplier. The complete walkie-talkies from this supplier are 
complemented by auxiliary equipment and repaired by TELECOM . The firm ’s outlook 
seems to be quite secure, especially as the lag of local telecommunications engineering 
is estimated by E at 20 years. I f  there is a full change-over, international technology will
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flow in and downgrade the local production. However, the imported technology needs 
to be adapted and supported according to local requirements. In the opinion of E  the 
state-owned enterprises currently enjoy an advantage by having the buildings. Now that 
a property is leased from the enterprise, he hopes that they, as tenants, will have 
preemptive right in case of sale.

A M P L IF IE R  manufactures small batches of custom-built speakers and amplifiers 
for West-European customers. This organisation strongly depends on V ID E O T O N , 
both in the production process and in ensuring the high technical quality of its products. 
V ID E O T O N  undertakes technical inspection and supplies boxes as well as other 
components to A M P L IF IE R .

C o m p e t i t io n  a n d  c o - o p e r a t io n  in th e s m a ll  f i r m s ’ m a rk e t

Agnes Simonyi (1986) describes the specific features of small business in the Italian 
electronics industry proposing that, unlike traditional artisans or decentralised 
subsidiaries of large enterprises, this business is typically organised in a cooperative 
network actively and innovatively generating the necessary demand to be served — 
instead of meeting existing local needs or depending on the marketing support of a large 
enterprise. This form is called by her autonomous decentralisation or innovative small 
business.

The local small electronics manufacturers do not primarily serve large enterprises — 
they are not subcontractors of these enterprises. Nevertheless, they are strongly and 
technically dependent, because up to now the large enterprises have produced the high 
quality components or semi-finished products which determine the quality and 
competitive potentials of the artisan products. As long as other small organisations are 
unable to fulfdl this function, the small organisations do not co-operate with each other 
but rather with large organisations or their decentralised subsidiaries. However, this 
relation is characterised by one-sided exposure and not by co-operation between equal 
parties. But there are limits to the extent to which one small business can be the supplier 
of another small business. This is only viable where the semi-finished products or 
components of a large enterprise can be replaced by products manufactured in less 
advanced processes (see PCB production). In the electronics industry the attempts of 
small business to eliminate its dependence on a large organisation failed in each case 
because the products supplied by another small business could not be used or did not 
meet the required standards. These new partners were also difficult with respect to 
terms of delivery, working discipline, deadlines or reliability. A M PLIF IER  made such 
an attempt to find sound boxes. „U p till now there is no substitute for the production 
culture developed by state-owned large enterprises,” manager G said. This is a 
considerable barrier to cooperation between small organisations.

The market supplied by the local electronics small businesses is another point to be 
considered. Do they serve existing local demand, do they subcontract to large 
enterprises or do they generate demand for their own production? Does the creation of 
small organisations qualify for autonomous decentralisation, are these organisations 
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able to innovatively work the market — or do they simply utilise the opportunities of 
small scale manufacturers? Are they, perhaps, the extended arms of large enterprises?

In contrast to the decentralised subsidiaries of large enterprises, the small 
organisations active in the electronics sector serve markets found by themselves. 
However, according to the nature of this market they are closer to being artisans than 
innovative small businesses. They mainly serve local demand with their PCBs, satellite 
transceiver assembling and installation, entry-phones, transponder, or gaming machine 
operations and sales.

The competitors represent another segment of small business relations. The 
electronics manufacturers known to me manufacture different final products for 
different customers and thus they do not interfere with each other’s markets. On the 
other hand, by 1992, tough competition had developed between manufacturers and 
distributors active in the same markets. Owing to relatively low customer demand this 
generally takes the form of cost competition. Local customers focus on low costs rather 
than product quality or after-sales support such as warranty or compatibility with other 
auxiliary equipment. Without any formal agreement between the parties this cost 
competition helps customers in the short run. Survival depends on manufacturing cheap 
products representing low technical standards and this type of cost competition implies 
the hazard of conserving the artisan standards of the existing small business.

A r t is a n s  se llin g  w o rk  a n d  ’e n tre p r is in g ’ w o rk ers

The fact that the small organisations described here are not suppliers and customers of 
each other does not mean that the different organisations do not depend on a broad 
network of subcontractors. However, in this case the contractor network is not a set of 
business organisations working in electronics, but an array of enterprising individuals.

This touches on the issue of employment. Small organisations prefer to maintain a 
minimal permanent staff and contract out, full-time or part-time, specific tasks to 
self-employed people. The reasons are manifold. First of all there are cost savings as 
there are no social security costs or other charges. On the other hand, the income of the 
individual contractor is not accounted as net personal income but the costs of operations 
can be discounted and thus partly removed from taxable income.

Other reasons include flexibility and security. If  there is a drop in production, the 
employer is free of any liabilities or wage costs in idle periods and he is saved the trouble 
of cutting redundancies. The self-employed also benefits because his labour capacity 
and working hours are fully at his own disposal. He is free to make his own calculations 
in accepting or refusing an assignment.

However, the electronics small businesses cannot be considered to be running the 
type of putting-out system described by K. Biichner (1984), who distinguishes between 
household-based artisanship, labour capacity sale, artisanship, putting-out system, and 
factories.

Using these terms, the electronics business studied by me seems to be dominated by 
labour capacity sale, and in this context by subcontract work. The latter essentially
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means that the contractor has his own workshop in his home and raw materials are put 
out to him for processing. (B O A R D  and TELEC O M  contract out tasks in this manner.)

However, there is still another form which formally involves hiring the self-employed 
but actually operates like a factory. Not considering the financial benefit, from the 
workers’ point of view this is probably the most vulnerable position as they are deprived 
of the security of a written employment contract providing certain guarantees.

O n e  y e a r  la ter...

In  summer 19921 visited each of the above small business organisations. Some of them 
had not been able to make any headway while others had been steadily growing. I 
recorded the following observations at the time.

I  find T E L E C O M  in a tidy and comfortable building. The new facility is leased from 
the parent enterprise. One of the old workshops in a family cottage has been closed, and 
the next planned step is to buy the other leased property. However, this is not a simple 
problem considering that the land is owned by the local government, the house by the 
large enterprise and the building in the backyard by T E LE C O M . The manager also 
expects to buy the new lease soon. „Sooner or later the state-owned enterprise will have 
to be privatised. In the meanwhile the current staff is interested in selling whatever they 
can and live off the income.”

Thus T E LE C O M  is not fully cut off from the umbilical cord of the state-owned 
enterprise. Indeed, it does not want to be completely separated. Separation is sought 
only in areas where it is a nuisance to be related with the large enterprise. Otherwise it 
penetrates new segments of business in order to fully dominate them later. This already 
has happened to a key area when TELEC O M  managed to acquire the share of the 
state-owned enterprise. „The management had two alternatives: we either buy the 
company or ruin it.” They chose to sell. „The privatisation of this share forced us to hide 
and made us tired,” E  recalls the events of the last year. It  was not easy to sell and 
expand in the market without being noticed. This was necessary to avoid any third party 
bidder and to disguise the fact that the company was profitable and an attractive 
investment. „We did our best to be unknown in Székesfehérvár.”

The small business is struggling not only with the state-owned enterprise but also 
with competitors and the relevant authorities.

„ I have 15 years’ business experience but this is the worst situation I have ever seen. 
Customers’ cash flow problems prevail. Unfortunately, users do not look at competence 
but they focus on prices. It does not matter to them whether we can afford any warranty 
or development. Short term thinking is also typical of the fiscal authorities: the 
government promptly collects whatever it can. Social security charges and personal 
income taxes are extremely high. Customs regulations require payment within three 
days... Business relations are unfair. We have a very strong competitor here. It is 
impossible to reach any understanding with him. Vulgar blows and kicks are exchanged. 
Our relations with the German partner are good but business is business. The German 
firm also cooperates with our competitor. It benefits from our inability to agree.”
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The full-time staff of TELEC O M  has increased from 20 to 30. The amount of 
outwork was reduced because the charges of employment and contracting do no longer 
differ. ( It  is quite possible that the still existing contract capacity is kept alive by the 
unemployment benefit scheme.) In the meantime F  became a full-time employee of 
T E L E C O M  and also another former V ID E O T O N  engineer was hired. „Valuable 
people are highly appreciated. These people from V ID E O TO N  have already found 
their place.”

During one year, R ISK did not change its profile, although gaming machines now 
represent only 1% of its turnover. Like in the electronics small business, in distribution 
and dangerous waste packing and transport R ISK  has problems with insolvent 
customers. Moreover, several competitors entered into the area of gaming machine 
production and sale. Prices are forced down by falling demand and new competitors. 
V ID E O T O N  continues to be the key supplier of this operation. R ISK  pays off its 
liabilities to V ID E O T O N  by transporting dangerous waste.

The staff of 2 0 -2 2  did not change, but R ISK  actually employs many self-employed 
people under contract. O f the seven men working in the electronics workshop in the 
former cow-shed only three are still full-time employees.

A N T E N N A  has only one employee remaining for tool production. This operation 
was severely crippled because of the loss of contracts from the large enterprise, plus the 
fact that A N TE N N A  is not competitive in the international market. It is now trying to 
install satellite receiver systems in Romania. Despite the existing demand, there is no 
liquid demand, and nothing can be given in compensation, especially as barter, due to 
growing costs. Nowadays they install systems in some social services homes. The 
problem is the same as in the case of the tool shop: the customers cannot pay for the 
services and manufacturers consume their reserves.

A N T E N N A  has 15 full-time employees. This means an increase of two over the last 
year. They do not give assignments to self-employed people. „Employees are the easiest 
to control. Time is of the essence. If  you must go you cannot say that you have no time. 
It  would be logical to expect that people should be disciplined by unemployment but 
they are not! The problem is not the high amount of the unemployment benefit. The 
problem is that it is given for nothing.”

B O A R D  moved to a new location. In addition to this new acquisition, the plating 
’shop’ is still operating in the town centre flat and cellar. No other considerable 
investment was made. B O A R D  continues afloat due to the mushrooming of electronics 
small business in Székesfehérvár. The full-time staff did not change, while the network 
of contractors was expanded. The staff dismissed from V ID E O TO N ’s PCB department 
included many competent people. The amount of work provided to them by B O A R D  
was not enough to earn a living. In most cases it is only sufficient as an addition to 
unemployment benefit. One outworker and B O A R D  were recently accused of ’black’ 
employment in a letter with an unreadable signature sent to the local Jobs Centre. „The 
officers in the Centre made an inspection in a rush instead of checking their own records
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which showed that this person had earned complementary income within the allowed 
limits.”

A M P L IF IE R  continued to work exclusively for the Western market supplying 
customers in France, Holland and Germany. However, this year they supplied regional 
distributors and not retailers. The staff was doubled to eight. It also engages other firms, 
self-employed, and gives part-time outwork including to the unemployed. „The most 
critical problem is the limited availability of competent people. For example we tried a 
joiner but his output was not marketable. You cannot sell mediocre quality in Europe. 
On the other hand the shrinking of the domestic market is beneficial for us. It  is 
increasingly rarely heard that a subcontractor does not have time and they have begun 
to take care of quality.”

The growing staff required new investments. A M P L IF IE R  purchased five million 
forints worth of instruments and provided an acoustic measuring room. The lack of 
funds is the most critical obstacle to expansion. The registered capital of the firm is only 
eight m illion forints. From the banks’ point of view this equity does not provide a 
sufficient credit rating. However, the firm did not wish to raise its capital, as the assets 
not contributed to the firm’s equity are easier to mobilise. Instead, the production 
volume was maintained at a level it could afford to finance. It is also considering 
involving an investor. The firm wants to have premises of its own, and has already 
selected a suitable family cottage. This would require five million forints, but it would be 
worthwhile, considering the current rental fee of 60,000 forints a month.

Incidentally, G assumes that „you must be cautious with expansion. You must not go 
farther than doubling the present turnover. Above this, too many changes would be 
required. Now everything is transparent, everybody knows the implications of what he is 
doing. There is still full cost awareness here.”
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Katalin Tardos

MARGINAL GROUPS IN THE LABOUR MARKET: 
THOSE REFUSED UNEMPLOYMENT BENEFITS

Statistics compiled by the National Jobs Centre show that a certain percentage of people 
eligible for unemployment benefits are excluded from the system. The official explanation 
is that „they do not cooperate properly with the Jobs Centre”. One of the goals of my 
research was to determine just what ‘not properly cooperating’ actually means — to find 
out why people are denied benefits which would otherwise keep them above the poverty 
line. M y intention is to examine the manner in which the Jobs Centre deals with its clients; 
what happens to an individual or a family as a result of the elimination of benefits; and 
how people are able to cope with exclusion from benefits.

I conducted my research in Somogy County. M y sample was comprised of the 138 
people who had been denied unemployment benefits in Somogy County in 1990. 
Questionnaires were completed during the course of personal interviews with these 
people. Unfortunately, a rather large percentage (58 persons = 42%) of potential 
respondents could not be used: 22 had moved1; 17 were not actually denied welfare 
benefits, but had renounced them of their own free will; 7 were unwilling to take part 
in the survey; 6 were never found at home; 5 had no known address; and 1 person had 
died. The final sample contained 80 individuals (58 per cent of the sample).

A  F ew  C haracteristics o f  the L oca l L a b o u r M a rk et

Somogy County is not in Hungary’s so-called unemployment crisis belt; its unemployment 
rate only slightly surpasses the national average. The labour market in Somogy is highly 
seasonal. There are a great number of summer time employment opportunities due to 
the proximity of Lake Balaton (a tourist attraction), and accordingly unemployment tends 
to be higher in the winter months. Unemployment rates have risen particularly in the 
southern part of the county because a higher number of state owned companies have

1 T h e  n u m b e r o f  th e  p e rso n s  w ho had m oved w ith in  o n e  y ea r was surprisingly h ig h . I n  several 
cases w e  w ere  ab le  to  o b ta in  new  addresses fro m  th e ir  o ld  neigbours an d  re a c h  th e m  in this 
way. M y  im p ress io n  w as th a t only a  sm all p e rc e n ta g e  o f  th o se  w ho had  m o v ed  a c tu a lly  le ft th e  
county . T h o se  w h o  d id  leav e  th e  county o ften  fo u n d  w ork  in som e o f th e  la rg e r  to w n s of 
T ra n s-D a n u b ia . T h is  g ro u p  p ro fited  m ost from  its  m ove. M oving from  o n e  v illag e  to  a n o th e r  
w as m o re  ch a rac te ris tic  o f  th e  in tra-county  m oves. T h e  p rim ary  m otivation fo r  su ch  a  m o v e  w as 
n o t to  fin d  em p lo y m en t b u t to  im prove everyday life  b y  m oving closer to  fam ily o r  f in d in g  a less 
costly  hom e.
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gone or are going bankrupt. In  addition, the private sector is less efficient at absorbing 
surplus labour in the south due to its greater distance from Lake Balaton.

In  1990, of the 3,800 people in Somogy County eligible for unemployment benefits, 
138 persons, nearly 4 per cent, were excluded for one reason or another. I f  we compare 
the total number of those who left the unemployment system (1,185) to the number of 
those excluded from benefits, we find that nearly 12 per cent of those who left the 
system were cut off from benefits for administrative reasons.2

Who Can Be Denied Benefits?

The people we surveyed were denied benefits on the basis of legal provisions established 
in a 1988 decree3. The Employment Act of 19914 stipulates the same procedures for the 
denial of benefits as the 1988 decree. The decree states that benefits are to be paid if the 
unemployed person cooperates with the Jobs Centre’s procedures by maintaining regular 
contact with it, by accepting jobs offered by the Centre (if possible), by independently 
searching for work, and by generally endeavoring to be re-employed or retrained so as 
to be more easily employable. The most important requirements are that the unemployed 
person appear monthly at the Centre at the time appointed by the Centre, that he/she 
contact the workplaces recommended by the Centre, and that he/she accept work if  the 
Centre deems it suitable.

Officially, four criteria make a workplace ‘suitable’: the job matches the prospective 
employee’s abilities; the job will not unduly burden the prospective employee’s health; 
the job w ill provide a reasonable salary; and the workplace will be located within a 
reasonable distance from the prospective employee’s home. These criteria are themselves 
further interpreted as follows:

1. Em ployee’s abilities. This is the easiest criterion to meet. The Centre is no longer 
required to offer work which matches a prospective worker’s skills. The most frequent 
problem is getting people accept work for which they are overqualified. This is especially 
common among those people who had earlier accepted unchallenging work to avoid 
unemployment but who later, despite this compromise, lost these jobs. Another problem 
is posed by the fact that retraining offered by the Centre is obligatory, regardless of 
whether or not it fits an individual’s needs. Retraining is not tailored to meet the needs 
of those whom it is supposed to help. Studies in other countries have demonstrated that 
the success of such retraining programs depends to a large extent on their adaptation 
to individual capabilities and demands.

2. Em ployee’s health. An employee’s physical ability to carry out any given job is to 
be determined by the staff doctor at the workplace. Health examinations, however, are

2 The percentage of those denied benefits is relatively high in Somogy County as compared to 
other the counties. Nationally, 2 per cent of all persons receiving benefits were excluded from 
the system, while the ratio of those excluded compared to those who left the system on their 
own free will was 3 per cent.

3 Government Decree No. 114/1988. (X II. 31.) MT on Unemployment Benefits.
4 Act IV  of 1991 on the Promotion of Employment and Provision for the Unemployed.
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generally superficial and ignore particular concerns of the prospective employee. If  an 
unemployed person complains of health problems, he/she may risk being viewed of as 
„not endeavoring to become employed.”

3. Adequate salary. I f  a workplace offers just one forint more than the unemployment 
benefit, the unemployed person is obliged to accept the job. In practice this means that 
unemployed people are often obliged to accept salaries below the official minimum 
wage. As unemployment benefits are only 70% (and may be as low as 50% ) of the 
previous salary, and as periods of unemployment can often be long (with relentless 
inflation), a newly re-employed person can often suffer as much as a 60%  decline in 
real purchasing power.

4. Reasonable distance. The maximum time allotted for travel is three hours. By 
itself, this is quite a long time, but if one takes into consideration the fact that public 
transportation timetables do not always correspond nicely to work schedules, a 
‘three-hour’ trip may take much longer in practice.

Denial of Benefits as Seen by the Jobs Centre

The Jobs Centre performs both servicing and administrative functions. A t least a certain 
number of case workers at the Jobs Centre continue to believe that unemployed persons 
have only lost their jobs because of their own inadequacies, are not interested in finding 
new work and accordingly are quite content with simply receiving unemployment 
benefits. It should be remembered, however, that these case workers often work eight 
hours a day under poor working conditions and for wages not substantially higher than 
the actual unemployment benefits. Moreover, the system is not well equipped to deal 
with rapid increases in the number of the unemployed. Thus, the burdens of the extra 
work fall directly upon these case workers and the time spent on each individual 
correspondingly declines. The job performance of the case worker is evaluated according 
to adherence to regulations. There is no allowance for subjective considerations in dealing 
with individual cases. For the case worker, following formal procedures offers the lowest 
risk and requires the least amount of work.

The majority of the unemployment benefit recipients do not receive benefits beyond 
the first three months. If  someone remains in the system for more than three months, 
his/her situation usually receives special consideration. The criteria which determine 
that someone just beginning to receive benefits will be excluded do not automatically 
apply to those who have been receiving benefits for a longer period of time. (Respondents 
who had been receiving benefits for more than one year were almost as likely not to 
visit the Jobs Centre at their appointed times as were those benefit recipients who had 
been excluded — 32% as compared to 39% of the cases. Moreover, one quarter of 
these one-year recipients did not even accept the employment opportunities offered by 
the Jobs Centre.) Thus, it is clear that certain subjective elements definitely operate in 
the system. The unemployed individual, however, is unable to determine when exceptions 
might be made or when the letter of the law is strictly to be applied. There are many 
instances when special consideration is in fact warranted, but these cases too fall victim

151



to the Jobs Centre’s efforts to purge all abusers from the system. Such efforts to catch 
the relatively few abusers can often disproportionately affect those legitimately in need. 
In this respect, a more humane solution may be to ignore the few abusers than to deny 
benefits to legitimate non-abusers.

The administrative activities of the Jobs Centres will in all likelihood continue to 
expand. For instance, a special department has recently been established with the express 
purpose of investigating and eliminating benefit abuses as well as catching those 
individuals illegally employed. Nevertheless, the result of these expanded investigative 
activities may serve only to reinforce distrust in the system among the rest of the benefit 
recipients.

The Unemployed Individual’s Perspective on Exclusion from Benefits

The most frequent reason for a stoppage in benefits occurs when an unemployed person 
does not accept a job offer. This occurred in more than half (54%) of the cases surveyed. 
The second most common reason for a stoppage occurs when an unemployed individual 
fails to appear for a scheduled appointment at the Jobs Centre. This was the case with 
slightly more than one fourth (28%) of those surveyed. Other reasons included those 
instances when an unemployed person failed to explore a potential job opportunity (4%  
of the cases), when a recipient refused retraining (also 4%  of the cases), and when an 
individual did not endeavor to seek employment (again, 4%  of the cases). There were, 
however, several instances (4% ) when the recipient requested that benefits be stopped, 
either because of feelings of shame associated with receiving unemployment benefits, or 
because a case worker at the Jobs Centre failed to handle the case in a satisfactory 
manner.

Irrespective of the individual reasons, though, recipients almost never expected a 
stoppage in their benefits to occur. Most recipients believed that they had not infringed 
upon any of the Jobs Centre’s regulations. Even if they were aware of some offences, 
they often believed that they could offer an excuse that would prevent a stoppage in 
benefits.

The most frequent reason for benefit recipients to reject job offers was that they 
found the „salary offered was too low.” Nevertheless, recipients were obliged to accept 
positions even if the wages offered were below minimum wage. In one case, a 20-year-old 
man with no qualifications was offered two different positions, one as a postman, the 
second as a porter in a secondary school. The man, who had previously worked as a 
loader, did not consider postal work suitable for him and accordingly declined the 
position. The salary for the secondary school porter, however, would have been below 
his unemployment benefit of 4,600 forints. This man lives with his parents who both 
receive disability and pension benefits. In addition, he occasionally finds part time work 
as a loader. He would like to get a truck driver’s licence, but at 40,000 forints, it is 
beyond his financial means.

There are also occasions when employers officially offer higher salaries than what 
they really intend to pay. The Jobs Centre avoids getting involved in any such disputes, 
152



though it most frequently sides with the employer. One 59-year-old man, who had been 
receiving an unemployment benefit of 4,200 forints, was offered a position with a salary 
of 5,600 forints. When he later reported to this job, the salary was lowered to 3,900 
forints. The man then refused the position and asked the Jobs Centre to intervene on 
his behalf. The Jobs Centre administrators, however, „even without familiarizing 
themselves with the circumstances, sided with the employer and were unwilling to 
intervene.”

It  is also quite frequent for offered salaries, though higher than unemployment 
benefits, to be lower than the salaries of previous jobs held by the recipients. These 
individuals are quite reluctant to accept such work. They often feel that it is not worth 
working for these lower salaries even if the consequences of refusing the position might 
result in a stoppage of benefits. Some of these people would rather risk losing these 
benefits than accept a lower paying job which they view as degrading.

A  special problem occurs when people with decent seasonal employment depend 
upon being able to return to their regular employer at the beginning of each season. 
They are reluctant to accept less lucrative off-season work. This problem is especially 
acute near Lake Balaton. In practice, the Jobs Centres in the area quite often simply 
extend benefits during the off-season to seasonal workers and do not seriously attempt 
to find positions for them.

The Jobs Centres are able to exercise broad discretion in offering positions to the 
unemployed. Case workers discuss different job opportunities with the benefit recipients. 
There is no well-established practice regarding which jobs can reasonably be refused. 
In certain Jobs Centres, rejecting one offer may be overlooked, though benefits would 
be stopped after the second or third rejection.

The second most frequent reason for rejecting a position is that either employees 
are required to work overtime or the schedule itself is undesirable. This is particularly 
problematic for mothers with small children. The present law does not provide for any 
standards regarding the time or duration of shifts among its criteria for a ‘suitable 
workplace’. Therefore, if the position offered matches the individual’s qualifications and 
health requirements and is within the three-hour travel period, then the individual is 
obliged to accept the position. Jobs Centres do not consistently note which shifts are 
most agreeable to the individual recipients. At times they attempt to match individual 
requests, but their success is spotty at best. For example, a thirty-year-old woman with 
two children aged 4 and 9 and a husband on disability benefits requested a single shift 
job from the Jobs Centre. They in turn offered her two jobs. One position would have 
required her to perform janitorial work in a secondary school beginning each night at 
6pm. This was unacceptable because the last bus to her home departed at 8pm. The 
second position would have required her to make deliveries beginning at 8am and do 
cleaning from 4pm, both presenting insurmountable child care and transportation 
obstacles. The woman protested the stoppage of her benefits, but her complaint has 
not yet been heard. In the meantime, after a period of several months, she was able to 
obtain seasonal employment from her previous employer.
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The third most frequently offered excuse for rejecting a position was that it required 
too much travel time, transportation options were inadequate, or employers refused to 
reimburse employees for travel expenses. This was especially problematic for people 
living in villages, and was their primary reason for rejecting jobs. Poor public 
transportation from villages has always been a problem, but only recently have employers 
begun to refuse to reimburse workers for travel costs. In  Kaposvár, for example, there 
are practically no companies willing to employ an individual who would have to travel 
more than 15 kilometres. Moreover, with recent rises in transportation costs, an 
employee’s transportation expenses often account for up to 50% of his salary. One man 
with several children lost his job with a salary of 3,300 forints when his employer stopped 
paying his travel costs of 830 forints. The Jobs Centre then sent him back to the same 
exact workplace where he again requested that his transportation expenses be covered 
by the employer. The employer refused and he consequently turned down the job offer. 
Both this man and his wife are currently unemployed, neither receives benefits, and 
their sole source of income is their family allowance from the state. In another case, a 
35-year-old divorced woman with two children (aged 12 and 7) worked as a waitress in 
a summer house, which also employed her off-season doing assembly work. After losing 
this job, the Jobs Centre offered her a position which would have required her to work 
two shifts and travel a greater distance than her previous job had required. She was 
unable to accept the position, and as a result her benefits were stopped. She has lodged 
a complaint, but her case has yet to be heard. For two months her only sources of 
income were the family allowance from the state and her alimony. Fortunately, though, 
she was later able to return to her former workplace. Officially speaking, the Jobs 
Centre followed normal procedures in this case, though a simple reading of the 
circumstances would reveal that the offer was unacceptable to this woman. Current 
regulations reduce the maximum travel time to two hours for single-parent families and 
women raising children below 10 years of age. This, however, is often of little consequence 
to those living in villages.

The fourth most frequent reason for rejecting a position was that the individual 
either did not like the job or a potential superior. There was one instance when a woman 
who was qualified as a dressmaker was offered a position as a barmaid. Since she had 
never actually been employed as a seamstress, but instead only had worked as a 
shopkeeper, the Jobs Centre did not take her seamstress qualifications into account. 
This woman, however, did not want to become a barmaid because she considered it 
demeaning. There was another case when an unemployed person knew and disliked his 
potential supervisor, and therefore rejected the job. On yet another occasion, an 
unemployed individual was offered a position where he would have worked for the very 
people he used to boss.

Y et another reason cited for rejecting job offers was that the position did not 
correspond with the applicant’s qualifications or state of health. A  35-year-old man with 
epilepsy who had been working as a doorman was offered loading work on two separate 
occasions. The man’s condition had been legally verified by the required medical forms.
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Nevertheless, the Jobs Centre reproached him for refusing these offers and consequently 
stopped his benefits. He has remained unemployed since then and his sister’s family 
has been providing for him, though they hope to obtain disability benefits for him in 
the future. It is important to note that almost one-third of the people whose benefits 
were stopped reported some sort of health problem that limited their employment 
options.

Thus, mothers with small children, people living in villages and people with health 
problems are not only disadvantaged when it comes to finding suitable work, they are 
also often the first to lose their unemployment benefits.

As has been mentioned, the reason given for a stoppage in benefits in more than 
one quarter (28%) of the cases was that the unemployed person failed to appear for 
an appointment at the Jobs Centre. Regulations governing how frequently the benefits 
recipient is required to report are actually quite liberal. In Belgium, by contrast, recipients 
of unemployment benefits are required to ‘validate tickets’ several times a day at assigned 
times. Belgium introduced this measure in an attempt to reduce unregulated and illegal 
labour. Nevertheless, how often one chooses to visit the Jobs Centre to seek employment 
remains at the discretion of the unemployed individual. In the Netherlands, where the 
practice is even more liberal, there are no regulations governing how often unemployed 
people should report to the Jobs Centre. The administrative functions of the Insitution 
for Unemployment Benefits are distinct from the servicing duties of the Jobs Centre, 
and neither is obliged to share information with the other. The Institution for 
Unemployment Benefits only randomly checks up on its unemployment cases, requiring 
the benefit recipients to verify that they are indeed searching for work. The Jobs Centre, 
on the other hand, directly assists the unemployed in finding new and suitable work.

Therefore, Hungarian regulations may be considered liberal in that individuals are 
only required to report once a month, and yet the strict requirement that recipients 
report precisely at the appointed time is not particularly liberal. Recipients can only be 
exempted from the appointment if they have a medical excuse from a doctor. These 
people must report to the Jobs Centre irrespective of whether or not the Centre is able 
to offer a job. Reporting is most often just a formal procedure since the Centre can 
only rarely offer a job at the time the unemployed person appears in the office. Still, 
taking travel and the several hours of waiting into account, reporting to the Jobs Centre 
can take almost an entire day. Though the unemployed are told that they must meet 
this obligation if they want to receive their benefits, they still have difficulty grasping 
the importance of appearing for their scheduled appointments. Moreover, they are often 
aware of situations when the Jobs Centre, recognising personal problems, has overlooked 
a one or two day deliquency. Over one-third (39% ) of those denied benefits did not 
show up for their scheduled appointments. This was offered as the reason for stoppage 
in benefits in 70 per cent of the cases. In most of these cases the first deliquency provided 
sufficient reason to stop the benefits. When we asked those who were denied benefits 
why they had not gone to the Jobs Centre when they were supposed to, they offered a 
variety of excuses: they either confused the date or simply forgot it; either they,
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themselves, or a member of their family had been sick; or they were busy looking for 
a job or doing odd jobs which they could not afford to skip.

One 45-year-old woman, for example, who was late for her first appointment was 
immediately denied benefits. She asked the Jobs Centre to overlook her tardiness 
because her spouse was also unemployed and did not receive benefits. This woman’s 
physical condition also prevented her from doing any physical labour. She and her 
husband lived together with her son off his paltry 9,000 forint salary. The previous winter 
they had not even had enough money for heating fuel. This woman was willing to accept 
a position which paid as little as 3,000 forints a month. In another case, a young woman 
missed her appointment at the Jobs Centre when she had to take her sick child to the 
doctor for a vaccination. The next day she told her case worker that she could either 
bring a medical certificate or the case worker could simply call the doctor to verify her 
story. Both options were rejected. This young woman has appealed the decision, but 
she has yet to receive an answer. Furthermore, the pre-school was not willing to accept 
her child as long as she remained unemployed. Thus, she could not accept any position 
because there was no one to care for her baby.

Employers and the Unemployed

Though the relationship between employers and the unemployed is not the focus of the 
present examination, several interesting trends emerged during the course of my 
research. It  is well known that employers traditionally are reluctant to employ 
unemployed persons. It was surprising to discover, however, that they often deliberately 
took advantage of these unemployed individuals. There were several cases when 
unemployed persons were denied benefits as a direct result of the actions of their 
prospective employers. For instance, on several occasions, employers offered salaries 
which were lower than those officially registered with the Jobs Centres. There were still 
other instances when employers refused to sign the report books which the unemployed 
required in order to receive their benefits.

In  one case a young woman was offered a job with the Forestry Department. When 
she reported to their office, she was told that they only employed men. They instructed 
her to go to the Forestry Department’s administrative centre some 60 kilometers away 
to have her report book validated. She was unwilling to make this trip and as a result 
the Jobs Centre withdrew her benefits.

In  another case, a recently divorced woman was offered a job as a cleaning lady for 
a salary (5,600 forints) which was lower than her previous wages. She agreed to accept 
the position, but requested that she be given time off to attend her divorce proceedings. 
The representative of the company verbally agreed to this, but when the woman returned 
to the Jobs Centre, it was discovered that this representative had written in her report 
book that she was unwilling to accept the position. When she requested an opportunity 
to talk once more with this representative, the Jobs Centre refused.

There was also a 23-year-old man who was denied benefits when a secretary 
incorrectly wrote that the job was refused simply because „he does not want to accept 
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it” . In fact, the boss had instructed the secretary to write that the man was unable to 
accept the job because „he could not get to work on time”. This man had already turned 
down one job offer which would have required him to live near the work site without 
any guarantee of accomodations from the employer. He was also reluctant to leave his 
parents alone at home because his younger brother had recently died. The Jobs Centre 
denied him his benefits because he had rejected these two jobs. This man then explained 
his situation in detail to the head of the Jobs Centre, but to no avail.

The unemployed, unfortunately, are powerless in their relationships with the Jobs 
Centre and prospective employers. There have been many occasions when an employer 
will advertise a position with the Jobs Centre, which does not actually exist. The 
paperwork that the Jobs Centre requires of employers is also confusing and time 
consuming. Furthermore, employers, like the case workers at the Jobs Centres, often 
hold the opinion that the unemployed „do not want to work anyway, they only want to 
have their unemployment report book signed” . The Jobs Centres are able to freely do 
their work unrestrained by any higher supervisory body. Nonetheless, operations would 
run smoother for all parties involved if the Jobs Centre would be more selective in 
matching jobs with individuals.

Is The Denial o f Benefits Just or Unjust?

Two-thirds of those people denied benefits felt that their benefits had been withdrawn 
from them unjustly. Nearly one-fourth of the former recipients, however, were willing to 
acknowledge that the Jobs Centre adhered to the regulations in handling their cases. 
Nevertheless, these people did not consider themselves responsible for the stoppage in 
benefits. The remainder of benefit recipients refrained from placing all of the blame on 
either themselves or on the Jobs Centre. In total, 11% of those people denied benefits 
accepted full responsiblity for their situation, two-thirds of them assumed no 
responsibility, and the remaining 20% accepted partial responsibility.

O f all the people who were denied benefits, only 40 per cent were notified in advance 
by the Jobs Centre. The others claimed that they had been taken completely by surprise 
by the withdrawal of support. Half of these people were notified of the stoppage in 
person when they visited the Jobs Centre while the other half received notification via 
the mail.

O f all those people who considered the stoppage in their benefits unjust, only a small 
percentage took legal action against the Jobs Centre. The problem is that most of these 
people are unaware of their legal rights. Moreover, either they are inexperienced in 
dealing with bureaucracies such as the Jobs Centre, or they have dealt with them all 
too frequently and accordingly have become disillusioned. Another reason for the low 
number of appeals may be that appeals have to be filed at the county Jobs Centre. In 
the end, only one-fifth of those denied benefits actually filed appeals, and of these, only 
one individual succeeded in having his case reversed. The examples cited above 
demonstrate that many times the Jobs Centre does not even respond to appeals. The 
lack of any supervisory body compounds this situation. Though the unemployed may
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also take their grievances to a court of law for legal restitution, such a route is often 
deemed too troublesome. W e found no instances where legal proceedings were entered.

W e also asked the people who had been denied benefits how they felt the Jobs 
Centre should have handled their cases. The most frequent opinion (30%) was that the 
Jobs Centre should have continued paying benefits until the person found a more 
suitable job: one that corresponded more closely to personal qualifications and health 
limitations, one with a better salary, or one which would not be unreasonably far from 
home. A  large percentage (26% ) also argued that the Jobs Centre should give greater 
attention to the individual and the individual circumstances, as well as be more lenient 
when applying regulations. The Jobs Centre, on the other hand, responded that as it 
was not an institution of social welfare, these requests were beyond its scope. About 
18 per cent of the respondents acknowledged that the Jobs Centre had proceeded 
according to the regulations. Another 8 per cent stressed that the Jobs Centre should 
have investigated any allegations of wrongful activity on the part of the employers instead 
of automatically assuming that the unemployed individual was in the wrong.

I  believe that stoppages in benefits were justifiable in roughly one-fifth of the cases. 
Applying this ratio to our sample, we find that no more than thirty persons were justly 
denied benefits. One should consider whether it is worthwhile to jeopardize the 
livelihoods of 100 innocent people to punish 30 abusers of the system!

The Chances for Employment and the Restructuring o f  the Jobs Centres

Though half of the people who were denied benefits have since found new employment, 
many of these new jobs are only seasonal. Individuals living in the towns have been more 
successful than those living in the country in locating acceptable jobs, while women from 
villages have had the most difficulty in finding new work.

Those sectors which have provided the largest number of employment opportunities 
merit further investigation. M ore than half of those who are re-employed found their 
new jobs in the private sector, mostly as employees but some as entrepreneurs. The 
remaining people found jobs in state owned firms or cooperatives. The importance of 
the private sector is steadily increasing, and those looking for jobs are increasingly 
willing to accept employment in the private sector. Nevertheless, since actual salaries 
in the private sector tend to be higher than officially registered salaries, problems can 
arise in times of sick leave or lay-offs as health and unemployment benefits are based 
on official salaries. Thus, individuals who lose private sector jobs are often put in the 
position of accepting lesser paying jobs from the Jobs Centres. If such work is not 
accepted, then exclusion from the benefit system is risked altogether. The new Act 
provides that an individual who is denied benefits can re-apply for benefits 90 days after 
the original stoppage. Very few of our respondents were aware of this right.

158



Bib liography

Bánfalvy, Cs., ,Л  munkanélküliek szociális jellemzőiről” (The Social Characteristics of the 
Unemployed), ESÉLY, 1991, 4.

Fazekas, К .—J. Köllő, Munkaerőpiac tőkepiac nélkül (A Labour Market Without A Capital 
Market). Budapest: KJK, 1990.

Ferge, Zs., ,A  foglalkoztatási törvény — amit megold és amit nyitva hagy” (The Art on 
Employment — What it solves and what it leaves open), ESÉLY, 1991, 4.

Dr. Fóti, J. — Dr. M. Lakatos, — Dr. Á. Mészáros, „A magyarországi munkanélküliség néhány főbb 
jellemzője. Adalékok az 1990. évi népszámlálás eredményeihez” (Some Major Characteristics 
of Hungarian Unemployment: Contributions to the Results of the 1990 Census), Munkaügyi 
Szemle, 1990, 9.

Gyekiczky, T , ,,Az aktív munkaerőpiaci politika néhány társadalmi-szociológiai problémája” 
(Some Social and Sociological Problems in Active Labour Market Policy), ESÉLY, 1990, 4.

Gyekiczky, T. (ed.), Munkanélküliség: megoldások és terápiák (Unemployment: Solutions and 
Therapies). Budapest: KJK, 1990.

Horváth T. D., ,A  munkanélküliség és ellenszerei a fejlett piacgazdaságokban” (Unemployment 
and Its Remedies in the Developed Market Economies), Gazdasági Fórum, 1990, 4.

Krémer, В. (ed.), Munkanélküliség. (Unemployment), Special issue of Szociálpolitikai Értesítő, 
1989,1.

Ladó, M. —F. Tóth, „Leépített légiók” (The Fired Legions), ESÉLY, 1990, 4.

159



Endre S ik

RECONVERSION IN THE COURSE OF MIGRATION:
T ransylvan ian  Forced M igrants in Hungary

Bourdieu describes reconversion strategy as „the set of outwardly very different practices 
whereby individuals or families tend, unconsciously or consciously, to maintain or 
increase their assets and consequently to maintain or improve their position in the class 
structure... [and] an aspect of the permanent actions and reactions whereby each group 
strives to maintain or change its position in the social structure, or, more precisely — at 
a stage in the evolution of class societies in which one can conserve only by changing — 
to change so as to conserve.” (Bourdieu 1986)

This sophisticated, dynamic and finely-tuned Marxist model of class struggle has but 
one quite serious shortcoming — it is difficult to test empirically. Nonetheless, 
Bourdieu’s congenial approach — to conserve by changing — was too attractive not 
to try to apply it when I developed my model to compare the pre- and postmigration 
social positions of Transylvanian forced migrants in Hungary.1 2

In comparison to Bourdieu’s approach, my model is greatly simplified. In my model:
-  wealth and job status (collectively: ‘well-being’) are maintained by reconversion, 

and not (the more complex) social position;
-  only short-term pre-migration and post-migration periods are analysed, as opposed 

to long-term historical trends; and finally,
-  the movement of individuals between two societies (that are assumed to be 

structurally unchanged in the short run) elicits reconversion strategies and not structural 
changes in social institutions.

In  effect, our analysis is a sort of mobility research. In this approach, emigration
2marks a watershed in the subject’s life, splitting it into two distinct phases.

This watershed represents a break in the possession of material goods because forced 
migrants can only transfer movable and hideable property from their pre-migration to 
their post-migration lives.

Money, for example, can be smuggled across borders in the course of migration. It 
cannot, however, be smuggled in large amounts without a great deal of risk. In  addition,

1 I u s e  t h e  te rm  forced m ig ra tio n  ( a n d  fo rced  m ig ran t) in s te a d  o f  seeking refu g e  ( a n d  re fu g ee) 
o r  m ig ra t io n  (and  econom ic m ig ra n t)  fo r tw o reasons: F irs t, H u n g ary  had  yet to  sign  th e  G en ev a  
C o n v e n tio n  in th e  p e rio d  c o v e red  by th e  analysis, th u s  (legally) th e re  w ere  n o  re fu g e e s  in 
H u n g a ry  b e fo re  the  au tu m n  o f  1989. Second, e thn ic  H u n g a rian s  from  socialist R o m a n ia  took  
r e f u g e  in  socialist H ungary  fo r m o r e  th a n  econom ic rea so n s  — at th e  tim e H u n g a r ia n s  w ere  
h ig h ly  d iscrim in ated  against in  R o m a n ia .

2  In  a  s e p a r a te  study w e ex am in ed  th e  ro le  m ig ration  plays in  s ta tu s  acquisition  ( R ó b e r t - S ik  
1992).
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even if it is successfully transferred, it is likely to lose its value. Gold and other treasures
such as rare stamps, jewels, etc. provide a relatively easy way to transfer wealth. Albeit
their compactness, such items were rare among our subjects. A  foreign bank account
also may provide an excellent means to transfer wealth in the course of migration, but
foreign bank accounts were also extremely rarely held by our sample. Durable goods
are, by definition, very inappropriate items to transfer, with the exception of cars — in
which case the the item being transferred simultaneously provides the conduit for
transfer. To sum up, our model assumes that thire is a severe limit to the maintenance 

. . . . • 3
of pre-migration wealth in the course of migration.

I f  this assumption is true then we have identified a situation whereby it is impossible 
to maintain or improve one’s material well-being by directly transferring material assets 
from the pre- to the post-migration phase. And if, through empirical research, we also 
find that wealth is preserved or even increased in the course of migration, then such 
an increase must have occurred through the conversion of pre-migration wealth into 
non-material assets, which could subsequently be reconverted in the post-migration period 
because of the structural similarities between the economic institutions in the two countries.

I f  we accept what has been said above, we need to chart the ways people convert 
their wealth. There are several potential reconversion strategies. In the model I  identified 
three forms: cultural capital, network capital and direct investment into migration.

Cultural capital (education, knowledge of foreign languages, etc.) and network capital 
(hospitality and generosity, friendships and well-maintained relationships with relatives) 
— being non-tangible and invisible — are very appropriate assets to transfer. There 
is no danger that border guards will take them away. A  practically infinite quantity of 
these assets can be stored and, last but not least, there is a good chance that they will 
not lose their value in the course of migration.

Direct investment into migration, represented by a range of strategies from bribing 
border guards to purchasing diplomas or visas, can increase the market value of human 
capital. Direct investment can reduce migration risks — risks which can be lethal.

In the analysis that follows we address the following questions:
-  Were forced migrants from Transylvania able to maintain their standards of 

well-being in the course of migration?
-  Did capital reconversion really play a significant role in this process?

3 It w as  d an g ero u s fo r fo rced  legal m ig ran ts to  ta k e  th e ir  school certificates a c ro ss  th e  b o rd e r ,
y e t th ey  a re  th e  only  d o cu m en ts  w hich rep re sen t th e  ex is tence o f cu ltural c ap ita l. T h e  lack o f
sch o o l certifica tion  significantly  red u ced  im m ig ran ts’ ch an ces o f finding w ork .
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-  What forms of capital reconvetsion were the most important in maintaining wealth 
in migration?4

Besides the characteristics mentioned above, there are a few other sociologically 
relevant features of forced migration:

1. The degree of planning: Emigration may be unplanned at times of natural disasters 
or war. However, emigration can also be carefully and strategically prepared for. The 
following quotations provide examples of such planning:

„ O f  th e  seven  o f us, D a d  c h o se  m e  to  go and help  th e  re s t”  ( F o r r ó -H a v a s  1988:90).

„ W e  d re a m e d  o f leaving fo r  w eek s. I kep t th inking th a t th is  little  child w ould have a  b e tte r  
fu tu re  in  H ungary  th an  in  R o m a n ia ” (F o r ró -H a v a s  1988:6).

„ W e  th o u g h t for a  long tim e  a b o u t leaving everything b e h in d  — th e  house, o u r p a re n ts  — 
to  try  a n d  m ak e  it in  H ungary . W e  finally decided to  go. M y  m o th e r  d idn’t even k n o w  a b o u t 
o u r  p lan s . B u t she cam e o v e r a  few  m inutes b efo re  w e w e re  a b o u t to  leave, as if  sh e  su sp ec ted  
so m e th in g . W hen  I saw  h e r  com ing  to  our h o u se  I h id  all o u r bags u n d e r th e  b e d ” 
( F o r r ó - H a v a s  1988:12).

As can be seen, forced migration can be part of a strategy extending over several 
generations. It is not rare for parents to take the risks inherent to emigration in their 
children’s interest.

2. The extent of risk: In socioeconomic terms, forced migration is a risky venture. 
Sociologically it represents a crisis — a crisis which is assumed to be temporary.

Forced migration represents a crisis because it presents the migrant with the unknown. 
Forced migration is a challenge for which one cannot adequately prepare — a situation 
which will (no matter how well one prepares) inevitably be accompanied by unanticipated 
consequences.

This is primarily due to the fact that the forced migrant is unfamiliar with the new 
situation. In  the new milieu he/she has no well-established networks, little access to 
information, no control over the material conditions, and (perhaps most shocking the 
migrant) the experiences accumulated in the ‘previous life’ are no longer valid. To top 
it off, this disorientation happens at a time when such networks and information are 
particularly needed because of the fluidity and uncertainty of the situation.

In other words, forced migration presents the migrant with a situation in which there 
are fewer resources and more stress than usual.

4 E m p irica lly , th e  m odel h a s  so m e  o th e r characteristics w h ich  m ay prov ide a un iq u e  o p p o rtu n ity  
to  te s t  th e  conversion  p h e n o m e n o n :
-  co n v ers io n  took  p lace  a t a lm o s t th e  sam e tim e fo r every  resp o n d en t — th e  len g th  o f th e  
p o s t-m ig ra tio n  p h ase  w as a lm o s t th e  sam e for every fo rc e d  m igran t,
-  th e  m acro -econom ic a n d  p o litic a l environm ent w as s im ila r fo r th e  forced m ig ran ts  since all 
o f  th e m  cam e from  th e  sa m e  country ,
-  in  m any  respects th e  p o p u la t io n  o f forced m ig ran ts can  b e  considered  h o m o g en eo u s  since 
th e y  h av e  th e  sam e cu ltu ra l background , a re  th e  sa m e  age  an d  have at least o n e  sim ilar 
socio-psychologically  sig n ifican t fea tu re  — they all em ig ra ted .
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3. The depth of the crisis is assumed to be basically different for migrants crossing 
the border with valid passports (hereafter, to be referred to as ‘legal forced migrants’) 
than for those crossing illegally for the following reasons:

-  Legal forced migrants can spend some time (until their tourist visa expires) 
collecting information about life in Hungary. They can test the viability and usefulness 
of personal networks and discover which agencies to apply to for formal Social support. 
They may even be able to find housing and employment some time before their final 
move. During their lawful stay, potential forced migrants can do much to minimise the 
depth and duration of the crisis to come.

-  Forced migrants arriving through legal channels can always decide to return to 
their original home without suffering negative consequences. In this sense, their lawful 
stay allows them to put off making their decision final. They can test their possibilities 
several times before finally settling in the host country.

-  Legal forced migrants are able to rescue more of their pre-migvation assets 
(especially if they cross the border by car) than their clandestine counterparts.

4. Finally, forced migration by definition is different from mere migration in two 
respects: First, the risk of persecution is a fundamental reason for leaving the home 
country. Second, the forced migrant has no plans to return to his home. Consequently, 
compared to migration, forced migration is more characterised by a push to emigrate 
than a pull to immigrate, and is therefore likely to be unidirectional.

The four sociological features of forced migration noted above are important because:
-  we can only use the reconversion paradigm if the migrant has had some time to 

prepare migration, since some elements of capit-1 conversion take time to carry out 
(bribing of officials, organisation, paper work, etc.);

-  we can only consider the mere matching of pre-and post-migration standards of 
living to represent a successful reconversion of material capital if the post-migration 
situation is assumed to be a crisis.

T h e  d a ta

Our analysis is based on data collected in the spring of 1989. The selected sample of 1367 
was representative of the roughly 15,000 forced migrants living in Hungary at that time 
— the first wave of Transylvanian migration.

The majority of the forced migrants had come to Hungary 1 -6  months prior to our 
data collection. Further, our analysis covered only ethnic Hungarians between 19-35  
years of age (N  = 998). We limited our sample in this way to increase its cultural and 
life-cycle homogeneity.

In what follows, as I have described Transylvanian forced migrants in detail elsewhere 
(Sik 1992), I  will only analyse the features needed to identify the sociological dimensions 
of forced migration.

1. 84% of the forced migrants had made the decision to migrate in Romania (as 
opposed to deciding to stay in Hungary in the course of a visit here), and 48% had
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carefully prepared for migration (withdrew their money from the bank, paid off their 
debts, found homes for their children, etc.).

2. W e can provide only indirect evidence that migration presented a crisis for the 
forced migrants, and that this crisis largely arose because of the unfamiliarity of the 
new environment. For example:

-  only 6%  of the forced migrants had been able to purchase homes, the overwhelming 
majority were subtenants or lived in workers hostels;

-  40%  had experienced hostility from native Hungarians;
-  although all of them had jobs, and their incomes were comparable to Hungarians’ 

incomes, only 23% were involved in the second economy.
3. Table 4 shows that both the pre- and post-migration conditions of legal forced 

migrants were better than those of illegal forced migrants.
4. As regards our assumption that forced migration is primarily motivated by negative 

‘push’ factors to emigrate, we found that only 15% of the forced migrants had come to 
Hungary because of the more favourable economic situation here, and that the majority 
had been driven by adverse conditions in Romania. 15% mentioned atrocities or 
discrimination experienced personally, or by someone in their families. 18% said the 
absence of equal cultural rights for Hungarians was the main reason motivating their 
decision to move, while 26% mentioned the hopeless economic and political situation 
in Romania.

As to the unidirectional nature of forced migration, we found that just 3% of forced 
migrants had plans to return to Romania if the situation there improved.

Given these findings, we can rightfully consider the move of ethnic Hungarian 
Transylvanians to Hungary to be forced migration rather than migration (section 4). In 
principle, every migrant in our survey had the chance to plan his move to some extent 
(section 1).

Based on our findings related to section 3, it seems appropriate to assume that 
reconversion took a different form for legal forced migrants than it did for illegal forced 
migrants. Further, on the basis of section 2, forced migrants presumably experienced 
the post-migration phase as a crisis. They also definitely saw the acquisition of what 
are everyday belongings for Hungarians to represent an improvement in their standard 
of living. This can be considered to be the result of a successful reconversion of their 
pre-migration capital.

W e ll-b e in g  in  th e p re -  a n d  p o s t-m ig r a t io n  p h a s e s

To what extent were forced migrants able to maintain their standards of living? As Table 
1 shows, there are no strong correlations between the pre- and post-migration ‘well-being’ 
variables, with the exception of the fact that those who had owned a car in Romania 
tended to be wealthier than their ‘less mobile’ counterparts.
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Table 1. Correlation o f  material well-being in Transylvania and Hungary
(the Pearson correlation) 
N = 985

in Hungary Income Wealth Housing

Income in Transylvania 0828х .0604 -.0092
Car in Transylvania .0288 .3607х31 .0102

Level of significance: x = .01 ”  :: .001

The very weak positive correlation suggests that (in the short term) the degree of wealth 
has changed in the course of migration. I would suggest that a successful conversion 
and/or reconversion has taken place, but not for everybody.5 Table 1 shows that 
possession of a car was the only physical factor which substantially influenced 
post-migration wealth.6 7

T h e  m a te r ia l  c a p ita l  c o n v e r s io n /re c o n v e r s io n  m o d e l

As previously indicated, forced migrants can rely on three resources in the post-migration 
phase: the cultural capital they had accumulated, the direct investments they had made 
in migration, and their network capital.

• • • • •  . 7
We operationalised cultural capital with diplomas, knowledge of foreign languages , 

the number of books owned, the father’s education, and the respondent’s happiness in 
childhood. Each of these factors is likely to help increase post-migration wealth (in the 
short as well as the long run) either directly (as assets that can be sold in the labour 
market) or indirectly (ease of communication with officials, appropriate behaviour, 
self-confidence, etc.).

It is assumed that direct investments made in migration contributed to the success 
of migration and increased post-migration wealth (diplomas could be smuggled out of 
Romania with a bribe, for instance). In our sample such resources include, among other 
things, networks of friends in Hungary, and trips taken to Hungary in the past as well 
as investments in the form of bribe given either for a passport — in case of legal 
migration — or for the border guard to ‘look the other way’ — in case of illegal 
migration.

5 Negative correlations would be shown when, for example, refugees from a revolution (who have 
lost their power) face lower standards of living (for a short period) in their host country, or 
when an utterly poor population improves its standard of living through migration.
On the other hand, strong positive correlations are found in the case of peaceful transitions 
when well-to-do forced migrants can take their wealth with them to the host country, while the 
poor remain poor despite their flight.

6 Another asset equal in its effect was Romanian and Hungarian money. In fact, many migrants 
brought both Romanian lei and Hungarian forints with them — but only in very small amounts 
(more to cover their daily expenses in their first few days in Hungary than as a capital asset).

7 For the purposes of our analysis, this represented the knowledge of a language other than 
Hungarian or Romanian.
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Finally, personal networks represent capital just as money does. The only difference 
is that units in personal networks have ‘real faces’. W e considered networks to be of 
particular importance when the individual could foresee and anticipate the coming crisis, 
and when financial support was unavailable. Being ‘intangible’, networks play a decisive 
role in reconversion as they are the kind of resource easiest to accumulate, maintain 
(perhaps even over several generations) and convert into other types of resources. Three 
variables characterise the three forms of networks that are considered in our model: 
personal networks (which may encourage the individual to migrate), earlier visits to 
Hungary, and Hungarian visitors to Transylvania.

The model compares the level of material well-being in the pre- and post-migration 
period (Table 4). To describe the channels through which pre-migration material wealth 
was converted or reconverted in the post-migration period the model characterises the 
amount of cultural and network capital held by the respondents. In the next step of our 
analysis we measured the degree of reconversion and the level of direct investment in 
migration. Finally, in the post-migration phase we measured the role played by formal 
social support (both governmental and non-governmental). We assumed that the welfare 
system provided greater support for those in less favourable positions. Consequently, 
welfare benefits should correlate negatively with all the other categories of capital.

The data on legal and illegal forced migrants were processed separately.
W e used two sets of control variables in our model. The two basic socio-demographic 

variables (sex and age) were used to determine the role played by the different capital 
types in the reconversion process. Post-migration wealth was determined by adding 
subjective variables to the model, since we assumed that these can be significant 
indicators of wealth in general (see the psychosomatic variables in Table 4).

The model was tested with stepwise regression equations. The two material indicators 
of post-migration well-being (income and ‘wealth’) were tested separately. We assumed 
that:

-  both indicators of post-migration well-being would be most strongly influenced 
by the conversion channels used,

-  the network capital variables would play an especially crucial role in the process,
-  the direct transfer of pre-migration wealth would play no significant role in the 

model, and
-  the aforementioned characteristics would differ to some degree between illegal 

and legal forced migrants.

T h e  a n a ly s is

The following table illustrates the effect various factors had on the post-migration 
incomes of legal and illegal forced migrants.
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Table 2. Factors affecting the per-capita income of legal and illegal forced migrants 
(gradual regression with multiple variables f

Illegal forced migrants

В Beta Т-Value Level of Significance

LATDBERD 2.16777 .25439 4.599 .0000
SZSFTSUM -  2.26075E-03 -.17534 -3.138 .0019
NEM 20.28360 .15242 2.651 .0085
(Constant) 35.59704 4.013 .0001
Adjusted R-Square .11389

Legal forced migrants

SZSFTSUM -1.22271E-03 -.28141 -6.942 .0000
NEM 6.39187 .15261 3.739 .0002
LOSZA 1.58118 .12632 3.041 .0025
(Constant) 38.51336 6.166 .0000
Adjusted R-Square .13127

Being a male and not applying for welfare support increased income for both types of 
forced migrants.

The more extensive the personal networks, the higher an illegal forced migrant’s 
income. Human capital produces the same effect for legal forced migrants.

To sum up, what we find among legal forced migrants is a reconversion of wealth 
through human capital. This is ‘normal’, and would also take place without migration 
(more valuable human capital is likely to result in higher incomes practically everywhere 
in the world).

However, this reconversion follows an ‘irregular’ pattern for illegal forced migrants. 
In their cases it is pre-migration network capital that ensures higher post-migration 
incomes.

When we look at the other components of post-migration material well-being, we 
find two factors which increase ‘wealth’ to the same degree for legal and illegal forced 
migrants: Both welfare support and direct investment into migration (in the form of 
cash or a car) increase ‘wealth’ (although to varying degrees). This suggests that 
post-migration material wealth can also be increased by a reconversion of pre-migration 
material assets. 8

8 This table only includes variables that showed significant impacts. A definition of the variables 
is given in Table 4.
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Table 3. Factors increasing wealth f o r  legal and illegal forced migrants

illegal forced migrants

В Beta T-value Level of Significance

VESZTLEJ .95216 .26006 4.693 .0000
SZSFTSUM .93473 .1399 2.497 .0131
LEJHOZLE .95535 .14234 2.573 .0106
U TM AG YDB 317.90312 .11359 2.041 .0421
(Constant) 9099.44534 3.289 .0011
Adjusted R-Square .12002

legal forced migrants

AUTO ER D 35455.84222 .36398 9.299 .0000
KOR 1360.24375 .14472 3.60 .0003
SZSFTSUM 1.23831 .13562 3.358 .0008
(Constant) -1497.88917 -.115 .9086
Adjusted R-Square .20237

Direct investment into migration strongly improves illegal forced migrants’ chances of 
gaining wealth. The crucial role played by direct investment in increasing post-migration 
wealth can be conceptualized as follows: Those with the financial resources to pay bribes 
and fund pre-migration trips to Hungary are also able to increase their wealth in the 
post-migration phase. This is not due to their personal features (that they are highly 
mobile, innovative, and show an entrepreneurial spirit) but to the fact that both processes 
can help reduce the crisis. Probably both bribes and trips made to Hungary are strongly 
tied to one another and to the black market as migrants can use their trips to smuggle 
goods into Hungary^ (presumably such smuggling is accompanied by bribes to the border 
guards) and thus convert Romanian lei into Hungarian forints.

C o n c lu s io n s

The assumption that it is impossible to reconvert pre-migration wealth was proven wrong. 
In legal forced migration a car is the major asset which most strongly determines the 
level of post-migration wealth — at least in the short term 10.

The assumption that investment into migration, and cultural and network capital are 
of great importance in reconverting wealth in the course of migration seems to have 
been supported by our models, as has the hypothesis that there are differences between 
legal and illegal forced migrants.

9 This has not been proven, but seems logical. Earlier trips to Hungary may have been helpful in 
network building since such trips were often planned with the help of personal networks in 
Hungary.

10 This is partly due to the fact that the first wave of Transylvanian forced migrants came to 
Hungary to attend the first Formula 1 Race ever held in a communist country (in August, 1988). 
Naturally, being (or pretending to be) car fans, most came to this event by car.
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Table 4. Definitions of the model variables and the respective values for legal and illegal forced 
migrants in the sample

Total Illegal Legal
forced migrants

Age (average between 19-35) 26 25 27
Sex (1 = male) (%) 60 72 54

Human Capital variables 
Formal education 
(number of grades) 11.1 11.0 11.9

Knowledge of foreign language 
(1 =yes) (%) 35 22 41

Books at home (#  of volumes) 291 171 350
Father’s education 

(number of grades) 10.5 9.7 10.8
Happy childhood (1 =yes) (%) 72 63 76

re-migration material well-being 
Owned a car in Transylvania
(1-yes) (%) 25 19 29

Foreign relatives, friends 
(1 =yes) (%) 51 37 57

Previous foreign visits 
(1 =yes) (%) 32 14 41

Network Capital 
Encouraged by others to move 

(1 =yes) (%) 18 12 21
Hungarian visitors in 1988 

(#  of persons) 5.6 4.9 5.9
Number of previous visits 

to Hungary (#) 7.2 5.1 8.3

Post-migration support from the personal network 
Number of support 1.8 1.4 2.0
Post-migration accommodation 

(1 =yes) (%) 63 31 80
Advice on employment 

(1 =yes) (%) 50 49 50
Post-migration institutional support 
Number of support 2.6 3.0 2.4
Value of financial support 

(Ft) 5238 5564 5071
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P ost-m igration  psychosom atic state

Great self-confidence(%) 29 38 25
„Better future” alternative 

(1 =yes) (% ) 84 88 81
Afraid of the future 
(1 =yes) (% ) 23 17 26

Worried (1 =yes) (%) 40 38 41
Gastric pains (1 =yes) (%) 14 12 15
Nightmares (l=yes) (%) 32 29 34

Post-migration material well-being 
Estimated value of car 

and durable (Ft) 26282 18284 30378
Per capita average 

monthly income (Ft) 5447 5418 5467
*

Percentage of those classifying themselves under 9 and 10 on a scale of 1 to 10.

LATDBERD: number of Hungarian visitors in Transylvania 
SZSFTSUM: the amount of social aid in forints 
NEM: sex
LOSZA: schooling (by grades passed)
VESZTLEJ: the amount of bribes paid in lei
LEJHOZLE: the amount of Romanian currency brought to Hungary 
UTMAGYDB: the number of previous trips to Hungary 
ATOERD: possession of a car in Transylvania
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Eötvös Loránd University
Institute of Sociology and Social Policy
Pollack M ihály tér 10.
H-1088 Budapest
telephone and fax: (36-l)-266 3860

Director: M ihály CSÁKÓ

Department of Social Policy 
Chair: Zsuzsa Ferge

Departm ent of Social Theory Department of History of Sociology
Chair: Róbert Angelusz Chair: Dénes Némedi

Department of Social Psychology Department of Research Methods
Chair: György Csepeli Chair: Gábor Csanádi

The Institute has 50 faculty members and almost 500 students.
The Institute offers three programmes:
(1) Sociology and social policy major programmes leading to a ‘diploma’ which equals 

an M A  through a standard 5-year programme. Students may specialize in nine subfields: 
sociological research and university level teaching; comparative sociology; sociology of 
education; urban sociology; survey statistics; communication and mass media studies; 
minority research; applied sociology; high school education in social sciences; social 
policy; social work.

(2) Doctoral degree programmes are the Hungarian equivalent of Ph.D. programmes. 
Doctored students take part in research work with faculty advisers, pass an oral 
examination and defend a thesis.

(3) Postgraduate programmes are offered in the fields of urban sociology, deviant 
behaviour, drug problems, municipal governments, labour and industrial relations, social 
science data analysis, media sociology.

Certain courses are in English.
Staff members do research on the history of sociological thought, social psychology and 

the sociology of knowledge, but the focus has been for the last decades on Central &  
Eastern Europe’s past and present, its social structure, political history, value structure, 
national identities, public speech strategies, intellectuals and elites.

The Institute of Sociology has good contacts with several European and American 
universities. We have established student exchange programmes with Western European 
and American universities and have promoted faculty exchanges and joint projects.

A  number of our faculty members are regular visiting scholars at Western European 
and American universities.

The Institute also hosts visiting foreign professors from major Western universities in 
the framework of Fulbright, IR E X , TEM PU S and other international programmes.
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Fővám tér 8.
H-1093 Budapest 
telephone/fax: (36-1) 117-5172 
e-mail: vfodor@ursus.bke.hu.

Rector: Rudolf A N D O R R A  
Chair: György L E N G Y E L

Budapest University of Economic Sciences
Department of Sociology

The Department has 18 faculty memebers. It provides undergraduate training in 
sociology for 650 BUES students, introducing them to the theory and methods of 
sociology and the main results of empirical research on Hungarian society.

The Department offers graduate programmes in sociology and social policy, which 
provide an all-round sociological training relying on the students’ knowledge of 
economics. These secure economic sociology’s prominent role.

As a member of the Inter-University Centre of Postgraduate Studies in Sociology, the 
Department has been accredited to award Ph.D. degrees.

The following sociological courses are taught in English for students enrolled in the 
International Studies Center of BUES: Introduction to Sociology, Data Analysis in Social 
Research, Social Changes in Hungary, Contemporary Sociological Theory, Economic 
Elites in Comparative Perspectives, Comparative Urban Sociology, Economic Sociology.

The Department also coordinates the panel survey of Hungarian enterprises and 
participates in the panel survey of Hungarian households. These surveys provide basic 
data on social structure, mobility, income inequalities, poverty, trends of unemployment 
and privatisation. The Department’s work includes research into the emerging 
entrepreneurial class, changes in the recruitment of the economic and political elites, 
urban sociology, urban and rural poverty, the reproduction of deviance and social 
handicaps, and social policy issues. Theoretical work focusses on contextual analysis, 
rational choice theory and network analysis.
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Egyetemváros
H-3515 Miskolc
telephone: (36-06)-46-365-lll

Chair: Béla POKOL

University of Miskolc
Department of Sociology

Sociology is a major discipline taught at the Faculty of Arts of Miskolc University. The 
undergraduate sociology programme started in the academic year of 1992-93. The 
Departm ent of Sociology was founded much earlier. Since the beginning of the 1970s 
the department has provided courses on introduction to sociology, sociology of 
economics and law. These courses continue to be given simultaneously with the 
courses of the new undergraduate sociology programme.

Hungarian programmes on sociology have traditionally focussed on the empirical 
approach. The Department of Sociology at Miskolc University aims at training students 
in theoretical sociology. Participants of the programme are required to attend specific 
courses on various disciplines of the socical sciences, such as legal studies, political 
science, philosophy of science, pedagogy, media studies, etc.

O ur graduates who have specialised in the theory of sociology are supposed to be 
employed in three major fields: officials of political parties, trade unions organizations, 
sociological research institutes.

New  opportunities have opened with the instruction of sociology in high schools, 
colleges, and universities.

The number of students is 80 -100  each year. Students of sociology can simultaneously 
take part in one of the following programmes: political science, history and visual 
anthropology.
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Egry József u. 1.
H - l l l l
telephone: (36-1) 161-3232
fax: (36-1) 166 -  6808
e-mail: ,,name”@szocio.tgi.bme.hu.

Chair: János FARKAS

Technical University of Budapest
Department of Sociology

The department is relatively young, it was founded in 1985. All of its teachers have 
double background, one in sociology and another in philosophy, history of art, 
engineering, or mathematics.

Faculty:

János Farkas
Science, Technology and Society 
Sociology of Environment 
Sociology of Knowledge

Katalin S. Nagy
Sociology of Art 
Sociology of Culture

Katalin Berey
Urban Sociology

Gábor Kelemen
Sociology of Advertising 
Sociology of Computer Networks

András Krémer
Organization and Management Theory

József Mészáros 
Methodology 
Social Choice Theory 
Electoral Systems

Péter Virányi
Theory of Communication 
Sociology of Mass Media

István Jávor
Organization and Management Theory

István Szakadát
Theory of Electoral Systems 
Theory of Communication 
Political Sociology

Sándor Mátyási
Organization and Management Theory

The department won several grants for research activities fields in the last nine years. 
The ongoing researches are the following:

Role of Experts in the Course of Political Transition, Youth organizations, 
Hungarian Environmental Policy, Social Impacts of the Internet, Social Aspects 
of the Foundation of Suzuki Car-manufacturing Company, Multimedia 
Applications in Education.



Semmelweis University of Medicine 
Institute of Behavioural Sciences
Nagyvárad tér 4.
H-1089 Budapest, 
telephone: (36-1) 113-7052 
fax: (36-1) 113-6825

Director: Mária KOPP, M .D ., Ph.D.

The aim of the Institute of Behavioural Sciences is to regain the rightful place of the 
personality of the doctors and the patients in healing, faithful to the great Hungarian 
traditions and in the spirit of János Selye, Franz Alexander and Mihály Bálint.

The departments of the Institute of Behavioural Sciences teach the different branches 
of the behavioural sciences in a holistic, man-environmental approach. While each 
subject has its own traditions and methodology they are very closely interrelated.

The Institute consists of six departments. Each unit provides 30 hours of compulsory 
teaching over one semester for medical students. The teaching covers the further six main 
topics: Medical sociology, Medical anthropology, Bioethics, Human communications, 
Health  psychology and Behavioural medicine. The Institute provides the compulsory 
teaching of bioethics, medical sociology and medical psychology in the Faculties of 
Dentistry and Pharmaceutics, and for students taught in English and German. Besides 
the compulsory courses, the Institute also announces facultative courses. A ll units carry 
out independent clinical work and research in keeping with the specific characteristics 
of the subject.

Departments:

1. Department of Medical Sociology (Chair: Béla Kolozsi)

M edical sociology deals with the sociological aspects of health, sickness and the
functioning of the health care institutions. Its main fields are:
— social epidemiology (with special regard to the pathological processes strongly 

influenced by socio-cultural and psycho-social factors),
— relationships between socially disadvantaged situations and health state,
— characteristics of the health care institutional system and the health professions 

and preparation for these professions,
— the sociology of prevention treatment and rehabilitation,
— the teaching of questions of social intervention within health care, the practical 

skills of social work.
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2. Department of Medical Anthropology (Chair: Péter Molnár)
Interactions of health modes of dealing with sickness and human group relations. 
Cross-cultural similarities and differences of problems related to health. Clinical 
epidemiology, cross-cultural characteristics of dying and death, sexual and 
reproductive behaviour, drug use and drug abuse, nutrition characteristics, 
comparative analysis of health care services.

3. Department of Bioethics (Chair: József Kovács)

Systematic interdisciplinary analysis of the moral questions raised by modern medicine 
and biology. The role of values in the regulation of behaviour, basic ethical principles 
and life sciences, health as a value, the ethics of medical decisions and public health 
decisions, abortion, quality of life, artificial insemination, gene surgery, psychoactive 
substances, the use and abuse of medicines, organ transplants, prolonging life, care for 
the dying, euthanasia.

4. Department of Medical Communication (Chair: Béla Buda)

Questions of the transfer of information in any system, with special regard to the 
biological, technical and — last, but above all — the social systems. The processes of 
regulation, development and adaptation as interactions.

5. Department of Health Psychology (Chair: Mária Kopp)

The health psychology should be taught when the clinical courses are started, 
especially parallel with internal medicine, coordinated with the training in internal 
medicine.

Knowledge and application of the behaviour laws of physical and mental health, within 
this the physical and mental health of those in helping professions in medical training, 
its role in connection with helping. The special role of social support and adaptive coping 
strategies. The doctor-patient relationship, the psychological consequences of sickness 
handicap and hospitalization, and coping with these.

6. Department of Behavioural Medicine (Chair: Mária Kopp)

Behavioural medicine is the broad interdisciplinary area of scientific research and 
clinical practice which examines the role of psychophysiological regulation, 
background factors and functions in connection with health and diseases.

The role of behaviour factors in the development, prevention and treatment of disease. 
The therapeutic effect of the doctor’s behaviour and its laws.
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Hungarian Institute for Educational Research (HIER)
Victor Hugo u. 18- -  22.
H-1132 Budapest 
telephone: 361-129-7652 
fax: 361-129-7639

Director-general: Tamás K O Z M A , Academic Doctor of Educational Sciences 
Acting director-general: Péter LUKÁCS, Ph.D..

The Hungarian Institute for Educational Research (founded in 1981) is the only 
independent research institute of education in Hungary, the centre of strategic 
researches, statistical and economic analyses, political case studies. It contributes to 
the elaboration of the long-term planning of the education system, the improvement of 
the system of educational institutions, the forecast of enrollment ratios and need for 
teachers in the system, the elaboration of alternative ways of financing, long-term and 
regional integration. At the beginning of the 90s an important role of the institute was 
the preparation of the new, democratic educational acts, and laying the scientific 
foundation of the long-term plan of public education.

Relationships
H IE R  is a budgetary institution, the main part of the resource of its maintanance is 
granted by the Cultural and Educational Ministry, another part of its resources is 
gained by competitions and research contracts. The institute has close relationships 
with eight international and fourteen national organizations, it is a member of the 
consortium of higher education researchers and the section of International 
Sociological Association, etc., and has also good relationship with similar research 
centres abroad.

Researches in Higher Education
The researches of the department of higher education comprehend the whole vertical 
of higher education in Hungary. Significant results have been reached by its historical 
and international comparative analyses, the study of higher education management 
and the situation of young students. The department of higher education took part in 
the scientific foundation of policy making in recent years, and introduced the methods 
of evaluation in higher education institutes: it became the centre of these evaluation 
researches in Hungary.

Researches in Public Education
The department collects data about those social fields and regional areas that play 
important part in the development of the institution system of education. It tries to 
explore the demands of the population for education, the demands that can be traced 
back to occupational distribution, educational level, of demographic situation. For this
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purpose the department developed a statistical-regional data-base and a mapping 
system. The group tries to explore the structural problems of primary and secondary 
levels of education, the social inequalities and the problems in the field of education of 
ethnic, national and other minority groups.

Researches in Vocational Training
The department of vocational training studies the forms of vocational education inside 
and outside the educational system. It evaluates the results and consequences of some 
national projects initiated for the sake of improvement of vocational training and in 
the postsecondary sphere. Their important results describe the processes of structural 
transformation of the educational system in the field of vocational training.

Researches in Educational Policy
The group of educational policy deals with questions that can be studied in political 
context in primary, secondary and higher education, and those that become the centre 
of political attention from time to time. In recent years the main topics of empirical or 
theoretical research were: the management and control of education, the finance of 
education, the problems owing to the rebirth of denominational and private education. 
These researches contributed to the preparation of the new educational act and the 
forming of different parts of it.

Library and Publishing
The library consists of more than 20,000 volumes, a large part of it consists of foreign 
books and journals. The library is the centre of other work too (translation, 
documentation, etc.).

The scientific results of the institute are published by its own publishing house. Among 
its well-known publications are series like Társadalom és oktatás (Society and Education), 
Kutatás közben (In  the Course of Research) and the multidisciplinary journal, entitled 
Educatio.
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TÁRKI (Social Research Informatics Center)
Victor Hugo u. 18-22.
H-1132 Budapest 
Telephone: (3 6 -1 ) 149 -  7531 
Fax: (3 6 -1 )  129 -  0470 
offers you the following services:

1. Social research and market analysis:
— complete studies (you set the topic and get a full study);
— collecting, coding and organizing the data of your own study;
— post-fieldwork services (correcting errors, controlling and processing data).

2. Social science data archive:
D ata of more than 300 sociological and socio-statistical surveys are currently stored in 
our data archive which is continuously updated and enlarged to include data from 
more recent studies. It provides a useful source of information for the purposes of:
— secondary and comparative analyses;
— preparing informed administrative and political decisions;
— supplying scientific data for the mass media.

3. Mathematical-statistical services:
— software development;
— training in methodology by offering courses and consultation in statistics.

S O C IA L  RESEARCH IN F O R M A T IC S  C ENTER (T Á R K I) was founded in 1985 as 
a service organization by the major social science research units in Hungary in order 
to set up an information network for social research in Hungary and to further develop 
its methodological co-ordination.

T Á R K I is a small institute with 22 full-time employees. It is, however, well equipped 

with computers and assisted by a large group of experts. Its 1992 budget was close to 

forty million forints (appr. 400.000 USD), half of which came from job-contracts.

T Á R K I Member Institutions are the following:

U n iv e rs ity  o f  E conom ics o f B u d a p e s t (B K E ) 
E ö tv ö s  L o rá n d  University, B u d a p e s t (E L T E ) 
K o ssu th  L a jo s  University, D e b re c e n  (K L T E ) 
J ó z s e f  A tt i la  University, Szeged  (J A T E ) 
C e n tra l  S ta tis tica l O ffice (K S H )
I n s t i tu te  o f  E conom ic Policy an d  P lan n in g  

o f  th e  M in istry  o f F inance

In s ti tu te  fo r  Sociology o f th e  H u n g a ria n  
A cad em y  o f Science 

N a tio n a l C e n tre  o f V o cationa l T ra in in g  
In s ti tu te  fo r  Political Sciences 

o f  th e  H u n g a rian  A cadem y o f  S c ien ce  
In s ti tu te  fo r  Social C onflict R e se a rc h  

o f  th e  H u n g a rian  A cadem y o f S c ien ce
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T Á R K I’s staff consists of experts who are among the best in their fields.
The director of TÁRKI: Prof. Tamás Kolosi, doctor of sociology, university professor 
(ELTE, Budapest). E-mail: H57KOL@ELLA.HU Internet: kolosi@tarki.hu 
Field of research: social structure, social stratification, methodology.

The deputy director of TÁRKI: István György Tóth, sociologist, associate professor 
(BKE, Department of Sociology). E-mail: H5983TOTH@ELLA.HU Internet: 
toth@tarki.hu

Scientific advisers: Endre Sik, Ph.D. in sociology, university professor (BKE, Budapest) 
Internet: sik@tarki.hu
Prof. Iván Szelényi, Member of the Hungarian Academy of Sciences, university professor 
(University of California at Los Angeles), László Füstös, Ph.D. in sociology (Institute for 
Sociology of the Hungarian Academy of Science)

Survey Department: Head of department: József Tarjányi, sociologist, survey 
methodology expert,
E-mail: H162TAR@ELLA.HU

The department has set up and operates a joint survey system in order to meet the 
needs of individual researchers and research units. TÁRKI administers independent 
studies on both stratified samples targeting on smaller sections of the society (recent 
examples include samples of company managers, telephone owners, etc.) and 
nationwide random probability samples. Shorter questionnaire blocks or eventually 
single items are also included in omnibus surveys upon request.
Two types of orders can be performed:

(A ) a full study is ordered -  only the topic is determined by the customer and 
both the data and the analysis are supplied by TÁRKI;
(B) a survey is ordered -  the analysis is carried out by the customer;
(C ) quick telephone surveys in Budapest.

TÁRKI’s Survey System:
T Á R K I’s survey system has been developed on the principle of panels, and, for three 
years, relied on detailed, sociologically relevant, personal data of 6,000 persons, a 
sample which also represents the adult population of Hungary in its 1,000-1,000 
subsamples. In this way a flexible survey system has been set up which can be 
eventually joined by researchers’ and research units’ blocks of questionnaires, thereby 
increasing the use and reliability of the collected data and reducing their cost.

Data Archive Department: Head of department: Andrea Vándor, computer programmer. 
E-mail: H7951VAN@ELLA.HU Internet: vandor@tarki.hu
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The Research Department started its activities in 1989. Researchers work primarily on 
projects carried out by T Á R K I. Working papers and preliminary reports are published 
in the TÁ R K I preprint series. The department participates in various international 
comparative projects. In  recent years the department’s main fields of research have 
included social inequalities, social mobility, electoral behaviour, ethnic identity and 
religiosity in Hungary.

International contacts:
T Á R K I joined the International Social Survey Programme (ISSP) as early as 1986, 
right after it was founded by American, Australian, Austrian, British, German and 
Italian academic research institutes. The aim of ISSP is to supply English language 
files of data derived from the jointly defined 15 minute long annual questionnaire 
blocks asked on nationwide representative samples. By 1993, the number of participant 
countries reached twenty. Every participant receives the complete files from each 
member country.

T Á R K I is the member of international data organizations like the International 
Federation of Data Organizations (IFDO) and the Council of European Social 
Science Data Archives (C ESSD A ). Since 1991 T Á R K I has been member of ICPSR  
(Inter-university Consortium of Political and Social Research). ICPSR’s services are 
provided free to all Hungarian researchers of society. Free exchange of data among 
C ESSD A  members enables quick and cheap access to research documented in foreign 
data banks. Catalogues of important social science data banks are available at T Á R K I.

T Á R K I has world-wide scientific connections with 16 foreign universities, and 23 
foreign research institutions.
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TANULMÁNYOK

Lengyel György

A MAGYAR GAZDASÁGI VEZETÉS 
PROFESSZIONALIZÁCIÓJÁNAK KÉT HULLÁMA

A professzionalizáció és Hajnal István szakszerűség-felfogása

A professzionalizáció, a modernizációs folyamatok e kulcskategóriája többfajta jelen
tésárnyalattal bír, amelyek közül két — egymással összefüggő, de különböző tartal
mú — értelmezésre kell itt utalnunk. Az egyik általánosabb értelmezésben a szaksze- 
rűsödést fedi, a hatékonyabb, pontosabban kimunkált tevékenységek és társadalmi 
folyamatok jelölésére szolgál.

A másik, szűkebb értelemben a professzionalizáció a szakmásodást, a szakér
telmiségi hivatások kialakulását jelenti, amihez speciális tudástípusok birtoklása, az 
ezt biztosító formális képzettségi feltételek és belépési kritériumok társulnak. A pro
fesszionalizáció ebben a második értelemben azzal jár, hogy az ilyen tevékenységtí
pusok az egész aktív életre szóló hivatássá válnak, a szokás vagy a törvény által 
védettek és szakmai testületekben intézményesülő érdekvédelemre számíthatnak. 
Más aspektusból itt a hangsúly a formális képzésben elsajátított tudás társadalmilag 
felelősségteljes felhasználásának intézményes kontroliján van (Parsons 1968). Mind
ez ugyanakkor az előrejutási utak kijelölését, valamint meghatározott viselkedésmin
ták és érintkezési szabályok követését is magában foglalja. E viselkedésminták köve
tése a meritokratikus és kredenciális értékek és normák elfogadását feltételezi, ame
lyek lehetővé teszik a distanciálást a csoportképződés alapjául szolgáló tevékenység 
értékébe vetett hit alapján (Collins 1979).

A meritokratikus és kredenciális értékek együttes jelenléte, a sajátos kiválasztási 
mechanizmus e szerepeket bizonyos felfogások szerint megkülönbözteti mind a 
munkás, mind a bürokratikus, mind pedig a vállalkozói szerepektől, mivel önálló 
egzisztenciát és szigorúan rögzített belépési kritériumokat egyaránt tételez. E felfo
gásnak részben ellentmond ugyanakkor az, hogy a szakértelmiségi hivatások töme
gessé válásával e szerepek tipikusan nem önállóak, hanem hierarchiába tagolódnak. 
A probléma megoldását segítheti, ha különbséget teszünk státus-hivatások és foglal
kozási hivatások között (Freidson 1988). Előbbieken a rendies értékekkel felruházott 
hagyományos orvosi, jogászi, papi hivatásokat értik, míg az utóbbiakon a mérnöki, 
könyvelői, szakértelmiségi hivatásokat is. A modernizációt megelőző időszakban ki
alakult státus-hivatások inkább önálló, míg a foglalkozási hivatások jelentősebb része 
inkább alkalmazotti szerepekhez kötődik. Azok azonban akik úgy érvelnek, hogy a
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professziók képzettséghez kötött és nem hierarchiába tagolódó társadalmi szerepek, 
megfeledkeznek arról, hogy az egyik legfontosabb státus-hivatás, a papi hivatás 
ugyancsak hagyományosan hierarchiába tagolódott. Továbbá, van érv, amely szerint 
a státus-hivatások önállósága korábban is inkább az angolszász fejlődést jellemezte. 
A kontinentális Európa professzionalizációjában jóval nagyobb szerep jutott az állam 
és az uralkodó elitek szándékainak. Ennek megfelelően a szakértelmiségi és az 
államhivatalnoki ethosz egymástól kevésbé váltak el (Rueschemeyer 1986).

A szakszerűség volt az egyik kulcsfogalma Hajnal István munkásságának is, an
nak a külföldön kevéssé ismert, két világháború közötti magyar társada
lomtörténésznek, aki a történelem és a szociológia közötti kapcsolat elmélyítésén 
munkálkodott. Az írásbeliség társadalmi szerepéről, a városfejlődésről, az osztálytár
sadalomról, s különösen az újkor történetéről írott munkái eleven hatást gyakoroltak a 
magyar szociológus generációk gondolkodására. Éppen ezért, a fogalomcsusztatá- 
sok elkerülése végett célszerűnek tűnik röviden tisztázni, hogy milyen kapcslatban áll 
a professzionalizáció fenti kétfajta értelme Hajnal István szakszerűség-értelmezésé
vel.

Hajnal szakszerűség-fogalma összefér a professzionalizáció első, azaz szakszerű- 
södési értelmével, amennyiben ő szakszerűségen az emberi élet teljességéből, az 
„apró tömegmunka" menetéből következő tökéletesedő módszereket ért. Hajnal a 
szokásszerűséget nem állította szembe a szakszerűséggel, mint Weber tradicionális 
és racionális kategóriapárja ezt sugallná (Lakatos 1992).

Hajnalnál tehát nem pusztán a racionalizmus a szakszerűség szinonimája, hanem 
a pontosabban kimunkált, tökéletesedő tevékenységek rendszere. Elfogadja a társa
dalomadminisztráció elvont üzemének specializációját is szakszerűsödésként, s ezt 
éppenséggel a „tömegmunka" igényeivel hozza összefüggésbe, ennek megítélésé
ben azonban ambivalens. Egyrészt hajlamos úgy értékelni a modern fejlődést, mint 
„amelynek kultúrája minden múlt s minden egykorú földi kultúra fölé emelkedett". 
Ugyanakkor azonban ez nála olyan intézményesülési folyamatot is jelent, amelynek 
során megkezdődik „az élet szürkülése a betű jegyében: az elvont szakszerű üzem 
uralma az élet fölött" (Hajnal 1933: 183; 1936: 143). Nem fér össze az ő szakszerű
ség felfogása a professzionalizáció szűkebb, szakmásodási értelmezésével, mivel 
nála a társadalmi szerepek differenciálódása és specifikálódása az emberi élet teljes
ségének csonkulását jelenti (Erdei 1942).

A különbség nem egyszerűen az értékelő megállapításokban van, hiszen a pro- 
fesszionalizációs szakirodalom kiemelkedő teljesítményei ugyancsak kritikai beállított
ságúak. Az eltérés inkább abból adódik, hogy Hajnalnál a hangsúly a mindennapi 
élet tökéletesedő módszereire esik és nem a szakmásodás során bekövetkező spe- 
cializációra.

Annyi bizonyos, hogy a szakszerűsödésnek nem egyetlen forrása a formális kép
zéshez kötött szakmai szerepek differenciálódása és specifikálódása, hiszen a min
dennapi ismeretek, a gyakorlati társadalmi innovációk ugyanilyen irányba hathatnak. 
Kétségtelen azonban az is, hogy a szakmásodás, a modernizáció e markáns jelensé-
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ge a munkamegosztás célszerű formáinak kimunkálása révén ugyancsak kötődik a 
szakszerűsödéshez, a professzionalizáció kétfajta értelme tehát nincs egymással el
lentmondásban.

Egy további probléma, ami említést érdemel, e tanulmány szűkebb tárgyához 
kapcsolódik, nevezetesen ahhoz, hogy hogyan értelmezhető a professzionalizáció a 
gazdasági vezetők vonatkozásában. Gazdasági vezetésen értem itt szűkebben a 
nagyvállalatok, a nagybankok, munkaadói érdekvédelmi testületek vezetőit és a gaz
daságirányítás reprezentánsait.

Nem evidens ugyanis, hogy a gazdasági vezetés esetében lehet-e professzionali- 
zációról beszélni egyáltalán. A gazdasági vezetők a hatalmi kritérium alapján határo
lódnak el, a szakértelmiségiek pedig a formális képzési minták, az intézményes ér
dekvédelmi mechanizmusok és belépési kritériumok révén. Ugyanakkor vannak, akik 
úgy érvelnek, hogy a menedzserek jelentős részének kiválasztási kritériumai azono
sak a szakértelmiségiek kritériumiaval, s nem véletlen, hogy a két csoport közt szá
mottevő átfedés van (Freidson 1986).

Nem szükséges e ponton arra az álláspontra helyezkednünk, amelyik a gazdasági 
vezetést eleve a professzionális csoportok közé sorolja. Az alábbiakban éppen azt 
kívánom megvizsgálni, hogy mennyire illeszthető a professzionalizáció fogalma a 
magyar gazdasági vezetőkre a szó mindkét értelmében. Azaz, mennyiben vált a 
magyar gazdasági vezetés szakszerűbbé a huszadik század folyamán, s mennyiben 
vált hivatássá? Azt vizsgálom ennek kapcsán, hogy a gazdasági vezetők egyes ge
nerációit milyen rekrutáció és képzettség, milyen érdekérvényesítési mód és milyen 
attitűd jellemezte.

A magyarországi professzionalizáció alakulását jelentős mértékben tagolta a poli
tikatörténet, a rendszerváltás, a hadi- és a békegazdaság dinamikája. A professzio
nalizáció első hulláma nagyjában a huszadik század első felére, második hulláma 
pedig a század második felére esett. Mindkét hullámban két-két vezetői generációt 
különíthetünk el: az alapítók és az örökösök, illetve a munkásigazgatók és a káder
menedzserek generációit.

A professzionalizáció első hulláma: alapítók és örökösök

A professzionalizáció első hullámát kondicionáló jelenségek közt említendő elsőként 
a gazdasági élet nagyfokú koncentrációja, ami azzal járt, hogy az igen nagyszámú 
kisüzem mellett néhány nagyüzembe összpontosult a termelés és a munkásság je
lentős része. A harmincas években mintegy hetven olyan nagyüzem volt, amelyekben 
a munkáslétszám meghaladta az ötszáz főt, s ezek a munkásság egyharmadát ad
ták. Kiépült tehát a nagyüzemi szervezeti forma, ami magával hozta a vezetői és 
szakértelmiségi szerepek differenciálódását.

Ezzel együtt kiépült a bürokratikus és adminisztrációs modell, ami a személyes és 
eseti ügyintézés helyett a rendszeres kalkulációt és információfeldolgozást tette lehe
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tővé. Maga a gazdasági adminisztráció a hivatali eljárásmód személytelen normáihoz 
igazodott. Nem jelenti ez azt, hogy a gazdasági adminisztrációban egyáltalán ne lett 
volna jelen a személyes és informális kapcsolatok szövevénye. Interjúk és emlékiratok 
is megerősítik azt a feltevést, hogy e tényezők — noha alárendelődtek a hivatali 
működés logikájának — átszőtték a formális döntési mechanizmust.

A gazdasági vezetés az alapítók generációjában teljes tevékenységet követelő és 
az esetek döntő többségében egész életre szóló hivatássá vált. E tekintetben Weiss 
Manfréd ilyen jellegű pályafutása bizonyult má tipikusabbnak, noha előfordultak olyan 
pályaképek is, mint bátyjáé, Bertholdé, aki viszonylag fiatalon felhagyott a gazdasági 
tevékenységgel és közéleti szerepet vállalt.

A nagy szervezetek elterjedése, a gazdasági tevékenységek koncentrációja nem 
csupán a szakértelmiségi tevékenységek iránti igényt alapozta meg, hanem új vezetői 
típusok elterjedéséhez is hozzájárult. A műszaki és a kereskedelmi igazgatók szere
pében olyan új, fizetett vezetők jelentek meg, akik pályafutásuk soránnagy valószínű
séggel szakértelmiségi karriermintát követtek.

A részvénytársasági forma és az intézményi kereszttulajdonlás elterjedésével, a 
bankok befolyásának erősödésével változás következett be a gazdasági szervezetek 
döntési mechanizmusában. Az alapítók generációjának tulajdonos vállalkozói nagy
részt személyesen döntöttek a fejlesztés és a mindennapos üzemmenet fenntartásá
nak kérdéseiről egyaránt. A tulajdonkoncentráció következtében azonban a stratégiai 
döntések testületek, az igazgatóság és a felügyelő bizottság kezébe kerültek, míg a 
taktikai kérdések a szakigazgatók hatáskörébe tartoztak. Ugyanakkor az első számú 
operatív vezető — aki már nem feltétlenül volt azonos az első tulajdonossal, mint 
például Chorin Ferenc esetében —, gyakran a vezérigazgatói pozíció mellé az igaz
gatósági tagságot, vagy az elnöki pozíciót is biztosította magának.

A gazdasági szervezeteken belüli stratégiai és taktikai döntések szétválásának 
folyamata a két világháború közötti időszakban teljesedett ki. Kettős tendenciát ta
pasztalunk a rekrutáció társadalmi mintáit illetően. Egyrészt számottevően növekedett 
a szakértelmiségi karrierek aránya a gazdasági vezetésben, másrészt a nagy vagyo
nok örökösei, akik az örökösök generációjának centrumában álltak — mint például az 
ifjabb Chorin Ferenc —, maguk is megszerezték a szakértelmiségi jogosítványokat, 
sőt, szakértelmiségiként kezdték pályafutásukat és azt követően léptek be a gazda
sági vezetésbe.

A tulajdon és az irányítás szétválása, a „menedzserek forradalma" játszódott le 
ekkor? Nem a vagyon- és a jövedelem-orientáció konfliktusa épült itt be valójában a 
szervezetbe, nem a menedzserek vették át a hatalmat a tulajdonosok fölött, hanem a 
gazdasági vezetés szakmásodása vett lendületet. Egyrészt a tulajdon integrálta az 
operatív vezetés kiemelkedő alakjait, másrészt a vagyon és a születés okán az elitbe 
tartozók is alkalmazkodtak a neritokratikus elvekhez. Ezt fogalmazta meg Erba 
Odescalchi Sándor herceg, amikor átvette a Lódén Posztógyár vezetését: „Nem 
azért szereztem meg a legmagasabb elérhető képzettséget, hogy anyám jövedelmé
ből éljek" (Erba Odescalchi 1991: 452).
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Amerikai történetszociológiai vizsgálatok tapasztalatai szerint egy szakma egyete
mi szintű oktatása és a szakmai érdekvédelmi testület kialakulása közt sajátos össze
függés van: ha az oktatás intézményesülése megelőzi az érdekvédelem kiépülését, 
ez a magasabb fokú, szigorúbb professzionalizációval jár együtt. Ezzel szemben a 
gyengébben professzionalizált hivatások esetében az érdekvédelem előbb intézmé
nyesül, mint az adott terület felsőfokú oktatása (Wilensky 1964).

A magyar gazdasági elit esetében inkább az utóbbival találkozhatunk. A század 
elején alakult meg a GYOSZ, és a munkaadói érdekvédelem hatékony, az országos 
gazdaságpolitikát is befolyásolni képes szervezetté vált. Nem képzettséghez kötött 
felvételi szabályai voltak, nem is csupán vállalkozókat és vezetőket, hanem vállalato
kat és gyáripari szakegyesületeket is tömörített. A kizárást azonban viszonylag szigo
rúan, az ügyvezető igazgatóság kétharmados szavazatához kötötte.

Valamiféle, a szigorú értelemben vett professziókat jellemző etikai kódexszel a 
gazdasági elit nem rendelkezett. Az alapítók generációjában kiépültek azonban azok 
a szabályok, amelyek gátat szabtak az érdekek nyers érvényesítésének. Ilyen célokat 
szolgáltak egyebek közt tőzsdebíróságok, az összeférhetetlenségi törvény, s a tisz
tességes versenyt szabályozó megállapodások is. A gazdasági elit attitűdjét továbbá 
átszőtte egy morálisan megalapozott gazdaságideológia. Ez az alapítók esetében a 
szigorú munkamorál, a puritán életvitel, egyfajta munkaadói felelősségtudat és a 
vállalkozói mentalitás elemeiből épült fel. Az alapítók esetében a vállalkozói profitori
entált magatartást több olyan visszatérő elem egészítette ki, amire büszkék voltak. 
Nem annyira a nemesi címek voltak ezek, amelyekhez a gazdasági elit legtöbb kulcs
figurája a századelőn hozzájutott. Sokkal gyakoribb az életrajzokban, korabeli, nyil
vánvalóan ideologikus célú zsurnalisztikus portrékban a karitatív tevékenységre uta
lás, annak a tudatnak a hangsúlyozása, hogy „ezreknek adnak kenyeret", hogy a 
semmiből szívós munkával létrehoztak valamit. Erre utalt Weiss Manfréd sírfeliratán a 
„csepeli művek megalkotója" kitétel is (Lengyel 1989: 43). Ugyanakkor a legfőbb 
problémát az alapítás során nem a tőkehiány, hanem a piaci korlátok jelentették. 
Ezen a problémán, minden autonómia-törekvés és vállalkozói érték ellenére elsősor
ban az állami hadimegrendelések kijárása révén igyekeztek segíteni.

A gyáripari sajtó tartalomelemzése arra utalt, hogy a század első felében a gazda
sági elit két generációjának attitűdjében egyfajta elmozdulás volt megfigyelhető. Az 
alapítók vállalkozói értékrendjét az örökösök esetében a hivatástudat, a szakszerűség 
meritokratikus értékei váltották fel (Kovács 1989). Ideológiai tartalmukat tekintve ezek 
az értékek semlegesebbek voltak, mint az egyéni teljesítményt a magántulajdon in
tézményébe ágyazó liberális értékek, s ennélfogva időtállóbbnak bizonyultak. A mun
kaadói érdekvédelmi testületek ugyankkor kevésbé hatékony érdekérvényesítő ké
pességet mutattak az irányított gazdaság periódusában.

Bár a nagy gazdasági szervezetek vezetőinek kiválasztási mechanizmusát semmi
féle formális szabály nem rögzítette, a reális társadalmi rekrutációs és képzési minták 
szigorú szabályszerűségeket mutattak. Reputációs mintán alapuló elemzési tapasz
talatok arra utalnak, hogy az alapítók kétharmada olyan családban született, ahol az
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apa maga is üzletember, nagy- vagy kisvállalkozó volt. Tíz százalék alatt maradt 
azoknak az aránya akik alacsony sorból emelkedtek fel, s akikre ennélfogva a szó 
szigorú értelmében vett self made man pályakép illett. Mégis viszonylag sokan érez
ték úgy, hogy saját erejükből emelkedtek fel. Nem elhanyagolható volt körükben 
azoknak az aránya, akik gyakorlati képzettséggel, vagy középiskolai, kereskedelmi 
akadémiai végzettséggel rendelkeztek (Lengyel 1989). A Budapesti Kereskedelmi 
Akadémián végzett egyebek közt Weiss Manféd és Krausz Simon is. Utóbbi emlék
irataiban az akadémia fó erényeként azt hozta fel, hogy megtanította a növendékeket 
a könyvelésre, s ennélfogva az üzleti tranzakciók eredményességének megítélésére 
(Krausz 1937: 20). Ugyanakkor az alapítóknak valamivel több mint fele folytatott 
felsőfokú tanulmányokat, s hozzávetőleg ennyien külföldi tanulmányutat is tettek. A 
felsőfolú képzettségűek ilyen aránya nemzetközi összehasonlításban is magasnak 
bizonyult.

Az alapítók legfőbb informális kiválasztási elve a vagyon és az üzleti érzék volt, 
amit a származás és a képzettség jelentős mértékben befolyásolt.

A két világháború között az aktív örökösök társadalmi összetételének legfőbb 
jellemzője az volt, hogy számottevően — egynyolcadról egyharmadra — növekedett 
az értelmiségi és a fehérgalléros származásúak aránya. Ezzel szemben a kis- és 
nagytulajdonosi származásúak korábbi kétharmados többsége harmincnyolc száza
lékra csökkent, bár ezzel is a legszámottevőbb származási kategória maradt. Miköz
ben a nagypolgári családok gyermekei közül számosán a századfordulón az értelmi
ségi kultúra felé fordultak, lehetetlen nem észrevenni, hogy az örökösök generációjá
ban növekvő arányban jelentek meg az értelmiségi származásúak, a vidéki ügyvé
dek, tanítók gyermekei.

Amennyiben nem csupán a nagy gazdasági szervezeteket vesszük számításba, 
hanem a vállalatok teljes körét, úgy azt találjuk, hogy a harmincas években a vállalat- 
tulajdonosok mintegy tíz százaléka rendelkezett egyetemi végzettséggel, az igazga
tóknak pedig a harminc százaléka. A fizetett vezetők körében tehát a képzettségi 
szint jóval magasabb volt, mint a tulajdonosok között, de nem érte el a felső vezetés 
végzettségét (MSÉ 1936).

Hasonló különbségek mutatkoztak a műszaki és a kereskedelmi tisztviselők vég
zettségében is. Míg a műszakiak 45 százaléka volt diplomás, a kereskedelmi tisztvi
selőknek csupán hét százaléka. Hozzá kell tenni, hogy az utóbbiak száma csaknem 
négyszerese volt a műszakiakénak, s körükben a középfokú végzettség dominált. 
Mindez összefüggésben állt a felsőfokú közgazdasági szakképzés kései beindulásá
val. Bár a tervezetek a gazdasági érdekvédelmi szervezetek erőteljes támogatása 
mellett már a tízes években elkészültek, a közgazdasági kar csak a két világháború 
közötti időszakban kezdhette meg működését.

Míg a század elején a mintegy tízezer főiskolás és egyetemista hatvan százaléka 
jogász volt, s csupán tizennégy százalék műszaki, a húszas évekre az arányok ki
egyenlítettebbé váltak. A tizenötezer főnyi hallgatói kör valamivel több mint harmada

8



hallgatott jogot, közel ezzel azonos arányú volt a műszaki, s tíz százalékot meghaladó 
a közgazdasági hallgatók aránya (Balázs—Lengyel 1986).

A második professzionalizációs hullám: 
munkásigazgatók és káder-menedzserek

A negyvenes évek intézményi változásai, az ezeket betetőző 1948-1949-es államosí
tások radikálisan átalakították a gazdasági reprodukció logikáját és a gazdasági elit 
rekrutációjának módját. A gazdasági vezetésben addig tapasztalható szakszerűsö- 
dési és részleges szakmásodási folyamatok megtörtek.

Az intézményrendszer átalakulásának lényegét abban ragadhatjuk meg, hogy m(g 
korábban a gazdálkodó egységek rendelkeztek a stratégiai és a taktikai döntések 
fölött egyaránt, az államosítással a döntési szintek kettéváltak. A tervezés integrate 
szerepre tett szert, a tervhivatal és a minisztériumok a vállalatok szintjéről mintegy 
elvonták a gazdasági stratégia formálásának lehetőségét. A vállalatok vezetésének 
munkája a taktikai döntésekre, a közvetlen termelésirányításra, a tervek végrehajtásá
ra, tehát jórészt az utasítás-transzmissziós feladatokra redukálódott.

Az új vezetők kiválasztásának szempontrendszerén belül két kritériumcsoportot 
lehetett elkülöníteni: a kompetencia- és a lojalitáskritériumok csoportját. A kompeten
ciakritériumok közé tartoztak a képzettséget, a szaktudást, a hozzáértést, a gyakorla
tot kondicionáló tényezők. A lojalitáskritériumok közül a személyes és szervezeti loja
litás tényezői mellett mindenekelőtt a párttagság és a származás tényezői váltak 
fontossá.

A vezetés két szintjét a lojalitás- és kompetenciakritériumok eltérő kombinációja 
jellemezte. A vállalatoknál a taktikai döntésekért felelős vezetők kiválasztásában 
egyértelműen a lojalitáskritériumok domináltak. Az államosító munkásigazgatók túl
nyomó többsége párttag volt, s mintegy kétharmaduk hat elemivel, vagy annál ala
csonyabb végzettséggel rendelkezett (Lengyel 1986).

A stratégiai döntésekért felelős minisztériumi szinten azonban a lojalitás- és a 
kompetenciakritériumok sajátos kombinációjával talákozunk. A minisztériumok felső 
vezetésének döntő többsége — mintegy négyötöde — is párttag volt a negyvenes 
évek végén, ám eredeti foglalkozása szerint mintegy kétharmaduk értelmiségi, illetve 
fehérgalléros alkalmazottként kezdte, s mintegy egynegyedük már a háború előtt is 
közszolgálatban állt. Ez — a politikai és az ideológiai feltételek gyökeres megváltozá
sa ellenére — az államigazgatási karrierminták sajátos típusát eredményezte, ame
lyeknek a lojalitás mellett a képzettség, a szakértelem és a hivatali rutin is feltétele 
volt. Mivel a stratégiai döntésekért felelős irányítási szinten a kompetencia is járulékos 
kiválasztási kritériumként működött, a kádercserék rekrutációs bázisa szűkebb volt, 
mint a vállalatok esetében. A lojalitást valószínűsítő szempontok közül a gazdasági 
vezetés mindkét szintjén fontossá vált a párttagság mellett a munkásszármazás, s a 
vállalatok esetében az intragenerációs munkáseredet is.
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Az ötvenes években a fenti okokkal összefüggésben a gazdasági vezetés mindkét 
szintjét rendkívül jelentős fluktuáció jellemezte. Korabeli jelentések arról számoltak be, 
hogy egyes ágazatokban a vállalati vezetők ötödét-harmadát évente cserélték. A 
minisztériumokban is jelentős igény mutatkozott az új értelmiségi káderek iránt. így 
volt lehetséges, hogy az önállóvá vált közgazdászképzés első évfolyamán, 1953-ban 
végzetteknek csaknem a fele a minisztériumoknál és főhatóságoknál kezdett dolgoz
ni.

Az ötvenes évek első felében, egy ágazati felmérés tapasztalatai szerint, a vezetők 
több mint kilencven százaléka párttag volt mind a gazdasági minisztériumokban, 
mind pedig a vállalatoknál. A vezetés két szintje között azonban, a fentieknek megfe
lelően, különbségek mutatkoztak a származás és a képzettség tekintetében. A mi
nisztériumi vezetők fele volt munkásszármazású, a vállalati igazgatóknak ezzel szem
ben háromnegyede. Az elemi iskolai végzettségű vezetők aránya a minisztériumok
ban öt százalék körüli volt, a vállalatoknál közel egynegyedes. A taktikai döntések 
műszaki vonatkozásaiért felelős vállalati főmérnökök, akik az adott helyzetben a szak- 
értelmiségi szereppel leginkább érintkező feladatkört töltötték be, különös csoportot 
alkottak. A főmérnöki gárda döntő többsége egyetemi vagy technikusi végzettséggel 
rendelkezett, származását tekintve több mint fele értelmiségi-alkalmazotti származású 
volt, s közel egynegyede annak ellenére töltött be vezető pozíciót, hogy nem volt 
párttag.

Volt üzem, ahol a műszaki gárda ezen részét a „pótolhatatlan reakciósok” fogal
mába sorolták, s a szakértelmiséget gyanakvás, az éberségi kampányokkal jellemez
hető ideológiai légkör övezte. E bizalmatlan ideológiai légkör, a kártevőktől való féle
lem kiterjedt az igazgatókra is, akik az utasításvégrehajtó feladatkör, az egzisztenci
ális függés és a kompetenciahiány szorításában nagyfokú bizonytalanságban éltek. 
Attitűdjüket a bizonytalanság és az éberség tényezői formálták, valamint egy sajátos, 
a korai funkcionáriusokat jellemző puritanizmus, aminek kulcstétele az volt, hogy „oda 
mentem, ahová a párt irányított” . Ilyen eset volt Vermes Károlynéé, aki három hóna
pos terhesen Budapestről került egy kőszegi szövetgyár élére. A gyárépületben la
kott, s terhessége alatt hetente, a szoptatási idő alatt pedig naponta ingázott a 
fővárosba, ahol a családja élt, s ahol gyakran egyébként is személyesen kellett a 
vállalati beszerzések és az eladások felől intézkednie (Cserhalmi 1983: 152-166.).

A gazdasági vezetők nem rendelkeztek az érdekvédelmet biztosító és a szakmai 
identitást szolgáló szakmai szervezettel. Az 1948-ban ismételten életre hívott Keres
kedelmi Kamara kezdetben hangsúlyozottan csupán külkereskedelmi-koordinációs 
feladatokat látott el, s egy tíz évvel később kelt kormányrendelet ebbeli funkcióját 
erősítette meg. A kezdeti külkereskedelmi jogú tagsági kör azonban fokozatosan 
kitágult, önkéntesen beléphettek külkereskedelmi joggal nem rendelkező állami és 
szövetkezeti vállalatok, társulások is. A műszakiak és közgazdászok szakmai testüle
téi inkább propagandisztikus funkciót töltöttek be, későbbiekben pedig a gazdaság- 
politika terén működtek nyomásgyakorló csoportként.
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1956-ot követően a káderpolitikával foglalkozó párthatározatok azt deklarálták, 
hogy a párttagság nem szükséges feltétele a vezetővé válásnak. A gyakorlatban 
azonban mégis úgy alakult, hogy a párttagok aránya a gazdasági vezetők körében a 
nyolcvanas évek második feléig mintegy négyötödös maradt. Ami valójában változott, 
az a származás és a képzettség szerepének megítélése volt. A származás szerepe 
fokozatosan megszűnt a lojalitás mérlegelésében, mind a vezetők körében, mind 
pedig a vezetés rekrutációs bázisát képező felsőfokú végzettségű körben. A vezetők 
mintegy negyede származott értelmiségi-alkalmazotti családból, s kétharmaduk értel
miségi vagy fehérgalléros alkalmazottként kezdte pályafutását a nyolvanas évek ele
jén.

Témánk szempontjából a döntő a képzettség szerepének felértékelődése volt. A 
kései tervgazdaság káderpolitikája formális képzettségi kritériumokat írt elő a gazda
sági vezetés számára. A vállalati vezetők mintegy háromnegyede rendelkezett felső
fokú végzettséggel, a minisztériumi vezetőknek pedig mintegy kilenctizedé (Székely 
1986; Bernát 1986). Az inkongruens, a felsőfokú végzettség megszerzése alól eseti 
felmentéssel rendelkező vezetők aránya a műszaki igazgatóhelyettesek esetében 16 
százalék, a gazdasági igazgatóhelyettesek esetében azonban 38 százalék volt. 
Ugyanakkor a közgazdászok lényegesen felülreprezentáltak voltak a minisztériumi 
vezetők körében.

A közgazdászok és a mérnökök több mint kétötöde töltött be valamilyen szintű 
vezetői pozíciót. A végzett mérnökök száma a harmincas évekbeli tízezerről száz- 
húszezerre, a végzett közgazdászoké háromezerről negyvenezerre nőtt ötven év so
rán. A két szakma arányait tekintve is számottevően növekedett az értelmiségi hivatá
sokon belül, ami elsősorban a jogvégzettek arányának csökkenésével állt összefüg
gésben. A gazdasági vezetés rekrutációs bázisát alkotó két hivatás tehát felsőfokú 
végzettséghez kötődött, s az állami vállalatok és intézmények esetében maga a 
gazdasági vezetés is.

A nyolcvanas évek derekán került sor a Kereskedelmi — majd Gazdasági — 
Kamara funkciójának újjászabályozására, ekkor jelent meg az érdekképviseleti sze
repkör explicit formában is (Ágoston 1989; Tölgyessy 1988). Ugyanakkor a hetve
nes-nyolcvanas évek fordulóján módosult a felsőfokú végzettség belső összetétele: 
a közgazdászok közt 61 százalékról 54 százalékra, a mérnökök közt 76 százalékról 
59 százalékra csökkent az egyetemi végzettségűek aránya a főiskolai végzettségűek
kel szemben. Ebben az időszakban a jogi és az orvosi hivatás kizárólagosan egyete
mi szintű diplomához kötődött. Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy az inkong
ruens vezetők aránya korcsoportonként újratermelődött, tehát a vezetői kör fiatalítása 
nem járt automatikusan a képzettségi szint emelkedésével.

A kései tervgazdaság tipikus vezetője egyszerre volt felsőfokú végzettségű és 
párttag is. Ez a káder-menedzser lét jóval nagyobb mozgásteret biztosított számára 
mint a korábbi munkásigazgatói pozíció, de gyakran feloldhatatlan ellentmondásokat 
és inkonzisztens magatartásformákat eredményezett.
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Összegzés

Mit válaszolhatunk mármost a huszadik századi magyar gazdasági vezetés pro- 
fesszionalizációjával kapcsolatos kérdésre? Mindenekelőtt valóban nem túlzás a pro- 
fesszionalizáció két hullámáról beszélni, mivel az egymásra torlódó társadalmi folya
matokat a második világháború és az államosítások cezúrája élesen tagolja.

Az alapítók és az örökösök generációjában valóban megfigyelhető a gazdasági 
vezetés szakszerűsödése. Mindkét generáció nyereségorientált szemléletet szemé
lyesített meg, autonóm gazdasági döntéseket hozott, s kristályosodási pontja a ma
gántulajdon volt. Megkezdődött a vezetői szerepek szakmásodása is, ezek háttere
ként pedig kezdett elterjedni a műszaki és a közgazdasági hivatás. A két generáció 
további közös vonása volt, hogy tagjaik többségükben magas társadalmi státusú 
családból származtak, magas és növekvő arányú volt körükben a felsőfokú végzett
ségűek aránya. A felsőfokú képzettség nem vált formálisan a vezetői rekrutáció elő
feltételévé, de az örökösök generációjában gyakorlatilag már ekként működött. A két 
generáció kiválasztási elve a vagyon, a származás és a szakértelem volt, ugyanakkor 
sikekeres stratégiák végigviteléhez gyakran kellett kijáráshoz, politikai kapcsolatokhoz 
folyamodniuk, illetve ilyen pozíciókat is birtokolniuk. A munkaadói érdekvédelmi funk
ciót betöltő testületek hatékonyan működtek a békegazdaság periódusaiban, de inef- 
fektívnek bizonyultak az irányított gazdaság feltételei között.

Az államosítás gyakorlatilag lerombolta a gazdasági vezetés körében megindult 
szakszerűsödési és szakmásodási folyamatokat. A gazdasági szervezetek stratégiai 
és taktikai döntéseinek köre élesen szétvált, a stratégiai döntések a redisztributív 
tervezési hierarchia felső szintjeire kerültek. Az alsó szinten ennek megfelelően a 
vezetők kiválasztásában a lojalitás, a származás és a párttagság kritériumai váltak 
döntővé. A felsőbb szinteken azonban kezdettől fogva a lojalitás és a képzettség 
együttes rekrutációs feltételeivel találkozunk.

A felsőfokú végzettség a vállalati szinten kiválasztási szempontként a tervgazdasá
gi vezetők második generációjánál került előtérbe. Háttérbe szorult a származás 
kritériuma, ám á párttagságé, ha nem is formális előírásként, de gyakorlatilag válto
zatlan mértékben fennmaradt. A korábbi tendenciáknak megfelelően tömegesen el
terjedtek és felsőfokú képzéshez kötötté váltak a gazdasági vezetés hátterét adó 
műszaki és közgazdasági szerepek. E szakmák azonban sem az érdekérvényesítést, 
sem pedig a felsőfokú képzés belső szerkezetét tekintve nem professzionalizálódtak 
olyan mértékben, mint a jógászi vagy az orvosi hivatás.

A gazdasági vezetők képzettségi színvonala a hetvenes-nyolcvanas években érte 
el a harmincas évekbeli szintet. Azt jelentené tehát mindez, hogy a professzionalizá- 
ció tekintetében semmi sem történt? A gazdasági vezetés professzionalizációja a szó 
tágabb, szakszerűsödési értelmében, mindkétszer lendületet vett, ám a két hullám 
során eltérő irányba tartott. A szakszerűsödés az első periódusban a nyereségmaxi
malizálás és a kijárás, a második periódusban pedig a tervutasítás és a tervalku 
normáihoz igazodott.
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Felemás, csonka professzionalizációról beszélhetünk a szó szűkebb, szakmáso- 
dási értelmében. A meritokratikus és kredenciális értékek mindkét hullámban teret 
nyertek a vezetőkiválasztásban, de a két periódusban egymással ellentétes tartalmú 
származási és lojalitáskritériumokkal fonódtak össze.

Várható-e a rendszerváltással a professzionalizációs trend újabb megtörése? Vég
tére is a magántulajdonosoknak senki nem írhatja elő képzettségi kritériumok tiszte
letben tartását. A korábbi vezetői és szakértelmiségi tudás egy része konvertálható, s 
a második gazdaságbeli tapasztalatoknak jelentős szerepe van a magánszféra for
málásában. A nemzetközi tapasztalatok is arra utalnak, hogy a magántulajdon tartó
san a kredenciális értékekre alapozza a vezetőkiválasztást, a trend megtörése tehát 
nem várható.

A munkaadói érdekvédelmi testületek kiépülése, a vezetői szerepek differenciáló
dása hozzájárul a professzionalizációhoz. A gazdasági vezetés különböző típusai az 
igényelt tudás jellegét tekintve közel kerülhetnek a szakértelmiségi hivatásokhoz, ám 
funkciójukból adódóan kevésbé formalizált vagy a teljesítményre és a szakmai ta
pasztalatra közvetlenebbül utaló belépési és előrejutási kritériumokhoz kötődnek. A 
vállalkozói szerepek tömeges elterjedése ugyanakkor hozzájárulhat a mindennapos 
aprómunka olyanfajta szakszerúsödéséhez, aminek jelentőségére Hajnal István mun
kássága utalt.
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Harcsa István— Kovách Imre— Szelényi Iván

A POSZTSZOCIALISTA ÁTALAKULÁSI VÁLSÁG 
A MEZŐGAZDASÁGBAN ÉS A FALUSI TÁRSADALOMBAN

1. A posztszocialista átalakulás jellegéről

Tanulmányunk egy több évig tartó nemzetközi összehasonlító kutatás megjelenés 
alatt levő zárókötetének a magyar mezőgazdasággal foglalkozó részeit foglalja össze 
(Reforming Collectivized Agricultures: Failures and Successes, Westview Press).

A kutatássorozat a szocialista rendszer reformjait és a posztszocialista korszak 
átalakulási válságát elemezte. A magyar mezőgazdaság ebben a kutatásban kivéte
les figyelmet kapott, mert a döntéshozatal részleges decentralizálása, a kisüzemi 
családi termelés szerepe, a részesművelés rendszere, a lokális redisztribúció működ
tetése az államszocializmusnak a kínai mellett talán legnagyobb gazdasági sikertörté
netét hozta létre. A hetvenes évekre, a sztálinista modellt megtagadva, a magyar 
gazdaságban számos reformot léptettek életbe, amelyek eredményeként a mező- 
gazdaság versenyképes lett a tőkés agrárgazdaságokkal. A nyolcvanas évek köze
pére a gazdasági növekedés az elmaradt reformok következtében kifulladt, és a 
kisüzemi termelésben előállított jövedelmek nagyobb részét sem a bővített újraterme
lés finanszírozására, hanem fogyasztási célokra használták fel.

1989 után a posztszocialista társadalmak olyan krízisbe kerültek, amely valószínű
leg a modern társadalmak legnagyobb válságává mélyül, és amely nagyobb és 
mélyebb, mint a nagy gazdasági világválság volt 1929 és 1933 között. A nemzeti 
régióban a jövedelem 20 százalékkal vagy többel, az ipari termelés legalább 30 
százalékkal, a mezőgazdasági még többel csökkent, a munkanélküliség tíz százalék 
fölé emelkedett. A jelenlegi válság nemcsak mélyebb a nagy gazdasági világválság
nál, hanem szélesebb is, mert nemcsak gazdasági, hanem társadalmi természetű. A 
nagy gazdasági depresszió a kapitalista rendszer strukturális válsága volt, mélyreha
tóbb, mint a ciklikus válságok, de a krízisbe került társadalmak osztályviszonyai és 
tulajdoni viszonyai alapstruktúráikat tekintve érintetlenek maradtak. Ezzel szemben a 
Szovjetunió és a többi kelet-európai posztszocialista állam gazdasági és társadalmi 
formációja és világrendszeren belüli helye megváltozott. A szocializmus bukása után, 
a korábban katonailag és politikailag integrált rendszerhez tartozó társadalmaknak a 
kapitalista világrendszer gazdaságilag integrált struktúrájához kell alkalmazkodnia. 
Ennek egyik feltétele a gazdasági és társadalmi formációváltás, amely önmagában is 
rendkívüli folyamat. A szocializált tulajdon magántulajdonná alakítása az osztálystruk
túra megváltozásával jár együtt, amelyet az értékrend és a kollektív identitás zavarai 
és a politikai instabilitás terhelnek.

A társadalomtudományi irodalom egy részében a posztszocialista időszak fejle
ményei, mint a piacgazdaságba és demokráciába történő átmenet folyamata jelenik
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meg, bár mások szerint (Stark 1992) az átmenet túl teleologikus, és helyette a válto
zások irányát nem jelző átalakulás használhatóbb terminus. Kornai János átalakulási 
válságról írt tanulmánya Starkéval konzisztens véleményt fogalmaz meg (Kornai 
1992). Tanulmányunk célja, hogy a magyar mezőgazdaság és agrártársadalom pél
dáját elemezve járuljon hozzá ehhez a legutóbbi időben keletkezett vitához, amelyben 
azokkal értünk egyet, akik az 1989 utáni időszak eseményeiben inkább a posztszo
cializmus intézményes válságát és nem a piacgazdaságba való átmenetet fedezték 
fel. Elemzéseink az útfüggő fejlődés (path-dependency) teóriájához is kapcsolódnak. 
Korábbi munkáinkban, különösen Szelényi Iván Socialist Entrepreneurs című könyvé
ben (1988), a magyar mezőgazdaság és agrártársadalom hatvanas és hetvenes 
évekbeli történetét úgy értékeltük, mint részleges visszatérést a kommunizmus által 
megszakított fejlődésvonalhoz. A földosztás és a mezőgazdasági kollektivizáció vég
érvényesen megtörni látszott azt a tulajdoni és termelési struktúrát, amely a magyar 
mezőgazdaság hagyományos, történeti útját jelölte. Ezzel a várakozással szemben, a 
hetvenes évek végére, a kisüzemi és nagyüzemi termelés aránya megközelítette a 
háború előttiét. Az üzemszerkezet negyedszázadon belüli kettős átalakítási kísérlete 
ellenére a magyar mezőgazdasági struktúra visszatérni látszott történetileg meghatá
rozott fejlődésvonalához. Az agrárszerkezet „útfüggő” posztszocialista átalakulása a 
következők szerint értelmezhető. A keresztyén nemzeti kormányzat retorikájában a 
családi gazdaság jelent meg mint a jövendő domináns üzemformája. A kárpótlás, a 
privatizáció és a szövetkezeti átalakulás törvénybe iktatásával a kormányzat meg is 
indította a restauráció folyamatát, azonban öt évvel a rendszerváltás után a családi 
üzemek nem művelnek többet a termőföld egyharmadánál, és legfeljebb annak van 
esélye, hogy a kétezredik évre a mezőgazdasági üzemszerkezet az 1900-ashoz ha
sonló megoszlású lesz. Nemzetközi kutatás szerint hasonló „involúciós" trendek más 
országokban is felfedezhetőek. Dolgozatunk annak a bemutatása, hogy mind az 
államszocialista, mind a posztszocialista mezőgazdasági átalakítás grandiózus kísér
lete végső következményeit tekintve sikertelen maradt. Úgy szüntette meg a korábbi 
rendszer alapstruktúráit, hogy azoknak lényegi elemeiből nagyot sokat megőrzött.

2. A magyar mezőgazdasági „csoda” (a hatvanas és hetvenes évek)

A posztmaoista Kína kivételével Magyarország volt az egyetlen államszocialista or
szág, amely legalábbis egy időszakban, a hatvanas évek végén és a hetvenes évek
ben, dinamikusan fejlődő agrárgazdasággal rendelkezett, és képes volt olyan kollek- 
tivizált agrárrendszert létrehozni, amely felszámolta az élelmiszerhiányt és exportra is 
termelt. A hatvanas évek elejének visszaesése után az évtized közepétől a termelés 
növekedni kezdett és a hetvenes évekre figyelemre méltó eredményeket ért el.

A hatvanas évek és a korai nyolcvanas évek közötti időszak talán a magyar 
agrártörténelem legsikeresebb korszaka volt. Az 1950-es termelési szintet 100-nak 
véve 1965-re az értékesített bruttó agrártermékek aránya 125 százalékra, 1982-re
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226 százalékra nőtt, és ezt a szintet azóta sem tudta meghaladni. A nettó agrárterme
lés is hasonlóan alakult: az 1950-es 100 százalékhoz képest 1982-re 400 százalékra 
emelkedett (KSH 1994). A termelés növekedése az árutermelés növekedésével járt 
együtt, a kül- és belső piacon értékesített termékek aránya 1950 és 1965 között 
100-ról 144 százalékra, 1982-re pedig 290 százalékra emelkedett. A magyar mező- 
gazdaság termelés potenciálja nemzetközi összehasonlításban is jelentékeny volt. A 
búza és kukorica termésátlagai a francia, a dán, az egyesült államokbeli vagy a 
kanadai eredményeknek feleltek meg, a hústermelés is legjobbak között volt a vilá
gon (KSH 1985).

Az agrártermelés a siker két évtizedében a magyar nemzetgazdaságban is fontos 
szerepet töltött be. Az aktív népesség kevesebb mint 20 százaléka volt mezőgazda- 
sági alkalmazott, míg az ország valutabevételeinek harmada a mezőgazdasági ter
mékek exportjából származott. A magyar agrárexport majdnem fele ment nyugatra. 
Az egy főre jutó agrárexport szempontjából Hollandia, Dánia, Írország, Belgium és 
Franciaország után Magyarország a hatodik volt Európában (KSH 1985). Mivel a 
kollektivizáció más országokban a termelés hosszan tartó stagnálásához vezetett és 
krónikus élelmiszerhiányt idézett elő, a magyar eset magyarázatot érdemel. A siker 
okait a következőkben látjuk.

2.1. A kollektivizáció jo b b  m enedzselése

Az ötvenes évek sikertelen kollektivizációját követően (lásd Donáth 1977; Pető—Sza
kács 1984) 1958-ban és 1959-ben, nagy politikai viták után (Berend T. 1983) a 
kormányzat pragmatikus lépéseket fogadott el a kollektivizációval kapcsolatban, 
amelyeknek eredményeként egy év alatt a szövetkezetek száma 2755-ről 4158-ra, a 
tagok száma 140 ezerről 548 ezerre nőtt. 1960-ban a szövetkezeti tagok száma már 
egymillió (Pető—Szakács 1984). Hivatalosan az önkéntesség volt meghirdetve, de a 
valóságban több olyan intézkedést is hoztak, amelyekkel a parasztok szövetkezetek
be lépését kívánták kierőszakolni. 4000 aktivistát küldtek vidékre, akik nem hagyták el 
addig a megszállt falvakat, ameddig a többség alá nem írta a belépési nyilatkozatot. 
Az ötvenes évek tömeges deportálásai és bebörtönzései után más, valamivel eny
hébb kényszereket (rábeszélés, fenyegetés, kifárasztás) alkalmaztak, de a korábbi 
időszak erőszakosságainak a felidézése és néhány, a fizikai erőszakot és tettlegessé- 
get sem nélkülöző túlkapás is elég volt ahhoz, hogy a parasztok ne tanúsítsanak 
nagyobb ellenállást a kollektivizálással szemben. Az 1956-os forradalom leverése 
sokak számára bizonyította, hogy az ellenállásnak nincs esélye. A parasztság döntő 
többsége viszonylag rövid idő alatt belépett a szövetkezetekbe, vagy elhagyta a 
mezőgazdaságot és városi munkahelyet keresett. 1958-ban még 1,5 millió paraszt- 
gazdaság volt 1963-ban már csak 150 ezer; félmillióan mentek el a mezőgazdaság
ból, a többiek szövetkezeti tagok lettek.
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A gyors változások és a kollektivizáció erőszakossága ellenére a termelés nem 
esett vissza drámaian. 1968-as árakon számolva 1958-ban 82 milliárd a bruttó mező- 
gazdasági termelés értéke, 1959-ben 85 milliárd, amely 1960-ra 79 milliárdra csök
kent, de 1961-ben már 80 milliárdra nőtt és 1963-ra elérte az 1959-es szintet. A 
kollektivizáció sikerességét a legtöbb elemző az új módszereken kívül részint annak 
tulajdonítja, hogy a kormányzat a szegényparasztok mellett a középparasztság meg
nyerése érdekében is intézkedéseket foganatosított. A, szovjet kollektivizációt a har
mincas években, amelynek a mintáját követte a többi szocialista állam is, köztük 
Magyarország az ötvenes években, a közép- és gazdagparasztok ellen irányult, a 
kulákok elleni osztályharcként értelmezték. Az ötvenes és hatvanas évek fordulóján a 
középparasztság megértette, hogy minden viszolygása ellenére sem tudja a kollekti
vizálást elkerülni, amelyet a hatalom, ha szükséges, nagyobb erőszakkal is végrehajt. 
A legjobb gazdák közül néhánynak vezető állásokat ajánlottak fel a szövetkezetek
ben, azzal az indokkal, hogy szakértelmük szükséges a nagyobb gazdaságok irányí
tásához, és szövetkezetbe lépésüket tömegesen követték a többiek. A 
mezővárosokban engedélyezték és ösztönözték, hogy a szövetkezetek birtokkategó
riák szerint — külön a szegény és a gazdagabb parasztok — és a rokonsági kapcso
latok figyelembevételével alakuljanak meg. Ezek a módszerek elfogadhatóbbá tették 
az elkerülhetetlennek ítélt szövetkezesítést.

A kollektivizáció sikerét az állami szövetkezeti és mezőgazdasági politika is segí
tette. 1964-ben és 1965-ben a szövetkezetek hiteltartozásainak nagy részét elenged
ték, és nagyobb mezőgazdasági beruházásokat eszközöltek. A hatvanas évek 
végére az összes beruházás 19 százaléka jutott a mezőgazdaságra (Pető—Szakács 
1984). Két további rendkívül fontos reformot is hoztak. 1966-ban általános árreformot 
vezettek be, amely az első lépés volt a mezőgazdasági árak fokozatos dereguláció
jának irányába és az árutermelés ösztönzőinek létrehozásához, valamint a szektor- 
semlegesség megteremtéséhez. 1968-ban megszüntették a szövetkezetek közvetlen 
központi irányítását, a mezőgazdasági üzemek gazdasági vezetői a legtöbb kérdés
ben a korábbinál sokkal szabadabban dönthettek. A hatvanas évek végétől új, jól 
képzett agárdiplomások generációi kaptak felelős állásokat a szövetkezetekben, akik 
élni tudtak a racionálisabb árrendszer és a gazdasági döntéshozás decentralizálásá
nak előnyeivel.

2.2. A  korlátozott csa ládi gazdálkodás politikai e lfogadása —  vegyes 
üzem szerkezet

A legtöbb szocialista államban a kollektivizálás tönkretette a családi munkaszerveze
tet. Valamilyen mértékű családi termelés engedélyezett volt a háztáji kisparcellákon, 
de azt mindig is időlegesnek, megszüntetendőnek tartották. A szovjet típusú agrárpo
litika hosszabb távon az olyan óriás üzemeket preferálta, ahol ipari jellegű a munka
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szervezés. A magyar agrárpolitika a hatvanas, hetvenes és nyolcvanas években ettől 
teljes egészében különbözött.

A családi, kisüzemi gazdálkodás nálunk távolról sem volt marginális vagy hanyatló 
szektor, a magyar agrárpolitika a vegyes üzemszerkezetet fogadta el. A tradicionális 
magyar mezőgazdaság a század elejétől vegyesüzemű mezőgazdaság volt. A máso
dik világháború előtt a nagybirtokosoké volt a termőföld körülbelül negyven százalé
ka, a többin a családi gazdaságok osztoztak. Nagyjából egy évszázada a kisüzem és 
nagyüzem között részleges munkamegosztás alakult ki. A nagyüzemek inkább a 
gabona- és takarmánytermelésre specializálódtak, a kisüzemek eladásra inkább 
húst, zöldséget és gyümölcsöt termeltek. A második világháború előtt a nagybirtokok 
gazdálkodása több félfeudális elemet őrzött. Az agrárszektor túlnépesedése miatt a 
kisüzemi termelés legfontosabb célja a munkaerő lekötése és a parasztcsaládok 
élelmiszer-szükségletének biztosítása volt, a piacra termelés másodlagos maradt.

A hatvanas évek második felére a magyar agrárpolitika nagy toleranciával kezelte 
a családi termelést és bátorította a háztáji intézményének egyre intenzívebb haszno
sítását. A családi, kisüzemi termelés nem korlátozódott a szövetkezeti tagok háztáji 
gazdaságára, a legtöbb rurális háztartás, és a városiak egy része is, a mezőgazda- 
sági kistermelés résztvevőjévé vált. A nyolcvanas évek elején a háztartások hatvan 
százaléka állított elő valamilyen mezőgazdasági terméket. A kisüzemek a termőföld
nek mindössze 10 százalékát művelték, de arányuk a mezőgazdaság árutermelésén 
belül fokozatosan nőtt. A kisüzemek 10-15 százaléka, 200 000 körüli család, tudott 
specializált árutermelést folytatni. A szövetkezeti termelésben is helyet kapott az 
egyéni felelősség és ösztönzés a részeművelés rendszerével, amely nem bolygatta a 
kollektív tulajdont, de a családi munkaszervezés továbbélését is lehetővé tette.

A részesművelés gyakorisága és elterjedtsége miatt nehézséget okoz annak a 
pontos megállapítása, hogy az összes termékek hány százaléka származik a kollek
tív, illetve a családi termelés formáiból. Hosszú ideig egyharmadban adták meg a 
kisüzemi termelés arányát, más vélemények szerint megközelítette, időnként megha
ladta az 50 százalékot. Pető és Szakács idézett könyvének adatai szerint a szántóföl
di termelés egyharmada származott a részesművelésből, más elemzések azt 
mutatták ki, hogy a vidéki, családi jövedelmek 60-70 százalékát a családi termelés 
(részesművelés és kisüzemi termelés) állította elő.

A földosztás és a kollektivizáció a hagyományos magyar földbirtokszerkezetet 
változtatta meg, de ezt a „deformációt" a munkaszervezet előbbiekben elemzett 
rendszere mintegy korrigálta, a végeredmény: a termelésnek a világháború előttihez 
hasonló, 50-50 százalékos megoszlása a nagy- és kisüzemek között.

A kollektív és családi termelési formák sajátos szimbiózisban létezhettek. A szövet
kezetek gépi és egyéb szolgáltatásokat kínáltak a kisüzemeknek és biztos, bár mo
nopolizált piacot jelentettek temékeiknek. A mezőgazdasági technológiai innováció 
eredményei a nagyüzemeken keresztül terjedtek el, amelyek nem törekedtek a kis
üzemek beolvasztására, inkább integrációjukra vállalkoztak. A kisüzemek több mint 
fele túllépett az önellátásra termelés keretein. A nagyüzemeknek a kisüzemekből
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származó termékekkel folytatott kereskedelme tisztes hasznot hozott, és tagjaik a 
jelentékeny kisüzemi többletjövedelem miatt nem vándoroltak el. A kisüzemek termé
keinek fele került piaci értékesítésre. Közvetlenül a kollektivizáció után ez az arány 30 
százalék volt, a nyolcvanas évek elejére nőtt 70 százalékra (Szelényi 1988; Kovách 
1988).

Az 1945-ös földreform torz — bár szociálisan igazságosabb — agrárüzemi struk
túrát teremtett, mert a termőföld jelentős részét nagyon kicsi gazdaságok tulajdonába 
adta. A kollektivizáció, a családi termelési formák továbbélésével, az agrártermelés 
gazdaságilag sokkal hatékonyabb üzemstruktúráját hozta ismét létre. Ebből a szem
pontból a kollektivizáció nagy ellentmondása, hogy bár életképes nagyüzemeket te
remtett, de a nagyüzemek és miniüzemek mellett nem jöhettek létre a középüzemek, 
amelyek egyes termékfajták esetében hatékonyabbak lehettek volna. A hatvanas 
években 800-1000 holdas szövetkezetek alakultak, amely földnagyság elég volt a 
nagy teljesítményű erőgépek hatékony felhasználásához és az iparszerű munkaszer
vezés elterjedéséhez.

A családi termelés változatlan fontosságának ellenére a nagyüzem-kisüzem kap
csolatában néhány strukturális visszarendeződés történt a hatvanas és hetvenes 
években. Különösen két trendet tartunk fontosnak. A folyamatos proletarizálódás és 
a parasztságból történt kiválás miatt csökkent a kisüzemek száma és az általuk 
művelt föld területe. 1972-ben még 1 millió 681 ezer kisüzem termelt, 1982-ben már 
csak 1,5 millió. A háztájit nem művelő szövetkezeti tagok aránya 13 százalékról 20 
százalékra nőtt 1967 és 1977 között (Juhász 1979), és a családi termelés földterülete 
17-ről 12 százalékra csökkent 1972 és 1981 között, miután természetben (termény
ben) is meg lehetett kapni a háztájit. Ebben az időszakban a kisüzemi termelés 
intenzívebbé és piacorientáltabbá vált. (Juhász 1982; Márkus 1980; 1983; Szelényi 
1988; Kovách 1988). A proletarizációt a rurális társadalom más szegmenseiben a 
polgárosodás ellensúlyozta, míg voltak, akik felhagytak a kisüzemi termeléssel, má
sok árutermelése vállalkozássá erősödött. Juhász Pál adatai szerint a csak önellátás
ra termelő szövetkezeti tagok aránya az 1967-es 64-ről 23 százalékra esett 1977-re, 
mialatt az elsődlegesen árutermelő kisüzemek aránya 19-ről 57 százalékra nőtt (Ju
hász 1979). Mások elemzése szerint 1960-ban a kisüzemek termékeik 37, 1975-ben 
51, 1982-ben 60 százalékát értékesítették piacon (Kovách 1988). A kisüzemi termelés 
intenzitásának növekedését a termelés szerkezetének adatai is mutatják. 1970-ben a 
kistermelők még 28 százalékát termelték meg a gabonának, 1984-ben már csak 9 
százalékát. Ugyanebben az időben zöldségtermelésük 36-ról 62 százalékra, gyü
mölcstermelésük 52-ről 60 százalékra növekedett, de hasonlóak az adatok az állatte
nyésztésben is.

A mezőgazdaság kollektív és magánszektora is fénykorát élte a hatvanas és het
venes évek fordulójától, bár a kollektív gazdaság mutatta a nagyobb dinamizmust. A 
hatvanas évek elején a kistermelés aránya a KSH számítási rendszere szerint az 50 
százalékhoz volt közel. Ez a nyolcvanas évek elejére egyharmadra csökkent, bár a
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folyamat később megfordult, és a kollektivizált gazdaság utolsó periódusára helyreállt 
a hatvanas évek elejének termelésszerkezete.

2.3. A zö ld  forradalom

A világ más országaihoz hasonlóan Magyarországon az utóbbi két-három évtized
ben új mezőgazdasági technológiákat vezettek be, ami a termésátlagok rendkívül 
gyors növekedését eredményezte. Nagyarányú befektetéseket eszközöltek a mező- 
gazdaságban, új, ipari jellegű munkaszervezést honosítottak meg, különösen az állat- 
tenyésztésben és a piacra orientált kertészetekben.

A zöld forradalom hatása a magyar mezőgazdaság termésátlagait is lényegesen 
megnövelte, mind a növénytermelésben, mind az állattenyésztésben. Néhány szántó
földi növény hektáronkénti termésátlagai kilóban megadva a következőképpen alakul
tak 1965 és 1982 között: a búza 2130-ról 4380-ra, a kukorica 2770-ről 7230-ra, a 
burgonya 7380-ról 21420-ra emelkedett. Hasonló volt a növekedési trend az állatte
nyésztésben. Például a tejtermelés 100 hektárra eső átlaga 123-ról 309 hektoliterre, a 
tojástermelésé 4363-ról 23664 darabra nőtt. A marha- és sertéshús termelése 50 
százalékkal nőtt, míg a baromfié hatszorosára (KSH 1994). A kemizálás és a termelés 
mechanizálása vezettek ezekhez az eredményekhez, amelyek a nyolcvanas évek 
elejére érték el növekedésük felső határát.

A hatvanas évektől az agrárfelsőoktatást soha nem látott intenzitással fejlesztették. 
Az agrárdiplomások új generációit képezték ki, akiknek a többsége közép- vagy 
gazdagparaszt családból származott. Az új agrárszakemberek átvették a szövetkeze
tek vezetését azoktól, akik a kollektivizáláskor, vagy utána kerültek ezekre a posztok
ra.

2.4. A term elés diverzifikációja a szövetkezetekben

A hetvenes évekre a szövetkezetek megkezdték az ipari, kereskedelmi és szolgáltató 
melléküzemágak kiépítését. A kollektivizáció fontos szerepet kapott a rurális túlnépe
sedés problémáinak kezelésében. A túlnépesedést többféleképpen is csökkentették 
a hatvanas években (Andorka—Harcsa 1982). A kollektivizáció jelentős nyomásának 
hatására a vidéki népesség számottevő része költözött a városokba új munkaalkalom 
reményében, mások az ingázást vállalták. Ahogy a szövetkezetek kezdték kihasználni 
a gépesítés segítségével üzemméretük gazdasági előnyeit, a rurális túlnépesedés 
újra jelentkezett. A válasz a diverzifikáció volt, az ipari, kereskedelmi és szolgáltató 
melléküzemágak megteremtése. A hetvenes és nyolcvanas évek fordulóján a szövet
kezetek jövedelmének csaknem a fele a melléküzemágakból származott. A szövetke
zeti ágazatok egyik legfőbb célja az állandó mezőgazdasági munkához nem jutó 
vidékiek alkalmazása volt. A melléküzemágak hamarosan a jövedelemszerzés jelen
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tékeny forrásai lettek, ez volt a gazdaság egyik legdinamikusabb szektora, amely 
szerepet kapott az agrár-alaptevékenységek finanszírozásában is, s amely nagyon 
hasonlít a nyolcvanas évek kínai vidéki iparosításához. A családi, kisüzemi termelés 
nagyüzemi integrációja mellett a szövetkezetek diverzifikációja, a vidéki iparosítás és 
a szolgáltatások expanziója is részese a magyar mezőgazdasági „csoda” sikerének.

2.5. A haza i és a nem zetközi é lelm iszerpiac bővülése

A magyar mezőgazdaság legsikeresebb évei a hazai és a nemzetközi élelmiszer-ke
reslet növekedésével estek egybe. A hetvenes évek az Egyesült Államokban is a 
mezőgazdasági növekedés korszaka volt. Ebben az évtizedben a nemzetközi piacon 
jelentős élelmiszer-kereslet támadt. Nemcsak a nyugati államok, hanem az olajárrob
banás miatt még gyorsabban gazdagodó arab országok is komoly vevőként jelent
keztek, de valamelyest nőtt a magyar élelmiszer-export szempontjából nem jelenték
telen szocialista piac igénye is. A magyar belső piac is, a városi népesség és reálbé
rek növekedése miatt, egyre több mezőgazdasági terméket tudott felvenni. A prag
matikusan végrehajtott kollektivizáció, az innovatív szervezeti formák, az állami agrár- 
politika, a kisüzem és nagyüzem szimbiózisa, a melléküzemágak eredményessége 
és a kedvező piaci feltételek két évtizeden keresztül tudták biztosítani a mezőgazda- 
sági termelés növekedésének dinamizmusát. A nyolcvanas évek elején azonban már 
csak olyan, új gazdasági reform tudta volna a továbblépés feltételeit megteremteni, 
amelyet az államszocialista idők politikai elitje sohasem tudott véghezvinni.

3. Nyolcvanas évek: elmaradt tulajdonreform és stagnáló termelés

A nyolcvanas évek elejére a mezőgazdasági konjunktúra a csúcsára érkezett, 1983 
után a termelés stagnálni kezdett, majd csekély mértékben visszaesett, a termelé
kenységi mutatók és a mezőgazdaság jövedelmezősége csökkentek, a magyar áruk 
világpiaci versenyképessége romlott és nőtt a környezet szennyezése. A megtorpa
nás és visszesés a mezőgazdasági termelés „szocialista” struktúrájának elmaradt 
átalakításából és a világpiaci változásokból eredt.

3.1. A  re form ál hatóság hatá ra i és a recesszió okai

3.1.1. A szabad földpiac hiánya és a föld magántulajdonának korlátozása

A szocializált mezőgazdasági termelés első két évtizedében a föld magántulajdoná
nak és piaci forgalmának az erőteljes korlátozása nem akadályozta a mezőgazdasági
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termelés fejlődését. A tókés jellegű átalakulást és az új technológiai befektetéseket, 
az extenzív termelés intenzlwé alakítását korábban a magas földárak is lehetetlenné 
tették. A gyakorlatilag megszüntetett földmagántulajdon befektetési forrásokat szaba
dított fel, amelyek felhasználása hozzájárult a „zöld forradalom" sikeréhez és a „ma
gyar mezőgazdasági csodához".

A földpiac hiánya azonban a nyolcvanas évekre, egy más fejlődési szakaszban, az 
agrártermelés szerkezetének megmerevedését idézte elő, akadályozva az alkalmaz
kodást a zöld forradalom és a piac új kihívásaihoz. Az agrártermékek belső piaca a 
nyolcvanas évekre telítődött, a világpiaca is átalakult. Az arab államok kereslete több 
tényező következtében visszaesett, a korábban élelmiszer-importáló nyugati államok 
önellátóvá váltak, megnőtt az új termékek iránti igény, a keleti piacok kielégítése a 
kevésbé termelékeny és a környezeti problémákra érzéketlen technológiákat kon
zerválta. A magyar mezőgazdaság nem, vagy csak részben tudott ezeknek az új 
kihívásoknak megfelelni. Míg máshol a tőke akkumulációjának hajlékony módozatait 
dolgozták ki és alkalmazták, a magyar mezőgazdaság nem tudott a posztfordizmus 
fejlődési fokára jutni. A föld és más termelési eszközök forgalma továbbra is korláto
zott és redisztributív módon szabályozott maradt, az energiaárrobbanás és a közpon
ti fejlesztési források csökkenésének következményei az évtized első évei után már 
jelentkeztek. A mezőgazdasági innováció és a gyorsan változó körülményekhez törté
nő adaptáció túl lassú, az üzemszerkezet és üzemnagyság pedig átalakíthatatlan 
maradt.

3.1.2. A nagyüzemek és kisüzemek szimbiózisának korlátái

A hatvanas és hetvenes években a kisüzemi mezőgazdasági termelés intenzívebbé 
alakult és egyre nagyobb mértékben kommercializálódott. A hetvenes évek közepéről 
az értékesítésre kerülő termékek aránya meghaladta a saját fogyasztásra előállította
két, ami a kisüzemi termelés korábbi szakaszaiban soha nem történt meg. A piaco
sodást azonban nem követte a polarizált — túl nagy és túl kicsi üzemekből álló — 
agrárszerkezet átalakulása. A középüzemek az adott gazdasági rendszeren belül 
nem jöhettek létre. A specializálódásnak gátat szabott a 20-50 holdas középüzemek 
hiánya, amelyek, különösen a gyümölcstermelő és az állattartó gazdaságok eseté
ben, jövedelmezőbbek és termelékenyebbek lehettek volna, mint az egyesítések után 
létrejött többezer holdas szövetkezetek és a részidős miniüzemek. A kollektivizálás 
eleinte ezer hold körüli vagy kisebb szövetkezeteket hozott létre, akár többet is egy 
településen belül. A hetvenes évekre, a zöld forradalom következményeként elterjedő 
nagy teljesítményű munkagépek megjelenésével és a magasan képzett agrárértelmi
ség új generációinak jelentkezésével egyidejűleg erősödött fel a szövetkezetek egye
sítésének tendenciája. Először az egy falu-egy szövetkezet elvet valósították meg, 
majd több község szövetkezeteit is egyetlen, többezer holdas óriás gazdaságba 
vonták össze, tovább növelve ezzel az agrárszerkezet polarizáltságát. A földpiac
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hiánya akadályozta a kisüzemek termelésének növekedését és a termelési célúj be
ruházásokat, ami egyik legfontosabb következményeként a kisgazdaságok jövedel
müket elsősorban fogyasztási célokra használták fel, és a termelést a fogyasztás 
készpénzigényei szerint alakították. Ennek a pozitív eredménye 1970 és 1985 között 
a gyorsan átalakuló, a lehetőségekhez és az előzményekhez képest magas színvo
nalra jutó rurális lakáskörülményekben és életszínvonalban mutatkozott meg, de 
hosszú távon, éppen a kilencvenes évek strukturális válságának idejére, a kisgazda
ságokban előállított jövedelem fogyasztási célú felhasználása gyengítette a magyar 
mezőgazdaság termelőképességét, mert lehetséges befektetési forrásokat vont el.

3.1.3. A gazdálkodói szakértelem részleges elvesztése

A termelés ipari jellegű szervezése, a munkamegosztás növekvő specializációja a 
hagyományos, a termelés teljes folyamatára kiterjedő egyéni gazdálkodói szakér
telmet szükségtelenné tette. A mezőgazdasági nagyüzemek vezetése jól képzett 
szakemberekből állt, de az alacsonyabb beosztásszövetkezeti tagok és alkalmazot
tak munkája specializált, részleges szakértelmet kívánt meg, vagy — a betanított és 
segédmunkási szinten — még azt sem. A részidőben végzett kisüzemi termelés 
elterjedtsége sem akadályozta meg feltétlenül a gazdálkodói ismeretek részleges 
elvesztését. A kisüzemekben végzett munkák nagy része, a kisüzem és nagyüzem 
munkamegosztása miatt, termelési részfeladatokra korlátozódott és a legritkábban 
tette szükségessé a pénzügyekben, a kereskedelemben való jártasságot. A kisterme
lők ugyan számos új termelési-technológiai újdonságot átvettek és alkalmaztak — a 
fóliás kertészkedéstől a gombnyomásra működő baromfiistállókig —, de minél bo
nyolultabb, modern technológiát használt egy kisüzem, annál szorosabban kapcsoló
dott a nagyüzemhez, mert a modernebb technológiákhoz szükséges gépeket, beren
dezéseket és az ezekhez tartozó szolgáltatásokat csak a nagyüzem biztosíthatta, és 
a legtöbb esetben a nagyüzem volt a modernizálással megnövekedett termék- 
mennyiség felvásárlója is. A kisüzemi modernizáció következménye a nagyüzem és 
kisüzem szorosabb termelési-értékesítési kooperációja lett, amely egyfelől az új eljá
rások és eszközök alkalmazását és ezzel új típusú szakértelem elterjedését hozta 
magával, másfelől egyre inkább a nagyüzem termelési folyamatainak részévé tette a 
kisüzem termelését, részmunkafolyamatokra korlátozva a kistermelő ismereteit.

A szövetkezeti dolgozók és még inkább az iparban és szolgáltatásokban munkát 
vállalók nem rendelkeztek a paraszti szakértelem teljességével, és meghatározó 
többségük a nyolcvanas évek új kihívásainak megfelelő képzettséget sem szerzett. 
Ahogy a magyar mezőgazdaság a nyolcvanas években az egyre erősebb versennyel 
szembesült a világpiacon, úgy derült ki, hogy a lépéstartáshoz szükséges humán 
tőke hiányos; a mezőgazdasági munkamegosztás, az ipari munkaszervezés és a 
gépesítés ellenére, nagy tömegek szakképzetlenségét konzerválta.
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3.1.4. A termelés, feldolgozás és értékesítés szétválasztása

A mezőgazdasági termékek feldolgozása és értékesítése nem épült vertikálisan a 
termelésre. A szövetkezetek és az állami gazdaságok közvetítőkön keresztül tudták 
termékeiket a feldolgozó cégeknek eladni, amelyek a kereskedelmi vállalatokkal 
együtt gyakran monopolhelyzetben voltak. A monopolhelyzetből minimális alkalmaz
kodóképesség következett, ami megnehezítette a gyors piaci változások követését. A 
mezőgazdasági üzemek nem rendelkeztek külkereskedelmi joggal. A külpiaci értéke
sítés az állami kereskedelmi cégek kezében volt, és a termelők nem használhatták 
szabadon, gazdasági céljaiknak és kényszereiknek megfelelően a termékeikért ka
pott valutát. A nemzetközi versenyben a magyar termelők hátrányba kerültek a verti
kálisan integrált, ezért a piac változásaira érzékenyen reagálni képes kapitalista ag
rárrendszerekkel szemben.

3.1.5. Munkaszervezés, a részesművelés korlátái

A részesművelés alkalmazása a magántulajdon korlátozása miatt hatékony ösztönző 
rendszert hozott létre, amely fokozottabb és figyelmesebb munkavégzéssel növelhe- 
tővé tette az egyéni jövedelmeket, ugyanakkor nem változtatott a tulajdon közösségi 
jellegén. A munkaszervezésnek ez a rendszere rövid távon jól működött, sokkal haté
konyabban, mint a kolhozok bérmunka rendszere. Hosszabb távon azonban a ré
szesművelésnek megvoltak a veszélyei, mert a részesművelésbe adott földek terüle
tét évente változtatták, és a bérlő nem volt érdekelt a föld teljes termőképességének 
fenntartásában. A részesművelés, más tényezők mellett, a mezőgazdasági termőte
rületek minőségi romlásának egyik okozójává vált.

Sok szövetkezetben, különösen ott, ahol a munkaigényes termékek határozták 
meg a termelést, a jövedelmező háztájiba azokat engedték bekapcsolódni, akik meg
határozott részt teljesítettek a szövetkezet munkáiból munkacsúcsok idején, elsősor
ban a betakarításkor. A háztájizásban érdekelt családok a munkacserét vették 
igénybe kötelezettségeik teljesítéséhez, olyan rokonokat, ismerősöket bevonva a szö
vetkezetek munkájába, akiknek nem voltak komolyabb mezőgazdasági szakismere
teik. A csúcsidőszakokban az állandó munkaerőhiánnyal küszködő nagyüzemek 
rendszeresen külső munkerő, diákok, katonák, irodai dolgozók alkalmazására is 
kényszerültek. A minőségi munkavégzésben nem érdekelt külső munkaerő tartós 
bevonása a mezőgazdasági termelésbe rontotta a termékek minőségét és a termő- 
terület, gyümölcsfák, szőlőültevények állapotát és termőképességét, alkalmanként 
pedig kifejezetten hozzájárult a környezet szennyezéséhez.

A felsoroltak néhány olyan, nem rendszerspecifikus oka is volt a nyolcvanas évek
ben kezdődő recessziónak, mint a világpiac változásai és a zöld forradalom hátrá
nyos következményei.
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3.1.6. A zöld forradalom

A világ más részeihez hasonlóan a zöld forradalomnak Magyarországon is voltak 
negatfv következményei. Az intezfv műtrágyafelhasználás rontotta a taiaj termőképes
ségét és szennyezte a környezetet. A vegyszerek vízszennyezése következtében a 
víztisztítóval nem rendelkező falvak egy részébe más településekről kellett ivóvizet 
importálni. A nagy teljesítményű munkagépek gazdaságos felhasználása minél na
gyobb művelhető táblák kialakítását tette gazdaságilag racionálissá, ez részint a 
korábbi természeti környezet átalakításával történt, ámi megbontotta a természeti 
egyensúlyt és megváltoztatta a táj képét. A kiegyensúlyozottab termelés kedvéért új 
öntözési rendszereket hoztak létre, megváltoztatva nagy területek természetes vízel
látását. A zöld forradalom káros hatásai az ipari környezetszennyezés intenzívebbé 
válásával egy időben jelentkeztek.

A zöld forradalom következménye a mezőgazdasági termelés tőkeigényének a 
radikális növekedése is; a nemzetközi agrárpiacon ez olyan befektetési versenyt 
indított el, amelyben a magyar mezőgazdaság nem tudta korábbi pozícióit megtarta
ni. A zöld forradalom technikai-technológiai újításai, a komplex termelési rendszerek 
megjelenése nyomán nőtt a bürokratikus apparátus, ami feleslegesen terhelte a tőke
hiánnyal küszködő üzemeket.

3.1.7. A világpiaci kereslet változása

A nyolcvanas években a világpiac élelmiszer-kereslete csökkent. A zöld forradalom 
sikereivel olyan országok is élelmiszer-exportálókká váltak, amelyek korábban saját 
lakosságuk ellátását csak importtal tudták megoldani. Az európai piac telítődése és 
az arab kereslet csökkenése egyaránt hátrányos volt a magyar mezőgazdasági ter
melésre, de a hazai piac is a telítődés jegyeit mutatta. A megtorpanás és hanyatlás 
egyik korai jeleként kezdett visszaesni például a szarvasmarhák száma. A mezőgaz
dasági profitráta csökkenni kezdett a nyocvanas évek közepétől, és bár a termelők a 
korszak végéig, 1988-ig, lényegében hasonló szinten tartották a termelést, a mező- 
gazdasági termékek árai nem tudták követni a termelési költségek növekedését.

A gazdasági környezet változását követni képtelen magyar mezőgazdasági terme
lés gyors visszaépülésében nagy szerepe volt annak, hogy a kisüzemi termelők 
kevéssé viselkedtek valóságos vállalkozóként. A kisüzemi termelést alapvetően a 
háztartások fogyasztási céljai és a tőkehiányból eredő sajátos befektetési ciklusok és 
pénzfelhasználási módok határozták meg, mindennek következtében az agrártermé
kek meghatározó részét produkáló kisüzemi termelés a valódi vállalkozásokhoz ké
pest kevéssé volt érzékeny a jövedelmezőség csökkenésére.

A világpiaci élelmiszer-kereslet hanyatlásának hatásait időlegesen csökkentette a 
szocialista, elsősorban a szovjet piac felvevőképessége, amely hosszú időszakon 
keresztül jó értékesítési lehetőségeket biztosított, és nem volt érzékeny a magyar
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feldogozó ipar fogyatékosságaira (tartósítás és csomagolástechnika). A nyolcvanas 
évek második felétói, bár a szovjet kereslet változatlan maradt, akut elszámolási 
gondok jelentkeztek. A szocialista integráció és politikai viszonyok között a magyar 
agrárexport annak ellenére folytatódott, hogy jelentős deficit keletkezett, és mivel ezt 
a hiányt időről időre magyar állami forrásokból pótolták, a fizetőképes keleti kereslet 
visszaesése nem hatott kényszerítőén a mezőgazdasági termelés struktúrájának 
megváltoztatására. Ezért aztán a keleti piac hirtelen összeomlásakor, 1989 után, a 
magyar mezőgazdaság nem volt kész arra, hogy teljes termelésével megjelenhessen 
a nyugati piacokon, amelyek megnyitására különben sem voltak hajlandóak a nyugati 
kormányzatok.

3.2. A nyolcvanas évek agrárrecessziója: a m agyar agrárstruktúra 
összeom lásának előtörténete

A kollektivizált mezőgazdaság évtizedeinek belső ellentmondásai a nyolcvanas évek 
közepére akkumulálódtak, és egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy változatlan formájában 
az agrárrendszer fenntarthatatlan, és — különösen a hazai piac telítődése, a nemzet
közi kereslet visszaesése, a termelési költségek emelkedése, a fejlesztés munka- és 
tőkeigénye miatt — a termelés további növekedése gyakorlatilag lehetetlen.

Az agrárszektor ilyen körülmények között elvesztette a bővített jratermelésre való 
képességét. Bár a legnehezebb időszakok kivételével az értékesítésből és az állami 
forrásokból származó bevételei fedezték a termelés költségeit, nem keletkezett az új 
beruházások finanszírozására alkalmas pénzalap. Még súlyosabb lett volna a nagy
üzemek helyzete, ha nem működik a „decentralizált redisztribúció”, amely lehetővé 
tette, hogy az ipari, szolgáltatási melléküzemágak profitjának egy részét a mezőgaz
dasági alaptevékenységek számára csoportosítsák át. A nyolcvanas évek mezőgaz
dasági sikertörténetei szinte kizárólag az állami forrásokból is finanszírozott komplex 
termelési rendszerek működéséhez, vagy a melléküzemágak tevékenységéhez kap
csolódnak.

A korszak végén 1990-ben az 1250 szövetkezetből mindössze 300 volt nyeresé
ges, a 300 leggyengébb működésének fenntartása csak állami hozzájárulással volt 
lehetséges, míg a többiek termelésük költségeit tudták csupán előállítani, profitot 
nem. A szövetkezetek kétharmada nem tudta az amortizációból eredő költségeket 
fedezni. Az agrárszektor túlélési képessége nagymértékben az ipari és szolgáltatási 
melléküzemágak gazdasági sikerességétől függött, amelyek profittermelő képessége 
sokkal jobb volt, mint az állami szektor puha költségvetési korlátokkal gazdálkodó 
vállalataié, ezért jobban ki tudták használni a kései szocalizmus joghézagait, a vagyo
ni vákuumokat és a piaci lehetőségeket. 1989 után a lassan kialakuló és rendeződő 
piacgazdasági viszonyok között a korábbi melléküzemágak, ha a jövedelmeik egy 
részét a mezőgazdasági alaptevékenységekbe átszivattyúzó szövetkezetek egységei 
maradtak, nem lehett már versenyképesek a piacon. A melléküzemágak kiválása,
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privatizálása, kft-vé alakítása 1989-et követően viharos gyorsasággal ment végbe. Az 
agrárágazat 1989 és 1992 közötti közel négyszázezres létszámvesztésének becslé
sek szerint kétharmada a melléküzemágak kiválásából származott.

A magyar mezőgazdaság a nyolcvanas évek második felében belső ellentmondá
sainak kiéleződése ellenére sem omlott össze, a termelés növekedése megállt 
ugyan, de a zéró növekedés mindenekelőtt a kései kádárizmus legitimációs válságát 
mélyítette, ami arra enged következtetni, hogy a nyolcvanas évek szocializmusának 
válsága sokkal inkább politikai, mint gazdasági meghatározottság volt. Ugyanebben 
az évtizedben a nyugati államokban, különösen az Egyesült Államokban a gazdasági 
növekedés szintén lelassult, nagy társadalmi csoportok reáljövedelme és életszínvo
nala csökkent, de ez a demokratikus politikai berendezkedésű országokban, ellentét
ben a szocialista államokkal, nem vezetett általános válsághoz.

A szocialista mezőgazdasági rendszer belső ellentmondásait ökológiai problémák 
is terhelték. A két első évtized sikerei a környezet kizsákmányolása révén voltak 
lehetségesek, amely az ökológiai egyensúly megbomlásához vezetett. A környezet 
szennyezése a nyugati agrárrendszerekben is intenzív volt. Dániában például maga
sabb volt az egy hektárra jutó műtrágya, növényvédő és rovarölő szer mennyisége, 
mint Magyarországon bármikor, de a környezetszennyezés nem vezetett a durkheimi 
értelemben felfogott ökorendszer olyan jelentős mértékű megbomlásához, mint Ma
gyarországon.

A magyar mezőgazdaság sikereiben oly nagy szerepet játszott a második gazda
ságnak, a mezőgazdasági kistermelésnek is megvolt az ára. A kisüzemi termelés 
egyik jellegzetessége, hogy a termelő munkája kalkulálatlan marad. A hetvenes évek
től viszont az időmérlegadatok tansága szerint nőtt a kistermeléssel töltött idő, külö
nösen a középkorú férfiak körében, amit az elemzések meghatározó kapcsolatba 
hoznak a várható életkor tragikus csökkenésével. Az első és második gazdaságban 
végzett munka növekedése törvényszerűen hozta magával a jövedelemszerzés 
gondjait leginkább viselő középkorú férfiak halálozási arányának növekedését. A la
kosság az államszocializmus gazdasági válságtendenciáira jövedelemszerzésének, 
ezzel saját kizsákmányolásának növelésével válaszolt. Miközben a gazdaság leszálló 
ágba került és nem volt képes fenntartani az életszínvonal növekedését, a lakosság 
úgy növelte jövedelmeit, vagy úgy tartotta meg annak reálértékét, hogy többletidőt 
fordított a második gazdasági tevékenységeire. A következmények súlyosak. Például 
1977 és 1984 között 66,6-ról 65,4 évre csökkent a várható élettartam. A növekvő 
gazdasági szerepvállalással járó stresszhatások és a családok között különösen a 
rurális településeken erős „fogyasztási verseny” következtében anélkül bomlott meg 
az érték- és normarend, hogy helyébe bármilyen más, társadalmi koordinációra és 
szolidaritásra ösztönző rend kerüli volna. Az a gazdasági rendszer, amely csak az 
első és második gazdaság kettősségében volt képes működni, e kettős szerepválla
lás kényszerével olyan terheket rakott a lakosságra, amelyek a társadalom biológiai 
újratermelő képességét fenyegették.
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4. A privatizáció ára

4.1. Hanyatlás és összeomlás 1989 után

A recesszió évtizede és az államszocializmus bukása némelyek reményt láttak a 
mezőgazdaság gyors regenerációjára, a világpiachoz és Nyugat-Európához történő 
integrációjának felgyorsulására. Ezekkel a várakozásokkal ellentétben az utóbbi öt 
évben nem változott a magyar mezőgazdaság hanyatlásának tendenciája, sokkal 
inkább annak lehetünk tanúi, hogy az agrárgazdaság mély átalakulási válságba jutott, 
amely az egész gazdaságot jellemzi ugyan, de a mezőgazdaságot különös erővel 
sújtja. Míg az államszocializmus utolsó évtizedében lelassult a növekedés mezőgaz
dasági termelésben, amely gyakorlatilag a stagnálás állapotába jutott, 1989 után az 
összeomlás vette kezdetét. Az 1988-as szintet 100 százaléknak véve a bruttó mező- 
gazdasági termelés a 90 százalékra, majd 1991-re 84 és 1992-re 66 százalékra esett. 
1993 különösen pusztító év volt, a mezőgazdaság a rendszerváltás előtti utolsó év 
termelésének alig több mint felét volt képes produkálni (KSH és OECD adatok, idézi: 
Kovách 1994a; 1994b). A hanyatlás hasonló erejű volt a zöldség- és gyü
mölcstermelésben és az álattartás területén, ahol az 1988-as bruttó termelési érték
nek csak a 65 százalékát állították elő 1992-ben. 1988-ban például 8 millió 700 ezer 
sertést tartottak, míg 1992-ben csak 5 millió 700 ezret. A szarvasmarhák száma 
ugyanebben a periódusban 1 millió 700 ezerről 1 millió 100 ezerre esett. Az adatok 
szerint a dekollektivizáció nagyobb kárt okozott a termelésben, mint a kollektivizáció 
a hatvanas évek fordulóján.

A termelés csökkenése az első négy évben elsődlegesen a belső piaci kereslet 
visszaesésének volt a következménye. A mezőgazdasági export növekedése ebben 
az időszakban a KGST szétesése ellenére sem állt le, visszaesése csak 1993-tól 
kezdődött. 1991-ben az előző évihez képest 14 százalékkal nőtt a mezőgazdasági 
áruk exportja, a növekedés 1992-ben is hasonló naradt. A belső piac élelmi
szerfogyasztása 20 százalékkal csökkent 1988 és 1992 között, mindenekelőtt a reál
bérek gyors értékvesztése miatt.

A termelés jövedelmezősége is jelentősen romlott. Míg az inflációs ráta 20-30 
százalék között mozgott, az élelmiszerárak csak 10-20 százalékkal emelkedtek. A 
csökkenő profit és az összezsugorodó piac okozta problémákkal szembesülve az 
agrártermelők csökkentették a befektetéseiket. Ennek lett a következménye például a 
műtrágya-felhasználás drasztikus mértékű csökkenése: a nyolcvanas évek első fe
léhez képest 15 százalékra, ami az 1975-ös mongóliai szintnek felel meg. A gépvá
sárlás az 1985-ös 100 százalékról 25 százalékra esett, és — a krízis legpontosabb 
mutatójaként — a termőföld 10 százaléka 1992-ben és 1993-ban műveletlen maradt. 
A termésátlagok is az évtizedekkel korábbi szintre süllyedtek, a gabonatermelés hol- 
dankénti hozamai például a nyolcvanas évek közepének háromötödére. A mezőgaz
dasági foglalkoztatottság adatai a termelésnél is nagyobb visszaesést mutatnak.
1988-ban 1 080 000 fő volt alkalmazásban a mezőgazdasági üzemeknél, 1992-ben
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már csak 650 000, 1992-ben 350 000 (Kovách 1994a). Az állami pénzelvonás is 
minden korábbi mértéket meghaladott. 1988-ban a mezőgazdaság adó és egyéb 
elvonás formájában 43 milliárd forinttal többet fizetett be az államkasszába, mint 
amennyit onnan támogatásként kapott, ez a különbség 1992-ben 110, 1993-ban már 
130 milliárd forintra nőtt. Az agrárválságnak több oka volt.

4.2. Az államszocialista mezőgazdaság belső ellentm ondásainak 
akkum ulá lódása

A 3. fejezetben elemeztük, hogy a kollektivizált mezőgazdaság belső ellentmondásai 
a nyolcvanas években kiéleződtek és összegződtek, rövid idő alatt kiderült, hogy a 
hatvanas és hetvenes évek sikerei homokra épültek, a mezőgazdaság az adott viszo
nyok között képtelen a technikai, technológiai megújulásra és a szerkezetváltásra. A 
nyolcvanas évek végére a tőkehiány, a vagyonreform, a torz üzemszerkezet, az ösz
tönzőrendszer problémái és a megbomlott ökológiai rendszer nagy léptékű változá
sokat igényeltek, ám ezek kivétel nélkül elmaradtak. A kilencvenes évek súlyos válsá
gáért a kollektivizált agrárgazdaság megoldatlan strukturális ellentmondásai is felelő
sek.

Az agrárgazdaság válsága a transzformációs válság része, létrejöttében kitüntetett 
szerepe van a nemzetközi gazdasági trendeknek, különösen a KGST-piacok össze
omlásának, a Közös Piac túltermelési válságának és az ebből következő protekcio
nizmusnak. Elemzésünk további részében azt vizsgáljuk, hogy melyek azok a 
speciális intézményi és politikai változások a posztszocialista időszakban, amelyek 
hozzájárultak a mezőgazdaság kríziséhez. Két területen történtek meghatározó átala
kulások: a privatizációval és reprivatizációval megváltoztak a tulajdonviszonyok; a 
gazdasági liberalizációval megszűnt az export- és ártámogatások korábbi rendszere 
és a mezőgazdasági export deregulációja. Megkíséreljük bemutatni, hogy milyen 
jellegű hátrányok és károk származtak ezekből az intézkedésekből és változásokból, 
ugyanakkor nyitva hagyjuk azt a kérdést, hogy származik-e schumpeteri értelemben 
vett kreativitás az összeomlásból, és hogy mire lenne szükség az új növekedési pálya 
megalapozásához. Az egyetlen megjegyzésünk ezzel kapcsolatban, hogy egyenlőre 
csak az összeomlás és pusztulás jelei szembeötlőek, és egyátalán nem világos, hogy 
a stabilizáció és növekedés miként kezdődhet el.

4.3. A  tu la jdon i szerkezet változásai. Kárpótlás és reprivatizáció

A posztszocialista rezsimek számos olyan döntést hoztak, amelyek közvetlen hatás
sal voltak az agrárgazdaság összeomlására. A stratégiai döntések, az új törvények 
egy része speciálisan a magyar keresztény nemzeti koalíció törekvéseit tükrözte, de 
a posztszocialista korszak kelet-európai új kormányai és parlamentjei számos, hason
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ló döntést hoztak az agrárszektorral kapcsolatban. Mindegyik kelet-európai kormány 
a teljes agrárprivatizáció és a közösségi tulajdon valamennyi formájának a lebontása 
mellett kötelezte el magát. Politikai elkötelezettségeik miatt valamilyen módon meg 
kellett oldaniuk a kárpótlás és reprivatizáció programját, amely az agrárszektor terme
lőiben a bosszúállás érzetét keltette (a kelet-európai agrárprivatizációról lásd Kovách 
1994c).

Magyarországon az országgyűlés az ismert módon szabályozta a szövetkezeti 
átalakulást és a mezőgazdasági privatizációt. A szövetkezeti átalakulásról és a kár
pótlásról szóló törvényeket, ellenetétben a többi posztszocialista országgal, nem par
lamenti konszenzussal hozták meg. Az ellenzéki pártok nem osztották a 
kormánykoalíció programját, de a koalíció sem volt egységes az átalakulást illetően. 
Az MDF agrárpolitikusai szerint a legfelsőbb politikai vezetés koalíciós szempontok
nak rendelte alá mezőgazdasági kárpótlás gyakorlati megoldását, amely leginkább a 
kisgazdák egyes köreinek az érdekei szerint alakult (lásd a Sárossy Lászlóval készí
tett interjút). Akárhogy is történt, a kárpótlás és a szövetkezeti törvény alapvetően 
jártult hozzá a transzformációs válsághoz, és ezért az átmenetben szerepet vállaló 
teljes politikai elit, pártállásra való tekintet nélkül, ha nem is egyformán, egyetemlege
sen felelős. Az 1989 utáni évek egyik jellegzetessége a privatizációcentrikusság és az 
állami és szövetkezeti tulajdon-ellenesség inkább ideológiai, mintsem reálpolitikai 
programja. A meghatározó ideológia az volt, hogy az állami és szövetkezeti szektor
nak lényegében el kell tűnnie, és ezt a politikai üzenetet a gazdasági vállalatok és a 
szövetkezetek vezetői nagyon is jól megértették. A vállalati, szövetkezeti menedzs
ment, néhány profitképes és produktív céget leszámítva, megkezdte az állami és 
szövetkezeti tulajdon privát tulajdonba történő transzferálását, ami egyenes úton ve
zetett a szocializált szektor összeomlásához; az adósság az állami cégeknél, szövet
kezeteknél maradt, amelyek elvesztették termelési eszközeik egy részét, nem jutottak 
befektetési forrásokhoz, technológiájukat nem tudták megjítani, legjobb menedzsere
ik és munkásaik átmentek a magángazdaságba. A bomlás általános tendenciái a 
mezőgazdaságban még erőteljesebben hatottak. Politikai ellenfelei minden más ha
sonló célú akciót felülmúló támadásai miatt (zöldbárózás) a politikailag is megosztott 
agrármenedzsment nem volt képes eredményes lobbizásra, szemben a nagyvállalati 
vezetőkkel. Az agrárprivatizáció a posztszocialista Kelet-Európábán mindenhol meg
előzte a többi gazdasági szektor privatizációját, így Magyarországon is. Ez önmagá
ban még nem feltétlenül okozott volna megoldhatatlan gondokat, ha nem társul az 
agrártermelés visszaszorítására irányuló mezőgazdasági politikával, amely az elem
zőkben az ötvenes évek első felének gazdaságpolitikáját idézi fel, amikor a gazdasá
gi növekedés biztosítására a mezőgazdaságból akartak minden lehető erőforrást a 
gazdaság más szektoraiba átszivattyúzni. A mezőgazdasági szövetkezetekre a kor
mányzat mint megszüntetendő szocialista intézményekre tekintett. A szövetkezetek
nek nemcsak a kárpótlás céljaira kellett átadniuk földjeik közel felét, hanem teljes 
vagyonukat privatizálták, ráadásul olyan szerencsétlen technikai megoldásokkal, 
amelyek végső soron a magyar mezőgazdaság piaci ellenfelein kívül egyetlen érde
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kelt félnek sem kedvezett. A kárpótoltak többsége nem jutott a magángazdálkodás
hoz elég vagyonhoz, a szövetkezeti felső és középvezetők, a képzettebb szakmunká
sok megkezdték a magángazdaságba való „menekülést".

4.4. A  m ezőgazdasági tám ogatások és a p ro tekcion ista  exportkedvezmények 
n ive llá lása  és részleges m egszüntetése

A posztszocialista gazdaságpolitika mindenhol monetarista. Nincs olyan posztszocia
lista kormány, amelynek lenne iparpolitikája, nincs olyán posztszocialista kormány, 
amelynek lenne stratégiai elképzelése arról, hogy a gazdaság mely ágazatai kapja
nak támogatást és legalább időleges védelmet. A posztszocialista gazdaságpolitika 
gyakorlata túltesz a Chicago school gazdasági racionalizmusának könyvtárszagú el
méletein is. Nem is nagyon meglepő, hogy kelet-európai társaihoz hasonlóan, a 
magyar gazdaságpolitikai vezetés radikálisan csökkentette a mezőgazdaságnak ko
rábban adott támogatásokat — amelyek többnyire az államkasszába befizetett agrár
jövedelmek alatt maradtak — leállították a mezőgazdasági exporttámogatások nagy 
részét, miközben az agrártermelés költségei, különösen az energiaárak rakétasebes
séggel emelkedtek. A magyar vagy a lengyel agrárpolitika a szabad versenyt helyez
te előnybe, míg agrártermelőik nyugat-európai és észak-amerikai ellenlábasai to
vábbra is magas állami támogatásban részesültek. A gázolaj ára például háromszo
rosára emelkedett Magyarországon és mezőgazdasági termékeinknek azokkal a 
nyugat-európai, amerikai vagy a kanadai árukkal kellett versenyezni, hogy ott az 
árváltozás csak egyharmadnyi terhet jelentett, és a termelőik az állami támogatás 
több formájából is részesülhettek.

A magyar mezőgazdaságot rendkívül hátrányosan érintette a hitelválság. A ma
gyar állam nemcsak visszautasította a mezőgazdasági cégek hiteleinek állami garan
tálását, hanem a kárpótlás védelme miatt befagyasztotta a földpiacot. A bankok a 
kellő állami garancia és a jelzálog hiányában nem folyósítottak több hitelt, a szövetke
zetek pedig nem tudtak új befektetéseket eszközölni és nem tudták gépeik, felszere
léseik amortizációját ellensúlyozni. A hitel és a készpénz hiánya miatt nem tudtak 
megfelelő vetőmagot vásárolni, vagy a betakarított gabonát tárolni és kivárni a jobb 
piaci árakat.

Az előbbiekben felsorolt intézkedések a gyengébb szövetkezetek teljes csődjéhez 
vezettek, míg az erős gazdaságok fennmaradtak és szövetkezetként működtek még 
1994 elején is. A szövetkezeti vezetők egy része inkább vezető akart maradni egy 
nagyüzemben, mint egy sokkal kisebb magángazdaság tulajdonosaként termelni. 
Mások megértették, hogy a szövetkezetek szétbomlása megállíthatatlan. 1992 tele 
után tömegesen hagyták el a szövetkezeteket, mások kft-be vitték át a szövetkezeti 
vagyon megmaradt részeit, a volt szövetkezeti dolgozók egy részével együtt kísérelve 
meg a mezőgazdasági termelés folytatását. Az átalakulás, a vagyonnevesítés és a 
kárpótlás számos visszaélésre is alkalmat adott, de a szövetkezeti vezetők azon a

32



játéktéren próbáltak meg vagy magántermelőként, vagy a szövetkezet korábbi gár
dájának egy részével továbbra is összefogva boldogulni, amelyet számukra a tör
vényhozás és a kormányzat intézkedései jelöltek ki.

4.5. A m ezőgazdasági tulajdonviszonyok változásai

4.5.1. A privatizáció stratégiái és technikái

Az állami gazdaságok

1989-ben 128 állami gazdaság működött, a termőföld 10-12 százalékán, mintegy 
egymillió hektáron gazdálkodva. A nemzeti-keresztény jobbközép kormány 100 gaz
daságot privatizálni kívánt, 20-25 farm modellgazdaságként működött volna tovább. 
Az állami gazdaságok privatizációjára vonatkozó tervek 1994-ig csak részben való
sultak meg. Megindult ugyan egy átrendeződési folyamat, de ez inkább a gazdasá
gok kisebb egységekre való szétbomlását és nem a privatizálásukat hozta magával, 
a foglalkoztatottak létszámának nagyobb arányú csökkenésével együtt (Csite 1994).

A mezőgazdasági szövetkezetek

1988-ban Magyarországon 1335 mezőgazdasági termelő szövetkezet működött. A 
politikai rendszerváltás első éveiben néhány a legnagyobbak közül kisebb egységek
re esett szét, a szövetkezetek száma a csődbe jutások és felszámolások ellenére 
1870 volt 1993-ban. A dekollektivizáció 1993-ban gyorsult fel, míg a szövetkezetek 
száma megszaporodott, az általuk művelt föld nagysága harminc százalékkal csök
kent, és nagyon gyorsan vesztették el foglalkoztatottjaik jelentős hányadát. 1988-ban 
1 088 ezer főt alkalmaztak szövetkezetek és ez a létszám 250 000-re zsugorodott 
1993 nyarára (Statisztikai Havi Közlemények, idézi: Kovách 1994a). A valamivel több 
mint egymillió főnek körülbelül kétharmada dolgozott annak idején a mezőgazdasági 
alaptevékenységekben, a többiek a szövetkezetek ipari és szolgáltatási melléküzem- 
ágaiban nyertek alkalmazást. A mezőgazdaságban alkalmazott népesség létszám- 
vesztesége ezért 60 százalékos, kb. 350-400 ezer fő. 80 000 fő 1993-ban vált mun
kanélkülivé, a többiek nyugdíjba mentek, máshol találtak munkát vagy nem regisztrál
tatták magukat munkanélküliként.

A szövetkezetek rendkívül összetett és szövevényes privatizációját 1992 közepén 
kezdték el, és kétféle technikával — kárpótlási jegyek és a nevesítéssel megkapott 
üzletrészarány — bonyolították.

A kárpótlási jegyek értékét a kollektivizáció során elvesztett földek aranykorona 
értéke alapján állapították meg. Egy aranykorona értékét 1000 forintban határozták 
meg. A volt tulajdonosok nem az ingatlant kapták vissza, hanem kárpótlási jegyet, 
degresszíven megállapított értékben 200 000 forint aranykorona értékig a volt tulajdo
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nosok teljes kárpótlást kaptak, 200 000 forint fölött a kárpótlás részleges volt. 200 
000 és egymillió forint között az elvesztett vagyon értékének 50, egymillió forint fölött 
a 10 százalékát vagy ennél kevesebbet kaptak vissza kárpótlási jegy formájában. A 
szövetkezetekbe földvagyon nélkül belépő tagok harminc, az alkalmazottak húsz 
aranykorona értékben kaptak részvagyonjegy formájában kompenzációt. Együttesen 
kétmillió család volt jogosult a kárpótlásra.

A szövetkezetek használatában levő 5 millió hektárból 1,9 milliót különítettek el a 
kárpótlás céljaira. Még a Németh-kormány döntést hozott arról, hogy a tulajdon kivi
hető a szövetkezetekből, de ennek a lehetősége a kárpótlás előtt korlátozott volt, 
mert a kollektivizáció után törvény rendelkezett a szövetkezetek használatában levő 
földek szövetkezeti tulajdonba vételéről.

A kárpótlási jegyet aukciókon, licitálással lehet földre váltani. Az önkormányzatok 
által létrehozott Földrendező Bizottságok jelölték ki, hogy a határ mely részeire lehet 
az aukciókon licitálni. Senki sem kapta vissza az eredeti földjét, kárpótlási jegyével 
csak a kijelölt földekre licitálhatott. Az árveréseken azok vehettek részt, akik a kárpót
lási jegyükhöz az illető település határában levő föld kollektivizáció előtti birtoklása 
alapján jutottak, illetve a helyi lakosok és a helyi szövetkezet alkalmazottjai.

Nem rendelkezünk szisztematikusan gyűjtött adatokkal, de megfigyelések azt mu
tatják, hogy az esetek háromnegyedében a licitálók előzetesen meg tudtak egyezni a 
minimális 500 forintos licitárban. Az általunk ismert legmagasabb aranykoronaérték 
közel 250 000 forint volt. 1994 februárjáig 340 000 kérvényező kapott földet 27,5 
millió aranykorona értékben (Kovách 1994c). A licitálások 1994-ben tovább folytatód
tak, és minél kevesebb a föld, annál inkább nő a licitek tétje is. A licitálásokon azért 
is lehetett előre megegyezni és azért sincs a földárveréseken intenzívebb verseny, 
mert a kárpótlási jegyeket készpénzért is eladhatók, illetve fizetőeszközként használ
hatók a nem mezőgazdasági kárpótlás során.

A szövetkezeti vagyon privatizációjának másik útja a szövetkezeti használatban 
maradt föld, ingó és ingatlan vagyon nevesítése és az üzletrész arányok megállapítá
sa. A szövetkezeti vagyon értéke 260 milliárd forint volt, a nemzeti vagyon 15 száza
léka. A vagyon nevesítését, az üzletrész arányát a szövetkezetek közgyűlései 
határozták meg, így gazdaságonként változhatott. Helyenként az annak idején bevitt 
vagyon, másutt a szövetkezetnél töltött aktív munkaidő, vagy a végzettség és beosz
tás számított inkább. Országosan a szövetkezetek aktív tagjai a vagyon 40 százalé
kának megfelelő vagyonjegyet kaptak, 40 százalék jutott a nyugdíjasoknak ás 20 
százalék külső tulajdonosoknak. A szövetkezeti átalakulási törvény szerint 1992 ápri
lisáig meg kellett állapítani az arányokat, és az év végéig lehetett bejelenteni a kilé
pést és a vagyonjegy értékének megfelelő vagyontárgy kivitelének a szándékát. 1993 
végéig a szövetkezeti vagyon tíz százalékát privatizálták ilyen módon. Valószínűleg 
csak azért ilyen keveset, mert 1993 január elseje után már nem lehetett a vagyon 
kivételét kérni, addig az időpontig pedig egyátalán nem volt egyértelmű, hogy a 
szövetkezetek gazdálkodása összeomlik. A szövetkezetek korábbi kötelezvényét tag
jaik alkalmazására csak 1993-ban szüntették meg, amikor a recesszióba került ter
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melés miatt fél év alatt 300 000 fő távozott a szövetkezetekből — ekkor már nem a 
melléküzemágakból, hanem az agrártermelésből —, és amikor a volt tagok már nem 
vihették ki a szövetkezetekből üzletrészüket. A kör bezárult. Becslések szerint 10 
milliárd forint értékű vagyon került ki a mezőgazdaságból, amelyet elsősorban a 
városokba költözöttek és a nyugdíjasok váltottak a fogyasztási céljaikra felhasznált 
készpénzre.

4.5.2. Az új tulajdonviszonyok, a mezőgazdasági termelés intézményi változásai

A magyar mezőgazdaságban 1993-ban kezdődtek a döntő változások. Az első há
rom évben, miután a konzervatfv kormány bejelentette a privatizációval és a kollektív 
szektor visszaszorításával kapcsolatos terveit, a váltásnak viszonylag kevés jele mu
tatkozott. 1993 elején, amikor új törvénnyel szabályozták a szövetkezeti átalakulást, 
azonnal gyors folyamatok indultak. A legfontosabb következmény a már említett al
kalmazási kötelezettség megszüntetése és az ezt követő háromszázezres létszám- 
csökkenés volt. A szövetkezeti foglalkoztatottság minimálisra zsugorodott, az intenzí
vebbé váló földlicitálásokkal a privatizáció új hulláma indult, megkezdődött az üzem
nagyság és üzemszerkezet lassú átalakulása.

A föld privatizációja

1994-ben a szövetkezetek által korábban használt földterület 30 százaléka volt a 
magántermelők vagy szervezeteik.használatában. Ha ehhez hozzáadjuk a már 1988 
előtt is magánkézben levő földek arányát, legalább a termőföldek 35 százalékát, 
mintegy 2 millió hektárt művelhetnek a magángazdák, illetve korlátolt felelősségű 
társaságaik. Nehézséget okoz a kft-k pontos azonosítása, nem világos, hogy ezek 
vajon a magángazdaság szervezetei, avagy a szövetkezeti menedzsment talált — a 
pozitívabb politikai megítélésre építve — új jogi formát a vagyoni viszonyaiban és 
szerkezetében vajmi keveset változott kollektív tulajdonlásra alapozott gazdaságok
nak. A felemás privatizáció tipikus példái a vegyes tulajdonlásvállalatok, ahol állami 
többségű bankok vagy vállalatok a többségi tulajdonosok, a menedzsment nem 
változott, a termelés szerkezete és produktivitása még kevésbé, csak az elnevezés 
privát — a hitelhezj utás és az adózás miatt. A mezőgazdasági kft-k mibenlétét is 
elég nehéz megállapítani. Valójában magánszemélyek által létrehozott társaságok-e, 
amelyek kisajátították a korábbi közös tulajdont, vagy a szövetkezeteket terhelő adós
ságot akarták létrehozásukkal a termelésről leválasztani, a bankcsődöt elkerülendő? 
Ebben az esetben az történik, hogy egy új kft-be „mentik át" a szövetkezet vagyonát, 
vagy annak egy részét, míg az adósság és a csőd fenyegető veszélye a szövetkezeté 
marad. Az alapos és egyedi empirikus vizsgálat döntheti csak el, hogy az adott cég 
a privatizáció eszköze, vagy a politikai indíttatástámadások kivédésére és túlélésére 
ad esélyt.
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Kelet-Európábán, így Magyarországon is gyakran keverednek a valóságos tulaj
doni viszonyok és az a tulajdoni címke, amit az éppen aktuális politikai konstelláció 
miatt használnak. A kollektivizáció és nacionalizáció idején a formális tulajdonjogi 
változások gyakran elfedték, hogy ki a tulajdonos, és ki használja a mezőgazdasági 
tulajdont. Egyes vélemények szerint (Juhász 1973) a kollektivizált nagyüzemek egy 
részét például volt latifundiumokon hozták létre, amelyeknek a földjét először szétosz
tották a parasztok között, majd újra kollektivizálták, és az új, most már szocialistának 
nevezett, nagyüzemben gyakorlatilag az uradalom munkaszervezését vették át, eset
leg az uradalmi gazdatisztekkel együtt. Hasonló folyamatosság képzelhető el a jelen
kori káeftésítésekben is, aminek az az oka, hogy a magángazdaság 
megteremtésének ideológiai fogantatáskampánya csak gazdasági ösztönzőkkel ren
delkezett, más kényszerítő eszközökkel nem.

Ezekkel a megfontolásokkal közöljük az új intézményi struktúra 1994-es adatait:
1870 szövetkezet,
143 állami gazdaság,
2074 kft,
1 280 000 részidős és teljes idős családi farm 
(KSH adatok, részletesebben lásd Kovách 1994a).

A szövetkezetek száma megközelítően 30 százalékkal nőtt, míg az általuk használt 
termőföld 30 százalékkal csökkent. A több falu határát is egyesítő, óriás szövetkeze
tek megszűntek, helyettük sokkal kisebbek alakultak. Mindössze 250 szövetkezetnek 
volt 300-nál több tagja 1994-ben. Az állami gazdaságok privatizálása is kisebb egy
ségek kialakításával indult.

A legnagyobb intézményi változás a kft-k elszaporosodása. 1988-ban 64, 1994- 
ben több mint 2000 működött. A kft-knek központi szerepe van az agrárprivatizáció
ban. Kis szervezetek, hozzávetőleg 1000 kft 10-nél kevesebb, a másik 1000 10-nél 
több alkalmazottat foglalkoztat, de a többség 20-nál kevesebbet. A kft-ket tipikusan 
az 1988 előtti szövetkezetek középvezetői hozták létre. A felső vezetők (elnökök, 
elnökhelyettesek, főkönyvelők, főagronómusok) egyharmada nyugdíjba ment, mások 
a magángazdaságban keresik a helyüket. Az ipari melléküzemágakat, különösen a 
profitképesebbeket, jellegzetesen a szövetkezeti vezetők privatizálták a magángaz
daság kialakításának kezdetén, 1989-ben és 1990-ben. A volt szövetkezeti felső 
vezetés kisebb része, arányuk 10 százalék körül lehet, különféle módokon megszer
zett, profitképes magántermeléshez elég föld (40-60 holdtól) fölött rendelkezik.

1989-et követően a szövetkezeti középvezetők is megkezdték a kft-kbe menekü
lést, amire több okuk is volt.

— A szövetkezetek nem korlátozott felelősségű cégek, ezért a gazdasági kocká
zat a szövetkezetekben hasonlíthatatlanul magasabb, mint a kft-kben. A kft-alapítá- 
sok legfőbb oka a tőke kimentése a szövetkezetekből, úgy, hogy az adósság a közös 
gazdaságokban maradjon. A kezdeti kft-k kicsi vállalkozások voltak, a szövetkezeti 
vezetők és családtagjaik birtokában, akik megvásárolták, vagy bérbe vették a szövet 
kezetek felszerelését. A traktorokat, kombájnokat és más termelési eszközöket ol-
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csón tudták megvásárolni, míg a gépek és más felszerelések megvételéhez a szövet
kezetek által felvett hitel adóssághátraléka a közös gazdaságoknál maradt. Az élőál
latok elsajátítása hasonló módon történt. A szövetkezetek tulajdonában volt sertések 
vagy szarvasmarhák alacsony áron, vagy a nevesítést felhasználva, térítés nélkül 
kerültek egy-egy kft tulajdonába, amelyeket féltucatnyi szövetkezeti vezető alapított.

— A szövetkezeti középvezetők, ugyancsak érthető okból, azért is előnyben ré
szesítették a kft-t, mert ott nem kellett a szövetkezeti tagokat kötelezően alkalmazni
uk. Az előny sem volt elhanyagolható, hogy a szövetkezetekkel ellentétben a kft-k 
vezetőit nem választják, és a beosztottak nem befolyásolhatják a vezetés döntéseit, 
mint a szövetkezetek közgyűlései.

— Az állami gazdaságpolitika 1990 után a magántermelést preferálta, és a terme
lőszövetkezeteket szocialista szervezetként diszkriminálta. A magyar kormányzat 
1990 és 1994 között ideológiai alapon a családi gazdálkodás mellett kötelezte el 
magát, és a gazdaságpolitikusok által nehezen megítélhető tulajdoni formában mű
ködő kft-k könnyebben juthattak az állami fejlesztési forrásokhoz, mint a szövetkeze
tek.

A kft-k tulajdonában rendszerint nincs föld, olyan specializált munkákat végeznek, 
amelyekhez vagy nem szükséges saját tulajdonú föld (gépszerelés, a földművelés 
gépi munkái), vagy viszonylag kevés földterület is elég. A mezőgazdasági kft jelleg
zetesen élelmiszer-feldolgozással, mezőgazdasági erőgépekkel végzett munkákkal, 
zöldségtermeléssel, szarvasmarha- és sertéstartással és hasonló tevékenységekkel 
foglalkozik, és csak a legutóbbi időszakban, a szövetkezetek összeomlása után je
lentek meg azok a kft-k, amelyek gabona- és takarmánytermelésre vállalkoznak.

A mezőgazdasági kft az átalakulás legfontosabb intézménye. A formális jog sze
rint magánvállalkozás, de gyakran a szövetkezetek továbbélésében is érdekelt. A 
kft-ket rendszerint négyen-öten hozták létre, nem is feltétlenül nagy kezdő vagyonnal 
(egymillió forint szükséges a kft alapításhoz, amely nincs messze egy mezőgazdasá
gi vezető éves jövedelmétől), a termelés eszközeit a szövetkezetektől vették bérbe. A 
kft a szövetkezet érdekeit is szolgálhatta a hitelhez jutás egyetlen esélyét biztosíthatta 
és lehetőségét munkahelyek megtartására. Kérdés, hogy a jogilag egyének által 
létrehozott kft-k egy része valójában nem a szövetkezetek utódszervezetei-e? Valójá
ban inkább azok a kft-k lehetnek többségben, amelyeket azért hoztak létre, hogy a 
kollektív vagyont a csődbe került, illetve a csődbe engedett szövetkezetekből átvi
gyék a kft-be, ugyanakkor a kft-ket az esetek többségében nem egy vállalkozó, 
hanem egyének csoportja alapította. A szövetkezeti vezetés a falusi társadalmak erős 
közösségi kontrollja és mélyen gyökerező egyenlőségeszménye miatt csak úgy ve
hette a szövetkezeti vagyon profitképesebb részét magánkézbe, ha ahhoz koalíciós 
partnereket keresett. Egy profitképes szövetkezeti szarvasmarhatelep vezetője példá
ul a szövetkezet istállóit és szolgáltatásait nem vehette bérbe anélkül, hogy megnyer
je szövetségeséül a szövetkezet vezetőjét vagy az ügyben illetékes más döntéshozót. 
Ketten még mindig nem képviseltek elég erőt és szakértelmet, szükségük volt valaki
re, többnyire a főkönyvelőre, aki a szövetkezet részéről minél alacsonyabb bérleti,
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esetleg eladási árat állapított meg, és még valakire, aki képes volt a szövetkezeti 
közgyűléssel megszavaztatni a kft számára előnyös szerződést. Négyük befolyása és 
kulturális, valamint anyagi tőkéje már elég volt ahhoz, hogy sikeres privatizálási akció 
induljon. A szövetkezetben nem volt nagyon nehéz elfogadtatniuk, hogy a tehenészet 
veszteséges a játékba bevont főkönyvelő kimutatásai szerint, és ahhoz, hogy az ott 
dolgozók munkahelye megmaradjon, a legjárhatóbb út, ha alacsony áron bérbe- 
vagy eladják a kft-nek, amely magánszervezetként még hitelhez is juthat. A legitimitás 
kedvéért még a tehenészet dolgozói közül is bevettek néhányat a kft tulajdonosai 
közé. A privatizáláshoz szükséges koalíció és legitimáció egyik következménye, hogy 
a kft-kben a sikeres működéshez elég szakértelem halmozódott fel. Az ilyen módon 
kivitelezett privatizáció felemás tulajdoni viszonyokat teremtett. A szövetkezeti tulaj
dont magántulajdonná transzformálták ugyan, de az új tulajdonosoknak csak akkor 
van esélyük a gazdasági sikerre, ha fenntartják a közös tulajdonukban levő kft műkö
dését. Olyan magántulajdonhoz jutottak, amelynek közösségi jellege is van, mert az 
egyéni elidegenítés a jelenlegi keresleti és munkaerőpiaci helyzet miatt nem igazán 
lehetséges.

A kft az agrártársadalom különböző társadalmi eredetű résztvevőinek új, a szocia
lista és posztszocialista időszak negyedik típusú gazdasági-hatalmi viszonyait repre
zentálja. Az ötvenes évek szövetkezeteiben és a helyi közigazgatásban a 
szegényparaszt származásúak voltak többségben (Donáth 1972). A második szövet- 
kezesítési hullám során a középparasztok is a szövetkezetekbe léptek, és a hatvanas 
évek elejének szövetkezeti vezetői között sok volt a középparaszt származású (Már
kus 1980; Orbán 1972). A hetvenes évek újabb váltást hozott. Az agrárdiplomások új 
nemzedékei, akiknek a kétharmada közép- vagy gazdagparaszt családból szárma
zott, fokozatosan leváltották a végzettséggel nem rendelkező korábbi vezetőket. A 
kft-k létrehozása a negyedik hatalmi-gazdasági formáció az agrártársadalom külön
böző eredetű csoportjai között, olyan koalíció ez, amelyhez a privatizálás legitimációja 
és a termelés sikeressége miatt nemcsak az agrárdiplomásokra, hanem a jó szak
munkásokra és technikusokra is szükség van.

4.6. Társadalm i következm ények

4.6.1. A társadalmi újratermelés struktúrájának átalakulása

Egyedülállóan drámai változás az agrárnépesség csaknem 40 százalékos csökkené
se, amely 1993 néhány hónapjában zajlott le. Véleményünk szerint ez a folyamat a 
vagyon újraosztásának legbiztosabb jele a rurális településeken. Akik kiszorultak az 
agrárszektorból, valójában nemcsak állásukat, hanem vagyonukat is elvesztették. A 
volt agrárnépesség harmada a vidéki szegénység biztos társadalmi bázisa lesz. A 
foglalkoztatottság gyors csökkenése a szövetkezetekben és az egész agrárszektor
ban azért jár együtt a vagyon feletti rendelkezés tényleges elvesztésével, mert 1992 
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végéig lehetett kivinni a nevesített vagyont, illetve üzletrészt, de a szövetkezeti tagok 
alkalmazásának kötelezettségét csak 1993-tól szüntették meg, és mire nyilvánvalóvá 
vált, hogy a szövetkezetek egy része nem működik tovább, illetve hogy az életben 
maradt szövetkezetek vezetése nem alkalmazza a tagok jelentős részét, a szövetke
zetekben hagyott vagyon már ismét nem volt kivehető. A szövetkezeteknél maradó 
jelentős vagyon a gazdasági recesszió körülményei között nagyon kevés járadéksze
rű jövedelemmel kecsegtet, az üzletrész-tulajdonosok, valójában a szövetkezeti ta
gok, alkalmazásának korábbi kötelezettsége megszűnt, a számottevően jövedelmi 
előnyökkel járó háztáji sincs többé, mert a szövetkezeti átalakulással törvényileg 
megszüntették. A foglakoztatottságát elvesztő üzletrész-tulajdonos tagok elvileg a 
közgyűlés határozataival befolyásolhatják, hogy a szövetkezet menedzsmentje ho
gyan használja fel közös vagyonukat, de a kontroll lehetősége a kiválás jogi gátjai és 
a vezetők korlátlan manipulációs esélyei miatt nagyon kevés. A szövetkezetekből 
kiszorulók úgy vesztették el munkájukat, hogy holt, immobil vagyon papír szerinti 
tulajdonosai, és még az a lehetőségük sem maradt, hogy a háztáji intézményére 
alapozott mezőgazdasági kistermelés jövedelmével és saját fogyasztásra előállított 
termékeivel ellensúlyozzák bevételeik radikális csökkenését. Bárki legyen is az ag
rárprivatizáció nyertese, az 1992-es és 1993-as évet méltán hasonlíthatjuk az angol 
„földbekerítés" időszakához. A szövetkezeti tagság körülbelül fele vesztette el azonos 
évben a föld feletti rendelkezés lehetőségét és mezőgazdasági munkahelyét. Valószí
nűleg ennek a két évnek a történései jelentik a legnagyobb lépést a mezőgazdasági 
termelőknek a mezőgazdasági termelés eszközeitől és a földtől való elválasztásában, 
amely talán még a kollektivizációnál is hatékonyabb. Az eredmény: a munkerőpiaci 
versenynek és a munkaadóknak érdekszervezeti képviselet nélkül kiszolgáltatott, 
nincstelen agrárproletár réteg.

A foglalkoztatottak számának visszaesése a szövetkezetekben a gazdasági racio
nalizáció térhódításának irányába is mutat. A magas foglalkoztatottság alacsony pro
duktivitással társult, és addig volt fenntartható, amíg az állami redisztribúció 
megfelelő forrásokat biztosított az agrárszektornak és a szövetkezeteknek. Az állami 
támogatás részint a gazdaság más szektoraitól központi redisztribúcióval megvont és 
közvetlenül a mezőgazdaságnak juttatott forrásokat, részint a piaci melléküzemágak 
jövedelmének lokális redisztribúcióval az agrárgazdaságba történő átcsoportosítását 
jelentette — ezek együttesen tették lehetővé a magas mezőgazdasági foglalkoztatott
ságot. 1993-mal ez a redisztribúciós rendszer tűnt el, vagy legalábbis hatása nagyon 
erőteljesen redukálódott. A központi redisztribúciós forrásokat kivonták a gazdaság
ból, és az önkormányzatokhoz irányították a szociális támogatások és segélyek fede
zésére. Az állami költségvetés nem nyert a mezőgazdasági támogatások 
leépítésével, azokat újraosztották, a gazdasági redisztribúciót jóléti redisztribcióvá 
alakítva. Ezt az átalakulást a tudományos közvélemény régóta a gazdasági reform 
előfeltételeként értelmezte.

39



4.6.2. A lokális redisztribúció: az önkormányzati hatalom felértékelődése

A redisztribúció változása az önkormányzatok szerepét növelte meg a rurális telepü
lések életében és fejlesztésében. Magyarországon az Andrew Walder által a kínai 
viszonyokra alkalmazott „local state corporatism" (Walder 1993) legalábbis az utóbbi 
időkig nem volt alkalmazható fogalom, de az önkormányzatok a korábbinál sokkal 
nagyobb szerepet kaptak a települések fejlesztésében. 1990-ben az önkormányzatok 
funkcióját a gondoskodó önkormányzatoktól a vállalkozói önkormányzat irányába kí
vánták elmozdítani. 1990-ben az ellenzék nyerte az önkormányzati választásokat és a 
kormányzat a központi források szűkítésével próbálta a helyi hatalomba jutott politikai 
ellenfeleit sarokba szorítani, amelyek egyre nehezebben látták el a gondoskodó ön- 
kormányzat feladatait. Valóságos források hiányában az önkormányzatok a rendelke
zésükre adott, jelentős vagyont is felhasználva vállalkozásokkal próbáltak feladataik
nak eleget tenni. A „local state corporatism" vagy a vállalkozói önkormányzat irányá
ba történő elmozdulás a poszt-szocializmus idejének legjelentősebb változásai közé 
tartozik. A gazdasági redisztribúció csökkentésével megnőttek az önkormányzatok 
szociális felaldatai és költségvetése. Az államszocializmusban a kisebb és közepes 
nagyságú falvakban a mezőgazdasági termelő szövetkezetek voltak a legerősebb 
szervezetek, de 1990 után, a szövetkezetek hanyatlásával, a helyi hatalom az önkor
mányzatokhoz került, (egy erről a folyamatról is szóló esettanulmányokat tartalmazó 
kötetünk jelenik meg a közeljövőben az MTA PTI Polgárosodás sorozatában, Négy év 
falun címmel) A posztszocializmus első éveiben jelentős infrastrukturális fejlesztés 
történt, amely a gazdasági recesszió körülményei között a legdinamikusabb gazda
sági szektor volt, és az önkormányzatokat juttatta meghatározó szerephez a gazda
ságban. Számos településen építettek vízvezetéket, csatornahálózatot, telefonvonala
kat, utakat és járdákat. Az infrastrukturális beruházások fejlesztési forrásait pályázati 
rendszerrel osztották szét, amelyben az önkormányzatok vehettek részt. Az önkor
mányzat szakemberei ismerik a pályázati rendszert, ők tudnak megfelelő pályázato
kat írni és hatékonyan lobbizni, az önkormányzatok juthatnak a munkahelyteremtő 
projektek forrásaihoz is.

Ásványrárón például, ebben a 2000 lakosú szigetközi faluban, Farkas Gabriellá
nak, a falut jól ismerő környezetvédelmi szakembernek a beszámolója szerint, az 
önkormányzat egy, a főútvonalnál levő épületét ipari célokra alakította át. Alapítottak 
egy hímzéssel foglalkozó kft-t, amelynek az önkormányzat is tagja lett, az épületet 
adva a kft használatába. Az önkormányzat ezzel az akcióval jövedelemhez jut, hasz
nosítja a különben holt tőkének számító tulajdonát, és bankcsőd elleni védelmet is 
nyújt a kft-nek, mert az épület az önkormányzaté marad, a kft csak béreli. Az önkor
mányzat egyszerre vállalkozó, tulajdonos és kereskedő-ügynök, ami nagyon hasonló, 
ahhoz, amit „local state corporatism”-ként a kínai falvakról Waldner és munkatársai 
leírnak.

Bajnai esettanulmányunk (megjelenik a Négy év falun című kötetben) ugyancsak 
azt mutatta, hogy a helyi hatalom a szövetkezetektől az önkormányzatokhoz kerül. Az
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önkormányzati vezetés aktívan vett részt a kárpótlás és a szövetkezeti átalakulás 
eseményeiben, mintegy kampányt hirdetve a nem bajnai származású szövetkezeti 
vezetők ellen. A korábban jónak számító szövetkezet gyakorlatilag felbomlott, nem kis 
részben az önkormányzati vezetők és rokonságuk akcióinak következtében. Míg ko
rábban a község szinte majdnem minden gazdasági fejlesztése valamilyen módon 
összekapcsolódott a szövetkezettel, ezt a szerepet az önkormányzat vette át. Az 
önkormányzat jutott sikeres pályázattal víz- és gázvezeték kiépítéséhez szükséges 
pénzhez, és természetesen az önkormányzati vezetők választják ki, hogy melyik vál
lalkozó kaphat megrendelést. A polgármester és a közigazgatás többi vezetője ha
gyományosan magas presztízsű bajnai családokból származik. Új pozícióba jutva a 
gazdasági fejlesztésben, megerősíthették a zömében rokonaikra épített kliensi háló
zatukat.

Az önkormányzatok hatalmának növekedésében lényeges szerepet kap a rurális 
településeket a városoknál nagyobb arányban sjtó munkanélküliség, amelynek keze
lésében, a segélyek szétosztásában, az ellenőrzésében, vagy az új munkahelyek 
teremtésében a helyi közigazgatásnak meghatározó feladatai vannak. Ez a hatalom 
azért rendkívüli jelentőségű, mert a lokális társadalmakban a gazdaság állapota és a 
munkanléküliség gyors emelkedése miatt nőnek a társadalmi különbségek. Az önkor
mányzatok a helyi elitek és klienseik kezében vannak, és bár nincsenek pontos 
adataink, de az esettanulmányok tapasztalatai szerint a mezőgazdasági és egyéb 
munkanélküliség a legelesettebb rétegeket, öregeket, nőket, szakképzetleneket, ci
gányokat érinti leginkább, ezért a lokális társadalmak kettészakadásának idején a 
gazdasági fejlesztésben és a munkanéküliség kezelésében is központi szerepű ön- 
kormányzatok könnyen válhatnak a helyi elitek érdekében az új osztálystruktúra aktív 
formálójává.

A gazdasági redisztribúció jóléti redisztribcióvá alakítása racionalizálja a gazdaság 
működését, de ez a 20-30 százalék közötti infláció idején megy végbe. Az infláció 
gyengíti a jóléti redisztribúció eredményességét, amely nem képes ellensúlyozni az 
árak növekedését. Erre a gazdasági redisztribúció rendszere talán alkalmasabb, mert 
a gazdasági vezetőknek jobbak a politikai pozíciói az infláció hatásainak kivédéséhez 
és a megszerzett redisztributív források értékének gazdasági akciókkal, vállalkozá
sokkal történő megőrzéséhez. Jelenleg, amikor a rurális szegénység minden koráb
binál nagyobb, és az alávetett osztályok helyzete nagyon nehéz, a lokális 
mezőgazdasági menedzsment minden lehetőségét elvesztette arra, hogy az inflációt 
ellensúlyozza.

4.6.3. Túlélési esélyek. A vállalkozások

Szinte mindenki számára meglepő, aki ismeri a recesszió és a transzformációs vál
ság tényeit és adatait, hogy néhány lepusztult falut leszámítva, nem igazán látni külső 
jelét a tömeges elszegényedésnek a vidéki Magyarországon. A lakosság egy részé
nek több lehetősége is van a nehéz körülmények ellensúlyozására.
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Sokan, akiket a munkanélküliség fenyegetett, elég idősek voltak ahhoz, hogy 
nyugdíjba menjenek. Családjaik támogatják őket, gyermekeik vállalkozásaiban, a me
zőgazdasági kistermelésben aktívan dolgozhatnak. A kárpótlási jegyek is időleges 
segítséget adhattak, mert eladásukkal egy-két évig jövedelempótláshoz lehetett jutni, 
ugyanígy a nevesítést követően a szövetkezetekből kivitt vagyontárgyak, gépek érté
kesítésével. A politikai kárpótlás a földkárpótlásnál nagyobb összegű készpénzhez 
juttathatta a jogosultakat, akiknek a száma nem is lehet kevés, mert politikai kárpót
lást a volt hadifoglyok is kaptak. A megfigyelések szerint a legfiatalabb munkaképes 
korosztályokból vágnak bele legtöbben a vállalkozásokba, amelyekhez a hetvenes és 
nyolvanas években megteremtett lakásvagyon jó kezdőfeltételeket adhat. Új disz
kontüzletek, szerelőműhelyek nyílnak a nagy vidéki házak utcai szobáiban, garázsai
ban. A fekete gazdaság, különösen a közvetítő kereskedelem, ami nem egy esetben 
vált nemzetközivé, szintén esélyt ad az elnyomorodás fékezésére. Ezzel együtt sem 
kétséges, hogy a vidéki társadalom a posztszocializmus idején erősen polarizálódott. 
Az új vállalkozó elitnek és az új szövetkezeti vezetőknek, vagy más vállalati főnökök
nek nem kell lesüllyedéstől tartaniuk, ellentétben a társadalom alsó harmadával, 
amely egyre mélyebbre, a harmadik világ szegénységébe jut.

A mezőgazdasági családi termelés, a konzervatív kormány ideológiája és a szö
vetkezetek szétese ellenére marginális maradt. A hivatalosan regisztrált magángaz
daságok száma 125 000, és nem változott, inkább valamelyest csökkent a 
részidőben termelők száma is (1 400 ezer 1991-ben). A gazdaságok mérete változat
lanul kicsi. Harcsa István (1994) elemzése szerint a legnagyobb 36 000 gazdaságból 
csak 46 százalék működik teljes idős gazdaságként. Az ugyanennek a felvételnek a 
mintájába került vállalkozások, bár a legnagyobb volumenben termelőket reprezentál
ták, bruttó termelési értékük szerint nagy szóródást mutattak. Háromnegyedük évi 
bruttó termelése 1991-ben nem érte el a kétmilló forintot, húsz százalékuk bruttó 
termelési értéke 2 és 5 millió forint között volt, 3,9 százaléké 5 és 10 milló forint 
közötti, míg 10 millió feletti termelést mindössze a válaszadók 2,1 százaléka ért el, 
azok a vállalkozások, amelyeknek az éves termelési értéke 22,5 millió forint, becsült 
jövedelme 5 millió forint körüli.

A mezőgazdasági magántermelés, bár háromszor nagyobb területet használ mint 
korábban, és annak ellenére, hogy a magántermelők körében folyamatos koncentrá
lódás megy végbe (Harcsa 1993), a gyökeres strukturális átalakuláshoz keveset vál
tozott a nyolcvanas évekhez viszonyítva, és sokkal kevesebb az új strukturális elem a 
teljes mezőgazdasági termelésben is. A föld kétharmadát még a szövetkezetek mű
velik, csak az egyharmadán termelnek családi gazdaságok. A legfontosabb változás 
a kft-k megjelenése, ez jelenleg a legdinamikusabb gazdasági egység. A magyar 
mezőgazdaság még inkább emlékeztet az államszocializmus időszakára, mint példá
ul az osztrák vagy az északolasz agrárrendszerre. A magántulajdon és a piac na
gyobb szerephez jutott, de ez nem a tőkés piacgazdaság, hanem az új, összetett 
tulajdonon alapuló vegyesgazdaság.
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Szabó Máté

A TÁRSADALMI MOZGALMAK SZEREPE 
A DEMOKRATIKUS POLITIKAI RENDSZER 
INTÉZMÉNYESEDÉSÉNEK FOLYAMATÁBAN 
MAGYARORSZÁGON*

Az utóbbi néhány év dinamikus változásokkal terhes társadalom- és politikatörténete 
bizonyosan sokáig foglalkoztatja majd a magyar és a nemzetközi társada
lomtudományt. A lezajlott társadalmi-politikai változások szokatlan, a korábbi minták
tól eltérő jellege megnehezíti, hogy a hagyományos, illetve az eddigiekben használa
tos kategóriarendszereket alkalmazunk elemzésükben és magyarázatukban. A rend
szerváltásban nem elhanyagolható a társadalmi mozgalmak szerepe, amely azonban 
miként más társadalmi-politikai átalakulások elemzésekor is, többnyire hátterében 
marad a szervezeti és strukturális elemek vizsgálata mögött.

A társadalmi mozgalmak elemzése nem könnyű feladat, hiszen dinamikus, .flu id ’, 
a társadalmi struktúra és a társadalmi folyamatok határán álló, a mobilizációhoz, a 
társadalmi erőforrások gyors és célirányos .mozgatásához' kötődő képződmények. 
Szerepüket gyakran eltakarja a párt- az egyesület- és az érdekképviselet-kutatásnak 
a politikai szervezetre orientált szemlélete, vagy a szociológiai csoportelemzés, illetve 
olyan makrokategóriák differenciálatlan alkalmazása, mint a civil társadalom. A moz
galmak mint a mikro- és a makrofolyamatok összekötő láncszemei a diskurzuselem
zés, az akciókutatás, a politikai szubkultúrák elemzése kapcsán kerülnek előtérbe.

A modern társadalmakban a társadalmi-politikai mozgalmak a változó társadalmi 
problémák és konfliktusok alakulásának, illetve a politikai lehetőségstruktúrák meg
szabta politikai térnek a függvényében dinamikusan változó „szektort" alkotnak.

A mozgalmak szektora a politikai rendszer differenciált, különféle mozgalomtípuso
kat magába foglaló sajátos .szegmentuma’, amely a politikai nyomásgyakorlás céljá
ból közvetlenül mozgósítja a társadalom tagjait a szervezett és intézményesített 
politikai formák (pártok, érdekképviseletek, önkormányzatok stb.) által elhanyagolt, 
avagy nem megfelelően intézményesítette témákra. A társadalmi mozgalmak változó 
összetételű szektora minden demokratikusan szervezett modern társadalomban fon
tos funkciót lát el, hiszen az intézmények sehol sem képesek a folyton változó társa
dalmi igényeket adekvát módon követni.

* A tanulmány a Central European University Research Support Scheme támogatásával készült. 
Megírásához a cikk végén közölt bibliográfián kívül felhasználtam a mozgalmak 
dokumentumait, sajtódokumentációját, illetve az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és 
Jogtudományi Karának Politológia Tanszékén a „Társadalmi mozgalmak és politikai tiltakozás” 
című tantárgy keretében készült hallgatói munkákat
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A társadalmi-politikai mozgalmak a politikai rendszer mobil tényezői, amelyek 
gyorsan abszorbeálják az új problémákat és igényeket, és intenzív és direkt mobilizá
ció révén politikai nyomást gyakorolnak a rendszer szervezettebb, ám kevésbé mobil 
és flexibilis aktoraira, a pártokra, az érdekképviseleti szervekre, és a különböző szintű 
képviseleti és igazgatási szervekre. Kevésbé szervezett jellegük következtében a 
mozgalmak nem olyan hatékonyak a politikai problémák megoldásában, mint a pár
tok, de laza szerveződésük és gyorsabb reagálásuk következtében annál gyorsabban 
tudnak .rámozdulni’  az új társadalmi problémákra és igényekre. Általában nem köz
vetlenül maguk adnak megoldást az általuk felvetett problémákra, hanem politikai 
nyomásukra az adott témát vállaló politikai szervezetek kényszerülnek kialakítani azt. A 
társadalmi-politikai mozgalmak így fontos .jelző’ funkciót látnak el a modern dem ok
ráciákban a társadalom és a politikai szervezetek közötti közvetítésben.

A mozgalmi szektor a modern társadalmakban

— A modem társadalmakban a mozgalmi szektor plurális és differenciált szerkezetű, 
a különféle mozgalmak és mozgalomtlpusok sokaságát és sokféleségét foglalja ma
gába.

— A „demokratikus", a „civil" mozgalmak mellett az őket ellenző és velük szem
ben álló totalitárius vagy autoriter, antidemokratikus „ellenmozgalmak" is részei a 
mozgalmi szektornak, amely így felölei az összes mozgalmat, nemcsak azokat, ame
lyek az adott politikai rendszerben a meghatározott politikai értékeket elfogadják.

— A mozgalmi szektor a maga komplexitásában és ellentmondásosságával ön
magában egyáltalán nem válságjelenség a politikai rendszerekben; kiterjedése és 
fejlődése a demokratikus fejlődés velejárója, vezethet destabilizálódáshoz, ám 
ugyanúgy ösztönözheti a politikai innovációt és megújulást.

A mozgalm i szektor egésze természetesen nem csupán politikailag releváns vagy 
direkten politikai orientációjú mozgalmakat foglal magába. A társadalmi mozgalmak 
és a kollektív cselekvés más formái azonban kölcsönösen hatnak egymásra, részt 
vesznek a társadalom mobilizálható erőforrásaiért folyó versenyben, a kollektív cse
lekvés létrejöttében, a társadalom uralkodó kulturális mintáinak formálásában, együt
tesen hatnak a társadalom szerkezetére, és válnak a társadalmi szerkezetváltozás 
hatásainak és következményeinek hordozójává. Ez az összes mozgalom látens kö
zösségére utaló összefüggésrendszer indokolja a mozgalmi szektor kategóriájának 
használatát. Ez a kategória a politikai rendszer elemzésében sajátos jelentőségre tesz 
szert, amely abból adódik, hogy elsősorban a politikailag releváns mozgalmak közve
títenek más politikai aktorok és a mozgalmi szektor egésze között.

A társadalmi mozgalmak politikai szerepével kapcsolatosan témánk érintkezik a 
pártkutatás egy sor kérdésével. Különféle társadalmi mozgalmakból nagyon sokféle 
párt szerveződött, egy-egy mozgalom több politikai párttal működhet együtt, vagy 
alkothatnak akcióegységet. Jóllehet, a modern demokráciákban az erőszakmentes
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konfliktusmegoldásban a pártrendszer, az érdekképviseleti szervek és az állami szer
vezetek dominanciája figyelhető meg, emellett azonban a folyamatban integráns sze
repet töltenek be a társadalmi-politikai mozgalmak mobilizációi és politikai tiltokzása 
is. A konfliktusok artikulálásában a mozgalmak sajátos eszközeként alkalmazzák a 
politikai tiltakozás széles repertoárját. Ezzel persze nem csupán a mozgalmak élnek, 
hanam pártok és más politikai szervezetek is, de a mozgalmak esetében különöskép
pen elterjedt eszköz, mivel anyagi és személyi forrásaikat a szűkösség, az átmeneti
ség, az instabilitás jellemzi, akárcsak szervezeti formáikat, amelyek nem teszik 
lehetővé a forrásokkal való hosszabb távú, racionális „gazdálkodást". A mozgalmak 
hatása a politika folyamatában valamiképpen a rövidzárlathoz hasonlítható: hirtelen 
nagy energiákat szabadítanak fel egy ponton, és ezzel akadályozzák a normál műkö
dést. A mozgalmak is egy vagy néhány konfliktus-témára koncentrálják támogatóik 
energiáit, és ezzel kívánják a politika más aktorainak figyelmét ráirányítani az általuk 
felvállalt konfliktusra, amelyet rövid távon a tiltakozás tud a legmegfelelőbben közve
títeni.

A tiltakozási kampányokban persze mozgalmak és szervezetek együttesen is részt 
vehetnek, de a tipikus inkább az, hogy a mozgalmak iegyekeznek a szervezetekre 
nyomást gyakorolni a politikai tiltakozás révén, ún. „döntési kihívással". A politikai 
tiltakozásból eredő döntési kihívásokra a jelentős állami és nem állami politikai szer
vezetek olyan reakciókkal, döntési folyamatokkal válaszolnak, amelyek a tiltakozás 
nyomásának hiányában nem, vagy nem ilyen formában következtek volna be. A 
konfliktusok artikulálásában és megoldásában így a mobilizáció és a tiltakozás is 
játszik bizonyos szerepet: a társadali igények közvetítése hosszabb távon a politikai 
stabilitást segíti, még akkor is, ha rövid távon éppen a szervezetek ellen irányuló 
politikai tevékenységben jelenik meg.

A konfliktusok artikulálása és megoldása a plurális demokráciák működésének 
alapvető követelménye, egyik fő funkciójuk. A mobilizáció, az anyagi és személyi 
erőforrások gyors mozgósítása a fennálló politikai szervezeti kereteken kívül akkor 
válik szükségessé és lehetségessé, amikor a társadalmi tiltakozási potenciálok nem 
találnak megfelelő szervezeti kereteket, amelyekben artikulálódhatnak. így például 
valamely foglalkozási csoport, ha követelése a a munkaadók és a munkavállalók 
konfliktusainak kezelésére szolgáló szervezeti kereteken kívülre szorul, a mobilizáció 
eredményeként létrejövő politikai tiltakozással kényszerül megjeleníteni a politikában. 
A konfliktusok nem vezetnek minden esetben mozgalmi mobilizációhoz, hiszen meg
oldásukra a fennálló szervezeti-intézményes kereteken belül is sor kerülhet. A moz
galmi mobilizáció sem mindig kapcsolódik össze politikai konfliktussal. így például 
vallási mozgalmak társadalmi-kulturális mobilizációja függetlenedhet a politikai konf
liktusoktól. A mobilizáció sem jut el minden esetben a politikai tiltakozás artikulálásáig, 
hiszen nagyon sokféle társadalmi igényt közvetítő csoport tesz kísérletet arra, hogy a 
mobilizáció révén politikai tiltakozással nyomást gyakorolva szerezzen érvényt köve
teléseinek, azonban nem mindegyikük jár sikerrel, mivel nem képes megszervezni 
kollektív tiltakozását. Végezetül a politikai tiltakozás sem mindig szervezeteken kívül
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zajló mobilizációs folyamatok eredménye, hiszen tiltakozhatnak fennálló politikai vagy 
más társadalmi szervezetek is. Eme distinkciókat szem előtt tartva foglalkozom a 
továbbiakban a konfliktus, a mobilizáció és a politikai tiltakozás összekapcsolódásá
nak eseteivel és kombinációs mintáival, a magyar demokrácia tapasztalatai alapján.

Magyarországon a régi rendszer ellen tiltakozó mozgalmak a hetvenes-nyolc
vanas években fontos szerepet töltöttek be a gazdaságiból politikaivá formálódó 
rendszerválságban. Emellett az új többpártrendszer sem csak az azt megengedő 
jogszabályok eredménye, hanem támaszkodik a különféle társadalmi-politikai moz
galmak előkészítő munkájára. Jóllehet, ezt a mai politikai szereposztás néha feledtet
ni látszik, de az új politikai pártok egy része társadalmi-politikai mozgalomként 
keletkezett és működött egy ideig, hogy azután többé vagy kevésbé felkészülten 
egyszeriben pártpolitikai szerepkörre váltson.

Megkísérlem itt röviden összefoglalni a társadalmi mozgalmak és a politikai pártok 
funkcionálásának néhány lényeges különbségét a politika folyamatában, mivel a pár
tok és a mozgalmak viszonya fontos eleme a magyar mozgalmi szektor fejlődésének.

a) A célok tekintetében a politikai pártok az ágazati politikák teljes spektrumára 
dolgozzák ki programjavaslataikat, amelyeket választási siker esetén a központi kor
mányzati, illetve a helyi igazgatási munkában kell megvalósítaniuk. Ezzel szemben a 
mozgalmaknak nincs ilyen „általános", az összes ágazati politikára kiterjedő politizá
lás! kényszerük, koncentrálhatnak eleve nagyon speciális témákra, „egypontos" köve
telésekre (single-issue), és nem kell céljaikat a kormányzati-igazgatási felelősség 
szempontjából kezelniük, ettől függetlenedve, szabadon, radikálisan, fundamentalista 
módon politizálhatnak.

b) A modern politikai pártok racionálisan felépített, bürokratikus szervezettel ren
delkeznek, amely sok vonatkozásban betagozódik a politikai rendszer igazgatási és 
képviseleti intézményeibe. A mozgalmak intézményesedéit, de nem bürokratikusán 
szervezett kollektív cselekvésformák, amelyek kapcsolatba állhatnak formális szerve
zetekkel, de nem azonosulhatnak velük teljesen, hanem belső felépítésüket az infor
mális, hálózati alapítványokhoz, kommunikációs centrumokhoz kötődő szerveződés 
jellemzi.

c) Az akcióformák vonatkozásában a politikai pártok az intézményes, illetve az 
intézmények és a társadalom között közvetítő, intermedier formákat részesítik előny
ben, míg a kényszerítő, erőszakos, demonstratív, intézményellenes akcióforma alkal
mazása kevésbé jellemzi a pártok, legalábbis a parlamentáris demokrácia alapelveit 
elfogadó, legális politikai pártok működését. Ezzel szemben a társadalmi mozgal
mak, amelyek támogatóikat és aktivistáikat fundamentális céljaik minél gyorsabb 
megvalósítására mozgósítják, ennek érdekében széles körben felhasználják a kény
szerítés, a politikai erőszak eszközeit, illetve a szimbolikus-demonstratív akcióformá
kat, és határozott intézményellenes stratégiákat is követhetnek, illetve akcióikban 
jóval nagyobb az intézményen kívüli, nem-konvencionális politikai tiltakozás szerepe.
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Leegyszerűsítve három szakaszt különíthetünk el a társadalmi-mozgalmi szektor
ban a rendszerváltás előidézte szerep- és szerkezetváltozások hipotetikus vizsgálatá
ra: a válság, a hatalomváltás és az intézményesedés szakaszait.

A régi rendszer válságának szakaszában a társadalmi mozgalmak politikája volt 
csaknem az egyetlen aréna, ahol az új típusú társadalmi-politikai igények megfogal
mazódhattak.

A hatalomváltás időszaka Magyarországon rövid és intézményesített megegyezé
sekkel jellemezhető, amelyekben azonban nem hanyagolható el a társadalmi mozgal
mak mobilizációjának szerepe. Ezek a megmozdulások más funkciót töltöttek be, 
mint az NDK-ban, Csehszlovákiában és Lengyelországban lezajlott hasonló tömeg- 
megmozdulások: ott a hatalom átadásának készségét kívánták elérni, illetve kikény
szeríteni, ezzel szemben Magyarországon inkább a hatalom újraelosztásának módját, 
mikéntjét, ütemét akarták meghatározni.

A rendszerváltás harmadik, ma is tartó szakasza az intézményesedés időszaka, 
amikor az új hatalmi struktúrákat a szabad választások kijelölte keretek között kiépítik 
és stabilizálják. Az intézményesedés szakaszának kihívásai a korábban a régi renddel 
szemben szolidáris akcióegységet alkotó társadalmi-politikai mozgalmak differenciá
lódását és konfliktusait hozza magával; a korábban egyformán marginalizált, és ké
sőbb is együtt küzdő mozgak egy része vállalja a pártpolitikai formát, majd a 
választások eredményeinek függvényében a neki jutó parlamenti, parlamenten kívüli, 
illetve az önkormányzati szerepet.

Mivel az új társadalmi-politikai intézmények Magyarországon és másutt is elegen
dő olyan politikai problémát és konfliktust hagynak képviselet és adekvát feldolgozás 
nélkül, amelyek új társadalmi-politikai mozgalmak kialakulásához vezetnek, sajátos 
szerepcsere játszódik le.

Változó mozgalmi szektor, átalakuló konfliktusszerkezet

A társadalmi mozgalmak mobilizációja és a politikai tiltakozás felhasználása a politikai 
konfliktusoknak a tiltakozó csoportok érdekeit kielégítő megoldására persze nem 
csupán az elmúlt négy év terméke. Léteztek és működtek ezek a mechanizmusok a 
„kádárizmus” időszakában is, azonban sajátos, a politikai keretfeltételektől megsza
bott formákban, amelyek nem adtak lehetőséget nyilvános, legális és széles társa
dalmi mobilizáció révén politikai tiltakozás megszervezésére. A mozgalmak politikai 
tiltakozása a politikai-adminisztratív ellenőrzés restriktív jellege miatt csak a „második" 
nyilvánosságban, illegálisan, és viszonylag szűk társadalmi mobilizáció eredménye
ként juthatott kifejezésre. A rendszerváltás a keretfeltételek átalakításával, a restriktív 
ellenőrzés felszámolásával, közelítette a politikai tiltakozás hazai lehetőségeit a nyu
gati demokráciák mintáihoz: a mozgalmak számára mód nyílt nyilvános, legális tilta
kozásra, saját erőforrásaik és céljaik függvényében szélesebb vagy szűkebb társa
dalmi kör mobilizálásával.
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Hogyan hatott a nyolcvanas évek mozgalmaira, illetve az általuk artikulált konfliktu
sokra és tiltakozásukra a demokratizálódás folyamata? Az illegalitás feltételei mellett 
a legkülönfélébb konfliktusokra szerveződött tiltakozási potenciálok között bizonyos 
látens közösség alakult ki a velük szemben álló hatalmi-politikai rendszer hatására, 
amely nagyjából azonos módon korlátozta őket a nyilvánossághoz való hozzáférés
ben, a mobilizációhoz szükséges szervezeti struktúrák kialakításában és anyagi forrá
sok megszerzésében. Ez a helyzet gyökeresen megváltozott. A demokratizálódás 
feltételei között a különféle mozgalmak tiltakozási potenciáljai egymás ellen is meg
nyilvánulnak és megszűnt a szolidaritás kényszere a számukra egyformán ellenséges 
régi politikai rendszerrel szemben.

A Kádár-rendszerben és a többi volt „szocialista" országban az autonóm politikai 
szerveződés illegalitása miatt olyan társadalmi-politikai erők is informális mozgalmak 
avagy szubkultúrák formájában működtek, amelyek jogállami keretek között politikai 
pártokat avagy érdekképviseleti szerveket, illetve másfajta politikai szervezeteket al
kotnak. Akkoriban ezek nem autonóm döntéssel alakították ki mozgalmi identitásukat, 
hanem mert az autonóm társadalmi-politikai szerveződés lehetőségének híján nem 
volt az adott rendszerben más választásuk. A nyilvánosság és a politikai szerveződés 
legális keretei lehetővé tették a korábban informálisan működő csoportok számára az 
intézményesedést pártok, avagy más politikai szervezetek formájában. Az új rendszer 
kihívást jelentett a korábbi illegális, informális mozgalmi szektor résztvevői számára: 
szervezeteket alkotnak, feladják a mozgalmi identitást, avagy tovább működnek moz
galomként. Persze voltak olyan kezdeményezések is, amelyek egyik vagy akár mind
két területen kudarcot vallottak. A korábbi konfliktusokra kialakult mobilizációk és 
tiltakozási potenciálok keresték a helyüket az új rendszerben. Ugyanakkor, ezzel 
párhozamosan, új konfliktusok keletkeztek, amelyek új mobilizációs és tiltakozási for
mákat hívtak életre.

Az elemzések kevéssé foglalkoznak a rendszerváltásnak a mozgalmi szektorra 
gyakorolt hatásaival, holott ez szerves összefüggésben van a pártrendszer kialakulá
sának folyamataival, illetve az érdekképviseleti szervek és az egyesületi „civil" szektor 
problémáival, és lényeges eleme a politikai részvétel és a politikai kultúra világának, 
illetve a politikai konfliktusmegoldási rendszernek.

Tekintsünk át a mozgalmi szektor átalakulására néhány közismert példát, amelyek 
szemléltetik a korábbi konfliktuspotenciálok eltűnését vagy megváltozását a demok
ratizálódás hatására. A különféle mozgalmak az új feltételek között eltérő módon 
fejlődtek tovább. így például a Magyarországon is jelentős, és az összes volt „szocia
lista" országban is megszerveződött polgárjogi „ellenzék" tiltakozása a rend
szerváltással funkcióját és talaját veszti a demokratizálódással párhuzamosan. Ez 
együtt járhat azzal, hogy a korábbi politikai szubkultúrák hálózata nyilvános szerveze
tekben intézményesítésül a politika piacán. Magyarországon ez a folyamat közreját
szott két, az 1990-es választásokon a parlamentbe is bekerült liberális ellenzéki párt, 
az SZDSZ és a Fidesz létrejöttében. Mindkét párt politikai vezetésében és „értelmisé
gében” jelen vannak, főleg az alapítás és a kezdetek időszakában, a volt „ellenzéki”
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mozgalmak aktivistái. A két egymással szemben önálló profilra törekvő ellenzéki libe
rális párt létrejöttében és elkülönülésében nem elhanyagolható a szerepe a különbö
ző politikai generációknak, az ellenzéki mozgalmak eltérő szubkultúráinak. Míg az 
SZDSZ esetében az a generáció dominál, amely már a hetvenes évektől rendelkezik 
a politikai tiltakozás tapasztalataival, addig a Fidesz esetében a nyolcvanas évek 
szakkollégiumai, illetve a béke- és a környezetvédelmi mozgalmak bizonyos csoport
jai töltöttek be kezdeményező és bizonyos fokig meghatározó szerepet a párt kiala
kulásában és fejlődésének kezdeti szakaszában.

Az SZDSZ és a Fidesz kezdeteinél bábáskodó polgárjogi tiltakozó hálózatok funk
ciói és politikai tere a demokratizálódás kibontakozásával párhuzamosan csökken
nek, de nem tűnnek el. A stabil nyugati demokráciákban is jelen van a különféle 
specifikus témákra orientált, illetve általános irányultságú polgári jogvédő szervezetek 
és mozgalmak sokaságát felölelő szektor. A megváltozott keretfeltételek azonban a 
régi típusú „ellenzéki" politizálás mobilizációs és tiltakozási tapasztalatai „hagyo
mánnyá" nemesednek, amelyek reaktiválhatók a demokratizálódással fellépő problé
mák megoldására, illetve az antidemokratikus irányzatokkal szemben. Ezt a 
hagyományt több mozgalom, illetve szervezet közvetlenül avagy közvetve vállalja az 
utóbbi négy évben Magyarországon (például: Fekete Doboz, Beszélő, Amnesty Inter
national, Katalizátor Iroda, Demokratikus Charta, Tégy a gyűlölet ellen, Wallenberg 
Egyesület). Ugyanakkor a polgári jogok védelmére irányuló mobilizáló és tiltakozó 
tevékenység a jogállamiság biztosította legális keretek között lényeges tartalmi és 
formai változásokon megy keresztül.

Hasonló dinamika figyelhető meg a Fidesz alapításában közreműködő szakkollé
giumi mozgalmak változásaiban is. Az egyetemeken és főiskolákon a nyolcvanas 
években kialakult önigazgató társadalomtudományi szakkollégiumok az ifjúság társa
dalmi-politikai tiltakozásának szervező kereteivé váltak a „kádárizmus" válságának 
időszakában: országos hálózatokat építettek ki, és széles körű visszhangot keltő 
kiadványokat, periodikákat jelentettek meg, politikai jelentőségű konferenciákat és 
találkozókat szerveztek, kapcsolatokat alakítottak ki az akkori mozgalmi szektor más 
aktoraival, az egyetemi körökkel, a béke,- a környezetvédelmi és az ellenzéki mozgal
makkal. A Fidesz 1988-as megalakulása, majd politikai tevékenysége és az 1990-es 
parlamenti és önkormányzati választásokon elért eredményei, illetve növekvő politikai 
támogatottsága a pártban fokozatosan — olykor látványos formában — visszaszorí
tották a „mozgalmi szárnyat", amely kötődött az ifjúsági mobilizáció és politikai tiltako
zás eme hagyományához. A szakkollégiumok mobilizáló és politikai tiltakozó funkciói 
visszaszorulnak, illetve eltűnnek a jogállamiság feltételei között, a korábbi politizáló 
generációk pedig intézményesítik tiltakozó potenciáljukat. Az ifjúság mobilizációs po
tenciálján a magyar demokráciában a legkülönfélébb politikai szervezetek és mozgal
mak versengenek, amelyek többnyire „kiviszik” a felsőoktatási intézményekből, a 
szakkollégiumokból a mobilizációs, illetve tiltakozási potenciált, leszámítva a felsőok
tatáspolitika elleni tiltakozást, amely a stabil demokráciákban is a felsőoktatás szerve
zeti keretei között mobilizálja a diákságot.
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A nyolcvanas években látványos politikai tiltakozásokat szervező béke- és környe
zetvédelmi mozgalmak (Dialógus, Duna Kör) dinamikája lelassult, illetve szerényebb 
formákat öltött az utóbbi négy évben, de nem a sikeres intézményesedés, a pártszer
veződés következtében. Az intézményesítés mellett a konfliktusok szerkezetének át
alakulása is előidézheti, hogy a tiltakozási potenciál csökken, vagy bizonyos 
esetekben akár eltűnik, alatta marad a politikai „ingerküszöbnek'', a nyilvánosság 
nem érzékeli.

A békemozgalmak szektorában nemzetközi, főleg regionális, európai „apályról” 
beszélhetünk, miután a bipoláris világrendszer megszűnésével összeomlott a nagy
hatalmak kölcsönös elrettentésén alapuló biztonságpolitikai rendszer. Az új helyzet
ben fellángolt európai szubregionális konfliktusokban a békemozgalmak nehezen 
tudnak szélesebb politikai koalíciókat kialakítani egyértelmű békepolitikai programok 
körül, és a hatalmon lévők békepolitikájával szembeni világos alternatívák megfogal
mazása is bonyolultabbá vált. A nyolcvanas évek békemozgalmai a leszerelés, a 
fegyverkezés befagyasztása céljával mindkét rendszerben jelentős mozgósító és tilta
kozási potenciált vonultattak fel, mára ez a lehetőség megszűnt számukra, legalábbis 
Európában. Továbbra is léteznek és életre kelnek antimilitarista, erőszakellenes moz
galmak, amelyek a fegyverkezés és az erőszak társadalmi-politikai formái ellen tilta
koznak és mobilizálnak, ilyenek Magyarországon is fellelhetőek közvetve vagy 
közvetlenül több mozgalmi kezdeményezés és szervezet célkitűzéseiben (pl. Hadkö
telezettséget Ellenzők Ligája, Álba Kör, vallásos szolgálatmegtagadó csoportok, Al
ternatív Hálózat, Feminista Hálózat, Tégy a gyűlölet ellen), a nyolcvanas évek 
alternatív békemozgalmai hagyományainak folytatásaként. De a nemzetközi politika 
átalakulása következtében a mai erőszakellenes és antimilitarista mozgalmak számá
ra nem létezik olyan közös biztonságpolitikai célkitűzés — mint a nyolcvanas években 
a két nagyhatalom atomarzenáljának leépítése —, amellyel szélesebb társadalmi 
mobilizációt és politikai tiltakozást szervezhetne meg.

A hazai környezetvédő, „zöld" mozgalmak esetében a nyolcvanas években speci
ális helyzetet jelentett a Bős-Nagymaros vízlépcső körüli központi konfliktus, amely 
egyben alkalmas volt a kádári rendszer uralkodó elitje, intézményei, valamint a társa
dalom közötti konfliktus artikulálására is, és így átmenetileg szélesebb politikai tiltako
zást mobilizált. A vízlépcsővel kapcsolatos kormányzati politika megváltozásával, 
amely már a Németh Miklós kormányzat alatt, 1989 első felében bekövetkezett, en
nek a konfliktusnak a jellege átalakult. Már nem a társadalom és az „állam" között állt 
fenn, hanem elsősorban külpolitikai térre terelődött, az osztrák, illetve főleg az eltérő 
és ellentétes szlovák igényekkel szemben artikulálódott. így nem teszi lehetővé a 
politikai tiltakozás szélesebb körű megszervezését, mivel a konfliktus „címzettjei” töb
bé már nem, vagy nem elsősorban a magyar politika aktorai. A civil politikai tiltakozás 
számára nem jelent többé „húzerőt" a konfliktus, mivel államközi, illetve nemzetközi 
politikai és jogvita formáját öltötte, amelyet az állampolgári csoportok nem vagy alig 
képesek befolyásolni. Továbbra is léteznek olyan tiltakozó csoportok Magyarorszá
gon és külföldön (pl. Lipták Béla nemzetközi és hazai akciói illetve szervezetei, a
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Duna Kör és különféle utódszervezetei), amelyek erre a konfliktusra mobilizálnak 
tiltakozást, ez azonban az utóbbi négy évben már nem elsősorban kollektív tiltakozó 
cselekvésekben nyilvánul meg, hanem inkább szakértői, propaganda és információs 
tevékenységet jelent.

A magyar környezetvédelmi tiltakozások számára a nyolcvanas években és azután 
sem vált központi jelentőségűvé, vagy egyáltalán jelentőssé az atomenergia civil 
felhasználásának ellenzése, amely a nyugat-európai ökológiai mozgalmak politikai 
szereplését nagyban előmozdította. A környezetvédelmi tiltakozási potenciál továbbra 
is jelen van Magyarországon, de — központi konfliktus és hatékony országos politikai 
mobilizációs hálózatok híján — ritkán nyilvánul meg olyan, a szélesebb közvéleményt 
is megmozgató figyelemfelkeltő politikai tiltakozásban, mint például 1993-ban a „Föld 
napja" alkalmából rendezett demonstrációk, illetve az a tüntetés, amelyet az M 7-es 
autópályára a Bocskai úti általános iskola előtt kivezető út építése ellen szerveztek. 
Hogy a környezetvédelmi mozgalmak számára a „csendesebb", „pragmatikusabb" 
munka, avagy a látványos politikai tiltakozás fontosabb-e, azt nem feladatunk itt 
vizsgálni, csupán arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a mai politikai tiltakozásokon belül 
viszonylag marginális e mozgalmak szerepe a nyolcvanas évek dinamikus felfutásá
hoz képest.

Mint ez a rövid, szelektív áttekintés megmutatta, a Kádár-korszak bomlásának 
idején aktív politikai tiltakozási és mobilizációs potenciálok az elmúlt négy évben nem 
játszottak központi szerepet az új politikai konfliktusokban. Ennek oka egyrészt a 
politikai keretfeltételek megváltozása, ami bizonyos tiltakozó mozgalmak és csopor
tok számára lehetővé tette a sikeres pártszerveződést, másrészt a politikai konfliktu
sok szerkezetének átalakulása, amely új témákat állít előtérbe, illetve a korábbi témák 
új megközelítését teszi szükségessé. Ezek a folyamatok persze problémákat és konf
liktusokat idéznek elő az átalakuló mozgalmi szervezetekben, mint azt a különböző 
politikai pártokon belül a „mozgalmi szárny" körül támadt felszültségek mutatják. A 
rendszerváltást aktívan elősegítő mozgalmak maguk is átalakulásra kényszerülnek a 
maguk teremtette új feltételrendszerben. Ez a kihívás sok korábbi tapasztalatot, mód
szert, akcióformát „hagyománnyá" szelídít nagyon rövid idő alatt, és ezt a mozgal
maknak, ha az új feltételek között is talpon akarnak maradni, el kell fogadniuk. Új 
utakat kell keresniük, ami nem mindig könnyű, márcsak azért sem, mert személyes 
és kollektív konfliktusok és kudarcok forrásává válhat. Míg a korábi tiltakozási poten
ciálok átalakulnak, vagy esetleg eltűnnek, addig az új konfliktusok mentén új tiltako
zási potenciálok keletkeznek.

Mobilizáció a demokráciában

A rendszerváltással a társadalmi mobilizáció és a politikai tiltakozás új keretfeltételei 
alakulnak ki. Nyilvános működés, legális keretfeltételek, a gazdasági és a politikai 
piacon folyó konfliktus és konkurencia helyzete határozzák meg a mozgalmak műkö
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dését. Az egyenlően garantált jogi-politikai keretteltételek között a mozgalmaknak 
többé nincs közös ellenfele az elnyomó és ellenőrző „pártállam" formájában, hanem 
a különféle társadalmi-politikai tiltakozások különféle „címzetteket” találnak, és a tilta
kozási potenciálok akár egymással szemben is érvényesülhetnek. A mozgalmak és 
az ellenmozgalmak konfliktusa megjelenik az utóbbi négy évben Magyarországon, 
például az abortusz szabályozása körüli mobilizációkban, a médiák ellenőrzésével 
kapcsolatosan, a rasszizmus-antirasszizmus ellentétében, vagy a vallásszabadság 
és az egyházaknak járó állami támogatás vonatkozásában. A mozgalmak tiltakozásá
nak címzettjei persze nem mindig és nem is kizárólag az „ellenmozgalmak’’, hanem a 
legkülönfélébb társadalmi-politikai szervezetek.

A mozgalmak és a szervezetek a magyar demokráciában versengenek is egy
mással a társadalmilag-politikailag releváns konfliktusokban mobilizálható tiltakozási 
potenciálokért, ezek ugyanis komoly politikai erőforrást jelentenek. így például az 
agrárszektorban az átalakulás problémái miatt mobilizált gazdák elégedetlenségét 
több politikai szervezet és mozgalom kísérli meg alternatív programokkal és szerve
zeti formákkal tiltakozássá szervezni.

A konkurencia persze mindig megszüli a kooperációt is. így a nyolcvanas évek 
mozgalmi szektorát is jellemző informális hálózatok fennmaradnak, sőt továbbfejlőd
nek és formális szervezeti kereteket nyernek a demokráciában. Ilyenek például a 
különféle alternatív mozgalmi szervezeteket koordináló Alternatív Hálózat, avagy a 
feministák csoportjait egyesítő Feminista Hálózat, de a magukat nem „hálózatnak” 
hanem másként nevező szervezeti egységek (pl. Környezet- és Természetvédők Szö
vetsége) is a mozgalmak és mozgalmi szervezetek hálózatait fogják össze. A mozgal
mak rendelkezésére álló szűkös anyagi és személyi erőforrások, valamint a tiltakozási 
potenciál együttes mobilizálásából fakadó előnyök lehetővé, sőt szükségessé teszik a 
kooperatív-koordinatív szervezeti formákban történő együttműködést a különféle ha
sonló profilú és orientációjú mozgalmak között. Mozgalmi hálózatnak tekinthető a 
Demokratikus Charta is, amely különféle informális csoportok és formális szervezetek 
egész sorát fogja össze egy-egy kiemelkedő konfliktusra szervezett tiltakozó aktus
ban, sőt akár a „hálózatok hálózatának" nevezhetnénk, amely különféle önálló hálóza
tok kapcsolatrendszeréből felépülve mobilizálja tiltakozási potenciáljukat.

A Kádár-rendszer politikai-adminisztratív eszközökkel akadályozta és nehezítette a 
hálózatok kialakulását, hiszen azok képesek az elszórt és önmagukban nem elég 
erős tiltakozási potenciálok együttes mobilizálására. A tiltakozásra szerveződött háló
zatok így csak informálisan és illegálisan létezhettek, intézményesítésük az egyesülési 
és gyülekezési jog intézményes biztosításával a demokratizálódás fontos lépcsője 
volt.

A tiltakozó hálózatok határai nem azonosak az országhatárokkal. A nemzetközi 
hálózatok, és a rajtuk keresztül elérhető források mobilizálása elleni küzdelem a Ká
dár-rendszerben a mozgalmi aktivitás politikai-adminisztratív ellenőrzésének egyik fő 
feledata volt (pl. a békemozgalmak, a polgárjogi mozgalmak, a magyar kisebbségek
kel szolidarizáló mozgalmak, az emigráns szervezetek vagy akár a jógamozgalmak
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kapcsán). Az egyesülési és gyülekezési jog intézményesítése a pártok, érdekszerve
zetek, egyesületek és mozgalmak számára egyaránt szabályozott lehetőségeket te
remtett arra, hogy ekapcsolódjanak vagy a nemzetközi kiterjedésű, regionális — 
elsősorban európai — és globális tiltakozó hálózatokba. Például a Greenpeace, az 
Amnesty International, az ENSZ vagy az EK égisze alatt működő és más jogvédő, 
karitatív, környezetvédelmi, feminista, homoszexuális, vallási, antirasszista avagy bé
keszerveztek sokasága tart fenn kapcsolatokat magyarországi szervezetekkel az 
utóbbi négy évben, segíti munkájukat és szervez velük közös akciókat.

Az elmúlt négy évben új problémadimenzióként jelent meg a politikai tiltakozással 
kapcsolatosan a legalitás és a legitimitás problémája. A „szocialista” rendszerek 
„mozgalmi monopóliumot" biztosítottak az uralkodó politikai irányzat számára, ezzel 
szemben a mobilizációt és politikai tiltakozást, az nem az egyedül legális „pártállami” 
keretek között zajlott, bűncselekménnyé nyilvánították, illegálisnak tekintették. Ma
gyarországon a „kádárizmus" időszakában a mindvégig fenntartott büntetőjogi tila
lom ellenére de facto bizonyos tolerancia érvényesült a politikai tiltakozással 
szemben, ami jól érzékelhető, ha a magyar helyzetet a többi „szocialista" ország 
keményebb vonalával vetjük össze. A nyugati demokráciákban intézményesített plu
ralizmus értékrendje szempontjából e tiltakozások legitimitásához természetesen nem 
fért kétség. A „szocialista" jog mércéi nem szolgálhattak a politikai tiltakozás legitimi
tásának mércéjéül, hiszen eleve büntetni rendeltek minden másságot, eltérést az 
uralkodó politika monopóliumával szemben.

A mobilizáció és a politikai tiltakozás jogállami szabályozása, a gyülekezési és 
egyesülési jo g  intézményesítése új helyzetet teremtett a politikai tiltakozás legalitásá
nak és legitimitásának viszonyában. A legális és az illegális, a jogellenes és a jogsze
rű tiltakozások érvényét a tiltakozók ma már nem vonhatják magától értetődően 
kétségbe valamiféle magától értetődő „civil" legitimitás talaján, hanem az „állampol
gári engedetlenség" mércével kell igazolniuk, hogy mennyiben illegális, milyen alapon 
tartják legitimnek tiltakozásukat. A polgári engedetlenség a demokrácia elveihez hű, 
azonban az állam konkrét jogszabályait és döntéseit opponáló egyének és csoportok 
tiltakozó magatartása, amely magába foglalja a korlátozott szabályszegést, de felté
telezi a demokratikus alapintézmények elfogadását.

A társadalmi-politikai tiltakozás a demokratikus rendszerekben, az alkotmányos 
jogállam feltételei között sem illeszkedik minden esetben maradéktalanul a fennálló 
jogintézmények keretei közé, mint azt az elmúlt négy év tapaszatalatai megmutatták, 
így például az 1990-es taxisblokád alkalmazásával a jogszabályok nyilvánvaló meg
sértése ellenére az állam a politikai kompromisszum érdekében korlátozta büntetőha
talmának érvényesítését. Különféle társadalmi mozgalmak akcióiban és 
kampányaiban gyakran előfordul az államilag kikényszeríthető kötelezettségek meg
szegésére (pl. a televíziós előfizetési díj kiegyenlítésének megtagadására a média
ügy kapcsán, a magasabb kamat befizetésének megtagadására a lakástartozások 
kamatemelésekor, avagy a hadkötelezettség feltétel nélküli elutasítására) való felhí
vás. Több esetben történt felhívás az egyesülési, de főként a gyülekezési jog kerete
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inek megsértésére, illetve áthágására a tiltakozás során, amikor például 1993-ban a 
Föld Napján a környezetvédők egyes csoportjai szerveztek demonstrációt a Városli
geten átvezető M 3-as útnál, amikor ugyancsak a környezetvédők 1993-ban a Bocs
kai úti általános iskola védelmében tiltakoztak az M 7-esre kivezető út légszennyező 
hatása miatt.

A politikai erőszak alkalmazása nem volt jellemzője a kollektív tiltakozó cselekvé
seknek az utóbbi négy évben Magyarországon. Ugyanakkor elég nagy számban 
történtek súlyos kimenetelű, halált vagy testi sértést okozó politikai motivációjú erő
szakos cselekmények, amelyeket elsősorban a skinhead szubkultúrák hajtottak végre 
rasszista céljaik érdekében, e clélok nyilvános megjelenítésére. Hasonlóan a politikai 
erőszakot alkalmazó tiltakozó szubkultúráknak a nyugati demokráciákban szervezett 
akcióihoz, néha itt is fenyegetően megjelennek ezek a csoportok az ellenmozgalmak, 
a Demokratikus Charta, avagy a cigány szervezetek tüntetéseinek perifériáján is. 
Ezek a jelenségek azonban nem jellemzik a mozgalmi szektor politikai tiltakozásának 
egészét, marginális jelentőségűek, a tiltakozó csoportok túlnyomó többsége elfogad
ja és betartja az egyesülés és a gyülekezés szabályait, és elutasítja a politikai erőszak 
alkalmazását. Léteznek, az utóbbi négy évben is alakultak különféle antirasszista és 
antifasiszta, illetve erőszakellenes csoportok és mozgalmak, amelyek kifejezetten a 
rasszista motivációjú politikai erőszak ellen tiltakoznak (tevékenységüket jól doku
mentálta az 1993-ban az ELTE Egyetemi Színpadán a különféle szervezetek és moz
galmak hálózatának együttműködésével megszervezett „Antirasszista Hét" 
rendezvénysorozata). A rasszizmus erőszakos politikai tiltakozása a nyugat-európai 
demokráciák tiltakozási kultúrájában is jelenlévő, sőt talán felerősödő tendencia, 
ennyiben a magyar politikai kultúra itt bizonyos regionális tendenciákat ötvöz bizo
nyos saját korábbi — a demokrácia és a jogállam szempontjából kontraproduktív — 
hagyományaival.

Új politikai mozgalmak Magyarországon

Az új demokrácia első nagy mobilizációja és tiltakozása volt az ón. taxisblokád 1990 
októberében. Az üzemanyagárak hirtelen és jelentős emelése ellen tiltakozó személy- 
és teherfuvarozók („taxisok"), illetve a hozzájuk csatlakozó gépjármű-tulajdonosok és 
állampolgárok széles körének részvételével lezajlott blokád több napra megbénította 
Magyarország teljes közlekedési hálózatát. A konfliktus mobilizálta a politikai rendszer 
összes aktorait, és a politikai-adminisztratív reakciók igen változatos formáit váltotta 
ki. A széles körű mobilizáció és a kiélezett konfliktus a politikai tiltakozást a társadalmi 
elviselhetőség határáig fokozta. Az Érdekegyeztető Tanács bevonásával sikerült a 
tiltakozók és a kormány kölcsönös kompromisszuma révén a konfliktust megoldani. A 
tiltakozásban elsődlegesen mobilizált foglalkozási csoport szélesebb társadalmi-poli
tikai elégedetlenséget artikulált, a társadalom jelentős részének támogatását élvezte.

56



A közlekedési blokád a nyugati demokráciákban elterjedt akcióforma különféle, 
elsősorban hivatásos fuvarozói, de agrárérdekek melletti tiltakozásra, és ismerünk 
hasonló jelenségeket a kelet-európai új demokráciákból is. A magyar taxisblokádot 
az teszi egyedivé, hogy mivel szélesebb társadalmi-politikai elégedetlenséget és tilta
kozást artikulálta jelentősége messze túlmutatott a kezdeményező foglalkozási cso
port érdekeinek horizontján, és a piacgazdaság kiépülésének egy sor szociális 
következménye elleni tiltakozásként központi jelentőségű konfliktussá lépett elő.

Az 1991 óta aktív Demokratikus Charta az új típusú „polgárjogi ellenzék" mobilizá
ciójának formája és tiltakozásának szervezője. Akciói periodikusan ismétlődnek az 
emberi és polgári jogok területén fellépő új meg új konfliktushelyzetek kihívására. 
Működésének ezt a sajátosságát jól szemlélteti a Charta és az egykori demokratikus 
ellenzék egyik képviselőjének, Konrád Györgynek a hasonlata az „esernyőről", ame
lyet csak akkor kell kinyitni, ha „eső" van, azaz ha a Charta által deklarált demokrati
kus és szociális értékeket veszélyek fenyegetik, ha ellenmozgalmak, ellentendenciák 
kétségbe vonják, megsértik. A Charta akciói a politikai tiltakozás „ellenzéki" hagyo
mányain, illetve az európai és a globális „civil" mozgalmak mintáin épülnek fel, alá
írásgyűjtést, kulturális és politikai gyűléseket, tüntetéseket, felvonulásokat, 
deklarációkat és petíciókat ölelnek fel nemegyszer jelentős tömegeket megmozgató 
akcióformái. A Chartát támogatták bizonyos ellenzéki politikai pártok is. Ez a jelenség 
ismert a nyugati demokráciákban is: széles koalíciókat tömörítő „civil" mozgalmak 
esetén még a kormányhoz közel álló politikai irányzatok, sőt magas rangú állami 
vezetők is tüntetnek a polgári jogok érdekében (pl. Ausztriában vagy az NSZK-ban).

1992-1993-ban jelentős konfliktusra mobilizált tiltakozást a legkülönfélébb akció
formákkal a Létminimum Alatt Élők Társasága (LAET). Az általában a nem eléggé 
„szociális" elkötelezettségű gazdaságpolitika, a szociálisan „felelőtlen" társadalmi-po
litikai elit ellen fellépő mozgalmi szervezet legintenzívebb tiltakozó kampányát az álta
lános forgalmiadó (ÁFA) teljes körű és a szociális szempontok szerinti differenciálást 
nélkülöző bevezetése ellen szervezte meg. Az éhségsztrájktól a népszavazási kezde
ményezésig és az adófizetés megtagadásának gondolatáig fejlődő mozgalom dina
mikája egy ponton megszakadt, s a szervezet, valamint tiltakozása 1993 elejétől 
eljelentéktelenedett. A kezdeti lendület megtörése sokféleképpen értelmezhető; okai 
lehetnek a radikalizálódás veszélye, a vezetés válsága, a célok és stratégiák újrafo
galmazására való képtelenség, a merev kötődés egy bizonyos követeléshez, a külön
féle platformok leválása és önállósodása, a médiák támogatásának csökkenése a 
látványos tiltakozó akciók híján. Az azonban a LAET kudarca ellenére is bizonyos, 
hogy — a piacgazdaságra való átmenet szociális konfliktusai következtében — a 
téma mozgósító és konfliktuspotenciált biztosító jellege egyáltalán nem szorult vissza. 
Jóllehet a LAET mint szervezet továbbra is létezik, nem képes az ÁFA-kampány 
lezárulása óta a szociális tiltakozás hatékony és szélesebb körű megszervezésére. 
Más hátrányos helyzetben lévő csoportok kampányai — mint például a Nyugdíjasok 
Országos Egyesülete a villanyáram kikapcsolására felhívó akciója — sem értek el 
számottevő hatást. Azonban a szociális alapú konfliktusok és elégedetlenség látens
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tiltakozási potenciálja továbbra is jelen van a magyar társadalomban, és megfelelő 
mozgalmi szervezet révén manifesztté tehető.

Az új magyar demokrácia egyik lényeges és központi konfliktusa, az ún. média- 
ügy, vagy néha „háborúként" emlegetett komplexum, mozgalmak és elienmozgalmak 
keletkezésének és politikai tiltakozásának forrásává vált, elsősorban 1992-1993 folya
mán. A „nemzeti radikális” mozgalmak és csoportok, köztük az egy ideig az MDF 
szervezeti keretei között működő, Csurka Istvánhoz kapcsolódó csoportok, a Hankiss 
Elemér és Gombár Csaba elnökökkel megszemélyesített „liberálbolsevista" tömeg
kommunikáció rendszere ellen tiltakoztak, legális és féllegélis demonstrációkkal, éh
ségsztrájkokkal, petíciókkal stb. Amikor viszont a kormányzat a médiatörvény 
parlamenti elutasítása ellenére aktívabban kezdte érvényesíteni médiapolitikáját, ak
kor a saját pozícióit védeni és érvényesíteni kívánó „ellentábor" laza hálózata mobili
zálódott és fejtett ki politikai tiltakozó tevékenységet. Egyetemisták, a Demokratikus 
Charta, a médiákban dolgozókat tömörítő foglalkozási szervezetek, a Nyilvánoság 
Klub és más egyesületek, a Független Gondolkodók Egyesülete, a műveik sugárzá
sát nem engedélyező művészek tiltakoznak a tüntetés, a nyilatkozatok és elemzések, 
a különféle „ellenkulturális” manifesztációk (egyetemisták régi televíziós és rádióké
szülékekből épített „objektje") révén a kormányzatnak a médiákat törvényes felhatal
mazás híján befolyásoló politikája ellen. Mindkét „tábor” mobilizációja a tiltakozási 
formák széles körére terjedt ki, és jelentős visszhangot váltott ki a közvéleményben.

Az utóbbi négy évben megnyilatkoztak — a politikai tiltakozás területén kialakult 
korábbi magyar hagyományokhoz, és a kortárs nyugat-európai demokráciákban kö
vetett gyakorlathoz hasonlóan —  az ún. agrártiltakozás különféle alanyai. A mezőgaz
dasági érdekek védelmére 1993. őszén szervezett látványos agrárdemonstrációban 
is szervezetek sokasága vett részt, de ez az akció nem egyedi eset, hanem az évek 
óta periodikusan ismétlődó tiltakozások sorozatának egyik nagy horderejű és új ele
me. A mezőgazdaság „kapitalista átszervezése" során támadt gazdasági-szociális 
konfliktusok sokasága összekapcsolódik a világ, illetve az európai piacra való nyitás 
problémáival, és együttesen indukálják a legkülönfélébb társadalmi-politikai szerveze
tek tiltakozását az „agrárius" érdekek és célok védelmében. A demonstrációk szerve
zése mellett eddig még kevésbé terjedtek el a Nyugat-Európában széles körben 
alkalmazott „keményebb" tiltakozási formák, mint például mezőgazdasági gépekkel 
történő útelzárások a forgalom akadályozására, vagy termékek ingyen osztogatása, 
illetve megsemmisítése. A különféle tiltakozásokban részt vevő mezőgazdasági ér
dekvédő szervezetek a Torgyán József vezette kisgazdapárttól a Nagy Tamás vezet
te Agrárszövetségig a politikai paletta különféle irányzatait ölelik fel.

A béralkuk és konfliktusok során alkalmazott munkavállalói akcióforma, a sztrájk is 
a politikai tiltakozás eszközévé válhat, jóllehet, a „politikai sztrájk" tilalmas dolog. A 
közellátási és közforgalmi dolgozók, illetve a közalkalmazottak sztrájkjai politikai jelen
tőségre tesznek szert az „érintett" fogyasztói kör széles volta, illetve a közérdeklődés 
következtében. így az ilyen sztrájkokat kilátásba helyező béralku, a figyelmeztető 
sztrájkok, vagy például a közalkalmazottak esetében a tárgyalási pozíció megerősíté
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sére alkalmazott nyilvános demonstrációk a politikai tiltakozás körébe tartozó jelensé
gek, még akkor is, ha a jogszabály a politikai sztrájkot nem ismeri el. A szakszerve
zetek és más professzionális érdekvédelmi szervek az utóbbi négy év politikájában 
gyakori szereplói a társadalmi-politikai jellegű tiltakozásoknak, a béralkukon túlmuta
tó, különösen, amióta az érdekképviseletek helye és szerepe a társadalombiztosítási 
választások révén stabilizálódhatott a politikai rendszerben.

Új konfliktust és új mobilizációs formát jelent az 1993 folyamán kialakult konfliktus 
a kisegyházak jogállása és állami támogatása körül. A Németh Géza lelkész szerve
zésében és vezetésével Magyarországon is megjelent „anti-kultusz" mozgalom — a 
„destruktív” vallási közösségek elleni propagandával és lobbizással, valamint a ke
resztény szellemiséget képviselő politikai pártok egy részének támogtásával — meg
kérdőjelezte a rendszerváltás utáni liberális szellemű gyülekezeti és a lelkiismereti 
szabadságra épülő intézmények bizonyos, „túlzó" elemeit. Az állami támogatás meg
vonása bizonyos kis létszámú, a keresztény pártok egy része által destruktívnak 
minősített felekezetektől, közösségektől, illetve a vallás és lelkiismereti szabadság 
törvényi alapjainak újragondolására ösztönző törekvések, az „egyház” jogi státusának 
átfogalmazása társadalmi méretű, a sajtóban és a szélesebb nyilvánosságban folyó 
vitát, illetve mindkét oldalról politikai színezetű tiltakozást is eredményeztek.

A megtámadott vallási közösségek, a „Krishna Tudatú Hívők", a „szcientológia", 
illetve a „Moon" követői, vagy a „Jehova Tanúi" a jogi igényeik érvényesítésére tett 
lépések mellett utcai demonstrációkat, demonstratív jótékonykodást, nyitott napokat 
stb. szerveztek, csakúgy, mint az ellenkező álláspontot képviselő, az „elcsábítottak" 
szüleit, hozzátartozóit, valamint a szekták ellenzőit tömörítő mozgalom. A szekták, kis 
vallási közösségek, illetve a főleg a hagyományos civil keresztény értékek védelmére 
szerveződő „Kultusz-ellenes" aktivisták konfliktusai az utóbbi évtizedekben integráns 
részei a nyugati demokráciák mozgalmi szektorának és tiltakozási kultúrájának. Tehát 
nem valamiféle „magyar specifikumról" van szó, hanem az orientális, vagy a modern 
nyugati vallási áramlatoktól évtizedeken át hermetikusan elzárt magyar társadalom 
toleranciájának hirtelen kihívásáról, amely alkalmasint túlzó reakciókat is előidéz, 
mindesetre erre vall a követelések egy része a vallásszabadság alapjainak, a toleran
cia értékeinek megkérdőjelezésével. A szekták és az „anti-kultusz" mozgalom konflik
tusa normális jelenség a vallási pluralizmusra épülő modern társadalmakban. Az 
persze ritka eset, hogy ez a konfliktus politizálódik; ennek oka nálunk a már említett, 
késleltetett és gyors kihívásra érkező erőteljes reakció. Ugyanakkor valószínűsíthető, 
hogy a korábbi talapsztalat, a kis közösségek politikai üldözése a Kádár-rendszerben 
(a Krishna hívők, illetve a jehovisták esetében), a konfliktus „repolitizálódása" ellen 
hat.

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy az illegális politikai tiltakozásnak Magyaror
szágon csak marginális szerepe van, és nem kapcsolódik össze szélesebb körű 
személyek elleni erőszakkal (legalábbis a nyilvánosan működő tiltakozó csoportok 
esetében). Az erőszakmentes, de illegális politikai tiltakozásnak bizonyos formái vi
szont már megjelentek, ha nem is túl széles körben. A „demonstrálás kultúrája"
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kialakulóban van, kevés, alig ismert ezzel kapcsolatos erőszakos konfliktus a rendő
rök és a tiltakozók között. A rendőrség és más államigazgatási szervek együttműkö
dése a tiltakozókkal megfelelő, sőt néha jónak mondható (taxisblokád, MDF-piac 
körüli demonstrálások). A legalitás és a legitimitás közötti konfliktusok a demokráciá
ban tanulási folyamatokat indfthantak el, hozzájárulhatnak a tiltakozás kultúrájának 
fejlődését előmozdító társadalmi konszenzus létrejöttéhez (pl. a polgári engedetlen
ségről folytatott vita a taxisblokád kapcsán), amely aligha alakulhat ki tényleges társa
dalmi-politikai konfliktusok hiányában.
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Dalminé Kiss Gabriella

MUNKA ÉS SZABADIDŐ
(A munkaparadigmának térvesztése és a szabadidő szociológiája)

M ottó : „Az alapszavak történetiek. Ez nemcsak azt jelenti: a 
számunkra történetileg múltjukat illetően áttekinthető korsza
kokban mindig más és más jelentésük volt, hanem azt is: most 
és a jövőben is történelmet alapoznak meg, aszerint, hogy 
milyen értelmezésük válik meghatározóvá." (Heidegger)

Bevezetés

A Nyugat története leírható paradigmaváltásokkal (Flusser 1993: 11-13), amelyek 
mélyén nyilvánvalóan az alapfogalmak — amilyennek a munkát is tekintjük — átértel
mezései és modifikációi húzódnak meg. Minden időszak fontos szellemi feladata a 
kor központi fogalmának vagy alapkérdésének megtalálása és kidolgozása. Ennek 
tartalmi és szerepmódosulása képezi a paradigmaváltás alapját. A fogalomhasználat 
módja maga is valóságkonstituáló elem, miként azt a Heidegger-mottó megfogal
mazza. Talán éppen a jelenkori paradigmaváltás eredményeként egyre világosabb és 
a szociológiában is elfogadottabb, hogy az emberek korántsem egyszerűen valós 
társadalmi körülményeik alapján határozzák meg magatartásukat, cselekvésüket, ha
nem az a kép is belejátszik, amelyet körülményeikről kialakítanak, és amely sohasem 
pontos mása azoknak. A puszta tények, a közvetlen jelentést hordozó dolgok helyett 
az értelemmel való felruházás, a dolgok értékelése, „számunkra valósága" lesz az 
érdekes. Ezért lényeges a paradigmaváltások figyelemmel kísérése és az új tenden
ciák elemzése.

A paradigmaváltások mindig a „történelmi aura" termékei, fi. kategóriák makró- 
összefüggéseinek és „az uralkodó episztémének” együttes hatása alatt zajlanak le, 
amelyeknek maguk is aktív részesei. A munkáról és a szabadidőről szóló jelenkori 
diskurzusban is ezt találjuk. Az emberi tevékenység különböző paradigmái mindig 
emberi létünk alapvetőnek vélt módozatait megjelenítő fogalmainkra épülnek. Az em
beri tevékenység két, lényegében különböző paradigmája: a munka- és a nyelvpara
digma (Márkus 1992).

Nincs most lehetőség a munkáról szóló tudás és tudástípusok sokféleségének és 
sajátosságainak, történelmi változásának áttekintésére. Csak az utolsó nagy korszak
ból, az ipari társadalomból indulunk ki, amely felfedezi „a munkát", és amelyben a 
munkaparadigma tiszta formájában, domináns paradigmaként jelenik meg, ezért is 
oly szembeötlő napjainkban a határozott elfordulás tőle. Pedig szükség volna az 
egész folyamat láttatására, mert ma szívesen nyúlnak vissza a modern kor által 
megtagadott korábbi felfogásokhoz, például a görög örökséghez, mint olyan alap
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hoz, amelyhez sok kitérő után újra közeledünk (Sue 1991). Valamely tevékenység 
értékének és értelmének a mozgása megfelel annak a változó pozíciónak, amelyet 
elfoglal az élet tartalmában. Minél lényegesebb egy társadalmi jelenség a korszak 
létviszonyaiban, annál kevésbé közömbös interpretációjának jellege, tartalma és for
mája. Ha az életvitelben a munka vagy a szabadidó központi szerepet játszik, akkor 
megnő társadalmi és tudományos értéke, és a „szentesítése” iránti igény. Az ipari 
társadalomban a termelés uralja a társadalom egészét, a munka a legfőbb szocioló
giai tényező. A munkaparadigma az elvont munka (antropológiai vagy közgazdasági) 
fogalmára épít. így a munka itt egyszerre jelenik meg „modern kategóriaként” és az 
ember elválaszthatatlan „antropológiai konstansaként". Mindkettő külön-külön is, de 
kiváltképp együtt mérhetetlen jelentőséggel ruházza fel a munkát. Számos filozófiai 
és szaktudományos (közgazdasági és szociológiai) elméletnek volt hosszú ideig kö
zös alapgondolata, hogy a munka a mindenkori társadalmak központi, struktúra
meghatározó, dinamika-konstituáló ténye, amely a társadalmak integrációját és 
konfliktusait is megszabja. Mára a munka elveszti korábbi meghatározó szerepét. 
Claus Offe szerint: „A munka nemcsak objektív módon szorult háttérbe abból a 
helyzetből, amelyben centrális és magától értetődő élményt jelentett, hanem szubjek
tív értelemben is, elvesztette a dolgozók motívumháztartásában ezt a jelentőségét" 
(Offe 1984: 36). Egyre több anomália jelzi a régi modell tarthatatlanságát, felül
vizsgálatának szükségességét és érvényességi körének kijelölését, még ha eltűnésé
ről — mint a munkatársadalom végét kísérő jelenségről — egyértelmű tendenciaként 
nemigen beszélhetünk (Offe 1985; Berger 1990; Dahrendorf 1980; Kern—Schumann 
1984; Adlminé 1981).

Napjainkban egy „lingvinisztikai fordulat" játszódik le, amely a „nyelvparadigmát", 
a „hermeneutikai paradigmát" állítja a középpontba: a nyelvi kommunikációt, a min
dennapi jelentésadást fogja fel a jelentés hordozó emberi cselekvés egyik — vagy 
néha egyetemes — modelljeként. Itt a megértés nem csupán egyike a szubjektum 
lehetséges viszonyainak, de véges időbeli létünk alapvető módozata — esetleg a 
legalapvetőbb. Ez a paradigma ellenparadigmaként jelentkezik a korábbival szem
ben. A régi a kulturális hagyomány részévé válik, mint ilyen lesz értelmezett és félre
értelmezett, használható. Ez a fordulat új távlatokat nyit a szabadidő-paradigma 
számára, amely szerint a munkatársadalmat a „szabadidő-civilizácó" váltja fel, de 
legalábbis új és fontosabb szerepkörhöz juttatja a szabadidőt.

A munkáról szóló két „nagy beszéd": a filozófia elbeszélése a munka esszenciájá
ra, az ember nembeli lényegére, differencia specifikájára vonatkoztatva és a szocio
lógia pozitivista tematizálása, „objektív valóságára” való redukálása. A hermeneutika 
szemlélete, amely sokáig mindkettőtől idegen volt, egyre inkább napjaink uralkodó 
episztéméje lesz, így korunk gyakran mint a „hermeneutika kora" definiálódik. Teret 
nyer —  szinte önellentmondásos módon — mint az egyetlen hiteles beszéd, holott 
éppen az ebben való kételkedés hívja életre.
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A munkaértelmezések típusai

A munkaértelmezéseknek három — az ideológiai, a pozitivista és a hermeneutikai — 
típusát különböztetjük meg.

1. Az ideolgóiai értelmezés szerint a munka értéke, értelme nem önmagában van, 
de önmagán túlmutató holisztikus összefüggéséből dedukálódik, azaz a munka olyan 
jelentéskomplexummal rendelkezik, amely politikai-ideológiai használatából adódó 
értelemmel ruházza fel. A munkához történő értelemkapcsolás magatartásszabályozó 
funkcióval bír: a gazdasági szereplő és a fegyelmezett alattvaló a saját értelmezési 
mezőjébe emeli a munka vertikális összefüggéseiből nyert elemeket (Anthony 1977).

2. A pozitivista megközelítés tényként rögzíti a munka jelentését; értelmét igazinak, 
valódinak, objektívnak, immanensnek, axiomatikusnak tünteti fel.

3. A hermeneutikai látószögben a munka jelentése — emancipatorikus önértéke 
helyett — az értelemadó szubjektum által konstituálódik, mert a dolgoknak nincs 
általában, így a munkának sincs, eleve adott, értelemzésüktől, leírásuktól független 
strukturális helye, értelme, jelentése vagy értéke. A valóságot a munkáról szóló tudás
sal, néha hamis tudással vagy fikcióval szervezik meg.

A három interpretációs típus megtalálható a szabadidő-értelemzésekben is, hi
szen a két fogalom, de különösen a szabadidő interpretálása sokáig nem függetlene
dik a munkafelfogástól.1 így a szabadidő-értelmezés ideológiai jellegét elsősorban az 
ipari társadalom kultúrkritikai vonatkozása, a munkatársadalom bírálata adja. A pozi
tivista megközelítés pontos és szabatos szabadidő-definiálásra, mennyiségi-minősé
gi paramétereinek számbavételére törekszik, és csak a hermeneutikai látószög 
enged meg egy multidimenzionális, kreált (azaz nem szubsztanciálisnak, hanem a 
cselekvő által definiáltnak tartott), flexibilis, önértékkel rendelkező szabadidő-értelme
zési lehetőséget.

A munkatársadalom és a „normál munkaviszony”

A munkáról szóló tanok szoros kapcsolatban fejlődtek a munka történelmi formáit 
létrehozó gyakorlattal. Ezek vizsgálatából nyilvánvalóvá válik, hogy a munka centrális 
szerepe nem terjeszthető ki az ipari társadalom előtti és utáni korszakra. A nem 
munkaintenzív társdalmakban nincs kellő társadalmi-gazdasági szükséglet a munka 
fókuszba állítására és kitüntetett kezelésére, ami megerősítené pozitív tudatát és 
értékét.

Az ipari társadalom „munkatársadalomként'’ definiálja önmagát. A „munkatársada
lom" sajátossága, hogy a munka itt társadalmi kötelezettség, morális kötelesség és 
út a személyes sikerhez. Alapját a „normál munkaviszony" képezi, azaz a folyamatos, 
teljes munkaidőben végzett kenyérkereső munka, mint a „normalitás modellje a visel
kedés szintjén" és mint „hatékony szocializációs modell". Sokáig ez volt a meghatá
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rozó, és még mindig az, „ha egyre gyakoribbak is a folyamatosság részleges meg
szakadásának tapasztalatai” (Thompson 1990; Berger 1990).

A „normál munkaviszony" alapja a teljes foglalkoztatás mellett megvalósuló egysé
ges, rögzített munkaidejű, hivatásszerű bérmunka (mint függő és személytelen foglal
kozás), amely hármas funkcióval bír (Berger 1990: 124):

—  a megélhetés biztosítása,
—  a társadalmi státusz kijelölése,
—  az élet értelmének megjelenítése.
Jellemzői: a stabil, szociálisan biztosított, függő, teljes idejű munka, amelynek két 

fő jegye: egységes és általános volta, azaz mindenkire ugyanúgy jellemző és min
denkire jellemző. Egységessége a meghatározott térbeli-időbeli standardizálást jelen
ti, a teljes idejű és „gyárszerű" tevékenységet, és meghatározott elosztását a nap, a 
hét és az életkor szakaszaira. Általánossága pedig azt jelenti, hogy kiterjed a társa
dalom minden rétegére és tagjára, azaz egységes mintává váiik a „dolgos élet". 
„Európa felveszi a munkásruhát" — írja Huizinga (1990: 202). Kialakult és elfogadot
tá, kívánatossá válik az aktív keresők tipikus, a munkahely birtoklására összpontosító 
— hármas felosztású — életpályája. Ez a „normál bérmunkás-lét" a legracionálisabb, 
a legmagasabbra értékelt életformának tűnik — minden ami vele összevethető a 
múltban és a jelenben, negatívabb megítélést kap —, amely irányítja nemcsak a 
gazdaságpolitikát, de a szociálpolitikát, a társadalmi és az egyéni értékrendet is. Ez 
válik elfogadottá mind a gazdasági, mind az egyéni munkaviszony vonatkozásában. 
A munkatársadalomban a kereső tevékenységet folytató személy tulajdonságai vál
nak normává „a felnőttség fázisában”. Maga a „teljesértékűség", a „felelősségteljes 
felnőttség" a bérmunkás-lét fegyelmezett elfogadását, interorizációját, „termé
szetesként” való megélését, s egyúttal az ideális állampolgár kialakulását jelenti.

Az önálló munka helyett tehát a függő foglalkozás, a bérmunka válik meghatározó 
normává, amely kettészakítja az ember egységes életét munkára és munkán kívüli 
életre, kijelölve ezzel a szabadidő státuszát. Más alternatívák és értékelések csak 
megszüntetve és/vagy visszaszorítva, periférikusán jelennek meg. Mindennek a kiala
kulásában a munkaideológia, vagy bizonyos munkainterpretációk ideologikus voná
sai jelentős szerepet játszanak (Anthony 1977).

A hetvenes éveket megelőzően a munka jövője vitathatatlannak tűnt. Ettől kezdve 
jelenik meg a munkatársadalom kiélezett problémája, és nő az érdeklődés iránta, 
nem pusztán a tudományos érdeklődés belső változásából adódóan. Elsősorban a 
gazdasági fejlődés trendjének megtörését kísérő anomáliák terelik rá a figyelmet. 
Igaz, a téma sem új. Már az ötvenes-hatvanas évek — akkor még végső soron 
optimista kicsengésű — „automatizálási vitájával" általános érzékenység alakult ki a 
munka világának jövője iránt. A hetvenes évektől a gazdasági-társadalmi élet számos 
új eleme erősítette a problématudadot, mint például az új nagy termelékenységű 
technikák (robotok, mikroelektronika stb.) bevezetése, a magas és stabil munkanél
küliség, a munkaerő-kereslet struktúrájának változásai, a munkaerő-piac dinamikájá
nak új formái, az uralkodó ideológiai jövőmodell és politikai kultúra változása, az
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ökológiai mozgalmak, az életvilágban kialakult tapasztalatok és új elvárások stb. 
(Schmidt 1990).

Napjainkban a problémát éppen az jelenti, hogy a bérmunka iránti társadalmi 
igény csökkenése (Berger 1990; Almási 1993: 8-9) akkor következik be, amikor a 
modell még eléggé általánosan elfogadott, és helyettesítésének alapjai nem adottak. 
Ez veti fel a bérmunka hármas funkciójának helyettesítési kérdését, illetve a „felszaba
duló idő" mint szabadidő kitöltésének problémáit.2 Nem csupán arról van szó, hogy 
az ipari társadalom trendjében érezhető módosulás veszélyezteti a munka, a munka
társadalom és a munkaparadigma jövőjét, hanem egy súlyos anomikus állapot elő
idézéséről is, leginkább a stabil, nagymértékű munkanélküliség megjelenésével. 
Hannah Arendt úgy fogalmazza meg a problémát, hogy olyan társadalom követezik, 
amelyből „elfogy” a munka, az egyetlen foglalatosság, amelyhez a társadalom még 
ért (Arendt 1960: 11). Az „elfogyás" bár árnyaltabb elemzéssel lehet és kell helyette
síteni ahhoz, hogy a valóság bonyolult, sok tendenciájú képéhez eljussunk, a problé
ma lényegét fogalmazza meg. Innen tekintve — úgy tűnik — szükséges, hogy új 
paradigma váltsa fel a munkaparadigmát, amely jobban megfelel a teljes-foglalkozta- 
tás-utáni társadaiom igényeinek, nagyobb elismerésben részesít más tevékenysége
ket, más életszervezőelvet, más életvitelt, más típusú, nem gazdasági jellegű munkát, 
a munka és a munkán kívül szerveződő élet más típusú viszonyát, sőt, a „munkátlan- 
ság" átértékelésének is kedvez (Schaff 1984: 308-312; Sue 1991).

Szabadidő-modellek

Mindezzel szoros kapcsolatban alakul a szabadidő-interpretációk története. A 19. 
században az ipari társadalommal, a munkatársadalommal, valamint a munka új 
reprezentációjának, az általános munkának, a bérmunkának a megjelenésével alapo
zódik meg a szabadidőnek egy máig domináns paradigmája. A szabadidő egyszerű
en a munka negatívja lesz, a szabadidős tevékenységek származtatott, másodlagos, 
kiegészítő, kompenzáló, „újratermelő" jelleget öltenek. Korábbi történelmi időszakok
ban a munkán kívüli tevékenységek a munkától független jegyekkel és értékkel bírtak, 
komplex, konkrét tevékenységrendszerbe illeszkedve, amelyben a munkának nem 
volt kitüntetett szerepe. A munkához való viszonyt a társadalmi szereplő státusza 
határozta meg, és az elkülönülő, munkára reflektált szabadidő problémája nem is 
jelenik meg.

Változást a munka és szabadidő modern státuszában és viszonyában csak az 
ipari munka társadalmi szervezésének átalakulása, a munkatársadalom válsága hoz. 
Értékelésekor azonban nem feledhető, hogy e kor extenzív és intenzív munkája volt 
az, amely elvezetett egy minimumidő felszabadításához a fogyasztás és a munkán 
kívüli tevékenységek számára, hogy növekedésével — ami a munka terméke és 
végső célja — megszülessen a modern értelemben vett szabadidő és szabad idő.
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Abban a mértékben bontakozhat ki a „normál munkaviszony" preferálásának 
meghaladása, amennyiben már nem az formálja a munka jelenét és jövőjét, illetve 
egyáltalán a jelent és a jövőt. Négy alternatív modell rajzolódik ki. Amellett, hogy 
lehetséges a munkaparadigma továbbélése a megnövekedett szabadidő korában a 
munka és a róla való gondolkodás átalakulásával, három további modellről beszélhe
tünk: az „információs társadalom", a „tevékenységtársadalom" és a „szabadidő civi
lizáció" modelljéről. Ezek inkább kiegészítik, mintsem felváltják a megújuló 
munkaparadigmát, illetve különböző alternatíváit jelenítik meg.

A megújított munkaparadigma

A munkaparadigma folytonosságát erősíti annak hangsúlyozása, hogy korántsem 
beszélhetünk egyértelműen a munkatársadalom eltűnéséről, bár vannak lényeges 
módosulások, átalakulások (Offe 1985; Berger 1990; Dahrendorf 1980; Kern 1984; 
Dalminé 1981). A tanulmányok többségükben racionálisan elemzik a modernség 
ellentmondásait, de, minden kritikai és változást igénylő szemléletük ellenére, a mo
dern ipari társadalom eredményeit illető bírálatuk nem megsemmisítő. Számba veszik 
azokat az új tendenciákat és sajátosságokat, amelyek már megjelentek vagy várha
tóak, de ezeket a régi paradigma megújított kereteibe illeszthetően értelmezik, eset
leg hangsúlyozva is a munka kiemelkedő — primus inter pares — szerepét.

Egy másik megközelítés is fenntartja a munkaparadigma érvényességét, bár 
elemzésében az előzőhöz képest utópisztikusabb és „hátratekintő" (Schumacher 
1991). Munkaértelmezésében a modern ipari munka, a „füstös társadalom" előtti 
munkára alapoz, és a legfontosabbnak azt tartja, hogy elhagyjuk „a jelenlegi, karam
bollal fenyegető kényszerpályát” . Ebben a módosult paradigmában

—  csak a munka lehet a társadalom és a szabadidő alapja,
—  nem a szabadidő kérdése és növekvő tendenciája a meghatározó, hanem az 

elidegenült munka problémája,
—  ezért vissza kell állítani a munka régi — nem elidegenült — világát, mert csak a 

humanizált és mindenki számára részvételi lehetőséget nyújtó munkavilág teremtheti 
meg a szabadidő szabadságát és a vele élni tudó embereket.

A szabadidő problémája eszerint nem magának a szabadidőnek, de a termelés
nek és az embernek a problémája, és téves az a feltételezés, hogy már megoldottuk 
a termelés problémáját (Schumacher 1991: 11). A cél tehát a munka világának olyan 
átformálása, ahol a jövőben is a termelés és a munka az alap: „A család mellett a 
munka és a munka által létrehozott kapcsolatok képezik a társadalom alapját. Ha az 
alapok betegek, hogyan lehet a társadalom egészséges?" — kérdezi Schumacher 
(1991: 36).

E felfogás modernizáció-kritikája nem úgy tekint az ipari társadalomra, mint amely
nek nagy eredménye az, hogy megszabadítja az embert a nehéz fizikai munka terhé
től. Meg kell tehát szabadulni a modernizáció átkaitól, meg kell szüntetni a munka
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elidegenülését, vissza kell állítani a munka hasznos, embert nemesítő tevékenység
ként való létezését és értelmezését. Az egyetlen lehetséges megoldás így a társada
lom alapjának, a munka világának átformálása — ehhez új szemléletre, új 
életfilozófiára, új gazdaságfilozófiára, új technikára van szükség. A tradicionális ter
melés, a „szelíd technika" alkalmazásával, a munka igazságos elosztásával lehetővé 
válna a munkának mindenki számára való kiterjesztése.3

Itt a szabadidő problémája másképpen vetődik fel. Először is nem preferált kér
déskör, nem eltöltésének módja a legnagyobb probléma, sőt, ez a beállítás épp 
eltakarja — egy jövőre vonatkozó optimista látszattal — az emberiség előtt álló leglé
nyegesebb feladatokat. Korunk egyik legvégzetesebb tévedése annak állítása — írja 
Schumacher —, hogy „az emberiség elérte a nagykorúságot. Mint mondják, a gaz
dag országok számára most a legfontosabb feladata a «szabad idő hasznos eltölté
sére nevelés«, a szegény országok számára pedig a «technológia átvétele«" 
(Schumacher 1991: 11).

A munkaidő-csökkenés nem növeli automatikusan a szabadidőt. A munkanélküli 
ember számára a szabadidő másképpen vetődik fel, főleg, ha szegény és képzetlen. 
Másképpen vetődik fel a szabadidő problémája a kvalifikálatlan, marginalizálódott 
munkanélküliek és a „kreatív munkanélküliek" (I. Illich) vagy a munkavállalói elit szá
mára. A fiatalkori munkanélküliség esetében a legnagyobb probléma az, hogy a 
munka mint szocializációs forma és életértelem elveszti funkcióját, és nem veszi át 
semmilyen hasonló súlyú dolog ezt a szerepet. Az életmunkaidő csökkenése vagy 
eltűnése egy lehetséges — nem feltétlenül a „normál munkaviszony" értelmében, 
nem a „klasszikus munkaparadigma hőskorszakának" megfelelő — értelmes tevé
kenységtől és életcéltól fosztja meg az új generációt. Az értelmes kulturális kód nélkül 
maradt fiataloknál nem alakul ki a szabadidő értelmes kitöltésének szokása, mert 
olyan társadalmi-kulturális térbe kerülnek, amely sem a munkára, sem a megnöveke
dett szabadidő tartalmas eltöltésére nem szocializál. És akkor még mindig nyitott 
kérdés, hogy mi az „értelmes szabadidő" tartalma, jelentése, nem is beszélve az 
„értékes és hasznos" szabadidőről. Mert ki és milyen alapon határozza meg, vagy 
egyáltalán meghatározhatja-e valaki, tolerálja-e valaki — valószínűleg legkevésbé az 
ifjúság — a „törvényhozó" értelmiségi ambíciót ma, a posztmodern jelenben, amikor 
az autonómia, a pluralizmus és az értékekvivalencia elfogadása vezérli az életvitel 
megszervezését? Ugyanakkor az idősebb generáció a régi kulturális kód, a munka
paradigma által meghatározva szervezi és ruházza fel jelentéssel életútját, azaz mun
kára, sőt, a normál munkaviszonyra szocializált, és a munkátlanságot erkölcsi 
megvetéssel sújtja. Generációs problémákhoz vezethet tehát a különböző ethoszok 
összevetése: az idősebbek leélt élete, megélt tapasztalata és a fiatalok —  munkanél
küliségük által is generált — munkaethoszának eltérése.
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Az információs társadalom

A munkaparadigmát felváltó lehetséges új paradigmák közül az elsőként említett az 
„információs társadalom" modelljére épít. Az információs társadalomban gyökeresen 
átalakul a munka jellege és más tevékenységekhez — elsősorban tudás termelésé
hez és a tanuláshoz — való viszonya. A hangsúly az átalakuláson, a munka új 
értelmezésén és új formáján van, nem pedig eltűnésén vagy a szabadidővel való 
szembeállításán. Ez a társadalom a teljes-foglalkoztatás-utáni, az információt soha 
nem látott mennyiségben termelő és feldolgozó társadalom, tanulótársadalom, tu
dástársadalom. Az információs társadalom „az intellektuális kreativitást virágoztatja 
fel".

A tudás és információszerzés növekvő súlyával az anyagi és nem anyagi termelés
ben —  ahol a termelés fogalma is megváltozik — átalakul maga az emberi munka is. 
A „füstös gazdaságot" felváltó „szuperszimbolikus gazdaságban”, a munka új kor
szakában áttérnek a durva fizikai munkáról a szellemi vagy a pszichológiai és a 
humán képességeket igénylő munkára, amelynek mind nagyobb hányada „szimbó- 
lumfeldolgozásból” áll. Nő a szellemi munka értéke és területe, ahol a „vegyes mun
kák" terjedésével még a maradék fizikai munkavégzést is kiegészíti az 
információfeldolgozás. Ebben a modellben a hangsúly azon van, hogy a szellemi 
munka behatol a fizikai munkába, míg az előző modell utópisztikus változatában a 
„konviviális technikával" a kézi munka szükséges térnyeréséről beszélnek (Toffler 
1993: 109; Flusser 1993: 13).

Mindez a szabadidő új státuszát és jegyeit alapozza meg, és átalakítja a munka és 
szabadidő problematikáját. A szabadidő nem a munka alól „felszabadított idővel” 
lesz azonos, és lehetetlenné válik az időnek munkaidőre és szabadidőre való felosz
tása. Ezzel eltűnik az a probléma, hogy a munkaerőpiac diktálta verseny és az infor
mációrobbanás „követés-kényszere” miatt a kulturális elitnek csökken a szabadideje, 
azaz a munkaidőtől elválasztott szabadidő mennyisége, aminek következményekép
pen a szabadidő-fogyasztásban immár a „tömegízlés” lesz a mértékadó és a meg
határozó (Scheuch 1976: 205-206). Ez utóbbit inkább a posztmodern
ízlésekvivalenciája teljesítheti ki, a korábbi — értelmiség szabta — emancipatorikus, 
„nevelő szabadidő” rovására. Ugyanakkor a képzés növekedésével, a professziona- 
lizáció terjedésével, másfelől a posztmateriális értékrend növekvő súlyával kiegyenlítő 
tendenciák is megjelennek.

A „változó körülmények fényében nem lenne célszerű azt feltételeznünk — írja 
Masuda Yoneji —, hogy a szabadidő hagyományos koncepciója változatlan marad 
az információs társadalomban. Sokkal inkább új, az információs kornak megfelelő 
koncepció megjelenését várhatjuk, amely a létfenntartást szolgáló munka helyébe 
lép. Ebben az összefüggésben az információs korszakra vonatkoztatva szívesebben 
használom a szabadidő kifejezést a pihenő idő helyett. A szabadidő nem egyszerűen 
a munkaidő ellentéte, hanem mindaz az idő, amellyel az emberek szabadon rendel
keznek. A szabadidőt így három részre oszthatjuk:
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1983-ban jelent meg Ralph Dahrendorf A válság esélyei. A liberalizmus jövőjéről 
nű könyve, amelyben a mordernség ellentmondásait és válságának következmé- 
ét fogalmazza meg (Dahrendorf 1983):
— az állami társadalom a piac társadalmává,
— a munkatársadalom a tevékenység társadalmává alakul.
A posztmodern tevékenységtársadalom jelmondata: a jövőben nem többet, nem 

ívesebbet, hanem másként kell dolgozni. A tevékenység olyan emberi ténykedés, 
nely nem valamely külső cél megvalósulásában éri el beteljesülését, hanem önma
iban, és szemben áll a munka és a szabadidő elválasztásával. Feltételezi az embe- 
k közötti kapcsolatok jelentőségének magasra értékelését, a „kis szociális hálók" 
alakulását, az értelmet adó mély kötődéseket. A munka fogalmának elméleti szere
it a tevékenység általánosabb és gazdagabb, pozitívabb töltésű kategóriája váltja
1.

Az új helyzetben nemcsak a munka szerepmódosulásáról és a munka új formáiról 
in szó immár, hanem az emberi élet értelméről és azokról a tevékenységekről, 
melyek az embernek az élet minőségét biztosítják, alternatíváit kínálják. A hivatás
terű munka már nem foglalja magába az emberi élet teljes értelmét és mindennap
it, hanem más életterületek mellett az élet egyszerű szektorává válik (Schelsky 
?60: 37), és más tevékenységeknek, életmodelleknek a képe kerül előtérbe.
, így a tevékenységtársadalom alkalmat szolgáltathat a munka (empirikus és elmé- 
ti értékének) „visszavonulásával” , a megnövekedett szabadidő lehetőségével a „po- 
ika visszavételére" az emberek széles köre számára, hiszen a szabadidővel 
pndelkezés és a közügyekben való nyilvános részvétel összefüggését sokszor meg- 
bgalmazták már.4 Leginkább kritikai éllel hangsúlyozzák, hogy a „munka gazdasági 
acionalitása legyőzte a szabadság és az egzisztenciális függetlenség ókori eszmé
it" (Gorz 1991: 36-37), mert a „szabadság gyakorlása" és a nyilvánosságot igénylő 
politizálás a „szükségletek behatárolásához" és/vagy mások általi kielégítéséhez kö- 
6dik, mert a feltétele, a szabadidővel való rendelkezés eltűnik a „tulajdonra alapozó
ra szabadsággal", amely a korlátlan szerzéshez és befektetéshez, a 
munkamániához" vezet.

Hannah Arendt szerint a „rombolás", „amelyet a szükség végez az emberi élet
ben", leginkább az állampolgárnak a politika szféráján kívülre taszításában áll, aminek 
íövetkeztében az érintetteket az autentikus élet lehetőségétől fosztják meg (Arendt 
..90). Ezért feleleveníti a poieszisz és praxisz ókori (arisztoteleszi) megkülönbözteté
sét, azaz az öncélú cselekvésnek és az instrumentális munkának az elválasztását, a 
nunkát a szükségletek, a politikát mint praxist a szabadság, az önmegvalósítás és az 
incélú diskurzus szférájába emelve. Mindez nem véletlen korunkban, miként az eh- 
lez hasonló tendenciákról megállapítja Márkus György: „A cselekvés olyan formájá- 
íak fölmutatására irányuló igyekezet azonban, amely konzisztens módon 
szembeállítható a termelés instrumentális tevékenységeivel, mintha csak ismét a pra- 
dsz olyan fogalmát eredményezné, amelyből hiányzik a cselekvés néhány alapvető 
smérve, azok a jegyek ugyanis, amelyek az események menetére való tevékeny
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Az első a pihenő idő: a szó hagyományos értelme: a pihenés é 
pihenés és a játék azonban nem lesz elégséges, hogy kitöltsük a jövőbei 
rendelkezésünkre álló szabadidőt.

A szabadidő második része tartalmazza majd a tanulást is. Másként 
egyre több ember fogja szabadidejét a rendszertudományok és a s; 
tanulmányozásával tölteni, hogy alkalmazkodjanak az információs korszal 
vesznek különböző kultúrával, hobbikkal, művészetekkel kapcsolatos ta 
(Az Egyesült Államokban a felnőttoktatás már ma is az oktatás leggyorsal 
vő formája.)

A szabadidő harmadik része a jobb társadalmi életet fogja szolgí 
társadalmi tevékenységre vonatkozó információgyűjtést és -elemzést, v í 

tervek és elképzelések kialakítását” (Masuda 1988: 62).
Hasonló megközelítésben, de nagyobb problémaérzékenységgel tán 

dést Adam Schaff: „...a kevésbé fejlett társadalmakban mind a múltban, 
inkban az emberek keményen dolgoznak, hogy kielégítsék elemi szüks 
valóban csak azt az időt tudják igazán élvezni, amikor nem dolgozni 
helyzetnek éppen az ellenkezőjét találjuk a magas szinten iparosodott о 
élő kortársainknál. Annak a veszélye fenyeget, hogy a szabadidő »megro 
ember felszabadul a munkavégzés alól, s minden ideje szabad idő lesz. í< 
szabadideje nem a munkaszakaszok közötti szünetet jelzi majd, hanem vi 
egész életén... Előre kell haladnunk a munkától az emberi tevékenység új, 
formái felé” (Schaff 1984: 308-309). Schaff elsősorban a folyamatos tanul 
emeli ki, illetve annak más tevékenységekkel való kombinálhatóságát, am 
zethet „az univerzális ember” és a „dinamikus társadalom” ideáljához, £ 
dens” megtartásával. Más szerzők még pesszimistábbak a jövőt illetőé 
Bauman írja: „Az értelmiségiek voltak azok, akik a korábban bizalmatlan i 
az oktatás szükségességéről és az információ értékéről meggyőzték... 
(elektronikus) technológia segítségével a piac learatja a gazdag termést, 
a meggyőződés érlelt, hogy a tanulás emberi kötelesség és (az akármilye 
ció hasznos. A piacnak sikerült elérnie azt, amivel az értelmiség siKertelenü 
zott: az információk fogyasztását kellemes, szórakoztató időtöltéssé tette, 
az egyén szórakozásainak a sok közül csupán egyik válfaja lett. A hac 
értelmiség által kidolgozott mércék szerint pedig népszerűségének csúcsá 
kességének mélypontjára fog eljutni” (Bauman 1993: 13).

T evékenységtársadalom

A munkatársadalmat felváltó „tevékenységtársadalom” modellje minőségi i 
tételez, amely a munkatársadalom kritikáján és változásán alapul, és a 
emberi aktivitás lehetőségével számol.



beavatkozáshoz és az olyan konkrét helyzetek megvalósítására irányuló törekvéshez 
kapcsolódnak, amelyekben valamit meg kell tenni vagy el kell érni. Az említett szerzők 
nem jelentéktelen különbségei az igazi praxisz értelmezésének terén számos esetben 
a nyelv és a kommunikáció általuk paradigmatikusnak tekintett modelljére vezethetők 
vissza, a diskurzusra, a vitára vagy épp a dialógusra... A kortárs gyakorlati filozófia 
azért vezette be széles felületen ismét a tett, a cselekvés antik fogalmát, hogy ama 
politikai tevékenységek specifikumának kifejezésére alkalmas kategóriát nyerjen, 
amelyek manapság talajukat vesztik az elbürokratizálódás és a véleményirányítás 
szakértők által vezetett folyamatában. Ez a filozófia ugyanakkor, végső soron, mintha 
megfeledkezne arról, hogy a politika területe nem merül ki a konverzációban és a 
disputában, hanem olyan mező, ahol döntéseket hoznak és cselekvőén lépnek fel" 
(Ágh 1985: 26). A „homo politicus" és a „homo oeconomicus" ember kontrasztja 
valamely prioritásának hangsúlyozásához szükséges: „a gazdasági ember fogalma 
nem egy semleges absztrakció, hanem egyben a gazdaságban tevékeny ember 
elsődlegességét is jelenti az ember más élettevékenységeivel szemben, ahogy a 
politikai ember fogalma a politikum elsődlegességét."34

A keresőtevékenységen kívüli életidő növekedésének trendje tehát olyan terepet 
szabadít fel, amelyet más cselekvési területek foglalhatnak el, ugyanakkor jobban 
összegyeztethetővé válik a kereső tevékenység és a hivatáson kívüli életszféra. Az 
időszuverenitás iránti igény, a merev munkaerőminták felbomlása, az életstílus indivi
dualizálódása, differenciálódása és pluralizálódása a munka és a szabadidős tevé
kenységek viszonyát is átalakítja. A különböző formájú és indíttatású tevékenységek 
néha már a megkülönböztethetetlenségig keverednek.5 Nemcsak arról van szó, hogy 
a szabadidő révén megszerezhető társadalmi és személyes többlet „visszaáramlik” a 
munkaszférába, vagy a szabadidő behatol a munkaidőbe (Szilé 1993: 224-225), de 
a szabadidős tevékenység önálló értékké válik.

A munka öröme és a szabadidő boldogsága nem feltétlenül egymás után követ
keznek be. Ez az elméleti megközelítés termékeny kiindulópontja lehet a szabadidő 
megújuló értelmezésének és vizsgálatának.

A szabadidő-civilizáció

A „szabadidő-civilizáció" modellje korunk legjellemzőbb vonásának a megnövekedett 
és átalakult szabadidőt és az ebből fakadó problémákat tartja. így kerül e kérdéscso
port a kutatások középpontjába. A negatív tendenciák észlelése ellenére alapvetően 
pozitívan értékeli a kialakult helyzetet, még inkább optimistán tekint a jövőbe.

A „szabadidő civilizációja" a posztmodern periódusa, ahová most lépünk be, ahol 
megszűnőben van az életút hármas, elkülönülő tagolódása tanulásra, munkára és 
szabadidőre. A „szabadidő-társadalom" igazi terepe a kultúra világa. Megnövekszik 
az iskolázás ideje, új képzési formák jelennek meg. Bár ezek a szakmai képzés körül 
koncentrálódnak, de mellette megnő a szabadidő nevelési dimenziója, reaktiválódik a
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„nevelő szabadidő" szerepe. Ugyanakkor a mások általi emancipálás helyett az 
egyén autonóm választására, cselekvésére kerül a hangsúly. E megközelítés képvise
lői szerint olyan kulturális érába jutunk, ahol a nevelés és a pedagógia funkciója 
nemcsak erősödik, de meg is változik, mert a cél az egyén autonómiájának fokozása 
és olyan szuverén személlyé formálása, aki önmaga képes dönteni szabadideje fel- 
használásáról, akár a kulturális termékek „populáris” termeléséhez és fogyasztásához 
való viszonyáról. Ehhez magának a nevelésnek is át kell alakulnia: autonóm szemé
lyek „lehetetlen” képzésére kell vállalkoznia (Castoriadis 1991), hogy ne mások (sza
badidő-kutatók, politikusok, a kultúripar vezetői stb.) határozzanak — értelmiségi 
ízlésterrort alkalmazva — helyette, felette az „értelmes szabadidő-eltöltés” általuk 
adott kívánalmainak megfelelően. Mindez a humántudományok széles körű elsajátítá
sát és felhasználását igényli, ahol a modern technika, a kulturális ipar segítheti az 
információszerzést, az önismeret, az önsegítés „eszköze” lehet, azaz partner, nem
csak „ellenség", mint a lebecsült populáris kultúra terjesztője (Rammert 1990: 223). 
Eddig a „tanult emberek" saját feladatuknak tekintették, hogy őrködjenek a tömegkul
túra fogyasztása felett egy univerzálisnak hirdetett, a magas kultúrára alapozott érték
rend nevében. Az értelmiségiek, akiknek természetes terepük a magaskultúra világa, 
saját értérendjüket kiterjesztve fogalmazták meg korábban az ideális „szabadidő-tár
sadalom" képét. Fenti szerepvesztésük a tömegkultúra posztmodern szalonképessé 
válásával nem hagyja változatlanul a „szabadidő-társadalom" képét sem, amelyet 
eddig ők formáltak a maguk képére, ízlésüknek, értékrendjüknek, legitimációs szük
ségletüknek megfelelően. A posztmodern az értelmiségi vízió összeomlását is jelenti 
az általa formált szabadidőről, Az értelmiség nem tarthat többé igényt a szabadidő
társadalom értékpreferenciáinak kijelölésre. „A tömegkultúráról szóló vita a kirekesz
tett egykori szabályalkotók siránkozása" — írja Bauman (1993: 13) —, ugyanakkor a 
régi szerepet visszakívánók értéknihilizmussal, relativizmussal és dehumanizálódással 
vádolják a posztmodern korszakot mint „üres érát". Igaz, az emberiség aligha tud 
már lemondani az emancipatorikus és „jövőt javító stratégiákról" — mondja Bauman 
— , de a modernitás által emancipálódott emberek, a tudás „másik" típusát használ
ják fel ehhez: „A figyelem eltolódott az olyan jellegű tudás irányába, amelyet az 
emberek az autonómia és a szolidaritás szféráinak kiterjesztésére irányuló erőfeszíté
seikben felhasználhatnak. Egyre inkább úgy tűnik, hogy ez az emancipáció utolsó 
esélye" (Bauman 1993: 19). Megbízható információk birtokában maguk a közvetlenül 
cselekvők döntenek vagy választják ki „szakértőiket” . Dolgaikat ők maguk lesznek 
képesek irányítani és szervezni, elismerve értékek, életmódok és „nyelvjátékok” plu
ralizmusát.

Ugyanakkor e pozitív lehetőség mellett számolni kell „a két pólusú társadalom", 
sőt a „két pólusú világ" valóságával, amely rá fogja nyomni bélyegét a szabadidő-tár
sadalomra is, tovább tagolva az életesélyek különbözőségével a szabadidő-felhasz
nálás tartalmát és formáját.
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Összegzés

Végül is mind a négy modell a modernitás kritikáján alapul, és a modem társadalmat 
felváltó posztmodern szemléletébe és empirikus tendenciájába ágyazódik. A poszt
modern sokszínű jegyeiből különböző mértékben és arányban, szelektíven építkez
nek. Eltérő, de nem összemérhetetlen paradigmákról van szó. A mai helyzet nem 
írható le egyetlen modellbe sűrítve.

Mint láttuk, két tényező hat mindenekelőtt napjaink szabadidő problematikájának 
tárgyalására: az egyik a „klasszikus" munkatársadalom mélyreható módosulása; a 
másik annak a normatív megközelítésű értelmiségi beszédnek az ellehetetlenülése, 
amelyet az értelmiség mint „Törvényhozó" (Bauman) a szabadidő mibenlétéről, fel- 
használásáról és megítéléséről kialakított. A régi értelmiségi szerep válságakor a 
prófétai ihletésű normatív monológot a sokrétű leírással, multidimenzionális megköze
lítéssel, dialógussal, azaz az élet- és gondolkodásformák pluralizmusával, kultúrák 
(elit- és tömegkultúra) merev érték-megkülönböztetésének feloldásával helyettesíthet
jük, ami még nem a „popkultúra apoteózisa", mert megengedi a kulturális elit számá
ra, hogy saját (bár már megosztott) értékpreferenciáit kifejezésre juttassa és mellette 
érveljen. Ez alternatív modellként ízlésbefolyásoló, de nem represszív jellegű, csupán 
egyike a — választásra felkínált — lehetséges beszédeknek.

E szemlélet elfogadása új helyzetet teremt és új lendületet hozhat a szabadidő 
szociológiája számára is, amelyben a szabadidő mint a posztmodern társadalom 
leírásának része, reprezentáns ideje jelenik meg. A posztmodern társadalom tehát a 
„szabadidő civilizációja" abban az értelemben, hogy a megnövekedett szabadidőt a 
régi normativitás alól felszabadítja. Természetes következménye ennek, hogy a leírá
sok között lesz „posztmodern beszéd" a posztmodern korszak szabadidő társadal
máról. De erre nézve is szükséges, mert érvényes a „posztmodern szociológia" és a 
„posztmodern szociológiája" közötti baumani különbségtevés (Bauman 1993: 19).

A szabadidő-kutatás kihívás a jövő szociológiája előtt. Részben magának a szo
ciológiának a szemléletváltása, feladatainak, céljainak és tárgyának átalakulása befo
lyásolja, megújítja a szabadidő-kutatást; részben maga a szabadidő szociológiája 
nyit új perspektívát a szociológia számára. A mai szociológia „kopernikuszi fordulata", 
amely a magatartáskutatás, a kommunikáció, a kultúra és a mindennapi élet és tudás 
iránti fokozott érdeklődést hozza magával, hozzájárul a szabadidő-kérdés iránti figye
lem növekedéséhez és új szemléletéhez, elsősorban a „megértő szociológai” és a 
fenomenológiai szociológia térnyerése révén. Az új szociológia a szabadidő-tevé
kenységet úgy mutatja be, mint olyan új társadalom reprezentációját és teremtésének 
helyét, amely társadalom tagadja a termelés globális logikáját és a termelés logikája 
által uralt szabadidőt, és úgy ábrázolja, mint a társadalmi cselekvők által létrehozott 
és definiált szabadidőt, mint az életidő meghatározó, privilegizált, önértékkel rendel
kező részét, mint az egyén szabad szabadidő-birtoklását.

A szabadidő tehát nem pusztán a munkával kapcsolatos „többlet", nem „mara
dékidő", amely „maradék témaként" kutatható.
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Jegyzetek

1 A  munka és a szabadidő egymást (és egymás értelmezését) befolyásoló szerepére már G. Friedmann 
felhívta a figyelmet: „A munka modern problémái nem ragadhatók meg és nem érthetők meg anélkül, 
hogy szemügyre vennénk a szabad idő fejlődésében ma megnyilvánuló általános tendenciákat. Azt 
tapasztaljuk, hogy (a legkülönbözőbb országokban és miliőkben) sok ember próbálja a szabad időben 
megvalósítani azokat a lehetőségeket, amelyekkel hivatásszerűen munkájában nem tud élni... nem mintha 
a munkamodalitásai megmagyaráznák a szabad idő minden jellemzőjét, hiszen ennek tartalmi és formái 
annyira különbözőek a területek, tradíciók, a kulturális sémák és a társadalmi-gazdasági szintek szerint. 
Tévedés lenne — mint ahogy mindig tévedés — egyetlen «tényezőt» kitüntetni, azt állítva, hogy abban 
található az annyira különböző és komplex jelenségek egyedüli kulcsa (Friedmann 1971: 180).

2 „Tételezzük fel, hogy jelenleg a munka adja az ember életének célját, illetve biztosítja azokat a kereteket, 
amelyekben kifejtheti törekvéseit, hogy független lehessen a társadalmon belül. Ha ez igaz, akkor az új 
technológiák alkalmazása miatt eltűnő munka helyébe új utat és új keretet kell találnunk, hogy az ember 
elérhesse céljait. Ezt a feladatot társadalmi alapokon kell megoldanunk. Tehát a társadalomnak újabb 
emberi életcélokat kell kitermelnie lehetséges alternatívák formájában, amelyekből az egyén választhat, 
s ezen keresztül adhat életének »értelmet«... Amikor az eljövendő társadalom munkanélkülijéről beszé
lünk...a jelenlegi helyzettel ellentétben — a munkanélküli személy valamennyi anyagi szükségletét 
kielégítik, s anyagilag nem szenved majd «munkanélküli állapota« miatt. Az egyetlen, amiben hiányt 
szenved majd, a munka. Figyelembe véve azonban, hogy az embernek alapvető szükséglete az aktív élet 
iránti igény, illetve foglalkoztatja a munkájával kapcsolatos szociális helyzet — különösen fiatalok 
esetében — , ez a probléma súlyos gondot jelent majd az emberiség számára" (Schaff 1984: 308-309).

3 „Mindenekelőtt szükség van a munka megfelelő filozófiai felfogására, amely a munkát nem annak tartja, 
amivé ténylegesen lett — embertelen napszámnak, amelyet az automatizációnak minél hamarabb 
feleslegessé kell tennie — , hanem olyan valaminek, amit a gondviselés az ember teste-lelke javára szánt" 
(Schumacher 1991: 36). Lásd továbbá ,Az emberarcú technika—  című fejezetet (150-164).

4 „A francia forradalom vetett véget az ősi helyzetnek, amely öröknek tetszett, vagyis hogy az állampolgár
ság előfeltétele egy olyan megkülönböztetés, illetve privilégium, amely — az emberi történelem legna
gyobb részében — többnyire a kellő szabadidővel rendelkező férfiaknak volt fönntartva. Az 
állampolgárság az emberiség egyetemes állapotává vált, amelyet a képviseleti kormányzás liberális, bár 
antidemokratikus leleménye tett lehetővé" (Tamás 1993: 150).

5 Az otthoni munka terjedésével, a házi munka értékének növekvő elismerésével felfigyelnek arra, mennyire 
nehéz elméletileg is tisztázni, „mikor és kinek a számára jelent például a főzés vagy a gyermekgondozás 
munkát vagy szabadidőt, vagy mindkettőt..." A munkával és szabadidővel kapcsolatos régi sztereotípiák 
a női életvitel komplexitása miatt itt nem működnek (Pieper 1993: 146).
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MŰHELY

Albert Fruzsina—Dávid Bea

MAGYARORSZÁGON TANULÓ KÜLFÖLDI DIÁKOK 
KAPCSOLATHÁLÓZATI JELLEMZŐI*

1993-ban, amikor az Európai Közösség és más szervezetek az integrációt és a 
határok eltörlését próbálják megvalósítani, Magyarországon (és szerte a világban) 
naponta tapasztaljuk, hogy mennyire problematikus a másság tolerálása, elfogadása. 
Hazánk egyik oldalról a Közösséghez kíván csatlakozni, miközben egyre gyakrabban 
kell a felszínre kerülő etnikai problémákra és idegengyűlöletre megoldást találnia. 
Minden bizonnyal az általános gazdasági recesszió is hozzájárul, hogy ezek a prob
lémák ismét előtérbe kerültek, és hogy ez a kettősség így alakult.

Magyarországon a helyzetet tovább súlyosbítja az életszínvonal csökkenése, a 
rendszerváltásban való csalódottság, s hazánk földrajzi helyzetéből következően az 
elmúlt évek folyamán beáramló nagyszámú menekült, illetve bevándorló okozta fe
szültség. Az évszázadok során oly sokszor megtapasztalt bűnbakkeresés mechaniz
musa ismét működésbe lépett, és politikai mozgalmak is ideológiai támaszául 
szolgálnak a növekvő fajgyűlöletnek.

Pedig szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy a Közösséghez csatlakozás 
magával hozza a gazdasági és politikai határnélküliség mellett a munkaerőpiac meg
változását is: egyre több külföldi fog hazánkban meghatározatlan ideig tanulni, dol
gozni, esetleg végleg letelepedni. Azt, hogy a magyar társadalom ezt az új helyzetet 
mennyire tudja majd elfogadni, még nem lehet pontosan tudni, de az bizonyos, hogy 
valamilyen megoldást kell találni az efféle problémákra.

Egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy az idegeneket mennyi atrocitás és inzultus 
éri. Feszült életünkben egyre türelmetlenebbek vagyunk, nehezebben tudunk mások
ra figyelni és a nehézségeken felülkerekedni.

Felvetődik tehát a kérdés, vajon a hosszabb időt hazánkban töltő külföldiek ho
gyan élik meg ezt a helyzetet? Mennyire tudják otthon érezni magukat Magyarorszá
gon? Kikkel barátkoznak, mennyire integrálódnak a társadalomba?

Ezekre a kérdésekre kerestük a választ, amikor 1990-1991-ben száz Magyaror
szágon tanuló külföldi diák kapcsolathálózatát mértük fel. Az idegengyűlölet akkori
ban még nem volt ennyire aktuális téma, s bár a diákok az adatfelvétel során

* A tanulmány az OTKA támogatásával készült.
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számtalan negatív tapasztalatról számoltak be, az adatgyűjtés lezárulása óta a hely
zet lényegesen rosszabbodott.

Adataink alapján jellemezni szeretnénk a hazánkban tartózkodó külföldieknek e 
speciális csoportját, az itt tanuló diákokat. Célunk, hogy megnevezzünk néhány ren
dező elvet, mely kapcsolataik alakulásában szerepet játszik, és módszereinkkel „be
fogható" volt.

Az alkalmazott módszerről

A kérdések megválaszolására alkalmazott módszer a hálózatelemzés, amelynek kiin
dulópontja az individuumok, illetve csoportok közti egymásra hatás („interakció”) 
adott pillanatban megfigyelhető mintázata. Míg egy bizonyos cselekvő személy tulaj
donságai (pl. életkora, neme, etnikai hovatartozása, intelligenciája, jövedelme) a kü
lönböző környezetekben állandóak, a viszonyok környezet-specifikusak, azaz az in
terakciók változásával módosulnak. A viszonyelemzés célja tehát az, hogy az egyén 
tulajdonságai mellett társadalmi-strukturális kontextusát is megragadja, és ennyiben 
többet nyújt a kutatónak, mint a hagyományos tulajdonság-alapú vizsgálatok.

A hálózat alanyai között meglévő, illetve hiányzó kötések alakzata sajátos háló
zatstruktúrát alkot. A hálózatelemzés központi problémája, hogy megmagyarázza az 
alanyok egymás közti kapcsolatának különbségeit, mivel „az alanyok közti viszonyok 
struktúrájának és az alanyok hálózatbeli helyzetének fontos viselkedési, észlelési és 
attitűdbeli következményei vannak mind az egyes egységek, mind a rendszer egé
szére nézve” (Knoke—Kuklinski 1982: 13).

Kérdőívünkben az egocentrikus hálózatok leírására a személyes kapcsolatok funk
cionális szempontból igen különböző típusait egybegyűjtő Fischer-módszer (Fischer 
1982; McCallister—Fischer 1978) általunk némiképp az egyetemi életmódra adaptált 
változatát használtuk fel. E módszernek a ZUMA által átdolgozott, az eddigi magyar 
vizsgálatokban felhasznált változata (Angelusz—Tardos 1991: 69-70) nyolc életszerű 
szituáción keresztül próbálja megragadni az egyén kapcsolathálózatát: barátait, is
merőseit, szakmai és azonos érdeklődésen alapuló kapcsolatait. Az első lépésben az 
egyénnek nyolc névgenerátor szituációban kell megneveznie azokat, akikhez az adott 
helyzetben fordulna. Minden szituációban maximum öt személyt említhet. A követke
ző lépcsőben az említett személyek bizonyos jellemzőit (nemét, korát, iskolai vég
zettségét, állampolgárságát) kérdeztük meg. Saját változatunkban kimaradtak a 
családra, rokonokra, munkahelyre vonatkozó kérdések, hiszen ezek — külföldi diá
kokról lévén szó — nem játszanak szerepet. Az utóbbiakat más, a diákok életformáját 
firtató kérdésekkel helyettesítettük (lásd 1. melléklet). Adatainkat az SPPS PC+ prog
ramcsomag segítségével elemeztük.

A vizsgálat során megkérdezettek száma száz fő, akik mindnyájan a Semmelweis 
Orvostudományi Egyetem nappali tagozatos, külföldi férfihallgatói. A kisméretű és 
nem reprezentatív minta természetesen csak óvatos következtetéseket enged meg. A
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teljes hallgatólista hozzáférhetetlensége miatt külön mintavételi eljárás nélkül válasz
tottuk ki a kérdezetteket, akiket további öt alcsoportba soroltunk: afrikai, arab, volt 
szocialista, nyugatnémet és izraeli.

Dolgozatunkban természetesen kitüntetett figyelmet kaptak a diákok magyar kap
csolatai, hiszen fő célunk az integráció fokának mérése volt.

A hálózatok leírására a következő mutatókat használtuk fel:
A hálózat MÉRETE a társadalmi integráció közvetlen indikátora, az interperszoná

lis környezetben található partnerek számát jelzi. A kapcsolatok kiterjedtségét, gaz
dagságát két egyszerű módon mérhetjük: egyrészt, hogy a megkérdezettek 
összesen hány személyt említettek a nyolc névgeneráló szituációban, másrészt, hogy 
az (gy leírt mikrohálózatukat hány különböző személy alkotja.

A kapcsolatok szorosságát, tartalmi intenzitását méri a MULTIPLEXIT'S mutatója, 
amely az összes emlltés/összes személy hányadosa. Ez a mutató annál magasabb, 
minél több funkciót tölt be, minél sokrétűbb ugyanaz a kapcsolat.

A multiplexitással összefüggő másik mikrohálózat-mutató a SŰRŰSÉG, amely az 
öt legfontosabbként megemlített személy közti kapcsolatok meglétét méri. A hálózat 
sűrűsége a kiterjedés fordított jellemzője, a partnereket összefűző kötések átlagos 
erősségét határozza meg. A sűrű, azaz zárt környezet tipikusan kevéssé szerteágazó 
kapcsolatokra utal. Ha a magas multiplexitás értékekkel magas sűrűség értékek pá
rosulnak, akkor ez a hálózatok sokfunkciós jellegének, ugyanakkor nagyfokú belső 
zártságnak bizonyítéka.

A szociális környezet tartalmi jellemzésére a HOMOGENITÁS-HETEROGENITÁS 
mutatói szolgálnak. Ezek különböző ismérvek alapján mérik, hogy a kapcsolatok 
mennyire szerveződnek a hasonlósági szelekció („like me" elv) alapján, azaz bizo
nyos társadalmi-demográfiai szűrők mennyire érvényesülnek a releváns kapcsolatok
ban. Az átfedést mutató, azaz „sűrű" hálózatokban valószínű, hogy a kapcsolatok 
homogének lesznek.

A heterogenitás a hálózat kiterjedésével nó, az egyén interperszonális környezeté
ben lévő eltérő személyekre utal. „A kapcsolatban részt vevők hasonlóságának foko
zódnia kell a kötések erejének növekedésével" (Granovetter 1973: 88), tehát a 
legintimebb, legszorosabb kapcsolatoknál várható a legnagyobb homogenitás. Dol
gozatunkban a heterogenitást, illetve homogenitást az etnikai hovatartozás, a nem, a 
kor és az iskolázottság dimenzióiban kísértük figyelemmel.

A vizsgált személyeknek mind a szélesebb körű, mind a szűkebb körű kapcsola
tait igyekeztünk több oldalról feltárni. Aszerint, hogy az egyes szituációkra mennyire 
jellemzőek az etnikai tekintetben homogén, illetve heterogén kapcsolatok, vagyis 
mennyi az említettek között a magyar, és a megkérdezett diákok hány százaléka nem 
említett egyáltalán magyar személyt, a nyolc szituációt két szférába, „bizalmas", illet
ve „társas" szférába osztottuk. A „társas" szférába a BETEGSÉG, TANULÁS, SZAK
MA, MOZI és a HOBBI szituációk, az „intim" szférába az INTIM, PÉNZ, VÉLEMÉNY 
szituációk tartoznak (lásd 1. melléklet).
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Hipotéziseink

A vizsgálatot előkészítő mélyinterjúk, illetve saját személyes tapasztalataink alapján a 
következőket feltételeztük:

1. A külföldi diákcsoportok mindegyikére — más-más oknál fogva — jellemző 
bizonyos fokú szegregáció: nem sikerült beilleszkedniük a magyar környezetbe. Elkü
lönültségük mértéke és okai különbözőek. Előfeltevésünk szerint ezek több dimen
zióban is tetten érhetőek.

a) „ÖSZTÖNDÍJASOK" — „ÖNKÖLTSÉGESEK"
Az ösztöndíjasok (arab, afrikai és volt szocialista diákok) kollégisták, beszélnek ma
gyarul, együtt laknak és tanulnak a magyar diákokkal, azaz a kapcsolatteremtésnek 
esetükben sem intézményes, sem nyelvi akadályai nincsenek.

Az önköltségesek (német és izraeli alcsoport) idejük javát szeparáltan, saját alcso
portjuk tagjaival és más európaival, illetve csekély számú amerikaival együtt töltik, 
mindennapjaikban gyakran vannak kommunikációs nehézségeik a magyar lakosok
kal (bolt, tájékozódás), tanáraikon és esetleg főbérlőjükön kívül ismerkedési alkalmaik 
korlátozottak, kivéve, ha rokoni kapcsolatokkal rendelkeznek (a német diákok körül
belül 30%-a). E fenti elkülönítés tehát magában foglalja azt is, hogy az „ösztöndíja
sok” kollégisták, az önköltségesek nem, s ez utóbbiak a nyelvet sem beszélik.

b) „SZÍNESBŐRŰEK" (afrikai, arab diákok) — „EURÓPAIAK" (a szó szoros értel
mében: németek, a volt szocialista országok diákjai, de bizonyos értelemben az 
izraeliek is.)
Az első kategóriába tartozó diákok külföldi származása, idegensége ránézésre kide
rül. Ennek következtében gyakran érik őket inzultusok, néha komoly fizikai fenyege
tettség, és az idegengyűlölet, illetve a faji előítéletek is főként őket sújtják. A barátko- 
zást elősegítő jó intézményes pozíciójukat tehát nagymértékben rontja ez a tényező. 
Másrészt, ezek a diákok az európaitól eltérő kultúrkörből valók, mások a szokásaik, 
hagyományaik, ami főként a szorosabb kötelékek kialakulása ellen hathat.

A második kategóriába sorolt diákok a magyarokéhoz hasonló kulturális háttérrel 
rendelkeznek, értékrendjük modern, nyugatias, bár az alcsoportok egyéb tekintetben 
meglehetősen különböznek egymástól.

A magyar nyelv ismerete, a magyarokkal való együtt tanulás és együttlakás, a 
hasonló kulturális háttér elősegíti, a nyelvi nehézségek, az eltérő tradíciók és az eltérő 
bőrszín pedig gátolja a magyarországi beilleszkedést, amelynek vizsgálata kutatá
sunk fő célja.

Alaphipotézisünk szerint tehát az itt tanuló külföldi diákcsoportok eltérő mértékben 
ugyan, de szegregáltak, ami leginkább kapcsolathálózatuk zártságában, és etni 
kai/faji tekintetben homofil kapcsolataikban ragadható meg. Mivel a diákság számos 
egyéb oknál fogva is zárt, szubkulturális tömböt alkot (lásd Angelusz—Tardos 1991:

84



148-182), a társadalom egyéb rétegeitől eltér, kontroll adatként a magyar egyetemis
ták körében végzett hálózatelemzések adataira hivatkozunk, kiszűrve ezzel a kor és 
az iskolai végzettség eltéréséből adódó torzításokat.

A vizsgált a lcsoportokró l

Az általunk vizsgált alcsoportok tehát a következők:
1. Az afrikaiak elnevezés fedi a nagyrészt Afrikából érkezett diákokat, akik között 
azonban van néhány keleti diák is Mongóliából, Bangladesből, Laoszból. Közös is
mérvük, hogy valamennyiükön szembeötlő külföldi származásuk, tudnak magyarul, 
az egyetemen egy tanulócsoportban vannak magyar diákokkal, egy kollégiumban 
laknak velük, ösztöndíjukból tanulnak itt. A vizsgált csoportok közül átlagosan ők és 
az arab diákok élnek Magyarországon a leghosszabb ideje. A vizsgált diákok felének 
kapcsolathálózata gazdag (mikrohálózatuk több mint tíz főből áll), a multiplexitás és 
sűrűség mutatói szerint kapcsolataik sokfunkciójúak és zártak. Az említettek 47 szá
zalékát alkotják a saját alcsoportbeliek. Az intézményes elkülönülés tekintetében ez a 
csoport a legnyitottabb, mert az említetteknek „csupán" 59 százaléka jár ugyanarra 
az egyetemre.

Kapcsolathálójuk az arab alcsoportéhoz hasonló: kisebb méretű hálózat és azo
nos nemű kapcsolatok jellemzik. Magyar személyeket főleg olyan szituációban emlí
tettek (TANULÁS, SZAKMA), ahol kevésbé tudnak saját honfitársaikra támaszkodni. 
Domináns a férfi említettek száma, kivéve a magyar kapcsolatokat, ahol inkább nőket 
említenek. Ez főleg körülményeikből adódik, ugyanis alig van Magyarországon tanuló 
nő honfitársuk.

Érdekes az afrikai alcsoport magyar kapcsolatainak megoszlása a volt szocialista 
alcsoport adataival összehasonlítva. Míg az afrikai és az arab alcsoportban a magya
rok számszerű említése közel azonos, addig a szórás nagyban különbözik a volt 
szocialista alcsoportétól. Ez abból adódik, hogy az afrikai és az arab diákok közül 
sokkal többen, de átlagosan kevesebb magyart ismernek, míg a volt szocialista 
alcsoport egyes diákjai szinte semmilyen kapcsolatot nem tartanak fenn magyarok
kal, addig más diákok kiterjedt magyar kapcsolathálózattal rendelkeznek.

Eszerint, egy olyan skálán, melynek egyik pólus a „nem tud magyarokkal kapcso
latot teremteni", a másik pedig a „nem akar kapcsolatot teremteni", az arab és az 
afrikai diákok a skála előbbi, míg a volt szocialista diákok a skála utóbbi végén 
helyezhetők el. Az intim szférát a társadalmi szféránál is jóval kevesebb magyar 
kapcsolat jellemzi.

2. Az arabok nevű következő alcsoportunkba a Szíriából, Jordániából, Izraelből 
érkezett arab, 80 százalékban mohamedán diákok tartoznak. Egy kivételtől eltekintve 
ők is kollégisták, jól beszélnek magyarul, a magyarokkal egy csoportban tanulnak, de 
láthatóan idegenek. Mikrohálózataik zömében kapcsolatgazdagok és nagyon sűrűek 
(a csoport 65 %-ánál 100% a szűkebb baráti kör súrűségmutatója). Az említettek 35
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százaléka magyar állampolgár. A csoport tradicionálisabb voltát jelzi, hogy az afrikai 
alcsoporthoz hasonlóan a saját nembeliek választása dominál, bár ezt a tényt magya
rázza az is, hogy e két csoportból alig, illetve egyáltalán nem tanulnak női hallgatók 
az egyetemen.

3. A németek alcsoportba hajdani nyugatnémet diákok tartoznak. A megkérdezet
tek körülbelül egyharmada magyar származású, és valamennyire beszélik is a ma
gyar nyelvet. Önköltségesek, bérelt lakásban laknak, és néhány más nyugat-európai 
diákkal közösen külön német nyelvű oktatás folyik részükre. Kapcsolathálójuk a legki
terjedtebb. Kiugróan magas multiplexes és sűrűség mutatójuk szerint kapcsolataik 
sokfunkciójúak és zártak, nemi tekintetben viszont az izraeli alcsoporttal együtt a 
legkiegyensúlyozottabbak. A hálózatban említett magyar személyek aránya 30 száza
lék. Ez az adat inkább a három ösztöndíjas, a magyar diákokkal együtt tanuló alcso
porthoz áll közelebb. A német kapcsolathálózatok viszonylagos nyitottságára két 
magyarázat merült fel: a diákok a nyelvtudás hiányát valami mással kompenzálják (pl. 
pénz vagy más javak), illetve alapjában véve barátkozóbbak és szociálisabbak, mint 
a másik nagy alcsoport. Egyik magyarázat sem hagyható figyelmen kívül, mindegyik 
hatása jelentkezik. Az interjúzás során kiderült, hogy a diákok 30-35 százaléka ma
gyar származású; jól beszélnek magyarul, magyar rokonságukra számíthatnak, en
nek ellenére magyar kapcsolataik nem számosabbak a német származásúakénál.

4. A volt szocialisták alcsoportot az egykori keleti blokk országaiból öt-hat éve 
még magyar, napjainkban saját országukbeli ösztöndíjjal érkező diákok alkotják. Kol
légisták, beszélnek magyarul, a magyar diákokkal együtt laknak és tanulnak. Az 
afrikai alcsoporthoz hasonlóan magyarok alkotják a hálózatok 45, saját alcsoportbeli
ek a kapcsolatháló 40 százalékát. Kapcsolathálójuk a német alcsoport mögött a 
második legkiterjedtebb. Ők említik a legtöbb magyar személyt, ugyanakkor a ma
gyar állampolgárt egyáltalán nem említők száma a másik három alcsoportéval azo
nos. Eszerint az alcsoporton belül markánsan elkülönül egy, a magyaroktól elzárkózó 
és egy nagyszámú magyar kapcsolatokkal jellemezhető részpopuláció.

5. Az izraeliek alcsoportba az önmagukat zsidónak nevező, 90 százalékban zsidó 
vallású, izraeli állampolgárságú diákok tartoznak. Az izraeli felsőoktatásban tapasz
talható helyhiány miatt jöttek Magyarországra tanulni. Legtöbbjük családja az ő éle
tükben vándorolt ki Izraelbe különböző kelet-európai országokból. Önköltségesek, 
albérletben laknak és külön angol nyelvű oktatás folyik számukra. Nem tudnak ma
gyarul. Választásunk azért esett épp rájuk, mert az esetleges antiszemita tendenciák 
hatását szerettük volna mérni. (Ez azonban a csoport nagymértékű zártsága miatt 
végül is nem sikerült.)

Az izraeli diákok között a legmagasabb a magyar személyt egyáltalán nem említők 
aránya (45%), és ők említik a legkevesebb magyart is a vizsgált szituációkban. Ennek 
részben az az oka, hogy az átlagos hálózatméret ebben a csoportban a legkisebb, 
hálózataik főként közepes méretűek.

Az összes vizsgált alcsoportra megállapítható tehát, hogy életkori, kulturális és faji 
tekintetben egyaránt homogének, magas a magyar ismerőst egyáltalán nem említők
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aránya, ami mindenképpen arra utal, hogy a csoportok faji tekintetben is szegregál- 
tak.

Az összes alcsoport közös jellemzője még, hogy a kapcsolatok nagy része vagy 
saját, vagy magyar állampolgárságú, nem pedig más külföldi diák.

A magyar kapcsolatok száma az intim szférában a legkisebb.

Az egyének kapcsolathálózatait meghatározó tényezők

Próbáljuk meg áttekinteni azokat a tényezőket, amelyek az egyes alcsoportok hálóza
ti jellegzetességeit meghatározzák, és magyar kapcsolataik számát és jellegét befo
lyásolják. A kapcsolatszerveződés két fő motfvuma imserhető fel. Egyrészt a lehető 
legkisebb költségen létesíthessenek kapcsolatokat, amire az etnikailag, kulturális, 
életkori stb. tekintetben leghasonlóbb személyek a legalkalmasabbak, tehát a honfi
társak, azonos földrészről valók (azaz a faji értelemben vett homofília). Másrészt, 
számukra bizonyos előnyökkel járó kapcsolatokat alakítsanak ki például a magyarok
kal (faji tekintetben heterofil kapcsolatok), aminek a költségei egyrészről nagyobbak, 
mert sokkal több különbséget kell áthidalni, másrészről viszont számos előnye van: 
hely- és nyelvismeret, otthonosság stb.

A különböző alcsoportok etnikai értelemben vett heterogenitását, különös tekintet
tel a magyar kapcsolatokra, mely dolgozatunk kiindulópontja volt, több dimenzió 
együttes hatása határozza meg. A dimenziók hatását vizsgáltuk egy általunk alkotott 
modell segítségével végeztük (2. táblázat).

A táblázat összeállításánál a legnagyobb nehézséget a SZEMÉLYISÉG változó/di- 
menzió operacionalizása jelentette. Lehetőségeinket figyelembe véve, a személyiség 
magyarázatához a hálózatméret adatainak felhasználása tűnt a legcélszerűbbnek. 
Úgy gondoltuk, ha egy személynek nagyméretű a hálózata, vagyis sok emberrel tart 
fenn kapcsolatot, akkor valószínű, hogy az illető barátkozó típus.

Elemzéseink során felmerült a kérdés, hogy vajon egy nagy kapcsolatháló a ma
gyar kapcsolatok számát csak pozitív (barátkozó típus, ezért magyar kapcsolatokat is 
létesít), vagy esetleg negatív irányba befolyásolhatja (sok honfitársával van kapcsola
ta, nincs szüksége magyar barátokra).

Annak megállapításához tehát, hogy az általunk felsorolt (a 2. táblázatban bemu
tatott) négy változó (INTÉZMÉNY, ETNIKUM, CSOPORTNAGYSÁG és SZEMÉLYI
SÉG) mennyiben befolyásolja, illetve módosítja az egyén magyar kapcsolatait, 
regresszióanalízist végeztünk.

A magyar kapcsolatokat befolyásoló tényezők magyarázatakor felmerült a „ma
gyar személyt említők" és a „magyar személyt egyáltalán nem említők” csoportjának 
különválasztása (1. táblázat). Erre azért volt szükség, mert a regeresszióanalízisben a 
függő változó (hány különböző magyar személyt említett) sok О-ás értéke miatt a 
modell magyarázó ereje jóval kisebb volt (módosított R négyzet .27) mint akkor, ha a
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függő változóban nem szerepelt olyan diák, aki nem említett magyar személyt. Ebben 
az esetben a módosított R négyzet .50 volt, amit jelentősebb eredménynek érzünk.

A modellben szereplő négy változó közül az INTÉZMÉNY hatása bizonyult a leg
erősebbnek (Sig T .0059). Ez azt jelenti, hogy a magyar kapcsolatok számát legin
kább az befolyásolja, hogy az illető diák kollégiumban lakik-e magyar diákokkal, vagy 
sem, és ezzel összefüggésben: beszéli-e a magyar nyelvet, vagy nem.

A regresszióanalízisben pozitív előjellel szignifikáns volt továbbá a SZEMÉLYISÉG 
változó is: minél nagyobb valakinek a hálózatmérete, vagyis minél barátkozóbb típus, 
annál több magyar személlyel állt kapcsolatban.

Az ETNIKUM változó szintén befolyásoló tényező (Sig T .0272), vagyis a modell is 
igazolta, hogy a magyar kapcsolatszerzés szempontjából előnyös, ha valaki kevésbé 
különbözik a magyaroktól.

A modellben szereplő változók közül a NAGYSÁGnak nincs, vagy csak alig van 
hatása.

Összegzés

Kutatásunk alátámasztani látszik alapvető hipotézisünket, hogy a Magyarországon 
tanuló diákcsoportok szegregáltak. A vizsgált alcsoportok elkülönülésének mértéke 
azonban az általunk vártnál kisebb.

A felmérés számunkra legváratlanabb eredménye azonban az volt, hogy az egyes 
külföldi diákcsoportok egymással szinte semmilyen kapcsolatot nem tartanak fenn. 
Ezt leginkább az arab és az afrikai diákok esetében tartjuk különösen kedvezőtlen
nek, hiszen ez a két csoport kénytelen legmélyebben átélni másságának következ
ményeit. Az elmúlt év talán hozott általunk nem ismert pozitív fejleményeket a 
külföldiek érdekeit védő egyesületek megszületésével.

Megállapíthatjuk azonban, hogy a dolgozat elején említett integrációs törekvések
nek a jelek szerint ellentmond a mindennapi gyakorlat, hiszen a későbbi, kultúrák 
közti közeledésnek ezt az egyetemista léthez tartozó, kellemes módját nem használ
ják ki az érintettek, noha abból távlatilag is számtalan előnyük származhatna. S eb
ben, úgy érezzük, kettőn áll a vásár: a magyarokon és a külföldieken.
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FÜGGELÉK

1. melléklet 

A 8 adaptált szituáció

1. BETEGSÉG : Ha véletlenül megbetegedne, és néhány napot ágyban kéne maradnia, 
meg tudna-e bízni valakit, hogy bevásároljon, elhozza a gyógyszert?

2. TANULÁS: Ha vizsgára készül és nincs jegyzete, vagy valamilyen más segítségre van 
a tanulásban szüksége, van-e olyan társa, akire számíthat?

3. MOZI: Vannak-e olyan barátai, ismerősei, akikkel időnként házibuliba, moziba, 
klubba, vendéglőbe vagy más szórakozóhelyre járni?

4. HOBBI: Van-e Önnek olyan kedvenc témája, időtöltése (sport, kultúra), amiről 
szívesen beszél másokkal?

5. SZAKMA: A legtöbb ember időnként szakmai dolgokról is beszélget. Beszélgetett-e 
ilyen dolgokról az utóbbi időben?

6. INTIM: Szokott-e Ön időnként egészen személyes, bizalmas dolgokról, problémákról 
másokkal beszélgetni?

7. PÉNZ: Tegyük fel, hogy hirtelen pénzre van szüksége. Vannak-e olyanok, akiktől ilyen 
helyzetben kölcsön kérhetne?

8. VÉLEMÉNY: Vannak olyan emberek, akiknek a véleményére igen sokat adunk, akiktől 
időnként tanácsot kérünk. Előfordul-e Önnel is, hogy tanácsot kér?
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1. tá b lá z a t
A z  a lc s o p o r to k  kü lönböző  n e tw o rk -m u ta tó i

mutatók/alcsoport afrikai arab német volt
szocialista

izraeli

átlagos network méret1 10.5 11.2 9.2 9.8 7.2
m ultip lexes2 2.11 1.89 3.4 2.51 2.65
sűrűség3 (%) 85 87 88 78 83

100%-os a sűrűség 
mutatóval
jellemezhetők aránya 
az alcsoport X%-ában 55 65 55 45 45

a networkben említett 
m a g y a r  állampolgárok 
aránya (%) 45 35 30 45 20

a networkben magyart 
nem említők aránya 
az alcsoportok X%-ában 15 5 20 20 45

más külföldi diák 
említése
a networkök X%-ában 8.8 4.4 8.06 16 14

saját alcsoportbeliek 
választásának aránya 
az összes 
választás %-ában 47 60 63 40 64

az említettek között 
a felsőfokú végzettségűek 
aránya (%) 94 95 91 97 94

az említettek között 
a SOTE-ra járók 
aránya (%) 59 80 72 72 74

25 év alattiak aránya 
az 5 alcsoport kapcsolat 
hálózatában (%) 67 67 63 74 75

1 Átlagosan hány különböző személyt említettek.
2 Összes említés és az összes személy hányadosa — minél nagyobb a kapcsolat, annál több 
funkciót tölt be
3 Az öt legfontosabbként említett személy közti kapcsolatot mutatja — ha az érték 100%, akkor 
mindenki ismer mindenkit.
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2. táb láza t
Az a lc s o p o rto k  m ag yar kapcso la tvá lasztásá t b e fo lyá so ló  tényezők

INTÉZMÉNY1 ETNIKUM2 KÖZÖSSÉG
NAGYSÁGA3

SZEMÉLYISÉG4

a frika i + - 52 10.5
a ra b + - 112 11.2
n é m e t - + 450 9.2
vo lt szoc ia lis ta + + 51 9.8
Izraeli - + 81 7.2

1 INTÉZMÉNY
Együtt tanul-e a magyar diákokkal, vagy sem 
(ha igen, akkor a változó értéke = 0 
ha nem, akkor a változó értéke = 1

2 ETNIKUM
Első ránézésre különböznek-e a magyaroktól vagy sem az alcsoportokhoz tartozó diákok 
(ha igen, akkor a változó értéke = 1 
ha nem, akkor a változó értéke = 0)

3 KÖZÖSSÉG NAGYSÁGA — Az alcsoporthoz tartozó diákok összlétszáma a SOTÉ-n.

4 A SZEMÉLYISÉG változót a diák network méretével próbáltuk operacionalizálni. Ha valakinek 
nagy a network mérete, valószínűleg barátkozó típus.

A táblázatban szereplő számok az alcsoportok átlagos network méretét mutatják.
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Szabó Andrea— Szabó László

AZ  ÉLETSZÍNVONALRÓL ALKOTOTT VÉLEMÉNYEK 
ÉS A JÖVEDELMEK ÖSSZEFÜGGÉSEI

Bevezetés*

Vizsgálatunk témája az életszínvonallal kapcsolatos elégedettség és a jövedelmek 
összefüggései a rendszerváltás tükrében. 1990-ben nemcsak a politikai rendszerben, 
hanem a gazdasági viszonyokban is jelentős változások történtek. A társadalmi, gaz
dasági folyamatoknak — ahogy erre Kolosi Tamás és Róbert Péter tanulmányukban
rámutatnak — vannak nyertesei és vesztesei:....a legrosszabb helyzetűek jövedelmi
pozíciója nem romlik, a felső jövedelmi kategóriák pozíciójának javulása pedig a 
középrétegek kárára következik be" (Kolosi—Róbert 1992: 8).

Tükrözódik-e ez a folyamat az emberek véleményeiben? Mennyire jelenítik meg az 
egyének által kialakított vélemények tényleges helyzetüket? Tanulmányunkban ezekre 
a kérdésekre kívánunk választ találni.

Életszínvonalon a szociológiai irodalom huzamosabb ideig alapvetően az anyagi 
szükségletek kielégítésének fokát, szintjét értette. Több mint két évtizeddel ezelőtt 
robbant be az amerikai szakirodalomba az életminőség fogalma. Ez a kategória az 
élethez szükséges, főként nem anyagi javakkal való ellátottságot jelöli. „Kiderült, hogy 
az anyagi életszínvonal növekedése nélkülözhetetlen előfeltétele ugyan az emberi-tár
sadalmi előbbre jutásnak, de nem jelenti egyben s automatikusan az emberek életé
nek, életminőségének megjavulását, az emberi boldogság és megelégedettség 
fokozódását" (Hankiss—Manchin 1976: 22). Más tényezők is hozzájárulnak az elége
dettség érzetéhez, így a békesség, a tudás, a biztonságérzet, a perspektíva, a kultu
rális értékek stb. A mindennapi életben az egyének számára az életminőség fogalma 
az életszínvonal kategóriájában jelenik meg, így ez tartalmát tekintve kitágul.

A. Campbell az elsők között mutatott rá, hogy az emberi jólétnek, a jólét érzetének 
nincs egy meghatározó, általános tényezője. Az elégedettséget a különböző életszfé
rák együtt fejezik ki, tehát az anyagi, gazdasági szféra nem játszik kitüntetett szere
pet. Campbell tizenkét életszférát (munka, család, lakás, szabadidő stb) különít el, 
amelyekben külön-külön vizsgálja az elégedettség mértékét. Szerinte az egyének 
számára az elégedettség mértékének kialakításakor az összehasonlítási alapot több

* A tanulmány elkészítéséhez nyújtott tanácsaikért köszönetét mondunk K o los i Tam ás  egyetemi 
tanárnak, L e n g ye l György egyetemi docensnek és Sik Endre egyetemi docensnek, valamint 
a Szociológiai Szemle névtelen opponensének.
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tényezó képezi: aspirációik, elvárásaik, társadalmi igazságérzetük és a választott 
referenciacsoportjuk.

Hasonlóképpen megjelenik az életszínvonal fogalma az életstílus kategóriájában. 
M. E. Sobel (1981) az életstílust különleges életformaként, attitűd- és értékrendszer
ként jellemzi, amely a megfigyelhető magatartásban nyer kifejezést. Az anyagi és a 
nem anyagi tényezők kölcsönösen alakítják egymás hatását. Az eltérő életstílusok 
létrejöttét elsősorban az etnikai hovatartozás, a családi állapot, a nem, az iskolai 
végzettség és az anyagi tényezők befolyásolják. Sobel felhívja a figyelmet arra, hogy 
a meghatározott létfenntartási szint elérése lehetővé teszi az egyén számára, hogy 
csoporthoz kötődő kulturális hatások alapján sajátos életstílust válasszon, valósítson 
meg.

Az életszínvonallal kapcsolatos elégedettség mértékének kialakításában W. G. 
Runciman (1966) sem az anyagi helyzetnek tulajdonít döntő jelentőséget, hanem a 
társadalmi környezet hatása alatt létrejövő elvárásoknak, kívánalmaknak. Az értékelés 
kulcsa a referenciacsoport megválasztása. Azok, akik a közvetlenül eggyel „felettük” 
álló csoportot választják vonatkoztatási csoportjuknak, olyan elvárásokat, igényeket 
fogalmaznak meg, amelyekkel a választottak már rendelkeznek. Ebben az esetben a 
relatív depriváció hatása érvényesül, az észlelt saját helyzet miatti elégedetlenség a 
vonatkoztatási csoportokkal való összevetésből ered. A relatív depriváció három di
menzióból épül fel. A relatív depriváció nagysága az elérni kívánt szint, állapot és az 
egyének által észlelt saját helyzetük különbsége. Befolyásolja még a relatív depriváci- 
ót a kívánalmak intenzitása, és azok számossága, akik e kívánalmakat megfogalmaz
zák. Az igények, elvárások kialakításában Runciman külső erőknek is jelentőséget 
tulajdonít: háború kirobbanása, az oktatási szint és a gazdasági helyzet gyökeres 
változása.

A vonatkoztatási csoport kiválasztásának egy másik esete az, amikor az egyén 
saját helyzeténél „lentebb levőkkel" teszi meg az összevetést. Ez az összehasonlítás 
relatív elégedettséget eredményezhet.

Robert К. Merton is felhívja a figyelmet arra, hogy az emberek nem minden eset
ben választják vonatkoztatási csoportnak a felettük levő csoportot:...meghatározott
körülmények között a komoly veszteséget szenvedett családok, ha olyan helyzetben 
vannak, hogy még náluk is többet vesztett emberekhez hasonlítják magukat, kevésbé 
vesztesnek érzik magukat, mint azok a családok, amelyeknek vesztesége kisebb volt 
(Merton 1980: 86). Példaként említi, hogy, akik súlyos veszteségeket szenvedtek, 
azok veszik észre leginkább azokat, akiket a legnagyobb csapás sújtott.

Hankiss Elemér és Manchin Győző (1976) az elégedettség kialakításának viszo
nyítási kereteként térbeli és időbeli dimenziót különböztet meg. A térbeli dimenzió az 
egyént közvetlenül körülvevő társadalmi tér. Az időbeli dimenzió az ember addigi 
életpályáját, valamint a jövőbeni aspirációit foglalja magába. Mindkét dimenzióban 
jelentőséget tulajdonítanak a viszonyítási pontok kialakításánál az egyén többé-ke- 
vésbé tudatosult értékrendszerér lek.
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Az elégedettség létrejöttében jelentős szerep jut szociálpszichológiai hatásoknak 
is. A disszonancia-redukció elmélete az egyén véleményei, információi és az ezekkel 
ellentétes cselekvései, kijelentései közötti ellentmondások feloldási lehetőségeire mu
tat rá.. Ha valaki valódi információjával ellentétes cselekvést, véleményt nyilvánít, 
akkor a disszonáns helyzetet, cselekvésének, véleményének vagy pedig valódi infor
mációinak megváltoztatásával tudja megszüntetni. Eszerint az egyének egy része 
elégedettsége mértékének kinyilvánításakor tényleges információitól eltérő, kedve
zőbb véleményt adhat a számára hátrányos, kellemetlen helyzet „elkerülése" érdeké
ben.

Kutatási hipotézisek

Első hipotézis

Hogyan függ össze az objektív jövedelmi helyzet és az életszínvonallal való elégedett
ség?

Hipotézisünk szerint a rendszerváltozás gazdasági következményeiként az objek
tív jövedelmi, anyagi helyzet és az életszínvonallal való elégedettség között szoros 
összefüggés figyelhető meg. Úgy gondoljuk, hogy mivel a felsőbb jövedelmi kategó
riákban lévők nemcsak megőrizték, hanem javították is jövedelmi pozícióikat, ennek 
tükröződnie kell az elégedettségben. Feltételezzük, hogy a középső és a felső jöve
delmi rétegek elégedettsége között törés jelentkezik.

A vizsgálatot két jövedelmi változó bevonásával, párhuzamosan végezzük. Az egy 
főre jutó havi jövedelem az életszínvonalat (a fogyasztást), a személyes havi jövede
lem pedig a munkaerőpiaci pozícióját fejezi ki.

Második hipotézis

Az egy főre jutó havi jövedelem felső deciliseiben az életkor hatással van az emberek 
életszínvonallal való elégedettségére1. Az idősebbek objektív helyzetüktől eltérően 
elégedetlenebbek életszínvonalukkal, ezzel szemben a fiatalok helyzetüknek megfele
lően elégedettek. Szerintünk ennek az az oka, hogy aki „fent" van és idősebb, az 
erőteljesebben kötődik az államszocialista berendezkedés értékrendszeréhez. A „fent" 
levő fiataloknak viszont nincs ilyen kötődése, náluk így érvényesülhet a „fent levők" 
automatikus elégedettsége. Az idősebbek elégedettségét csökkentheti, hogy a már 
megszerzett gazdasági pozícióikat, jövedelmeiket a rendszerváltás által veszélyeztetve 
látják. Meg kell jegyezni, hogy emellett az idősek elégedettségét „visszafoghatják” más, 
például biológiai tényezők, azaz az élet egyre szűkülő lehetőségei.
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Adatok, változók, módszerek

Vizsgálatunkat a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem és a TÁRKI által készí
tett Magyar Háztartás Panel 1. hullámának kutatási adatain végeztük. A kérdezés 
1992 tavaszán történt, így eredményeink a rendszerváltás utáni hangulatot tükrözik. A 
mintakeret az 1990. évi népszámlálás adataira épül és két részből áll: egy 2059 
háztartást (4266 személyt) magában foglaló országos, illetve egy 1037 háztartást 
(1959 személyt) felölelő budapesti reprezentatív mintából. Mi az országos háztartá
sokra reprezentatív mintát használtuk, amelyben minden 16 éves, illetve annál idő
sebb háztartástagot megkérdeztek. A TÁRKI a felvételhez két kérdőívet alakított ki, 
külön az egyénekre és külön a háztartásokra. Ez utóbbi a háztartásgazdáknak 
(N=2059) — a háztartásért felelős, a háztartás ügyeiben tájékozott — személyeknek 
feltett kérdéseket tartalmazza.

Az első hipotézis tesztelésekor — a hipotézis kérdésfeltevésének megfelelően — 
a saját életszínvonallal való elégedettség (E1EESZIN) változót használjuk függő válto
zóként. Az elégedettség vizsgálata során használt magyarázó változók három cso
portba sorolhatók. Az első típust az anyagi, jövedelmi helyzetet tükröző változók 
alkotják: egy főre jutó havi jövedelem (EGYF092), személyes havi jövedelem 
(E1JOSZ92), egy főre jutó havi jövedelmi decilis (EGYF092D), személyes havi jöve
delmi decilis (E1JOSZ92D). Az elemzésben párhuzamosan két jövedelmi változót 
használunk annak megállapítására, hogy a fogyasztást, vásárlóerőt megjelenítő egy 
főre jutó havi jövedelem, vagy a munkaerőpiaci helyzetet kifejező személyes havi 
jövedelem változó magyarázza erősebben az elégedettséget. Az életszínvonalban 
tükröződik az anyagi szükségletek kielégítettségének szintje is, amelyet a vagyoni és 
tárgyi ellátottsággal (ELETMIN1) mérünk. A magyarázó változók második és a har
madik típusába a bevezetőben jelzett — az életszínvonal fogalmát kitágító — elméle
tekből kiindulva a szubjektív véleménytípusú (családi jövedelemelvárás (E1EJKELL), 
életpályával való elégedettség (E1EEPALY), perspektívakép (E1EJOVO), valamint a 
„kemény" szocio-demográfiai (iskolai végzettség (ISKOLA), nem (E1ANEME), életkor 
(ÉLETKOR), vallásosság (VALLAS), gazdasági aktivitás (AKTÍV) változók tartoznak. 
Ezeken kívül két szubjektív véleménytípusú változót vontunk be. A saját anyagi helyzet 
megítélése (ANYAGH1) változó szerepeltetésével a tényleges és az észlelt anyagi 
helyzet elégedettségre tett hatásait kívánjuk egybevetni. Véleményünk szerint a meg
elégedettség mögött meghúzódik a létbiztonság érzete, ezért elemezzük az állami 
gondoskodás igényét (H1EGOND, N=2059) és az életszínvonal megítélésének kap
csolatát. Az elemzés kezdetén a jövedelmi, anyagi, majd második és harmadik lépés
ben a szocio-demográfiai, valamint a szubjektív véleménytípusú változókat emeljük 
be.

Az első hipotézis elemzésének második részében leszűkítjük a mintát a két jöve
delemtípus alsó és felső deciliseinek elégedettjeire/elégedetlenjeire. Célunk annak 
megállapítása, hogy miben mutatkozik eltérés a „lent” , illetve a „fent" levő elégedet- 
tek/elégedetlenek között. A függő változót az egy főre jutó, illetve a személyes havi 
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jövedelem alsó és felsó deciliseinek elégedettjei/elégedetlenjei (ALSÓI, FELSŐI), 
(ALS02, FELS02), a magyarázó változókat az elsó részben használt magyarázó 
változók képezik.

A második hipotézis teszteléséhez az egy fóré jutó havi jövedelem felsó decilisei- 
ben lévó elégedetteket/elégedetleneket fiatalokra (FIATAL1) és idősekre (IDOS1) 
osztjuk, amelyeket függő változóként használunk. A meghatározott értékrendszerhez 
kötődés mérésére a tulajdontlpusokhoz (H1ETULAJ), a jövedelem-különbségekhez 
(H1EJOVED), valamint a rendszerváltás előtti, illetve a rendszerváltás utáni gazdaság 
működéséhez (REGAZD, GAZDREU) való viszonyt megjelenítő változókat választjuk 
ki.2 A jövedelem- és pozícióvesztést a család elmúlt tizenkét havi és a következő 
tizenkét havi észlelt anyagi helyzetéről való vélekedéssel (CSAHMUL1, CSAHJ0V1), 
a pályaképpel és a jövőképpel (E1EEPALY, E1EJ0V0), a munkanélküliségtől való 
félelemmel (E1FMFEL1), valamint a gazdasági aktivitással (AKTÍV) kívánjuk megra
gadni.

Az elemzés során három alapvető statisztikai módszert használtunk az SPSS 
programcsomagból. A kereszttábla elemzést, a lineáris regressziót, valamint a fő- 
komponens-analízist. A regresszióanalízis használatában metodológiai problémát je
lentett, hogy tekinthetjük-e folytonos változóknak az életszínvonallal (E1EESZIN), az 
életjövővei (E1EJOVO), az életpályával (E1EPALY) való elégedettséget kifejező válto
zókat? Az elégedettséget arányskálán mért változónak fogjuk fel, ahol az egyes kód
értékek valóságos számok. Feltételezzük, hogy a 0-ról 1-re emelkedés ugyanakkora 
arányt jelent, mint a 9-ről a 10-re emelkedés.

Analízis

Az első hipotézis vizsgálata

Hipotézisünk tesztelését az egy főre jutó havi (EGYF092D) és a személyes havi 
(E1JOSZ92D) jövedelmi decilisek átlagos elégedettségének (E1EESZIN) vizsgálatával 
kezdtük. A válaszadók 0 és 10 között értékelték elégedettségüket. Az első ábrából 
látható, hogy a elégedettség átlagai az alsótól a felső egy főre jutó havi jövedelmi 
decilisek felé haladva növekednek, kivéve a harmadik decilist, ahol enyhe visszaesés 
tapasztalható. A legnagyobb ugrás az első és a második decilis (3,6-ról 4,0-ra), valamint 
a kilencedik és a tizedik decilis (5,3-ról 5,8-ra) között van. A személyes havi jövedelmi 
decilisek elégedettségi átlagainál a legnagyobb változás szintén az első és a második 
(3,6-ról 4,1 -re), valamint a kilencedik és a tizedik (5,1 -ről 5,8-ra) decilisek között található 
(1. ábra). Eltérően az egy főre jutó havi jövedelmi decilisek elégedettségi átlagainak 
növekedésétől a személyes havi jövedelmi decilisek elégedettségi átlagainál visszaesés 
figyelhető meg, a negyedik, a hatodik és a nyolcadik decilisnél (1. ábra). Egyik jövedelmi 
decilis összelégedettségi átlagának mutatója sem éri el az 5,00 átlagot (4,59 és 4,57). 
Mindkét jövedelem első decilisében 3,6; tizedik decilisében 5,8 az átlagos elégedett
ség.
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1. ábra

A személyes és az egy főre jutó havi jövedelmi decilisek 
és az életszínvonallal való elégedettség

10 - 1— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 --------— -----------------------------------------------------------------------------

e- —-------------------------------------------------------

_ 7 
о

1 2 3 4 5 6 7  8 9  10

decilisek (1-10)

Egy főre jutó jövedelem elégedettsége □  Személyes jövedelem elégedettsége

Az egy főre jutó havi jövedelem alsó decilisének jövedelem-átlagánál több mint hat
szor nagyobb a legfelső decilis jövedelem-átlaga, a személyes havi jövedelemnél ez 
az arány több mint harmincötszörös (2. ábra).

2. ábra

A személyes és az egy főre jutó jövedelmi decilis átlagok

decilisek (1-10)

Щ Egy főre jutó jövedelmi átlag □  Személyes jövedelmi átlag
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Meglepő, hogy ezt a jelentős különbséget nem követi az elégedettségi mutatók alaku
lása (1. ábra). Ezek alapján megállapítható, hogy a nagyobb jövedelemmel rendelkezők 
ugyan elégedettebbek életszínvonalukkal, de az elégedettség nem jövede
lemarányosan növekszik.

A jövedelmi decilisek elégedettségi eloszlásgörbéit vizsgálva azt tapasztaljuk, 
hogy mindkét fajta jövedelemnél az alsó öt decilisben túlsúlyban vannak az elégedet
lenek, a tizedik decilisben pedig az elégedettek. A decilisekben a két jövedelemtípus 
eloszlásgörbéi hasonlóak. Mindkét jövedelemnél a hatodiktól a kilencedik decilisig az 
elégedettség eloszlásgörbéi többé-kevésbé szimmetrikusak, közel azonos arányban 
vannak az elégedettek és az elégedetlenek. Az alsó jövedelemi decilisekben az élet- 
színvonal megítélésében érvényesülő nagyobb arányú elégedetlenséget feltehetően 
nemcsak az alacsony jövedelem okozza, hanem az is, hogy ezt más objektív vagy 
szubjektív tényezők nem képesek kompenzálni. Ezzel szemben a felső jövedelmi 
decilisekben az elégedettek nagyobb arányát a magasabb jövedelem, valamint en
nek, az egyéb hátrányokat is kompenzáló jellege biztosítja (3-5. ábra).3

3. ábra

Az egy főre jutó havi jövedelem deciliseken belül az életszínvonallal való elégedettség (1-4)

I első decilis I második decilis

elégedettség (0-10)

О  harmadik decilis 0  negyedik decilis
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4. ábra

Az egy főre jutó havi jövedelem deciliseken belül az életszínvonallal való elégedettség (5-7)

■  ötödik decilis О  hatodik decilis £3 hetedik decilis

5. ábra

Az egy főre jutó havi jövedelem deciliseken belül az életszínvonallal való elégedettség (8-10)

elégedettség (0-10)

В nyolcadik decilis ! i  kilencedik decilis ЕЭ tizedik decilis

1 0 0



Minden decilisen belül az életszínvonallal való elégedettség tekintetében érvényesül 
középre húzás. A legnagyobb arányban a nyolcas, a legkisebb arányban az elsó, 
valamint az egy főre jutó havi jövedelemnél a tizedik decilisben választották az ötös 
elégedettségi fokozatot. A többi decilisben közel hasonló arányú a középre húzás (1. 
táblázat).

1. táblázat
Az elégedettség középre húzásának aránya a jövedelmi decilisekben

Decilisek egy főre jutó jövedelem személyes havi jövedelem

1 21% 23%
2 26% 29%
3 29% 26%
4 28% 28%
5 28% 29%
6 28% 26%
7 29% 27%
8 33% 31%
9 27% 26%

10 24% 28%

Hogyan magyarázzák az anyagi, jövedelmi változók az életszínvonallal 
való elégedettséget?

Az életszínvonallal való elégedettség és az egy főre jutó havi jövedelem (EGYF092), 
valamint a személyes havi jövedelem (E1JOSZ92) között gyenge kapcsolat található. 
Kiderül, hogy az egy főre jutó jövedelem erősebb magyarázó, mint a személyes 
jövedelem, tehát az elégedettségre nagyobb befolyással van a fogyasztás, a vásár
lóerő, mint a munkaerőpiaci helyzet. A vagyoni és tárgyi ellátottságot tükröző (ELET- 
MIN1) változó valamivel nagyobb a hatással bír a megelégedettségre, mint a két 
jövedelem típusú változó (2. táblázat).

2. táblázat
Az egy főre jutó havi, a személyes havi jövedelem és az anyagi körülmények változó 
kapcsolata az elégedettséggel

Dependent: E1EESZIN

В Beta T SigT R Square
1. modell EGYF092 8.232759E-05 0.23955 15.927 0.0000 0.05738
2. modell E1JOSZ92 9.739274E-06 0.16756 11.047 0.0000 0.02808
3. modell ELETMIN1 0 69059 0.26175 17.450 0.0000 0.06851
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Az életkörülményeknek jobban megfelelő jövedelmi helyzetet kapunk, ha az egy főre 
jutó havi jövedelem (EGYF092) mellett szerepel a háztartás összes jövedelme 
(JOSZ92) is, mert az egy főre jutó havi jövedelem diszpreferálja a nagyobb családokat, 
ezzel szemben a háztartási jövedelem preferálja őket. A két jövedelem és az anyagi 
körülmények, mint az objektív anyagi körülményeket jellemző változók 7,8 százalékot 
magyaráznak az életszínvonallal való elégedettségből (3. táblázat).

3. tá b lá z a t
A z a n y a g i tényezők k a p c s o la ta  a z  e légede ttségge l

D ependent: E 1E E S ZIN

В Beta T SigT
ELETMIN1 0.43232 0.16377 9.465 0.0000
JOSZ92 -1 23304E-05 -0.05981 -3.118 0.0018
EGYF092 7.025538E-05 0.20949 10.864 0.0000

R.Square 0.07881

Koncepciónknak megfelelően a szocio-demográfiai változók közül (nem, életkor, is
kolai végzettség, gazdasági aktivitás, vallásosság) lépésenkénti regresszióval kivá
lasztottuk azokat, amelyek kapcsolatban vannak az elégedettséggel, így alkalmasak 
az anyagi, jövedelmi körülményeket mutató változók kontrollálására. Nem mutatott 
szignifikáns kapcsolatot a gazdasági aktivitás (AKTÍV) és a vallásosság (VALLAS). A 
magasabb iskolai végzettségűek, a nők és a fiatalok azok, akik elégedettebbek élet- 
színvonalukkal (4. táblázat).

4. tá b lá z a t
A s z o c io -d e m o g rá fia i vá ltozók  h a tása  az e légede ttségre

D ependent: E 1E E S ZIN

В Beta T SigT
ISKOLA 0.05599 0.06624 4.111 0.0000
E1ANEME 0.25530 0.04836 3.091 0.0020
ÉLETKOR -5.32028E-03 -0.03678 -2.288 0.0222

R. Square 0.0085

A következőkben az elemzést az egy főre jutó havi és a személyes havi jövedelem 
párhuzamos tesztelésével végezzük. A kontroll változók közé először az egy főre jutó 
havi jövedelmet (EGYF092) emeljük be, amely növeli az együttes hatást (6,3%). Az 
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azonos egy főre jutó havi jövedelemmel rendelkezők közül a nők, a fiatalok az elége
dettebbek, viszont az azonos jövedelmi helyzet mellett az iskolai végzettség nem 
jelez szignifikáns összefüggést (5. táblázat).

5. táblázat
A kontrollált egy főre jutó havi jövedelem hatása az elégedettségre

Dependent: 1EESZIN

В Beta T SigT

EGYF092 8.500108E-05 0.24733 15.665 0.0000
ÉLETKOR -9 72594E-03 -0.06725 -4.333 0.0000
E1ANEME 0.25117 0.04769 3.165 0.0016
ISKOLA -0 02152 -0.02550 -1.560 0.1189

R.Square 0.06379

A személyes havi jövedelem (E1JOSZ92) bevonása az egy főre jutó havi jövede
lemhez képest kevésbé növeli a magyarázóerőt. Az azonos jövedelmi viszonyok 
mellett a nők és a magasabb iskolai végzettségűek az elégedettebbek (6. táblázat). 
Megjegyzendő, hogy a személyes havi jövedelem és az életkor között nincs szignifi
káns kapcsolat (6. 8. táblázat).

6. táblázat
A kontrollált személyes jövedelem kapcsolata az elégedettséggel

Dependent: E1EESZIN

В Beta T SigT

E1JOSZ92 9.155288E-06 0.15751 10.123 0.0000
E1ANEME 0.27266 0.05164 3.395 0.0007
ÉLETKOR -3.98685E-03 -0.02748 -1.753 0.0797
ISKOLA 0.03145 0 3728 2.344 0.0191

R.Square 0.03277

Ha az egy főre jutó havi jövedelem mellé bevonjuk az anyagi körülményeket jellemző 
(ELETMIN1) változót, ez erősíti a kapcsolatot az elégedettséggel. Az azonos anyagi 
körülményekkel rendelkezők között a nők, a fiatalok és az alacsonyabb iskolai vég
zettségűek vélekednek pozitívan életszínvonalukról (7. táblázat).

103



7. tá b lá z a t
A z a n y a g i kö rü lm ények és az  e g y  fő re  ju tó  havi jö ve d e le m  m in t kon tro llá lt vá ltozók ha tása  
az  e lé g e d e tts é g re

D ependent: E1EESZIN

В Beta T SigT
ELETMIN1 0.61286 0.23229 12.985 0.0000
E1ANEME 0.25417 0.04820 3.232 0.0012
ÉLETKOR -4.63815E-03 -0.0320 -2.057 0.0398
EGYF092 6.369140E-05 0.18589 11.393 0.0000
ISKOLA -0.09435 -0.11149 -6.391 0.0000

R.Square 0.10030

A személyes havi jövedelem esetében az anyagi körülmények (ELETMIN1) változó 
8,5 százalékra erősíti a összefüggést az elégedettséggel, amely most is alatta marad 
az egy főre jutó havi jövedelem esetében érvényesülő hatásnak. Az anyagi körülmé
nyek beemelése után nem a magasabb, hanem — hasonlóan a kontrollált egy főre 
jutó havi jövedelemnél tapasztaltakhoz — az alacsonyabb iskolai végzettségűek az 
elégedettebbek (8. táblázat).

8. tá b lá z a t
A z a n y a g i kö rü lm ények és a sze m é lye s  jövedelem  m in t k o n tro llá lt vá ltozók hatása az e lé g e 
d e tts é g re

D ependent: E1EESZIN

В Beta T SigT
ELETMIN1 0.71463 0.27087 15.310 0.0000
E1ANEME 0.26581 0.05026 3.364 0.0008
ÉLETKOR 1.409433E-04 9.6921 E-04 0.063 0.9501
E1JOSZ92 6.004833E-06 0.10399 6.622 0.0000
ISKOLA -0.06637 -0.07850 -4.536 0.0000

R.Square 0.0849

A szubjektív véleménytfpusú változók közül először a jövedelemelvárás (E1EJKELL) 
hatását vizsgáljuk meg. Gyenge kapcsolat figyelhető meg az elégedettebbek és a 
nagyobb jövedelemelvárással rendelkezők között (9. táblázat). Az elégedettség, ha 
tompítja is, nem szünteti meg a nagyobb jövedelmek megszerzésére irányuló motivá
ciót. A korábban már elemzett tényleges anyagi helyzethez (E1JOSZ92, EGYF092, 
ELETMIN1) képest az emberek önmaguk anyagi helyzetéről a társadalom többségé-
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nek viszonylatában kialakított véleménye erősebben magyarázza az elégedettséget 
(ANYAGH1 11,9%). Akik a többséghez képest jónak tartják anyagi helyzetüket, azok 
elégedettebbek (9. táblázat). A létbiztonság érzete szerepet játszik az életszínvonalról 
alkotott véleményekben (H1EGOND, N=2059). Az elégedettek az egyének saját, az 
elégedetlenek pedig az állam feladatának tartják az alapvető létszükségletek biztosí
tását. A vélemény típusú változók közül nagymértékben a megtett életút (E1EEPALY), 
valamint különösképpen a perspektívatudat, a jövőkép (E1EJOVO) határozza meg, 
hogy ki mennyire elégedett életszínvonalával (9. táblázat).

9. táb láza t
A  jö v e d e le m e lvá rá s  változó, a sa já t anyag i he lyze t m egíté lése , lé tb iztonság érze te , 
az a d d ig i é le tú t és pe rspe k tívaké p  kapcso la ta  az e lé g e d e ttsé g g e l

D e p e n d e n t: E1EESZIN

В Beta T SigT R. Square

1. modell E1EJKELL 1 029255E-05 1 57524E-06 6.534 0.0000 0.01027
2. modell ANVAGH1 1.67392 0.34554 23.520 0.0000 0.11940
3. modell H1EGOND -0.035805 -1.88814 -11.785 0.0000 0.03565
4. modell E1EEPALY 0.53988 0.56103 43.980 0.0000 0.31475
5. modell E1EJOVO 0.56897 0.60346 48.209 0.0000 0.36416

A két változó a jólét érzetének csaknem ötven százalékát magyarázza (10. táblázat).

10. táb láza t
A z é le tú t és  a p e rspe k tívaké p  együttes hatása az e lég ede ttsé g re

D e p e n d e n t: E1EESZIN

В Beta T SigT
E1EJOVO 0.39592 0.41941 30.158 0.0000
E1EEPALY 0.32764 0.34028 24.469 0.0000

R.Square 0.44568

A fentiekben már megállapítottuk, hogy a tényleges anyagi, jövedelmi helyzetet jel
lemző változók az életszínvonallal való elégedettségnek kevesebb mint nyolc száza
lékát magyarázzák. Ehhez képest az általunk használt szubjektív véleménytípusú vál
tozók — amelyek alig haladják meg a pálya- és a perspektívakép közös hatását — 
sokkal nagyobb mértékben befolyásolják az elégedettséget (11. táblázat).
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11. tá b lá z a t
A  s z u b je k tív  vé lem énytípusú v á lto z ó k  kapcso la ta  az e lé g e d e tts é g g e l

D ependent: E1E ESZIN

В Beta T SigT
ANYAGH1 0.656536 0.135520, 9.991 0.0000
H1EGOND -0.317001 -0.060790 -4.747 0.0000
E1EJKELL -3.03097E-06 -0.027169 -2.106 0.0353
E1EEPALY 0.298365 0.313903 20.726 0.0000
E1EJOVO 0.359934 0.383083 25.097 0.0000

R.Square 0.46256

Ha ezeket együtt vizsgáljuk a szocio-demográfiai változókkal — a nemet (E1ANEME), 
az iskolai végzettséget (ISKOLA) és az életkort (ÉLETKOR) —, az összefüggés jelen
tősen nem változik, miközben a nem — amely az anyagi, jövedelemtípusú változóknál 
szignifikáns —, az életkor és a jövedelemelvárás nem mutat szignifikáns kapcsolatot 
az elégedettséggel (12. táblázat). Azok észlelik pozitívabbnak életszínvonalukat, akik 
alacsonyabb iskolai végzettségűek; anyagi helyzetüket jobbnak ítélik a többséghez 
képest; életútjukkal, perspektívaképükkel elégedettek és az egyéni szerepvállalást 
preferálják.

12. tá b lá z a t
A  k o n t ro l lá lt  szubjektív vá ltozók h a tá s a  az e légedettségre

D ependent: E1E ESZIN

В Beta T SigT
ANY ÁGH 1 0.741373 0.153031 11.099 0.0000
E1ANEME 0.119501 0 022913 1.830 0.0673
ÉLETKOR -0.002840 -0.019570 -1.445 0.1485
H1EGOND -0.336404 -0 064510 -5.057 0.0000
E1EEPALY 0.306697 0.322668 21.303 0.0000
ISKOLA -0.070920 -0.083541 -6.154 0.0000
E1EJKELL -1 48525E-06 -0.013313 -0.958 0.3382
E1EJOVO 0.356339 0 379256 24.826 0.0000

R.Square 0.46927

A felhasznált változók az elégedettség 47,8 százalékát magyarázzák, miközben a 
nem, az életkor és a személyes havi jövedelem nem szignifikáns az életszínvonallal 
való elégedettséggel. Meghatározó módon a szubjektív vélemények, érzetek — külö-
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nősen az életút és a perspektlvakép —, kisebb mértékben a fogyasztást megjelenítő 
egy főre jutó jövedelem, az anyagi körülmények és az iskolai végzettség hat a meg
elégedettségre (13. táblázat).

13. tá b lá za t
A fe lh a szn á lt jö ve d e lm i, a n yag i; szoc io -dem ográ fia i; szub jektív  vélem énytípusú vá lto z ó k  
é s  az é le tsz ínvona lró l a lk o to tt vélem ények kapcso la ta

D e p e n d e n t: E 1E E S ZIN

В Beta T SigT
H1EGOND -0.258583 -0.049771 -3.839 0.0001
E1ANEME 0.115132 0.022150 1.756 0.0792
ÉLETKOR -0.003769 -0.026032 -1.884 0.0596
E1EEPALY 0.291865 0.306750 20.030 0.0000
E1JOSZ92 3.957200E-07 0.007014 0.464 0.6430
ISKOLA -0.111301 -0.130728 -8 936 0.0000
ANYAGH1 0 535588 0.109863 7.543 0.0000
E1EJKELL -5.83341 E-06 -0.052629 -3.520 0.0004
E1EJOVO 0.354871 0.378669 24.689 0.0000
EGYF092 2.616921E-05 0.076025 4.801 0.0000
ELETMIN1 0.248944 0.095351 5.775 0.0000

R.Square 0.47836

Összegezve megállapíthatjuk, hogy a jövedelmi decilisekben, ha eltérő arányban is, 
egyaránt vannak elégedetlenek, elégedettek és középre húzók. Ebből arra következ
tetünk, hogy az emberek elégedettségüket elsősorban nem társadalmi, hanem mik
rokörnyezeti hatások alapján formálják, amihez a társadalom adja az eszközt az 
értékrendszer formájában. Ehhez kapcsolódik, hogy a jelen helyzettel való elégedett
séget alapvetően az addigi életpálya, és a perspektívakép határozza meg. Úgy vél
jük, a két változó és az életszínvonallal való elégedettség erős kapcsolata mögött 
azonos tényező húzódik meg. Feltételezésünk szerint a rendszerváltás társadalmi és 
gazdasági hatásai arra késztették az egyéneket, hogy tudat alatt vagy tudatosan 
végiggondolják életútjukat és jövőbeni lehetőségeiket. Arra következtetünk, hogy a 
válaszadók egy része addigi életpályáját már a jövőbeni kilátásai tükrében ítéli meg, 
azaz igyekszik konzisztenciát teremteni az életút és a jövőbeni kilátások értékelése 
között, az utóbbi függvényében. Ezt elősegíti az értékrendszer átalakulása is, amely 
a rendszerváltás hatására gyorsult fel. A kapitalista viszonyoknak mindinkább megfe
lelő értékrendszer szemszögéből az elért eredmények, teljesítmények, életutak felte
hetően többségükben átértékelődnek. A szubjektív tényezőkből következően aki biz
tató jövőképet lát maga előtt, még akkor is elégedettebb életszínvonalával, ha ez 
objektív helyzetéből nem következne.

107



A továbbiakban azt vizsgáljuk meg, van-e különbség abban, hogy a két jövede
lemtípus alsó és felső deciliseiben kik lesznek az elégedettek, illetve az elégedetle
nek. Hogyan magyarázzák az elégedettséget/elégedetlenséget „lent” és „fent” a 
korábban használt változók? A mintát leszűkítjük az egy főre jutó, valamint a szemé
lyes havi jövedelem alsó három és felső három deciliseinek elégedettjeire/elégedet- 
lenjeire (ALS01, FELSŐI; ALS02, FELS02).

Az elemzésben első lépésben az anyagi körülményeket jellemző változó (ELET- 
MIN1) hatását teszteljük. Mindkét jövedelemtípus alsó és felső jövedelmi deciliseiben 
azok az elégedettebbek, akik jobb vagyoni, tárgyi körülmények között élnek, bár az 
egy főre jutó havi jövedelem alsó deciliseiben ez az összefüggés gyengébb (14-15. 
táblázat).

14. tá b lá z a t
Az anyagi körülmények és az elégedettség kapcsolata az egy főre jutó havi jövedelem alsó 
és felső deciliseiben

Dependent ALS01 FELSŐI

В Beta T SigT R.Square

ELETMIN1 0.082681 0.166729 4.637 0.0000 0.02780
ELETMIN1 0.135393 0.264289 7.051 0.0000 0.06985

15. tá b lá z a t
Az anyagi körülmények és az elégedettség kapcsolata a személyes havi jövedelem alsó 
és felső deciliseiben

Dependent ALS02 FELSÖ2

В Beta T SigT R. Square

ELETMIN1 0.131882 0.252958 7.137 0.0000 0.06399
ELETMIN1 0.140599 0.266556 7.127 0.0000 0.07105

A szocio-demográfiai változók közül nem jelez szignifikáns kapcsolatot az egyik jöve
delemtípus alsó és felső deciliseinél a nem (E1ANEME), az iskolai végzettség (ISKO
LA) és a vallásosság (VALLAS) szerinti megoszlás. Az egy főre jutó havi jövedelem 
felső deciliseiben a fiatalok elégedettebbek, mint az öregebbek, de ez a hatás az 
alsó, valamint a személyes havi jövedelem alsó és felső jövedelmi deciliseiben nem 
érvényesül (16. táblázat).4
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16. táblázat
Az életkor és az elégedettség kapcsolata az egy főre jutó havi jövedelem felső deciliseiben

Dependent: FELSŐI

В Beta T SigT R.Square

ÉLETKOR -4.40250E-03 -0.15201 -3.987 0.0001 0.02311

Csak a személyes havi jövedelem felső deciliseiben mutatható ki gyenge összefüg
gés a gazdasági aktivitás (AKTÍV) és az elégedettség között. Az inaktívak azok, akik 
elégedettebbek életszínvonalukkal (17. táblázat).

17. táblázat
A gazdasági aktivitás és az elégedettség kapcsolata a személyes havi jövedelem  
felső deciliseiben

Dependent: FELS02

В Beta T SigT R.Square

AKTÍV -0.15549 -0.15204 -4.005 0.0001 0.02312

A szubjektív véleménytípusú változók közül a jövedelemelvárás (E1EJKELL) — ellen
tétben a teljes mintával — nincs befolyással arra, hogy ki az elégedett. A saját anyagi 
helyzet megítélése a többség viszonylatában (ANYAGH1) változó a két jövede
lemtípus alsó és felsó deciliseiben erősebb hatást gyakorol az elégedettségre — 
hasonlóan a teljes mintánál tapasztaltakhoz — , mint a tényleges anyagi helyzet 
(18-19. táblázat). Akik szerint az anyagi helyzetük jobb, mint a többségé, azok elége
dettebbek is, de a jövedelmek alsó deciliseiben ez az összefüggés gyengébb.

18. táblázat
Az anyagi helyzet megítélése és az elégedettség kapcsolata az egy főre jutó 
havi jövedelmi decilisekben

Dependent: A L S 0 1 FELSŐI

В Beta T SigT R.Square

ANYAGH1 0.19586 0.24974 6.916 0.0000 0.06237
ANYAGH1 0.30523 0.34701 9.477 0.0000 0.12041
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19. táblázat
Az anyagi helyzetről alkotott vélemények és az elégedettség kapcsolata a személyes 
havi jövedelm i decilisekben

Dependent: ALS02 FELS02

В Beta T SigT R.Square
ANY ÁGH 1 
ANYAGH1

0.25635
0.33159

0.31651
0.37508

8.978
10.411

0.0000
0.0000

0.10018
0.14068

A létbiztonság megteremtésében való állami feladatvállalás mértéke (H1EGOND, 
N=2059) kapcsolatban áll a megelégedettséggel. Akár „lent” , akár „fent" elégedetlen 
valaki, az az állami segítséget igényli. Különösképpen a személyes havi jövedelem 
deciliseknél állapítható meg, hogy minél „lentebb” van valaki, annál inkább az államra 
szorítkozik. Akiknek a munkaerőpiaci helyzete rosszabb, azok elégedetlenek és 
egyúttal jobban igénylik az állam segítségét a létszükségletek biztosításában (20-21. 
táblázat).

20. táblázat
Az állam i segítségről alkotott vélemények és a felső, illetve alsó egy főre jutó havi jövedelmi 
dec 'Hisek elégedettségének kapcsolata

Dependent: A LS01 FELSŐI

В Beta T SigT R.Square
H1EGOND
H1EGOND

-0.19056
-0.23511

-0.21425
-0.23386

-5.816
-5.768

0.0000
0.0000

0.04590
0.05469

21. táblázat
Az állam i segítségről alkotott vélemények és a felső, illetve alsó személyes havi jövedelmi 
decilisek kapcsolata

Dependent: ALS02 FELS02

В Beta T SigT R.Square

H1EGOND
H1EGOND

-0.27500
-0.18998

-0.29990
-0.18659

-8.377
-4.526

0.0000
0.0000

0.08994
0.03481

A teljes mintához hasonlóan az életút és a jövőbeni kilátások megítélése nagymérték
ben hat a jólét érzetére. A jövedelemtípusok alsó és felső deciliseiben egyaránt a 
kedvező életpályával, perspektívaképpel rendelkezők az elégedettebbek. A szemé-
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lyes havi jövedelmi deciliseknél minél „lentebb" van valaki — minél rosszabb a mun
kaerőpiaci helyzete —, annál kilátástalanabbnak véli jövőjét (22-25. táblázat).

22. táblázat
Az életút és az elégedettség kapcsolata az egy főre jutó havi jövedelem alsó és felső 
deciliseiben

Dependent: ALS01 FELSŐI

В Beta T Sig Т R.Square
E1EEPALY 0.072335 0.521347 16.843 0.0000 0.27180
E1EEPALY 0.111344 0.621343 20.511 0.0000 0.38607

23. táblázat
Az életút és az elégedettség kapcsolata a személyes havi jövedelem alsó és felső 
deciliseiben

Dependent: A LS 02 FELS02

В Beta T SigT R.Square
E1EEPALY 0.078117 0.563562 18 783 0.0000 0.31760
E1EEPALY 0.106283 0.552873 17.251 0.0000 0.30567

24. táblázat
A perspektívakép és az elégedettség kapcsolata az egy főre jutó havi jövedelem alsó és felső 
deciliseiben

Dependent: A L S 01 FELSŐI

В Beta T SigT R.Square
E1EJOVO
E1EJOVO

0.092487 
0105643

0.609446
0649593

20.741 
21.833

0.0000
0.0000

0.37142
0.42197

25. táblázat
A perspektívakép és az elégedettség kapcsolata a személyes havi jövedelem alsó és felső 
deciliseiben

Dependent: A LS02 FELS02

В Beta T SigT R.Square
E1EJOVO
E1EJOVO

0.101291 
0102957

0.671584
0.607315

24.271 
19 668

0.0000
00000

0.45102
0.36883
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A minta leszűkítése alsó és felső decilisekre, a személyes havi jövedelemnél a gazda
sági aktivitás, az egy főre jutó havi jövedelemnél az életkor kivételével, nem eredményezi 
a változók hatásának jelentős mértékű eltérését.

A második hipotézis vizsgálata

Az államszocialista értékrendszerhez való kötődés kifejeződik az állami tulajdon pre
ferálásában. Nincs szignifikáns kapcsolat az egy főre jutó jövedelem felső decilisei- 
ben, az idősek és a fiatalok elégedettsége, valamint az állami vagy a magántulajdon 
(H1ETULAJ, N=2059) előtérbe állítása között. Mindkét vizsgált csoport tagjai függet
lenül elégedettségüktől közel hasonló arányban fogadják el vagy utasítják el a két 
tulajdontípust. A jövedelemegyenlőség gondolata meghatározó eleme volt a rend
szerváltás előtti időszak ideológiájának. A fiataloknál a jövedelemegyenlőség/egyen- 
lőtlenség (H1EJOVED, N=2059) megítélése nem kapcsolódik az elégedettséghez. 
Az idősebbek között azok, akik elégedettebbek életszínvonalukkal, a növekvő jöve
delemkülönbségek mellett foglalnak állást (26. táblázat).

26. tá b lá z a t
A jö v e d e le m k ü lö n b s é g e k  m e g íté lése  és  az idősek e lé g e d e ttsé g é n e k  össze függése

D ependen t: IDO S1

В Beta T SigT R.Square

H1EJOVED 0197426 0.192060 2.949 0.0035 0.03689

A rendszerváltás előtti gazdaság működéséről való vélekedés (REGAZD, N=2059) 
nincs összefüggésben a korosztályok elégedettségével. Szignifikáns kapcsolat van 
az idősek életszínvonallal való elégedettsége és a rendszerváltás utáni gazdaság 
működésének megítélése között (GAZDREU, N=2059). Az idősebbek minél elége
dettebbek életszínvonalukkal, annál jobbnak tartják a rendszerváltozás utáni gazda
ság működését (27. táblázat). A fiataloknál ez az összefüggés nem mutatható ki.

27. tá b lá z a t
A  re n d s z e rv á ltá s  u táni gazdaság  m ű k ö d é s e  és az id őse k  e lé g ede ttsé gén ek  össze függése

D ependen t: IDO S1

В Beta T SigT R.Square

GAZDREU 25.15063 0.2431 3.834 0.0002 0.05910
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Attól függetlenül, hogy az egy főre jutó havi jövedelem felső deciliseiben a korosztályok 
elégedettsége és a rendszerváltás előtti gazdaság működésének megítélése között 
nincs kapcsolat, az előző gazdaság működését mindkét korosztály pozitívnak értékeli, 
szemben a rendszerváltozás utáni gazdasággal. Az előző gazdasági berendezkedés 
működését az idős (34,4) és a fiatal elégedettek (24,1) értékelik a legkedvezőbbnek. A 
jelenlegi gazdaság működését az idős elégedetlenek tartják a legrosszabbnak (-35,5). 
Az elégedettek között az idősekhez képest (-10,3) a fiatalok jóval negatívabb (-24) 
véleményt alkotnak (6. ábra).

6. ábra

Rendszerváltás előtt és rendszerváltás után a gazdaság működésének megítélése a felső decilisekben

Rendszerváltás előtt Rendszerváltás után

Az értékrendszerhez kötődés vizsgálatából megállapítható, hogy az egy főre jutó havi 
jövedelem felső deciliseiben az idősebb elégedettek — a fiatal elégedettekhez/elége- 
detlenekhez hasonlóan — nem kötődnek az államszocialista értékrendhez, viszont az 
idős elégedetlenek esetében gyenge összefüggés tapasztalható.

A jövedelem- és pozícióvesztés megközelítésére elsőként a családok észlelt jöve
delmi helyzetét vonjuk be. A fiatalok életszínvonallal való elégedettségéből a családok 
elmúlt 12 havi észlelt jövedelmi helyzete (CSAHMUL1) változó 8,1 százalékot, míg az 
idősebbeknél 21,3 százalékot magyaráz (28 táblázat). Az idős elégedetlenek között 
minél „lentebb" van valaki, annál inkább véli úgy, hogy romlott családjának anyagi 
helyzete.
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28 . tá b lá z a t
A  c s a lá d  e lm ú lt 12 ha v i jö v e d e lm i he lyze tének és a fe lső  de c ilisekb en  a fia ta lok  és az id ő s e k  
e lé g e d e tts é g é n e k  kap cso la ta

D ependen t: FIATAL1, ID 0 S 1

В Beta T SigT R.Square

CSAHMUL1 0.16584 0.28521 ' 4.025 0.0001 0.08134
CSAHMUL1 0.34807 0.46170 8.295 0.0000 0.21317

Meglepő viszont, hogy a fiatalok elégedettsége és a család várható 12 havi jövedel
mi helyzete (CSAHJ0V1) között nincs szignifikáns összefüggés. Ez hívja fel a figyel
met arra, hogy a fiatalok elégedettsége szorosan a jelenhez, a meglévő jövedelmi 
viszonyokhoz kapcsolódik, és nem kötődik a jövőbeni jövedelmi kilátásokhoz. Az 
idősebbek életszínvonallal való elégedettségében szerepet játszik — a fiatalokkal 
ellentétben — a család jövőbeni jövedelmi helyzetéről (CSAHJ0V1) alkotott véleke
dés, minél elégedettebbek annál pozitívabb várakozásaik vannak (29. táblázat).

29. tá b lá z a t
A  c s a lá d  jö v ő b e n i an yag i h e lyze té rő l a lko to tt vé lem ények ha tása  az id őse k  e lé g e d e ttsé g é re

D e p e n d e n t: IDO S1

В Beta T SigT R.Square

CSAHJOV1 0.23891 0.32385 5.112 0.0000 0.10488

Az életszínvonalukkal elégedett fiatalok és idősebbek egyaránt nagymértékben elé
gedettek addigi életpályájukkal (E1EEPALY), és bizakodóak jövőjükkel kapcsolatban 
(30-31. táblázat). Meglepő, hogy az idősebbek életszínvonallal való elégedettségé
ből 43 százalékot magyaráznak a jövőbeni kilátások (E1EJOVO), azonban a fiatalok
nál ez az összefüggés csak 19 százalék (31. táblázat). A jövőbeni kilátások vizsgálata 
megerősíti, hogy a fiatalok elégedettsége jelenlegi helyzetükhöz kötődik.

30. tá b lá z a t
A z e d d ig i é le tú t m eg íté lésének össze függ ése  fia ta lok  és  az id ő se k  e lég ede ttsé géve l

D ependent: FIATAL1, IDOS1

В Beta T SigT R. Square

E1EEPALY 0.10334 0.58155 9.644 0.0000 0.33820
E1EEPALY 0.09849 0.56056 10.788 0.0000 0.31423
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31. tá b lá za t
A pe rsp e k tíva ké p  ha tása  a  fia ta lok  és az idősek e lé g e d e ttsé g é re

D epe nde n t: FIATAL1, ID 0S 1

В Beta T SigT R. Square

E1EJOVO 0.07252 0.43142 6.469 0.0000 0.18613
E1EJOVO 0.10266 0.65408 13.396 0.0000 0.42783

A munkanélküliségtől való félelem (E1FMFEL1) — az alkalmazottak és a vállalkozók 
esetében — nem függ össze egyik korosztály elégedettségével sem az egy fóré jutó 
havi jövedelem felső deciliseiben.

A felső decilisekben levő fiatalok életszínvonallal való elégedettségét a gazdasági 
aktivitás (AKTÍV) változó bevonása világítja meg, aminek hatása az idősebbek elége
dettségében nem jelentkezik. A fiatalok életszínvonallal való elégedettségéből a gaz
dasági aktivitás 8,9 százalékot magyaráz (32. táblázat).

32. táb láza t
A g a z d a s á g i aktiv itás é s  a  fia ta lo k  e légede ttségének k a p cso la ta

D e p e n d e n t: FIATAL1

В Beta T SigT R.Square

AKTÍV -0.25304 -0.29933 -4.244 0.0000 0.08960

A fiatalok 23,2 százaléka állítja azt, hogy elégedetlen az életszínvonalával, az inaktíva
kon belül csak 10,1 százalék. Azaz az inaktív fiatalok az elégedettebbek, hiszen a 
fiatalok 76,8 százaléka mondja azt, hogy elégedett az életszínvonalával, viszont az 
inaktív fiatalok között 89,9 százalék (7-8.ábra).
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7. ábra

Az életszínvonalukkal elégedett és elégedetlen fiatalok aktivitása
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8. ábra

Az aktív és az inaktív fiatalok életszínvonalukkal való elégedettsége
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Összefoglalva elmondható, hogy a fiatalok elégedettsége az inaktív fiatalok elégedett
ségének a következménye. Véleményünk szerint az inaktív, diák fiatalok jólétérzete 
abból ered, hogy ók a .fent’ levő családok védőszárnyai alatt vannak. Természetesen 
az idősebbek nincsenek ilyen „védőburokban", így az életviszonyok megpróbáltatásai 
jobban érintik őket. Az inaktivitás más beállítottságot, helyzetet jelent a „fent" levő 
fiataloknál, mint a „fent" levő időseknél. A „lent" levő fiataloknál a „védőburok"-hatás 
nem tud érvényesülni a családok rossz anyagi helyzete miatt.

Az egy főre jutó havi jövedelem felső deciliseiben az idősek tekintetében részben 
érvényesül hipotézisünk, mert az elégedetlenek kismértékben kötődnek az előző kor
szak értékrendjéhez, emellett jövedelem- és pozícióvesztést is éreznek. Az idősek 
közül az elégedetlenek az értékek és a lehetőségek tekintetében feltehetően kevésbé 
tudtak illeszkedni az új körülményekhez, mint az elégedettek. Ez a probléma további 
vizsgálatot igényel.

Az eddigiekből látható, hogy a rendszerváltás hatásai alapvetően nem korcsopor
tonként — bár bizonyos esetekben így is kimutathatóak —, hanem inkább az élet- 
színvonallal való elégedettség és elégedetlenség törésvonala mentén jelentkeznek.

Összegzés, következtetések

A vizsgálat során azt tapasztaltuk, hogy az életszínvonallal való elégedettséget két 
tényező határozza meg:

1. az anyagi, jövedelmi helyzet;
2. a szubjektív, pszichikai beállítottság.

Hipotézisünket gyengíti, hogy kevésbé hat a tényleges anyagi helyzet, nagyobb 
mértékben viszont az, hogy az egyének milyennek ítélik meg anyagi helyzetüket a 
többséghez képest. Kiemelkedik a szubjektív tényezők közül — a bevezetőben jelzett 
„kitágított" életszínvonal-fogalomnak megfelelően — az addigi életúttal való elége
dettség, és különösképpen a perspektíva létének vagy hiányának hatása az elége
dettségre.

A rendszerváltás után a magyar társadalomban egyrészről érvényesül a relatív 
elégedettség, másrészről a relatív depriváció elmélete, azaz minden rétegben — ha 
eltérő mértékben is — jelentős az elégedettek, a középre húzók és az elégedetlenek 
aránya. Részben érvényesül hipotézisünk, azaz, akiknek jobbak az anyagi, jövedelmi 
viszonyai, azok elégedettebbek is.

A bevezetőben jeleztük, hogy a „fent” levők jövedelmeiket elsősorban a középré
tegek rovására növelik, viszont a leszakadó középrétegek elégedettségi eloszlásgör
béi szimmetrikusak, nincsenek nagyobb arányban az elégedetlenek az 
elégedetteknél. Szerintünk erre a problémára a Runciman és Merton által egyaránt 
megfogalmazott tétel adhat választ. A középrétegek egy része nem a közvetlenül 
felette levő csoportot választja vonatkoztatási csoportnak, hanem a már deprivált 
helyzetben lévőket. A rendszerváltás során bekövetkező nagy veszteségeiket tudati
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lag a ténylegesnél kisebb mértékűnek élik meg. Merton — Bartont idézve — rámutat 
a tömegkommunikáció különleges szerepére, amely „a legjobban szenvedőket állítja 
a középpontba, s ezzel olyan vonatkoztatási csoportként állítja be őket, amelyhez 
képest a többi szenvedő önmagára nézve kedvező összehasonlítást tehet (Merton 
1980: 86)"

A középrétegek egy része a romló anyagi körülményeik és a kapitalista viszonyok 
által normává emelt anyagi sikeresség között kialakuló disszonáns helyzet feloldásá
ra, lefelé választanak összehasonlítási csoportot, hogy ezáltal fenntarthassák közép
rétegbeli helyzetük érzetét, látszatát.

Feltételezésünk szerint a felső rétegeknél a relatív depriváció érvényesül. A „fent” 
lévők elégedettebbek ugyan, de egy részük alulértékeli önmagát, azaz a jövedelmek 
növekedési ütemét nem követi az elégedettségi mutatók emelkedése, mivel „felettük” 
levő személyeket választanak vonatkoztatási pontként.

Jegyzetek

1 A második hipotézis problémafelvetése az első hipotézis elemzéséből következik.

2 Az értékrendszerhez való kötődés tesztelésére használt négy változó elemszáma N=2059.

3 A két jövedelem-típus eloszlásgörbéinek hasonlósága miatt csak az egy főre jutó havi jövedelemi decilisek 
eloszlásgörbéit közöljük.

4 Ezt a problémát a 2. hipotézis keretében elemezzük.
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E1EEPALY: 134.1 Mennyire van megelégedve élete eddigi alakulásával, életpályájával? 

E1EJOVO: 134.2. Mennyire van megelégedve jövőbeni kilátáséival?

E1EESZIN: 134.3. Mennyire elégedett életszínvonalával?

E1EJKELL: 142. Véleménye szerint egy olyan családnak, mint az Önöké, hány forintra lenne 
szüksége ahhoz, hogy megfelelő színvonalon megéljen?

E1JOSZ92: (92. március összes személyes jövedelem, nettó): 
com e1josz92=e1jfmh92+e1jtb9?+e1jszc92 + e1jkmu92+e1jnye92+e1jrit92. 

e1jfmh92=fómunkahelyi jövedelem 92 
e1jtb92=társadalombiztosítási jövedelem 92 
e1jszc92=szociális jövedelem 92 
e1jkmu92=külön jövedelem 92 
e1jnye92=nyereség, osztalék 92 
e1jrit92=ritka jövedelem 92.

EGYF092: (Egy főre jutó havi jövedelem):
com egyfo92=h1j92b/h1htsz92.
com h 1 j92b= h 1 josz92+ (h 11 jowht/6+ h 1 jovosz/12)* 1.13
com h1josz=92h1jfmh92 + h1jtb92 + h1jac92 + h1jtra92 + h1jkmu92 + h1jnye92 + h1jrit92.

EGYF092D: (Egy főre jutó havi jövedelmi decilis): 
rank egyfo92 (NTILES (10) INTO egyfo92d.

H1EGOND: 95. Ön szerint inkább mindenki gondoskodjon magáról, vagy az államnak kell 
mindenki számára biztosítani a megélhetést?

H1ETULAJ: 96. Ön szerint a magyar vállalatok számára az állami tulajdon vagy a magántulajdon 
a megfelelőbb gazdálkodási forma?

H1EJOVED: 94. Ön mivel ért egyet inkább? A jövedelmeknek egyenlőbbeknek kellene lenni, 
vagy a jövedelemkülönbségeknek nőniük kellene?

1. számú melléklet
(A TÁRKI által képzett, általunk használt változók)
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ELETMIN1 (Regr factor score 1 for analysis 1):
factor (variables hlvingtv htvnyarv Mvautov hlvhuto hlvmhuto hlvmikro hlvaumos hlvszitv 
h lw id e o  hlvmosga htvpc h1dnyak5 h1lwc5 h1ltel5 h1lak5 (extraction pc /  rotation norotate / 
save regression (all eletmin).

O B JH  (Véleménynyilvánítás az objektíváltalunk helyzethez viszonyítva):
if (egyfo92d le 3 and eletsz3 eq 1) objh = 1.
if (egyfo92d le 3 and eletsz3 eq 3) objh=2.
if (egyfo92d ge 8 and eletsz3 eq 1) objh=3.
if (egyfo92d ge 8 and eletsz3 eq 3) objh=4.
rec objhely (5=sysmiss).
val láb objh 1 „Aeleglen" 2 „Aeleg" 3 „Feleglen" 4 „Feleg".

O B JH 2 (Véleménynyilvánítás az objektív helyzethez viszonyítva):
if (e 1 jos92d le 3 and eletsz3 eq 1) objh2 = 1.
if (e1jos92d le 3 and eletsz3 eq 3) objh2=2.
if (e1jos92d ge 8 and eletsz3 eq 1) objh2=3
if (e1jos92d ge 8 and eletsz3 eq 3) objh2=4
rec objh2 (5=sysmiss).
val láb objh2 1 „Aleglen" 2 „Aeleg" 3 „Feleglen" 4 „Feleg2".

A L S Ó I [(Elégedettség az alsóban (egy főre jutó jöv. decilis alapján)]: 
com a lsó i =objh.
rec a lsó i (1 =0) (2=1) (else=sysmiss). 
val láb a lsó i 1 „eleg” 0 „nemeleg".

A L S 0 2  [(Elégedettség az alsóban (személyes jöv. decilis alapján)]: 
com also2=objh2.
rec also2 (1 =0) (2=1) (else=sysmiss). 
val láb also2 1 „eleg" 0 „nemeleg".

FE LSŐ I [(Elégedettség a felsőben (egyfőre jutó jöv. decilis alapján)]: 
com fe lső i =objh.
rec fe lső i (3=0) (4=1) (else=sysmiss). 
val láb fe lső i 1 „eleg" 0 „nemeleg".

F E L S 0 2  [(Elégedettség a felsőben (személyes jöv. decilis alapján)]: 
com felso2=objh2.
rec felso2 (3=0) (4=1) (elese=sysmiss). 
val láb felso2 1 „eleg" 0 „nemeleg".

ELETPAL3 (Életpályával való elégedettség): 
com eletpal3=e1eepaly. 
rec eletpal3 (0 1 2 3=1) (4 5 6=2) (7 8 9 10=3). 
val láb eletpal3 1 „nemeleg" 2 „is-is" 3 „eleg"

2. számú melléklet
(A TÁRKI változóiból általunk képzett változók)
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ELETSZ3 (Életszínvonallal való elégedettség): 
com eletsz3=e1eeszin.
rec eletsz3 (0 1 2 3=1) (4 5 6=2) (7 8 9 10=3). 
val láb eletsz3 1 „nemeleg" 2 „is-is" 3 „eleg".

KOR (Kérdezett kora): 
com kor=e1 ászul.
rec kor (62 thru 76=1) (42 thru 61 =2) (else=sysmiss). 
val láb kor 1 „fiatal" 2 „középkor" 3 „idős".

ISK (Új iskolai végzettség): 
com isk=e1 iisk.
rec isk (1 2 3 4=1) (5 6=2) (7=3) (8 9=4) 
val láb isk 1 „8alatt" 2 „8alt" 3 „közép" 4 „felső".

ISKOLA (Hány osztályt végzett?): 
com iskola=e1iisk.
rec iskola (1=0) (2=3) (3=5) (4=7) (5=8) (6=11) (7=12) (8=16) (9=17).

VALLAS (Vallásos-e?): 
com vallas=e1xhivo. 
rec vallas (1 2=1) (3 4=0). 
val láb vallas 1 „igen" 2 „nem".

ANYAGH (Anyagi helyzete a többséghez képest): 
com anyagh=e1eszino.
rec anyagh (1 2=1) (3=2) (4 5=3) (9=sysmiss). 
val láb anyagh 1 „rosszabb" 2 „többségé" 3 „öjobbö".

ANYAGH 1 (Anyagi helyzete a többséghez képest):
com anyaghl =anyagh.
rec anyaghl (1=-1) (2=0) (3=1).

TELEP (Település jellege):
com telep=e1attip.
rec telep (1 2=1) (3 4=2) (5=3).
val láb telep 1 „község" 2 „varos" 3 „Bp".

KOR2 [(Életkor és az elégedettség a felső decilisekben (egyfőre jutó jöv. decilis alapján)]
if (objh eq 3 and kor eq 1) kor2=1.
if (objh eq 4 and kor eq 1) kor2=2.
if (objh eq 3 and kor eq 3) kor2=3.
if (objh eq 4 and kor eq 3) kor2=4.
rec kor2 (5=sysmiss).
val láb kor2 1 „Feleglen" 2 „Feleg" 3 „leleglen" 4 „leleg".



K 0 R 3  [(Életkor és az elégedettség a felső decilisekben (személyes jöv. decilis alapján)]:
if (objh2 eq 3 and kor eq 1) kor3=1.
if (objh2 eq 4 and kor eq 1) kor3=2.
if (objh2 eq 3 and kor eq 3) kor3=3.
if (objh2 eq 4 and kor eq 3) kor3=4.
rec kor3 (5=sysmiss).
val láb kor3 1 „Feleglen" 2 „Feleg” 3 „leleglen" 4 „leleg” .

FIATAL1 [Fiatalok elégedettsége a felsőben (egy főre jutó jö\4 decilis alapján)]:
if (kor eq 1 and felsői eq 0) fiatall =0.
if (kor eq 1 and felsői eq 1) fiatall =1.
recode fiatall (3=sysmiss).
val láb fiatall 0 „Feleglen" 1 „Feleg".

IDOS1 [(Idősek elégedettsége a felsőben (egy főre jutó jöv. decilis alapján)]:
if (kor eq 3 and felsői eq 0) idosl =0.
if (kor eq 3 and felsői eq 1) idosl =1.
recode idosl (3=sysmiss).
val láb idosl 0 „leleglen” 1 „leleg".

FIATAL2 [(Fiatalok elégedettsége a felsőben (személyes jöv. decilis alapján)]:
if (felso2 eq 0 and kor eq 1) fiatal2=0
if (felso2 eq 1 and kor eq 1) fiata!2=1.
rec fiatal2 (3=sysmiss).
val láb fiatal2 0 „Feleglen" 1 „Feleg".

IDOS2 [(Idősek elégedettsége a felsőben (személyes jöv. decilis alapján)]:
if (felso2 eq 0 and kor eq 3)idos2=0.
if (felso2 eq 1 and kor eq 3) idos2=1.
rec idos2 (3=sysmiss).
val láb idos2 0 „leleglen" 1 „leleg".

REGAZD (Rendszerváltás előtt a magyar gazd. működése): 
autorecode /variables Mevolel/ into jel. 
com j= jel.
rec j (1 4=sysmiss) (2=1) (3=-1). 
com regazd=j*h1evoljo.

REGAZD1 (Rendszerváltás előtt a gazd. működése), 
com regazdl =regazd.
rec regazdl (-100 thru -50=1) (-49 thru 0=2) (1 thru 50=3) (51 thru 100=4) 
val lab regazdl 1 „nagycnro” 2 „rossz" 3 „jo" 4 „nagyonjo".

GAZDREU (Magyar gazd. működésé a rendszerváltás után): 
autorecode /variables Memosel/ into je. 
com j1 =je.
recode j1 (1 4=sysmiss) (2=1) (3=-1). 
com gazdreu=j1*h1emosjo.
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GAZDREU1 (Gazdaság működése a rendszerváltás után): 
com gazdreul =gazdreu.
recode gazdreul (-100 thru -50=1) (-49 thru 0=2) (1 thru 50=3) (51 thru 100=4). 
val lab gazdreul 1 „nagyonro" 2 „rossz" 3 ,,jo" 4 „nagyonjo".

GAZD6 (Hogyan változott a gazdaság működése?):
if (gazdreul ge 3 and regazdl le 2) gazd6=1.
if (gazdreul le 2 and regazdl ge 3) gazd6=2.
if (gazdreul le 2 and regazdl le 2) gazd6=3.
if (gazdreul ge 3 and regazdl ge 3) gazd6=4.
rec gazd6 (1 =1) (2=2) (3 4=3).
val lab gazd6 1 „javult” 2 „rosszabb" 3 „nemvalt".

GAZD7 (Hogyan változott a gazd. működése?):
com gazd7=gazd6.
rec gazd7 (1 =1) (2=-1) (3=0).

CSAHMULT (Család anyagi helyzete az elmúlt 12 hóban): 
com csahmult=e1 eszint.
rec csahmult (1 2=1) (3=2) (4 5=3) (9=sysmiss). 
val láb csahmult 1 „romlott" 2 „nemvalt" 3 „javult".

CSAHMUL1 (Család anyagi helyzete az elmúlt 12 hóban) 
com csahmuH =csahmult. rec csahmull (1 =-1) (2=0) (3=1).

CSAHJOVO (Család anyagi helyzete a következő 12 hóban): 
com csahjovo=e1eszinj.
rec csahjovo (1 2=1) (3=2) (4 5=3) (9=sysmiss). 
val láb csahjovo rromlott" 2 „nemvalt" 3 „javult".

CSAHJOV1 (Család anyagi helyzete a következő 12 hóban):
com csahjovl =csahjovo.
rec csahjovl (1=-1) (2=0) (3=1).
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TÁJÉKOZÓDÁS

Andorka Rudolf

XIII. SZOCIOLÓGIAI VILÁGKONGRESSZUS
Bielefeld, 1994. július 18-23.

A korábbi kongresszusokhoz hasonlóan most is kiválasztott az ISA vezetősége egy 
főtémát a kongresszus számára, ezúttal az esetben „Vitatott határok és változó szoli
daritások" (Contested boundaries and shifting solidarities) címmel. Mi van a főcím 
mögött, miért döntött az ISA e téma mellett? Vitathatatlan szerepe volt ebben a 
közelmúlt évek világtörténeti eseményeinek, amilyenek egyrészt a hidegháború vége, 
a szovjet birodalom összeomlása, a Kelet-Európábán és a világ más részein fellob
bant nemzeti és vallásfelekezeti konfliktusoknak, másrészt a nemzetállamok feletti 
regionális egységek, elsősorban az Európai Unió megnövekedett szerepe és az a 
folyamat, amit a világ globalizálódásának szoktak neveznek.

A szociológia számára az Európában az elmúlt évszázadokban kialakult nemzet
államok sokáig a tudományos vizsgálat természetes egységei voltak. A társadalmi 
egyenlőtlenségeket, a politikai mozgalmakat, a deviáns viselkedés gyakoriságát stb. 
túlnyomó részben egy-egy ilyen nemzetállam keretei között vizsgálták és magyaráz
ták. Ma viszont azt látjuk, hogy a múltban kialakult nemzetállamok meghatározó 
szerepe csökken, egyrészt nagyobb regionális egységekben, sőt világméretekben 
bonyolódnak a társadalmi folyamatok, az államhatárokon túlnyúlnak a gazdasági, 
politikai és emberi kapcsolatok, másrészt újra nőtt a nemzeti társadalmaknál kisebb 
társadalmi közösségek szerepe. Ilyenek a nemzetiségi és etnikai csoportok, vallásfe
lekezeti közösségek, kisrégiós és lakóhelyi társadalmak. Felfigyeltünk arra, hogy az 
egyén nem csak egy kitüntetett közösség, a nemzetállam, hanem mellette számos 
más, kisebb-nagyobb közösség iránt is érezhet szolidaritást.

A világkongresszus tehát tükrözte a világ szociológiájában az elmúlt években 
megfigyelhető szemléletváltozást, amely a nemzet, az etnikum, a vallás iránti érdeklő
dés megerősödésében nyilvánult meg. Ezt úgy is felfoghatjuk, mint egészséges el
lenreakciót a marxista elmélet egyoldalúságaival szemben. Eszerint ugyanis, mint jól 
tudjuk, a gazdasági alapok a meghatározóak, az olyan tudati jelenségek, mint a 
nemzeti érzés, az etnikum, a vallás a gazdaságtól függő felépítményhez tartoznak, 
ezért csupán másodlagos jelentőségűek lehetnek. A marxizmus szerint a társadalom 
szerkezetének alapvető egységei az osztályok, hozzájuk képest a nemzeti és etnikai, 
valamint vallásfelekezeti csoportok jelentősége elhanyagolható, annál is inkább, mert 
fokozatosan el fognak tűnni. Az elmúlt években azonban ennek az ellenkezőjét kellett 
— sokszor nagyon fájdalmasan — megtapasztalni: a nemzeti, etnikai és vallásfeleke
zeti konfliktusok sok helyütt kiéleződtek, miközben sok szociológus azt állítja, hogy az
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osztálytudat gyengül. Ezt különösképpen drámai módon aláhúzta az, hogy nem csak 
a boszniai véres konfliktus zajlik közvetlen szomszédságunkban, hanem éppen a 
kongresszus idején került sor a ruandai népirtásra. Reggelenként és esténként drá
mai képeket lehetett látni a televízión a milliós nagyságrendű ruandai menekülthullám 
nyomorúságáról.

A két plenáris ülés előadásai a főtémát járták körül különböző nézőpontokból. T. 
K. Oomen először azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy mennyiben beszélhetünk a 
világ globalizálódásáról, a határok általános leépüléséről. Hangsúlyozta, hogy a sze
gény országokból a gazdagokba irányuló nemzetközi vándorlásnak nagyon kemény 
határok állják az útját. Hasonlóan nehezen átjárható határok választják el egy-egy 
társadalmon belül a kirekesztett társadalmi csoportokat a társadalom egészétől, pél
dául az Egyesült Államokban a feketéket és indiánokat, Indiában az érinthetetlen 
kaszt tagjait. Az idegenek és kitaszítottak iránt való nyitottság és segítőkészség pél
dájaként említette az irgalmas (angol fordításban: „jó”) samaritánus bibliai történetét, 
aki kész volt a tőle etnikailag idegen embertársán azonnal segíteni. Rámutatott arra 
is, hogy az emberek közötti határok leépítésének feltétele az élet és a társadalom 
különböző dimenziói közötti határoknak, a különböző tevékenységek és intézmények 
autonómiájának az elismerése. A vallási fundamentalizmus és a szekuláris totalitariz
mus egyaránt hajlamos ezeket az autonómiákat tagadni, és a vallási vagy a politikai 
szféra totális uralma alá hajtani a társadalmi élet más területeit.

N. Luhmann viszont azt fejtegette, hogy a 20. században a rétegződés, a társa
dalmi egyenlőtlenség helyett a befogadás (inclusion) és kirekesztés (exclusion) vált 
az emberi társadalmak központi problémájává. Ez pedig a funkcionális differenciáló
dással függ össze, azzal, hogy társadalmainkban igazságtalan rétegződés létezik. 
Más szóval nem a kizsákmányolás és az elnyomás, hanem az elhanyagolás a mo
dern társadalmak legsúlyosabb problémája. Az elhanyagolás és kirekesztés — ame
lyeket globális méretekben is értelmezhetünk — okozza a személyi és társadalmi, 
etnikai vagy vallási identitás felfokozott vágyát egyes csoportokban.

A. Touraine némileg másképpen látja a globális világtársadalom kialakulását. A 
világ szerinte a fogyasztás és a kommunikáció autópályái által összekötött elkülönülő 
gettókból áll, az utóbbiakat sok esetben autoritárius módon kormányozzák, vagy 
káosz és háború uralkodik bennük. A piac világméretű győzelme egyidejűleg kire
kesztettséget hoz létre, ezek annál fájdalmasabbak, minél inkább érvényesül az az 
individualista álláspont, hogy a piaci viszonyok vesztesei maguk felelősek sikertelen
ségükért. A jövő világméretű társadalmában el kell ismerni az egyének és csoportok 
jogát arra, hogy saját kultúrájuk szerint alakítsák életüket, ez védheti meg a társadal
mi racionalizáció káros mellékhatásaitól. A „szabadság, testvériség, egyenlőség" he
lyett a „szabadság, különbözőség, szolidaritás” hármas jelszót javasolta.

W. J. Wilson az amerikai nagyvárosokban az etnikai kisebbségek, szegények, 
elesettek által lakott városrészek népességének kirekesztettésével foglalkozott. Úgy 
látta, hogy az európai nagyvárosokban még nincs hasonló fokú nagyvárosi szegre
gáció, de az ilyen irányú tendencia jeleit már látni lehet. Kívánatos lenne, hogy az

126



európai országokban elkerülni az Egyesült Államokra jellemző nyomornegyed-szeg
regációt és az ezzel járó igen súlyos társadalmi problémákat.

A záró plenáris ülésen, amely mintegy összefoglalta a kongresszus tanácskozásait
S. B. Eisenstadt arról beszélt, hogy a nyugat-európai és észak-amerikai régión kívüli 
országokban az elmaradottság, a gazdasági függőség és a kiegyensúlyozatlan fejlő
dés következtében a demokratikus intézmények gyengék, nehezen képesek betölteni 
alapvető funkciójukat: a különböző érdekek közvetítését és integrálását. S. E. Ibrahim 
megkérdőjelezte S. Huntington-nak azt a közelmúltban kifejtett tézisét, hogy a követ
kező évszázadban a civilizációk — egyebek között az európai és a mohamedán 
civilizáció — közötti küzdelmek, sőt háborúk fogják a világ történelmét meghatározni. 
A mohamedán kulturális hátterű országok társadalmai nagyon változatosak, koránt
sem általános és szükségszerű a vallási fundamentalizmus uralma bennük. Én ma
gam, aki két hiányzó előadó helyére léptem be N. Smelser kérésére, arról beszéltem, 
hogy Kelet-Közép-Európában az elmúlt évtizedek totalitárius és autoritárius politikai 
rendszerei egyrészt igen merev határokat hoztak létre az országok között, és azokon 
belül a társadalmi csoportok között, másrészt minden „állam alatti" szolidaritás lerom
bolására törekedtek, ezért a határok leépítése és a civil társadalmi szolidaritások 
újjáépítése különösen akut feladat (Magyar Nemzet, 1994. augusztus 18. 14. old.).

N. J. Smelser négy nagy forradalmi folyamatot különböztetett meg a mai világban. 
Ezek: 1. a gazdasági növekedés a piac-orientált kapitalizmus alapján, 2. a demokra
tikus forradalmak harmadik hulláma, az 1974. évi portugáliai forradalomtól a volt 
Szovjetunió területén és Kelet-Európábán végbement politikai átalakulásokig, 3. a 
szolidaritások és identitások forradalma, más szóval a régión, valláson, fajon, etniku
mon, nyelven, nemen és életstíluson alapuló „nemzeten-aluli" szolidaritások megerő
södése a nemzeti szolidaritások rovására, 4. a környezeti forradalom, annak a 
gondolatnak a térhódítása, hogy a természeti környezetet védeni kell a fenntartható 
fejlődés érdekében. A négy forradalom közös gyökere az egyéni akciók és választá
sok megnövekedett szerepe. Ugyanakkor ellentmondások is vannak közöttük. A ka
pitalizmus világméretű győzelme állandósítja a nemzeteken belüli osztályok és 
csoportok közötti, valamint a nemzetek közötti szélsőségesen nagy egyenlőtlenséget. 
A világkapitalizmus kifejlődése és a „nemzeteken-aluli" szolidaritások újraerősödése 
felülről és alulról sorvasztja a nemzetállam szuverenitását. A gazdasági növekedés a 
természeti környezetet veszélyezteti. „Egyszóval — mondta N. Smelser — a kong
resszust lezáró gondolataim nem különösképpen vidámak. Ez azonban érthető, mert 
a világ sem különösen vidám ebben a pillanatban. Egy azonban biztos. Mi, szocioló
gusok a stratégiailag legjobb helyzetben vagyunk azok között, akik a társadalmi 
világot meg akarják érteni, e megértés alapján definiálni akarják és e definíció alapján 
meg akarják határozni a fejlődés irányát. Hacsak fel nem adjuk történelmi küldetésün
ket, azt fogják tőlünk várni és azt várjuk el mi is magunktól, hogy megtaláljuk az 
értelmét ennek a zavarba ejtő világnak és ezáltal részei legyünk a világ vezetésének, 
amikor ez a világ megpróbál megbirkózni az általa létrehozott gazdasági, politikai és 
társadalmi realitásokkal.”
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Egyetlen résztvevő természetesen képtelen beszámolni a kongresszuson történ
tekről, arról, hogy milyen érdekes előadások hangzottak el 6 szimpózium, 47 kutatási 
bizottság, 7 munkacsoport, 6 tematikus csoport ülésein, valamint a 16 ad hoc ülésen. 
Ezért az alábbiakban — természetesen azoknak az üléseknek az alapján, ahol jelen 
voltam — két témakörre összpontosítva adok képet a programról. Ezek: 1. a főtémá
val kapcsolatos előadások, 2. a Kelet-Európára vonatkozó előadások.

A nemzeti szolidaritással és identitással igen sok ülésen foglalkoztak, ami jelzi, 
hogy ez a témakör a korábbi évtizedes elhanyagoltságból hirtelen a szociológiai 
érdeklődés középpontjába került. Az előadások nagyon különböző, sőt ellentmondó 
tényeket és értelmezéseket mutattak be. Nekem különösképpen érdekesnek tűnt E. 
Tryakiannak az a megállapítása, hogy jelenleg és várhatóan a közeljövőben is a 
nemzetek esetében nemcsak „naplementének”, hanem „napkeltének" is tanúi va
gyunk és leszünk. A nemzeti szolidaritás-érzés fellángolásának példái között említette 
Nagy Imre és mártírtársai újratemetését.

J. Beckford a vallással foglalkozó ülésen fejtette ki, hogy korábban sokan jósolták 
a primer társadalmi kapcsolatokon, közöttük a vallási közösségen alapuló társadalmi 
szolidaritások háttérbe szorulását a szekunder kapcsolaton alapuló szolidaritásokkal 
szemben. Ezt az állítást és a kétféle kapcsolat szembeállítását azonban eltúlzottnak 
tartotta, és azt hangsúlyozta, hogy érdemes lenne alaposabban kutatni a vallás sze
repét a társadalmi szolidaritás és az identitás megteremtésében.

Miközben a nemzeti és etnikai, valamint vallási identitás szerepe legalábbis nem 
csökken, sőt, egyesek szerint nő, nem kevés szociológus az osztályszolidaritás gyen
gülését figyeli meg különböző fejlett országokban. A vita az International Sociology- 
ban, az ISA folyóiratában indult meg egyfelől Clark és Lipset, másrészt Hout és 
szerzőtársai, valamint Pakulski tanulmányaival, és a kongresszuson is folytatódott. A 
Társadalmi Rétegződés Kutatási Bizottság egy teljes ülést szentelt a kérdésnek. S 
Hradil az V. szimpózium keretében tartott előadásában három nagy paradigma egy
másra következését írta le a 20. századi szociológiában: 1. a század elejétől az 
1960-as évekig a „vagyon paradigma" uralkodott, a vagyoni és jövedelmi különbsé
gekben látták a társadalmi szerkezet és az egyenlőtlenségek legfontosabb dimenzió
ját, 2. az 1970-es években a „jóléti pradigma" került előtérbe, amely a társadalmi 
indikátor fogalomra támaszkodva többdimenziós jólét-fogalmat használt és szubjektív 
mutatókkal, közöttük az elégedettséggel is vizsgálta a rétegződést, 3. legújabban a 
különböző életstílusú csoportokat tekintik a gazdag és modern társadalmak tagozó
dása legfontosabb kritériumának.

A nemzeti és etnikai, valamint vallási csoportok és az osztályok a makroszintű 
szolidaritás és identitás alapjai, ugyanígy a család a mikroszinten megnyilvánuló szo
lidaritás és identitás kerete. Mint minden korábbi világkongresszuson, a Családszo
ciológiai Kutatási Bizottság programja a leggazdagabbak közé tartozott, a 
látogatottság igen nagy volt, ugyanakkor a családra vonatkozó álláspontok nagyon 
nagy mértékben különböztek egymástól, sőt ellentmondtak egymásnak. A két szélső 
álláspont — egyrészt, hogy a család fokozatosan elhal és eltűnésre érdemes intéz
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mény, odáig, hogy a család a makrotársadalom egészséges működéséhez elenged
hetetlenül szükséges intézmény, és a családi értékek reneszánszát figyelhetjük meg 
— között a legkülönfélébb nézeteket hallhattuk az előadásokban és vitákban. Nekem 
azonban úgy tűnt, hogy a többség egyetért abban, hogy a családi együttélés formái 
erősen változnak és pluralizálódnak, de a család intézménye rendkívüli tartósságot 
mutat, és a „két szülő+ gyermekek" típusú család változatlanul a leggyakoribb tény
leges családforma (legalábbis a legtöbb felnőtt életének egy hosszú szakaszában), 
és hogy — amint F.-X. Kaufmann mondta — a modern társadalmak „strukturálisan 
kíméletlenek” a gyermekes családokkal szemben, nagyon nagy mértékben és talán 
egyre inkább megnehezítik a gyermekvállalást és nevelést.

A II. szimpózium a piacok és az államok viszonyát vizsgálta a megváltozott körül
mények közt. A jóléti politikával foglalkozó ülésen P. Flora kiemelte, hogy a jóléti 
politikák a nemzetállamok keretei között alakultak ki, a nemzeti szolidaritás érzése 
képezte az alapját annak, hogy a társadalom egyik része hajlandó volt adójával és 
társadalombiztosítási járulékfizetéseivel a társadalom másik részét anyagilag támo
gatni. Kérdésesnek látta, hogy a nemzetállamoknál nagyobb keretekben, például az 
Európai Unióban ki lehet-e rövid időn belül alakítani az egységes jóléti szolgáltatáso
kat és az ehhez szükséges szolidaritás érzését. M. Kohli vizsgálta az állam, a piac és 
a családok egymáshoz viszonyított szerepét a nemzedékek közötti transzferekben, 
az idós emberek megélhetésének biztosításában. Szkeptikusnak tűnt azt illetően, 
hogy az állami szerepvállalás ezen a téren lényegesen csökkenthető. Ezen az ülésen 
hallottam először az Európában honos két jóléti politikai koncepció igen találó elneve
zését: 1. a „stockholmi szociáldemokrata” és 2. a „brüsszeli funkcionalista" orientáció 
megkülönböztetését.

Nem lehet azon csodálkozni, hogy a kongresszuson igen sokan — nem csak a 
rendező ország , hanem más országok előadói is — foglalkoztak a volt szocialista 
országok átalakulásával, hiszen az ezekben lezajló viharos változások mintegy 
„szociológiai laboratóriumot” kínálnak a kutatóknak a tendenciák és összefüggések 
megfigyelésére, az elméleteknek empirikus adatokkal való ellenőrzésére. Egy 
kétrészes ad hoc ülés a változások globális leírására és értelmezésére tett kísérletet 
(Gratoff, Krause—Fleadey, Miner, Campeanu, Andorka—Kolosi). A megfelelő témájú 
szimpóziumok és kutatási bizottsági ülések tárgyalták a társadalmi szerkezet 
(Shkaratan, Machonin—Tucek, Zagórski), a jövedelemeloszlás és szegénység 
kérdéseit (Vecernik, Tschernina, Kutsar, Khakulina, Warzywoda—Grotowska, 
Kutsar—Trumm), az új vállalkozók osztályának jellemzőit (Tholen, Lazic, Kostova, 
Bolcic), a mobilitást (Róbert—Sági, Krymskowski, Domanski, Treiman, Ganzeboom), 
az elégedetlenséget és más attitűdöket (Feistritzer et al, Ogris) stb. A sok kutató és 
kutatás, amely Magyarországgal és a környező országokkal foglalkozik, arra enged 
következteni, hogy a szociológia hozzájárulhat majd az itt zajló változások jobb 
megértéséhez, így a szociológusok teljesíteni fogják azt a küldetésüket, amelyről 
Smelser beszélt a fenti idézetben.
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A kongresszus mellett üléseztek a Nemzetközi Szociológiai Társaság vezető testü
letéi is. Megválasztották a Társaság új elnökét, éspedig első alkalommal az új válasz
tási szabály szerint: nemcsak az egyes országok szociológiai társaságainak küldöttei, 
hanem a kutatási bizottságok küldöttei is egy-egy szavazatot adhattak le. Kis több
séggel — a 15. század óta végbement gazdasági és társadalmi fejlődéssel foglalko
zó könyvsorozata alapján nemzetközileg ismert — I. Wallerstein amerikai szociológust 
és társadalomtörténészt választották elnökké D. Bertaux francia szociológussal 
szemben, aki a társadalmi mobilitás terén végzett kutatásairól, azon belül is az egyéni 
és családtörténeti módszer elterjesztéséről közismert a nemzetközi szociológiában.
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Hrubos Ildikó

KÉRDŐJELEK A NORVÉG FELSŐOKTATÁSBAN 
Előzmények. A norvég felsőoktatási rendszer főbb jellemzői

A norvég felsőoktatás nagyon „fiatal”. Az első egyetemet a nemzeti és kulturális 
függetlenségért küzdő norvégok követelésére 1811-ben alapították Oslóban, annak a 
folyamatnak a részeként, amely 1814-ben a mintegy öt évszázados dán fennhatóság 
megszűnéséhez vezetett (ezután 1905-ig svéd—norvég perszonálunió következett). 
A második egyetem alapítására sokkal később, 1946-ban Bergenben került sor. 
Közben — a 20 század első felében — több szakmai felsőoktatási intézmény létesült 
(állatorvosi, közgazdasági, agrár, testnevelési, építészeti és zeneművészeti szakterü
leten), amelyek idővel egyetemi rangot kaptak.

A hatvanas évtized rendkívüli változásokat hozott Norvégia gazdasági és társa
dalmi életében. Az Északi-tengerben talált olaj feltárása és kitermelése nagy erőket 
mozgatott meg, és viszonylag gyorsan látványos eredményeket hozott, ami anyagilag 
alátámasztotta a jóléti állam sikeres kiépítését. A gazdasági növekedés, a teljes fog
lalkoztatás, a jövedelemkülönbségek erőteljes csökkentése adózás útján, a magas 
fokú szociális biztonság mint általános alapelvek mellett a területi, regionális egyenlőt
lenségek csökkentése is kiemelt célként szerepelt. Ez fontos szempont az 1700 km 
hosszúságban elterülő, és főleg az északi részeken igen ritkán lakott ország eseté
ben. Itt az „egyenlő ellátás" elve csak nagy anyagi befektetések árán követhető, 
viszont amennyiben nem valósítják meg, a lakosság visszafordíthatatlanul leköltözik a 
kedvezőbb éghajlatú, sűrűbben lakott déli területekre.

Mindez erősen érintette a felsőoktatást is. Mind a prosperáló magángazdaság, 
mind a jóléti állam sok-sok új intézménye, szolgáltatása nagyszámú magasan képzett 
szakembert igényelt. A második világháború után született baby boom nemzedék 
ekkor érte el a felsőoktatási életkort, amely körülmény önmagában is szükségessé 
tette a hallgatói létszám növelését. A továbbtanulási lehetőségei; kinyitása a koráb
ban távol maradó, alacsonyabb státuszú társadalmi rétegek és a nők előtt ugyancsak 
a jóléti állam deklarált céljai közé tartozott.

A központi intézkedési terveket bizonyos értelemben megzavarták az 1968-as 
évnek Nyugat-Európa egyetemi világát érintő eseményei. Ezek hatására az egyete
mek irányítása a demokratikusabb vezetés felé tolódott el (a korábban csak pro
fesszorokból álló döntéshozó testületekbe a diákok és az alkalmazottak választott 
képviselőit is bevonták, és e testületek hatásköre kiterjedt az oktatási koncepciót és 
a gazdálkodást érintő minden lényeges kérdésre).

Az egyetemi szféráról az a vélemény alakult ki, hogy nehezen kezelhető, részben 
konzervatív, lassan mozduló, részben „lázadó" volta miatt. A figyelem a nem egyete
mi szintű felsőoktatás felé fordult, amely rugalmasabbnak és a hallgatói létszámnöve
lés szempontjából olcsóbbnak ígérkezett, továbbá a gyakorlatban közvetlenül 
hasznosítható szakmai képzést ajánlott.
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Bár 1968-ban a korábban megfogalmazott terveknek megfelelőn még két egye
tem létesült, azok speciális célokat szolgáltak. Trondheimben a régi Műszaki Egyete
met bővítették ki többkarú egyetemmé, Tromsóban — messze északon — pedig 
kifejezetten azért létesült egyetem, hogy a szakembereket megtartsák a kevésbé 
vonzó régióban. A továbbiakban már csak ez utóbbinak a fejlesztésére került sor.

A nem egyetemi szintű felsőoktatás fő intézményei a főiskolák (college-ok). Ezek 
részben korábban is létező középfokú oktatási intézmények felsőfokúvá minősítésé
vel jöttek létre (tanárképző, műszaki és egészségügyi főiskolák).

A hetvenes és nyolcvanas évek új létesítményei a regionális főiskolák voltak, ame
lyek kialakítása a legnagyobb szabású és hatású reform volt a norvég felsőoktatás 
eddigi történetében. A regionális főiskolák többkarúak, az adott régió szakképzési 
igényeinek megfelelő szakmai profillal. Két-három éves képzés után az egyeteminél 
alacsonyabb szintűnek számító szakmai diplomát adnak, és sokféle rövidebb szak
képző tanfolyamot indítanak. Az alapításkor megfogalmazott ezen funkciójuk mellett 
később kibővítették programjaikat, és ma már az egyetemivel egyenértékű (első) 
diplomát is lehet itt szerezni. Ambíciójuk egyre inkább az, hogy egyetemekké válja
nak, ezért kutatási tevékenységgel is próbálkoznak. Jelenleg 14 ilyen regionális főis
kola működik.

A felsőoktatási intézmények harmadik típusába a művészeti és katonai iskolák, a 
kis számú magánfőiskola és más post-secondary képzést folytató iskolák tartoznak. 
A magánfőiskolák a hetvenes évek végén, a nyolcvanas évek elején terjedtek el, 
elsősorban az üzleti, a marketing és a számítástechnikai képzés területén. Fő vonz
erejük az volt, hogy rugalmasabban tudták alakítani oktatásuk tartalmát, mint az 
állami intézmények.

Az összesen mintegy 200 főiskolára jellemző volt a kis hallgatói létszám (egyne
gyedüknél 400 fő alatt volt, és csak 10 esetében haladta meg az ezret). Ennek 
értelmezéséhez tudni kell, hogy az ország népsűrűsége 12,8 fő/km2, és a főiskolák, 
különösen a regionális főiskolák sokszor éppen a ritkán lakott régiókban létesültek.

Az oktatás rendszere hallgatói szempontból közben meglehetősen rugalmassá 
vált. Ez azt jelenti, hogy viszonylag nagy lett a választási lehetőség a tanulmányok 
során, továbbá, hogy a főiskolák és egyetemek különösen elfogadják az elvégzett 
„modulokat" (ez bizonyos értelemben hasonlít a kredit-rendszerre, de alapvetően 
különbözik is tőle, amennyiben egy-egy, országos szinten kialakított és ellenőrzött 
tantárgycsomag elfogadásáról van szó). Időben is nagy lett a hallgatók mozgástere, 
sokan elnyújtották a tanulmányi időt, minden második hallgató rendszeresen munkát 
vállalt a tanulás mellett, minden ötödik családos, gyermekes volt. Az első (lényegé
ben az angolszász Bachalor fokozatnak megfelelő) fokozatot az akkori szabályozás 
szerint nappali tagozaton négy év alatt lehetett megszerezni, a második (Master 
fokozat jellegű) fokozatot pedig további két év alatt. A hallgatók döntő többsége el 
kívánt jutni a második fokozatig, mert az első fokozat értéke meglehetősen alacsony 
volt a munkaerőpiacon.
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Viták és intézkedések a nyolcvanas évek második felében

A nyolcvanas évek második felében Európa-szerte a korábbinál fokozottabb figyelem 
irányult a felsőoktatásra. Miközben lényegében mindenütt költségvetési gondok ne
hezítették a kormányok és a felsőoktatási intézmények helyzetét, a magas színvonalú 
szaktudás, a tudományos kutatás jelentősége egyre nyilvánvalóbbá vált (többek kö
zött a gazdasági gondok távlati leküzdése szempontjából), ismét előtérbe kerültek az 
egyetemek. Norvégiában is megfogalmazódott az elégedetlenség a felsőoktatás 
nem kellő hatékonysága és egyben kedvezőtlenül alakuló anyagi helyzete miatt.

1987-ben a kormány bizottságot küldött ki azzal a feladattal, hogy értékelje a 
felsőoktatás helyzetét, és tegyen javaslatot a fejlesztésre a 2010-ig tartó periódusra 
vonatkozóan. A bizottság legfontosabb megállapításai a következők voltak:

— A felsőoktatás fő problémája a szétaprózottság, ezért a továbbiakban nem új 
intézmények létehozására, hanem a meglévők fejlesztésére és kooperációjára van 
szükség. Az egyetemek fő feladata ismét az oktatás legyen, a továbbiakban már nem 
térhetnek ki a hallgatói létszámemelés elől. Ezzel párhuzamosan fennmarad kiemelt 
szerepük az alapkutatás, a kutatói utánpótlás képzése területén.

— A demográfiai hullám (a baby boom második hulláma) 1988-ban tetőzik a 
felsőoktatásban, a következő tíz évben pedig 25 százalékos csökkenés várható a 
releváns kohorszban. Mivel az országnak továbbra is szüksége van nagylétszámú 
magasan képzett szakembergárdára, fokozottan kell ösztönözni a fiatalokat a to
vábbtanulásra. A merítési bázist szélesíteni kell azon társadalmi rétegek irányában, 
amelyek korábban alulreprezentáltak voltak a felsőoktatásban. Az anyagi ösztönzés
nek oda kell hatnia, hogy a hallgatók az érettségi után közvetlenül kezdjék meg 
tanulmányaikat és rövidebb idő alatt fejezzék be azt, tehát minél többen járjanak 
nappali tagozatos formában, mert az intenzívebb intellektuális munkát tesz lehetővé. 
Ehhez elengedhetetlen az ösztöndíj és tanulmányi hitel rendszerének bővítése és 
kedvezőbbé tétele. Törekedni kell arra, hogy a lemorzsolódási arány csökkenjen, 
elsősorban az oktatás színvonalának emelésével, hatékonyabb oktatási módszerek 
bevezetésével.

— Ki kell építeni a szervezett kutatóképzés rendszerét. Ennek nincsenek hagyo
mányai Norvégiában. A fiatal kutatók eddig valamely egyetemen vagy kutatóintézet
ben munka mellett szerezték meg a kutatói gyakorlatot (az egyetemek által adott 
doktori fokozatot nem formális képzés keretében lehetett elérni, hanem érettebb 
kutatók kapták, valamely művük vagy életművük alapján). Bár az angolszász típusú 
PhD képzés már beindult, színvonala és szervezettsége egyenetlen, egyes tudo
mányterületeken pedig hiányzik.

— Hatékonyabbá kell tenni az irányítási rendszert, nagyobb döntési hatáskört és 
egyben felelősséget kell delegálni az egyetemekre, főiskolákra, karokra és tanszé
kekre.

— Fokozni kell a nemzetközi együttműködést, a tanárok és hallgatók cseréjét.
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A jelentés közvetlen eredménye az egyetemi törvény megalkotása volt, amely 
1990. január 1-én lépett életbe (mint az elnevezése is mutatja, csak az egyetemekre 
vonatkozott, nem a teljes felsőoktatásra). 1991-ben epdig elkészült a kormány „Fehér 
Könyve” a felsőoktatásról, amely legfontosabb teendőnek az intézmények országos 
szintű együttműködését és tudatosan kialakított munkamegosztását jelölte meg. Az 
ésszerűbb méretek kialakítása érdekében a főiskolákat 30 egységbe javasolta össze
vonni. Célul tűzte ki a 40 százalékos beiskolázási arányt a nyolcvanas évek végének 
30 százalék körüli aránya helyett. Az irányítási rendszer az intézményi autonómia 
irányában mozdult el.

Új fejlemények a kilencvenes évek elején

Az évtized kezdete óta mélyül a gazdasági recesszió, a munkanélküliségi ráta elérte 
a 8 százalékot. A középiskolákból kikerülő fiatalok közül egyre többen választják a 
továbbtanulást a munkanélkülivé válás helyett, annak ellenére is, hogy a diploma 
elnyerése után sem számíthatnak már biztosan állásra. A munkanélküliség fenyegető 
réme mellett az is hozzájárul a továbbtanulási kedv megugrásához, hogy közben 
megváltozott a szülői nemzedék iskolai végzettség szerinti összetétele. Most azon 
nemzedék gyermekei érik el az érettségiző életkort, amelynek tagjai a hatvanas évek 
nagy egyetemi létszámfejlesztése idején voltak fiatalok, így közöttük már jóval maga
sabb a diplomások aránya, mint az előttük járó évjáratok esetében, és nagyobb az 
igény gyermekeik felsőfokú továbbtaníttatására. Tehát míg a létszámcsökkenést ígé
rő demográfiai előrejelzés nyilvánvalóan korrekt volt, az egyetemre-főiskolára jelent
kezők száma jelentősen növekedett (míg 1987-ben — a gyors hallgatói létszámcsök
kenést prognosztizáló bizottsági jelentés évében — 100 ezer körüli volt a hallgatói 
létszám, addig 1991-ben már 150 ezer). Az ösztönzés „túl jól” sikerült. A felsőoktatási 
intézmények kénytelenek voltak létszámkorlátozást bevezetni, ami korábban ismeret
len gyakorlat volt (a sikeres érettségi jogot adott a felsőfokú tanulmányok megkezdé
séhez). Ez a megoldás azonban kényes ideológiai és politikai kérdéseket vet fel, 
nincs hagyománya, ezért csak részlegesen éltek vele. Végül is ugrásszerűen nőtt a 
felvettek létszáma. A hallgatói roham döntően az állami felsőoktatási intézményeket 
érintette. A magánintézmények kevéssé váltak be, nem tudtak szervesen beépülni a 
felsőoktatási rendszerbe, csak egy-egy szőkébb szakterülten maradtak fenn, máshol 
elsorvadtak.

A nagyobb hallgatói létszám önmagában is növeli a költségeket a nagyvonalú 
szociális juttatások és kedvezményes hallgatói hitelek következtében. Az állami költ
ségvetés ugyanakkor növekvő deficittel küzd, a felsőoktatási kiadások emeléséről 
szó sem lehet, a hallgatói juttatások bővítésére tett ígéretek nem teljesíthetők, mi 
több, egyes területeken korlátozásra, csökkentésre is sor kerül. A helyzeten nem 
sokat segít az sem, hogy az első diploma megszerzésének időtartamát — éppen
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anyagi megfontolásból — 4 évről 3,5 évre módosították. Emellett nem jut pénz a 
kutatások ugyancsak kilátásba helyezett fokozott támogatására sem.

Mindez kiváltja a hallgatók szervezett tiltakozását, amely már-már komolyabb poli
tikai tartalmat kap. Egyesek a 68-as események megismétlődésének lehetőségét is 
felvetik. Ez azonban — úgy tűnik — nem valószínű. A felszíni jelekben lehet esetleg 
hasonlóság, de a diákok megmozdulásainak most egészen más a tartalma. Kizáró
lag gazdasági helyzetük javítását (romlásának megállítását) követelik, nem kérdőjele
zik meg a társadalmi, illetve az egyetem rendszert vagy az oktatás tartalmát.

A felsőoktatás előzményét jelentő közoktatás rendszerének megváltoztatása 
hosszú időt vesz igénybe. Az idő viszont „felgyorsult" Norvégiában, így egészen 
sajátos helyzet állt elő. A középfokú oktatás reformját a nyolcvanas évek végén — 
tehát a nagy ambíciók korában — kezdték előkészíteni. A bevezetésről is megszüle
tett a döntés: 1994 őszén már az új rendszerben kezdődik a tanítás. A reform alap
vető gondolata, hogy a középfokú oktatást egységessé kell tenni, mindenki számára 
biztosítani kell a 19 éves korig való tanulást és egyben a felsőfokú tanulmányok 
megkezdésének jogát (a jelenlegi rendszerben a szakmunkásképző intézetek zsákut
cát jelentenek ebből a szempontból). 1997-ben tesz majd érettségi vizsgát az első 
reformévfolyam, és ezzel minden bizonnyal új helyzet áll elő a továbbtanulási szándék 
tekintetében. Ha feltételezzük az egyéb körülmények változatlanságát, akkor ismét 
ugrásszerűen megnő majd a száma és aránya. Ez várhatóan új fejezetet nyit a 
norvég felsőoktatás történetében, nagyságrendileg növelheti a már ma is meglevő 
kapacitásbeli és költségvetési gondokat.

Milyen legyen a felsőoktatás rendszere?

A fontos gyakorlati problémákról szóló vita mellett folyik a tartalmi kérdések elemzése 
is. A legáltalánosabb szinten ez úgy fogalmazódik meg, hogy a diverzifikált vagy az 
integrált modellt kövesse-e a norvég felsőoktatás. A diverzifikált modell jellegzetes 
példája az Egyesült államokban található. A felsőoktatási intézmények színvonaluk 
tekintetében igen heterogének, a diák szakmai, anyagi vagy presztízs megfontolások 
alapján választ, és gyakran vándorol az intézmények között tanulmányai során. A 
különböző szempontok szerinti sorrend jól ismert, a mozgást pedig lehetővé teszi a 
kredit-rendszer. Az integrált modellre a német egyetemi rendszer az iskolapélda. 
Alapelve, hogy a felsőoktatási intézmények színvonala és követelményrendszere — 
azonos típuson belül — hasonló, tehát a diák általában lakóhelye alapján választ 
egyetemet, főiskolát, és nem érdemes váltania tanulmányai során.

A norvég felsőoktatás közelebb áll a diverzifikált modellhez (a hallgatók a modul
rendszer következtében zökkenőmentesen mehetnek át más intézménybe), ugyanak
kor felfedezhetők benne az integrált modell elemei is. Az egyenlőség eszménnyel 
mélyen áthatott norvég társadalom és politika az akadémiai világban is azonos 
sztenderdeket látna szívesen.
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A kívánatos megoldás a kettő ötvözése, a sokféleség, a verseny, a minőség és az 
egyenlőség együttes biztosítása lenne. Konkrétabban ez az utóbbi évek jelmondatá
ban fogalmazódik meg: legyen minden felsőoktatási intézmény egyformán jó „általá
ban", de minden intézmény legyen „legjobb" valamiben, ami a specifikumát adja.

Ma még meglehetősen távoli ez az állapot. Többféle feszültség és konfliktusvonal 
rajzolódik ki, ami nehezíti az optimális modell kialakításához szükséges együttműkö
dést. Konfliktus van a regionális főiskolák és a többi nem egyetemi intézmény között, 
mivel az előbbiek — többkarúságukra hivatkozva — inkább az egyetemeket tekintik 
partnereiknek. Ugyanakkor nem fogajdák el az egyetemek gyámkodását, szakmai 
felsőbbrendűségét. A vitában a regionális főiskolák pozícióját erősíti, hogy nagy a 
helyi politikai támogatottságuk, ami Norvégiában — a hagyományosan erős regiona- 
litás hazájában — esetenként döntő szempont. Ezzel szemben az egyetemek nyil
vánvalóan erősebbek az akadéimai világban. Végül nehezen oldható fel a 
centrum— periféria ellentét: a főváros felsőoktatási intézményei — földrajzi, történelmi 
okok következtében — sokkal kedvezőbb helyzetben vannak, mint vidéki társaik.

A hetvenes évek elején a felsőoktatással foglalkozó szociológiai kutatások kedvelt 
témája volt a hallgatók származási összetételének vizsgálata. Kimutatták, hogy a 
magasabb társadalmi státuszú szülők gyermekei gyakrabban tanulnak tovább, és 
nagyobb eséllyel egyetemeken, míg az alacsonyabb társadalmi státuszúakéi, ritkáb
ban pályáznak és jutnak be a felsőoktatási intézményekbe, és ha igen, akkor a 
főiskolákon felülreprezentáltak. Utóbb feledésbe merült ez a probléma, mert a főisko
lákkal kapcsolatos illúziók alapján úgy tűnt, hogy irrelevánssá válik (a társadalmi 
származás helyett a nemek szerinti összetétel kérdése került a figyelem középpontjá
ba). Napjaink fejleményei alapján prognosztizálható, hogy ismét érdemes lesz foglal
kozni ezzel a problémával, hiszen amikor fokozódik a verseny az igényekhez képest 
kevesebb felsőoktatási helyre való bejutásért, a felsőoktatási rendszer inkább a diver
zifikálódás felé mozdul el, minden bizonnyal fokozódik a társadalmi szelekció.

Ki vagy mi szabályozza a felsőoktatás működését 
és milyen elvek alapján?

Két ellentétes modell dilemmája rajzolódik ki ebben a dimenzióban is. Ha teljes 
egészében az állam vállalja a felelősséget a felsőoktatásért (tehát finanszírozza és 
tartalmilag kontrollálja), akkor a keretek kialakításánál figyelembe veszi a távlati mun
kaerőigényeket, ennek alapján szabályozza a felvételi létszámokat, jórészt fedezi a 
hallgatók tanulmányainak költségeit és garantálja a munkahelyet a diplomázás után. 
Amennyiben tisztán piaci elvek szabályozzák a folyamatot, nincs abszolút korlátja a 
kapacitásnak, mindenkit felvesznek, aki a minimális követelményeknek megfelel, a 
hallgató fizeti az oktatás költségeit, nagy a választási szabadsága a tanulmányok 
során, végül nincs garancia arra, hogy végzettségének megfelelő munkát talál majd.
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Norvégiában — mint a legtöbb fejlett országban — vegyes rendszer működik. A 
diák nem fizet tandíjat, de a létfenntartását maga fedezi kedvezményes állami hitel 
segítségével. A felsőfokú képzésben való részvétel deklaráltan társadalmi jog, min
denki továbbtanulhat, aki akar (és megfelelő eredményt ér el az érettségi vizsgán). A 
karok és szakok kapacitását aszerint méretezik, hogy milyen társadalmi és munka
erőpiaci igények várhatóak. Az így kialakuló kereslet és kínálat egyeztetése a felsőok
tatási intézmények és az illetékes minisztérium között többlépcsős tárgyalások során 
történik, és sohasem zökkenőmentes. Az egyeztetési folyamat különösen nehézzé 
vált az utóbbi években, amikor felborult a viszonylagos egyensúly a felsőoktatásra 
jelentkezők száma és az egyetemek, főiskolák infrastrukturális és tanári kapacitása 
között. A felsőoktatási intézmények tiltakoznak a hallgatói létszám további emelése 
ellen, de nem szívesen vállalják a szelekciót sem. Az oktatásirányításra viszont súlyos 
politikai nyomás nehezedik, hogy minél több hallgató felvételével csökkentse a társa
dalmi feszültséget, és tegye ezt minél kisebb költségkihatással. Ami pedig a munka
erőpiaci igények előrejelzését illeti, a tapasztalatok lehangolóak. Általában még a 
gazdaságilag viszonylag stabil korszakokban, években sem váltak be a prognózisok. 
Az utóbbi évek váratlan fejleményei pedig arra utalnak, hogy sem a kedvezőtlen 
munkaerőpiaci kilátások, sem a rövid távú létfenntartási szempontok nem tartják 
vissza a fiatalokat a továbbtanulási szándéktól (az sem, hogy a kedvezményes hall
gatói hitelek kamatai egyre kevésbé kedvezményesek, és ha kap is végzettségének 
megfelelő állást a friss diplomás, várható munkahelyi jövedelme alig lesz magasabb 
a diplomával nem rendelkezőkénél, és még évekig kell a hitelt is törlesztenie).

Egyes elemzők szerint a megoldás a vegyes rendszer fenntartása, de nagyobb 
rugalmassággal a szabályozásban és a képzés tartalmában. A felsőoktatásnak szé
lesebb alapozást kellene nyújtania. Úgy könnyebben át lehetne irányítani a pályázó
kat a túljelentkezéssel küzdő karokról, szakokról a kevésbé népszerűekre, később, a 
pályafutásuk során pedig nagyobb megrázkódtatás nélkül válthatnának munkahelyet 
és szakmát a diplomások. Ehhez viszont szükséges, hogy a munkahelyek részéről is 
oldódjon a ma jelentkező „túlprofesszionalizálódás", tehát rugalmasabban fogadja
nak el különböző diplomákat egy-egy munkakör betöltéséhez.

Az oktatási intézmények működése szempontjából természetesen a legjobb a 
viszonylag stabil képzési rendszer és a stabil kapacitás, bizonyos kapacitástartalékok 
fenntartásával, ami lehetővé teszi az alkalmazkodást a hallgatói létszámigények éven
kénti ingadozásához. Ez persze drága megoldás, és Norvégiában jelenleg mint kívá
natos távlati cél fogalmazódik meg, nem pedig rövid távon reálisan megvalósítható 
cselekvési programként.

Az irányítási rendszer átalakítása

A költségvetési szervek irányítását a jóléti államban évtizedekig az erős centralizált
ság jellemezte. A parlament és a szakminisztérium igen részletesen szabályozta a
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felsőoktatási intézmények működését is. Az új felsőoktatási törvény értelmében a 
legtöbb döntés lekerült a központi irányító szervektől az intézményekhez. (Ez része a 
költségvetési szférát érintő általános decentralizáiási folyamatnak, amelyet a racioná
lisabb gazdálkodás érdekében indítottak el)

A felsőoktatási intézmények autonómiája elsősorban azt jelenti, hogy az oktatás 
tartalmába, a tantervek kialakításába semmilyen felügyeleti szervnek nincs beleszólá
sa. Az indirekt irányítás nagyobb szabadságot ad a pénzeszközökkel való gazdálko
dás terén (megszűnik a „pántlikázott" támogatás). Ezzel párhuzamosan a 
minisztérium nagyobb átláthatóságot ír elő. Minden szervezeti egység (tanszék) öté
ves stratégiai tervet, és évenként operatív tervet készít, majd beszámol a teljesítésé
ről. Kidolgozták az intézmények értékelésének rendszerét. Évente egy-egy 
szakterület országos szintű átvilágítására kerül sor. Ennek során először önértékelés 
készül, majd független (nemzetközi) bizottság a helyszínen tanulmányozza a műkö
dést. A tervek teljesítése és a minőségértékelés eredménye szolgál alapul a miniszté
riumban a fejlesztési pénzösszegek elosztásához. Az eredményorientált tervezés és 
a minőségellenőrzés bevezetése sok vitát vált ki. Némelyek az egyetemi autonómia 
megsértését, a bürokrácia fokozott burjánzását látják benne. Felvetik továbbá, hogy 
elvileg lehetséges-e egyáltalán a felsőoktatás és kutatás minőségének kvantifikálása.

A decentralizálás lényeges változást hozott a kutatásfinanszírozás módjában is. 
Korábban ez döntően közvetlenüi a minisztériumi csatornán át, automatikusan, kvóta 
alapján történt. Az új rendszerben csökken ennek a forrásnak a szerepe, és a szak
mai kutatási alapok kapnak nagyobb súlyt, amelyek pályázatok útján, versenyeztetés
sel ítélik oda a támogatást. Ez a módszer várhatóan hatékonyabbá teszi a kutatásra 
szánt összegek felhasználását, mert csak a szakmailag indokolt, legjobb pályázatok 
jutnak hozzá. A minisztérium ösztönzi továbbá az egyetemeket és főiskolákat a válla
latok, magáncégek és alapítványok által megrendelt kutatásokra, ezzel is tehermen
tesítendő a hiánnyal küszködő költségvetést.

Az indirekt irányítás koordinálására létrejött a felsőoktatási intézmények országos 
szövetsége, amely közvetít az egyetemek, főiskolák együttese, valamint a kormány, a 
minisztérium között. Tényleges funkciójnak megfogalmazása és elfogadtatása, műkö
dési rendjének véglegesítése jelenleg folyamatban van.

A törvény értelmében megváltozott a felsőoktatási intézmények belső irányítási 
rendszere, alkalmazkodva a nagyobb döntési jogkör és felelősség adta követelmé
nyekhez. A választott, valamint hivatalból mandátumot nyert tagokból álló, nagy lét
számú, ritkán ülésező és operatív munkára kevéssé alkalmas szenátus helyett a 
legfőbb irányító testület a 9-11 fős tanács lett, amely az akadémiai stáb és (kisebb 
részt) az adminisztratív munkatársak és a hallgatók választott képviselőiből áll. A 
korábbi szenátus ennek tanácsadó testületéként funkcionál. Ennek a megoldásnak 
az ellenzői úgy vélik, hogy a kis létszámú tanács nem tudja kellőképpen reprezentálni 
a felsőoktatási intézmény munkatársait és hallgatóit, ezért legitimitása vitatható. He
lyesebb lenne a szenátus státuszát meghagyni azzal a módosítással, hogy jogait 
esetenként delegálhatja a tanácsnak.
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A decentralizálás fontos döntéseket bíz a karokra és az alapegységekre, a tanszé
kekre is. Ahhoz, hogy ennek a feladatnak megfeleljenek, erősíteni kell a vezetők 
pozícióját (hosszabb ideig tartó megbízatással, komolyabb vezetői pótlékkal, a meg
bízatás lejárta után a kutatói év biztosításával). Az adminisztratív teendőket külön 
professzionális stáb látja el, így a tanszékvezető a tartalmi irányításra koncentrálhatja 
idejét és energiáját. A jól strukturált adminisztratív stáb fenntartása viszont csak bizo
nyos tanszéki méret felett racionális. A törvény ajánlása szerint 20 fősnél kisebb 
tanszékeket ezen megfontolás alapján össze kell vonni. Ennek végrehajtása ugyan
csak sok vitát váltott ki, mert szinte személyes érdekeket sértett.

Az európai integráció kihívása

Miközben a norvég társadalom és politikai erők véleménye erősen megoszlik az 
európai integrációhoz való szorosabb csatlakozás kérdésében, az vitán felül áll, hogy 
a felsőoktatás és a kutatás területén követni kell ezt az utat. Kérdés azonban, hogy 
milyen mértékű legyen az együttműködés, és hogy vajon versenyképes lesz-e a 
norvég akadémiai világ egy ilyen megméretés során.

Az angolszász orientációnak régi hagyományai vannak Norvégiában. Ez — főleg 
a kutatás terén — elsősorban az Egyesült államok egyetemeihez, kutatóintézeteihez 
fűződő intenzív kapcsolatokat jelenti. Most célszerűnek látszik a nyitás Európa felé.

Félő azonban, hogy ez aszimmetrikus gesztus lesz. Míg a norvég tanárok és 
hallgatók szívesen mennek külföldre (jó angol nyelvtudásuk ezt könnyen lehetővé 
teszi), addig vajon ki fog Norvégiába utazni vendégtanárnak vagy hallgatónak rész
képzésre, esetleg teljes képzésre? A perifériális földrajzi fekvés, a zord éghajlat, a 
„kis” nyelv és kultúra kevéssé teszi vonzóvá az ottani tanulást (még akkor is, ha angol 
nyelvű kurzusokat hirdetnek). Külföldi tanárok tömegesebb meghívását pedig még az 
is nehezíti, hogy viszonylag alacsonyak az egyetemi fizetések (európai összehasonlí
tásban általában is igen nivelláltak a bérek).

Ami a képzési rendszerek esetleges közelítését illeti, az várhatóan erős belső 
ellenállásba fog ütközni. A nemzeti tradíciók tiszteletének ereje Norvégiában igen 
nagy, továbbá — ennél hétköznapibb szinten — a módosítás egzisztenciális érdeke
ket sértene, például azért, mert várhatóan a tanulmányi idő csökkentését írná elő. A 
képzési rendszer összehangolását még az északi országok között sem sikerült meg
valósítani, ahol pedig a sok évszázados politikai és kulturális kapcsolat alapul szolgál
hatna erre (igaz, hogy különösebben nem is törekednek rá).

Abban viszont teljes az egyetértés, hogy a kutatóképzés (PhD képzés) rendszerét 
a nemzetközi sztenderdeknek megfelelően kell kialakítani. Bár a felsőfokú képzés — 
azon belül egyre inkább az egyetemi képzés is — tömegessé válik, elveszti korábbi 
elit jellegét, és ezzel többek között hozzájárul az északi jóléti állam egyenlő esélyeket 
ígérő politikájának megvalósításához, szükség van akadémiai elitre, amely sikerrel 
tud fellépni a nemzetközi színtéren is.
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Szántó Zoltán

A GAZDASÁG TÁRSADALI BEÁGYAZOTTSÁGA 
Megjegyzések a gazdaságszociológia és a szocioökonómia 
újabb irodalmáról

Ha létezik az új gazdaságszociológia1 és a szocioökonómia2 különböző áramlatait 
összekötő kulcsfogalom, akkor az bizonyára a beágyazottság. A kifejezés köztudot
tan Polányi Károlytól, a szubsztantfv megközelítésmód („régi" gazdaságszociológia) 
vezéralakjától származik (Polányi 1975). Szerinte a gazdaság integrációs mechaniz
musai meghatározott társad^lomszerkezeti, illetve intézményi feltételekhez kötőd
nek: a primitív és archaikus társadalmak domináns gazdaságintegrációs formái — a 
reciprocitás és a redisztribúció — nem-gazdasági viszonyokba, a kultúra vagy a 
politika „szövedékébe" (pl. vallási, erkölcsi, jogi vagy politikai szankciókba, rokonsá
gi-ismeretségi viszonyokba) ágyazódnak. A harmadik integrációs forma, az árucsere 
mögött viszont elkülönült gazdasági intézményrendszer, az árszabályozó piacok 
rendszere húzódik meg. A szubsztantfv álláspont szerint tehát a gazdaság társadalmi 
beágyazottságának jellege és mértéke alapvetően módosul a piaci integráció túlsúly
ra jutásával: míg a prekapitalista társadalmakban elsősorban személyes kapcsolathá
lók és nem gazdasági motívumok formálták a gazdasági tevékenységeket, illetve 
intézményeket, addig a modern kapitalizmusban a gazdaság függése a társadalmi 
feltételektől gyakorlatilag megszűnik. Hasonló álláspontot — melyet Mark Granovetter 
az erős beágyazottság tételének nevez (Granovetter 1992: 27) — hirdetnek a gazda
ság- és társadalomtörténetben a „morális gazdaság" koncepció, valamint a szocioló
giában a neoevolucionizmus képviselői.

A másik hagyományos megközelítésmód mindenekelőtt a neoklasszikus közgaz
daságtanra és a formális gazdaságantropológiára jellemző. Itt a piaci integráció túl
súlyra jutása nem idéz elő lényeges változást a gazdaság társadalmi 
beágyazottságának mértékében, mivel nem-gazdasági motívumok és feltételek sem 
a prekapitalista, sem a piaci gazdaságokban nem játszanak meghatározó szerepet, 
így az elemzés során nem kell számolni hatásukkal. Az olyan gondolatkísérletek, mint 
a Hobbes-féle természetes állapot vagy a Rawls-féle eredeti állapot — a hagyomá
nyos közgazdasági modellek mintájára — egyaránt abból a feltevésből indulnak ki, 
hogy a társadalmi kapcsolatok nem (vagy csak alig) hatnak a racionális, önérdek 
vezérelte egyéni cselekvésre.

Az új gazdaságszociológia mindkét álláspontot vitatja. Mark Granovetter dolgozta 
ki a legaprólékosabban (Granovetter 1985; 1990; 1992) a gyenge beágyazottság 
koncepcióját, melyben részben bírálja, részben továbbfejleszti a fenti elképzeléseket. 
A szubsztantfv koncepció kritikai továbbfejlesztése egyfelől abban áll, hogy Granovet
ter a gazdasági jelenségek három eltérő szintjét — az intézmények mellett a gazda
sági cselekvések és eredmények beágyazottságát is — vizsgálja. Külön értelmezi a 
beágyazottság relációs és strukturális aspektusát. Az első a cselekvők személyes
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kapcsolatainak (Én-hálózatának), a második a teljes hálózat szerkezeti sajátosságai
nak hatására utal. másfelől rámutat, hogy a beágyazottság mértéke a prekapitalista 
társadalmakban alacsonyabb, a piacgazdaságokban viszont magasabb, mint ahogy 
azt a szubsztantív koncepció sugallja. Felfogásában a gazdaság társadalmi beágya
zottságának mértéke nem változik meg alapvetően a kapitalizmus kialakulásával, 
ennyiben rokon a közgazdászok nézetével. Ugyanakkor gyökeresen különbözik attól, 
mikor azt állítja, hogy a társadalmi kapcsolathálóknak a gazdasági cselekvésekre, 
intézményekre és eredményekre gyakorolt hatását bármilyen típusú gazdasági be
rendezkedés elemzésekor számításba kell venni. így a gazdaságszociológia szeren
csésen kiegészíti és javítja a közgazdasági magyarázatokat, a gazdasági jelenségek 
alternatív értelmezési keretét kínálva. Álláspontját három dologgal indokolja (Grano- 
vetter 1992: 25-26): (i) a gazdasági célok követése általában nem gazdasági célok 
(pl. hatalom, társadalmi státusz, presztízs, társaságkedvelés) követésével párosul; (ii) 
a gazdasági cselekvés (mint minden cselekvés) társadalmilag meghatározott, és 
nem lehet kizárólag egyéni motívumok fényében magyarázni; (iii) a gazdasági intéz
mények (mint az intézmények általában) nem automatikusan, a külső körülmények 
szülte elkerülhetetlen formában jönnek létre, sokkal inkább társadalmilag formálód
nak.

Az új gazdaságszociológia külön definiálja a gazdasági cselekvések társadalmi 
beágyazottságának kognitív, kulturális, strukturális és politikai aspektusát (Zukin— Di- 
Maggio 1990: 14-23), utalva a gazdasági cselekvések kongitív, kulturális, társada
lomszerkezeti és politikai tényezőktől való függésére.

A kognitív beágyazottság a mentális folyamatoknak azokat a szabályszerűségeit 
jelöli, amelyek szisztematikusan befolyásolják a racionális gazdasági kalkulációt. E 
korlátozó hatásokat a kognitív pszichológia, a behaviorista közgazdaságtan és a leíró 
döntéselmélet tárta fel, rámutatva, hogy a közgazdaságtani modellek szereplőire 
megfogalmazott feltevések (tökéletes racionalitás, teljes és ingyenes informáltság, 
korlátlan problémamegoldó- és számítási képesség, egycélúság stb.) a valóságban 
nem állják meg a helyüket. A bizonytalanság, a döntési szituációk összetettsége, az 
információszerzés és -feldolgozás költségei, az emberi elme korlátái, s lehetne még 
sorolni azokat a tényezőket, melyek a gazdasági szereplők — kognitív beágyazottsá
gából fakadó — korlátozott vagy procedurális racionalitása mellett szólnak. Az elmúlt 
húsz évben a leíró döntéselmélet lenyűgöző alapossággal tárta fel azokat a kognitív 
torzításokat, melyek a valóságos döntési folyamatokban szisztematikusan jelentkez
nek, s azokat a gyakorlati szabályokat és döntési heurisztikákat, melyekkel a döntés
hozók helyettesítik a normatív elmélet előírásainak megfelelő viselkedést.3 Kísérletek 
és empirikus adatok egyaránt alátámasztják, hogy ugyanannak a döntési problémá
nak az átfogalmazása a preferenciák megváltozásához vezet, hogy bizonytalanság 
esetén a döntéshozók érzéketlenek a mintanagysággal szemben, nem támaszkod
nak a priori valószínűségekre és elemi statisztikai ismereteikre, helytelenül értelmezik 
a véletlent, és így tovább.
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A gazdasági cselekvések kulturális beágyazottságával a gazdasági célokat és 
stratégiákat alakító társadalmi értékek (normák) hatására utalhatunk. A kultúra korlá
tozza a gazdasági racionalitást: megtilthatja bizonyos dolgok adásvételét, meghatá
rozhatja a csere — gazdaságilag racionálistól eltérő — arányait, előírhat bizonyos 
gazdasági tranzakciókat, meghatározva, kik vehetnek részt benne. A társadalmi nor
mák szabályozzák a piaci cserét, arra késztetve az embereket, hogy intézményesült 
és kulturálisan elfogadott módon viselkedjenek, még akkor is, ha például módjukban 
állna csalni, opportunista módon viselkedni. A kultúra kettős hatást gyakorol a gazda
ságra: (i) alakítja az önérdekű gazdasági cselekvések feltételeit; (ii) korlátozza a piaci 
erók szabad játékát. A szocioökonómia (Etzioni 1988: 4) szerint az emberi cselekvés 
két fő forrása az önérdek és az erkölcs: az emberek két, egymásra vissza nem 
vezethető „hasznosságot" követnek. Céljaik és eszközeik megválasztásában értékeik 
és érzelmeik egyaránt szerepet játszanak.

A gazdaság strukturális beágyazottságának Granovetter-féle koncepciója a sze
mélyes kapcsolathálók gazdasági cselekvéseket és intézményeket befolyásoló ha
tásrendszerét jelöli. A közgazdaságtan atomisztikus („alulszocializált") és a 
szociológia normatív („túlszocializált”) emberképével szemben a gazdaságszocioló
gusok lépten-nyomon — az egyéni és kollektív gazdasági cselekvések, a gazdasági 
intézmények és szervezetek magyarázatakor — a társadalmi viszonyok és kapcsolat- 
hálók szerepét hangsúlyozzák. A társadalmi hálózatok például alapvetően befolyásol
ják a piacok működését. Wayne Baker mintaszerű empirikus elemzése (Baker 1984) 
részletesen feltárja azokat a mechanizmusokat, amelyek a társadalmi kapcsolathálók 
révén hatnak a tőzsdei részvényárfolyamok alakulására. Karl-Dieter Opp (1987) a 
társadalmi hálózatoknak a piaci kooperációban játszott szerepét hangsúlyozza, rá
mutatva azokra az összefüggésekre, amelyek a társadalmi hálózatok és az egyéni 
költség—haszon mérlegelés között értelmezhetők. A társadalmi kapcsolatok a piaci 
csere csatornáiként szolgálnak, hozzájárulnak a kollektív cselekvés kibontakozásá
hoz, piaci és nem piaci környezetben egyaránt.

A társadalom hatalmi viszonyai, jogi berendezkedése, a kollektív alku elfogadott 
rendszere, az állam és a politikai szféra szereplői közvetlenül hatnak a gazdaságra. A 
gazdasági cselekvések politikai kontextusa kölcsönös kapcsolatok és várakozások 
összetett rendje. Az iparági gazdasági stratégiák kialakításakor az érdekeltek például 
nem pusztán az árakat, a béreket, a keresletet és a versenyt veszik figyelembe, 
hanem az országos és helyi politikai koncepciókat, a helyi munkaerő társadalmi 
egyensúlyát és változás iránti toleranciáját. A politikai beágyazottság a gazdasági 
cselekvés azon forrásaival és eszközeivel függ össze, amelyek a hatalmi egyenlőtlen
ségeket tükrözik.

A beágyazottság fogalma megkérdőjelezi az ortodox közgazdászoknak azt az 
elképzelését, hogy a személytelenség a piaci szituációk fontos jellemzője. Míg a 
gazdaságelmélet olyan racionális cselekvőből indul ki, aki képes figyelmen kívül 
hagyni társadalmi kötelékeit a piacon, a szociológia a gazdasági élet szereplőit a 
társadalmi kapcsolatok sokrétű hálózatába ágyazott cselekvőként fogja fel. A szocio
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lógiai nézőpont két lényegi elemének (Block 199'i: 525): egyike az, hogy az egyéni 
cselekvőt nagymértékben befolyásolják társadalmi kapcsolatai. Egy fogyasztó példá
ul elhatározhatja, hogy bizonyos kereskedőtől nem vásárol, még akkor sem, ha ala
csonyabb áron adja az árut. Az ökonómiai racionalitást befolyásolja a vevő és eladó 
sajátos társadalmi kapcsolata. A másik elem az, hogy a gazdasági cselekvők társa
dalmi kapcsolatai, „társadalmi tőkéje" (Coleman 1990: 14. fej) lehetővé teheti, meg
könnyítheti vagy gazdaságosabbá teheti bizonyos gazdasági célok elérését. A 
bizonytalanság csökkentését például szavatolhatják olyan gazdasági tranzakciók, 
amelyek egymáshoz meghatározott társadalmi szálakkal kötődő üzletfelek között zaj
lanak. A társadalmi kötelékek védelmet nyújthatnak bizonytalanság és kockázat ellen. 
A gazdasági cselekvők társadalmi tőkéje — kapcsolatai más szereplőkkel — épp oly 
fontos lehet, mint a tárgyi, a pénz- és emberi tőke.
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A kolozsvári szociológiai műhely alapító nagy öregje szellemi ereje teljében ment el. 
Február 25-én végzett vele a szfvroham. Ez talán már a harmadik infarktusa volt. 
Március 1-én temették a Házsongárdban. Korai halálával a román tudományosság 
szenvedett pótolhatatlan veszteséget. Meg a toleranciának Erdély tájain egykor ho
nos, azóta fájdalmasan megfogyatkozott szelleme.

Mint a mesebeli szegény ember fia, hamuban sült pogácsával feltarisznyázva 
szerencsét próbálni, úgy indult el vagy hatvan évvel ezelőtt a Szilágy megyei Csák- 
igorbóból, a szellem meghódítására. A tehetséget, az ígéretet szülőfalvának görög 
katolikus plébánosa fedezte fel benne, ó  gyengette elsőkén továbbtanulásának útját. 
Látványosnak mutatkozott a folytatás is a kolozsvári egyetemen, ahol, a változó idők 
zaklatottsága ellenére, még lehetett tanulni. Oktatói számon tartották, ő maga követ
hető mesterre lelt. Természetes volt, hogy tanulmányai végeztével az egyetemen 
maradt tanársegédi, majd adjunktusi beosztásban.

Csakhogy, eredetileg választott stúdiumát, a szociológiát a felsőbbség időközben 
burzsoá áltudománnyá minősítette és betiltotta, ó  már filozófia szakosként végzett. S 
ez aváltozás szimbolikusan is jelzi egy kényszerpálya kezdetét, amely, egyebekről itt 
nem szólva, választott szaktudományától közel két évtizedre térítette el. Egyébként 
nem állt hadban-haragban a rátukmált stúdiummal, a filozófiával, Még annak rátukmált 
klasszikusával, Kari Marxszal sem. Sőt, Marx-stúdiumait nem korlátozta az előírt két 
kötetnyi válogatásra. Túlteljesítette, s ennek az lett az eredménye, hogy a szerző 
műveiben eretnek eszmék egész rendszerét fedezte fel, élén ama híres tétellel, mely 
a tisztességes írástudó feladatául minden fennállónak radikális elvi kritikáját jelöli meg. 
E szellemi tájak becserkészésében Aluas nem volt egyedül az akkori Kolozsváron. 
Társaival együtt azonban be kellett látnia, hogy hasonló tanokat, elvi jogosságuk, 
elméleti igazuk elismerése mellett, ajánlatos zárójelbe tenni. Romániában vagyunk, az 
ötvenes években!

Hosszabb huzavonával 1965 után Romániában rehabilitálták a szociológiát, Aluas 
pedig azonnal elkezdte az újonnan engedélyezett tudományág bázisát kiépíteni a 
kolozsvári egyetemen. Ettől kedve, életének egyetlen szenvedélye a szociológiai csa
patmunka koncipiálása, talpra állítása, irányítása, tárgyi feltételeinek biztosítása volt. 
Gonddal válogatott munkatársaiból idővel kiváló közösség forrt össze. Kezdettől a 
Dimitrie Gusti-féle szociológiai iskola monografikus módszerét kívánta alkalmazni, amit 
azonban könyvből megtanulni erőpazarló vesződségnek ígérkezett. Szerencséjére 
rálelt a terepmunkában gazdag tapasztalatokkal rendelkező Gusti-tanítvány Venczel 
Józsefre, aki korábban a Bolyai Egyetem statisztika professzora volt, de akkortájt, 
börtönből szabadulván, a filharmónia zenekarának végzett kottamásolásból kereste 
kenyerét. Aluas kiverekedte, hogy Venczel professzort tudományos munkatársként a 
szociológiai intézetben alkalmazhassa, és ezzel megvalósult a személyes kontinuitás
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a Gusti-féle intézet és az új kolozsvári műhely között. Venczeltől a kollektíva és maga 
Aluas is valóban sokat tanult. A két férfiú (közöttük nemzedéknyi volt a korkülönbség) 
kapcsolatát a kölcsönös megbecsülés, tisztelet és rokonszenv jellemezte.

A szociológia Kolozsvárott csak önfenntartóként létezhetett. A tanszéken szerve
ződő szociológus csoport a kutatások költségét megrendelt felmérések honoráriumá
ból fedezte. A megrendelőket (vállalatok, néptanácsok gazdasági osztályai) mindig 
szűk, pragmatikus kérdések érdekelték. Az ilyen célú adatgyűjtő terepmunkákat hasz
nálta fel Aluas arra, hogy egyetemi hallgatókkal kibővített népes csapatával az adott 
— olykor fél megyére is kiterjedő — területet szociológiai szempontból úgyszólván 
exhausztíve feltérképezze. Következetes módszerességgel folyt ez az adatgyűjtés 
évtizedeken át. Nyomában felbecsülhetetlen értékű adatbázis jött létre, melyből az 
adott társadalomnak nemcsak a felméréskori mélyszerkezete rekonstruálható, hanem 
az is, hogy miként alakult ki az elmúlt negyven-hetven évben.

Számos kisebb feladat mellett négy nagyméretű, népes kollektívának több évi 
munkát adó ilyen szociológiai felmérés készült el. Az Aranyosvölgyi (Alsó-Fehér me
gye) és Avas-vidéki (Szatmár, illetve Máramaros megye) adatgyűjtés után harmadik
nak a Nyugati Szigethegység, tehát a Móc-vidék teljes, monografikus feltérképezésére 
került sor, negyediknek pedig a Csíki medencében végeztek hasonló felmérést. Mind 
a négy nagy vállalkozás a modernizáció-pszeudomodernizáció okozta életforma-vál
tás felől faggatta a valóságot. Aluast mindig is az erdélyi paraszttársadalom archai
kusból korszerűvé alakulásának az alternatívái izgatták. Aluas ezt az átalakulást 
elkerülhetetlen szükségszerűségnek tartotta, s a nacionalisták retrográd falu-mítoszát 
félre tolva, a szociológia valóság feltáró munkájától várta, hogy hozzájárulhat a ked
vezőbb alternatívák felismeréséhez, a nem kívánatosak elkerüléséhez.

Az életmű jelentős összetevőit képezik oktatói és nevelő munkájának nagy hatású 
imponderábiliái: személyében egy lenyűgöző tanáregyéniség több mint negyven év
járaton hagyta rajta szellemének lenyomatát. Intézetének munkatársait is nagyrészt 
volt hallgatóiból válogatta össze. Ez a gárda az ő keze nyomán formálódott kiválóan 
képzett szakemberek nagyszerű munkaközösségévé. Mestere távoztával ez a kollek
tíva most vagy tartósan fennmarad — ha rendelkezni fog kellő kohéziós erővel —, és 
akkor Kolozsvári iskola néven, vagy éppen Aluas-csapataként lesz számontartva, vagy 
szétszélednek, s ki-ki máshol találja meg a helyét. Akárhová kerülnek, hogy tovább 
adják a stafétabotot: Aluas-tanítványként fogják számon tartani őket.

Kerülgetem a témát, mert tudom, mennyire feszélyezné, hogy nagy feneket kerítek 
annak, ami az ő számára olyan evidencia volt, mint az, hogy amíg él, lélegzik. És mégis 
szólni kell róla, mert ami számára evidencia volt, az abban a közegben, amelyben 
megnyilvánult, sajnos eléggé rendhagyónak számított. A román tudósnak és közéleti 
embernek a magyarsághoz, a magyar kérdéshez való viszonyulására gondolok.

A diktatúra évtizedeiben azon kevés román kollegák közé tartozott, akik nem 
értettek egyet a magyar nyelvű oktafás felszámolásával, és ahol tehették, akadályoz
ták. A diktatúra bukása óta pedig folyamatosan, következetesen és nyíltan fordult 
szembe a román nacionalizmus különböző megnyilvánulásaival és képviselőivel. Ezek

148



tehát nem szerették. Vátrás szemmel renegátnak számított. Holott románul gondolko
dott és románul érzett és igen átgondolt, jól tagolt román értékrendet védelmezett. 
Igaz, ez az értékrend lényeges pontokon eltért a román köztudatban elterjedt sztereo
típiáktól. Minthogy az volt az elvi kiindulópontja, hogy legitim nemzeti érdek csak az 
lehet, amely nem ütközik az egyetemes emberi érdekkel. Sajátos és egyetemes ily 
egységben látásából következett a másik sajátos felé való elvi nyitottsága is. Kezde
ményezője és első igazgatója volt annak a kolozsvári székhelyű kutatóközpontnak, 
amely — a nacionalizmusok ellenszeréül — az Erdélyben lakó különböző nyelvű és 
kultúrájú népek közötti kapcsolatok tanulmányozását tűzte célul maga elé.

Valami még idetartozik, mert egyszerre jellemzi őt is, meg azt a világot is, amelyben 
élt. A harmincas körüli létszámú tanszéken Aluas egy öt-hat tagból álló, nagyjából egy 
nemzedékhez tartozó, nagyjából azonos szintű, képességű, teljesítményű, majd csupa 
professzorból, doktorból, akadémikusból álló rangidős csoporthoz tartozott. E cso
porton belül csak azért nem volt ő primus inter pares, mert ott egyáltalán nem lehetett 
senki érdemben primus, hisezn akkor legalább három is akadt volna. De guru az volt, 
Nelu Aluas, abszolút tekintélyű guru, és teljhatalmú főnöke volt a szociológiai csoport
nak. De nem lett soha, sem akadémikus, sem doktor, sem professzor. Élete végéig 
be kellett érnie az előadó tanári címmel (románul: conferentiar universitar). Ezt is csak 
jó későn kapta meg. Ennek pedig oka, sőt története van.

Röviden:
1. A fiatal adjunktust 1954 őszén állami ösztöndíjjal a leningrádi egyetemre küldték 

posztgraduális képzésre (aspirantúra).
2.1956 decemberében, disszertációja benyújtása előtt, a magyarországi események

kel kapcsolatos állásfoglalásai miatt Aluast fegyelmi úton hazarendelték, ösztöndí
ját megvonták. A kolozsvári tanszéken akkor csak a nagy tekintélyű Tudor Bugnariu 
professzor oltalma alatt húzódhatott meg.

3. A ’60-as évektől megváltozott a széljárás. Most már csak egy disszertáció kéne, 
amit konvergáló publikációiból könnyűszerrel összeszerkeszthetne, és többé sem
mi se óvhatná meg a professzori, majd az akadémikusi címtől. Ezért instálnak nála 
barátai, főnökei (a minisztere is). Csökönyös válasza az, hogy fontosabb dolgai 
vannak annál. És megmaradt cím nélküli egyetemi oktatónak. Szégyenére annak a 
rendszernek, amely pelyva-emberek tucatjainak osztogatta a különb-különb tudo
mányos címeket.

Budapest, 1994. március

Tóth Sándor
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Weiss János

Felkai Gábor: „Jürgen Habermas” című könyvéről 
(Áron Kiadó 1993)

Felkai Gábor Habermas-monográfiájának megjelenése eseményszámba ment a ma
gyar könyvpiacon. A magyar kulturális életbe ugyanis a késés még mindig be van 
programozva. A közönség általában 40-60-80 éves késéssel szerezhet tudomást 
meghatározó művekről1. Talán először jelent meg monográfia egy olyan filozófusról, 
aki még csak nem is tartozik a nagy öregek generációjához, akinek főműve alig több 
mint tfz évvel ezelőtt látott napvilágot. Az igazsághoz tartozik: az elmúlt években a 
magyar folyóiratok hasábjain (és különszámaiban) sorra jelentek meg rövidebb- 
hosszabb Habermas-fordltások. Átfogó kép megalkotásához azonban ezek a szöve
gek még nem elegendőek.

Ebben a szituációban az a veszély támad, hogy az interpretáció a művek helyet
tesítőjévé lép elő. Olyan tartalomismertetések születhetnek, melyeknek az olvasók ki 
vannak szolgáltatva. Kísértetiesen hasonló körülmények között született meg a Ha- 
bermas-irodalom eddig legjelentősebb monográfiája, Thomas McCarthy The Critical 
Theory of Jurgen Habermas című könyve is. McCarthy könyve is egy olyan korban 
jelent meg, amikor Habermas műveinek recepciója az angol nyelvterületen éppen 
hogy elkezdődött. „A legfontosabb célom az — írja —, hogy megalkossam az angol 
nyelvű kritikai Habermas-recepció megbízható keretfeltételeit” (McCarthy 1979: X). 
Habermas kapcsán McCarthy nem az utolsó, hanem az első szót akarja kimondani, 
mely utat nyithat egy intelligens diszkusszió számára. Felkai Gábor önmaga számára 
is érvényesnek tekinti ezt a programot, amely garantálja a puszta tartalmi ismerteté
sek átlépését, és utat nyit egy szimpatizáló, mégis kritikai recepció számára. A mo
nográfia programját az alábbiakban négy lépésben fogom rekonstruálni.

1. Habermas első jelentős alkotása az 1962-ben megjelent habilitációs írás, A 
társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. (A könyv 1971-ben magyarul is napvilá
got látott, majd 1993-ban második kiadására is sor került.)2 A könyv kontextusát
Felkai Gábor a következőképpen rekonstruálja: Habermas könyve — az interpretáció 
kiindulópontja szerint — arra a kérdésre keresett választ, hogy milyen körülmények 
között valósítható meg a szociális racionalizáció. A tézis: a fiatal Habermasnál „a 
politikai részvétel (illetve a nyilvánosság) kategóriája" veszi át „a szociális racionalizá
ció funkcióját” (23.0.). A program kidolgozásakor Habermas a létrehozás (poiészisz) 
és a cselekvés (praxisz) arisztotelészi megkülönböztetéséből indult ki. A megkülön
böztetés alapja: a „létrehozónak önmagán kívül eső célja van, ellenben a cselekvés
nek nem, hiszen a jó cselekvés maga a cél" (Nikomakhoszi etika 1880b-1881a). Ezt 
a megkülönböztetést Hannah Arendt elevenítette fel az ötvenes évek végén a Vita 
Activa című könyvében. Ó mutatott rá arra, hogy a görögöknél a létrehozás nem
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lehetett a szabad emberek életformájának alapja. A létrehozás arra szolgál, hogy 
„előteremtse a szükségeset és létrehozza a hasznosat" — ez a tevékenység azon
ban nem lehet szabad, mert az emberi szükségletek és vágyak kényszere határozza 
meg (Arendt 1989: 19). A szabad emberhez méltó tevékenység: a cselekvés. Han
nah Arendt arra is rámutatott, hogy a cselekvés — melynek legfontosabb mintája a 
beszéd — emberi lényegünkhöz tartozik. A szabadság közegét a polisz érintkezési 
viszonyai alkotják. Ebben a világban az emberek nemcsak szabadok, hanem — 
mivel nincs alá- és fölérendeltség — egyenlőek is. (A szabadság és az egyenlőség 
ilyen összekötése, állapítja meg Felkai Gábor, homlokegyenest szemben áll e két 
fogalom feszültségét hangsúlyozó — Tocqueville-re visszavezethető — tradícióval.) 
Habermas a polisz közegében megvalósuló társadalmi értinkezések mintájára alkotja 
meg a maga nyilvánosság-fogalmát. A könyv — első megközelítésben — a fogalom 
történeti rekonstrukciójával foglalkozik. „Habermas számára — írja Felkai Gábor — 
mértékadó a görögök tanítása a politikáról, mely még része volt az etikának. A 
politika náluk még a jó és igazságos élet kérdésére kereste a választ" (28.о.). A 
nyilvánosságnak a görög polisz önértelmezéséből kiinduló fogalma „normatív érvé
nyességgel rendelkezik" és egyfajta „ideológiai mintává” válik (uo.). A történeti elem
zések így egy normatív elmélet kontextusába illeszkednek. Habermas már a könyv 
előszavában kísérletet tett a „nyilvánosság" fogalmában rejlő történeti és szociológiai 
mozzanatok összefonódásának magyarázatára. Mégis ezen a ponton érik a legheve
sebb támadások. Felkai Wolfgang Jáger ellenvetését rekonstruálja: Jáger szerint 
Habermas súlyos módszertani hibát követett el a nyilvánosság történeti-empirikus 
leírásának és utópikus értelmezésének összekapcsolásakor. Azt lehetne válaszolni, 
hogy ez az ellenvetés félreérti Habermas intencióit. Felkai azonban — okkal — némi
leg árnyaltabban fogalmaz: „Kétségtelen — írja, hogy a politikailag működő nyilvá
nosság mint eszme tényleg hatékony volt, sőt ma is fontos legitimációs funkciót tölt 
be" (57.0.). A kiindulópont megvédése azonban még nem jelenti azt, hogy a könyv 
koncepciója minden ponton kiállta volna az ellenvetések megpróbáltatásait. A való
ban releváns ellenvetéseket maga Habermas foglalta össze a könyv 1990-es kiadá
sához írott új előszavában (Habermas 1993: 17 skk) — Felkai Gábor összefoglalása 
is erre támaszkodik (57-58.0.). Ezeknél a hiányosságoknál3 azonban a monográfia 
stratégiája számára fontosabbak azok a vonások, melyek az egész életműre nézve 
meghatározóvá váltak. Ezek kidolgozásával lehet a nyilvánosság-könyvet valóban a 
monografikus elemzések bázisává tenni: a) Az egész életművet végigkíséri a létreho
zás és a cselekvés megkülönböztetése, pontosabban, a megkülönböztetés elméleti 
megragadásáért vívott küzdelem; b) ugyanilyen meghatározó az egész életmű szá
mára a nyilvánosság fogalmával megragadott nézetegyeztetési folyamatok szerepe;
c) a legfontosabb azonban a koncepció egészének előföltevése, a homo politicus 
modellje (58.o.). Ez az utolsó szempont mintha magában foglalná a megelőzőeket. 
„Habermas — írja Felkai Gábor — nem igazolja a politikai cselekvésnek az egyes 
ember életében betöltött elsődlegességét, de tudományos eszközökkel igazolni kí
vánja, hogy a demokrácia és a jogállamiság intézményes garanciái... olyan kitünte
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tett értékeket jelentenek az emberiség történetében, amelyek tudományosan megala
pozhatók..." (59.0.).

2. A nyilvánosság-könyv megírását követően Habermas intenzíven bekapcsolódott 
a német filozófiai és szociológiai irányzatok közötti vitákba. Ezt a korszakot zárta le az 
1968-ban megjelent könyv, a „Megismerés és érdek". (Magyarul egy részlete jelent 
meg a Thalassa című folyóirat 1991/92-es számában.) A művet az interpretálók álta
lában az életmű első nagy szintézisének tekintik. E meghatározásnak azonban némi
leg ellentmond a mű hangsúlyozott kísérleti jellege: a vizsgálódás — írja Habermas 
az előszóban — csak egy prolegomena helyi értékére tarthat igényt (Habermas 
1973: 9). A nehézséget Felkai — találó módon — a provizórikus szintézis megjelölés
sel hidalja át. E szintézis értelmezésére és megvitatására kiterjedt diskurzus jött létre. 
A mű megközelítése nem tűnik könnyűnek. Habermas a könyv megjelenése előtt — 
1965. június 28-án — ugyanezzel a címmel tartotta meg a frankfurti Goethe-egyete- 
menen székfoglaló előadását. Ez az előadás Horkheimer 1937-es tanulmányának 
(Horkheimer 1992) nyomdokaiba szegődve a „kritikai elmélet” sajátosságainak meg
határozására törekszik. A kritikai elmélet programját — Habermas szerint — a meg
ismerést vezető érdekek feltárásával lehet kidolgozni. Ezeket az érdekeket a tudo
mányok mögött meghúzódó kvázi-tanszcendentális alaporientációkként tárja föl 
Habermas. A szóban forgó előadás koncepciója meghatározóvá vált a mű interpre
tációja számára. Paradigmatikus kísérletként Nikolaus Lobkowich „Interessé und 
Ojektivitát (1974) című tanulmányából indulhatunk ki. Ez a tanulmány a habermasi 
székfoglaló előadás téziseit rekonstruálja: „Az 1965 júniusában megtartott frankfurti 
székfoglaló előadásában Habermas kifejtette azt a tézist, hogy minden ..kutatási 
folyamat» esetében pontosan meghatározható összefüggés áll fenn a «logikai meto
dológiai" szabályok és a »megismerés« interszubjektivitásának garantálása között; a 
cselekvéstudományok — Habermas az ökonómiát, a szociológiát és a politikát említi 
— kritikai társadalomtudományokként az «emancipáció" érdekeit követik (Lobkowicz 
1974: 169). A kérdés mármost az, hogyan lehet eljutni a székfoglaló előadás prog
ramjától a könyv koncepciójáig. Szükség van egy közvetítő feltételre, amely egyfajta 
fordulatként teljesen elterjedt a szakirodalomban: a könyv az előadás téziseinek rész
letes explikációja. Ez a feltevés azonban nehezen igazolható. Néhány nehézségre 
már Lobkowicz is rámutatott a könyv előaszavának elemzése kapcsán. „A megis
merés és az érdek összefüggésének elemzése — így Habermas — arra az ered
ményre vezet, hogy a radikális ismeretelmélet csak társadalomelméletként lehetsé
ges (Habermas 1973: 9). Ez a tézis az előadás szisztematikus érdeklődése helyébe 
egy filozófiatörténeti tendenciát állít. A filozófiatörténeti áttekintés minden szerzőről 
kimutatja, hogy nem gondolta végig következetesen saját gondolatait, sőt félreértette 
saját intencióit is; így aztán nem is mondhatta ki azt, amit ki kellett volna mondania 
(Lobkowicz 1974: 173). Ezt a nehézséget Lobkowicz úgy próbálja megoldani, hogy 
azt állítja: maga Habermas is félreértette önmagát, és így a történeti elemzések 
hátterében mégiscsak a szisztematikus program áll. A könyv tartalmi mondanivalójá
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vá így az ismeretérdekek elmélete válik, ezt az elképzelést a legrészletesebben 
McCarthy dolgozta ki. A pozitivizmus a technikai érdekre, a hermeneutika a gyakorlati 
érdekre, a pszichoanalízis pedig az emancipatorikus érdekre épül. így azonban in- 
terpretálatlanul marad a mű első fejezete, amely „Az ismeretkritika válsága" címet 
viseli és a Kant—Hegel— Marx vonulat elemzésével foglalkozik. Ezt a vonulatot — 
McCarthy szerint — a könyv bevezetésének kell tekintetnünk. Habermas a marxi 
elmélet rekonstrukciójával jut el saját feladatának meghatározásához. Az önmagát 
alakító nem reflexiójának marxi elmélete a Habermas által kidolgozott „kritikai elmélet" 
alapja (McCarthy, 1979: 55). Ebbe a tradícióba illeszkedik Felkai Gábor elemzése is. 
Javaslatként szeretném fölvetni: érdemes lenne kidolgozni a könyv és az előadás 
töréspontjait, talán ez lehetne a könyv önálló alkotásként való értelmezésnek első 
lépése.

3. 1981-ben jelentette meg Habermas „A kommunikatív cselekvés elmélete” című 
munkáját. (A mű rövidített formában, tartalmi összefoglalókkal, magyarul is megjelent 
a Filozófiai Figyelő és a Szociológiai Figyelő különkiadványaként.)4 Ezzel a könyvvel 
zárta le és koronázta meg Habermas a csaknem két évtizede tartó kutatási erőfeszí
téseit. Már ez a puszta biográfiai tény is feljogosít arra, hogy a mű szintetizáló jellegé
ről beszéljünk. A rendkívül komplex mű röviden összefoglalható alapgondolatra épül: 
„az emberek társadalmi életformájának mélyén ott húzódik a kommunikatív racionali
tás elpusztíthatatlan folyamata".5 Erre a tézisre építi Habermas a maga átfogó társa
dalomelméletét. A könyv körül a nyolcvanas évek végére élénk viták bontakoztak ki, 
amelyeknek legfontosabb csomópontjai: 1. a racionalitás fogalmának vizsgálata; 2. a 
cselekvéselmélet kidolgozása; 3. a cselekvések összefüggése: a „társadalmi rend" 
elmélete; és 4. kordiagnózis analízise (Honneth—Joas 1988: 8). Felkai Gábor inter
pretációja is ezt a felépítést követi. Habermas a racionalitás fogalmából indul ki, 
ennek vonatkoztatási rendszerét próbálja lépésről lépésre meghatározni. A racionali
tás kategóriája először a tudásformákra, majd a világképekre és végül a cselekvések
re vonatkozik. Ezen a ponton vezeti be Habermas a maga cselekvéselméletét, még
pedig úgy, hogy a különböző cselekvéstípusokhoz különböző racionalitási formákat 
rendel hozzá. A kommunikatív racionalitás — a könyv elemzéseinek tárgya — a 
cselekedetek interszubjektív legitimációját jelenti (Papp 1987: 75). E koncepció körvo
nalai egy Weber-interpretáció eredményeként rajzolódnak ki. Felkai Gábor az inter
pretáció ívének bemutatása helyett a két elképzelés konfrontálásának útját választja. 
„Ismeretes — írja —, hogy Weber célracionális, tradicionális, értékracionális és effek- 
tív cselekvéstípusok közt tett különbségeket" (284.0.). Ez a sorrend a csökkenő racio
nalitás elvét követi.6 A habermasi cselekvéstipológia legfájóbb hiánya — állítja Felkai 
(1989: 310) Honneth nyomán — a szociális cselekvés testi dimenziójának elsikkasz- 
tása. A habermasi koncepciónak ez a gyengesége mutatja, hogy a Weber-interpretá
ció intenciói — a kritikai meghaladás — kudarcot vallottak. Ez a kimondatlan tézis 
megkérdőjelezi a Weber-interpretáció helyi értékét is. A két legfontosabb cselekvéstí
pusnak Habermas a célracionális és a kommunikatív cselekvést tekinti, ezekhez tar
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tozik a rendszer és az életvilág rendje. Ezt Felkai a „komplementer koncepciók" 
bevezetéseként írja le (200.O.). A rendszerből és az életvilágból álló konstrukció bírá
latának szempontjait Felkai Hans Joas kritikájából meríti, aki a problémát „A herme
neutika és a funkcionalizmus boldogtalan házassága" címszava alatt tárgyalja (Joas 
1988: 144 skk). (A hermeneutika az életvilág, a funckcionalizmus pedig a rendszer 
szervező elve.) A két rend egymáshoz való viszonyából vezeti le Habermas az „élet
világ technicizálásának" (vagy gyarmatosításának) tendenciáját. E diganózisról Felkai 
Gábornak két rendkívül érdekes — a koncepció kontextusára vonatkozó — megjegy
zése van. Az egyik, hogy Habermas a „gyarmatosítás" kifejezést Freud „Rossz köz
érzet a kultúrában" című tanulmányából meríti, felfedezésszámba menő bejelentés 
(314.0.); A másik, hogy Habermas gyarmatosítási tézisének lényege: „A pénz és a 
hatalom sem nem vásárolhat, sem nem kényszeríthet ki szolidaritást vagy értelmet". 
A megfogalmazás — fűzi hozzá Felkai — egészen nyilvánvalóan és megható módon 
régi, hatvanas évekbeli emléket idéz fel: félreérthetetlen az utalás a Beatles „Can’t 
Buy Me Love" című számának mondandójára (336.0.). A rekonstruált interpretáció 
hézagaiban bizonyos ellenvetések is meghúzódnak. Ezeket az ellenvetéseket élezte 
ki Felkai Gábor a „Kritikai megjegyzések a habermasi cselekvéselmélethez" című 
tanulmányában (1993). Felkai már a könyvben ezt írta: „Habermas egyik legtehetsé
gesebb... asszisztense, Axel Honneth a problémát úgy fogalmazta meg, hogy a 
kommunikáció reális folyamatainak elemzése helyébe Habermasnál a kommunikáció 
transzcendentálási feltételeinek kutatása lép" (285.0.). Honneth ellenvetését a tanul
mányban Felkai a következőképpen fogalmazta át: „Habermasnál helyenként össze
keverednek a transzcendentális elemzés síkján nyert állítások az empirikus folyama
tokra vonatkozó állításokkal" (Felkai 1993: 51). Ez az ellenvetés azonban az elméleti 
konstrukciót tekintve nem lehet releváns: a koncepció kritikai töltése ugyanis éppen 
arra épül, hogy a „kommunikatív cselekvés" fogalma egyszerre tartalmaz normatív és 
leíró elemeket. A „kommunikatív cselekvés" — bizonyos értelemben — a „nyilvános
ság" fogalmának örököse. (Ezt a kapcsolatot maga Habermas is hangsúlyozta.)7 A 
„nyilvánosság" kategóriájának elemzésekor Felkai viszont még egyetértett a leíró és 
a normatív fogalmak összekapcsolódásával (lásd 56.o.). Ami mégis az ellenvetés 
megfogalmazására készteti a szerzőt, az a következő megfigyelés: „A kommunikatív 
cselekvéselmélet kétségkívül egyik, módszertanilag legkellemetlenebb következmé
nye a cselekvők tényellentétes racionalitásának előfeltételezése" (Felkai 1993: 50). Ez 
az a feltételezés, amely miatt Habermas semmit sem tud mondani korunk barbársá
gairól (277.0.). Az ellenvetésre a választ (egy lehetséges válasz kiindulópontját) már 
magában a könyvben is megtalálhatjuk. „Azt is fontos emlékezetünkbe idézni — 
olvashatjuk —, hogy Habermas a modern világképet sem tekinti a megvalósult kom
munikatív racionalitás terminusának, hanem csak egy olyan fejlődési foknak, ahol már 
tendenciaszerűen megjelennek ... a racionalitás bizonyos ismérvei" (276.o.). 4

4. „A kommunikatív cselekvés elméletéinek egyik aspektusaként dolgozta ki Ha
bermas a diskurzus-etika programját. E program tárgyalásához Felkai Gábor sajátos
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bermas érdeme, hanem barátja és munkatársa, Karl-Otto Apel elméleti erőfeszítésé
nek is köszönhető, ezért a koncepciónak mind az apeli, mind a habermasi változatát 
rekonstruálni szeretném" (353.0.). Ez a javaslat egy kicsit árt ugyan a könyv karcsú
ságának, de érdemes követnünk. (A témába tartozó tanulmányok közül néhány — 
Felkai Gábor fordításában — magyarul is napvilágot látott.)0 A könyv ezen fejezeté
nek korábbi változata 1988-ban megjelent a Medvetánc című folyóiratban. Ebben 
olvashatjuk a következő fölvezető sorokat: „A hatvanas évek közepétől kezdődően 
mind Jürgen Habermas, mind barátja, Karl-Otto Apel munkásságában egyre hangsú
lyosabb szerephez jut egy újonnan kialakítandó kognitív etika megalapozásának 
programja. Ez irányú kutatásaik már mintegy húsz évre egymásra épülnek és egymás 
eredményeit állandóan korrigálva folynak tovább napjainkig” (Felkai 1988: 33). Felkaí 
Gábor tanulmánya ezt az ívet próbálja bemutatni. A bemutatás legnagyobb érdeme 
a szinkronitás elvének alkalmazása. Apel már a hetvenes évek elején a Transformati
on dér Philosophie című kétkötetes tanulmánygyűjteményében megfogalmazta a dis
kurzus-etika programját. Egy ilyen programnak azonban szembe kell néznie néhány 
előzetes nehézséggel: a késő-liberalizmus rendszereiben — Weber leírása szerint —- 
a nyilvánosság szféráját az „értékmentes racionalitás”, a privát szférát pedig a „pre- 
racionális végső döntések” jellemzik, ezen túlmenően az etika általános megalapoz- 
hatósága is problematikusnak tűnik, hiszen Hume-ot követően értékeket nem lehet 
többé tényekből levezetni. „Korunk kedvezőtlen társadalmi és tudományos feltételei 
ellenére, állítja Apel — sőt, talán éppen emiatt — még sohasem volt tapasztalható 
ilyen sürgetően jelentkező igény egy univerzális etika iránt (336.0.). A megoldás Apel 
által javasolt útja: olyan koncepciót kell kidolgozni, amely átlépi az újkori filozófia 
monologikus szerkezetét és az etikát egy kommunikációs közösségben horgonyozza 
le. Az emberek valamennyi szükségletét — Apel szerint — a kommunikációs közös
ségben kell — morális és gyakorlati viták során — igazolni (373.0.). Ugyanebben az 
időben — a hatvanas évek közepétől — Habermasnál is megtalálhatók a diskurzus- 
etika alapvetésének körvonalai. A Megismerés és érdek című székfoglaló előadásá
ban Habermas „annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a nyelvileg közvetí
tett emberi kommunikáció mélyszerkezetében bizonyos normatív anticipációk húzód
nak meg” (334.0.). A kidolgozásra kerülő etikai koncepciók persze több ponton 
divergálnak. A legélesebb különbség a nyelvi diskurzusok preszuppozícióinak meg
alapozását illetően mutatkozik. Apel szerint az etika legfontosabb feladata éppen a 
megalapozás; Habermas viszont ebben a régi metafizika maradványát látja: a végső 
ok meghatározására irányuló metafizikai program már nem tartható. (A fejezet mun
kálatainak lezárását követően jelent meg az a nagyszabású tanulmány, amelyben 
Apel válaszolt a habermasi ellenvetésekre) (Apel 1989). Megfogalmazódtak persze 
olyan ellenvetések is, amelyek magát a programot veszik célba. Ezek közül a legje
lentősebb: a normatív és az empirikus szempontok összefonódásának bírálata. A 
könyvben Felkai még védelmébe vette a két frankfurti gondolkodót. A „Kiritikai meg
jegyzések a habermasi cselekvéselmélethez” című tanulmány gondolatmenete azon
ban a diskurzus-etikát sem hagyhatta érintetlenül. A diskurzus-etika alapelve, hogy „a
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ban a diskurzus-etikát sem hagyhatta érintetlenül. A diskurzus-etika alapelve, hogy „a 
döntést azoknak kell meghozniuk, akik a döntések következményeit kell, hogy visel
jék” (Felkai 1993: 56). De hogyan lehetne garantálni, hogy az érintettek meghozzák 
azokat a döntéseket, amelyek rájuk nézve kellemetlen következményekkel járnak, és 
mégis — „mindenki által beláthatóan" — meg kell hozni ókét? (Felkai 1993: 56).

A kitűnő monográfiának jó esélye van arra, hogy útjára indítson egy kritikai Haber- 
mas-koncepciót. Ennél azonban — ez érezhető a könyv néhány utalásából — mintha 
a szerző többre gondolna: „megkockáztatható az az állítás — írja — , hogy Habermas 
a hetvenes-nyolcvanas években viszonylag széles kutatói-oktatói körben egyfajta 
szerény, ha nem is mindig tudatosuló közös orientációs alapot is betöltött" (10 o.). 
Fölmerül a kérdés: milyenhozadékkal rendelkezik a habermasi koncepció a közép- 
kelet-európai társadalmak önértelmezése számára. Rendelkezik-e ilyen hozadékkal? 
Első lépésben a nemleges válasz ésszerűbbnek tűnik.

1. „Critical Sociology and Authoritarian State Socialism” című tanulmányában 
Arató András arra hívta fel a figyelmet, hogy Habermas marximus-felfogása (az 
objektivizáló és redukcionista tendenciák, valamint a technikai haladás fetisi- 
zációjának kritikája) és a praxis elmélete (a nyilvánosság és a diskurzusok 
jelentőségének hangsúlyozása) akadályozza az államszocialista társadalmak 
sajátosságainak megértését (Arató 1982).

2. Arató ellenvetésére Habermas (1984) a következő megoldási javaslattal állt elő: 
az államszocializmus sajátosságait a modernség egyik variációjának kell tekintetünk. 
A variáció lényege: az államszocializmust a jogi-adminisztratív hatalom diktatúrájával 
azonosíthatjuk; ez a diktatúra valósítja meg azt a kolonializálást, melynek szerepét a 
késő-kapitalizmusban — döntően — a gazdaság viszonyrendszere tölt be. Ez a 
javaslat azonban Johann P. Arnason (1988) szerint elhibázott. Sokkal inkább arról 
van szó, hogy az államszocializmus válságai és a válságok megoldásának nehézsé
gei a hatalmi struktúrák jogi szabályozatlanságaira vezethetők vissza.

3. Egy további nehézségre Felkai Gábor hívta fel a figyelmet: Habermas elmélete 
„előfeltételezi olyan demokratikus viszonyok meglétét, melyek keretében valóban 
minden, egy adott probléma tekintetében számba jövő érdek szabadon és torzítatlan 
formában jelenhet meg a nyilvánosság előtt" (Felkai 1988: 54). Ez a feltétel azonban 
csak a magasan fejlett kapitalista társadalmakban teljesül.

E nehézségek ellenére mégis létrejöttek olyan kutatások és elméleti programok, 
amelyek megpróbálták hasznosítani és alkalmazni a habermasi belátásokat. Az aláb
biakban ezek közül villantok fel néhányat.

a. A közép-kelet-európai térség társadalmi folyamatainak értelmezésében a legna
gyobb szerepet a nyilvánosság koncepciója játszotta. E koncepciónak döntő jelentő
sége volt a civil society elméletének megszületésében: az államosított társadalomban 
a legfontosabb feladat az önszerveződés lehetőségeinek föltérképezése.9 Könyvé
nek ilyen hatására utalt maga Habermas is: „A civil társadalom fogalmának konjunk
túrája annak a kritikának köszönhető, amellyel főként az államszocialista társadalmak 
ellenzéki gondolkodói illeték a politikai nyilvánosság totalitárius megsemmisítését"
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(Habermas 1993: 43. — Az én kiemelésem. W. J.) (A Nyilvánosság-könyvnek ezt a 
vonatkozását azonban Felkai nem említi.)

b. „A nyolcvanas évek elejére Habermas az új társadalmi mozgalmakat... a »kom- 
munikatlven strukturált életformák« ellenállásaként... értékelte, az emberi viszonyok
nak a gazdaság és a közigazgatás általi elszegényesítésével és kiüresltésével szem
ben” (332-333.0.). Ilyen társadalmi mozgalmak — még ha némileg félénk formában 
is —  Közép-Kelet-Európában is fölbukkantak. Ezek leírására, elméleti hátterük kidol
gozására és tipizálásukra ebben a térségben is születtek kísérletek.10

c. A diskurzus-etikáról szóló fejezet korábbi változatában Felkai Gábor fölvetette 
azt a kérdést, hogy milyen feltételekkel alkalmazható a habermasi koncepció a ma
gyar viszonyokra. A diskurzus-etika olyan világot tart szem előtt, amelyben a poszt
materiális értékrendszer vált uralkodóvá. A magyar értéktudatról egyelőre keveset 
lehet tudni, Felkai mégis megkockáztatja a következő hipotézist: „A magyar társada
lomban csíráiban jelen vannak már a posztkonvencionális erkölcsi szint bizonyos 
jellemzői" (Felkai 1988: 68). Ez a hipotézis azonban empirikus tesztelésre szorulna.

Jegyzetek

1 Lásd Széky 1987.
2 Az elsó kiadást a Gondolat Kiadó, a másodikat a Gondolat Kiadó és a Századvég Könyvtár közösen 

jelentette meg.
3 A nyilvánosság-könyv legnagyobb problémái Habermas szerint:

1. A holisztikus szemlélet, amely lehetetlenné tette a differenciálódott modern társadalom sajátosságainak 
megragadását.
2. A nyilvánosság egységes fogalma miatt a könyv nem vehetett tudomást az alternatív és ellennyilvános
ságokról: a feminista mozgalomról és a népi nyilvánosságról.
3. A könyv — szűkös tapasztalati és szakirodalmi bázisa miatt —  túl pesszimista kicsengésűre sikerült 
(Habermas 1993: 17 skk).

4 ELTE é. n.

5 Ez a frappáns meghatározás Axel Honnethtól és Hans Joastól származik; lásd az általuk szerkesztett 
Kommunikatives Handelh című kötet bevezetését (Honneth— Joas 1988: 7).

6 Figyelemre méltó megjegyzés a lap alján: ,A cselekvéstípusoknak a beszűkülő racionalitás foka szerinti 
megkülönböztetése eredetileg Mannheim Károly ötlete volt" (285.0.). Mannheim szóban forgó műve 
1945-ben jelent meg, Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus címmel.

7 Lásd Habermas 1993: 29

8 Lásd Karl-Otto Apel: Két erkölcsfilozófiái tanulmány. Különlenyomat a Magyar Filozófiai Szemle 1992/3-4. 
számából. Áron Kiadó. Jürgen Habermas: Előkészítő megjegyzések a kommunikatív kompetencia 
elméletéhez. Szociológiai Figyelő, III. évf. 2. sz.; Magyarázatok a kommunikatív kompetencia fogalmához 
Magyar Filozófiai Szemle, 1986/1 -2; A jósácios uralkodó utópiája. Magyar Filozófiai Szemle, 1986/1-2

9 A Magyarországon megszületett civil soc/efy-koncepciókat próbáltam kritikailag áttekinteni A civil társa
dalomról— öt tételben című tanulmányomban (Weiss 1993).

10Legutóbb lásd Szabó 1994.
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ABSTRACTS

György Lengyel

Two Waves of Professionalization in the Hungarian Economic Elite

Professionalization has two diverse meanings. In the broader sense, professionalization 
denotes becoming more competent, using more efficient and elaborated social 
processes. In the narrower sense, it means the development of the special intellectual 
professions.

The paper examines the extent to which professionalization can apply to Hungarian 
economic leaders in both senses of the word. In other words, to what extent has the 
Hungarian economic elite become more professional over the 20th century, and to what 
extent has their work become a profession? It will be examined what recruitment and 
education, what interest-asserting modes and what attitudes characterized each 
generation of economic managers. Political history, the changes of systems, the 
dynamics of war and peace economy massively determined the course of 
professionalization in Hungary. The first wave of professionalization largely coincided 
with the first half of the 20th century, the second wave with its second half. In both waves, 
two generations, of leaders can be differentiated: the founders and heirs in the first, and 
the generations of worker managers and cadre-managers in the second.

It concludes that in the narrower sense, a lame professionalization, or specialization 
can be found. Meritocratic and credential values were involved in the recruitment of 
leaders in both periods, but they were combined with opposite criteria of origin and 
loyalty.

István Harcsa —Imre Kovách—Iván Szelényi

The Post-Socialist Transformational Crisis in the Agriculture 
and in the Rural Society

After a decade of recession and with the fall of state socialism one hoped a fast 
regeneration of agriculture.

The last five years were not moving Hungarian agriculture out of long period of slow 
growth. They were instead pushing it into a painful crisis of transformation, which 
devastated the whole economy, but its impact on agriculture was particularly damaging. 
While private property and market gained more importance this is not quite a „Capitalist 
Market Economy" based on complex new property rights.
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Conflict, Mobilization and Protest (1990-1994)

The mobilization and protest of social movements is not a new phenomena in Hungary. 
There were social mobilizations and protests also in the time of crisis of the 
Kádár-regime. In the new democracy the movements and conflict potentials has been 
changed and restructured. In a pluralist democracy, there is no political space for the 
civil right „opposition" of the communist systems, with its „second, samizdat publicity". 
Despite of this fact, there are still civil right movements acting against racism, and other 
forms of injuries against civil rights, like Amnesty International, Raoul Wallenberg 
Association, the „Democratic Charter". Former opposition groups are institutionalized 
in the new Hungarian democracy in the organizational forms of political parties.

The older generation of the Hungarian opposition, from the seventies established 
the party called „Alliance of the Free Democrats". The younger generation of the 
opposition, from the eighties founded the party called „Alliance of the Young 
Democrats”. Especially the younger generation of the Hungarian opposition has been 
supported in its political protest by the ecology and peace movements, and it was rooted 
in the movement for the self-government of the student hostels. All these movements, 
ecology, peace and students have rather specific functions in the new democracy, and 
they are less relevant for the political mobilization today.

New conflicts of the new political system raised new mobilizations and protests. The 
„taxi driver blockade" in the October of 1990 was a nation-wide protest movement 
against the drastic raise of the fuel prizes, organized by the professional transporters, 
especially by the taxi drivers, but also enjoyed a broader social support against social 
consequences of the marketization. The taxi drivers organized blockades throughout 
the country and paralysed the transport system of Hungary for three days, until a 
compromise has been reached. Since 1991, the so called „Democratic Charter” an 
umbrella organization of different citizen's groups and organizations organize public 
protest against anti-democratic tendencies (racism, government control of the media) 
on a mass scale. This organization has bees supported also by some of the political 
parties of the opposition.

In 1992-1993 an association called „Society of People Under the Living Standard" 
organized nationwide campaigns against the general introduction of VAT and the 
„unsocial” character of governments economic policy. This movement is exhausted 
after the introduction of VAT, but despite this fact the conflict and protest potential of 
socially disadvantaged groups in Hungary is still there. The „media war", the conflict 
about the governmental control over public medias raised political protests of both 
sides; first the pro-governmental „national radicals” , after the government's 
interventionist policy in the medias the liberal organizations protested against the media 
policy with demonstrations, subscriptions, rallies. The protest potential of agrarian 
interest organizations and of trade unions is also there in Hungary.

Máté Szabó
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New characteristics of political protest compared with the Kádár regime are, that 
public, legal mobilization and protest are allowed. Before, the regime tried to hinder 
networking, publicity protest and international relations of protest organizations. Now in 
the framework of freedom of association and gathering, legal and public networking, 
resource mobilization and political protest are widely accepted phenomena’s and used 
form of action. Beyond the framework of the legal protests, demands for civil 
disobedience has been articulated by different groups. Violent and illegal forms of 
political protest are rare in Hungary, violent conflicts with the police on demonstrations 
are marginal in the last four years.

Gabriella, Kiss Dalminé

Work and Free Time

The subject is the diminishing of the work-paradigm as the basis of the industrial society 
and as the „model of normality" and its influence on the interpretation of leisure.

Up to this time interpretation of leisure have been closely connected with 
interpretations of work throughout the ’modern' and 'modernity' periods. Those changes 
in the work-paradigm which might be brought over the postmodern era will radically 
modify the basis of leisure theories, since these changes will put these theories into 
novel perspectives. In everyday life, as well as in theoretical inquiries, the leisure problem 
tends to appear in contexts not connected to work.

Fruzsina Albert —Beáta Dávid

Characteristics of the Network of Relations of Foreign Students 
Studying in Hungary

The objective of our paper is to describe the network of relationships of foreign students 
studying in our country and to give an explanation to some of its characteristics. The 
sample consisting of one hundred male students of the Semmelweis University of 
Medical Sciences, was further divided into five groups of ethnic origin so that 
comparisons could be made. Our basic hypothesis, according to which the foreign 
student groups, studying in Hungary are characterised by being closed and 
segregated, was proved. However, our other assumption that the number and quality 
of the Hungarian contacts of the subgroups would be markedly differentiated by their 
cultural and ethnic differences, could not be verified. The surprising result of our survey 
is that contacts among members of the different subgroups are extremely modest.

163



Relationship Between Views on Living Standards and Incomes

Based on the data of the 1992 wave of the Hungarian Household Panel, prepared by 
the Budapest University of Economics and the Informatics Association of Social 
Sciences, the paper tries to find an answer to the question what factors determine 
satisfaction with living standards after the systemic change.

The actual financial situation and the income are less decisive. Though a bigger 
income and better financial conditions result in bigger satisfaction, yet the extent of 
satisfaction does not follow the pace of the rate of income indices. Subjective opinion, 
psychological attitudes — particularly the career covered and the image of the future 
— influence the sense of satisfaction to a far greater extent than the financial conditions 
and incomes.

After the systemic change partly there is relative satisfaction in the Hungarian society, 
and partly there is relative deprivation, but in different proportions in each stratum, yet 
the proportion of those who are satisfied, who pull towards the centre and the 
dissatisfied is significant.

Those middle strata which are sliding down, who lose their income position, are not 
increasingly dissatisfied. The authors draw the conclusion that the satisfied elements of 
the middle strata choose those to be their reference group who are already in a deprived 
situation.

Andrea Szabó —László Szabó
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TANULMÁNYOK

Váriné Szilágyi Ibolya

G. H. MEAD EREDETI SZEREPFOGALMA 
ÉS KÉSŐBBI VÁLTOZÁSAI*

A hatvanas évek szociálpszichológiájában az attitűd mellett alighanem a szerep fo
galma örvendett a legnagyobb népszerűségnek, noha igen változó tartalommal és 
gyakran ellentmondó gondolatrendszerekkel a hátterében jelent meg. S bár ez a 
népszerűség a nyolcvanas-kilencvenes évekre észrevehetően csökkent, a szerepel
méletek ma is jelentős mértékben formálják a társadalomtudományi gondolkodást. 
Ezért érdemes felidézni a fogalom elterjedésének és átalakulásainak történetét — G.
H. Meadnek, a szimbolikus interakcionizmus atyjának eredeti szerepfelfogásához vi
szonyítva. Annál is inkább, mert — amint az a továbbiakból remélhetőleg kitűnik — 
épp legnagyobb népszerűsége idején maga a szerepfogalom és az az összefüggés- 
rendszer, amelyben a szerepjelenségeket vizsgálták, sok tekintetben szegényesebb 
és felszínesebb volt az eredeti meadi értelmezéshez képest. Ez utóbbi ugyanis nem
csak az empátiát, a Másik ember helyzetébe való beleélést tartalmazta — ennek 
egyetemes szükséglete mellett érvelve —, hanem a követőknél mélyebben megvilá
gította a szerep és a cselekvés kapcsolatát. A visszatekintés nem pusztán pszicholó
giatörténeti érdekességű, bár kétségtelenül az is lehet. Tanulságosabb lehet a retro
spektív elemzés során azt megfigyelni, hogy a szerep és a cselekvés közötti viszony 
mélyebb megértésének elmulasztásával a szociálpszichológia és a szociológia kiha
gyott egy lehetőséget arra, hogy valósághűbben tudja értelmezni a szerepek változá
sait és új szerepek kialakulását.

Egy fogalom karrierje —  történeti visszatekintés

A szerepfogalom triumfálása századunk közepe tájának társadalomtudományi gon
dolkodásában nem csupán Mead változó intenzitású hatásának volt köszönhető, 
hanem annak is, hogy űrt töltött be az elméletalkotásban, mert általa gondolatilag 
megragadhatóvá vált a jellegzetes társadalmi és társas helyzetekhez kapcsolódó 
egész-jellegű, nem pusztán egy-egy reakciót jelentő viselkedés.

* Jelen tanulmány egy G. H. Meadról és L. Sz. Vigotszkijról írt összehasonlító monográfia 
középső részét képezi. Köszönöm lektoraim értékes segítségét. Észrevételeik egy részét 
technikai okokból már csak a monografikus feldolgozásban tudom majd hasznosítani.
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Sokan, így Katz és Kahn is, éppen integrate jellege miatt vélték alkalmasnak a 
szerepfogalmat arra, hogy gondolatilag kifejezze azt, ahogyan az egyén a társas és 
szervezeti létben annak egészével s a különféle pozíciókat betöltő egyénekkel, cso
portokkal konfrontálódik (Kahn et al. 1964; Katz— Kahn 1978). Valóban ebben, a 
szociális térben és időben ismétlődően megjelenő különféle viselkedésaktusok sza
bályszerűségeit, mintázatait összefogó jellegben rejlik a szerepfogalom sikerének 
titka, de egyben veszélye is. Veszélye, mert ahogyan a színpadon megjelenített sze
rep több rétegű lehet mind a színészi megformálás, mind a nézői átélés és értelme
zés szempontjából, éppúgy a tudományos igényű gondolkodás eszközeként 
alkalmazott szerepfogalom is többrétegű, felszínesebb és mélyebb összefüggések
ben bontható ki, „A szerepfogalom alkalmazásának megvan az a veszélye, hogy 
egyaránt kínál olcsó, könnyen kezelhető magyarázó elvet mind a lélektani, mind a 
szociológiai elemzés számára” (Mérei 1988: 194).

Szemben az említett tudományokkal, a szerepfogalom megjelenése az iroda
lomban és a filozófiai művekben korántsem új keletű, ezekben azonban kevés kivé
tellel (pl. a skót morálfilozófia képviselőinek kivételével) negatív felhangot kapott a 
szerep, a megjátszott, mesterkélt viselkedésre utalt, hasonlóan a köznapi gondolko
dás naiv pszichológiájához.

A szerep tudományos igényű elméleti kidolgozása részint a kultúrantropológiából 
(Unton, 1936), részint a német szociológiából (Simmel 1908; Weber 1964; 1968; 
1970) eredt, de az amerikai szociológiában kialakult strukturalista szerepelméletben 
(Parsons 1951; Merton 1957a) és a szociálpszichológia G. H. Meadtől kiinduló szim
bolikus interakcionista irányzatában teljesedett ki (Mead 1934; 1964; 1973; Blumer 
1969). Ezeken az irányzatokon belül is több iskola alakult ki, ami önmagában is 
demonstrálta a szerepfogalom túl tág jelentését, ambivalens, „ernyőszerű" jellegét. 
Sajnos, a szerepelméleteket áttekintő szerzők ritkán vették a fáradságot, hogy bemu
tassák a különféle szerepelméletek lényegi különbségeit. A kivételnek tekinthető 
Stryker is megjegyzi, hogy gyakorta a szociológiai szerepelméletre redukálták a sze
repfogalom használatát (Stryker—Statham 1985). A szociológiai és pszichológiai sze
repelméletek közös nevezője, hogy valamennyi az egyén és a társadalom, az egyén 
és a társadalmi struktúra (csoport, intézmény stb.) kölcsönviszonyát próbálja megvi
lágítani a szerepfogalom általa kidolgozott értelmezésével és a szerepátvétel, szerep
tanulás mechanizmusaival, e fogalmat mindig többes számban alkalmazva 
komplementer vagy ellentétes szerepekre.

A fentieken túlmenően már csak a különbségek tűnnek elő.

A strukturalista szerepelméletek

A szociológiai szerepelméletek uralkodó nézőpontja az olyan szerepdefiníció, amely 
a társadalmi struktúrák — csoportok és intézmények — közötti és azokon belüli 
pozicionális (státuszbeli) különbségek mentén halad. Ezért is kapták a strukturalista
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vagy funkcionalista jelzőt. Ezzel szemben a szimbolikus interakcionizmus szerepdefi
níciói és -elemzései a személyek közötti kommunikációs hálók mentén haladnak.

A szociológián belül megkülönböztethető ugyan a szerepelméletek strukturalista 
és interakcionista változata, ám ez a megkülönböztetés ma már igencsak feltételes. 
Inkább a háború utáni időszakra volt érvényes, amikor is a strukturalista változat volt 
a domináns; a mához közeledve ezek erősen áthatják egymást. A megközelítés 
eltérő hangsúlyáról van szó: az első inkább azt vizsgálta, hogyan tagolódik be az 
egyén a szerep(ek) révén a nagyobb társadalmi struktúrákba, az interakcionista vál
tozat pedig inkább a szerepátvétellel, szerepjátékokkal kapcsolatos interakciókat ta
nulmányozta a státusz függvényében.

A strukturalista szerepelmélet első megfogalmazója a kultúrantropológus Ralph 
Unton (1936) volt. Az előfutárok között találjuk Durkheimet, M. Webert, G. Simmelt és 
R. Parkot is egyebek között a csoporttagság pozícióbeli differenciáltsága és a cso
portnormákhoz való eltérő viszony gondolatával (Durkheim 1978; Park 1926; Símmel 
1908; Weber 1979). A strukturalista szerepelmélet részletes kidolgozójának azonban 
Parsonst (1951), leginkább problémaérzékeny alkalmazójának és továbbfejlesztőjé
nek pedig R. K. Mertont tekinthetjük (Parsons 1951; 1988; Merton 1957b).

Linton és Parsons olyan funkcionális egységet látott a társadalomban, amelyhez 
az egyénnek állandó tréning és bizonyos minták segítségével kell alkalmazkodnia. 
Erre az alkalmazkodási folyamatra minden kultúrában ideális minták szolgálnak, re- 
ciprok módon formálva és osztva el a jogokat és kötelességeket. A társadalmi rend
szerek a részek egyensúlyozására, a harmónia fenntartására tendálnak, ez a 
történelmi kontinuitás biztosítéka. A funkcionalista megközelítésben az egyes társa
dalmi státuszokhoz kapcsolódó szerepminta az, amely az egyéni viselkedést általá
ban stabilan befolyásolja és a nagy társadalomhoz köti.

Unton szerint a szerep „a státusz dinamikus oldala... egy státuszhoz kötődő visel
kedésmód a lehetőség-kötelesség dimenzióiban" (Linton, 1936: 113-114). Később a 
szociálpszichológusok közül többen — kivált Daval — elégedetlenségüket fejezik ki a 
lintoni szerepfogalmat illetően, mivel az „túlságosan nagy jelentőséget tulajdonít a 
társadalom normatív szférájának, egyoldalúan a meglévőhöz történő alkalmazkodást 
hangsúlyozza. A köztem és a mások közötti kapcsolatok nemcsak kényszerek, ha
nem kommunikációk is” (Daval 1971: 109-110).

A strukturalista szerepelméletek közös elgondolása, hogy az interakciókban az 
egyének a kultúra által nyújtott minták, illetve forgatókönyvek szerint játsszák le részü
ket, és ez az ismételt lejátszás hivatott a társadalmi stabilitás és rend biztosítására. Az 
interakciók így mindig annak a szélesebb társadalmi struktúrának a terminusaiban és 
kontextusában értékelhetők, amelyhez tartoznak, különös tekintettel a normatív erejű 
csoportelvárásokra. A makrotársadalmon belüli differenciálódás csoportok között is, 
azokon belül is különböző státuszokat eredményez, amelyekhez stabil, egymással 
ellentétes vagy komplementer viszonyban lévő jogok, privilégiumok és kötelezettsé
gek kapcsolódnak, ezek viselkedésbeni érvényesítésére vonatkoznak a normatív sze
repelvárások. Ez utóbbiak az egyénre kényszerítőén hatnak, mert a nekik való

5



megfelelést a társadalom jutalmazza és szankcionálja. Az elmélet a csoporton belüli 
differenciálódás eredményeire, a szervezett csoporton belüli eltérő pozíciókra vezeti 
be a státusz fogalmát a szerep ikerfogalmaként. A szerepelvárások a szélesebb 
kultúrában, illetve társadalomban gyökereznek, ám az egyénbe beépülve belső kény
szerekké, részben morális imperatívuszokká, válnak.

Parsons kiemeli, hogy .A társadalmi rendszer legcélszerűbb fogalmi egysége a 
szerep. A szerep az egyes cselekvő totális cselekvési rendszerének egy szektora. 
Ezen a ponton kapcsolódik össze az egyes cselekvő cselekvési rendszere és a 
társadalmi rendszer. Az egyén egység abban az értelemben, hogy különböző cselek
vésegységek összetétele, amelyek viszont szerepekként jelennek meg mindazokban 
a kapcsolatokban, amelyekben részt vesz. De ez a szerepekből összetevődő egész 
nem ugyanaz az absztrakció, mint a személyiség mint rendszer... Ezek a megkülön
böztetések — tehát az egyes cselekvőnek mint rendszernek, a cselekvésegységnek, 
a megfelelő szerepnek és a társadalmi rendszernek az elválasztása — éppúgy előfel
tételei a társadalmi rend és változás bármely termékeny empirikus elemzésének, mint 
a személyiség alkalmazkodása és a kulturális változás elemzésének is... A szerep 
elsődleges alkotó része a szerepelvárás. A szerepelvárások értékelési minták; elemi 
összetevőik analitikusan származtathatók a mintaváltozó-kombinációkból és a min
taváltozók származékaiból, ha ezeket kombináljuk a helyzetek sajátos típusaival'’ 
(Parsons 1988: 5).

Parsons fontos gondolata, hogy a társadalmi struktúra különböző egységei úgy 
működnek, hogy jutalmazzák a szerepelvárásoknak megfelelő egyéni viselkedést és 
büntetik az azoktól eltérőt. A szerep és a szankció összefüggése lényeges alkotóele
me a társadalmi stabilitás és egyensúly fenntartásának, a társadalmi rend reproduká
lásának.

A szerepelmélet kritikusai épp ezt az egyoldalúan a harmóniára, rendre koncent
ráló szemléletet kifogásolják, minthogy így az elmélet nem képes számot adni a 
társadalmi és interperszonális diszharmóniák és konfliktusok kialakulásáról és funk
ciójáról. A statikus szemléletű strukturalista szerepelmélet a társadalmi folyamatban 
résztvevők stabil, „mintázott" magatartásának, az egyén és a makrotársadalom viszo
nyának csupán néhány lényeges vonását képes megmagyarázni. Ahhoz már elégte
len, hogy megvilágítsa és értelmezze az egyének aktív és újító hozzáállását a 
társadalmi struktúra egészéhez vagy partikuláris szerepeihez és státuszaihoz. Végül 
az is problémát jelent, hogy csak oly módon foglalkozik az egyénnel, mint akinek 
egyedüli feladata az alkalmazkodás az adott társadalmi struktúrához vagy kulturális 
kényszerekhez. Összefoglalva tehát: a strukturalista szerepelmélet alkalmatlan arra, 
hogy az aktív emberi cselekvő-változtató képességet, a „humán agency"-t — amely 
végül is új státusz-konfigurációkhoz és új szerepekhez is elvezet — valóságközeli 
módon és funkcionálisan tükrözze.

Az a kiindulópont, amely szerint a szerep egyenlő a normatív elvárásokhoz való 
alkalmazkodással, nem teszi érthetővé, hogy honnan és miért jönnek elő új szerepek 
és változnak meg régiek? Ennek a kérdésnek egyébként a gyakorlati morál formáló
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dásához is köze van, amennyiben például az új élethelyzetek felboríthatják a régi 
normákat, aminek következtében vagy értelmetlenné, vagy kifejezetten amorálissá 
válhat a hozzájuk való szerepszerű ragaszkodás.

A szimbolikus interakcionizmus és a szerep

Ez a kérdés már átvezet a szociálpszichológiába, a szimbolikus interakcionizmushoz, 
amely közelebbről és valamelyest dinamikusabban vizsgálja az egyén és a csoport 
találkozásait. Ebből a nézőpontból a társadalom csupán a szimbolikus interakciók 
közös elnevezése. Az interakciók résztvevői kölcsönösen formálják egymást, s az 
aktuális cselekvésben állandóan figyelembe veszik a Másik jellemzőit, elvárásait stb. 
Az interakciók szimbolikusak, amennyiben azokban a jelentésterminusokban valósul
nak meg és értelmezendők, amelyeket a korábbi és az aktuális interakciókban részt
vevők alakítottak ki. Ily módon a fizikai és a társadalmi környezet is szimbolikusan 
értelmezett környezet. Ezzel is összefügg végül a szimbolikus interakcionizmus itt 
utolsóként említett, de Mead episztemológiai elméletében az első helyen álló, lényegi 
pontja: nevezetesen az, hogy ontológiailag sem a társadalom, sem az egyén nem 
tartható elsődlegesnek. Mindkettő interakciókban konstruálódik, mintegy „az érem 
két oldalát” alkotva — hogy Cooley kifejezésével éljünk (Cooley 1902).

A szimbolikus interakcionizmus főként két, eltérő hangsúlyú iskola: a Blumer nevé
vel fémjelzett chicagói és a Kuhn által képviselt iowai iskola munkásságával azonosít
ható. Az irányzat szellemi atyjának kétségkívül G. H. Mead tekinthető; folytatója és a 
konvencionális szociológiával szemben határozott megfogalmazója azonban Blumer 
volt.

Blumer Mead egyenes folytatójának tartotta magát, és sok tekintetben valóban hű 
tanítványnak bizonyult. így például híven Meadhez, a szociális interakciókban nem a 
struktúrát, hanem a folyamatot, nem a skálákkal mérhető attitűdöt, hanem a Cooley- 
féle értelemben vett szimpatikus interakciót (a Másik nézőpontjára való ráhangoló
dásnak és e nézőpont átvételének a képességét), nem a viselkedés szigorú 
determináltságát, hanem valami új elemnek a kialakulását kívánta hangsúlyozni 
(Cooley 1902). Ezért érthető, hogy Blumer élesen bírálta a korabeli funkcionalista 
szociológiát, amely szigorú determinációt tételezett fel a létező társadalmi struktúrák 
és szerepek, valamint a társadalomba újonnan belépő egyének között, s ily módon 
szemléletében az egyént „túlszocializált", túlkonform alannyá változtatta. Ez a szem
lélet a szociológiai és a pszichológiai kutatás számára egyaránt félrevezetőnek bizo
nyult. Blumer szerint a társadalom „csupán" annyiban játszik szerepet az egyéni 
viselkedésben, amennyiben a társadalom struktúrálja a társas helyzeteket és alakítja 
ki még jóval színre lépésük előtt a helyzetértelmezéshez nélkülözhetetlen szimbólu
mokat. Magát az értelmezés tartalmát és módját azonban a társadalom nem uralja 
teljes mértékben, az egyéni értelmezésnek is van játéktere. Következésképpen az 
egyén nemcsak passzív szerepjátszó, hanem társszerzője is saját szerepének. Fon
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tos az a mód, ahogyan az egyén adott helyzetekben „simán” lejátssza a szerepet 
vagy módosítja, és így a szerep visszahat a hozzá tartozó normák és kötelmek, s a 
mögöttes struktúra további alakulására (Blumer 1962).

Blumer ugyanakkor, legjobb szándéka ellenére, mégiscsak leszűkítette Mead sze
repfelfogását, elhanyagolva a meadi elgondolás cselekvésközpontúságát, amivel 
összefügg, hogy az interakció is leszűkül a kommunikációra.

Az általam ismert legalaposabb Mead-elemzés szerzője, Hans Joas így ír erről: 
„Blumer kritikája minden olyan faktorális elmélettel szemben, amely az egyént pusz
tán »suttle boxnak«-nak tekinti, valamint fő gondolata a társadalmilag formált Self-fel 
rendelkező egyének kollektív problémamegoldó képességéről — Mead szellemét 
tükrözi. Mégsem tekinthető Blumer Mead-interpretációja autentikusnak. Mead cselek
véskoncepcióját Blumer az interakció koncepciójára redukálja, jelentésfelfogását pe
dig a lingvisztikáira csökkenti... Hiányzik Mead minden gondolata az evolúcióról és a 
történelemről. Ezek nagyon nagy eltérések Mead pozíciójától” (Joas 1983: 7).

Még nagyobb eltérést jelentett azonban gondolatilag Mead eredeti felfogásához 
képest az iowai iskolának és vezéralakjának, Kuhnnak a felfogása, amelyben ugyan
csak központi jelentőségű volt a szociális interakció (a közvetlen személyközi érintke
zés, s benne az egyén találkozása a társadalmilag már kimunkált szerepekkel, 
normákkal stb.), de az interakciós történések értelmezésében és vizsgálatmódjában 
lényegesen közelebb állt a konvencionális szociológiához. Kuhn elfogadta a szocio
lógiai szerepelméleti koncepciót a társadalmi struktúráról (amely szerint ez lényegé
ben a társadalmi státuszok, pozíciók és a hozzájuk kapcsolódó szerepek hálójából 
áll), és megkísérelte ehhez igazodva kifejleszteni a szerepjátszás hagyományos (szo
ciológiai és szociálpszichológiai) eszközökkel történő empirikus kutatását (Kuhn 
1964). Kuhn egyetértett Blumerrel abban, hogy a társadalmi struktúra a szociális 
interakciók által formálódik és stabilizálódik, de szerinte az, ami már egyszer létrejött, 
kényszerítő erővel hat az egyénre. így a kutatás centrumában mindenképpen a sze
repátvétel kell hogy álljon; főként az, ahogyan a szerep beépül az egyén Én-jébe, a 
Self-be. Ezzel összefüggésben fejlesztette ki az ismert „Twenty Statements Test"-jét, 
amely széles körben elterjedt az énkép vizsgálatában. Úgy vélte, hogy az egyének 
szubjektív meghatározásainak — énazonosságukról adott meghatározásainak — is
merete lehetővé teszi a jövőbeni viselkedésükre vonatkozó predikciókat (Kuhn— 
McPartland 1954).

A Kuhn-féle iskola sokat tett azért, hogy a szerepfogalom ne maradjon pusztán 
elméleti konstruktum, hogy segítségével a létező formális és informális csoportvi
szonylatokban kialakult szerepek sajátosságait, a szereptanulás (interiorizáció) jelleg
zetességeit empirikusan is megismerhessék a kutatók. Ugyanakkor az iowai iskola 
nem szüntette meg azt a gondot, amelyet Blumer fogalmazott meg a funkcionalista 
szociológiával — főként Parsons szerepfelfogásával — szemben, nevezetesen, hogy 
túlzottan alkalmazkodónak tekinti az egyént a szerepátvételi folyamatban.

Egyes interakcionisták (pl. Turner 1956; 1978) — úgy tűnik — meg tudják vála
szolni a fenti kérdést a „role-making”, a szerepformálás fogalmával, amely az interak-

8



ciókbeli tárgyalások eredménye; valójában azonban nyitva marad a kérdés: miért 
tárgyalnak újra bizonyos helyzetekben meghatározott szerepeket? Vajon ez csak 
egyéni ízlés kérdése, vagy valamilyen általánosabb szükségszerűség van mögötte?

Az eddigiekben vázolt irányzatokhoz és előzményekhez képest jelentős előbbre 
lépést igazából először Erving Goffman hozott, noha a szimbolikus interakcionizmus 
néhány kiemelkedő képviselője, mint Turner és Stryker is, hatékonyan törekedett az 
irányzat korszerűsítésére (Goffman 1981; Turner 1978; Stryker—Serpe 1982; 
Stryker—Statham 1985).

Goffman elsőként számolt komolyan a szerepet alakító személyeknek a minden
napi életben szükségképpen fellépő „szituációs érzékenységével" és a helyzeti té
nyezők hatásával a szerep megformálására, ó  mutatta ki az egyik leggyakoribb 
szerepjátszási mechanizmust: a szereptávolítást, a távolságtartást valamely szerep 
sémaszerű lejátszásától, ami — egyebek között — azért is állhat elő, mert a személy 
más szerepvonzatoknak is a hatása alatt áll és érzékeltetni akarja viszonylagos ön
állóságát az adott szerep megvalósításában a megfigyelők és partnerek előtt 
(Goffmann 1981). Amikor valaki mások előtt megjelenik, sokféle motívum indíthatja 
arra, hogy irányítja azt a benyomást, amit másokban kelt. Goffman sokat foglalkozott 
azokkal a technikákkal, amelyeket az emberek a pozitív benyomások fenntartására 
alkalmaznak, valamint azokkal a dramaturgiai természetű problémákkal, ahogyan ön
magukat másoknak bemutatják a mindennapi életben. Ezek az eljárások mint szerep
technikák specializálódtak, és néhány formális viszony — például rokoni reláció, 
csoportbeli, munkahelyi helyzet stb. — szerint tagolódtak.

Cicourel úgy értékelte, hogy Goffman frontális támadást intézett a szerepelvárás 
fogalma ellen, és egyben hangsúlyozta mind a szituáció nyomását, mind a szereplő 
viszonylagos önállóságát a helyzet meghatározásában. Mégsem volt teljesen elége
dett azzal, ahogyan Goffman a meghatározott szituációkban cselekvő személynek a 
modelljét felvázolta. Hiányolta annak kifejtését, hogy milyen értelmezési-következteté
si eljárásokat alkalmaz az egyén a helyzet meghatározásában, hiányolta a szerep- 
helyzet-viszony leírását magának a cselekvőnek — és nem a megfigyelőnek — a 
szemszögéből (Cicourel 1973: 17-27).

Goffman elemzései a szerepjátszás szituációs meghatározottságáról és a szerep
játszó alany aktív alakítást biztosító eszközkészletéről mindennek ellenére érdemi 
hozzájárulást jelentettek a szerepirodalomhoz.

A szerepfogalom értelme és funkciója G. H. Meadnél

Emlékeztetnünk kell arra, hogy míg a strukturalista szerepelméletekben a szerephez 
rendelt legfontosabb társfogalom a státusz volt, addig az interakcionista iskoláknál 
ugyanezt a funkciót az interakció, a közvetlen személyközi érintkezés és a szerepel
várás töltötte be. Figyelemreméltó azonban, hogy a szerephez társuló fogalmi háló
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egyik esetben sem terjedt ki a társadalmi cselekvésre, amelynek az egyén a tudatos
ság különböző fokán mindig is részese.

Mead szerepfogalma és felfogása ugyanakkor mélyen az emberi cselekvésbe 
ágyazott volt, s nem csupán azért, amiért Mead a szociálpszichológia „filozófusának” 
tekinthető, aki — Morris és Pataki jellemzésével — filozófusként művelte a szociál
pszichológiát (vagyis egyszerre alkotott társadalomfilozófiát és társadalomlélektant). 
Sokkal inkább azért, mert az emberi ontogenezist és a társak közötti viszonyt Mead 
távolról sem korlátozta a közvetlen személyközi érintkezésre, az interakciókbeli kom
munikációra, kiszakítva azt a létfenntartást, a természeti környezethez való tudatos 
alkalmazkodást és kölcsönös viszonyt biztosító emberi cselekvés összfolyamatából. 
Szerinte az élet mindennapi színterein és szituációiban a gyakorlati interszubjektivitá- 
son (practical intersubjectivity) és a kollektív részvételen (participation) van a hang
súly. Meadet éppen az érdekelte, hogyan válik az egyén képessé arra, hogy részese 
és teremtője, társszerzője legyen ennek a tevékeny emberi-társadalmi folyamatnak.

Joas a „gyakorlati interszubjektivitás" fogalmát kulcsfogalomnak tartotta Mead el
méleti elgondolásai egészének a megértéséhez. Mead ebből vezette le mind a tudat 
és a self eredetét, mind a köznapi és tudományos megismerést, beleértve a filozófiai 
diszciplínák kialakulását (Mead 1932; 1938; 1973).

„A gyakorlati interszubjektivitás fogalma a cselekvő alanyok, a szubjektumok kö
zötti kommunikációs viszonyok struktúráját jelöli, azt a struktúrát, amely alkalmas arra, 
hogy elméleti síkon áthidalja az ellentétet egy, az individuális cselekvőből kiinduló s 
ezáltal torzult cselekvéselmélet, valamint egy olyan strukturális elmélet között, amely 
nem ismeri fel a szubjektumot, a »human agency«-t" (Joas 1985: 13).

A szerep jelensége és fogalma ebben a permanens és állandóan változó folya
matban azáltal, hogy egy-egy stabilizálódó egységet képez — éppúgy, mint az inte
rakció —  közvetítő és fenntartó funkciót tölt be, de ezek nélkül a keletkezést és 
fejlődést jelentő folyamatok nélkül nem létezik.

A meadi szerepfogalmat, hogy valódi értelme feltárható legyen, a cselekvés, a 
je lentés, az énfejlódés, a kommunikatív cselekvés, a gyakorlati interszubjektivitás, a 
kollektív részvétel fogalmaihoz kell viszonyítani.

Mead ugyanis nem egy bizonyos státuszhoz kötött és valamilyen partikuláris sza
bályrendszerhez kapcsolt viselkedési mintát értett szerepátvételen (role-taking), ha
nem azt az alapvető emberi készséget jelölte e fogalommal, amely a Másik ember 
gesztusainak mint jelentéssel bíró szimbólumoknak a felfogásában, közös jelentés
feldolgozásában és egyfajta adaptív jellegű válaszkészségben nyilvánul meg. Ez a 
készség a Másik emberre való ráhangolódás, a Másik nézőpontjának, perspektívájá
nak a felvétele, mely nem azonosítható pusztán az empatikus készséggel, de termé
szetesen szerepelemként ezt is tartalmazza. Meadnél értelmi-érzelmi ráhangolódás
ról és beállítódás-átvételről van szó, amely nélkül nem jöhet létre sem szociális inter
akció, sem kommunikáció, valamint az Én sem fejlődhet ki. A szerepjátszó készség 
kialakulása előfeltétele és közvetítője, részese más — mai szóhasználattal élve, közös 
tudásnak („shared knowledge") nevezett — kognitív sémák (pl. attitűdök, értékek
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stb.) kialakulásának. A szerep eleve folyamatos részvételt jelent valamiben, legyen 
szó akár a környezet, a szituáció felfogásáról, észleléséről, akár a közös cselekvésről.

A meadi fogalomrendszerben a szerep tehát az Önfejlődés és a kommunikáció 
közvetítő lépcsőfokait vagy viselkedési egységeit leíró fogalom, amely mélyen a cse
lekvésbe ágyazott, és nem csupán a közvetlen személyközi érintkezés, a kommuni
katív kapcsolat része, bár ennek aktusaiban és eszközeivel valósul meg.

Ezt mutatja a következő meadi idézet is:
„Ha az adott emberi egyénnek a legteljesebb értelemben ki kell fejlesztenie énjét, 

nem elegendő, ha csupán átveszi más embereknek az emberi társadalmi folyamat 
során ő iránta és egymás iránt mutatott attitűdjeit, és ha ezt az egész társadalmi 
folyamatot csupán ezen az alapon beviszi saját egyéni élményébe: ahogyan átveszi 
más egyének iránta és egymás iránt mutatott attitűdjeit, át kell vennie azon közös 
társadalmi cselekvések vagy társadalmi tevékenységsorozat iránti attitűdjeiket is, 
amelyeknek valamennyien résztvevői. Majd magának ennek az egész szervezett tár
sadalomnak vagy társadalmi csoportnak az egyéni attitűdjeit általánosítva cseleked
nie kell különböző társadalmi projektumokkal kapcsolatban, amelyeket e csoport 
bármely adott időpontban megvalósít, vagy pedig annak az általános társadalmi 
folyamatnak különböző nagyobb szakaszaival kapcsolatban, amely a csoport életét 
alkotja, s amelynek ezek a projektumok a specifikus megnyilvánulásai. Más szóval az, 
hogy valamely adott társadalmi egész, vagy szervezett társadalom mint olyan széles 
körű tevékenysége bekerül bármely egyénnek az érzelmi mezejére, aki résztvevője 
vagy részese az egésznek — ez az adott egyén énje számára a lehető legteljesebb 
kifejlődés elengedhetetlen alapja és előfeltétele (Az én kiemeléseim. — V. Sz. /.). 
Csakis ha átveszi a maga szervezett társadalmi csoportjának azon szervezett, együtt
működő társadalmi tevékenységével vagy tevékenységsorozatával szembeni attitűd
jeit, amelyben az a csoport mint olyan részt vesz, fejlesztheti ki maradéktalanul énjét, 
vagy tarthatja meg már kifejlesztett teljes énjét" (Mead 1973: 197-198).

E szándékosan hosszabban idézett gondolatsor meggyőzően mutatja, hogy Me
ad nem mellékesen utal a társadalmi cselekvésre, hanem centrális jelentőségűnek 
tartja, hogy valamennyi általa alapvetőnek ítélt pszichikus jelenséget a cselekvéssel 
összefüggésben értelmezzen.

A szerep „cselekvésbe ágyazott" mivoltát Pataki is a meadi elgondolás lényeges 
vonásának tartja, mint ilyent hangsúlyozza, ellentétben a szerepkonfliktusokat kiemel
ten, a meadi szerepfelfogást elnagyoltan méltató, átfogó igényű hazai tanulmány 
szerzőjével (Pataki 1973: 483-528; László 1976).

„Mead újszerű orientációjának leglényegesebb vonása az, hogy a szociális aktust 
úgy tekinti, mint amely a maga dinamikus szerkezetiségében »internalizálódik« (olykor 
»interdramatizálódás«-nak is nevezi a folyamatot), s ennek a ténynek a bázisán alakul 
ki a pszichikum, a tudat. Röviden: a pszichikum nem egyéb, mint a szociális aktus 
szimbolikus interiorizációja. ...Az individuum a szociális aktusnak azokat a részeit 
(szerepviszonylatait) is interiorizálja, amelyeket nem maga teljesít . ...A szerepszerű
ség, a szerepátvételi készség, a szerepjátszás és a nyelv alkotja a «szimbolikus
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interiorizáció« legfontosabb konkrét mechanizmusait. ...Kézenfekvő ...hogy a szociális 
aktus szerkezeti interiorizációja csupán akkor lehetséges, ha a szubjektum képes 
ugyanúgy válaszolni tulajdon akcióira, ahogyan azokra mások válaszolnak, s ha ren
delkezésre állanak (a nyelv révén) a szimbolizálás, a jelentésalkotás eszközei" (Pataki 
1973: 510-511).

A szerepátvétel tehát a nyelv, vagyis a verbális szimbólumok elsajátításával együtt 
az egyén szocializációjának eszköze és mechanizmusa. Mint ilyen, nélkülözhetetlen a 
közös jelentéstartalmak feldolgozásához: ez teszi lehetővé, hogy az egyén egyáltalán 
valamilyen közös hullámhosszon érteni és értelmezni tudja saját világát, társas és 
fizikai környezetét. Vagyis a nyelvvel együtt a szerepátvétel a jelentések azonosságát 
biztosítja a mindenkori társadalom egyénei számára. Ugyanakkor ahhoz is nélkülöz
hetetlen ez a sajátosan humán tanulási forma, hogy a folyamat részeként — másfelől 
— kialakuljon és határozott formát öltsön az éntudat, a Self, s ezzel egyidejűleg 
fokozatosan a tudat objektumává váljon, vagyis kialakuljon az önmagára is reflektáló 
tudat.

A szerepátvétel így sajátos közvetítő „híd”, és „tolmács” funkciót tölt be a társa
dalm i és egyéni jelentéstartomány, az egyéni viselkedés szabályozása és az éntudat 
fejlődése között. Ilyen szorosan összefügg tehát a szerepátvétel az énnel, éntudattal 
a meadi elgondoláson belül. Ennek az összefüggésnek a megvilágítása egyúttal 
tartalmazza a választ arra a kérdésre is, hogyan válhat az éntudat (Self) a tudat 
objektumává.

Mead ezt az utat olyan nézetek ellenében gondolta végig, mint az éntudat intro- 
spekcionista és individualista megközelítései. A korabeli pszichológia „az egyénisé
gek kialakulásában mindig azt hangsúlyozta, ami unikális, ami sajátságos", mintha a 
közös vonások nem számítanának. Ezzel szemben állítja Mead, hogy: „Az egyén 
nem közvetlenül, csupán közvetve tapasztalja önmagát mint olyat, ugyanazon társa
dalmi csoport egyes tagjainak specifikus szemszögéből, vagy pedig annak a társa
dalmi csoportnak mint egésznek általános szemszögéből, amelyhez ő maga is 
tartozik. Saját tapasztalatába ugyanis énként vagy egyénként lép be, nem közvetle
nül, vagy azonnal, nem azáltal, hogy önmaga számára alannyá válik, hanem annyi
ban, hogy először objektummá válik önmaga számára, ahogyan más egyének is 
objektumok számára, azaz tapasztalatában. Csakis azáltal válik önmaga számára 
objektummá, hogy fölveszi más egyének ő iránta mutatott attitűdjeit egy olyan társa
dalmi környezetben, vagy tapasztalat és viselkedés összefüggésben, amelynek mind 
ő, mind a többiek részesei" (Mead 1973: 177).

„A szervezett én a csoport közös attitűdjeinek megszervezéséből alakul ki. Vala
mely személy azért személyiség, mert egy közösség része, beépíti ennek a közös
ségnek az intézményeit saját magatartásába. A közösség nyelvét a személyisége 
kialakítására szolgáló közegként alkalmazza, majd az összes többiek által nyújtott 
különböző szerepek átvételével fölveszi a közösség tagjainak az attitűdjét. Bizonyos 
értelemben tehát ilyen az emberi személyiség struktúrája” (Mead 1973: 207).
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A szerepátvétel — perspektívafelvétel — tehát Meadnél jóval többet jelent annál, 
hogy bizonyos sajátosságokat kölcsönöz a külsőleg is megfigyelhető viselkedésnek, 
térben és időben tartósan „mintázottá" és különbözővé teszi azt másokkal szemben.

Az eddigiekből következik, hogy a szerepátvétel a szimbólumképzéssel, illetve 
-használattal is összefügg, hiszen eszközeit éppen a verbális és nem-verbális szim
bólumok, terepét pedig azok az interakciók alkotják, amelyek az egyén életfolyama
tában élete különböző társas színterein állandósulnak. Az interakciók Meadnél nem 
egyszerűen közvetlen találkozások vagy érintkezések, amelyekben kommunikatív 
cselekvés — vélemények cseréje és egyeztetése — folyik, hanem csak olyan közvet
len szembesülések és egymásra hatások, amelyek végső soron a természettel szem
beni közös erőfeszítések, cselekvések bázisán, a tapasztalásban és a készségekben 
rögzülve és általuk motiváltán (vagyis az e cselekvésekhez is kialakított attitűd bázi
sán) formálódnak.

Mead határozottan kiemelte, hogy a gesztusnyelvhez, „a gesztusok társalgásá
hoz" (conversation of gestures) képest milyen új minőségekkel gazdagodik a szimbó
lumok használatára épülő interakció, vagy ahogy később tanítványa, Blumer nevezte: 
a szimbolikus interakció. A szimbolikus interakciókban a szimbólumok új eszközrend
szert jelentenek nemcsak arra, hogy absztrakt formában megőrizzék a tudatban és 
memóriában a korábban tapasztalt vagy jövőbe vetített szituációk, történések és 
cselekvések sorát, arra, hogy új, szociális természetű mentális képviseleti formában 
— shared knowledge-ként, azaz egy csoport számára közös jelentéstartalomban — 
képezzék le a valóságot, hanem arra is, hogy segítségükkel anticipálják, előrevetít
sék, értelmezzék és minősítsék a Másik cselekvését (komolyságát, szándékát stb.), 
és képesek legyenek arra ugyanúgy szimbolikusan válaszolni, felszabadulva a köz
vetlen reakciókényszer alól. Blumer azt emeli ki, hogy szimbólumok birtokában képe
sek vagyunk Mások cselekvésének és a helyzetnek az értelmezésére, valamint saját 
tetteink szabályozására. Az a tény, hogy az ember önmaga számára, önnön helyzete 
és tettei értelmezésére is felhasználja a szimbólumokat — sőt ez nélkülük kivitelezhe
tetlen volna —, azt jelenti, hogy az egyén teljesen új viszonyba kerül „önmaga lété
vel” , mert ezáltal elnyerheti a saját tettei feletti uralom képességét (Blumer 1964).

Mead még tovább megy az egyéni aktivitás lehetőségének a jellemzésében: ez a 
szimbolikus kapacitás (vagyis a szimbólumok használatára való képesség) a szerve
zetet, a cselekvő alanyt saját környezete részévé emeli abban az értelemben, hogy 
környezete saját csoportja és önnön nézőpontjától is függ. Ebben voltaképpen előle
gezi a „valóság-konstruálás" Luckmann és Berger által kifejtett eszméjét.

A szimbólumok és a szerepek szociális természete minden interakcionista számá
ra axióma, mégsem foglalja bele minden releváns fő képviselő a „szerep és cselek
vés" relációt.

A szerepátvételt a szerepelméleteket áttekintő legtöbb tanulmány szerzője szocia
lizációs mechanizmusként említi (pl. Buda 1965; Kon 1970; Pataki 1973; Stryker— 
Statham 1985; László 1976) és fontosnak tartja. Némelyikük figyelmet szentel a 
„szerep-cselekvés” összefüggésnek, mások elmennek mellette, észre sem veszik.
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Egyik-másik szerző csak azt látja benne, hogy ez a mechanizmus hivatott az „egyéni 
elemeket" „társadalmi elemekkel" vegyíteni.

Igaz, hogy Meadnél a társadalmi cselekvés és a szerepátvétel közötti szoros 
kapcsolat nem kifejtett, meglehetősen vázlatos és olyan gondolat, amely elhalványult 
a Meadet követő interakcionizmus mindkét iskolájában, főleg a Kuhn által képviselt 
iowai iskolában. Félrevezető lehet a „társadalmi" vagy a „közös”, a „kollektív cselek
vés" fogalmának meadi használata, ha nem kötjük Mead más, explicitebb felismeré
seihez. E fogalmakkal Mead nem elsősorban több ember együttes cselekvését jelölte 
és, amint az a „The Philosophy of the Present" és a „The Philosophy of the Act" című 
műveiből kiderül, a cselekvést nem szűkítette le a fizikai és a megfigyelhető viselke
désre. Az egyéni cselekvés is társadalmi, mert része az emberi létfenntartást biztosító 
kooperatív tevékenységnek, a gyakorlati interszubjektivitásnak.

A harmincas években először Kuhnék tettek kísérletet arra, hogy a meadi elgon
dolást átültessék az empirikus szociálpszichológiába. Szinte ez volt akkoriban az 
egyedüli empirikus-experimentális kutatóbázis, amelyre Mead inspirálóan hatott. Me
ad a saját korában csak szűkebb körben — igaz, hogy az amerikai szociológiai 
gondolkodás fellegvárában, a chicagói egyetemen — volt ismert és elismert. Sajná
latos, hogy elgondolásai összefüggően csak halála után, s a tanítványok által szer
kesztett és óhatatlanul interpretált formában láttak napvilágot.

Strauss szerint Meadre gyakran hivatkoznak mind a szociológiai, mind a szociál
pszichológiai munkákban: „Bár szavait elég pontosan idézik, értelmüket gyakran fél
remagyarázzák, minthogy más szempontból interpretálják, mint Mead maga. A 
meadi álláspont radikálisan különbözött attól, ahogy a legtöbb szociálpszichológus 
és szociológus idézi vagy saját gondolatrendszerébe fűzi Mead gondolatmenetét." 
Nem elég Meadet csupán egyik vagy másik új felismerés gazdájának tekinteni, gon
dolatai egészét kell megérteni. (Strauss 1964: vii-viii).

A szerepfogalom és a köré font fogalmi háló, amely már differenciáltabban tükröz
te a szerepek és megvalósításaik különböző formáit, a huszadik század közepére 
teljesen elterjedt a szociológiai és szociálpszichológiai irodalomban. Ám az interpre
táció — hasonlóan a strukturalista szociológiai szerepelmélethez — kivált az iowai 
iskola tolmácsolásában egyfajta passzív szerepfogalomra redukálódott. A Blumerhez 
kapcsolódó chicagói iskola kevésbé egyszerűsítette le Mead szerepfogalmát, hiszen 
írásaiban Blumer kiemelte Mead nyomán az egyén aktív hozzáállását a szerepelvárá
sokhoz, s egyfajta módosításra is lehetőséget látott a szerepátvételi folyamatban; 
ezért is nevezte ezt role-makingnek, azaz szerepformálásnak. Ugyanakkor explicit 
mondanivalójával Blumer is hozzájárult ahhoz, hogy az az értelmezés váljon domi
nánssá, amely szerint kizárólag a közvetlen érintkezésben, az interakciókban, a véle
mények, az elvárások és viselkedések verbális és non-verbális egyeztetése szintjén 
zajlik le csupán a szerepformálás. A cselekvésre ugyan történnek utalások, de aho
gyan a szerepelmélet egyik mai kritikusa, Schwalbe megjegyzi, olyan pontokon utal
nak rá, mint végső elemre, ahonnan kellene kezdődnie a tulajdonképpeni 
magyarázatnak (Schwalbe 1987: 115).
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Kon is erre a helyzetre utalva írja a következőket: „...a társadalmi szerep fogalma 
központi helyet foglal el az egyének közvetlen kölcsönhatásának a leírásában és 
elemzésében. A fogalom azonban kétségkfvül kiegészítésre szorul. Először: a sze
mélyiségnek a szereppel kapcsolatos viselkedését csak az általánosabb társadalmi 
rendszer keretei között érthetjük meg... Másodszor az inter-individuális elemzést ki 
kell egészítenünk az intra-individuális megközelítéssel, amely lehetővé teszi, hogy az 
adott egyén másokkal való kölcsönös viszonyának struktúrájáról a belső, pszicholó
giai struktúrára térjünk át (Kon 1970: 24).

A szimbolikus interakcionizmusnak az a törekvése, hogy az egész szerepjelenség
kört az interakciókban megvalósuló közvetlen véleménycsere és kommunikatív visel
kedés társas és egyéni értelmezésére korlátozza, túlságosan is leszűkíti azt a 
szempontot, amelyet Mead a szerepátvétellel és társadalmi cselekvésbeli gyökereivel 
kapcsolatban új elemként alkalmazott.

Meglehet, maga Mead is bizonyos mértékig felelős gondolatainak félreérthetősé- 
géért; így azért is, hogy később olyannyira elhalványult a szerepfogalom és az általa 
megragadott jelenségek szoros összefüggése a cselekvéssel (vagyis az a funkcioná
lis kapcsolat, amely a szerepátvételt, szerepjátszást az emberi cselekvéshez fűzi. 
Hiszen sokan leírták már — köztük az ugyancsak interakcionista Stryker és Statham 
is — , hogy a szimbolikus interakcionizmus kulcsfogalmai ködösek és pontatlanok, 
az empirikus kutatásba nehezen adaptálhatók és operacionalizálhatóak (Stryker— 
Statham 1985: 328).

Napjainkban viszont egyre inkább tért hódít az a felismerés, hogy érdemes Mead 
eredeti szövegeihez, tanulmányaihoz fordulni a tanítványai előadásjegyzeteiből ősz - 
szeállított Mead-kötetek hihetetlenül gondolatgazdag, ám sokszor ambivalens szöve
ge helyett. Természetesen nem várható el, hogy egy éppen születőben lévő új 
szemléletből vagy tudományos diszciplínából minden ambivalencia egyszerre eltűn
jön, minden alapfogalom tökéletesen tisztázott legyen, de az autentikusabb olvasat 
kulcsot adhat némely ambivalencia megfejtéséhez.

Ennek meggyőző bizonyítékát nyújtja Hans Joas már említett monográfiája, de 
hasonló üzenetet hordoz M. L. Schwalbe érdekes tanulmánya is, amely Meadet 
bizonyos értelemben a szociálpszichológia előfutárának tekinti, és ugyancsak té
mánkba vág. Schwalbe munkája a strukturalista szerepelmélettel szemben a legutób
bi évtizedben felerősödött kritikai hullám egyik reprezentánsa, amelyben a szerző 
kritikai észrevételei között szerepel — mindenekelőtt — az elmélet alkalmatlansága 
arra, hogy számot adjon az igazi „humán agency”-ről (az emberi kezdeményező-, 
alkalmazkodó- és vállalkozóképességről) a szerepátvételi folyamatokban, alkal
matlansága arra, hogy értelmezze a normatív szerepelvárások és az aktuális cselek
vés, illetve viselkedés közötti viszonyok eltéréseit és változásait — és így tovább. 
Schwalbe — aki inkább szimpatizál a szimbolikus interakcionizmus képviselőivel, de 
fejtegetéseiket épp a szerep és a cselekvés közötti funkcionális kapcsolatot illetően 
ugyancsak hiányosnak tartja — pozitív mondanivalójában Mead cselekvésfelfogásá
nak újraelemzéséből indul ki. Az egész meadi elméletalkotás axiomatikus pontja a
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cselekvés Watsonéval ellentétes megfogalmazása és ezáltal az ember-környezet vi
szony újraértelmezése. Schwalbe szerint Mead self-interpretációja (Mead 1934), 
amellyel a self szerepét világította meg a szociális viselkedésben, s amellyel ismertté 
vált, előfeltételezte Mead cselekvésfilozófiáját (Mead 1938).

„Mead szerint minden szociális viselkedés a cselekvések folyamatos sorozatából 
tagolódik-formálódik ki (is built up out), és az egyes cselekvések, amelyek négy 
szakaszt tartalmaznak, az impulzust, az észlelést, a manipulációt és a konszummá- 
lást" (Schwalbe 1987: 199), mint egészek szimbolikusan rögzülhetnek és tárolódhat
nak az emlékezetben. Fontos tudni, hogy a cselekvés Watsonnal szembeni 
megfogalmazásának lényeges pontja az, hogy nem a stimulustól, hanem az impul
zustól indul ki a cselekvés, amin Mead biológiailag vagy szociálisan kondicionált 
beállítódást, diszpozíciót értett meghatározott tárgy irányában történő meghatározott 
cselekvés végrehajtására.

E helyütt talán nem szükséges elmélyülnünk Mead cselekvésfilozófiájában (lásd 
Váriné 1986; 1991), inkább ahhoz térjünk vissza, hogy mire volt jó Schwalbénak e 
felfogás felelevenítése.

Schwalbe — Mead gondolatmenetét követve — ki tudta mutatni a következő 
összefüggéseket.

1. A szerepek tagolódása, „születése" a cselekvések ismétlődéséhez és habitua- 
lizálódásához, valamint ahhoz a szükséglethez kötődik, hogy az emberek szociális 
viselkedései előreláthatók és prognosztizálhatóak legyenek. Következésképpen a 
cselekvések ismétlődése és habitualizálódása már önmagában is „mintázottá" teszi a 
szociális viselkedést. Életbevágó jelentősége van az ember-környezet viszonylatban 
a sikeres cselekvések habitualizálódásának —, ami annyit jelent, hogy az emberek 
többsége számára ezek válnak „a” cselekvések lehetséges és szükséges formáivá 
az adott szituációkban.

A cselekvések előreláthat ósága és prognosztizálhatósága olyan specifikum, 
amely abban az esetben még fontosabbá válik, ha egyáltalán lehetséges a cselekvés 
tudatos megélése és tervezése. Schwalbe meglehetősen közel jut ehhez a kérdés
hez, amikor bevezeti tanulmányában a Mead által még nem használt, de Mead 
szellemének megfelelő „meta-cselekvés" („meta-act") fogalmát, amellyel voltaképpen 
azt kívánta jelezni, hogy a kisebb cselekvési egységek — műveletek — nagyobb 
szociális cselekvési egységekbe rendeződnek. Úgy véli, mások szintén felismerték, 
hogy szükség van olyan fogalomra, amely az emberi szociális viselkedés hosszú távú 
célrairányultságát ragadja meg. Schank és Abelson (1977) például a tervek és célok 
prózaibb, földközelibb terminológiáját alkalmazza arra, hogy megvitassa ezeket a 
dolgokat. A „meta-act", vagyis „meta-cselekvés" fogalom bevezetésére azért került 
sor, mert a komplex szociális viselkedést az adott időben (jelenben) egyszerű cselek
vési aktusokból formálódónak vagy összeállónak tekintő meadi elemzésből konzisz
tensen volt levezethető. Lehetséges — bár nem szükségszerű —, hogy e komplex 
szociális viselkedés a teljesülés (konszummálás) távoli jövőbeli szakaszára való hivat
kozással van megkonstruálva. E nézet értelmében egy emberi élet önmagában is
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projektnek fogható fel, amely több egymást átfedő rövidebb-hosszabb projektből áll, 
amelyek viszont egyszerű cselekvésekből (műveletekből) tevődnek össze (Schwalbe 
1987: 121).

2. Schwalbe kimutatta, hogy a társas interakciók is leírhatók, illetve elemezhetők a 
meadi cselekvésszakaszolás és jellemzés terminusaiban, és egy ilyen leírás során 
világossá válhat, hogy belső szükségletek, impulzusok sokkal inkább meghatározzák 
a szerepátvételt, mint ahogy azt a strukturalista szerepkoncepcióban ábrázolták.

3. „A szociális viselkedés strukturalista szerepelméleti felfogása túl nagy dolgot 
csinál a kreatív és a konform szerepátvétel általa vélelmezett ellentétéből. Mead 
perspektívájából nézve ez tulajdonképpen álprobléma" (Schwalbe 1987: 120).

Álprobléma — mégpedig azért, mert az egyén sohasem csupán egyetlen megha
tározott viselkedési mintával vagy elvárással szembesül, hanem mindig egy komplex 
ingerkonfigurációval van dolga a cselekvés impulzus és észlelés fázisaiban, amelyek
nek a helyzeti összetevők éppúgy részesei, mint a cselekvő alany individuális képes
ségei és késztetései. Ahogyan az egyén az egyes cselekvésekben reprodukáló és 
újító is lehet, ugyanúgy a cselekvések nagyobb egységeiben, a szerepátvételben is 
lehet passzívan alkalmazkodó; ám módosíthatja is, „újraírhatja" aktuálisan az adott 
szerepet. Schwalbe álláspontja e ponton összeér Blumerével, de ő Mead cselekvés
elméleti megállapításaival hitelesebben alá tudja támasztani ezt az álláspontot.

„Az egyéni sajátosságok elismerésének az eszméje nem lehetett idegen Meadtől, 
akinek kevésbé ismert munkái (The Psychology of the Present, 1932; The Psychology 
of the Act, 1938) tanúsítják, hogy mindig keletkezésében és folyamatában elemezte a 
szociális kezdeményeket és intézményeket, eközben nagy fontosságot tulajdonított 
mind a formális, mind az informális tárgyalási mechanizmusoknak és ezek kimenete
lét «negotiated order«-ként, azaz a partnerek által közösen tárgyalt és egyeztetett 
rendként írta le” (Váriné 1991: 104-105). Ha Mead a kooperatív cselekvést uniformi
zált egyének viselkedéseként értelmezi, nem lett volna szüksége elméletileg a «nego
tiated order« feltételezésére.

Ha tehát a szerepátvétel, a szerepjátszás jelenségkörét Mead cselekvésfilozófiájá
nak a szellemében mérlegeljük, okkal felfedezhetjük, hogy ez utóbbi elhanyagolásá
ból, háttérbe szorulásából, ismeretének hiányából számos félreértés fakadt. Ilyen 
félreértésből származhat például az a Moreno által megfogalmazott vád, hogy Mead 
nem ad teret az egyéni sajátosságoknak, túlzottan az uniformizálódásra helyezi a 
hangsúlyt. Ebben a tévedésben még ma is sokan osztoznak. Vannak, akik ellenőrzés 
nélkül igaznak fogadják el Moreno kritikai észrevételeit Meadről, és keresik az utat, 
hogyan lehetne a meadi szerepfelfogást utólag alkalmassá tenni az individualizációra, 
az egyéni különbségek és sajátosságok befogadására.

Holott Mead utólagos kijavítása e tekintetben felesleges, mert elgondolásában 
eleve teret ad a szerepátvétel egyéni formáinak. A túlzott és egyoldalú szerepátvétel 
nem Mead, hanem a strukturalista szerepelmélet változatainak sajátja. így látta ezt 
Strauss, Joas és Cicourel is. Cicourel nemcsak Goffmann érdemét, hogy nyomatéko
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sította az aktfv szubjektum és a szerepkonstruálás gondolatát, hanem azt is külön 
kiemelte, hogy ez a gondolat már Meadnél jelen volt (Cicourel 1973: 25-26).

Kiegészítésre, korrekcióra Mead mindenekelőtt a motiváció kérdéskörének ato- 
misztikus és sporadikus kezelése, valamint a generalizált Másik fogalmának túlságo
san általános és pontatlan megfogalmazása miatt. A generalizált Másik fogalmához, 
többszintű és variábilis kategorizációs és megnyilvánulási lehetőségeihez — követke
zésképp a választás és azonosulás (ezen belül a referenciacsoport-választás) játék
terének körvonalazásához és az identitásformálódással való összekapcsolódás 
megvilágításához — valóban hozzájárult a szimbolikus interakcionizmus, azzal, hogy 
átvette a szociológiai szerepelmélet néhány e tekintetben nagyon is helyénvaló szem
pontját, köztük a pozicionális elemzést a társadalom csoporttagozódásában.

Némileg enyhíthet hiányérzetünkön ez a felismerés, amelyre ismét csak Schwalbe 
jutott: szerepfelfogása, valamint a képzeletről olvasható elgondolása folytán Mead 
akár a modern kognitív szociálpszichológia előfutárának is tekinthető, sokban előle
gezi az utóbbi sémafelfogását. A szerepről kialakult elképzelések, képzetek (imagery) 
eszerint a jövőbeni cselekvésre, illetve megjelenésre és viselkedésre vonatkoznak, 
azok előképeiként három módon funkcionálnak: szervezik észlelésünket, ösztönzést, 
illetve stimulusokat adnak a cselekvéshez és vezetik a cselekvést a végkifejlet, a 
megvalósítás felé. Ha tehát egyszer már kialakultak, illetve bekerültek az egyén tuda
tába, akkor a továbbiakban viszonylag önálló motiváló erővé válnak (Az én kiegészí
tésem. —  V. Sz. /.). Schwalbe ugyanis nem fogalmazza meg explicit módon, hogy itt 
a motiváció problémájáról van szó. Márpedig arról szól: a szerep mint az „előadás”, 
a viselkedés megvalósításának képzeletbeli formája (performance imagery). Az „ima
gery"-! a tapasztalat szülte, és szimbolikusan kódolt. Minden, amit eddig tudunk róla, 
érezhetően motivációs szerepére utal, mint ahogyan ilyen szerepet játszanak a külön
böző módon átvett — kulturálisan, etnikailag vagy mikroszociálisan meghatározott — 
sztereotipizált kognitív sémák is. Ezt a szerepet Strauss (1969) mutatta be sikeresen.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a szerep „performance imagery"-kénti felfo
gása kifejezetten a cselekvésközeli és az interakciókban érvényesülő kognitív sémák
ra utal, és mint ilyen, rendkívül távol áll attól a felfogástól, amelyet Mead tisztán, vagy 
elsősorban fenomenológiai recepciója képvisel, élén Martin Buberral, aki hajlamos 
arra, hogy az interakcióban elsősorban a kontemplatív elemet, a szemlélődést és a 
hiedelmek, véletlenek cseréjét emelje ki, minden más lehetséges összetevő rovására. 
Ezt az ellentétes nézőpontot és Mead eredeti pozícióját pedig nem árt tudatosítani, 
kivált azokkal a némileg eltúlzott várakozásokkal és reményekkel szemben, amelyeket 
a terápiában kapcsolnak korunkban egyes szerepjátszási technikák alkalmazásához. 
Anélkül, hogy általában megkérdőjeleznénk a szerepjátszással kapcsolatos egyéni és 
csoportterápiákat, utalnunk kell arra, hogy ezek bizonyos mértékig szükségképpen 
mesterkéltek, a résztvevőket kiszakítják élettevékenységük, cselekvésük valóságos 
kontextusából. Hatékonyságukat pedig talán érdemes a saját tevékenységükhöz való 
pszichológiai távolság-közelség dimenziójában is értelmezni.
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A szerepfogalom utóéletének ez a vázlatos áttekintése remélhetőleg érzékeltette, 
hogy a meadi elgondoláshoz képest a szerep fogalma gyakorta szegényebb viszony- 
rendszerben került felhasználásra, még akkor is, ha időközben a szerepformálódás 
egy-egy aspektusát — mint például a szerepháló, szerep-feszültség, szerep-konflik
tus —  egyes szerzők Meadnél jobban kidolgozták. A veszteség a társas, együttmű
ködő cselekvés termékeny — hasonftó és differenciáló — kontextusából való 
kiszakftásának a következménye. A szerep visszahelyezése ebbe a kontextusba vi
szont annak a talajnak a megtalálását jelenti, amelyben a társas viszonyok és szerep
differenciálódások — új szerepek születésével, régiek kiüresedésével együtt — 
mindenkor végbemennek. Ez arra inspirálhat bennünket, hogy Meadhez visszanyúlva 
újraszervezzük a szerepelméletekről kialakult tudásunkat.
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Kovács András

LÁTENCIA ÉS MOBILIZÁLHATÓSÁG

1993 elején felmérést készítettünk antiszemita előítéletek meglétéről, illetve erősségéről 
a mai magyar egyetemi és főiskolai hallgatók — azaz a jövendő társadalmi elit — 
körében.1

Felmérésünk fő célja annak megállapítása volt, hogy a mai magyar egyetemisták 
mekkora hányada antiszemita. Az antiszemitizmus erősségét — más vizsgálatokhoz 
hasonlóan (Bergmann— Erb 1991a: 50-57) — három független skálába sorolt 42 
itemmel kapcsolatos állásfoglalások alapján mértük. Az első skálán az előítéletesség 
kognitív oldalát — az előítéletes sztereotipizálást — , a második skálán az affektfv 
oldalát — az előítéletek érzelmi telítettségét — és a harmadikon a konatív oldalát, 
azaz az előítéleteken alapuló diszkriminációs készséget próbáltuk mérni.2 A mérési 
eredmények alapján négy jól elkülönülő csoportot kaptunk. Az első csoport tagjai (a 
megkérdezettek 43%-a) mindhárom skálán az átlag alatti pontszámot értek el, ezért 
ezt a csoportot a nem-antiszemiták csoportjának tekinthetjük.3 A megkérdezettek 
második legnagyobb csoportja (32%) az átlagnál magasabb pontszámot ért el az 
előítéletes sztereotipizálást mérő skálán, az átlagnak megfelelő pontszámot az előíté
letek érzelmi telítettségét mérő skálán, és az átlagnál alacsonyabbat a diszkrimináci
ós készséget mérő skálán. Ezt a csoportot az antiszemitizmusra hajlamos személyek 
csoportjának neveztük. A következő csoport, amelyet a megkérdezettek 18 százaléka 
alkotott, mind a három skálán az átlagnál valamivel magasabb pontszámot ért el, 
ezért ezt a csoportot az antiszemiták csoportjának neveztük. Végül a megkérdezettek 
7 százaléka mindhárom skálán az átlagnál jóval magasabb pontszámot ért el, így ezt 
a csoport tekinthetjük az antiszemita kemény magnak a mai magyar egyetemisták 
között.

Ezeket a mérési eredményeket azonban csak akkor tekinthetjük érvényesnek, ha 
bizonyítani tudjuk, hogy a megkérdezettek nagy többsége nem rejtette el valódi véle
ményét a megkérdezés során.

Az etnikai előítéletek — és elsősorban az antiszemitizmus — mérésére vállalkozó 
kutatások eredményeit ugyanis gyakran fogadja kétely. Egyes kutatási tapasztalatok 
valóban arra mutatnak, hogy a megkérdezettek, amikor olyan kényes témáról kell 
véleményt nyilvánítaniuk, mint az antiszemitizmus, gyakran kitérnek a válaszadás elől, 
vagy pedig nem azt mondják, amit valóban gondolnak, hanem olyan véleményeket 
hangoztatnak, amelyeket a társadalmi konszenzus által szentesítettnek vélnek.4 Még 
olyan társadalmakban is, ahol semmi sem korlátozza a véleménynyilvánítás szabad
ságát, bizonyos vélemények nyílt kifejezésre juttatása erős társadalmi vagy politikai 
tabukba ütközik, és ezért a társadalom tagjainak egy része az illető vélemény kinyil
vánításának társadalmi és pszichológiai kockázataitól tartva az intim kommunikációs 
helyzeteken kívül kerüli valódi nézeteinek vállalását. Többek között az ilyen esetekben 
szokás látenciáról beszélni.5
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A látenciával foglalkozó irodalom (Bergmann—Erb 1986; 1991b; Bellers 1990; 
Silbermann— Sálién 1976) — Luhmann (1984: 458) definícióit követve — a látenciá
nak két fajtáját különbözteti meg. Kommunikatív vagy funkcionális látenciáról beszél
nek akkor, ha a kommunikációban részt vevők a társadalmi tabuk nyomásának 
engedve elrejtik valódi véleményüket. Más esetekben viszont a véleménynyilvánítástól 
való tartózkodás annak a következménye, hogy a megkérdezetteknek valóban nincs 
véleményük a szóban forgó kérdésről, többnyire azért, mert a probléma látókörükön, 
érdeklődésükön kívül esik, nem áll a rendelkezésükre elegendő információ és megfe
lelő tudás bármilyen vélemény kialakításához, de ennek megszerzésére nem is törek
szenek. A látenciának ezt a formáját tudati vagy ténybeli látenciának nevezik.

A felmérésünk során megkérdezettek válaszait mindkét látencia befolyásolhatta. 
Az antiszemiták nyilván tudják, hogy ma Magyarországon nem legitim dolog antisze
mita nézetek nyílt hangoztatása. És a fiatal generációk tagjai között nyilván sokan 
vannak olyanok, akik — éppen a zsidósággal kapcsolatos kérdéseket évtizedek óta 
övező kommunikációs tabu miatt — nem rendelkeznek a kérdés szempontjából rele
váns mérhető attitűdökkel. Ezért mindenképpen meg kell vizsgálnunk, hogy mérési 
eredményeinket nem torzította-e el a látencia érvényesülése.

Első lépésben azokat vetettük vizsgálat alá, akik nem válaszoltak az antiszemitiz
mus mérésére szolgáló kérdésekre, illetve a „nem tudom" válasszal tértek ki az 
állásfoglalás elől.

1. tá b lá z a t
A  v á la s z m e g ta g a d á s  (NV) és a .n e m  tu d o m " (NT) vá laszok a ránya  a 42 skála item re  
(a m e g k é rd e z e tte k  százalékában)

nincs NT-NV 33
kevesebb mint 10% NT-NV 36
10-20% NT-NV 15
20-30% NT-NV 7
30-40% NT-NV 5
több mint 40% NT-NV 4

A megkérdezetteknek tehát 16 százaléka tért ki az antiszemitizmust mérő kérdések 
több mint 20 százalékának — azaz több mint 8 kérdésnek — a megválaszolása elől. 
Ez a csoport társadalmi-demográfiai jellemzőit tekintve nem homogén. Csak a több 
mint 12 kérdés elől kitérők csoportja különbözik a többitől: az 6 körükben szignifikán
san nagyobb az alacsonyabb státusú családból származó hallgatók aránya, kisebb a 
legmagasabb státusúaké (Sig T=.03), és szignifikánsan több közöttük a vidéki egye
temekre járók száma.

Ez az eredmény több hipotézist is megenged. Kiindulhatunk abból, hogy elsősor
ban ténybeli látenciával van dolgunk: az alacsonyabb státusúak és a vidéki egyete
mek hallgatói közül azért térnek ki többen a válaszadás elől, mert valóban nincs 
véleményük a feltett kérdésekről, hiszen a zsidósággal kapcsolatos kérdések első
sorban a magasabb státusú rétegekben illetve Budapesten vetődnek fel inkább. A
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kapott eredménnyel azonban az a hipotézis is összeegyeztethető, hogy a zsidóság
gal kapcsolatos attitűdök valójában nem különböznek a vizsgált csoportokban, de a 
magasabb státusúak és a budapesti egyetemisták jobban ismerik a konform válaszo
kat, és ezért nem kényszerülnek arra, hogy valódi nézeteiket a válaszadás megtaga
dásával leplezzék. Ahhoz tehát, hogy megállapíthassuk, vajon a válaszadás elől 
kitérők között mekkora azok aránya, akiket rosszul soroltunk be az antiszemitizmus 
skálán, mindenképpen meg kell becsülni a ténybeli és a kommunikatív látencia terje
delmét.

A felmérés egyes adatai eleve arra mutattak, hogy a válaszadás elől kitérők között 
többségben vannak azok, akik úgy vélték, nem tudnak válaszolni a feltett kérdésekre. 
Erre mutatott az, hogy a véleménynyilvánítástól való tartózkodás a 42 skálaváltozó 
közül csak 20 változó esetében volt magasabb, mint 10 százalék, és ezek közül a 
legtöbb (11) egyes tulajdonságoknak a zsidókra jellemző vagy nem jellemző voltát 
firtatta. A kemény antiszemita kijelentések esetében viszont a válaszmegtagadás és a 
„nem tudom" válaszok aránya rendszerint kisebb volt 10 százaléknál. A válaszadás 
elől különféle mértékben kitérő csoportok jellemzőinek elemzése során az is kiderült, 
hogy a csoportok között nincs szignifikáns különbség a xenofóbia, a deviáns csopor
tokkal szembeni intolerancia és a többi — mint vizsgálatunk kimutatta — az antisze
mitizmussal oksági összefüggésben álló attitűd erősségét illetően, tehát valószínű, 
hogy a látencia oka a többség esetében nem az antiszemita attitűd leplezése.

A látencia mérésére azonban egy ennél pontosabb eredményeket ígérő eljárást is 
elvégeztünk. Kérdőívünk tartalmazott három olyan kérdést, amelyekkel eleve a láten
cia fokát és fajtáját szándékoztunk mérni.6

2. táblázat
A látenciaitemekkel való egyetértés 
(a megkérdezettek százalékában)

-  amit a zsidókról gondolok,

igaznak tartja nem tartja igaznak NT-NV

nem mondom el akárkinek (1)
-  azt hiszem, sokan nem merik nyíltan

25 72 3

elmondani, hogy mit gondolnak a zsidókról (2) 68 
-  ha az ember rosszat mond egy zsidóról,

24 8

mindjárt antiszemitának bélyegzik (3) 52 43 5

Az elemzés első lépéseként a három kérdésre adott válaszokból látencia-indexet 
alakítottunk ki. Azok, akik mindhárom kijelentést igaznak tartották, az indexen 3 pon
tot, akik egyiket sem, 0 pontot kaptak. Az index a következőképpen alakult:
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3. tá b lá z a t  
A lá te n c ia - in d e x  
(a m e g k é rd e z e tte k  száza lékában)

egyik állítás sem igaz 16
egy állítás igaz 35
két állítás igaz 37
három állítás igaz 12

Ezután azt vizsgáltuk meg, hogyan oszlik meg a skála-itemekre való válaszadási 
hajlandóság a látencia-index szerint.

4. tá b lá z a t
A s k á la - ite m e k re  való vá laszadás i h a jla n d ó sá g  m egosz lása  a  lá tenc ia -index szerin t 
(a m e g k é rd e z e tte k  száza lékában)

<20% NT-NV >20% I

egyik állítás sem igaz 13 27
egy állítás igaz 34 44
két állítás igaz 40 23
három állítás igaz 13 6

Index-pontszám 153 108

Az elemzés tehát azzal az első látásra meglepő eredménnyel járt, hogy azok, akik a 
skála-itemek több mint 20 százaléka esetében kitértek a válaszadás elől, alacso
nyabb pontszámot értek el a látencia-indexen, mint azok, akik az antiszemitizmus 
mérésére feltett kérdések több mint 80 százalékára válaszoltak. Ez az eredmény arra 
mutat, hogy a véleménynyilvánítástól tartózkodók többsége (kb. 70%-a) nem a kom
munikációs tabuk nyomásának engedelmeskedett, azaz nem próbálta meg leplezni 
valódi véleményét, hanem úgy ítélte meg, hogy valóban nem tud választ adni a feltett 
kérdésekre. A maradék 30 százalékkal (a teljes minta kb. 5%-ával) kapcsolatban 
viszont nem alaptalan az a feltételezés, hogy esetükben kommunikációs látenciával 
van dolgunk.7

A látencia-elemzés eredménye egy másik problémát is felvet. Azok az álláspon
tok, amelyek a megkérdezettek konform válaszadásra való hajlandóságára hivatkoz
va kétségbe vonják az előítéleteket — és különösen az antiszemita előítéleteket — 
mérő empirikus kutatások validitását, a kikérdezési helyzetet is olyan kommunikációs 
szituációnak tekintik, amelyben a nyilvános kommunikációban követett szabályok — 
és ezzel a nyílt véleménynyilvánítást befolyásoló tabuk — érvényesülnek. Ezzel szem
ben például Bergmann és Erb kutatási eredményei, azt mutatják, hogy bár a megkér
dezettek tudatában vannak a nyilvános kommunikáció közegében működő tabuknak, 
de a négyszemközti és anonim interjúhelyzetben való véleménynyilvánítás során je
lentős részük figyelmen kívül hagyja őket (Bergmann— Erb 1991a: 280). A mi láten-
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cia-elemzésünk eredményei is inkább ezt mutatják — legalábbis a válaszadást elke
rülök csoportját illetően. Ahhoz azonban, hogy a megkérdezettek teljes körére nézve 
is levonhassunk következtetéseket, azokat is be kell vonnunk a vizsgálatba, akik nem 
tértek ki az állásfoglalás elöl. Lehetséges ugyanis, hogy a megkérdezettek nagy 
része nem a válaszadás elől való kitéréssel alkalmazkodott a kommunikációs tabuk
hoz, hanem valódi véleményének elleplezésével és konform válaszadással.

Mint láttuk, a látenciát három olyan kijelentéssel mértük, amelyek egyidejű elfoga
dása a zsidókkal szembeni negatív attitűdök meglétét jelzi. Feltételezhetjük tehát, 
hogy azok, akik a skála-itemekkel kapcsolatos állásfoglalásaik alapján a nem-antisze
mita csoportba kerültek, de igen magas pontszámot értek el a látencia-indexen, a 
skála-kérdések megválaszolásakor nem valódi véleményüket juttatták kifejezésre. Ha 
ennek a csoportnak a létszáma nagy, az valóban kétségessé teheti mérési eredmé
nyeinket.

A véleménynyilvánítás elől kitérők csoportjában, mint láttuk, körülbelül 30 százalék 
volt azok aránya, akik valószínűleg valódi attitűdjeik leplezésére választották a tartal
mas válaszok megtagadását. Ez azonban még nem jelenti azt, hogy ezzel, az egész 
minta hozzávetőleg 5 százalékát kitevő csoporttal azonnal korrigálnunk kellene méré
si eredményeinket — azaz ennyivel kellene növelnünk az antiszemiták mért arányát. 
Az antiszemitizmus mérésére szolgáló skálák kialakításakor ugyanis a válaszhiányt az 
adott kérdés esetében az egyetértő és az elutasító válasz közötti középértéken vettük 
számításba, tehát értékes válaszként kezeltük. így azok is, akik viszonylag sokszor 
tértek ki a válasz elől, kitérő válaszaik megoszlása és „tartalmas” válaszaik alapján 
bekerültek valamelyik csoportba.8 A helytelen csoportbesorolás gyanúját az antisze
miták számarányának mérésekor azok esetében kell megvizsgálnunk, akik sok kér
désre nem adtak tartalmas választ, és a nem-antiszemiták csoportjába kerültek. Nos, 
a skála kérdések több mint 20 százalékának megválaszolása elől kitérők között ezek 
létszáma 22 fő, azaz az egész minta körülbelül 2 százaléka. Ebben a csoportban 
tehát maximum ennyi lehet a látens antiszemiták aránya.

A látencia-index alapján azonban mód nyílik a látens antiszemitizmus ennél ponto
sabb becslésére is. Első lépésben azt vizsgáltuk meg, hogy mekkora a látencia-ite- 
mekkel való egyetértés az antiszemitizmus skálán elfoglalt hely szerint (5. táblázat).
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5. tá b lá z a t
A z a n tis z e m itá k  és  ne m -a n tisze m itá k  m egoszlása lá te nc ia  sze rin t 
(száza lé kban )

Látencia-index 0 1 2 3 indexpont

nem-antiszemiták 18 41 33 8 131
antiszemitizmusra hajlamosak 18 35 37 10 139
antiszemiták 13 27 44 16 163
szélsőséges antiszemiták 3 27 41 29 196

A táblázatból olyan összefüggés olvasható ki, amelyet már a véleménynyilvánítás elől 
kitérők csoportjának vizsgálata során is megfigyeltünk. Ott azt láttuk, hogy a kitérést 
a válaszadás elől inkább a véleményhiány, mint a vélemény elleplezésének szándéka 
magyarázza, az 5. táblázat pedig azt mutatja, hogy a látencianyomás érzékelése az 
antiszemitizmus fokával együtt nő9. Ebből az következik, hogy a látencianyomás 
érzékelése nem vezetett a valódi vélemény eltitkolásához az interjúk során. Jóllehet 
minél antiszemitább valaki, annál inkább óvakodik attól, hogy nézeteit a nyilvános 
kommunikációban hangoztassa, de az interjúhelyzetben az antiszemiták többsége is 
valódi attitűdjeit nyilvánította ki. Ez azt jelenti, hogy a megkérdezettek nagy része az 
interjúhelyzetben nem a nyilvános kommunikációban érvényesnek tartott szabályokat 
követte, és így a valódi véleményüket leplezők aránya a mintában nem lehet túlságo
san magas.

A látencia-index regresszió-elemzése során megmutatkozott az is, hogy milyen 
független okok határozzák meg a leginkább a látencianyomás érzékelését és a kom
munikációs látenciára való hajlamot a vizsgált csoportban. A társadalmi-demográfiai 
változók közül egyik sem mutatott szignifikáns összefüggést a látencia-indexszel, de 
az antiszemitizmussal ok-okozati összefüggésben álló véleménynyalábok (faktorok) 
—  xenofóbia, intolerancia a deviáns csoportokkal szemben, vallásosság, konzervatív 
nacionalizmus, cigányellenesség és antiliberalizmus — közül kettő, a xenofóbia és a 
cigányellenesség a kommunikációs látencia önálló meghatározójának mutatkozott.10 
Ez az eredmény azokat az idézett amerikai vizsgálatokat igazolja, amelyek a faji 
előítéletesség és a kommunikációs látencia közötti erős kapcsolatra hívták fel a figyel
met.

Bár a látencia-index és az antiszemitizmus fokának összefüggéseiből az derült ki, 
hogy a megkérdezettek nagy része nem próbálta meg eltitkolni valódi attitűdjeit a 
felmérés során, azért nyilvánvalóan voltak olyanok, akik a válaszadás előli kitéréssel 
vagy konformnak vélt válaszokkal leplezni próbálták antiszemitizmusukat. Ennek a 
csoportnak a nagyságára az antiszemitizmus skála egyes csoportjainak — elsősor
ban a nem-antiszemitáknak —  a látencia-itemekkel kapcsolatos válaszaiból lehet 
következtetni.

A nem-antiszemiták csoportjából (N=427) 68 fő, azaz 16 százalék értett egyet 
egyszerre a két kijelentéssel, miszerint „...amit a zsidókról gondolok, nem mondom el 
akárkinek" é s ... azt hiszem, sokan nem merik nyíltan elmondani, hogy mit gondolnak
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a zsidókról". Ugyanebből a csoportból 42 fó (10%) nyilatkozott úgy, hogy nem mond
ja meg akárkinek, amit a zsidókról gondol, és egyben egyetértett azzal is, hogy....ha
az ember rosszat mond egy zsidóról, mindjárt antiszemitának bélyegzik". És végül a 
nem-antiszemiták közül 35 fő (8%) értett egyet egyszerre mindhárom látencia-item- 
mel. Ha abból indulunk ki, hogy azok, akik ilyen erősen érzékelik a látencianyomást, 
és ez egyben erősen befolyásolja vélemény nyilvánítási hajlandóságukat, valószínűleg 
az interjú során is igyekeztek elrejteni valódi attitűdjeiket, akkor arra a következtetésre 
juthatunk, hogy a minta minimum 3 és maximum 7 százalékát helytelenül soroltuk a 
nem-antiszemiták csoportjába, és ezeknek a személyeknek valódi véleményeik alap
ján valamelyik többé vagy kevésbé antiszemita csoportban lenne a helyük. Ez a 
számítás azonban valószínűleg felülbecsüli a rejtett antiszemiták tényleges számát. 
Láttuk ugyanis, hogy a megkérdezettek nagyobb része a látencianyomás érzékelése 
és interiorizálása ellenére az interjúhelyzetben valódi attitűdjeit nyilvánította ki. Ez min
den bizonnyal nemcsak az antiszemitákra, hanem a nem-antiszemitákra is igaz. Ezért 
valószínűbbnek látszik az, hogy a nem-antiszemiták közé sorolt rejtett antiszemiták 
aránya nem lehet nagyobb, mint a nem-antiszemiták közötti „látencia-gyanúsak” fele. 
Ez pedig az egész minta 2-4 százalékát teszi ki, tehát legfeljebb ennyivel kell korrigál
nunk az antiszemiták mért arányát a vizsgált csoportban.11

A látencia-elemzés eredményei azonban nemcsak a mérési eredmények esetle
ges korrekciója miatt érdemesek figyelemre. Az antiszemitizmusról folytatott viták 
során két jellegzetes álláspont alakult ki arról, hogy kfvánatos-e az antiszemitizmus 
kommunikációs tabu mivoltának fenntartása. Az első — elterjedtebb — álláspont 
szerint az antiszemitizmus tabuvá tétele csak konzerválja, elmérgeslti az előítéleteket, 
és lehetetlenné teszi, hogy az antiszemitizmust elutasító nézetek nyílt vitában állítsák 
a maguk oldalára a nyilvánosságot (lásd például Tamás 1992: 169-171). A másik 
álláspont viszont amellett érvel, hogy a tabu jótékony hatású lehet, mert ha erős és 
tartós, akkor a társadalmi felejtés lassanként kiirtja a nyelvből és a gondolkodásból 
azokat a szimbólumokat és fogalmakat, amelyek az előítéletes tartalmakat hordoz
zák. Ezzel szemben az antiszemitizmusról folytatott „viták" életben tartják az előítéle
tességet, amennyiben megrögzltik, generációról generációra tovább adják és 
könnyen hozzáférhetővé teszik az antiszemitizmus szimbólumrendszerét (lásd 
Kovács M. 1993).

Ezt a vitát elméleti úton valószínűleg nem lehet eldönteni. Olyan helyzetben, 
amelyben egyébként is magas a taktikus látencia, azaz a „zsidókérdés” a társadalom 
viszonylag nagy része számára ismeretlen vagy csekély jelentőséggel bír, az antisze
mitizmus kommunikációs tabujának fenntartása valóban hozzájárulhat a zsidóellenes 
előítéletek elhalványulásához. Olyan körülmények között viszont, amikor a „zsidókér
dést" elsősorban kommunikációs tabu övezi, a „tiltás" fenntartása nem fog az anti
szemitizmus elhalásához vezetni.12

Az egyetemisták között végzett felmérés alapján természetesen nem lehet képet 
alkotni arról, hogy Magyarországon, ahol közel negyven évig a „zsidókérdés" és az 
antiszemitizmus tabu témának számított, ma mekkora a kétféle látencia súlya az
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egész felnőtt lakosságban. Az egyetemisták csoportja nyilvánvalóan különleges: a 
vizsgálatba bevontak családjainak viszonylag magas társadalmi státusa, a vizsgált 
csoport nagyvárosi koncentrációja és magas iskolázottsága valószínűvé teszi, hogy 
körükben a zsidósággal kapcsolatos kérdések, nézetek ismertebbek, mint általában. 
Ebben a csoportban, a válaszadás előli kitérés adatainak elemzése alapján 12 szá
zalékra tehető azok aránya, akikre ténybeli látencia jellemző.

Az előbbiekben már láttuk, bár az egyetemisták többsége (72%) úgy nyilatkozott, 
hogy bárkinek nyíltan elmondja, amit a zsidókról gondol, de a látencianyomás érzé
kelése és a kommunikatív látencia az antiszemitizmus fokával együtt nő (a nem-anti
szemiták 79 százaléka, az antiszemitizmusra hajlamosak 73 százaléka, az 
antiszemiták 70 százaléka és a szélsőségesen antiszemiták 45 százaléka mondta azt, 
hogy hajlandó nyíltan beszélni a zsidókról). Az egyetemisták azonban saját nyíltságu
kat nem tartják jellemzőnek a társadalom nagy részére: 68 százalékuk ugyanis úgy 
ítéli meg, hogy „sokan nem merik elmondani, amit a zsidókról gondolnak". És minél 
antiszemitább valaki, annál inkább úgy véli, hogy a társadalom nagy része rejtegeti, 
amit valójában a zsidókról gondol (a „nyíltan beszélő" nem-antiszemiták 63 százalé
ka, az antiszemitizmusra hajlamosak 62 százaléka, az antiszemiták 70 százaléka és a 
szélsőséges antiszemiták 82 százaléka). Az egyetemisták között többségben lévő 
„nyíltan beszélők" tehát kisebbségben vélik magukat a társadalomban, és csupán a 
szélsőséges antiszemiták véleményét rejtegető többsége érzi úgy, hogy viselkedése 
megfelel annak, ahogy a társadalom többsége viselkedik.13

Ez az összefüggés fontos problémához vezet. A közvélemény-kutatók már régen 
felfigyeltek arra a jelenségre, hogy a közvélemény alakulásában nagy szerepe van 
annak, hogy a társadalom tagjainak többsége mit tart az uralkodó véleménynek. Az 
uralkodó véleményről kialakított becslés és a saját vélemény egybevetése komoly 
befolyással lehet a társadalom tagjainak véleménynyilvánítási készségére. A kisebb
ségi véleménytáborhoz való tartozás tudata különféle pszichológiai terheket róhat az 
egyénre, például annak mérlegelésére késztetheti, hogy bizonyos körülmények között 
hangot adjon-e egyáltalán véleményének. Másfelől az sem közömbös, hogy mekkora 
az a csoport, amely többségben lévőnek érzi magát, és ezért nem látja okát, hogy 
véleményét rejtegesse. így viszont adott esetben mozgósíthatja azokat, akik hasonló 
attitűdjeiket azok illegitim volta miatt addig nem merték nyíltan vállalni.14 Felvetődik 
tehát a kérdés, hogy a jövendő elit potenciális tagjai között mekkora azok aránya, 
akik nem-antiszemiták ugyan, de úgy látják, hogy attitűdjeik különböznek a társada
lom jelentős részének attitűdjeitől, és ezért kérdéses, hogy egy antiszemita hullám 
esetleges nekilódulásakor hajlandók lesznek-e ellenállást tanúsítani. És — a másik 
oldalról —  az antiszemiták mekkora hányada meri nyíltan vállalni nézeteit, azaz az 
antiszemita elit élcsapatának szerepéi? Egyszóval: mekkora mozgósítható potenciál
lal rendelkezik az antiszemitizmus a mai egyetemisták körében?

A kérdés megválaszolására az a 13 elemből álló itemsor adott támpontot, amely
ben az iránt érdeklődtünk, hogy az egyetemisták bizonyos véleményeket antiszemitá
nak tartanak-e, vagy sem. A válaszok a következőképpen alakultak.
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6. táblázat
Ön szerint antiszemita-e a z , ...
(a megkérdezettek százalékában)

(1) aki számon tartja, hogy környezetében

antiszemita nem-antiszemita NT-NV

kik zsidók
(2) aki a Magyarországon élő zsidókat

9 89 2

nem tekinti magyarnak 56 37 7
(3) aki nem lépne házasságra zsidóval
(4) aki korlátozni akarja a zsidók arányszámát

40 56 4

egyes foglalkozási csoportokban 
(5) aki szerint a zsidók semmilyen 

körülmények között nem válhatnak

77 20 3

teljesen magyarrá 
(6) aki szerint a zsidók önálló

73 24 3

nemzeti kisebbséget alkotnak 
(7) aki szerint a zsidóknak felismerhető

13 80 7

tulajdonságaik vannak 
(8) aki úgy véli, hogy a mai zsidókra is 

háramlik felelősség Krisztus

11 87 2

meggyilkolásáért
(9) aki szerint jobb lenne, ha a zsidók

44 42 14

külföldre távoznának 
(10) aki szerint a zsidók elkülönült

90 8 2

társadalmi érdekcsoportot alkotnak 
(11) aki azt mondja, hogy a zsidók 

az üldöztetések miatt már nem képesek

32 60 8

beilleszkedni a magyar társadalomba 
(12) aki azt mondja, hogy a zsidókkal szemben 

sem követtek el nagyobb bűnöket, mint

27 64 9

az elmúlt negyven év üldözöttéivel szemben 
(13) aki szerint a zsidók felelősek

19 71 10

a kommunizmus magyarországi uralmáért 56 34 10

A válaszokból meglepő kép bontakozik ki. Úgy látszik, hogy a magyar egyetemisták 
jelentős része — sokkal többen, mint amennyien antiszemitának mutatkoztak — kife
jezetten antiszemita állításokat sem tart antiszemitának: a megkérdezettek 56 száza
léka szerint a 13 itemnek több mint a fele nem antiszemita.
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7. tá b lá z a t
A z  a n tis z e m ita  item ek szám a a  m eg ké rd eze ttek  szerint 
(a m e g k é rd e z e tte k  száza lékában)

0-3 item nem antiszemita 
4-6 item nem antiszemita 
7-9 item nem antiszemita

9
35
38
1810-13 item nem antiszemita

Az eredményt magyarázhatja az a látencia körébe tartozó jelenség, hogy azok, akik 
olyan nézeteket vallanak, amelyeket megítélésük szerint a közvélemény illegitimnek 
tekint, a kognitív disszonancia oldására alkalmas közbülső véleményeket hangoztat
nak (lásd Angelusz 1992: 100) — ez esetben nem-antiszemitának nyilvánítva antisze
mita véleményeket. De magyarázhatja megfigyelésünket az is, hogy a magyar egye
temisták széles körében bizonyos, többségük által egyébként elutasított, antiszemita 
nézetek nem minősülnek antiszemitának.

Ha összevetjük a megkérdezettek saját álláspontját és azt, hogy mit tartanak 
antiszemitizmusnak, azt látjuk, hogy vannak olyan álláspontok, amelyeket a megkér
dezettek nagy többsége elutasított, és egyben antiszemitának is tekintett. Ezek közé 
tartozott például a numerus clausus kívánatos volta az egyes foglalkozási csoportok
ban, a zsidók emigrációjának ösztönzése, az az állítás, amely szerint a zsidók soha
sem válhatnak magyarokká és amely szerint a magyar zsidók nem igazi magyarok.

Volt azonban az antiszemita tartalmú attitűdöknek egy olyan csoportja, amelyet a 
megkérdezettek nagy része elutasított ugyan, de nem tekintett antiszemitának. Az 
interjúalanyoknak csak 6 százaléka jelentette ki, hogy nem házasodna össze zsidó
val, de a megkérdezetteknek valamivel több mint a fele úgy vélte, hogy a vegyeshá
zasság elutasítása nem antiszemitizmus. A többség nem értett egyet azzal az 
állítással, miszerint a zsidók máig sem illeszkedtek be a magyar társadalomba, de 
kétharmaduk úgy vélekedett, hogy nem antiszemita, aki azt állítja, hogy az üldözteté
sek miatt a zsidók képtelenek a beilleszkedésre. A megkérdezettek 70 százaléka 
nem értett egyet azzal, hogy „amit a zsidók az ötvenes években a magyarok ellen 
tettek, semmivel sem volt jobb, mint amit a második világháború alatt velük csináltak” , 
viszont 71 százalékuk szerint nem antiszemita az a vélekedés, miszerint a zsidók 
ellen sem követettek el nagyobb bűnöket, mint a kommunista rendszer üldözöttéivel 
szemben.

Végül pedig volt az attitűdöknek egy olyan csoportja, amely a hagyományos ma
gyar asszimilációs-filoszemita paradigma értelmében antiszemitának minősül, de a 
megkérdezettek jelentős része osztja, és egyben nem tartja antiszemitának őket. 
Ezek közé tartozik mindenekelőtt a zsidók külcsoportként való felfogása, a zsidók 
zsidóként való azonosítása a hétköznapi interakciók során, valamint a zsidók önálló 
nemzeti kisebbségnek minősítése.

Kétségtelen, hogy az állítássor, amellyel kapcsolatban a megkérdezettek állásfog
lalását kértük, eltérő mértékben antiszemita és eltérő kontextusokban más-más jelen
téssel bíró kijelentésekből áll. Az az állítás például, hogy a zsidók önálló nemzeti
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kisebbséget alkotnak, nem minősül antiszemitának azok körében, akik nem az asszi
milációt tartják a diaszpórában élő zsidóság kívánatos útjának. A vegyesházasság 
elutasítását nemcsak antiszemitizmus motiválhatja, hanem mély vallásosság is, és 
zsidó oldalról is hangoztatták már azt a véleményt, miszerint a Magyarországon éló 
zsidók számára nagy nehézségeket jelenthet a maradéktalan beilleszkedés abba a 
társadalomba, amelynek egy része aktívan részt vett a zsidók üldözésében a világhá
borús években, többsége pedig passzívan szemlélte a zsidók elhurcolását. Érdemes 
tehát megvizsgálni, hogy milyen mögöttes tartalmak húzódnak meg egyes vélemé
nyek antiszemitának vagy nem-antiszemitának nyilvánítása mögött.

Az elemzés elsó lépéseként főkomponens-elemzés segítségével azt vizsgáltuk, 
hogy a kérdésünkre kapott 13 válasz közül melyek „tartoznak össze” , melyek képez
nek olyan vélemény nyalábokat, amelyek mögött valamilyen közös tartalom fedezhető 
fel. Az első főkomponensen 5 item állt össze egy vélemény nyalábbá: a legismertebb 
antiszemita sztereotípiák (a mai zsidók is felelősek Krisztus meggyilkolásáért [8], a 
zsidók elkülönülő érdekcsoportot képeznek [10], a zsidók az üldöztetések miatt már 
nem képesek beilleszkedni [11], a zsidókkal szemben sem követtek el nagyobb 
bűnöket, mint az elmúlt negyven év üldözöttéivel szemben [12] és a zsidók is felelő
sek a kommunizmus uralmáért [13]). A második főkomponenst a zsidókkal mint 
idegenekkel szembeni diszkriminációs készséget kifejező állítások alkotják (a Ma
gyarországon élő zsidók nem magyarok [2], a zsidók arányszámának korlátozása 
egyes foglalkozási csoportokban [4], a zsidók semmilyen körülmények között nem 
válhatnak magyarrá [5], jobb lenne, ha a zsidók külföldre távoznának [6]). A harma
dik főkomponens szintén négy állításból áll össze, amelyek etnocentrikus attitűdöt 
fejeznek ki (annak számontartása, hogy kik zsidók [1], a vegyesházasság elutasítása 
[3], a zsidók önálló nemzeti kisebbséget alkotnak [6], és a zsidóknak felismerhető, 
sajátos tulajdonságaik vannak [7]).15

Ezután megvizsgáltuk, hogy az egyes főkomponenseket alkotó állítások közül 
hányat tekintenek antiszemitának a megkérdezettek.
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8. tá b lá z a t
A z an tis ze m itá n a k  tek in te tt ite m e k  szám a a főko m p on en seken  
(a m e g ké rd e ze tte k  száza lékában)

1. fókomponens

az összes kijelentés antiszemita 7
egy kijelentés nem antiszemita 16
két kijelentés nem antiszemita 20
három kijelentés nem antiszemita 24
négy kijelentés nem antiszemita 20
egyetlen kijelentés sem antiszemita 13

2. főkomponens

az összes kijelentés antiszemita 43
egy kijelentés nem antiszemita 34
két kijelentés nem antiszemita 15
három kijelentés nem antiszemita 6
egyetlen kijelentés sem antiszemita 2

3. főkomponens

az összes kijelentés antiszemita 2
egy kijelentés nem antiszemita 4
két kijelentés nem antiszemita 16
három kijelentés nem antiszemita 35
egyetlen kijelentés sem antiszemita 43

Az elemzés tehát azt mutatja, hogy jellegzetesen megoszlik a megkérdezettek véle
ménye arról, hogy antiszemitának kell-e tekinteni a főkomponensek mögött meghú
zódó attitűdöket. Ezek szerint az egyetemisták többsége csak a zsidók diszkrimináci
ójára való készséget tekinti egyértelműen antiszemitizmusnak, míg az etnocentrizmus 
a többség szemében nem minősül antiszemita beállítódásnak. Az antiszemita sztere
otípiákat illetően pedig a diákok véleményei normál megoszlást mutatnak, bár több 
mint a felük legfeljebb csak kettőt talált antiszemitának az öt kifejezetten antiszemita 
állítás közül.

Ezután azt vizsgáltuk, hogy különbözőképpen ítélik-e meg az antiszemiták és a 
nem-antiszemiták azt, hogy mi minősíthető antiszemitizmusnak. Nos, az első főkom
ponenst illetően az figyelhető meg, hogy bár a nem-antiszemiták és az antiszemitiz
musra hajlamosak csoportjában többen hajlanak arra, hogy az itt szereplő öt 
kijelentést antiszemitának tekintsék, mint az antiszemita csoportok tagjai (a nem-anti
szemiták és az antiszemitizmusra hajlamosak 25-25%-a legalább négy kijelentést 
antiszemitának tart, míg az antiszemiták és a szélsőséges antiszemiták között ez az 
arány csak 15-15%), de az átlagtól való jelentős eltérés csak abban mutatkozik, hogy 
a nem vagy kevéssé antiszemiták között szignifikánsan többen vannak azok, akik
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minden kijelentést antiszemitának tartanak, m(g a szélsőséges antiszemiták között 
olyanok, akik egyetlen kijelentést sem tartanak antiszemitának.

A második főkomponenst — a diszkriminációs attitűdök megítélését —  illetően 
már sokkal jelentősebbek az átlagtól való eltérések: az antiszemitizmus fokának 
csökkenésével szignifikánsan nő azok aránya, akik egyre több kijelentést tartanak 
antiszemitának (a nem-antiszemiták és az antiszemitizmusra hajlamosak több mint 
80%-a a négyből legalább három kijelentést antiszemitának tart, de ez az arány az 
antiszemiták között már csak 67%, a szélsőségesen antiszemiták körében pedig 
csak 52%).

Végül pedig a harmadik véleménynyalábot alkotó, a zsidókkal kapcsolatban etno- 
centrikus attitűdöt tükröző kijelentések megítélésében nincs szignifikáns különbség 
aszerint, hogy jobban vagy kevésbé antiszemiták-e a megkérdezettek.

A három főkomponens elemzéséből az a következtetés vonható le, hogy a zsidó- 
ellenes diszkriminációt nem antiszemitának nyilvánító véleményeket elsősorban a lá
tencia nyomás hatásával lehet magyarázni. Valószínűsíthető, hogy az antiszemiták 
jelentős része ily módon próbálja meg saját véleménye és a dominánsnak tekintett 
vélemény közötti feszültséget csökkenteni. Kisebb mértékben, de ugyanez motivál
hatja azokat is, akik tagadják az antiszemita sztereotípiák antiszemita voltát. Az etno- 
centrizmust viszont a magyar egyetemisták jelentős része valóban nem tekinti 
antiszemita attitűdnek.16 Ez viszont arra mutat, hogy az antiszemitizmus mozgósítha
tó tartalékkal rendelkezik a vizsgált csoportban.

A felmérés adatai alapján megpróbáltunk választ kapni arra a kérdésre, hogy 
adott esetben könnyen mobilizálódhat-e az egyetemisták körében mért antiszemita 
potenciál. Azt próbáltuk kiszámítani, hogy a vizsgált csoportban mennyien lehetnek 
azok, akik tudatosan vállalják nézeteik antiszemita voltát, és (gy az antiszemitizmus 
„élcsapatát" jelentik a fiatal elitben. Adataink alapján felbecsültük azt is, hogy mekko
ra az antiszemitizmus mozgósítható „tartaléka”, azaz mennyien vannak azok, akik az 
„élcsapat" aktivizálódásának hatására esetleg nyíltan is hangoztatni kezdik a látencia 
nyomás miatt a nyilvánosság előtt most még rejtegetett attitűdjeiket.17

Először azt vizsgáltuk meg, hogy mit válaszoltak a megkérdezettek hat olyan 
kérdésre, amelyekben először saját véleményükről kérdeztük őket, majd később ar
ról, hogy antiszemitának tartják-e a különféle válaszokat.
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9. tá b lá z a t
M in d k é t á llítá ssa l egye té rtők  a rá nya  
(a m e g k é rd e z e tte k  száza lékában)

nem házasodna össze zsidóval 
és
antiszemita, aki nem házasodna össze zsidóval

a magyarországi zsidókat nemzeti kisebbségnek kell tekinteni 
és
antiszemita, aki szerint a zsidók nemzeti kisebbséget alkotnak 1

jobb lenne, ha a zsidók kivándorolnának 
és
antiszemita az, aki szerint jobb lenne, ha a zsidók kivándorolnának 2

a zsidók felelősek a kommunizmus magyarországi uralmáért 
és
antiszemita az, aki szerint a zsidók felelősek a kommunizmus
magyarországi uralmáért 4

vannak jellegzetes zsidó tulajdonságok 
és
antiszemita az, akik szerint vannak jellegzetes zsidó tulajdonságok 6

jobb lenne, ha a zsidók országos arányuknak megfelelően lennének 
jelen az egyes foglalkozásokban 
és
antiszemita az, aki korlátozni akarja a zsidók arányát
az egyes foglalkozási csoportokban 9

Eszerint a megkérdezetteknek 1-9 százaléka minősítette antiszemitának saját vála
szát a fenti hat kérdésre, azaz valahol e két érték között lehet az antiszemita „élcsa
pathoz” tartozók aránya. Az egyes magatartások és vélemények antiszemita voltát 
firtató kérdéssorozat alapján azonban pontosabb becslésre is mód nyílik. Megvizs
gáltuk azt, hogy az antiszemitizmus erőssége alapján kialakított csoportok tagjai há
nyat nyilvánítottak antiszemitának, illetve nem-antiszemitának az itemsor 13 tagja kö
zül.
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10. táb láza t
A  .n e m -a n tis z e m ita ' ite m e k  szám a az antiszem itizm us s k á lá n  e lfog la lt he ly  szerin t 
(száza lékban)

hány item nem-antiszemita 0-3 4-6 7-9 10-13 N

nem-antiszemiták 12 37 38 13 390
antiszemitizmusra hajlamosak 11 37 37 15 316
antiszemiták 3 36 40 21 182
szélsőséges antiszemiták 3 26 36 35 75
doktriner liberálisok 13 19 29 39 37

A válaszok alapján öt csoportot alakítottunk ki. Az első csoportba soroltuk azokat, 
akik kifejezetten antiszemiták és vállalják is nézeteik antiszemita voltát. Ebbe a cso
portba kerültek a szélsőséges antiszemiták közül azok, akik az itemeknek több mint 
a felét (7-10), az antiszemiták csoportjából pedig azok, akik több mint a háromne
gyedét (10-13) antiszemitának tartották. Ezt a csoportot „antiszemita magnak" ne
vezhetjük.

A második csoportba soroltuk azokat, akik antiszemiták ugyan, de ezt kevésbé 
hajlandók vállalni. Ebbe a csoportba kerültek azok a szélsőséges antiszemiták, akik 
4-6 itemet tartottak antiszemitának és azok az antiszemiták, akik 7-10 itemet tekintet
tek antiszemitának. Ezt a csoportot „antiszemita gyűrűnek" nevezhetjük.

A harmadik — „antiszemita tartaléknak" nevezhető — csoportba azok kerültek, 
akik antiszemiták ugyan, de vonakodnak az antiszemitizmus vállalásától, vagy kevés
bé antiszemiták, és hajlandók antiszemitának tekinteni olyan nézeteket, amelyeket ők 
nem vallanak. Ide azok a szélsőséges antiszemiták kerültek, akik az itemek kevesebb 
mint egynegyedét (0-3) ítélték antiszemitának, valamint azok az antiszemiták, akik 
szerint az itemeknek kevesebb mint fele (0-6) antiszemita, valamint azok az antisze
mitizmusra hajlamosak, akik az itemek több mint a háromnegyedét (10-13) antisze
mitának tartották.

A negyedik csoport tagjai kevéssé vagy egyáltalán nem antiszemiták, de viszony
lag nagy számú antiszemita attitűdöt nem tekintenek antiszemitának. Ebbe a csoport
ba kerültek az antiszemitizmusra hajlamosak csoportjából azok, akik az itemekenek 
több mint háromnegyedét (4-13) nem tartották antiszemitának, valamint a nem-anti
szemiták és a doktriner liberálisok közül azok, akik szerint az itemeknek több mint a 
fele (7-13) nem antiszemita. Ezt a csoportot a „passzívak” csoportjának neveztük, 
hiszen nem antiszemiták ugyan, de hajlamosak arra, hogy legitimnek tekintsék bizo
nyos, általuk nem antiszemitának tartott antiszemita nézetek hangoztatását.

Végül pedig az ötödik csoportba kerültek azok, akik egyértelműen nem antiszemi
ták és egyben fel is ismerik az antiszemitizmust, azaz a 13 itemnek több mint a felét 
(7-13) antiszemitának tartották. Ezt a csoportot az „antiszemitizmussal szemben re- 
zisztens" csoportnak neveztük.
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11. táblázat
Csoportok az antiszemitizmus mozgósíthatósága szempontjából 
(a megkérdezettek százalékában)

antiszemita mag 
antiszemita gyűrű 
antiszemita tartalék 
passzív 
rezisztens

3
9

17
51
20

A mai magyar egyetemisták között tehát kicsiny azoknak az aránya, akik tudatos 
antiszemitának nevezhetők, és viszonylag nagy azoké, akik adott esetben valószínű
leg hajlandók lennének nyíltan szembefordulni egy esetleg kibontakozni látszó anti
szemita hullámmal. Ez erősen korlátozza az antiszemitizmus esetleges mobilizálódá- 
sának lehetőségét. Másfelől azonban az egyetemisták fele hajlik arra, hogy bizonyos 
antiszemita attitűdöket ne tekintsen antiszemitának, ezek nyilvános hangoztatását 
különösebb ellenérzések nélkül fogadja, legitimnek tekintse, és adott esetben értet
lenséggel nézzen azokra, akik ilyen esetekben is felháborodásuknak adnak hangot. 
Az „antiszemita élcsapat” tehát viszonylag kicsiny, és ez — egy elenyésző kisebb
séghez való tartozás érzése — önmagában is korlátozhatja aktivitását. A zsidókról 
való etnocentrikus gondolkodás azonban már nem ütközik ekkora ellenállásba. Ez a 
két tényező fogja valószínűleg a közeli jövőben meghatározni, hogy milyen mérték
ben és milyen tartalmakkal jelenik meg, illetve milyen ellenállással fog találkozni az 
antiszemitizmus a magyar nyilvánosságban.

Jegyzetek

1 A relmérés az egyetemi és főiskolai hallgatók 1000 fős országos mintáján készült, amely nem, életkor és 
a felsőoktatási intézmény jellege és székhelye szerint reprezentálta a magyar felsőoktatásban tanulók 
teljességét. Az adatfelvételt a Szonda-lpsos Közvéleménykutató Intézet végezte. A kutatást az OTKA és 
az American Jewish Committee támogatta. A kutatást és az eredmények feldolgozását Fischer Györggyel 
együtt végezzük.
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2 Az antiszemitizmus mérésre használt itemek és a velük való egyetértés aránya 

Az előítéletes sztereotipizálást méró skála
százalék

-  Inkább jellemző a zsidókra: „ügyeskedő" 78
-  Inkább jellemző a zsidókra: „anyagias" 75
-  Inkább jellemző a zsidókra: „agyafúrt" 69
-  Igaznak tartja: ,A zsidóknak nagy a befolyásuk a nemzetközi gazdaságban" 68
-  Inkább jellemző a zsidókra: „becsvágyó" 63
-  Inkább jellemző a zsidókra: „ravasz" 61
-  Inkább jellemző a zsidókra: „törtető 59
-  Igaznak tartja: ,A zsidók is tehetnek róla, hogy ellenérzéssel viseltetnek irántuk" 51
-  Igaznak tartja: ,A zsidók még mindig Isten kiválasztott népének tartják magukat” 48
-  Inkább jellemző a zsidókra: „kapzsi" 39
-  Igaznak tartja: ,A zsidók azért tartanak össze, hogy egymás karrierjét

kölcsönösen előmozdítsák” 29
-  Igaznak tartja: , A zsidók nem fogadják el a kereszténység alapértékeit" 18
-  Inkább nem jellemző a zsidókra: „becsületes" 18
-  Inkább jellemző a zsidókra: „bosszúálló" 13
-  Igaznak tartja: ,A zsidók általában leplezik, hogy összetartanak" 12
-  Inkább jellemző a zsidókra: „lusta" 5
-  Igaznak tartja: ,A zsidók bomlasztják és gyengítik az őket befogadó nemzeteket" 5
-  Inkább jellemző a zsidókra: „piszkos" 4

Az előítéletek érzelmi telítettségét és a társadalmi távolságot mérő skála
százalék

-  Akik szerint... fontos tudni valakiről a családban, rokoni körben, hogy zsidó" 43
-  Akik számára „...problémát jelentene összeházasodni valakivel, aki zsidó származású” 37
-  Igaznak tartja: ,A zsidók hajlamosak lenézni másokat” 27
-  Igaznak tartja: , A zsidókkal egy kicsit mindig óvatosnak kell lenni 16
-  Akik szerint...több a feszültség egy olyan házasságban, ahol az egyik fél zsidó” 14
-  Akik szerint...fontos tudni valakiről baráti társaságban, hogy zsidó" 12
-  Akik szerint...több a feszültség egy olyan munkahelyen, ahol zsidók is dolgoznak" 11
-  Akik szerint...több a feszültség egy olyan társaságban, ahol zsidók is vannak" 7
-  Akik nem laknának együtt zsidóval 6
-  Igaznak tartja: „Jobb, ha az embernek nincs sok dolga zsidókkal" 5
-  Önbesorolás: „Ellenérzéssel van a zsidókkal szemben" 3
-  Akik szerint... fontos tudni valakiről egyetemi, főiskolai csoporttársi körben, hogy zsidó” 2
-  Akik számára... feszültséget okozna, ha diploma után zsidókkal együtt kellene dolgoznia" 2
-  Igaznak tartja: ,A legjobb az lenne, ha a zsidók kivándorolnának az országból" 2
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A diszkriminációs készséget mérő skála
százalék

-  Egyetért: ,A zsidóknak csak annyi befolyásuk legyen az ország sorsának
irányítására, amennyi megfelel a lakosságon belüli arányuknak" 39

-  Egyetért: „Ha zsidó üzletemberrel köt az ember üzletet, soha nem lehet elég óvatos" 29
-  „Mekkora problémát okoznak ma Magyarországon Ön szerint a zsidók?"

(azok aránya, akik szerint a zsidók okoznak problémát) 23
-  Egyetért: „Terjeszthessék szabadon nézeteiket azok, akik korlátozni akarják

a zsidók szerepét a közéletben" 21
-  Egyetért: „Terjeszthessék szabadon nézeteiket azok, akik rendszeresen

zsidóellenes kijelentéseket tesznek" 17
-  Azok aránya, akik „jobbnak tartanák, hogy a zsidók csak az országos arányuknak

megfelelően legyenek jelen az egyes foglalkozási csoportokban” 15
-  Egyetért: „Terjeszthessék szabadon nézeteiket azok, akik azt akarják elérni,

hogy a zsidók vándoroljanak ki Magyarországról" 12
-  Egyetért: „Jobb, ha egyáltalán nincs befolyásuk a zsidóknak

az ország sorsának irányítására” 3
-  Egyetért: „Terjeszthessék szabadon nézeteiket azok, akik erőszakos fellépésre

szólítanak fel a zsidók ellen" 3
-  Egyetért: „Ösztönözni kellene a zsidók kivándorlását Magyarországról" 2

Valamennyi felsorolt változó dichotóm változó volt, azaz a válaszolóknak az „igaz—nem igaz”, „egyet 
ért—nem ért egyet" alternatívák között kellett választania.
A skála megbízhatóságát több módszerrel, köztük a Cronbach-féle alpha-mutatóval mértük, amely 
mindhárom skála esetében .6000 felett volt.
A skálákon szereplő egyes itemeket súlyoztuk az itemekkel való egyetértés arányával, majd a létrejött 
három skálát a további feldolgozás előtt sztenderdizáltuk, azaz átlaguk (várható értékük) 0 és szórásuk 
(standard devianciájuk) 1 lett. így az egyes válaszolók, illetve a válaszolók csoportjainak skálapontszámai 
azonnal, első ránézésre értelmezhetők az átlaghoz képest (hiszen az átlag alatti skálapontszámok előjele 
negatív, az átlag fölöttieké pedig pozitív), és a három skála egymással is összehasonlíthatóvá vált.
A megkérdezetteket cluster-analízis segítségével soroltuk csoportokba. A sokfajta rendelkezésre álló 
clusterezési lehetőségből az SPSS programcsomag quick cluster programját használtuk. Az első futtatás 
után kapott cluster-magpontokat mint kiinduló magpontokat mindaddig ismét visszatápláltuk, amíg 
helyzetük nem stabilizálódott. Ez esetünkben a tizenhetedik iteráció után következett be.
A mérés részletes eredményeit és a méréshez alkalmazott módszereket lásd Kovács—Fischer 1994. A 
vizsgálat egyéb eredményeiről lásd Kovács A. 1993: 68-74.

3 A nem-antiszemiták csoportján belül külön alcsoportot alkotott az egyetemi hallgatók mintegy 4 százaléka. 
Ezek igen alacsony értéket kaptak az előítéletek a kognitív és affektív dimenziót mérő skálákon, de a 
diszkriminációs készséget mérő skálán igen magasat. A közelebbi vizsgálódás azt mutatta, hogy ennek 
a furcsa jelenségnek az volt az oka, hogy ezek az egyetemisták még a szélsőséges antiszemita 
álláspontok nyilvános hangoztatásának korlátozását sem tartották megengedhetőnek, jóllehet, maguk 
nem antiszemiták. Ezért ezt a „doktriner liberális” csoportot csak akkor kezeltük a nem-antiszemitáktól 
külön, ha ezt a vizsgált kérdés indokolta (pl. 10. táblázat).

4 Egy 1991 nyarán Ausztriában végzett antiszemitizmus-felmérés során például a megkérdezettek 27 
százaléka tért ki a válaszadás elől, amikor azt kérdezték, hogy korlátozni kellene-e a zsidók számát a 
befolyásos pozíciókban, és 31 százalékuk utasította el az állásfoglalást arról, hogy jogilag korlátozni 
kellene-e, hogy az osztrák zsidók kezében mennyi vagyon, illetve földtulajdon halmozódhasson fel. Lásd 
Karmasin 1992: 31-34. A jelenségről általában lásd Bergmann—Erb 1991a: 279, 295; 
Crosby—Bromley—Saxe 1980.
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5 A látenciáról, a látens közvéleményről és a vélemények „bújtatásáról" lásd Angelusz 1992., a fenti 
jelenségről részletesebben 88. old.

6 A fókomponens-analizis azt bizonyította, hogy a három kijelentés mögött valóban közös attitűd húzó
dik meg: a három állítás egy fókomponenst alkotott. Az egyes itemek faktorsúlya a fókomponensen: 
(2) .72529, (1) .67269, (3) .44571; megmagyarázott szórás: 39 százalék.
Bergmann és Erb németországi vizsgálatuk során a következő három itemmel való egyetértés alapján 
mérték a látenciát: „Ha a zsidókról beszélek, mindig nagyon óvatos vagyok, mert az ember csak 
megégetheti az ujját”; „Ez az egész téma nekem valahogy kínos"; .Amit a zsidókról gondolok, nem 
mondom el mindenkinek". Lásd Bergmann—Erb 1991a: 280.

7 Ez az eredmény egybevág Bergmann és Erb felmérésének eredményével, akik szintén úgy találták, hogy 
a tartalmi válaszadástól való tartózkodás a többség esetében valóban véleményhiányt fejez ki. Lásd 
Bergmann—Erb 1991a: 282-284.

8 Mivel a válaszadás előli kitérés az előítéletes sztereotipizálást mérő skálán szereplő tulajdonság-itemek 
esetében volt a leggyakoribb, azok, akik 20 százaléknál több kérdésre nem adtak tartalmas választ, az 
„antiszemitizmusra hajlamosak" csoportjában szerepelnek szignifikáns módon nagyobb arányban.

9 A látencia-index és az antiszemitizmus-skála korrelációja erősen szignifikáns: p=.000.
,0 A lépésenkénti regressziós elemzés eredménye szerint a látencia-indexet önállóan meghatározó változók:

1 . Xenofóbia beta=.182 SigT=.0000
2. Cigányellenesség beta=.089 SigT=.0003

R2 = 4% Sig F= .0000

11A másik oldalon viszont nagyon nehéz megbecsülni azok arányát, akik a skála-itemekre adott válaszaik 
alapján ugyan az antiszemiták közé kerültek, de valójában nem azok. Ezekben az esetekben a rossz 
besorolás annak a következménye, hogy a kérdezési szituációban azoknak a megkérdezetteknek a 
számára, akiknek valóban nincs véleményük a feltett kérdésekről — azaz általában véve nincsenek 
kialakult attitűdjeik a zsidókkal kapcsolatban — egy idő után kínos nagyon sok kérdésre a „nem tudom" 
választ adni. Ezért bizonyos kérdésekre véletlenszerű válaszokat adnak, viszont e kevés és véletlenszerű 
válasz alapján az antiszemiták közé kerültek. Erre a jelenségre utal, hogy valamelyik 
antiszemita-csoportba került azoknak nagyobb része, akik a skála-kérdésekre valószínűleg 
véleményhiány miatt nem válaszoltak. (Több mint egynegyede azoknak, akik20%-nál több skála-kérdésre 
nem adtak tartalmas választ, 0 pontot kapott a látencia-indexen, azaz egyetlen látencia-itemmel sem értett 
egyet. Ugyanennek a csoportnak viszont csak kevesebb mint egynyolcada került a nem-antiszemiták 
közé. A többiek jó része viszont valószínűleg a válaszhiány „középre kódolása" miatt magasabb 
pontszámot kapott az antiszemitizmust mérő skálákon, mint a nem-antiszemiták).

12A németországi antiszemitizmusról végzett vizsgálatok arról tanúskodnak, hogy Németországban az 
elmúlt közel ötven évben a rendkívül erős kommunikációs tabu nem vezetett az antiszemita előítéletek 
jelentős csökkenéséhez. A negyvenes évek végén végzett felmérések szerint Németországban az 
egyértelmű antiszemita attitűdökkel rendelkezők aránya körülbelül 20 százalékot tett ki, míg a 
nem-antiszemitáké kb. 50 százalékot, az ötvenes évek elején az antiszemiták aránya 37 százalék, az 
ambivanlenseké 35 százalék, a nem-antiszemitáké 28 százalék volt, 1961 -ben a németek 47 százaléka 
volt antiszemitának tekinthető (ugyanez a felmérés az angolok és franciák 47%-át sorolta az antiszemiták 
csoportjába), 1974-ben a népesség 20 százaléka minősült erősen antiszemitának és 30 százaléka volt 
teljesen mentes antiszemita előítéletektől, a nyolcvanas évek közepén 15 százalék volt a nyilvánvalóan 
antiszemiták és 50-60 százalék az elóítéletmentesek aránya, míg 1989-ben Bergmann és Erb felmérése 
szerint a németek 48 százaléka nem táplált semmiféle előítéletet a zsidókkal szemben, és 19 százalékuk 
volt erősen antiszemita. Silbermann és Sálién az 1974-ben végzett kutatás alapján úgy látta, hogy a 
hagyományos zsidóellenes előítéletek élnek tovább az antiszemiták között, míg Bergmann és Erb arra 
hívja fel a figyelmet, hogy az antiszemitizmus ezek mellett új „témákat" talált, mint például a zsidóknak 
fizetett háborús jóvátételek kérdése, a cionizmus, vagy a nácizmusról, a német felelősségről folytatott 
viták lezárásának ügye. Lásd Bergmann—Erb 1991: 57-62, 173-205, 231-275.; Silbermann—Sálién 
1982: 33-62.
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'3 Közismert jelenség, hogy a faji előítéletek elterjedtségét a toleránsabb csoportok általában felülbecsülik. 
Lásd erről Angelusz 1993: 21-22; Bergmann—Erb 1991: 290.

,4 A „hallgatás spiráljáról" való elméletet Elisabeth Noelle-Neumann fejtette ki nagy hatású könyvében. Lásd 
Neumann 1980. Lásd még Angelusz 1993b.

1SA főkomponens-elemzés eredményei:
1. főkomponens Sajátérték: 2.61036 

faktorsúlyok
Magyarázott szórás: 20.1%

(8) item .65120
(10) item .62213
(12) item .51059
(13) item .49554
(11) item .37937

2. főkomponens Sajátérték: 1.35393 

faktorsúlyok
Magyarázott szórás: 10.4%

(9) item .65798
(5) item .62032
(4) item .54582
(2) item .52716

3. főkomponens Sajátérték: 1.17411
faktorsúlyok

Magyarázott szórás: 9%

(1) item .68587
(6) item .52888
(7) item .49480
(3) item .34670

16Az egyes főkomponenseket alkotó kijelentésekkel való egyetértés alapján képzett három index 
statisztikailag szignifikánsan korrelál egymással (p= .000). A látencia-indexszel való korrelációja azonban 
egyiknek sem szignifikáns, ami ismét arra mutat, hogy az interjúszituációban a kommunikatív látencia nem 
játszik döntő szerepet.

,7A közvélemény gyors átalakulásáról a látens közvélemény manifesztté válása esetén lásd Angelusz 
1992: 101.
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Székelyt Mária—Solymosi Zsuzsa

VÁLLALKOZÓI VAGY ALKALMAZOTTI MENTALITÁS
Mérnökök a nyolcvanas években

Csaknem másfél évtizeddel ezelőtt 1980-ban három mérnök-évjáratot kerestek meg 
kérdezőbiztosaink egy vaskos kérdőívvel, hogy személyes és munkahelyi életútjukról 
tájékozódjanak. A populáció 1953-ban, 1963-ban és 1973-ban a Budapesti Műszaki 
Egyetem nappali tagozatán végzett férfiakból állt. 1988-ban merült fel az újrakérde- 
zés gondolata, hiszen a minta szinte kínálta magát egy longitudinális vizsgálatra. 
Ráadásul az újabb vizsgálódásoknak különleges aktualitást adott a korabeli politikai 
válsághangulat, a rendszer megingásának és egy nagyobb változás szükségességé
nek felismerése és tömeges igénye. A folytatás mellett szólt az is, hogy az 1980-as 
vizsgálatban viszonylag kevés gondot fordítottunk direkt politikai-ideológiai attitűdök 
kérdezésére, ezért kevés alapunk volt a mérnökök nézetrendszereinek bemutatására.

A nyolcvanas évek végén az eredeti mintában szereplő háromból már csak két 
évjáratot kérdeztünk meg , mivel a legidősebbek körében tíz évvel korábban is akadt 
nyugdíjas, 1990-re a kohorsz — lévén 1930-as születésű — éppen elérte a nyugdíjas 
korhatárt, (gy a munkahelyi életút újabb állomásai szempontjából a megkérdezésük 
értelmetlennek tűnt.

A vállalkozói mentalitás 40 évnyi kényszerszünet után aligha támad fel az embe
rekben egyik pillanatról a másikra. A lehetőségek felismerésén, a kockázatvállalási 
hajlandóságon túl az első lépés megtételét az alkalmazotti lét paraméterei is befolyá
solják. E paraméterek között fontos szerepet játszik az alkalmazottként megszerezhe
tő jövedelem abszolút és az igényszintekhez mért relatív nagysága. Tanulmányunk 
először röviden nyomon követi a mérnökjövedelmek és a jövedelmekkel való elége
dettség változásait. Majd bemutatja a vállalkozással kapcsolatos attitűdök már 1980- 
ban látható jeleit és a következő 10 év alatt tapasztalható módosulásokat. A 
tanulmány az említettekhez erősebben-gyengébben kapcsolható politikai értékvá
lasztások, nézetrendszerek felvázolásával zárul.

A jövedelmek alakulása

Egészen a kilencvenes évekig a diplomások körében végzett csaknem valamennyi 
vizsgálat azt mutatta, hogy az adott értelmiségi csoportot foglalkoztató munkahely
struktúra különböző szempontok (pl. a jövedelem, a munkahelyi mobilitás, a karrier- 
esélyek stb.) szerint meglehetősen szigorú presztízs-hierarchiába rendezhető. 
Ugyanakkor sejtettük, hogy a mérnökök esetében nem könnyű valamiféle átütően 
hiteles vagy maradandó presztízs-rangsort találni az őket foglalkoztató munkahely
struktúrán belül. Részint, mert nincsenek megfelelően feldolgozott ágazattörténetek, 
részint, mert — ahogyan ezt Révész András egyik tanulmányában kifejti —  a mérnöki
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munka olyannyira heterogén, hogy már a definíciója is komoly nehézségekbe ütközik 
(Révészs 1978). Ily módon a foglalkoztató terep a szakmai specifikáció mellett (kar, 
szak, szakágazat stb.) a munka jellegével (tervezés, kutatás, oktatás, fejlesztés, ter
melésirányítás, műszaki ellenőrzés, szervezés, kivitelezés stb.) és külsődleges ténye
zőkkel (területi, ágazati, hierarchikus stb. paraméterekkel) is minősít. Mindezek elle
nére feltételeztük, hogy a munkahely típusa — azaz hogy a felsőoktatásban, a kuta
tásban, az iparban stb. dolgozik-e valaki — erősen befolyásolja a végzett munka 
társadalmi megítélését, presztízsét. A kutatás első fázisában, 1980-ban ez a gondo
latmenet elfogadható volt, hiszen a mérnöki munka említett sokfélesége e kapcsolat 
meglétét csak mint hipotézist engedte meg ugyan, mégis gyanakodtunk arra, hogy a 
jövedelmek nagysága szerint rendezett intézménytípusok egyben jelzéssel szolgál
hatnak a mérnöki munkaerőpiacon belüli presztízs-viszonyokról is. Feltételeztük, hogy 
egyéb presztízs-alkotó tényezők, a hierarchikus és kompetens hatalom, a tudás te
kintélyt sugárzó szerepe stb. is belejátszanak majd eme rangsor alakulásába és 
megszilárdulásába. Presztízs-alkotónak tekintettük az intézménytípusok különböző 
formális és informális szempontok szerint központilag preferált vagy diszpreferált vol
tát is, továbbá a jövedelemkínálati stratégiákat (azt ti. hogy milyen a havi fix fizetések 
és a munkahelyen kapott egyéb juttatások aránya, vagyis milyen külső jövede
lemszerzési lehetőségeket biztosít az itt dolgozók számára az alkalmazó cég szakmai 
tekintélye). 1980-ban feltételezésünket igazolták is az adatok: a jövedelmek nagysá
ga szerint rendezett intézménytípusok más összefüggésekben is ezt a hierarchiát 
mutatták (pl. a mobilitási irányultság, a munkahely nyújtotta előnyök halmozott meg
léte, illetve hiánya stb.). íme a presztízs-rangsor 1980-ban: felsőoktatás, kutatás, 
államigazgatás, építőipar, egyéb ágazat2, ipar. Tíz évvel később ezt a masszívnak 
tetsző hierarchiát erősen megkérdőjelezte az, hogy az említett paraméterek mentén 
talált eltérések nem mutattak már konzisztens kapcsolatot a munkahely jellegével.

Egy másik ilyen, minden vizsgálatban ismétlődő jelenség az, hogy az életkor 
magyarázó szerepe igen erős, továbbá a beosztás is fontos prediktor az egyes 
diplomás csoportok jövedelmeinél. Ezt 1980-ban a mi vizsgálati adataink is alátá
masztották: a kohorszok közötti markáns jövedelemkülönbségek mint életkori különb
ségek jelentek meg (10-10 év az évjáratok között), valamint a beosztás egy-egy 
kohorszon belül is jelentős eltéréseket okozott. Nem így a második kérdezéskor.

1. A havi fizetés változásai

Tíz év alatt az idősebbek havi fizetése közel négyszeresére, a fiatalabbaké közel 
ötszörösére növekedett. A KSH adatai szerint ugyanezen idő alatt a (bruttó) átlagbé
rek növekménye 2,3-szeres, tehát jóval kisebb, mint a mérnököké (KSH 1981: 172; 
1991: 29)

Feltételezésünk szerint ez a gyorsabb bérnövekedés nem független attól a tömeg
kommunikációs kampánytól, mely a hetvenes évek végén kezdődött a mérnökök
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tarthatatlan jövedelmi helyzetével, alulfoglalkoztatásával, presztízsvesztésével stb. 
kapcsolatosan. Talán ennek a kampánynak köszönhetően, a műszakiak az első dip
lomás szakmai réteg, amelyik meglehetősen korán és sikerrel artikulálta érdekeit a 
MTESZ-en, majd a kamarákon keresztül.

A havi fizetésekben a két évjárat közötti jelentős különbség az eltelt tíz év alatt 
lényegében megszűnt. Tetemesen megnőttek viszont a havi fizetésben mutatkozó 
egyenlőtlenségek: a relatív szórás a kohorszok sorrendjében 82, illetve 115 százalék 
(10 évvel ezelőtt mindössze 17, illetve 21% volt).

Szertefoszlott a munkáltatói tipológia munkabér-meghatározó szerepe is. Úgy tű
nik, hogy a miniszteriális és egyéb közigazgatási szerveknél a mérnökök vagy elvesz
tették korábbi jó pozícióikat, vagy a korábban kiemelkedő fizetésük kevésbé 
erőteljesen növekedett, mindesetre a költségvetési szervekben dolgozók számára a 
vizsgált tíz év a havi fizetések szempontjából igen kedvezőtlenül alakult, ezen belül is 
aggasztóan rosszá vált a helyzet a felsőoktatásban.

1980-ban a havi fizetések szóródását legerősebben a beosztás magyarázta, nap
jainkban a beosztási fokozatban való előrehaladás korántsem jelenti a fizetésnövelés 
leghatékonyabb stratégiáját.

2. A fizetésen kívüli jövedelmek változásai

Tíz év alatt jelentősen nőtt azoknak az aránya, akik nem jutnak számottevő (bevallás
ra érdemes?) mellékkeresethez. 1980-ban a két évjáratnak még mindössze 2-2 szá
zaléka tartozott e kategóriába, 1990-ben már 39, illetve 33 százaléka. Nem mernénk 
egyértelműen állítani, hogy valóban ilyen súlyosan megromlott a fizetésen kívüli jöve
delmekhez jutás esélye, inkább más tényezőkre gyanakodhatunk. A második, 1989- 
es kérdezés előtt megejtett próbavizsgálatok tapasztalatai azt mutatták, hogy a jöve
delemre vonatkozó kérdéseket a mérnökök igencsak kényszeredetten fogadták. A 
részletes jövedelemre vonatkozó — az 1980-as kérdőív kérdésblokkját megismétlő 
— információkérés meglehetősen magas arányú válaszhiányt eredményezett, így ve
szélyeztette az adatok összehasonlíthatóságát. Ezért — egyebek mellett éppen a 
próbakérdezésben megnyilatkozók javaslatára — a havi béren kívüli jövedelem nagy
ságáról kértünk csak adatot, az egyes jövedelemforrásokhoz tartozó forintösszegek
ről nem. így azt tudjuk, hogy milyen tevékenységekkel tettek szert mellékkeresetre 
kérdezettjeink, azt azonban nem, hogy mennyit kerestek azokkal külön-külön. Min
dent egybevetve nem balhiedelem az a sejtésünk, hogy a válaszadóknak 1990-ben 
több okuk volt a pluszjövedelmek alábecslésére, mint 1980-ban.

Már 1980-ban is szembe tatáltuk magunkat az adózó állampolgár szégyenlőssé- 
gével. Történt ugyanis, hogy a néhány korabeli „maszek" — mintha csak összebe
szélt volna — zömmel 5 000 Ft jövedelmet vallott be. Pedig legalábbis sejthették, 
hogy nem az adóhivataltól jöttünk. Az adózás szelleme akkor még csak e csoport 
tagjait riogatta. Mellesleg ez a jövedelem alatta maradt a korabeli kohorsz-átlagok-
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nak, elvileg tehát kifejezetten ráfizetéses vállalkozásnak tetszett maszeknak menni 
abban az időben.

10 év alatt az idősebbek mellékkeresete 1,6-szeresére nőtt, a fiatalabbaké 2,5- 
szeresére, vagyis a havi fizetéshez képest itt kevésbé dinamikus a (bevallott) növeke
dés. A mellékkeresetek között még az eddig látottnál is nagyobb mértékben megnőtt 
tíz év alatt a relatív szórás, bár kétségtelen, hogy a havi fizetéshez képest már 
1980-ban is feltűnően magas volt.

Már 1980-ban is megfigyelhető volt, hogy a fiatalabbak a mesterségesen ala
csonyan tartott havi fizetés kiegészítésére különböző forrásokból származó 
mellékeresettel igyekeztek az összjövedelmet elfogadható(bb) szintre hozni. Ez 
teszi érthetővé, hogy sokkal gyakrabban néztek olyan megélhetést biztosító 
jövedelemforrás után, mely enyhén szólva távol állt a mérnöki végzettséget 
kívánó foglalatosságtól. így például kétszer annyian végeztek fizikai munkát 
fizetésük kiegészítésére, mint az idősebbek, és ez az erősebb rákényszerülési 
tendencia megmaradt a nyolcvanas évek végére is. Meg kell jegyezni, hogy a 
'63-ban végzetteknél is nőtt a fizikai munkát vállalók aránya az elmúlt tíz év alatt, 
ami meglepő fordulat, ha arra gondolunk, hogy „meglett", nyugdíjkorhatár felé 
járó korosztályról van szó. Míg 1980-ban az idősebbeknek mindössze 3 száza
léka, a fiatalabbaknak pedig 6 százaléka vállalt fizikai munkát (is), hogy havi 
jövedelmét kiegészítse, tíz évvel később ezek az arányok 8, illetve 11 százalékra 
nőttek.

3. A jövedelemmel való elégedettség

A jövedelemmel kapcsolatos véleménykérdések feldolgozása két problémára szorít
kozik: azt vizsgáltuk, hogy milyen a kapcsolat a jövedelemmel való elégedettség és a 
tényleges jövedelmi helyzet között, valamint megkíséreltük összevetni a tíz év alatti 
véleményváltozásokat az objektív helyzet megváltozásával.

Mind 1980-ban, mind 1990-ben arra kértük a mérnököket, hogy helyeznék el 
magukat egy, a társadalom anyagi viszonyait jelképező hétfokú létrán, ahol a legsze
gényebbek vannak legalul, és a leggazdagabbak legfelül. Az idősebbek mindkét 
időpontban kedvezőbben ítélik meg jövedelmi helyzetüket, mint a fiatalabbak. Ugyan
akkor az idősebbek az eltelt tíz évet rosszabbodó, míg a fiatalabbak javuló helyzet
ként élik meg, ezáltal az 1990-es „átlaghelyezések" között már nincs szignifikáns 
eltérés. A fiatalok felzárkózását egyébként a jövedelmek elemzésekor is regisztrálhat
tuk, így az idősebb évjárat esetében nem tűnik megalapozatlannak a romló helyzetet 
tükröző közérzet. Ráadásul ötven felett az ember hajlamos számot vetni az életével, 
és keserűen tapasztalja, hogy nem sokra vitte. Ez különösen akkor fájdalmas, ha 
ezenközben nőnek a társadalomban a különbségek, feltűnőbb és egyre nő egy 
réteg, amely kifejezetten módosnak mondható. A társadalom anyagi-vagyoni polari
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zálódása a nyolcvanas években kezdett kifejezettebbé válni, a gazdagság-szegény
ség jelenléte irritálóan hatott azokra a középrétegekre, amelyek akkor még nem 
voltak ugyan közvetlenül kitéve a lesüllyedés veszélyének, de nem is tűnt reménytel
jesnek számukra a gyors felemelkedés vagy a szolid gyarapodás. Feltehetően e 
rétegek közé sorolhatók az idősebb mérnökök is, akik korábban láttak már szebb 
napokat és vonzóbb perspektívát, a nyolcvanas évek azonban többségüket már 
semmi jóval nem kecsegtette. Az 1963-ban végzett mérnökök nem elhanyagolható 
hányadát az ún. history made man-tlpusú, a közép-kelet-európai szocialista társa
dalmakban ismert mobilitási csatornák tették értelmiségivé. Ennek a mobilitásnak 
legfőbb jellemzője a származás alapján történő kiválogatódás, amely kiváltképpen az 
ötvenes években, erőteljes ideológiai-politikai offenzfvával alátámasztva, fejlesztette 
ki és erősítette a származás jogán megkérdőjelezhetetlen védettség, és a sikeres 
egyetemi végzettség jogán a kiválasztottság élményét. Ehhez társultak egyéb társa
dalmi-történelmi körülmények azoknál a korosztályoknál, amelyek nagyjából 1963 
körül kétszeresen is szakemberellátottsági vákuumba kerültek a mérnöki pályára. Az 
1953-as júniusi politikai, gazdaságpolitikai fordulat egyik korrekciós intézkedéseként 
jelentékenyen csökkentették a műszaki egyetemekre felvettek létszámát, mely tudot- 
tan a feszített ütemű iparosítás sztálinista koncepciójának jegyében fogant. A képzési 
keretszám egészen 1963-ig visszatartott volt, azaz az 1963-ban pályára lépők mun
kahelyválasztási és karrieresélyei kifejezetten kedvezőnek mondhatók. A hatvanas 
évek elején-közepén az is mérnökhiányt eredményezett, hogy 1956 után a már vég
zetteknek tekintélyes hányada disszidált. A mi eredeti mintánkból akkor még csak az 
1953-ban végzett kohorsz volt pályán, közülük csaknem minden ötödik (az abszolu
tóriumot szerzettek 17%-a) távozott külföldre. Az is a '63-ban végzettek „kezére dol
gozott” , hogy az 1956 utáni konszolidációt követő „legfényesebb" éveket éppen a 
hatvanas évek közepétől szokás számítani, a mérnökök számára különlegesen jó 
helyzetet teremtettek a meginduló „második újjáépítés", az első hosszú távú lakás- 
építési program, a mezőgazdaság kollektivizálásával kapcsolatos háttéripari fejleszté
sek, az új gazdasági mechanizmus előkészületei stb., stb.

Az 1973-ban pályára lépő mérnököt már nem mérnökhiány, hanem túlkínálat fo
gadta. Ez részben a már pályán lévő nagyszámú évjáratoknak köszönhető, és nem 
utolsósorban az időközben létrehozott és kiterebélyesedett főiskolai hálózatnak, mely 
ontotta — kiváltképpen az esti és a levelező tagozatokon — a műszaki diplomások 
seregeit. A korabeli — a hetvenes évek eleji — gazdasági helyzet jellemzésére elég 
felidézni az „olajválság begyűrűzését", mely a hivatalos politika nyelvezetében eufé- 
misztikus megfogalmazása volt a feltartóztathatatlanul meginduló recessziónak. Az 
érintettek politikai közérzetét felidézendő pedig elég 1968-ra utalnunk, amikor mint a 
„nagy generáció" képviselői egyetemi pályafutásukat kezdték, és a következő két 
évtizedre, amikor sohasem volt illúzióikat vesztve kellett kiábrándulniuk mindabból, 
ami iránt sohasem éreztek elkötelezettséget.

Ami a nyolcvanas évek közepét-végét illeti, a jogi-gazdasági környezet lassú, de 
mélyreható változásait elfedte a mindenre kiterjedő politikai válsághangulat. Pedig
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ebben az időszakban született meg az átalakulási és a társasági törvény, hogy csak 
a két legkiemelkedőbb jogi szabályozási keretet említsük, mely szabaddá tette az utat 
a vállalkozások számára. A gazdaság liberalizálása főként a fiatalabb évjárat egy 
részét hozta helyzetbe. Ha az idősebb kohorszot „history made men"-nek neveztük, 
a fiatalabbakra a „family made men" jelző illik inkább. Exkluzívabb származásuk, 
ennek (is) köszönhető nyelvtudásuk, a valóság csiszolta realitásérzékük, a politikától 
való távolmaradásuk sajátos módja (passzív rezisztencia) mind-mind olyan iskola 
volt, ami a nyolcvanas évek új feltételeihez való alkalmazkodást segítette.

A relatív jövedelmi helyzet megítélésében a havi fizetés és nem a mellékkeresetek 
nagysága a meghatározó: minél magasabban helyezkedik el valaki a fizetési skálán, 
annál magasabbra helyezi magát a képzeletbeli társadalmi létrán. Ettől csupán a 
fiatalabbak 1990-es vélekedése tér el, számukra a második gazdaságban szerzett 
pénzeknek „történelmi jelentősége” van, hiszen már a pályakezdéstől így tudtak csak 
jól-rosszul felzárkózni idősebb pályatársaikhoz.

A két vizsgálati időpont között természetesen változott a jövedelmi helyzet megíté
lése is. Mindkét kohorsz durván harmadolódik a romló-változatlan-javuló dinamikát 
észlelő trichotómiában. Az idősebb évjáratban egyetlen szignifikáns összefüggés 
sincs a társadalmi létrán való önelhelyezés változása és az egyéb objektív paraméte
rek között, nem így a fiatalabbaknál. A '73-as kohorszban azok érezték emelkedőnek 
jövedelmi pozíciójukat, akik 1980 és 1990 között szánták rá magukat először munka
helyváltoztatásra. Kedvezett az olyan mobilitás, amely nem-állami, sőt lehetőleg kül
földi érdekeltségű (tehát szövetkezeti, maszek, bt, rt stb.) cégekhez vezetett, illetve az 
egészen kis létszámú munkáltató. Összegezve azt mondhatjuk, hogy az idősebbek
nél a kereseti létrán való önelhelyezés különbsége olyan közérzeti tényező, melynek 
nincs kimutatható kapcsolata a kohorsz objektív helyzete szerinti belső rétegzettségé
vel, illetve helyzetváltoztatásainak irányával. Ezzel ellentétben a fiatalabbaknál nagyon 
is racionális okok húzódnak meg az önelhelyezések mögött: azok élik meg emelke
désként a nyolcvanas éveket, akik valóban sikeres pályára álltak ez idő alatt, és azok 
süllyedésként, akik nem tudtak kellő időben váltani (az immobilok, a mamut-vállala
toknál dolgozók, az állami szektorban, ezen belül is a költségvetési szerveknél mara
dók.)

A vállalkozói attitűd változásai

1. A szabadfoglalkozás elfogadása-elutasítása3

1980-ban jóformán senki nem volt legálisan szabadfoglalkozású, de az idősebbek
nek körülbelül 30 százaléka, a fiatalabbaknak pedig 40 százaléka nyilatkozott úgy, 
hogy bármilyen körülmények között, illetve kedvező feltételek megléte esetén szíve
sen lenne az. Kifejezetten elzárkózott a vállalkozás gondolatától a kohorszok nagyob
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bik hányada: 69, illetve 59 százalék. 1990-re alaposan megváltozott a kép. Egyrészt 
tetemesen megnőtt azoknak az aránya, akik ténylegesen is szabadfoglalkozásúnak 
vallották magukat teljes vagy részfoglalkozásban (35-45%). A vállalkozástól már csak 
24, illetve 14 százalékuk zárkózott el kategorikusan, és jelentősen nőtt a vállalkozni 
akarók, de a feltételeket még mérlegelők aránya: 13, illetve 18 százalékról 41-41 
százalékra. A „maradék" 10, illetve 16 százalék szívesen lenne szabadfoglalkozású.

A szabadfoglalkozás elfogadásával, illetve elutasításával kapcsolatos válaszokban 
tíz év alatt igen számottevő változások történtek:

A ka r(t)-e  szab ad fo g la lko zású  lenn i?  
V élem ényvá ltozás 1980 és 1990 közö tt

1963-as 1973-as
évjárat

soha nem akart 20% 11%
akart, de már nem 4% 3%
nem akart, de már igen 49% 47%
mindig akart 27% 39%
(N = 100%) (345) (363)

Láthatóan a kohorszok lényegében elfeleződnek véleményváltoztatókra és véle
ményüket masszívan megtartókra. A két évjárat csak az attitűdjeiket megtartók kö
zött mutat statisztikailag is értékelhető eltérést: a fiatalabbak mindig nagyobb affini
tást mutattak a vállalkozás iránt, mint az idősebbek. Ez összecseng a fiatalabb ko- 
horsz újat kereséséről, a változások iránti fogékonyságáról mondottakkal. Mindkét 
évjáratnál azok a véleményváltoztatók vannak legtöbben, akik 1980 óta barátkoztak 
meg a vállalkozás gondolatával. Ez a tény is arra enged következtetni, hogy a 
nyolcvanas években valóban nagy horderejű gazdasági folyamatok rendezték át az 
emberek gondolkodását, mintegy előkészítve a piacgazdaságra való áttérést. A 
mérnökök tekintélyes része életkortól függetlenül felfigyelt az új lehetőségekre, és 
szívesen vállalta (volna), illetve ténylegesen is vállalta a hierarchikus- és egyéb kö
töttségektől mentes, más kötöttségekkel viszont terhes szabadfoglalkozás áldásait 
és kockázatait.

2. A szabadfoglalkozás mellett és ellene szóló érvek

Mind 1980-ban, mind 1990-ben minősítették a mérnökök azokat az érveket, amelyek 
a szabadfoglalkozás mellett, illetve ellene szólnak. Az indoklások mindkét időpontban 
hasonló módon szerveződtek faktorstruktúrába. A vállalkozás lehetőségeire vonatko
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zó nézetek jellemzésére a két időpontra külön-külön futtatott faktoranalízis rotálatlan 
első faktorát használtuk.

A s za b a d fo g la lko zá s  m e lle tt és e llen e  szóló é rve k*  
1980, 1990

1980

1963-as 

1990

1973-as
évjárat

1980 1990
M e lle tte  szó l:

ANYAGIAK .51310 .47043 57988 .34445
AUTONÓMIA .79907 .37672 .67976 .37180
HATÉKONYSÁG .67564 .52849 .43705 .38714
VÁLLALKOZÓKEDV .54926 .20575 .40778 .42134
MUNKATÁRSAK .54902 .55131 .30894 .43912

E llene  szó l:

TŐKEHIÁNY -.17294 .45065 -.09952 .28836
SZAKMAI OK -.26859 -.01665 -.28249 -.27001
ADÓ -.19258 .45713 .16127 .60146
NINCS ADOTTSÁGA -.24604 -.42349 -.48901 -.48904
BIZONYTALANSÁG -.17502 .02847 -.28666 -.09940
ELVEIVEL ELLENKEZIK -.10500 -.26936 -.08138 -.31281

saját érték (százalék 20 15 15 15

* A szabadfoglalkozás mellett és ellene szóló érvek rotálatlan első faktorának faktorsúlyai 
1980-ban, illetve 1990-ben

1990-re a szabadfoglalkozással kapcsolatos pozitív indoklások faktorsúlyai csökken
tek. A negatív indokok faktorsúlyai 1980-ban — ha kicsik is voltak — negatív előjelű
ek; azaz a szabadfoglalkozás iránt affinitást mutatók a hátrányokkal nem számoltak 
(kivéve a fiatalabb évjáratnak a szabályozókkal kapcsolatos fenntartásait). 1990-re a 
tőkehiányt és a külső feltételeket (például adó, jogszabályok stb.) már komolyan 
számításba veszik mint a szabadfoglalkozás ellen szóló érveket. 1980-ban a faktoron 
magas faktorpontot elérők a vállalkozást mint sok előnnyel kecsegtető és hátrányok 
nélküli perspektívát képzelték el. ’90-re, amikor a vállalkozás sokuk számára jól ismert 
tereppé lett, a realitásoknak már nagyobb szerepet juttattak. E faktorok mint a vállal
kozás melletti és elleni érvek összevont mutatói, egyben a szabadfoglalkozás elfoga- 
dása-elutasítása dimenzió jó mérőszámainak is bizonyultak, és így alkalmasak arra, 
hogy segítségükkel e vélekedések változásait is leírjuk:
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A kar(t)-e  szabad fog la lkozású  lenn i, és  a szabadfog la lkozás m e lle tt, ille tve e llen  szó ló  é rvek  
19 80 -ban  és 1990-ben

1980

1963-as 

1990

1973-as
évjárat

1980 1990

sohasem akart -.46 -.79 -.55 -1.10
régen akart, ma már nem .43 -.75 .31 -.46
régen nem, de ma igen -.47 .22 -.56 .03
mindig akart 1.12 .31 .83 .31

megmagyarázott hányad: 49% 19% 45% 18%

*A negatív factorscore-átlagok a szabadfoglalkozás ellen, a pozitívok pedig a mellette szóló 
érvek túlsúlyát jelentik.

A táblázat jól mutatja, hogy a vállalkozással kapcsolatos pozitív attitűdök mindkét 
időpontban azoknál erősek, akik úgy nyilatkoztak, hogy szívesen lennének vállalko
zók; és azok, akik nem akartak vállalkozók lenni, sok negatív indokot vonultattak fel a 
vállalkozás ellen. A két felvételi időpont között attitűdöt változtatók az érveken is 
változtattak: akik elálltak a vállalkozás gondolatától, a korábbi pozitívumok helyett 
negatívumokat, akik az 1980-as elutasítás után 1990-re az igenlést választják, a ko
rábbi negatívumok helyett a vállalkozás pozitívumait emelik ki inkább. Az attitűdök és 
a hozzájuk tartozó indoklások rendszere tehát konzisztens. Meg kell azonban jegyez
nünk, hogy az 1980-as attitűdök képlékenyebbek a maiaknál, hiszen akkor még nem 
a realitáshoz, hanem a vágyakhoz fűződtek, ennek ellenére azt a tételt látszanak 
bizonyítani, hogy „a vállalkozó nem lesz, hanem születik". Ugyanis akik tíz évvel 
ezelőtt vonzó perspektívát láttak a vállalkozásokban, azoknak nagy része mára az is 
lett, és/vagy sokkal pozitívabban ítélik meg a szabadpályát, mint azok, akik '80-ban 
nem akartak ugyan vállalkozók lenni, de ma nem kötött pályán dolgoznak. Sőt, azok, 
akik csak kacérkodnak a vállalkozás gondolatával, attól függően látnak több vagy 
kevesebb pozitívumot a vállalkozásokban, hogy tíz évvel ezelőtt akartak-e vagy sem 
szabadfoglalkozásúak lenni.

3. A vállalkozói attitűdök és az objektív paraméterek összefüggése

Bár a szabadfoglalkozás iránti vágyakozás 1980-ban a legtöbb mérnök számára 
pusztán „plátói" maradt, már akkor mutatkozott néhány olyan összefüggés, amely 
azután 1990-re vált határozottabbá.

A szabadfoglalkozás iránti affinitás már 1990 előtt is hatással volt a mobilitási 
hajlandóságra és a munkahelyválasztás preferenciáira. A szabadfoglalkozás erőteljes 
elfogadása és a munkahelyi mobilitás irányultsága, például az ágazat megválasztása,
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és kiváltképpen az 1980-1990 közötti munkahelyváltás szoros összefüggést mutat. 
Kiemelendő, hogy 1980 után olyan új vonások fedezhetők fel a mobilitásban, ame
lyek a korábbi (1953-tól regisztrált) tendenciákkal ellentétesek. Az ipar 1980 után már 
befogadó és nem kibocsátó ágazat. Ennek mintegy ellenpontjaként a felsőoktatás és 
a kutatás többé nem felvevő-megtartó, hanem fogyó ágazat. Ez kétségtelen össze
függést mutat a jövedelmek elemzésénél tapasztaltakkal, azaz az ipar javuló és a 
költségvetési szervek, különösen a felsőoktatás drasztikusan romló pozíciójával. A két 
évjárat e közös magatartásán túl eltérést mutat abban, hogy az idősebbek megálla- 
podottabbak, a fiatalabbaknál nagyobbak az ágazatközi mozgások. Ez következhet 
abból, hogy ők ebben az időszakban voltak abban az életkorban, amikor keresték a 
„végleges” helyüket.

A munkahely jellege szerinti megoszlásban már 1980-ban is az építőiparban dol
gozók mutattak erős affinitást a vállalkozás iránt: akik vonzódtak a szabadfoglalko
záshoz, azoknak egy része igyekezett 1980 előtt is a legális és alegális (második 
gazdaságbéli) magánszektorban munkát találni, és ha lehetőség nyílt erre, kiváltották 
a magántervezői engedélyt. (Jóval kisebb arányban, de a felsőoktatásban dolgozók 
is éltek ezzel a lehetőséggel). A szabadfoglalkozás iránti vonzódás arra inspirálta 
kiváltképpen a fiatalabbakat, hogy szándékukat tíz év alatt tettre váltsák, és a magán- 
tervezői tevékenységen túl más formákat is keressenek: teljes vagy részmunkaidő
ben átléptek a magánszektorba.

Az ágazatok közötti váltás tehát szektorváltást is jelenthetett: a szektor szerinti 
megoszlás mindkét időpontban és mindkét kohorsznál szoros kapcsolatot mutat a 
szabadfoglalkozáshoz fűződő attitűdökkel.

A szocializmus egyik illúziója volt a „kis cég nagy kockázat, nagy cég kis kocká
zat” elve. Ennek szellemében irányították a pályakezdő mérnököket a nagy-, sőt 
mamut-vállalatokhoz. Az említett gazdaságossági szlogen mögött a nagyipart, főként 
a nehézipart politikai szereppel felruházó ideológiák álltak. Mint ismeretes, mindhiá
ba: a korszerű nagyipar a sok mérnök ellenére sem tudott megteremtődni. Nem kis 
mértékben ezzel magyarázható, hogy a mérnökök pályájuk során mindvégig a mun
kahelyi mobilitás kiemelt irányának tekintették a nagyobb cégektől a kisebbek felé 
törekvést. Ezt a lépést szakmai szempontokkal indokolták, ami valószínűsíti ama 
feltételezésünk helyességét, hogy a nagyüzemek általában nem tudták jól hasznosí
tani a mérnöki tudást. Az elmúlt tíz évben elsősorban az 1980-ban még ritkaságnak 
számító, 1990-re azonban már elterjedtebbé vált kislétszámú cégek — kft, bt, rt, 
külföldi vegyesvállalatok stb. — felé iparkodtak az erős vállalkozói hajlandósággal 
rendelkezők. Innen a munkáltatói létszám és a szabadfoglalkozás iránti affinitás 
összefüggése is. Választásuk indoklásában az anyagiak mellett fontos szerepet ka
pott a munka hatékonysága és autonómiája, valamint az, hogy maguk választhatják 
meg munkatársaikat, nincsenek kiszolgáltatva a hozzá nem értő főnököknek és kollé
gáknak.
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Ezeknek az egzisztenciális lépéseknek köszönhetően a szabadfoglalkozással kap
csolatos attitűdök és a jövedelmek között is összefüggés van: összjövedelmüket 
tekintve a fél- vagy főállású „maszekok" keresnek a legtöbbet.

A magas beosztás és a (hajdani) MSzMP-tagság viszont kifejezetten ellentétes a 
vállalkozói hajlandósággal. Ugyanez mondható el a kitüntetésekről is: akiknek a mun
káját gyakorta és magas kitüntetésekkel honorálták, igencsak idegenkednek a vállal
kozástól. Feltehetően a jól beilleszkedő alkalmazottak jellemzőit érhetjük tetten 
ezekben az összefüggésekben.

És végül még egy említésre érdemes kapcsolat: az idősebb évjárat „maszekjai" 
igen komoly innovációs múltat mondhatnak magukénak, élettörténetükkel is illusztrál
va, hogy mennyi akadály állt szakmai önmegvalósításuk előtt, s hogy számukra a 
vállalkozás nem a szerencselovag-jelmez felöltése.

Összegezve: vállalkozó lesz is, meg születik is. Aki nagyon akart, már 1980-ig is, 
a jogi szabályozók szövevényében eligazodva, és mindenek dacára vállalkozott. Aki 
akart, de szándéka valamilyen ok miatt nem realizálódhatott, kivárta a relatíve kedve
zőbb lehetőségeket. A fiatalabbak már a pályára lépésükkor eredendően vonzódtak 
a nem-állami szektorhoz és a nyolcvanas években végbement változásokra gyorsab
ban reagáltak, mint idősebb pályatársaik. Ebben szerepet játszott/játszhatott az idő
sebb korosztályok „kiszorításos" magatartása, ti. hogy az egyetemekről korábban 
kikerült korosztályok lefoglalták a „jó” állami állásokat. Annak is van valószínűsége, 
hogy a fiatalokat már kevésbé szoktatta hozzá (leáldozóban lévén) a „szoros" terv- 
gazdálkodás a (nagy)vállalatok biztos rendeléseihez, a monopolhelyzethez, az ala
csony kockázathoz.

A nyolcvanas évek végétől a politikai-társadalmi válság elmélyülésével párhuza
mosan a jogi-gazdasági mikroklíma nem látványos, fokozatos, de gyökeresnek 
mondható változásai kihívást jelentettek a vállalkozói mentalitásúak számára anélkül, 
hogy — ekkor még — ellehetetlenítették volna a hagyományos alkalmazotti keretek
hez ragaszkodók helyzetét.

4. A vállalkozói attitűd és az egyéb vélemények összefüggése

A két kohorsz — eltérő személyesen megélt történelme miatt — ténylegesen is más
ként ítélte meg a gazdasági, a társadalmi és a politikai válságot, és ez le is csapódott 
az alkalmazotti kontra vállalkozói mentalitás szempontjából vizsgálható nézetrendsze
rek eltérő sajátosságaiban.

Elsőként azokat a kérdésköröket vesszük sorra, amelyek mindkét évjáratnál és 
azonos módon illeszkednek a vállalkozói attitűdökhöz. Itt tehát generáció-független 
és koherens értékorientációkkal számolhatunk.

Minél elutasltóbb valaki a vállalkozással szemben, annál határozottabban igenli a 
szocialista tervgazdaságot, aki viszont vonzódik a szabadfoglalkozáshoz, az a vonza
lom erősségének megfelelően piacgazdaság-párti. Az általunk alkalmazottinak neve
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zett mentalitásúak, tehát a vállalkozástól idegenkedők mindenekelőtt az ipar fejleszté
sének, a népgazdasági tervezés szigorításának, színvonalemelésének, valamint a 
nagy tapasztalatok és (igen kis előfordulási gyakorisággal ugyan) a politikai megbíz
hatóság okán a régi vezetógárda pozícióban maradásának tulajdonítanak jelentősé
get. Elvetik ugyanakkor a veszteséges vállalatok megszüntetésének, a szabad 
bérgazdálkodásnak, a vállalkozások elterjedésének, a világpiaci árakhoz igazodás
nak, egyáltalán a piacgazdálkodásnak a korabeli gazdasági reformban megfogalma
zódó követelményeit. Elvetik mint olyanokat, amelyek inflációt, nemkívánatos 
társadalmi konfliktusokat, a többség érdekeit sértő következményeket indukálnak; 
véleményük szerint ezek az intézkedések összességében több kárt okozhatnak, mint 
amennyi hasznot hajtanak. Természetesen a vállalkozáspártiak éppen ellenkezőleg 
vélekednek. A fenti sarkított nézetek képviselői nem alkotnak két, élesen elkülönülő 
halmazt a válaszadó mérnökök körében, csupán többé-kevésbé képviselik a piacel
lenes kontra piacpárti attitűdöt. Ily módon az alkalmazotti mentalitás és piacellenes
ség, illetve a vállalkozói mentalitás és piacpártiság természetesen nem szinonimák, 
csupán szoros együtt járásukról beszélhetünk.

A magántulajdonba kerülő termelőeszközök ezredfordulóra becsült magántulajdo
ni aránya együtt nő a vállalkozói hajlandósággal, tehát a vállalkozói vágyak egyenes 
arányban állnak a kapitalizálódás várható ütemének becslésével. Arra a kérdésre, 
hogy optimális esetben hány százalék legyen a termelőeszközök magántulajdonának 
aránya az ezredfordulóig, szintén a vállalkozói affinitás függvényében válaszoltak. 
Minél vonzóbb valaki számára a privatizálódás, annál nagyobb arányú privatizálódást 
tartott szükségesnek. Érdekes módon a két évjárat nem teljesen azonos módon 
gondolkodott a becsült jövő kérdésében. Az idősebbek visszafogottabbak, kevésbé 
optimisták a kapitalizálódás kiterjedését illetően, de a Sollen tekintetében már nincs 
különbség az évjáratok között. Az optimumot illetően egyik kohorsz átlaga sem éri el 
az 50 százalékot, tehát a kapitalizálódásnak nemcsak óvatos jövőt jósoltak, de nem 
is tartották kívánatosnak a termelőeszközök magánosításának túl nagy arányát.

Az imént említett változókból és további három kérdésből (ti. hogyan változik a 
költségvetésből támogatott veszteséges vállalatok támogatásának aránya a közeljö
vőben; vállalhatók-e vagy sem a veszteséges vállalatok bezárásával járó feszültsé
gek; valamint a fejlett országokhoz viszonyítva a GDP tekintetében további 
leszakadásunk, vagy felzárkózásunk várható-e) aggregált jövőkép változó a polgáro
sodás, modernizálódás perspektívájára vonatkozik. Ez esetben is azt tapasztaltuk, 
hogy mindkét évjáratnál igen szoros az összefüggés a vállalkozói hajlandóság és a 
jövőkép között: akiket foglalkoztat a vállalkozás gondolata, reményteljesebbnek látják 
a kapitalizálódás jövőjét, mint azok, akik elzárkóznak ettől.

Ezzel végére is értünk azoknak a véleményeknek, melyek mindkét évjáratnál egy
irányú, ha nem is azonos erősségű összefüggést mutatnak a vállalkozói hajlandóság
gal. A továbbiakban megkíséreljük felrajzolni, hogy milyen nézetek kísérik egyik és 
másik kohorszban a szabadfoglalkozásra vonatkozó attitűdöket.
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A mérnökökhöz, illetve a társadalom egészéhez viszonyított létrán való önelhelye
zés és a szabadfoglalkozás igenlése-elutasltása is összefügg. A fiatalabbak minél 
vonzóbbnak találják a szabadfoglalkozást, annál magasabbra helyezik magukat a 
társadalmi létrán. Láttuk, hogy az 1973-ban végzetteknél a társadalomhoz viszonyított 
létrán való önelhelyezés és az objektív helyzetváltozás összefüggött: a kohorsz az 
1980-hoz viszonyított javuló pozícióit a társadalmi létrán történő magasabb önelhelye
zéssel „honorálta". Az idősebbek relatív helyzetromlásként élték meg az elmúlt tíz 
évet, és ezt a létrán történő gyengébb osztályzattal is kifejezték, ez azonban nem 
kongruens a vállalkozói affinitással. Ugyanakkor a mérnökökhöz viszonyítva a vállal
kozást elutasítóktól a félállású maszekokig haladva érzékelhetően nő a létrán szerzett 
átlagpontszám, de a jelenleg teljes munkaidőben vállalkozók jóval alacsonyabbra 
helyezték magukat. Ennek feltehető magyarázata, hogy a kérdésre (ti. egy olyan 
kvalitású mérnöknek mint Ön, hol kellene elhelyezkednie ezen a képzeletbeli létrán) 
adandó válasznál az idősebb mérnökök számára a viszonyftási alap az eddigi sike
resség által is igazolt kvalitás, melyhez képest a társadalom leggazdagabbjai érdem
telenül állnak magasabban a jövedelmi hierarchiában. (Ne feledjük, az idősebb 
kohorsz szabadfoglalkozásúinál magas az innovációban nagy sikereket elértek ará
nya). Nem zárható ki az a hipotézis sem, hogy elégedetlenek, mert hatvanas éveik 
felé járván „maszekká” kellett válniuk ahhoz, hogy ezt a jövedelmi nívót elérhessék. 
Vélhetik, hogy képességeik alapján ilyen életkorban, egy hosszú életpálya vége felé 
alkalmazottként is megilletné őket a magas jövedelem.

A kérdőív egyik blokkja különböző előre megfogalmazott, a korabeli sajtóban 
gyakran szereplő szlogenek formájában tudakolta a mérnökök rossz közérzetének 
okait. Arra kérte a válaszadókat, hogy egyetértésük mértékével fejezzék ki, szerepet 
játszanak-e ezek a sokat hangoztatott nézetek a mérnökök hangulatában. Ezúttal 
természetesen csak azokat az itemeket emeljük ki, amelyek szignifikáns összefüg
gésben állnak a vállalkozói hajlandósággal.

Az idősebbek közérzetét merőben más tényezők befolyásolják, mint a fiatalabba- 
két. A vállalkozási hajlandóság függvényében az idősebb kohorsznál növekszik a 
válaszok egyetértésének mértéke mind a „nincs teljesítményérdekeltség a munká
ban”, mind „a mérnökök főnökei nem képzett emberek" itemek megítélésében. Való
színűleg a jól sikerült beilleszkedés motiválja azokat, akik soha nem, vagy csak 
feltételesen akartak szabadfoglalkozásúak lenni, ezért számukra ezek nem közér
zetrontó tényezők. A vállalkozást pártolóknál azonban éppen a szabadfoglalkozás 
választásának a legfontosabb indokait képezi a munka autonómiája, hatékonysága, a 
munkatársak szabad megválasztása stb., így a különböző dimenziókban kifejtett vé
lemények koherens gondolatrendszerbe illeszkednek.

A fiatalabb évjárat rossz közérzetének alakításában más tényezők kapnak kitünte
tett szerepet. Fájlalják, hogy a munkáltatók nem tesznek különbséget egyetemet és 
főiskolát végzett műszakiak között, hogy nincs a magas szintű képzettségnek kellő 
társadalmi presztízse, és hogy a műszaki szempontok háttérbe szorulnak a politikai
akhoz képest. Mindhárom vélekedés esetében a vállalkozási hajlandóság függvényé
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ben nő az egyetértés aránya, azaz minél vonzóbbnak tartják a szabadfoglalkozást, 
annál közérzetrontóbb szerepet tulajdonítanak a fentieknek. Nem alaptalanul, mivel a 
műszaki főiskolákról kikerült nagy létszámú évfolyamok különösen érzékenyen érintik 
az 1973-ban végzett kohorsz pályaesélyeit, ezzel együtt a privatizálódási esélyeiket 
is. A mérnöki munkaerőpiacra berobbant főiskolások mind a munkaköri leírásban, 
mind a „tól-ig" bérhatároknál azonos elbírálás alá esnek az egyetemi diplomát szer
zettekkel. Ez is magyarázhatja a válaszadó mérnökök vélekedését a tudás társadalmi 
presztízsének leértékelődéséről. És végül a műszaki szempontok háttérbe szorulása 
a politikaiak mögött jól érthető annak fényében, hogy e kohorsz vállalkozói hajlandó
sága és az MSzMP-tagságuk fordított arányban áll.

Ki mint él, úgy (tél. A mérnöki pálya sikerességének titkát az idősebbeknél a 
vállalkozó szelleműek a verbális készségben és a külföldi munkavállalásban, kikülde
tésben látják.

Ugyanakkor a fiataloknál csak a másodállások, mellékfoglalkozások függenek 
össze a szabadfoglalkozás iránti affinitással: minél inkább vállalkozó szellemű a vá
laszadó, annál inkább az a véleménye, hogy az a sikeres mérnök, aki jól helyezkedik 
a második gazdaságban. Már többször utaltunk arra, hogy a fiatalabb kohorsz egész 
pályaútját végigkísérte a mellékjövedelmek kitüntetett szerepe a megfelelő összjöve- 
delmi nívó elérésében, ennek fényében vélekedéseik nem nélkülözik a realitásokat.

A korabeli válság okait illetően is elkülöníthető a két évjárat gondolkodása a vállal
kozói affinitás függvényében. Az idősebbeknél mennél erősebben rokonszenvezik 
valaki a vállalkozással, annál inkább ért egyet azzal, hogy a válságért a sztálinizmus 
gyökereinek kiirthatatlanságát és a KGST-tagságot okolhatjuk. Éppen ellentétes irá
nyú ugyanakkor a vállalkozási affinitással az a feltételezés, hogy gazdasági gondjain
kat a fejlett tőkés országok magatartása okozza. A fiatalabbaknál — túl azon a már 
említett érven, hogy a bajok forrása a sztálinizmussal való leszámolás késlekedése —- 
csupán egy olyan item akad, amely összefügg a szabadfoglalkozás iránti hajlandó
sággal. A 16 elemből álló „válság-lista" végére felvettünk egy, a saját korabeli lelkiál
lapotunktól sem idegen állítást: az a baj, hogy nem ismerjük a bajok fő okát. Nos a 
fiatalabb kohorsznál a vállalkozást kisebb-nagyobb mértékben elutasítók maximálisan 
egyetértettek ezzel, míg a vállalkozásbarátok elhatárolódtak tőle. Mintha ők — már
mint a vállalkozással szimpatizáló fiatalok — ismerni vélték volna a korabeli válság 
okát, csak éppen nem gondolkodtak egységesen, ki ezt, ki azt látta meghatározónak.

5. Tétova kísérlet a politikai erővonalak rekonstruálására

Az 1989-90-es kérdőív válaszai szinte árasztották a válsághangulatot, a politikai
ideológiai bizonytalanságot. A véleménykérdések összeállításakor magunk sem ad
tuk jelét váteszi képességnek: mai szemmel nézve semmit nem kérdeztünk, ami a 
későbbi politikai változások irányait és a vele kapcsolatos attitűdöket mérhette volna, 
viszont számos kérdés foglalkozott a gazdasági reform, a modernizáció megítélteté-
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sével — amolyan reformszocialista kontra ortodox államszocialista, állampárti néző
pontból.

Mégis megkíséreltük rekonstruálni a főbb politikai vonulatokat a válaszokból, kí
váncsian arra, hogy a vállalkozói attitűd vonatkozásrendszerében hogyan viselkednek 
a különböző politikai irányzathoz sorolható mérnökök. Különösen az 1990-es válasz
tások után jól körvonalazódó hármas tagolódás, a nemzeti-konzervatív, a liberális és 
a szocialista-szociáldemokrata irányzat utólag többé-kevésbé kibogozható volt a 
mérnökök különböző kérdésekkel kapcsolatos véleményeiből.

Metodikailag nem volt problémamentes ez a munka, hiszen eredetileg nem erről 
szóltak a kérdések. A kérdőív egyik blokkja különböző értékek preferenciáira kérde
zett. Az ebben szereplő értékek választása jól elkülönfthetővé tette a liberális kontra 
szocialista nézeteket vallókat. A nemzeti-konzervatív irányzat képviselőit csak egy 
másik item-sor válaszaiból sikerült azonosítani, nevezetesen azokat soroltuk ide, akik 
a társadalmat feszítő problémák közül a magyar nemzetet sújtó tragédiaként élték 
meg a Fekete Gyula-i víziókat: fogy a magyar (csökken a népesség), fogy a magyar 
(növekszik az öngyilkosság), senyved a magyar (terjed az alkoholizmus, a kábítósze
rezés, növekszik a bűnözés stb.), továbbá — a konzervatív szemlélet megjelenítői
ként — azokat, akik a korabeli válság okai között kiemelkedő jelentőségűnek ítélték a 
múlt értékeinek szétzilálását. Következésképpen a legvitathatóbb, mert számunkra is 
a legkevésbé előrejelezhető, a nemzeti-konzervatív vonulat volt. A korabeli ellenzéki 
vízválasztó — túl a Beszélő szellemét tükröző liberális-demokratikus követeléseken 
— sokkal inkább Bős-Nagymaros és egyáltalán a dunai vízlépcső kérdése volt, mint 
mondjuk Trianon, a tizenötmillió magyar, a sajátos magyar út, a népnemzeti gondolat, 
vagy a kárpótlás, az egyházi intézmények visszaadása, a koronás elmer kérdése stb. 
Ily módon nem állíthatunk olyan tételt, miszerint a mérnökök körében nem kris
tályosodtak ki a ma már jól látható konzervatlv-nemzeti-keresztény nézetrendszerek, 
legfeljebb azt mondhatjuk, hogy mi nem „mértük” azokat.

A három nézetrendszer bemutatására az alfabetikus sorrend kínálkozik a politikai
lag legsemlegesebbnek.

A liberalizmus skálát a felkínált tizenöt értékből a szabadság, a szuverén gondol
kodás és a tolerancia, valamint a társadalmi problémák blokkból a „demokrácia 
hiánya” itemek; a nemzeti-konzervatív skálát a kérdezéskori Magyarország 
legsúlyosabb problémái közül a népesség csökkenése, az öngyilkosság, az 
alkoholizmus, a kábítószer terjedése, a bűnözés növekedése, illetve a múlt 
értékeinek szétzilálódása itemek; a szocialista-szociáldemokrata skálát az 
egyenlőség, az igazságosság, a testvériség (kollektivitás) és a biztonság itemek 
alkotják.

A liberális skála eloszlása mindkét kohorszban kiegyenlített (nagyjából harma- 
dolódnak a választások a nem-választók, az egy és a több értéket választók
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között), de a fiatalabb évjárat körében valamivel nagyobb a liberális értékek 
népszerűsége (alacsonyabb a teljes elutasítás aránya).

A nemzeti-konzervatív irányultság skálája is egyenletes, viszonylag alacsony a 
teljes elutasítás (25% alatti), és nem kevés az egynél több értéket említők száma 
(35% körüli).

Ugyanakkor a szocialista skála „ferde”, a mérnököknek csaknem fele egyáltalán nem 
rokonszenvezett a szociáldemokrata értékekkel, és alig több mint egytizedük válasz
tott egynél több értéket. Bizonyára közrejátszanak ebben metodikai okok is: talán az 
igazságosságot kivéve nem volt kellő felhívó jellegük a szocialista eszményeket kife
jezni hivatott itemeknek. A feltételezett okok sorából nem hagyható ki a korabeli 
ellenzéki hozzáállás — „bármit inkább, mint a szocializmust" — hatása sem, azaz a 
létező szocializmusból való kiábrándultság. Továbbá az sem, hogy a hagyományos 
szociáldemokrata értékeket az ötvenes években a sztálinizmus doktrínája ugyanúgy 
tűzzel-vassal irtandónak tartotta, mint a keresztény vagy a liberális-polgári eszménye
ket, és ennek az értékrendnek enyhén szólva nem kedvezett a Kádár-korszak.

A fenti feltételezéseket látszik igazolni a politikai nézetrendszereknek a hajdani 
MSzMP-tagsággal való kapcsolata. A fiatalabbak között a párttagok aránya kisebb 
volt, mint az idősebbeknél, amikor azonban a pályán töltött évek szerint, tehát időará
nyosan vizsgáljuk a párttagságot, a két kohorsz közötti különbség eltűnik. A történe
lem persze nem engedi meg a „mi lett volna, ha" kérdés feltevését, ezért csupán 
spekuláció azt feltételezni, hogy ha a nyolcvanas években a létező szocializmus nem 
rendül meg alapjaiban, az 1973-ban végzett kohorsz is úgy viselkedett volna a párt
tagság tekintetében, mint ahogyan a pályán töltött megfelelő időben viselkedtek idő
sebb pályatársaik. Ennek ellenére megkockáztatható az a vélekedés, hogy 1990-ig a 
párttagság inkább volt vizsgálható a mérnök-karrier kötelmeként, mintsem a politikai 
attitűdök szempontrendszeréből. Annál is inkább, mert a három politikai irányzat és 
az MSzMP-tagság közötti kapcsolat eléggé sajátos: a liberális beállítottságúak mind
két évjáratban konzisztensen viselkedtek, nem lettek párttagok. A nemzeti-konzerva
tív irányzat képviselőiről már nem mondható el ugyanez, szép számmal akadnak 
közöttük párttagok. A legmeglepőbb azonban az, hogy a szocialista eszmék képvise
lői sem alkotnak nem hogy azonos, de még szignifikánsan érintkező halmazt sem a 
párttagokkal. Azaz nem mondhatjuk, hogy a két évjárat párttagjai szociáldemokrata 
értékeket vallottak volna, sem azok, akik a válaszadáskor már mérlegelték a kilépést, 
vagy ki is léptek az MSzMP-ből, sem azok, akik még hithű párttagnak vallották 
magukat. Ez visszautal a szocialista nézeteket vallók alacsony arányáról mondottak 
valószínűségére.

A két évjárat között akadnak említésre érdemes különbségek a politikai értékorien
tációk rendszerében. Az idősebbek körében a liberális beállítottságúak negatív korre
lációt mutatnak mind a nemzeti, mind a szocialista nézeteket vallókkal, ezzel 
szemben a fiatalabbaknál a liberálisok és a másik két irányzat képviselői között nincs

5 8



összefüggés, nem is vonzzák, nem is zárják ki egymást. Ugyancsak eltérő vonás, 
hogy az idősebbeknél a nemzeti-konzervatív értékeket választók vonzódnak a szo
cialista értékekhez is, a fiataloknál pedig éppen ellentétes — negatív — összefüggés 
mutatható ki.

Persze ami a politikai nézetrendszerek rekonstruálásának kísérletét illeti, bár ön
magában is érdekes, e helyütt csupán azt szolgálja, hogy teszteljük vele a vállalkozói 
hajlandóságot.

Azok, akik magas pontszámot érnek el a liberális skálán, mindkét évjáratban erős 
hajlandóságot mutatnak a vállalkozások iránt. A nemzeti-konzervatív irányzat képvi
selőinél nincs szignifikáns összefüggés a vállalkozással kapcsolatos változók egyiké
vel sem, és ugyanez mondható el a szocialista értékeket vallókról is. Azaz sem 
konzekvens elutasítást, sem konzekvens affinitást nem mutatnak e két nézetrendszer 
alá sorolt mérnökök.

A vállalkozói és a liberális attitűdök sajátos együtt járását jelenti, hogy a liberális 
értékeket azok fogadják el, akik 1980-ban is szívesen lettek volna szabadfoglalkozá
súak, függetlenül attól, hogy mára azok lettek-e vagy sem.

A vállalkozói hajlandóság erőssége és a liberális attitűdök közötti összefüggés 
valamivel gyengébb a fiatalabb évjáratnál, mint az idősebbeknél. Lényeges egyezést 
tapasztalhatunk ugyanakkor a két kohorsznál abban, hogy az 1980-1990 közötti 
véleményváltozás szerint a mindig is vállalkozni akarók és — érdekes módon — a 
vállalkozásban csalódottak, azaz a tíz évvel ezelőtti affinitásukat feladók erőteljesebb 
liberális beállítottságot mutatnak, mint a vállalkozást mindig elutasítók és a frissen 
elkötelezettek.

Láttuk, hogy a fiatalabb évjáratban a vállalkozási hajlandóság és az objektív para
méterek jóval markánsabb együtt járása jellemző, mint az idősebbeknél. Azt is meg
figyelhettük, hogy, ezzel ellentétben, az idősebbek világszemlélete konziszten
sebbnek bizonyult, jobban illeszkedtek a vállalkozói ambíciók az egyéb társadalmi- 
gazdasági-szociális problémák megítéléséhez, mint a fiatalabbak esetében. Úgy is 
fogalmazhatunk, hogy a fiatalabbak nézetrendszere pragmatikusabbnak és a válság 
megítélésében efemernek bizonyult. „Tették, de nem tudták”. A politikai mezőben 
ugyanakkor mintha jobban eligazodtak volna az idősebbeknél. Talán nem járunk 
messze az igazságtól, ha arra gyanakszunk, hogy kérdőívünk bátortalansága, a re
form kontra ortodox szocialista, valamint a gyökeres gazdasági átalakulás kontra kis 
reformocskák és nagyobb tervgazdasági szigor nézőpontja nem találta telibe a fiata
labb évjárat gondolatvilágát, számukra ez a kiindulási alap olyan másságnak bizo
nyult, amely többé-kevésbé érintetlenül hagyta őket.
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Jegyzetek

1 1989 kora tavaszán küldtük szét először a kérdőíveket, majd nyáron ismételten megkíséreltük a sürgető 
felkérést. Az utolsó beérkezési dátum 1989 októbere ugyan, de postai kérdezésről lévén szó, 1990 
januárjában zártuk le a kérdezést. A visszaküldési arány jóval 50 százalék feletti volt, annak ellenére, hogy 
a gazdaságban már akkor mutatkozó új szelek, a munkaidőben, vagy azon túli kereseti forrásokért folyó 
napi küzdelmek elsodorták a kérdezetteket — nem ritkán külföldre. A már visszaküldött kérdőíveknek 
mintegy két százaléka arról tanúskodott, hogy a munkanélküliség a mérnökök között már akkor sem volt 
ismeretlen.
Statisztikailag a kérdőívek száma elég a feldolgozáshoz, és a két minta összehasonlítása azt mutatta, 
hogy a reprezentativitás biztosított.

2 Az „egyéb" ágazatba soroltuk a közlekedésnél, hírközlésnél, kereskedelemben, mezőgazdaságban, 
vízgazdálkodásban, a pénzügyi területen stb. dolgozókat.

3 Mindkét időpontban azonos módon tettük fel a kérdést: Bizonyára Ö n  is tudja, hogy a m érnökök között 
a k a d  szabad fog la lkozású , ö n  szívesen  önállósodna, szívesen válla lkozna arra, hogy szabad fog la lkozású  
le g y e n ?  Majd: Véleménye szerint m ilyen  indokok szólnak a szabad fo g la lk o zás  mellett, illetve e llene?
A vállalkozással kapcsolatos attitűdök és indoklások rögzítése 1980-ban és 1990-ben azonos módon 
történt.
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Andorka Rudolf— Bruce Headey— Peter Krause

A GAZDASÁGI ÉS A POLITIKAI KÖVETELMÉNYEK 
SZEREPE A RENDSZERVÁLTOZÁSBAN:
MAGYARORSZÁG ÉS KELET-NÉMETORSZÁG 1990-1994

A rendszerváltozás két ideáltípusa

A szocialista rendszerek összeomlása Kelet-Közép-Európában 1989-1990-ben min
denkit, az állampolgárokat, a politikusokat és a társadalomtudósokat egyformán tel
jesen váratlanul érte. Mint Z. Brzezinski, aki talán a leginkább megsejtette, hogy 
ebben a régióban forradalmi helyzet kezd kialakulni (Brzezinski 1988), a rend
szerváltozás után mondta: „A valóság a nyugati győzelemről alkotott legvalószínűtle
nebbnek tartott hagyományos elképzelést is annyira felülmúlta, hogy az szinte meg
döbbentő" (Brzezinski 1992). Ezért aligha lehet azon csodálkozni, hogy sem a politi
kusoknak, sem a társadalomtudósoknak nem volt pontos elképzelésük, részletes 
programjuk arra, hogy a fordulat után mit kell tenni, milyen politikákat fognak bevezet
ni, és mi lesz a hatásuk.

Rögtön a rendszerváltozás után két egymással többé-kevésbé ellentétes stratégia 
fogalmazódott meg: 1. A „sokk-terápia" szerint minél gyorsabban meg kell valósítani 
a magántulajdonon alapuló piacgazdaságra való áttérést, tehát egy csapásra fel kell 
szabadítani az árakat, le kell építeni a külkereskedelmet korlátozó protekcionista 
rendszabályokat, tekintet nélkül arra, hogy ennek következtében hány hazai vállalat 
jut csődbe és mekkora munkanélküliség alakul ki, továbbá minél gyorsabban magán- 
tulajdonba kell átadni az állami tulajdonban lévő vállalatokat, végül le kell építeni a 
„paternalista" szocialista szociálpolitikát, mert az visszatartja a gazdasági élet egyes 
szereplőit attól, hogy teljesen piackonform módon viselkedjenek. 2. A „graduális” 
átmenet stratégiája szerint az azonnali áttérés a legkeményebb piacgazdasági felté
telekre olyan életszínvonal-süllyedést okozhat a társadalom jelentős részénél, amely 
alááshatja nemcsak a piacgazdasági reformoknak és a privatizációnak, hanem a már 
megvalósított demokratikus politikai intézményrendszernek, sőt magának a rend
szerváltozásnak a legitimációját is. Ennek elkerülése végett fokozatosan kell áttérni a 
piaci viszonyokra, még annak az árán is, hogy a piacgazdaságra való áttéréstől 
várható gazdasági fejlődés később indul meg. A sokk-terápia hívei szerint ez azzal a 
veszéllyel jár, hogy a hosszan tartó stagnálás miatt középtávon elvész a létrehozott új 
gazdasági és politikai rendszer legitimációja. A graduális terápia hívei szerint viszont 
a sokk által okozott delegitimáció rövid távon vezethet a piacgazdaság és politikai 
demokrácia elutasításához. Leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy az első stratégia 
esetében a gazdasági követelmények, megfontolások játszanak uralkodó szerepet, a 
másodiknál viszont a politikai szempontok, a politikusoknak az az igénye, hogy saját 
maguk és politikájuk támogatását a választók körében ne veszítsék el.
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Ennek alapján a rendszerváltozásnak két szcenárióját fogalmazhatjuk meg: 1. a 
gazdasági követelmények és 2. a politikai követelmények által vezérelt szcenáriót:

A gazdasági követelmények és a politikai követelmények által vezérelt szcenárlók

A gazdasági követelmények 
által vezérelt szcenárió

A politikai követelmények 
által vezérelt szcenárió

Rövid távon

Gyors privatizáció, 
csökkenő foglalkoztatás 
nagyobb munkanélküliség.

Lassú privatizáció, 
a magas foglalkoztatást 
támogató intézkedések.

A bérek és háztartási jövedelmek, 
csökkennek, kivéve egy kisebbséget, 
amely gyors sikereket ér el 
a magánszektorban.

A bérek és háztartási jövedelmek 
azonos szinten maradnak vagy a 
termelékenységnél gyorsabban nőnek.

Nő a jövedelemegyenlőtlenség. A viszonylag nagyfokú jövedelmi 
egyenlőség fennmarad.

Általános elégedetlenség a csökkenő 
jövedelem és életszínvonal miatt, 
borúlátás a jövőt illetően.

Az elégedetlenség a jövedelemmel 
és életszínvonallal minimális, 
derűlátás a jövőt illetően.

A kormány támogatása, valamint a piacgazdaság 
és a demokrácia legitimációja veszélybe kerül.

A kormány támogatása és a rendszer 
legitimációja fennmarad.

Középtávon

A gazdaság kompetitív előnyei 
maximalizálódnak, gazdasági prosperitás, 
politikai támogatás 
és a rendszer legitimációja.

A kompetitív előnyök nem 
maximalizálódnak, a gazdasági 
prosperitás kevésbé valószínű, 
a politikai támogatás és a rendszer 
legitimációja veszélybe kerül.

Hangsúlyoznunk kell, hogy ebben a tanulmányban semmilyen értékítéletet nem kívá
nunk egyik vagy másik szcenárióhoz kapcsolni. Tartózkodunk attól is, hogy az egyes 
kelet-közép-európai országok tényleges stratégiáját az egyik vagy másik ideáltípus
hoz egyértelműen hozzárendeljük. A valóságban keverednek a két stratégia elemei, 
és a keveredés aránya az egyes országokban szinte évről évre változik. Attól is 
őrizkedünk, hogy ezeket a stratégiákat egy-egy társadalomtudós, politikai tanácsadó
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vagy politikus nevéhez kössük, már csak azért is, mert az egyes szereplők álláspont
jában is nyilvánvaló módosulásokat lehet észrevenni.

Tanulmányunkban a magyarországi és a kelet-németországi háztartás-panel adat- 
felvételek alapján, más adatfelvételekből származó információkat is felhasználva, 
megpróbáljuk megvizsgálni, hogy e két korábbi szocialista országban ténylegesen 
milyen stratégiák érvényesültek és milyen következményeik voltak eddig a lakossági 
jövedelmekre, a foglalkoztatásra és munkanélküliségre, az állampolgárok elégedett
ségére és az új gazdasági, társadalmi és politikai rendszer és intézmények legitimá
ciójára nézve.

Adatfelvételek

A magyar-keletnémet összehasonlításra az ad különösen kedvező lehetőséget, hogy 
mindkét országban sok tekintetben megegyező kérdőívvel és azonos módszerekkel 
háztartás-panel adatfelvétel sorozatra került sor a rendszerváltozás óta.

Az a gondolat, hogy a jövedelmek, a foglalkoztatás és az életkörülmények válto
zását panel-felvétellel, vagyis ugyanazon háztartásoknak és személyeknek évről évre 
ismétlődő megkérdezésével vizsgálják, az Ann Arborban, a Michigani Egyetem mel
lett működő Institute for Social Researchben született. A panel-felvételek nyilvánvaló
an különösen alkalmasak annak a kérdésnek megválaszolására, hogy a szegénység 
és a jólét, a hátrányos vagy kedvező életkörülmények, a munkanélküliség mennyire 
tartós vagy átmeneti jelenségek (Duncan 1984). Amerikában 1968 óta folyik ilyen 
panel-felvétel sorozat.

A panel-módszert fokozatosan más országok kutatói is átvették, közöttük nyugat
német közgazdászok és szociológusok, akik 1984 óta folytatnak panel-vizsgálatot 
(Hanefeld 1987; Krupp—Hanefeld 1987; Krupp—Schupp 1987). Ennek alapján jól 
nyomon lehet követni a jövedelmek dinamikáját az egyéni szinten és ennek alapján jól 
használható információkat lehet adni a társadalompolitikához (Rendtel—Wagner 
1991; Hauser—Hochmuth—Schwarze 1994; Hauser, Ott, Wagner 1994). A nyugat
német panel mintájában 1984-ben 5921 háztartás és a bennük élő 13 919 felnőtt 
személy szerepelt.

A nyugatnémet tapasztalatok alapján a német egyesülés után az úgynevezett új 
vagy keleti szövetségi államokban (a továbbiakban: Kelet-Németország) is megkezd
ték egy hasonló panel adatfelvételt. Ennek mintájában 1990 júniusában 2179 háztar
tás és 4453 felnőtt személy szerepelt. Azóta minden évben újra felkeresték és 
megkérdezték őket jövedelmeikről, foglalkoztatásukról és egyéb témákról.

Amikor hosszabb tervezés után először az OTKA pénzügyi támogatásával, de a 
későbbiekben egyre inkább más forrásokat is igénybe véve, 1992-ben sikerült a 
magyarországi háztartás panel-vizsgálatot megindítani, messzemenően támaszkod
tunk a külföldi tapasztalatokra, közülük is elsősorban a kelet-németországi panel-fel
vétel módszereire. Ebben az a megfontolás vezetett, hogy a Kelet-Németországban
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1989-t6l végbemenő gazdasági és társadalmi változások sok tekintetben hasonlítani 
fognak a magyarországi változásokhoz, ezért pontos összehasonlításuk különösen 
érdekes tanulságokkal szolgálhat, és a magyarországi jelenségek felmérésére a Ke- 
let-Németországban bevált kérdések, módszerek várhatóan jól használhatóak lesz
nek.

Eddig Magyarországon három (1992,1993, 1994) adatfelvételre került sor (mindig 
áprilisban). A mintába került háztartásokat véletlenszerűen választottuk ki, de — a 
költségek mérsékelése érdekében — területileg erősen koncentráltan. 1992-ben 
2059 háztartásról, a bennük élő 4542 felnőttről (pontosabban 16 éves és idősebb 
személyről) töltöttek ki kérdőívet. A panel-felvételek sajátosságából következően a 
minta évről évre kissé változik: egyrészt vannak háztartások, amelyeket nem sikerül 
megtalálni, illetve amelyek megtagadják a válaszadást; másrészt az eredeti minta 
tagjai közül néhányan meghalnak (esetleg külföldre vándorolnak), viszont gyermekek 
születnek „bele" a mintaháztartásokba; végül a 16. életév betöltével korábban külön 
kérdőívvel nem kérdezett háztartástagok azok közé kerülnek, akikről egyéni kérdőívet 
töltenek ki. 1994-ben így 1814 háztartásról, a bennük élő 4028 felnőttről készült 
kérdőív. A megkérdezett háztartások összes népessége (a 16 évesnél fiatalabb gyer
mekeket is beszámítva) 1992-ben 5770, 1994-ben 5182 volt (Sik—Tóth 1992; 1993; 
Tóth 1994).

Ebben a tanulmányban a magyarországi és kelet-németországi átalakulások 
összehasonlítására elsősorban az 1992. évi panel-felvételek adatait használjuk fel, az 
időbeli tendenciák érzékeltetésére némelykor a többi felvétel eredményeire is hivatko
zunk. Hasonlóképpen — a korábban szocialista berendezkedésű országok és „régi" 
piacgazdaságok és demokráciák közötti különbségek érzékeltetésére — az azonos 
kérdésekre Nyugat-Németországban adott válaszokat is felhasználjuk.

A gazdasági, társadalmi, demográfiai és politikai keretfelvételek

Noha Magyarország és Kelet-Németország egyaránt a „szocialista táborba" tartoz
tak, viszonyaik sok tekintetben lényegesen eltértek. Mindekeleőtt Kelet-Németország- 
ban a gazdaság fejlettsége — és ennek következtében — az átlagos jövedelem 
színvonala lényegesen magasabb volt. Ugyanakkor Magyarországon 1986 óta las
san és visszaesésekkel, de vitathatatlanul terjedtek a piacgazdasági viszonyok, míg 
Kelet-Németország szinte az összeomlásig megtartotta a központi tervutasításos 
rendszert. Ennek következtében a magyar társadalom tagjai fokozatosan megismer
hették a piacgazdaságot és megtanulhattak alkalmazkodni követelményeihez és ha
tásaihoz. Ezzel összefüggésben lényegesen szélesebb körű volt az egyéni szabad
ság, kevésbé volt éles az elnyomás, a mindennapi élet politikai és rendőri szabályo
zása.

Teljesen eltérően ment végbe a rendszerváltozás. Magyarországon a társadalom 
nagy többségének elégedetlensége és az ebből fakadó politikai nyomás, valamint a
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hatalmi elit egyre növekvő részének reformkészsége együttesen hozta létre a rend
szer megváltozását. Ezért találó a T. G. Ash (1990) által „kitalált" elnevezés: „refoluti- 
on” , vagyis részben reform, részben revolúció. Kelet-Németországban a hatalmi elit 
majdnem az utolsó napokig kitartott mindenféle reform vagy liberalizálás merev eluta
sításánál, így a rendszer szinte egyik pillanatról a másikra omlott össze a nevezetes 
magyarországi határnyitás, az ezt követő tömegtüntetések hatására és legfőképpen 
valószínűleg annak felismerése nyomán, hogy a Szovjetunió vezetése már nem haj
landó szükség esetén katonai erővel biztosítani a rendszer stabilitását. Kelet-Német- 
ország rögtön egyesült Nyugat-Németországgal, ezzel szemben Magyarországnak 
— nem lévén „nyugati" fele — független államként, mondhatnánk, egyedül kellett 
megvalósítania a rendszerváltozást.

Az egyesülés következtében a keletnémeteket érintő politikai döntéseket az egye
sült Németország parlamentje és kormánya hozza, ahol Kelet-Németország képvise
lete — lakosságának száma alapján — alig több, mint egyötödrész. Az 
egyesülésnek, a népességszámban sokkal nagyobb és lényegesen gazdagabb Nyu
gat-Németországgal egy államban való együttélésnek egyik következménye volt az, 
hogy a keletnémet országrészek igen lényeges gazdasági segítséget kaptak a nyu
gati országrészektől. A nagyságrend érzékeltetésére idézzük azt az adatot, hogy
1992- ben a szövetségi kormányzat 218 milliárd német márkát juttatott (kelet-németor
szági adóbevételeken felül) a kelet-németországi közszolgálati (public) szektornak. 
Ez az egyévi összeg többszöröse a teljes magyar külföldi adósságállománynak. A 
kelet-németországi magánfogyasztásnak körülbelül egyharmadát a szövetségi költ
ségvetésből, tehát a nyugati forrásokból finanszírozták (OECD 1992).

Ezzel szemben Magyarországon természetesen az országban választott parla
ment és az összetétele alapján megalakított kormány dönt mindenkor az állampolgá
rok ügyeiről. Viszont nettó értéken számítva nem érkezett külföldi segély, sőt a 
korábban felvett kölcsönök adósságszolgálata lényeges jövedelemkivonással járt. Ezt 
részben az eladósodás növekedése, részben a külföldi tőke beáramlása ellensúlyoz
ta a fizetési mérlegben, de nem a lakosságnak jutó jövedelemben.

Kelet-Németországban rögtön a rendszerváltozás után zuhanásszerűen — 1990- 
ben 19 százalékkal, 1991-ben további 31 százalékkal — csökkent a GDP (DIW 1993; 
Ehrlich—Révész 1992). Ennek egyik lényeges oka az volt, hogy a kelet- és nyugatné
met márka átváltási arányának az előbbire nézve nagyon kedvező megállapítása 
azzal járt, hogy a keletnémet állami vállalatok nagy része a magas bérszínvonal miatt 
versenyképtelenné vált a világpiacon, korábbi kelet-európai piacait pedig elvesztette. 
A kelet-németországi visszaesés (és a világgazdasági depresszió) következtében
1993- ban az egyesített Németország GDP-je is csökkent (19%-kal), 1994-re azonban 
már szerény növekedés várható.

Magyarországon a GDP 1993-ban érte el mélypontját, az 1989. évi szintnek körül
belül 80 százalékára esett vissza, a legújabb előrejelzések szerint 1994-ben már nem 
lényegtelen (talán 3-4%-ot is elérő) növekedés várható.
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A keretfeltételek közé tartozik a privatizáció előrehaladása is. Magyarországon 
1992 tavaszán a foglalkoztatottak 36 százaléka dolgozott a magánszektorban (Koto
s'— Sik 1992). Kelet-Németországban ez az arány 29 százalék (Headey— Krause 
1993). Magyarországon tehát valamivel gyorsabban ment előre a privatizáció, annak 
ellenére, hogy az ezzel megbízott Treuhand Kelet-Németországban nagy erőfeszíté
seket tett az állami vállalatok eladására, a kezében lévő vállalatoknak ekkorra már 71 
százalékát értékesítette, de ezekben a privatizált vállalatokban az összes foglalkozta
tottnak csak 23 százaléka dolgozott. A legnagyobb vállalatok privatizálása nagy ne
hézségekbe ütközött, ugyanakkor a Treuhand csak igen kevés esetben rendelte el az 
állami tulajdonban maradt veszteséges nagyvállalat teljes leállítását. Magyarországon 
a csődtörvényt, úgy látszik, sokkal következetesebben alkalmazták.

Végül a keretfeltételek között kell utalni a demográfiai változások igen látványos 
eltéréseire. A rendszerváltozást követően ugyanis Kelet-Németországban igen erő
sen visszaesett a házasságkötések gyakorisága (lásd 1. táblázat) és a születések 
gyakorisága (lásd 2. táblázat), míg Magyarországon a házasságkötési arányszám 
közepesen, a termékenységi arányszám pedig alig (és csak 1992-ben és 1993-ban) 
esett vissza. így az 1990-es években Magyarországon a házasságkötések gyakorisá
ga körülbelül a nyugatnémet szinten állt, a kelet-németországinál sokkal magasabb 
volt, a termékenység pedig lényegesen magasabb volt, mint Nyugat-Németország- 
ban és több mint kétszerese volt a keletnémet termékenységnek, amely az eddig a 
világon megfigyelt legalacsonyabb szint.

1. tá b lá z a t
Az e ls ő  házassá gkö té sek  k o rsp e c ifiku s  arányszám ainak ö s s z e g e *

Ország és nem 1980 1985 1990 1991 1992
Magyarország
férfi 767 798 770 701 648
nó 986 858 771 704 598

Kelet-Németország
férfi 789 701 580 280 290
nó 812 739 600 310 290

Nyugat-Németország
férfi 644 585 600 570 570
nő 656 598 640 620 640

A mutatószám értelme: ezer férfi, illetve nő közül élete végéig első házasságot kötők aránya az 
adott évi korspecifikus első házasságkötési arányszámok érvényesülése esetén.
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2. tá b lá za t
A te lje s  te rm éke nysé g i arány szá m *

Ország és nem 1980 1985 1990 1991 1992 1993

Magyarország 1,91 1,83 1,87 1,87 1,78 1,69

Kelet-Németország 1,94 1,73 1,45 0,97 0,76

Nyugat-Németország 1,45 1,28 1,45 1,42 1,39 J
f  1,30

*A mutatószám értelme: az egy nő által élete folyamán szült gyermekek száma az adott évi 
korspecifikus termékenységi arányszámok érvényesülése esetén.

Nem könnyű megmagyarázni a születések és házasságkötések gyakoriságának drá
mai visszaesését Kelet-Németországban (Zapf— Mau 1993) és annak hiányát Ma
gyarországon. A kelet-németországi változásoknak három magyarázata lehetséges: 
1. igen súlyos gazdasági és társadalmi válság okozta a visszaesést; 2. mindössze 
arról van szó, hogy a megnehezült gazdasági körülmények között (amelyeket még a 
gyermekszüléssel kapcsolatos társadalmi jövedelmek egyes fajtáinak megszüntetése 
is tetézett) a fiatalok későbbre halasztják a házasságkötést és a gyermekvállalást; 3. 
nem a gazdasági nehézségek, hanem a nyugatnémet minta gyors átvétele (későbbi 
házasságkötés, későbbi gyermekszülés) okozta az arányszámok átmeneti csökkené
sét. Bármelyik magyarázatot fogadjuk el, rögtön felmerül a kérdés, hogy miért nem 
(vagy miért sokkal gyengébben) érvényesültek ugyanezek a hatások Magyaror
szágon.

A jövedelmek változásai

A rendszerváltozás óta a jövedelmek Magyarországon és Kelet-Németországban 
teljesen eltérően alakultak. Magyarországon a makrostatisztikai adatok szerint az egy 
főre jutó személyes reáljövedelem 1990-ben 2 százalékkal, 1991-ben újabb 2 száza
lékkal, 1992-ben 4 százalékkal, 1993-ban 6 százalékkal csökkent. A reálbérindex, 
amely 1978-beli értékét azóta sohasem érte el, 1992-ben az 1989. évi szint 87 száza
lékán állt. Az átlagos nyugdíj reálértéke 1992-ben az 1989. évinek 82 százaléka volt.

1992-től 1994-ig, az első és a harmadik panel-vizsgálat közötti időszakban mind
egyik jövedelmi decilis, tehát a legszegényebbektől a legjobbmodúakig mindegyik 
réteg átlagos reáljövedelme visszaesett. Társadalmi-foglalkozási rétegenként vizsgál
va a jövedelmek alakulását csak a felső vezetők átlagos reáljövedelme nőtt, az értel
miségieké nagyjából változatlan maradt (az átlagos nomináljövedelem az inflációval 
arányosan emelkedett), az összes többi aktív rétegé és a nyugdíjasoké csökkent 
(Kolosi—Bedekovics—Szívós 1994).
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Egyes személyeknek és családoknak a reáljövedelme természetesen ebben az 
időszakban is nőtt, ezek azonban meglehetősen csekély kisebbséget alkottak. Kolosi 
Tamás és Sik Endre (1992) becslése szerint 1991-től 1992-ig a személyek 46 száza
lékának egy főre jutó háztartási jövedelme csökkent, 22 százaléké nagyjából változat
lan maradt, 32 százaléké nőtt. Mivel 1992 óta az átlagos egy főre jutó reáljövedelem 
tovább csökkent, feltételezhetjük, hogy a rendszerváltozás előtti helyzetet és az 1994. 
évi jövedelmi helyzetet összehasonlítva a „vesztesek" aránya még nagyobb és a 
„nyerteseké" kisebb.

Ezzel szemben Kelet-Németországban az átlagos egy főre jutó reáljövedelme a 
rendszerváltozás után emelkedett. A foglalkoztatottak reálkeresete 1990-ről 1991-re 
(ami közben a GDP 31%-kal csökkent) 33,6 százalékkal nőtt (DIW 1993). 1992-ben, 
amikor a GDP Kelet-Németországban becsülhetően 6,8 százalékkal emelkedett, a 
keresetek 14,7 százalékkal nőttek.

A német egyesüléskor, 1990 júliusában az átlagbér Kelet-Németországban a nyu
gat-németországinak csupán egyharmadát érte el, 1992 tavaszán azonban már a 
nyugatnémet átlagbérszint 55 százalékára emelkedett. A reálbér-emelkedés több 
mint 50 százalék volt. A béremelkedés tehát messze meghaladta a termelékenység 
emelkedését (Schwarze—Wagner 1993). A bérek gyors emelkedésének oka elsősor
ban az volt, hogy a munkaadók és a kormányzat nem álltak ellen a szakszervezetek 
azon követelésének, hogy a kelet- és nyugat-németországi bérszínvonal rövid időn 
belül kiegyenlítődjék. Az aktív keresős háztartásoknál is gyorsabb jövede
lememelkedést értek el a nyugdíjas háztartások: a kétszemélyes nyugdíjas háztartá
sok jövedelme 1992-ben az 1990. évinek 177 százaléka volt, az egyszemélyes 
nyugdíjas háztartásoké 176 százalék (Berger et al. 1993). A nyugdíjak növekedésé
nek magyarázata az, hogy a német állam a keletnémet nyugdíjigényeket az „egy 
nyugatnémet márka-egy keletnémet márka” átszámítási kulccsal elismerte. Csak 
azoknak a háztartásoknak az egy főre jutó reáljövedelme csökkent, amelyeknek egy 
vagy két tagja munkanélkülivé vált (lásd 3. táblázat).

3. tá b lá za t
A  h á z ta rtá s o k  jö ve d e lm é n e k  vá ltozása i K e le t-N ém eto rszágban  1990-tő l 1992-ig

A jövedelem változása A háztartások százaléka
Mindkét évben emelkedett 33,4

1990-től 1991-ig emelkedett, 1991-től 1992-ig csökkent 25,7

1990-tól 1991-ig csökkent, 1991-től 1992-ig emelkedett 28,1

Mindkét évben csökkent 12,8

Összesen 100,0
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Ezért nem lehet azon csodálkozni, hogy a GDP lényeges visszaesése ellenére 1990- 
tól 1992-ig az egy ekvivalens fóré számított háztartási jövedelem 16,7 százalékkal 
emelkedett és a háztartásoknak 65 százaléka jobb jövedelmi helyzetben volt 1992- 
ben, mint 1990-ben (Headey—Krause—Habich 1993). Ez az általános javulási ten
dencia akkor is tagadhatatlan, ha figyelembe vesszük, hogy évről évre elég sokan 
voltak, akiknek jövedelmi helyzete átmenetileg romlott — a munkanélküliség, a csök
kentett munkaidő vagy a munkahely-változtatás következtében (lásd 4. táblázat).

4. táblázat
A ke re ső  m u n ká b ó l va ló k iesés ha tása  a háztartás jö ve d e lm é re  
19 90 -tő l 1992-ig  K e le t-N é m e to rszág ba n '

Foglalkoztatás 1992-ben Átlagos jövedelem változása, 
százalékpont

A háztartások 
százaléka

Mindkét házastárs aktív kereső 
A háztartásfő aktív kereső,

+ 25,0 60,1

a házastárs nem 
A háztartásfő nem aktív kereső,

-0 ,9 21,5

a házastárs aktív kereső -1,1 9,0
Egyik házasfél sem aktív kereső -19,9 9,4
Összesen 100,0

*A táblázatban csak azok a háztartások szerepelnek, ahol 1990-ben mindkét házasfél aktív 
kereső volt és 1992-ben mindketten 65 évesnél fiatalabbak voltak.

A jövedelmek alakulása alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a magyar 
átalakulásban a gazdasági követelmények domináltak, külső gazdasági segítség hiá
nyában a kormányzat aligha tehetett mást, mint engedte a piaci viszonyok hatásait 
érvényesülni, ha el akarta kerülni a vágtató inflációt. Ezzel szemben Kelet-Németor
szágban a politikai követelmények voltak az elsődlegesek, a német kormányzat — az 
ország gazdagabb nyugati részéből átszivattyúzott hatalmas jövedelmek segítségé
vel — a társadalom nagy részét megvédte a rendszerváltozás és gazdasági struktú
ra-változás életszínvonal-csökkentő következményeitől, hogy ezáltal elkerülje a német 
egyesülés, a demokratikus politikai rendszerre és a piacgazdaságra való áttérés iránti 
kezdeti nagy és egyöntetű lelkesedés teljes eltűnését, a rendszerváltozás utólagos 
megkérdőjelezését.
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Jövedelemegyenlőtlenség

A fentiekben felsorolt tényezők hatására a jövedelmek egyenlőtlensége is nagyon 
eltérően alakult.

Az egyenlőtlenség mérése számos módszertani problémát vet fel. Közülük az 
egyik leglényegesebb a háztartások nagyságának, valamint életkor és gazdasági 
aktivitás szerinti összetételének figyelembevétele az összes háztartási jövedelem (il
letve az összes szükséges háztartási kiadás) értékelésénél. Leegyszerűsítve azt lehet 
mondani, hogy 1. a háztartás taglétszámának növekedésével méretgazdaságosság 
jelentkezik, más szóval nagyobb háztartásban bizonyos fix vagy közel fix költségek 
több személy között oszlanak meg, ezért a nagyobb háztartásban kisebb egy fóré 
jutó jövedelem elégséges valamilyen adott életszínvonal eléréséhez, mint a kisebb 
háztartásokban; 2. a gyermekek, az idősek és általában az inaktív keresők (nyugdíja
sok) szükségletei kisebbek az aktív kereső felnőttekénél. Mindkét említett állítás vitat
ható. A gyakorlatban a legkülönfélébb súlyokat szokták alkalmazni a különböző 
háztartástagok szükségleteinek figyelembevételére. Ebben a tanulmányban a nagyon 
egyszerű, de széles körben használt OECD ekvivalencia-skálát használjuk, amelyben 
a háztartás első (felnőtt) tagja 1,0 súlyt kap, a többi felnőtt 0,7 súlyt, a 18 éven aluli 
gyermekek 0,5 súlyt (Ringen 1991). Az így súlyozott ekvivalens jövedelmek alapján 
három egyenlőtlenségi mérőszámot használunk: 1. a háztartásokban élő népesség 
jövedelem-kvintilisek szerinti megoszlását (lásd 5. táblázat); 2. a decilis hányadost (a 
90. és a 10. percentilis átlagjövedelmének a hányadosát); 3. a Gini-együtthatót, 
amelynek értéke teljes jövedelemegyenlőség esetén 0 és teljes jövede
lemegyenlőtlenség esetén 1 (lásd 6. táblázat).

5. táb lázat
A z e k v iv a le n s  jövede lm ek a la p já n  szá m íto tt kvintilisek része sed ése  az összes jö v e d e le m b ő l

Kvintilis
Magyarország Kelet-Németország Nyugat-N émetország

1991 1992 1993 1990 1991 1992 1992

Legalsó 9,1 9,1 9,3 11,8 11,6 11,4 9,5
2 14,3 14,3 13,6 16,1 16,2 16,4 14,0
3 18,0 18,0 17,1 19,3 19,0 19,2 17,8
4 23,1 22,7 21,6 22,9 22,3 22,6 22,8
Legfelső 35,5 36,0 38,3 29,8 30,4 30,5 35,9
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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6. táblázat
A jövedelemegyenlőtlenség mérőszámai a rendszerváltozás előtt és után

Időszak,
év

Magyarország Kelet-
Németország

Nyugat-
Németország

Decilis
hányados

Gini-
együttható

Decilis
hányados

Gini-
együttható

Gini-
együttható

Rendszerváltozás
előtt

Rendszerváltozás

1987
1990

2,50**
_ ★  ★ 
0,21

2,37 0,18 0,27

után 1991 3,27 0,26 2,41 0,19 0,26
1992 3,30 0,27 2,41 0,19 0,26

A 90. és a 10. percentilis átlagának hányadosa
Atkinson—Micklewright 1992. alapján 

***Frick—Wagner 1993. alapján

Az 1990. évi keletnémet adatokat a szocialista rendszerre jellemző adatként kezelve 
megállapíthatjuk, hogy Kelet-Németországban a rendszerváltozás óta nem nőtt a 
jövedelmek egyenlőtlensége. Magyarországról nincs ugyanilyen ekvivalenciaskálával 
kiszámított kvintilis-megoszlási adatunk a rendszerváltozás előtti korszakból. Az egy
szerű egy főre jutó jövedelem szerinti megoszlások összehasonlítása azonban egyér
telműen mutatja, hogy a jövedelmek egyenlőtlensége már az 1980-as években is nőtt 
(és nagyobb volt, mint Kelet-Németországban), és ez a növekedés a rend
szerváltozás után felgyorsult (Andorka 1994b). 1991 óta az egyenlőtlenség alakulása 
nem teljesen egyértelmű, drámai további növekedés nem következett be, de az 1993. 
évi és 1994. évi háztartás-panel vizsgálat jövedelmeinek összehasonlítása arra enged 
következtetni, hogy a jövedelmek egyenlőtlensége enyhén tovább nőtt (Kolosi— Be- 
dekovics—Szívós 1994). Azt mindenesetre meg lehet állapítani, hogy Magyarorszá
gon a jövedelmek egyenlőtlensége a rendszerváltozás után a Nyugat-Németország- 
ban megfigyelt egyenlőtlenséghez hasonlóvá vált, esetleg annál kissé nagyobb. A 
háztartás-panel adatfelvételek alapján levonható ezen következtetés figyelemreméltó 
voltára hangsúlyozottan fel kívánjuk hívni a figyelmet. Sarkítottan fogalmazva: a jöve
delmek egyenlőtlensége vonatkozásában nem Kelet-Németország vált Nyugat-Né- 
metországhoz hasonlóvá, amely pedig az utóbbival egyesült, hanem Magyarország, 
amely pedig önálló fejlődési utat volt kénytelen járni.

Az, hogy Kelet-Németországban a nettó jövedelmek egyenlőtlensége nem nőtt a 
rendszerváltozás óta, a németországi adórendszernek és jóléti támogatási rend
szernek, illetve azok Kelet-Németországra való alkalmazásának a következménye. 
Kelet-Németországból rendelkezünk nettó és bruttó jövedelmi adatokkal. Ezek azt 
mutatják, hogy 1990-től 1992-ig a bruttó jövedelmek egyenlőtlensége lényegesen 
nőtt, a nettó jövedelmeké azonban közel változatlan maradt, vagyis az úgynevezett
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redisztribúciós hatás erősödött (Headey—Krause 1993; Headey—Krause— Habich 
1993; Hauser—Ott-Wagner 1993).

Egészen különleges módszertani nehézségeket okoz a szegénység kiterjedésé
nek összehasonlítása két vagy három országban (Krause 1993). Ha valamilyen ab
szolút szegénységi küszöböt fogadunk el, amely mind a három országban érvényes, 
akkor nyilvánvalóan a leggazdagabb Nyugat-Németországban sokkal alacsonyabb 
lesz az ezen létminimum alatt élók aránya, mint Kelet-Németországban, viszont Ma
gyarországon lényegesen nagyobb lesz, mint Kelet-Németországban. Továbbá Ke
let-Németországban csökkenne a szegények megállapított aránya, mivel az 
átlagjövedelem emelkedett és az egyenlőtlenség alig változott, Magyarországon vi
szont lényegesen nőne a szegények aránya, mert az átlagjövedelem csökkent és az 
egyenlőtlenség nőtt. A Magyar Háztartás Panel adatfelvételek alapján azt a becslést 
lehet megfogalmazni, hogy a KSH által számított létminimumnál kisebb egy főre jutó 
jövedelemből megélni kényszerülők aránya az 1980-as évekbeni 10 százalékról
1994-re 30-35 százalékra nőtt (Kolosi—Bedekovics—Szívós 1994).

Ha viszont valamilyen relatív szegénységi küszöböt veszünk alapul, például az 
ekvivalens jövedelem átlagának 50 százalékát, akkor 1992-ben Kelet-Németország
ban 5,9 százalék, Magyarországon 11,7, és Nyugat-Németországban 10,1 százalék 
volt az ezen határ alatt élők aránya, tehát Kelet-Németországban sokkal kevesebb a 
szegény, mint Magyarországon és Nyugat-Németországban, az utóbbi kettő közül is 
Magyarországon nagyobb az arányuk. Akármelyik szegénységi kritériumot alkalmaz
zuk, mindenképpen azt a máskülönben is nyilvánvaló következtetést vonhatjuk le, 
hogy Magyarországon több a szegény és erősen nőtt a szegénység, tehát a magyar 
társadalomnak nagyobb része van nehéz anyagi helyzetben a rendszerváltozás óta 
eltelt években.

Ugyanakkor a fenti relatív szegénységi küszöb alkalmazásával összehasonlítottuk 
a „szegénységi mobilitást", vagyis a szegénységből való kilépést és oda való le
süllyedést 1991 és 1992 között. Magyarországon nagyobb a mobilitás, tehát többen 
emelkedtek ki és többen süllyedtek le a szegénységbe, mint Kelet-Németországban 
(Spéder 1994). Nagyon leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy Magyarországon ke
vésbé tartós a szegénység.

Foglalkoztatottság, munkanélküliség

A rendszerváltozás után Magyarországon erősen megnőtt a korábban majdnem tel
jesen ismeretlen munkanélküliség. A nemzetközi statisztikai kritériumok szerint számí
tott munkanélküliségi arányszám 1993-ban 13,2 százalékkal tetőzött. Azóta a növeke
dés megállt, sőt kisebb csökkenés is bekövetkezett. 1994 első negyedévében a 
munkanélküliségi arányszám 10,9 százalék volt.

A foglalkoztatottság csökkenése ennél lényegesen nagyobb mértékű volt, és
1994-ben is folytatódni látszott. A foglalkoztatottak számát ugyanis nemcsak a mun
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kanélküliség csökkentette, hanem az inaktív keresők, elsősorban nyugdíjasok számá
nak lényeges növekedése és az eltartottak számának kisebb növekedése is.

A háztartáspanel-felvételekben megkérdezett 16 éves és idősebb népességen 
belül 1992-ben 4,46 százalék, 1994-ben 43,5 százalék volt foglalkoztatott kereső. A 
nyugdíjasok aránya 34,7 százalékról 38,3 százalékra, a gyermekgondozási segélyen 
és díjon lévőké 3,7-ről 4,0 százalékra, az eltartottaké 9,3-ről 10,0 százalékra nőtt. A 
munkanélküliek aránya 1992-ben 5,7 százalék volt, 1993-ra 7,2 százalékra nőtt, 1994- 
ben azonban 5,2 százalékra visszaesett. Ennek ellenére azt lehet mondani, hogy a 
munkanélküliség nem alakult otyan kedvezőtlenül, mint azt várni lehetett volna, 
ugyanis 1993 elején nem volt indokolatlan az az aggodalom, hogy a munkanélkülisé
gi arány „spanyol" méretűre, vagyis 20 százalék fölé emelkedhet.

Ebből a szempontból kedvezőtlenebbül alakult a helyzet Kelet-Németországban. 
A nemzetközi kritériumok szerint számított munkanélküliségi arány 1992-ben 14,7 
százalékot ért el, tehát valamivel magasabb volt, mint Magyarországon a csúcspon
ton. Ugyanakkor a foglalkoztatottság nem csökkent olyan mértékben, mint Magyaror
szágon. A két ország háztartáspanel-felvételeiből számított összehasonlítható adatok 
szerint 1992-ben a 16-64 éves korú népességnek 58,7 százaléka volt foglalkoztatott 
Magyarországon és 66,0 százaléka Kelet-Németországban. Ennek okát abban ke
reshetjük, hogy a német kormányzat többfajta támogatással ösztönözte a munkaadó
kat a foglalkoztatás fenntartására, továbbá széles körben biztosított lehetőséget 
átképzésre és rövidített munkaidőre.

Tehát a foglalkoztatottság alakulása is arra enged következtetni, hogy a magyar 
átalakulásban a gazdasági követelmények sokkal erősebben érvényesültek, mint Ke
let-Németországban .

Elégedetlenség, szorongás, anómia

A Magyar Háztartás Panel vizsgálat három első hullámának kérdőíveiben átvettünk 
olyan „szubjektív" jellegű kérdéseket, amelyek részben a német háztartás-panel adat- 
felvételek, részben a német jólétfelvételek kérdőívein szerepeltek (Statistisches Bun- 
desamt 1992). Ezeknek az alapján összehasonlíthatjuk, hogy mit örökölt a két koráb
ban szocialista rendszerű ország az elmúlt évtizedekből, és hogyan hatottak a rend
szerváltozás kísérőjelenségei Magyarország és Kelet-Németország lakosságának 
„közérzetére" és hogyan viszonyulnak ezek a jelenségek az elmúlt évtizedekben 
piacgazdasági és demokratikus úton haladó Nyugat-Németországban megfigyeltek- 
hez.

Az életkörülmények különféle dimenzióival való elégedettséget 11 -fokozatú skálán 
mértük, ezen a 0-tól (teljesen elégedetlen) 10-ig (teljesen elégedett) terjedő skálán 
kellett a megkérdezettnek önmagát elhelyezni. Itt csak hat kiválasztott dimenzióval 
való elégedettséget elemezünk. A „keresztmetszeti" összehasonlítás azt mutatja, 
hogy az egyéni életkörülmények anyagi összetevőivel való elégedetlenség nagyobb
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Magyarországon, mint Kelet-Németországban, és nagyobb Kelet-Németországban, 
mint Nyugat-Németországban (lásd 7. táblázat). A jövedelemmel és az anyagi hely
zettel való elégedettség tehát a tényleges helyzetet látszik tükrözni (Landua—Speller- 
berg— Habich 1991; Landua 1992; 1993).

7. táblázat 
Elégedettség

Az elégedettség 
dimenziói

Átlagos elégedettség
Magyarország Kelet-Németország Nyugat-

Németország
1992 1993 1994 1990 1991 1992 1993 1993

Saját életének
eddigi alakulása 5,8 5,5 6,6 6,0 6,1 4,9 6,9 7,9

Életszínvonala 4,6 4,5 4,9 6,3 5,9 5,8 6,3 7,5
Háztartási jövedelme 3,6 3,7 4,0 5,6 4,7 4,9 5,8 7,1
Közbiztonság 5,1 3,4 3,6 5,0
Az állampolgároknak

a politikai döntésekbe való
beleszólási lehetősége 3,8 4,5 5,2

A természeti környezet
állapota 5,0 4,8 4,8

*0-tól 10-ig terjedő skálán mérve (0 = nagyon elégedetlen, 10 = nagyon elégedett).

Ha az elégedettség időbeli alakulását vizsgáljuk Magyarországon és Kelet-Németor
szágban, akkor a tényleges helyzet és a vele való elégedetlenség közötti korreláció 
kevésbé erősnek tűnik. Magyarországon, ahol a „kemény" adatok 1994-ig romlást 
mutattak, 1992-ről 1993-ra már alig nőtt az elégedetlenség, 1994-re pedig egyértel
műen csökkent. Kelet-Németországban, ahol — mint fent láttuk — a jövedelmi hely
zet a rendszerváltozás után javult, az elégedetlenség 1992-ig nőtt, azután csökkenni 
kezdett (Noll 1994). Szükségképpen le kell vonnunk azt a következtetést, hogy az 
elégedettség alakulása nem csak a jövedelmek, az életszínvonal, az életkörülmények 
tényleges alakulásától függ. Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy az elégedettség
re vonatkozó információkat elhanyagolhatjuk, mert — bármekkora is bennük a szub
jektív elem — nagyon is valóságos társadalmi tényeket fejeznek ki.

Az öt évvel korábbi és az összeíráskori háztartási jövedelmi helyzetre vonatkozó 
vélemények (lásd 8. táblázat) az elégedettségi adatoknál is szemléletesebben mutat
ják, hogyan ítélte meg a társadalom a rendszerváltozás óta történt jövedelmi változá
sokat. Míg Magyarországon túlnyomó többségben vannak azok, akik 1994. évi 
helyzetüket rosszabbnak ítélték, mint a rendszerváltozás előtti helyzetüket, Kelet-Né
metországban, megfordítva, azok vannak nagy többségben, akik javulásról számoltak 
be. Érdekes, hogy Nyugat-Németországban kis többségben vannak azok, akik javu
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lást láttak, azokkal szemben, akik romlást észleltek, és mindkét szocialista országnál 
többen vannak azok, akik körülbelül egyformának látták 1988. évi és 1993. évi jöve
delmi helyzetüket. Noha tudjuk, hogy egyéni szinten a jövedelmi helyzet tényleges 
változása és annak szubjektív megítélése némelykor erősen eltér, mégis az összes 
megkérdezettekre vonatkozó arányszámok jól látszanak tükrözni a társadalmi mére
tekben végbement változásokat.

i
8. táb láza t
k z  össze íráskori és az ö t évve l ko rá b b i háztartási jö v e d e lm i he lyze t 
szub je k tív  összehason lítása, 1993 (százalékarányok)

Az összeíráskori jövedelmi 
helyzet az öt évvel 
korábbihoz viszonyítva

Magyarország Kelet-Németország Nyugat-Németország

Jobb 7 61 33
Körülbelül egyforma 16 21 34
Rosszabb 77 18 22

Visszatérve az elégedettségre vonatkozó adatokhoz (7. táblázat) a társadalmi és 
politikai élet egyes dimenzióival való elégedettség terén már korántsem mutatkozik 
meg az egyértelmű rangsorrend, mint az egyéni anyagi életkörülmények terén. A 
közbiztonsággal való elégedetlenség ugyanis nagyobb fokú Kelet-Németországban, 
mint a másik két országban, a természeti környezet állapotával való elégedetlenség 
pedig Magyarországon valamivel kisebb, mint a két Németországban. Az állampol
gároknak a politikai döntésekbe való beleszólási lehetőségeivel, vagyis többé-kevés- 
bé a demokrácia működésével viszont Magyarországon sokkal elégedetlenebbek, 
mint Kelet-Németországban, és Nyugat-Németországban is elégedettebbek, mint 
Kelet-Németországban. Érdemes hozzátenni, hogy Magyarországon 1993-an az or
szág gazdasági helyzetével való elégedetlenség különösen nagy volt (az átlagos 
elégedettség szintje 2,3). (Ilyen kéidést a német adatfelvételek alkalmával nem tettek 
fel.)

Levonhatjuk tehát azt a következtetést, hogy a gazdasági követelmények által 
vezérelt átmenet Magyarországon nemcsak az egyéni jövedelmi helyzet alakulásával, 
hanem az ország gazdasági helyzetével és a demokratikus intézmények működésé
vel szemben is igen nagy elégedetlenséget hozott létre, nagyobbat, mint a politikai 
követelmények vezérelte átmenet Kelet-Németországban, és sokkal nagyobbat, mint 
amilyent a nagyjából stabil körülmények között fejlődő Nyugat-Németországban fi
gyeltek meg.

A korábbi nyugatnémet jóléti adatfelvételekben (Glatzer—Zapf 1984) szerepeltek 
a lelki problémákra, szorongásokra, valamint az anómia különböző tüneteire vonatko
zó kérdések. Hasonló, de nem azonosan megfogalmazott kérdések szerepeltek
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egyes, 1978 óta végzett magyar adatfelvételekben is, ezek eredményei alapján fogal
maztuk meg azt a hipotézist, hogy Magyarországon a szocialista korszakban igen 
súlyos anómia és elidegenedés alakult ki, és hogy ennek a válságnak döntő szerepe 
lehetett a rendszer összeomlásában (Andorka 1992; 1994a). E hipotézis további 
ellenőrzése és a rendszerváltozás óta végbement változások nyomon követése is 
indokolta azt, hogy a német kérdőívek erre vonatkozó kérdéseit átvettük a Magyar 
Háztartás Panel egyes kérdőíveiben. Az 1993. évi magyar és német adatok összeha
sonlítása nagyjából, de nem minden részletében igazolja a fenti hipotézist. A lelki 
problémák, szorongások elterjedtségét vizsgáló négy kérdés közül három azt mutat
ta, hogy Magyarországon a legrosszabb és Nyugat-Németországban a legkedve
zőbb a helyzet, a negyedik kérdésre (szorongásaitól nem tud megszabadulni) adott 
válaszok azonban nem ezt a sorrendet jelzik (9. táblázat). Az öt „anómia-kérdés” 
közül kettő — a mindennapos életben való eligazodás képtelensége, a jövőbe vetett 
bizalom —  a magyar társadalomban mutatja a legelterjedtebbnek az anómiát, viszont 
a magányosság érzése tekintetében nincsenek nagy különbségek, a végzett munkát 
lényegesen kevesebb foglalkoztatott magyar állampolgár találta örömnélkülinek, vé
gül Magyarországon lényegesen kevesebben állították, hogy gondjaikat nem tudják 
enyhíteni.

9. táblázat
A szorongás és az anómia tünetei, 1993

Tünet Magyarország Kelet-
Németország

Nyugat-
Németország

százalék

Szorongás
Gyakran kimerült, letört 
Félelmeitől, szorongásaitól

61 43 39

nem tud megszabadulni 20 26 17
Állandóan izgatott, ideges 
Többnyire úgy érzi,

31 14 10

nincs szerencséje, levert 57 16 10

Anómia
Magányos 12 16 13
Alig tud eligazodni az élet dolgaiban 31 14 10
A munkában nem leli örömét 6 17 11
Gondjai többségén alig tud enyhíteni 16 86 74
Bízik a jövőjében 36 54 57

Idősoros adatok hiányában nehéz megmondani, hogyan alakultak ezek a jelenségek 
a rendszerváltozás óta. A fent már említett — a németekkel nem teljesen összeha
sonlítható — korábbi magyarországi adatok mindenesetre arra engednek következ
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tetni, hogy a válság az ötvenes évektől a rendszerváltozásig folyamatosan súlyosbo
dott, viszont 1990 óta csak kisebb és különböző irányú változásokat lehet felfedezni 
(Andorka 1994c). Ezért azt a hipotetikus következtetést lehet megfogalmazni, hogy a 
lelki problémák, az anómia és az elidegenedés (az utóbbi fogalmat a német felvéte
lek elemzői nem használták) terén tapasztalható válság az előző gazdasági-társa- 
dalmi-politikai rendszer öröksége, és ez a válság valóban súlyosabbnak látszik a 
magyar társadalomban, mint a keletnémet társadalomban. Azt gondoljuk azonban, 
hogy ezt a válságot nem lenne helyes elhanyagolni, amikor az átmenet nehézségeivel 
és a kilábalás perspektíváival foglalkozunk.

A piacgazdaság és a demokrácia legitimációja

Befejezésül arra a kérdésre keresünk választ a rendelkezésre álló adatfelvételek alap
ján, hogy a gazdasági követelmények vezérelte átmenet Magyarországon, illetve a 
vele járó jövedelemcsökkenés, életszínvonal-süllyedés, elégedetlenség, továbbá az 
anómia- és elidegenedés terén mutatkozó válság (amely, mint hangsúlyoztuk, a szo
cialista rendszer évtizedeiben alakult ki, de jelenleg is tart) mennyire veszélyezteti a 
piacgazdaság és a politikai demokrácia támogatottságát, legitimációját.

A háztartáspanel-felvételekben ezt a kérdéskört nem vagy csak elenyésző mérték
ben próbáltuk vizsgálni. Ezért ebben az alfejezetben más adatforrásokra, a volt szo
cialista országokban végzett New Democracies Barometer felvételekre 
(Rose—Haerpfer 1992; 1993; 1994) és a hozzájuk hasonló kelet-németországi Öko- 
pol felvételre (Seifert—Rose 1994; Seifert 1994; Habich—Seifert 1994) támaszko
dunk.

Ezekben a felvételekben a megkérdezettektől azt kérték, hogy értékeljék a jelenle
gi (1993. évi) gazdasági és politikai rendszert, az öt évvel korábbi, vagyis a szocialista 
és az öt év múlva várható gazdasági és politikai rendszert egy + 100-tól (nagyon 
pozitív) -100-ig (nagyon negatív) terjedő skálán (Kelet-Németországban + 10-től -10- 
ig terjedő skálán). Magyarország azon kevés ország közé tartozott, ahol a szocialista 
rendszer megítélése meglehetősen pozitív (átlag +40 körül) volt, a jelenlegi gazdasá
gi rendszert erősen negatívan értékelték (átlag -20 körül), a jövő gazdasági rendszer 
megítélése pedig pozitív ugyan (+20 körül), de kevésbé pozitív, mint az öt évvel 
korábbi rendszeré. Kelet-Németországban a régi rendszer megítélése negatív, a je
lenlegié közepesen pozitív, a jövőé pedig lényegesen pozitivabb, mint a jelenlegié, és 
pozitivabb, mint a magyar állampolgárok véleménye az öt év múlva várható gazdasá
gi rendszerről.

A politikai rendszert illetően a magyarok véleménye a szocialista rendszerről mér
sékelten pozitív (+20 körül), a jelenlegié kissé negatív (-10 körül), a jövőé pedig 
körülbelül ugyanolyan, mint a szocialista politikai rendszeré. Kelet-Németországban a 
szocialista politikai rendszer megítélése enyhén negatív, a jelenlegié átlagosan a 
zérus körül helyezkedik el a használt skálán, a jövőé pedig enyhén pozitív (Zapf
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1994b), de kevésbé pozitív, mint a magyarok véleménye az öt év múlva várható 
politikai rendszerről. Ezek az adatok mindenesetre arra engednek következtetni, hogy 
a magyar társadalomban a rendszerváltozás után létrejött gazdasági rendszer és 
politikai rendszer megítélése meglehetősen negatív, bár a jövőt illetően bizonyos 
optimizmus figyelhető meg. Ebből azt a következtetést lehetne levonni, hogy a gaz
dasági követelmények vezérelte átmenet okozta nehézségek súlyosan aláásták a 
piacgazdaság és a demokrácia legitimációját.

Ennek a következtetésnek azonban ellentmondanak a megkérdezettek vélemé
nyei a piacgazdaság és a demokrácia alapvető sajátosságairól, intézményeiről (lásd 
10. táblázat).

10. tá b lá z a t
A  p ia c g a z d a s á g  és a de m okrá ca  tám ogatása , 1993 
(Az e g y e té r tő k  százalékos aránya i)

Kijelentés a piacgazdaságról 
és a demokráciáról

Magyarország Kelet-
Németország

Nyugat-
Németország

Az emberek bére az egyéni 
teljesítménytől függjön 69 58 66

A legjobb, ha a vállalatokat 
magánvállalkozók vezetik 76 90 86

Helyeselné, ha a parlamentet 
felfüggesztenék 

és a pártokat betiltanák 25 21 13

Magyarországon, ugyanúgy, mint Kelet- és Nyugat-Németországban, a megkérde
zettek többségének az volt a véleménye, hogy a jövedelmek, bérek az egyéni teljesít
ménytől függjenek (szemben azzal az ellentétes állítással, hogy a jövedelmek legye
nek egyenlőbbek), a vállalatokat magánvállalkozók irányítsák (szemben az állammal). 
Továbbá M agyarországon csak 25 százalék helyeselné, hogy a parlamentet felfüg
gesszék és a pártokat betiltsák, tehát hogy visszatérjünk valamilyen autoritárius vagy 
totalitárius politikai rendszerhez. A tekintélyuralom hívei valamivel kevesebben vannak 
Kelet-Németországban és csak feleannyian Nyugat-Németországban. Úgy látszik te
hát, hogy Magyarországon a rendszerváltozás óta tapasztalt minden gazdasági és 
egyéb nehézség ellenére a társadalom nagy többsége a piacgazdaság és a dem ok
rácia híve maradt. A jelenlegi gazdasági és politikai helyzet igen negatív megítélését 
tehát nem értelmezhetjük a piacgazdaság és a demokrácia legitimációjának megren
düléseként.
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Következtetések

Mielőtt a bemutatott összehasonlító adatok alapján következtetéseinket megfogal
maznánk, emlékeztetnünk kell az adatokkal kapcsolatos problémákra. Már maguk a 
„kemény" jövedelmi adatok pontossága is kétségeket ébreszthet. Semmilyen lakos
sági megkérdezésen alapuló jövedelemvizsgálat nem tud teljesen pontos képet adni 
a jövedelmi viszonyokról, mert a jövedelmek bevallása részben szándékosan, rész
ben szándékolatlanul (a megkérdezettek nem emlékeznek minden jövedelmükre) 
pontatlan. Még több kétség merülhet fel a „puha" elégedettségi, a lelki problémákra, 
véleményekre vonatkozó közlésekkel szemben, különösképpen, ha azokat nemzet
közileg össze akarjuk hasonlítani. Nemcsak az okoz problémát, hogy az ilyen kérdé
seket sohasem lehet teljesen pontosan lefordítani, hanem az is, hogy különböző 
kultúrákban más-más minták uralkodnak a tekintetben, hogy mit „illik" mondani pél
dául arról, hogy „többnyire úgy érzem, nincs szerencsém". Ez mindenképpen óvatos
ságra int következtetéseink levonásában. Mégsem gondoljuk azonban, hogy adata
ink alapján semmit sem tudunk mondani a Magyarországon és Kelet-Németország- 
ban a rendszerváltozás óta bekövetkezett változásokról.

A tanulmány elején megfogalmazott kérdésre azt a választ látjuk megfogalmazha- 
tónak, hogy a magyarországi fejlődés közelebb áll a gazdasági követelmények által 
uralt szcenárióhoz, míg a kelet-németországi a politikai követelmények által uralt 
szcenárióhoz. Ez a megállapításunk korántsem triviális, hiszen a rendszerváltozás 
idején inkább az ellenkezőjére lehetett számítani, és a felületes szemlélő talán ma is 
hajlamos következtetésünk ellenkezőjét feltételezni. Magyarországon a régi és az új 
politikai elit közötti tárgyalás és megegyezés nem lényegtelen szerepet játszott a 
rendszerváltozás megvalósításában, a régi elit nem jelentéktelen része megőrizte 
pozícióját a politikai, vagy gazdasági, vagy kulturális elit csúcsai közelében, közremű
ködött a rendszerváltozás lebonyolításában, továbbá az 1990 tavaszán alakított koa
líciós kormány programja is a graduális átmenethez látszott közelebb lenni, mint a 
sokk-terápiához. Ezzel szemben Kelet-Németországban a szocialista rendszer egyik 
napról a másikra összeomlott, a régi politikai elitet majdnem teljesen felváltotta egy új 
— jelentős részben Nyugat-Németországból jött — elit, és a kereszténydemokrata-li
berális össznémet koalíciós kormány programja az egy csapásra végrehajtott átme
net keresztülvitelére engedett következtetni.

A magyar és a keletnémet út eltéréseit többféleképpen lehet értelmezni. Heady és 
Krause (1993) első elemzése azt a következtetést vonta le, hogy Magyarországon „a 
politikusok bátor és kockázatos utat választottak. Azt remélik, hogy a jelenlegi gazda
sági sokkok rövidek és hevesek lesznek, de az új politikai-gazdasági rendszer túl 
fogja élni a sokkokat és középtávon az eredmény gazdasági prosperitás és a rend
szer legitimációja lesz". Ezzel szemben Kelet-Németországban a kormány „a rövid 
távú politikai támogatást esetleg a középtávú prosperitás veszélyeztetése árán vásá
rolja meg. És ha a nyugati prosperitás elérésének reménye eltűnik, a rendszer legiti
mitása megrendülhet".
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Egy másik, a valóságot talán jobban megközelítő értelmezés szerint Magyaror
szágnak nem volt más útja. Hiába próbálta volna a kormány az átalakulás lassításával 
a jövedelemcsökkenést és a munkanélküliség növekedését fékezni, a rendelkezésre 
álló —  elsősorban külföldi — anyagi támogatás hiányában a lassítás csak fokozta 
volna a társadalmat sújtó gazdasági válságot. Ezért kénytelen volt a kormány nép
szerűségét megszüntető és még a rendszerváltozás legitimációját is veszélyeztető 
stratégiát alkalmazni. Ezzel szemben a német kormány megengedhette magának, 
hogy politikai támogatottságának fenntartása érdekében ne csak letompítsa, hanem 
több mint ellensúlyozza a gazdasági átalakulás jövedelemcsökkentő hatásait. Szeret
nénk hangsúlyozni, hogy ez az értelmezés még rejtett értékítéletet sem tartalmaz. A 
volt szocialista országokban a kormányok nehéz választás előtt állnak: mind a gazda
sági prosperitást, mind a rendszer legitimációját biztosítaniuk keilene, de a két cél 
némelykor ellentétes rövid távú lépéseket követel.

A gazdasági követelmények által vezérelt magyarországi szcenárió kiinduló hipo
tézisünknek megfelelően nagyobb elégedetlenséghez vezetett a jövedelem és az 
életszínvonal alakulását illetően, mint Kelet-Németországban a politikai követelmé
nyek által vezérelt szcenárió. Adataink alapján azonban nem lehet azt állítani, hogy a 
nagyobb elégedetlenség Magyarországon a piacgazdaság és a demokratikus politi
kai rendszer delegitimációjához vezetett volna. Legalábbis nem látunk alapot arra 
következtetni, hogy Magyarországon nagyobb fokú ezek delegitimációja, mint Kelet- 
Németországban. Ebből a szempontból figyelemreméltó, hogy az „öt év múlva vár
ható" gazdasági rendszer megítélése Kelet-Németországban valamivel pozitívabb, 
mint Magyarországon, az „öt év múlva várható" politikai rendszer azonban Magyaror
szágon pozitívabb.

Természetesen nem vállalkozhatunk arra, hogy megjósoljuk, hova fog középtávon 
vezetni a kétféle stratégia, szcenárió. Ennek elemzése majd a 10-15 év múlva végzett 
adatfelvételek alapján válik lehetővé.

Magasabb elméleti általánosítási szintre emelkedve azt a következtetést vonhatjuk 
le, hogy egyet kell értenünk W. Zapffal (1994a): illúzió volt azt hinnünk 1989-1990- 
ben, hogy az európai vagy akárcsak a kelet-közép-európai országok fejlődési iránya 
és útja eldöntött kérdés, a modern piacgazdaság, demokrácia, jóléti társadalom, 
tömegfogyasztás irányában fognak gyors ütemben előrelépni a következő néhány 
évben. Nemcsak sikeres modernizáció, hanem a modernizáció összeomlása is reális 
alternatíva. Nemcsak fejlődés, hanem stagnálás, sőt regersszió is lehetséges szá
mukra. Alternatív fejlődési utak állnak előttük, nincs olyan történeti determináció, 
amely szükségképpen vezetné őket a modernizáció, vagy a stagnálás, vagy a gaz
dasági hanyatlás és az autoriter politikai rendszerbe való visszatérés felé. Nagyon 
szemléletes az a hasonlat, hogy keresztút előtt állnak, és a mai fejlemények, politikai 
döntések, anélkül, hogy távolabbi következményeiket látnánk, meghatározhatják, 
hogy közép- és hosszú távon melyik alternatív fejlődési útra fognak lépni.
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MŰHELY

Csontos László

SZEMPONTOK A PRIVATIZÁCIÓ ÉS A HIERARCHIKUS 
GAZDASÁGI SZERVEZETEK BELSŐ SZERKEZETÉNEK 
VÁLTOZÁSAI KÖZTI ÖSSZEFÜGGÉSEK 
TANULMÁNYOZÁSÁHOZ*

1. Bevezetés

A modern gazdasági rendszerek teljesítményét és struktúráját igen nagy mértékben 
a piacok és formális szervezetek (hierarchiák) közötti kölcsönhatások határozzák 
meg (Williamson 1975; 1985). A piacok a decentralizáltan és személytelenül működő 
árrendszer által létrehozott „spontán rend" klasszikus példáit testesítik meg, a hierar
chikus gazdasági (gazdálkodó és gazdaságszabályozó) szervezetek pedig olyan tár
sadalmi képződmények, amelyeket egyének és csoportok tervei és szándékai, céltu
datos erőfeszítései formálnak (Coase 1988).

Mivel a hierarchikus gazdasági szervezetek alapvető szerepet játszanak a világ 
iparosodott országainak gazdasági életében, nyilvánvalónak látszik, hogy csak akkor 
juthatunk elméletileg és empirikusan egyaránt megalapozott ökonómiai és gazdaság
szociológiai modellekhez, ha világos képünk van az efféle szervezetek létrejöttét, 
működését és belső struktúráját alakító társadalmi, gazdasági és politikai mechaniz
musokról. A hagyományos ökonómiai és szociológiai elmélet azonban, noha gazdag 
fogalmi apparátust dolgozott ki az árrendszer, valamint absztrakt piaci és szervezeti 
formák elemzésére, nem tartalmaz olyan magyarázó elveket, amelyek lehetővé ten
nék az említett mechanizmusok vizsgálatát és jobb megértését. így például a neo
klasszikus ökonómiai elméletben a gazdálkodó szervezetek olyan profitmaximalizáló 
entitások, amelyek természete — állítólag — hiánytalanul leírható jól definiált költség
vagy termelési függvények terminusaiban (Slater 1980).

Kutatásunk egyik célja a standard elgondolások bírálata. Egyebek között az alábbi 
kérdéseket kívánjuk szemügyre venni:

1. A privatizációval együtt járó szervezeti átrendeződést gyakran kísérik, illetve 
előzik meg stratégiai interakciók az érintettek körében. Ezek az interakciók frakció- és

* Készült a „Hierarchikus gazdasági szervezetek gazdaságszociológiai vizsgálata" című kutatási 
program munkaanyagaként, az Országos Tudományos Kutatási Alap és a BKE Szociológiai 
Tanszék támogatásával.
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pozícióharcokat, státusvédő és státusszerző erőfeszítéseket foglalnak magukban. 
Vizsgálódásaink során egyebek között azt igyekszünk majd kideríteni, hogy a privati
záció által gerjesztett stratégiai interakciók hogyan érintették a gazdálkodó szerveze
tekben a műhely- és üzemszintű kapcsolathálózatokat.

2. Mivel szervezeti hierarchiákban a döntéshozatal óhatatlanul centralizált vagy 
legalábbis többközpontú, igen valószínű, hogy gazdasági szervezeteken belül is 
gyakran megfigyelhetünk olyan viselkedési formákat, amelyeknek célja a döntésho
zók és/vagy a döntési szabályok befolyásolása. Meg fogjuk mutatni, hogy az efféle 
próbálkozásokat a legegyszerűbben a politikai és makrogazdasági arénát behálózó 
járadékszerzési erőfeszítések szervezeten belüli megfelelőjeként írhatjuk le. Egy el
méleti modell segítségével bemutatjuk, hogy az említett befolyás- és járadékszerzési 
erőfeszítések, ha eléggé elterjedtek, az adott gazdasági szervezet „csődjéhez" vagy 
működésképtelenné válásához vezetnek, s kitérünk azoknak a feltételeknek a vizsgá
latára, amelyeknek teljesülniük kell ahhoz, hogy a gazdasági szervezeteken belüli 
járadék- és befolyásszerzés nemkívánatos következményeit mérsékelni lehessen.

A gazdasági szervezeteken belüli stratégiai interakciók, valamint a gazdasági 
szervezetekkel összefonódó járadékszerzés gazdag irodalmából elegendő a „megbí
zó-megbízott" problémával (lásd például Holmstrom 1979, 1982; Pratt—Zeckhauser 
1982), valamint az üzemi bér- és teljesítményalkuval (Miller 1992; Pencavel 1977; 
Weitzman 1980) kapcsolatos írásokat, a gazdasági szabályozás közgazdaságtanára 
vonatkozó tanulmányokat (Stigler 1971; Peltzman 1980), az „új politikai gazdaságtan” 
körébe tartozó munkákat (Buchanan—Tullock 1962; Olson 1982) és a járadékszer
zés elméletét megalapozó modelleket (Buchanan—Tollison—Tullock 1980) megemlí
teni.

2. A privatizáció és a gazdasági szervezetek normatív rendje

2.1. Egy elméleti modell építőkövei

A normakövető egyéni cselekvés magyarázata során — durván — négy lehetséges 
mechanizmusra hivatkozhatunk: (1) a normától eltérő vagy normasértő (deviáns) vi
selkedés szankcionálása; (2) az egyéni stratégiaválasztástól függő nyeremények po
zitív interdependenciája (a normakövető magatartás — pozitív — externális hatása); 
(3) az egyéni preferenciákba épített konformizmus; és végül (4) ex ante kommuniká
ció az ex post normakövető csoport tagjai között.

A jelen kutatás kiindulópontja olyan formális modell, amely a fentiek közül a (3)- 
mal jelölt mechanizmuson nyugszik. A modell alapföltevései nagyjából a következők:

(i) A vizsgált szituációban a munkások egy kompetitív vállalat számára dolgoznak. 
A munka csoportokban folyik, bár ez a tény nem föltétlenül jelent együttes termelést, 
s nem föltétlenül növekvő skálahozadék következménye. Azért van szükségünk erre
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a föltevésre, mert a csoporton belüli társadalmi interakciókat (kölcsönös igazodási és 
alkalmazkodási folyamatokat) kívánjuk tanulmányozni — eltérő normákat és értékeket 
követő munkások között.

(ii) Egyetlen termelési tényezővel számolunk, s ez a munka. Föltesszük, hogy az 
egyéni termelési eredmények (outputok) megfigyelhetők, és a munka-inputot az 
egyéni erőfeszítések terminusaiban tudjuk mérni. Az egyes munkások termelési függ
vényei a következőképpen festenek:

qi=f(ei), (1)

ahol qi az i munkás outputja, ej pedig ugyanezen munkás egyéni erőfeszítése vagy 
munka-inputja. Az egyes munkások termelékenysége nem szükségképpen ugyanak
kora; azaz: f'(e i)*f’(ej).

(iii) Bár a munka csoportokban folyik, az alkalmazottak bére — harmadik föltevé
sünk értelmében — csupán saját teljesítményüktől függ. Közelebbről, föltesszük, 
hogy a munkások individuális darabbér rendszerben dolgoznak. Formálisan:

W(qi)=wqi, (2)

ahol w a darabbért jelöli.

(iv) Föltesszük továbbá, hogy a munkások racionális hasznosság-maximalizálók, 
és (munkahelyi) haszonfüggvényük maximalizálása során a következő szempontok 
vezetik őket: a) saját bérük; b) a munkával járó kellemetlenség, fáradság (disutility); 
és végül c) saját teljesítményük és a többiek (átlagos) teljesítményének különbsége. 
Formálisan a következő haszonfüggvénnyel állunk szemben:

Ui=U[W(qi).ei,d(qi.q-i)]. (3)

ahol W(qi) az i munkás bére; ei ugyanezen individuum munka-inputja; és d(qj,q-i) az 
i munkás és a többiek teljesítménye közti távolság. A fenti haszonfüggvény néhány 
fontosabb — posztulált — tulajdonsága:

U ' i > 0  és U 'ii ^ 0  minden i-re, (A)
и 'г <0 és и'г2 ^0  ugyancsak minden i-re, (B)

ahol az alsó indexek a haszonfüggvény megfelelő argumentumai szerinti parciális 
deriváltakat jelölik.

(v) A haszonfüggvény harmadik argumentuma a munkások normáiban, értékeiben 
meglévő különbségeket ragadja meg. Föltesszük, hogy két különböző munkás- (al
kalmazott) típus található ugyanabban a csoportban.
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Az első, „konformista", alcsoportban

и'з < 0 és и'зз 5 0 minden i ^ k  < n-re, (C)

ahol к a konformista alcsoporthoz tartozó munkások számát adja meg.

A második — non-konformista, státus-érzékeny, „stréber” vagy „törtető” — alcso
portmunkásai ezzel szemben „ragyogni" és „tündökölni” akarnak, vagyis egyéni 
hasznosságukon, ha saját teljesítményük és a többi munkás teljesítménye közti távol
ság növekszik. Formálisan:

1Р3 > 0 és UJ33 50  minden к < j * i<  n-re. (D)

2.2. A  m o d e ll alapján levonható főbb következtetések

Amíg az első alcsoportba tartozó munkások viselkedése — ha nem állnának interak
cióban a második alcsoporttal — nyilvánvalóan teljesítmény-visszatartáshoz, illetve 
egy ezt támogató csoportnorma kialakulásához vezetne, addig a második alcsoport 
munkásainak viselkedése- a teljesítmény-visszatartókkal való interakció nélkül — kí
méletlen „patkányversenybe", illetve a csoport belső kohéziójának teljes szétbom
lasztásába torkollna.

Ha viszont megengedjük a csoporton belüli interakciókat, akkor tekintetbe kell 
vennünk a munkások viselkedésének stratégiai összetevőit. A modell specifikálása és 
kifejtése során — a szokásos Cournot-Nash föltevéssel élve — könnyű megmutatni 
és beláttatni egyebek között az alábbi összefüggéseket:

(i) A darabbér növelésére mindkét munkástípus egyensúlyi teljesítménye növelé
sével reagál. Továbbá: ha a darabbér nő, akkor mind az egyensúlyi teljesítmények 
közti abszolút távolság, mind az egyensúlyi összteljesítmény növekedni fog.

(ii) A konformizmus és a stréberség fokának vagy intenzitásának növekedése a 
következő hatásokkal járhat: a) a konformista munkások mind a konformizmus, mind 
a stréberség intenzitásának növekedésére keményebb munkával reagálnak, ha 
egyensúlyi teljesítményük elmarad a nonkonformistákétól; és visszafogják teljesítmé
nyüket az ellenkező esetben; b) a nonkonformista munkások viszont a stréberség 
intenzitásának növekedésére akkor válaszolnak keményebb munkával, ha egyensúlyi 
teljesítményük meghaladja a konformistákét, egyébként pedig „lassítanak” ; ezzel 
szemben a konformizmus mértékének növekedése a „stréber” munkások körében 
csak akkor vezet az egyensúlyi teljesítmény növekedéséhez, ha ez elmarad a konfor
mista munkások egyensúlyi teljesítményétől, míg teljesítmény-visszatartást idéz elő az 
ellenkező esetben.

8 6



(iii) Míg a konformista munkások lassúbb társaikat „gyorsításra" (egyensúlyi telje
sítményük növelésére), gyorsabb társaikat pedig „lassításra” (teljesítmény-visszatar
tásra) ösztönzik, addig a „stréber" munkások azt akarják, hogy a lassúbb munkások 
még lassabban, gyorsabb társaik pedig még gyorsabban dolgozzanak.

(iv) A csoport összetételének változásai szintén befolyásolják az egyensúlyi teljesít
ményeket. a) Ha a konformista munkások száma — a másik alcsoportba tartozó 
alkalmazottak számához képest — növekszik, akkor mind a konformista, mind a 
stréber munkások teljesítménye növekedni fog, amennyiben a stréber munkások 
eredeti egyensúlyi teljesítménye meghaladja a konformista munkásokét, míg mindkét 
munkástípus teljesítménye csökkenni fog, ha a konformista munkások egyensúlyi 
teljesítménye eredetileg nagyobb, mint a stréber munkásoké, b) Ha a stréber munká
sok száma növekszik — természetesen a konformista munkások számához képest 
— , akkor mind a konformista, mind a stréber munkások keményebben dolgoznak, 
amennyiben kezdetben a konformista munkások a „hangadók", azaz egyensúlyi tel
jesítményük nagyobb, mint a „törekvő” munkásoké, míg ellenkező esetben a stréber 
munkások számának további növekedésével mindkét alcsoport egyensúlyi teljesítmé
nye csökkenni fog.

3. Befolyás- és járadékszerzési törekvések gazdasági szervezetekben 

3.1. Bevezetés

A vállalatok keletkezésének magyarázatára különféle elméletek ismeretesek a köz
gazdaságtani szakirodalomban. Az egyik ilyen elmélet megalkotása Oliver Williamson 
nevéhez fűződik (Williamson 1975; 1985). Ebben az elméletben az alapvető elemzési 
egység a „tranzakció", a vállalat pedig olyan szervezeti (Williamson szóhasználatát 
követve: irányítási) struktúra, amelynek a fő funkciója a termelési és tranzakciós költ
ségek összegének a minimalizálása. A tranzakciós költségek nagysága azonban — 
s egyebek között ebben rejlik a szóban forgó megközelítés újdonsága —  maga is 
további változók függvénye, nevezetesen a tranzakciók gyakoriságától, bizonytalan
ságától és a tranzakciók során felhasznált vagy teremtett „vagyontárgyak" (assets) 
specifikus voltától függ. Az utóbbi tényező mibenléte, gondolom, némi magyarázatra 
szorul.

A „vagyontárgy" kifejezést az alábbiakban igen tág értelemben használom. Jobb 
híján „vagyontárgynak" nevezek minden olyan dolgot, amely egy természetes vagy 
jogi személy teljes pénzügyi mérlegében a „követel" rovatban szerepelne. Az így 
felfogott vagyontárgyak képességeket, hozzáértést, szakértelmet stb. is magukban 
foglalnak. Sok olyan gazdasági tranzakció van mármost, amelynek a lebonyolításá
hoz vagy fenntartásához (amennyiben hosszú távú nexusról van szó) tranzakció-spe
cifikus vagyontárgyakba való beruházásra van szükség. Akkor mondjuk, hogy egy
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vagyontárgy tranzakció-specifikus, ha jelenlegi felhasználása során jóval többet ér, 
mint legjobb alternatív felhasználási lehetősége során érne.

Könnyű belátni mármost, hogy ha egy tranzakció specifikus vagyontárgyakra épül, 
akkor a résztvevők foglyai a köztük fennálló kapcsolatnak, hiszen mindegyikük veszí
tene, ha bármelyikük úgy határozna, hogy kilép a szóban forgó kapcsolatból. A 
tranzakzió-specifikus vagyontárgyak tehát nemcsak bilaterális monopóliumok létrejöt
téhez vezetnek, hanem egyszersmind gazdasági járadékokat hoznak létre, ha a gaz
dasági járadékot úgy definiáljuk, mint egy vagyontárgy jelenlegi értéke és következő 
legjobb, alternatívfelhasználása során realizálható értéke közti különbséget.

Az elmondottakból — racionális, azaz haszon- vagy vagyonmaximalizáló viselke
dést föltételezve — az következik, hogy a tranzakció résztvevői megpróbálnak majd 
egymás rovására előnyökhöz jutni a tranzakció-specifikus vagyontárgy létrehozását 
szavatoló szerződés megszegése és a gazdasági járadék egyoldalú kisajátítása ré
vén.

3.2. Szervezeti járadék

Vegyük észre, hogy a gazdasági szervezetek többségének eredete és fennmaradása 
minden valószínűség szerint szintén meghatározott típusú specifikus vagyontárgyak, 
ezúttal vállalat- vagy szervezetspecifikus vagyontárgyak létezésére, valamint az ebből 
fakadó költségmegtakarításokra vezethető vissza. A szóban forgó vagyontárgyak 
vállalat- vagy szervezetspecifikusak abban az értelemben, hogy értékük és termelé
kenységük az adott szervezeti köteléken belüli felhasználásuktól függ. A különféle 
szervezetspecifikus vagyontárgyak kombinációja által létrehozott többletet a további
akban szervezeti járadéknak fogom nevezni. Ha föltesszük mármost, hogy a szóban 
forgó járadék — kollektfve — az egyes szervezetspecifikus vagyontárgyak tulajdono
sait illeti meg, ám ezek határtermelékenységei — individuális hozzájárulásai a kérdé
ses többlet létrehozásához — kibogozhatatlanul összefonódnak, akkor vajon mi ha
tározza meg a szervezeti járadék elosztását a vállalatspecifikus vagyontárgyakat bir
tokló tulajdonoscsoportok között?

A jelen kutatás egyik kiindulópontjaként az a hipotézis szolgál, hogy a gazdasági 
szervezetekben állandó — nyílt vagy leplezett — harc folyik az említett járadék elosz
tása körül. A szóban forgó elosztási konfliktus megnyilvánulási formáit összefoglalóan 
szervezeten belüli járadék- és befolyásszerzésnek nevezzük, s kutatásunk során az 
efféle járadék- és befolyásszerzési törekvések, valamint a privatizáció közötti össze
függéseket kívánjuk elemezni magyar gazdasági szervezetek körében.

8 8



3.3. A szervezeten belüli befolyásszerzés formális modellje

Az alábbi modell a szervezeteken belüli konfliktus és kooperáció járadék- és befo
lyásszerzéssel összefüggő aspektusainak megragadására szolgál. A modell csontvá
za durván a következő:

(i) Két racionális játékos (egyén vagy csoport) viselkedését vizsgáljuk, akik ugyan
ahhoz a vállalathoz vagy szervezethez tartoznak.

(ii) Mindkét aktor szervezetspecifikus „vagyontárgyak" (vállalathoz kötődő szakér
telem, kapcsolattőke stb.) birtokosa, vagyis mindketten jogcímet formálnak a koope
rációjuk révén előálló szervezeti járadékból való részesedésre, s ezenfelül — a 
vállalatspecifikus vagyontárgyakba történt korábbi beruházásaik miatt —  mindketten 
„futnak a pénzük után", azaz mindketten igényt tartanak egy szervezeti kvázi-járadék- 
ra. A szervezeti kvázi-járadék az a többletjövedelem, amely a játékosokat a szervezet 
kötelékében tartja.

(iii) A játékosok kétféleképpen használhatják fel szervezetspecifikus vagyontárgya
ikat személyes jövedelmük növelésére. Először: jövedelmet (szervezeti járadékot) 
hozhatnak létre javak vagy szolgáltatások együttes előállítása (és értékesítése) révén. 
Ez a modellkooperáció (produktív) aspektusa. Másodszor: erőforrásaikat vagy azok 
egy részét a közösen létrehozott jövedelemből való részesedésük maximalizálására 
fordíthatják. Föltesszük, hogy a szervezetspecifikus erőforrások ez utóbbi felhaszná
lása intenzív befolyásszerzési törekvésekkel — a döntéshozók megkörnyékezése, a 
játékszabályok módosítására tett erőfeszítések, szívességek cseréje stb. — jár 
együtt. Ez a föltevés a modellben rejlő konfliktus lehetőségét előlegezi meg.

(iv) Míg a szervezet tagjai számára rendelkezésre álló összjövedelem (járadék) 
nagyságát a produktív célokra fordított erőforrások határozzák meg, addig a szóban 
forgó aggregált jövedelem elosztása a befolyásszerzés során felhasznált erőforrások 
relatív nagyságától függ. Más szavakkal: a disztributfv részesedések körüli harc kime
netele a konfliktus technológiai paraméterein múlik. A termelési technológiához ha
sonlóan a konfliktus (befolyásszerzés) technológiáját is olyan transzformációs szabály 
(függvény) segítségével reprezentáljuk, amely bizonyos inputok — ez esetben: befo
lyásszerzésre fordított erőforrások — és outputok — itt: disztributfv részesedések — 
között teremt kapcsolatot.

Formálisan a következőkről van szó. A játékosok erőforrásaikat (Rí, i= 1 ,2) produk
tív célokra (Xi) és befolyásszerzésre (Yj) fordítják. Ezt az összefüggést az erőforrás
megosztási függvények írják le.

X1 + Y1 = Rí (4a)

X2 + Y2 = R2, (4b

ahol Rí és R2 a vállalatspecifikus erőforrások induló állományát, X1 és X2 a produktív 
beruházásokat, Y1 és Y2 pedig a két játékos befolyásszerzési törekvéseit jelöli.
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Az ossz- vagy aggregált jövedelmet (járadékot) l-vel jelöljük, s föltesszük, hogy ez 
a játékosok produktív erőfeszítésének és termelékenységének a függvénye. Az egy
szerűség kedvéért azzal a további föltevéssel élünk, hogy a termelési függvények 
lineárisak, és konstans skálahozadék jellemzi őket. így a következő összefüggéshez 
jutunk:

I =  aiXi +  агХг, (5)

ahol a i és аг nyilvánvalóan az individuális termelékenységeket mérik.

A következő összefüggést, modellünk harmadik építőkövét, redisztributív ered
ményfüggvénynek fogjuk nevezni. Ez a függvény a konfliktus technológiájának leglé
nyegesebb elemét írja le, amennyiben megmutatja, hogy a befolyásszerzésre fordított 
erőforrások miképpen transzformálódnak redisztributív eredményekké. Az újraelosz
tási folyamat eredményét azok az arányszámok (pi és рг) mérik, amelyek megadják, 
hogy a játékosok miképpen részesednek az összjövedelemből (járadékból). A re
disztributív eredményfüggvénynek a következő, logisztikus alakját fogjuk használni:

és
p,_i +v"*Vvo

K ~  , + e ^ V , )

(6a)

(6b)

ahol Yi és Y2 a két játékos befolyásszerzésre fordított erőforrásait jelöli, m pedig nem 
más, mint egy logaritmikus arányossági tényező.

Könnyű megmutatni, hogy p i és рг összege 1, és hogy pi = рг = 0.5, ha 
Y1 =  Y2 . A redisztributív eredményfüggvény logisztikus formája arra a föltevésre 
épül, hogy a játékosok relatív részesedése az összjövedelemből a befolyásszer
zésre fordított erőforrások különbségétől függ. A logisztikus eredményfüggvény azt 
is szavatolja, hogy a befolyásszerzéstől tartózkodó játékos jövedelme se legyen 
nulla.

Végezetül a jövedelem- (járadék-) elosztási egyenletek az aggregált jövedelem (I) 
és a redisztributív részesedések (pi) közti összefüggéseket fejezik ki. Formálisan:

és
H =  p il 

I2 = P2 I,

(7a)

(7b)

ahol И és I2 a két játékos jövedelmét jelöli.
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3.4. A modell alapján levonható főbb következtetések

A specifikáció során a modell három fontosabb változatát különítjük el. Az elsó eset
ben a játékosok viselkedését a hagyományos Cournot-Nash föltevésekkel írjuk le; a 
másodikban a szokásos Stackelberg föltevéssel élünk, azaz egyik játékos élvezi a 
„nyitólépés" megtételéből fakadó előnyöket; míg végül a harmadik változat azt az 
aszimmetrikus esetet írja le, amikor az egyik játékos abban az értelemben van előny
ben a másikkal szemben, hogy övé az „utolsó szó".

Az elsó változat elemzése során először föltesszük, hogy a játékosok szervezet
specifikus erőforrásainak indulóállománya különböző (Rí *  R2), a játékosok termelé
kenysége viszont egyforma (a-i = аг = a). Könnyű megmutatni, hogy egyensúlyi 
helyzetben a játékosok abszolút értelemben ugyanakkora mennyiségű erőforrást for
dítanak befolyásszerzésre, ami persze azt jelenti, hogy a szervezetspecifikus erőfor
rásokkal jobban ellátott játékos (az a játékos például, akinek szenioritása van, 
amennyiben a vállalatnál eltöltött idő pozitív korrelációban áll a szervezetspecifikus 
erőforrások mennyiségével) relatíve kevesebbet, mint a „szegényebb" játékos (az 
újonc, akinek a szervezetspecifikus erőforrások hiányát intenzívebb befolyásszerzés
sel kell ellensúlyoznia).

Ha mármost azzal a föltevéssel élünk, hogy a szervezetspecifikus erőforrások 
indulóállománya ugyanakkora (Rí = R2 = R), a játékosok produktivitása (képessége, 
hozzáértése) viszont különböző (ai *  аг), akkor azt látjuk, hogy a kevésbé termelé
keny játékosok több erőforrást fordítanak befolyásszerzésre, mint a produktív játéko
sok!

Viszonylag egyszerű megmutatni továbbá, hogy ha a kevésbé termelékeny játé
kos produktivitása növekszik (csökken), befolyásszerzésre irányuló erőfeszítései 
csökkenni (növekedni) fognak. A modell ezen változatából ugyancsak levezethető, 
hogy a termelékenyebb játékos produktivitásának növekedése (csökkenése) a ke
vésbé termelékeny játékos befolyásszerzési erőfeszítéseinek növekedését (csökke
nését) idézi elő, míg a termelékenyebb játékos befolyásszerzésre fordított erőforrásai 
a kevésbé termelékeny játékos termelékenységének módosulásával ellentétes irány
ban változnak.

A Stackelberg forgatókönyv alapján kapott legfontosabb eredmények a követke
zők. A „nyitólépés” előnyeit élvező játékos által elérhető maximális jövedelemegyen
súlyi értéke adott, a befolyásszerzés optimális mértéke viszont meghatározatlan. 
Továbbá: a kevésbé produktív játékosok szavatolt jövedelme, amennyiben ők tehetik 
meg az első lépést, egyenes arányban áll a termelékenyebb játékosok produktivitá
sával, s ráadásul jóval nagyobb, mint ez utóbbiaké lenne hasonló pozícióban.

A modell harmadik — „bot és mézesmadzag” (BM) — változatában az egyik 
játékos (a „főnök") jutalmak és fenyegetések kilátásba helyezésével igyekszik a másik
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játékost (a „beosztottat") a befolyásszerzés minimalizálására bírni. A modell ezen 
változatának segítségével egyebek között az alábbi összefüggéseket láttatjuk be.

Minél nagyobb a BM főnök termelékenysége, annál több erőforrást kell a beosz
tott fékentartására, vagyis befolyásszerzésre fordítania. Mivel a BM főnök jövedelme 
jóval meghaladja a beosztott jövedelmét, komoly harcra számíthatunk, amikor azt kell 
eldönteni,kié legyen az utolsó szó joga. Ráadásul a Cournot és Stackelberg egyen
súllyal összehasonlítva a kevésbé termelékeny játékos BM főnöki jövedelme sokkal 
nagyobb mértékben nő, mint a termelékenyebb játékosé. Ha a „Kié legyen az utolsó 
szó joga?” kérdést a szervezeten belüli befolyásszerzési törekvések döntik el, akkor 
ebből az következik, hogy a kevésbé termelékeny játékosok jóval intenzívebben fog
nak harcolni az utolsó szó jogáért, mint a produktív játékosok.

3.5. Szempontok az empirikus elemzéshez

A tervezett empirikus vizsgálat a fenti modellek által megszabott elméleti keretbe 
ágyazódnak be. A két modell alapföltevései néhány további — a Magyarországon 
lejátszódó privatizációs folyamat természetére vonatkozó — hipotézissel egészülnek 
ki. Föltesszük, hogy a különféle privatizációs formák eltérő módon érintették a gazda
sági szervezetek belső struktúráját és kapcsolatrendszereit.

Noha a későbbiekben szükségünk lesz majd a privatizációs formák és technikák 
finomabb osztályozására1, az empirikus elemzés kiindulópontjaként elegendő csu
pán azt föltételeznünk, hogy a privatizációs megoldások közül az úgynevezett spon
tán privatizáció2 volt az, amely a leginkább érintetlenül hagyta, és az új (többnyire 
külföldi) tulajdonosok megjelenésével, a vállalatvezetés részleges kicserélődésével, 
az alkalmazotti létszám leépülésével és a gyors piaci alkalmazkodás kényszerével 
együtt járó privatizációs formák voltak azok, amelyek leginkább felbomlasztották a 
gazdasági szervezetek belső szerkezetét.

A vizsgálat kezdeti szakaszában azt próbáljuk kideríteni, mi történt a privatizáció 
hatására a műhely- és üzem-szintű kapcsolathálózatokkal. Azt sejtjük — és ezt a 
sejtésünket megerősítő vagy cáfoló másodlagos adatokat keresünk —, hogy ezeket 
a kapcsolatrendszereket a privatizáció előtt erős normatív cement tartotta egybe. 
Bevett és többé-kevésbé kötelező érvényű normák szabályozták mind a vállalatveze
tés és a munkások közti formális viszonyokat (így többek között a béralkut), mind a 
munkások informális kollektív válaszait a különböző bérezési és kompenzációs me
chanizmusokra (így többek között a darabbér különféle válfajaira).3

Úgy gondoljuk továbbá — és ezt a föltevésünket megerősítő vagy cáfoló esetta
nulmányokat s interjúkat kívánunk készíttetni —, hogy míg a privatizáció „keményebb" 
technikái szétzilálták az említett kapcsolathálózatok és magatartásformák normatív 
bázisát, és így — teret nyitva, egyebek között, a normasértő, „stréber", „törtető" 
magatartásmódok elterjedésének — megfosztották a munkásokat az együttes cse
lekvés képességétől, addig a „puhább" privatizációs technikák, jelesül az önprivatizá-
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ció, a vállalat különböző vezetői és alkalmazotti csoportjai közti alkukon és kompro
misszumokon alapultak, és a hagyományos normatív rend átmentéséhez és továbbé
léséhez vezettek. A szóban forgó normatív rend továbbélése természetesen ennek 
magatartásbeli következményeit (egyezkedés, teljesítmény-visszatartás stb.) ugyan
csak magában foglalja.

Az empirikus elemzés során tisztázni kívánjuk végül az említett normatív rend 
szétbomlasztásának, illetve megőrzésének hatékonyságbeli következményeit. Ennek 
érdekében megbízható és összehasonlítható adatokra van szükségünk a vizsgált 
szervezetek és szervezeti egységek privatizáció előtti és utáni gazdasági teljesítmé
nyéről.

Vizsgálódásaink során megpróbáljuk fölmérni továbbá, hogy a privatizáció mikép
pen érintette a vállalati vezetés különféle csoportjainak együttműködését szavatoló 
kapcsolathálózatokat. Úgy véljük — és ismét csak ezt a sejtésünket megerősítő vagy 
cáfoló másodlagos adatokat keresünk —, hogy a privatizáció előtt a sikeresnek 
számító gazdasági szervezetekben a vezetés egyébként egymással rivalizálni hajla
mos csoportjait érdekszövetségek és koalíciók olyan rendszere fűzte egybe, amely 
egyfelől eredményesen kordában tartotta a szervezeten belüli járadék- és befo- 
tyásszerzési törekvéseket, másfelől kifelé egységesen jelenítette meg a menedzseri 
érdekeket. A gazdasági szervezetek belső struktúrájának ezt az aspektusát — a 
munkások és a vállalatvezetés közti viszonyokat szabályozó, normatív cementbe 
ágyazott renddel ellentétben — valószínűleg mindennapos alkukon és állandó érde
kegyeztetésen nyugvó kompromisszumok egyensúlyaként írhatjuk le.

Úgy gondoljuk mármost — és ezt a föltevésünket igazoló vagy cáfoló interjúkat és 
esettanulmányokat kívánunk készíttetni —, hogy a privatizáció „puhább" formái, ne
vezetesen a szó szigorú értelmében vállalati kezdeményezésű, „spontán" privatizá
ció, egyebek mellett éppen az említett kompromisszumok működőképességén és 
sikerén alapultak, és nemcsak a vállalat belső szerkezetét jellemző normatív rend 
átmentéséhez, hanem egyszersmind a vállalaton belüli befotyásszerzési törekvések 
eredményes megfékezéséhez vezettek. A „keményebb" privatizációs technikákról ez
zel szemben az a sejtésünk, hogy — vagy önmagukban vagy egyéb tényezőkkel 
(piaci helyzet, kereslet, költségek stb.) karöltve — erőteljes pozícióharcot, helyezke
dést, a privatizációt vezénylő szervezetek befolyásolását, valamint az új tulajdonosok 
jóindulatának megnyerését célzó erőfeszítéseket, egyszóval intenzív járadék- és befo
lyásszerzési törekvéseket gerjesztettek a vezetői és alkalmazotti csoportok köré
ben.

Az empirikus elemzés során tisztázni kívánjuk végül a járadék- és befolyásszerzés 
mérséklésének és fölerősödésének hatékonyságbeli következményeit. Ennek érde
kében megbízható és összehasonlítható adatokra lesz szükségünk a vizsgált szerve
zetek és szervezeti egységek privatizáció előtti és utáni gazdasági teljesítményéről.

Ugyancsak szükségünk lesz minden olyan információra, amely a vizsgált szerve
zetek privatizáció előtti és utáni piaci helyzetére — kereslet, árak, értékesítés, a piac 
szerkezete, költségek, input-piacok (elsősorban természetesen a munkaerőpiac), va-
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lamint a privatizáció előtti piaci helyzet és a választott privatizációs forma közti — 
esetleges — kapcsolatra vonatkozik. Könnyen lehetséges ugyanis, hogy az elemzés 
során a

privatizációs technika — ► járadék- és befolyásszerzés 

oksági kapcsolat helyett a valamivel bonyolultabb

piaci pozíció — * privatizációs technika — • járadék- és befolyásszerzés 
oksági láncra kell majd koncentrálnunk.

Ö s s z e fo g la lá s

Jelen írás szempontokat kíván nyújtani a privatizáció és a hierarchikus gazdasági 
szervezetek belső szerkezetének változásai közti összefüggések empirikus és teore
tikus vizsgálatához. Vizsgálódásaink során egyebek között azt igyekszünk kideríteni, 
hogy a privatizáció által gerjesztett stratégiai interakciók (frakció- és pozícióharcok, 
státusvédő és státusszerző erőfeszítések) hogyan érintették a gazdálkodó szerveze
tekben a műhely- és üzemszintű kapcsolathálózatokat. Mivel szervezeti hierarchiák
ban a döntéshozatal óhatatlanul centralizált vagy legalábbis többközpontú, igen való
színű, hogy gazdasági szervezeteken belül is gyakran megfigyelhetünk olyan viselke
dési formákat, amelyek célja a döntéshozók és/vagy a döntési szabályok befolyáso
lása. Megmutatjuk, hogy az efféle próbálkozásokat a legegyszerűbben a politikai és 
makrogazdasági arénát behálózó járadékszerzési erőfeszítések szervezeten belüli 
megfelelőjeként írhatjuk le. Elemzésünk egyik kiindulópontjaként az a hipotézis szol
gál, hogy a gazdasági szervezetekben állandó — nyílt vagy leplezett — harc folyik a 
szervezetspecifikus erőforrások tulajdonosai által létrehozott szervezeti járadék elosz
tása körül. A szóban forgó elosztási konfliktus megnyilvánulási formáit összefoglalóan 
szervezeten belüli járadék- és befolyásszerzésnek hívjuk, s kutatásunk során az efféle 
járadék- és befolyásszerzési törekvések, valamint a privatizáció közötti összefüggé
seket fogjuk szemügyre venni magyar gazdasági szervezetek körében.

Jegyzetek

1 Hasznos előtanulmány ebből a szempontból Szakádét 1993.
2 Az önprivatizációról lásd például Voszka 1993; Neumann—Voszka 1993.
3 A téma gazdag magyar nyelvű irodalmából lásd például Gábor—Kővári, 1990 (5. fejezete); Héthy—Makó 

1972; Kertesi—Sziráczki 1983; Köllő 1981.
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Gyekiczky Tamás

TÁRSADALMI HÁLÓZATOK ÉS A MUNKAERŐPIAC 
CIVIL SZERVEZŐDÉSEI

E lő z e te s  m e g je g y z é s e k

Az állami munkaerőpiaci intézmények számos kutatás egybehangzó véleménye sze
rint (lásd Timár 1994) hatástalanok. Ezek az eszközök nem tudták döntő módon 
befolyásolni a munkanélküliségi ráta alakulását (sem pozitív, sem negatív irányban) 
és csak nagyon drágán, bizonyos csoportokat kizárva voltak képesek a munkaerő 
minőségének, képzettségének javítására. Az állami munkaerőpolitika ellentmondásai 
jelenleg a politikai konfliktusok homlokterében állnak, megoldásuk mindenképpen 
időszerű.

Az igazi kérdés azonban az, vajon az állami munkaerópiaci eszközök átalakítása 
segít-e a gondokon? Továbbgondolva; az állami munkaerőpolitika eszközei elegen- 
dőek-e я munkanélküliség visszaszorításához, a munkaerőpiaci folyamatok kedvezőt
len trendjeinek megállításához?

Kételyünket számos nyugat-európai ország tapasztalata is megalapozza (Deeke 
1990; Demaziere 1992). A vizsgálatok szerint az állami munkaerőpolitika válsága nem 
időszakos tünet, nem a körülmények véletlen egybeesése, hanem olyan öröklött 
betegség, amely jórészt az állami intézmények létéből (logikájából) és a munkaerőpi
aci politikák természetéből (lényegéből) fakad.

Fentebb megfogalmazott kérdésünk azonban továbbra is válaszra vár. Talán 
ugyanezt (ha nem is így) kérdezték maguktól azok a munkanélküli és nem-munkanél- 
küli polgárok is, akik a munkanélküliek helyzetén akarván javítani, önmaguk szálltak 
szembe a munkanélküliséggel. 1990-ben — amikor e tanulmány hátterét képező 
kutatás elkezdődött1 — bővelkedett az ország azokban az elképzelésekben, reform
ideákban, melyek az állami munkaerőpolitikát kikerülve kerestek valamilyen gyógyírt a 
munkanélküliségre.

E tanulmány alapgondolata szerint a nem-állami munkaerőpiaci szerveződések a 
munkaerőpiac olyan innovációs formái, melyek működtetési elve alapvetően eltér az 
állami cselekvések logikájától. A különbség oka, hogy az önszerveződési formákban 
a tagok (és a kezdeményezők) társadalmi hálózatainak jutott meghatározó szerep, 
nem pedig a bürokratikus (hivatali) előírások, normák sokaságának. Továbbá az 
emberi együttműködések hálózatára épülő önszerveződési formák —  úgy tűnik — 
magas innovációs képességük révén megfelelnek a flexibilitás követelményeinek is.2
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M a g y a r á z ó  m o d e lle k

Tanulmányunkban először a tudományos elméleteken keresztül szeretnénk magyará
zatot kapni arra a kérdésre, vajon miért alakultak/alakulhattak ki e spontán tevékeny
ségi formák és miképpen írható le szociológiai karakterük.

1. A társadalom rétegződésének aspektusai

E magyarázó modell kiindulópontja a társadalom réteg- és csoportszerkezete. Az 
elmélet az egyes önszerveződési formák keletkezését a résztvevők közös társadalmi 
csoportjára, az egyes rétegek azonos szociológiai jellemzőire vezeti vissza. Az ön
szerveződési formákat így „rétegspecifikusnak’' tekinti, s a létrehozók társadalmi hely
zetével ekvivalensnek tartja felépítésüket, működésüket is. (Bővebben lásd Heinze— 
BoG, 1984.)

A magyarázó modell kétségkívül rendelkezik bizonyos realitásokkal. Például a 
vállalkozóvá válást elősegítő (ön)-szerveződésekben túlreprezentáltak a szellemi és a 
magasan képzett (egyetemi diplomával rendelkező) szakemberek, illetve a hátrányos 
helyzetű munkanélkülieken segítő önszerveződésekben többnyire képzetlen, volt se
gédmunkásokat találunk.

Mindezek ellenére az önszerveződési formák nagy részében nem mutatható ki 
specifikus társadalmi rétegződés. Egyfelől a kezdeményezések többsége éppen a 
különböző rétegek, és társadalmi csoportok együttműködését szimbolizálja, másfelől 
a terápiák alanya minden esetben „a munkanélküli", függetlenül attól, milyen társa
dalmi csoporthoz tartozik.3

2. A klasszikus munkaerőpiaci intézmények és az állami munkaerőpiaci 
politikák válsága

A munkaerőpiacról és a munkaerőpiaci politikákról szóló elemzések évek óta kettős 
krízisről —  egyfelől a munkaerőpiac intézményeinek, másfelől az állami munkaerőpo
litikáknak a válságáról — tudósítanak.

A „klasszikus munkaerőpiac” válságát már az ötvenes években észlelte a szakiro
dalom. Clark Kerr például a munkaerőpiacok „balkanizálódásáról” , a kereslet és 
kínálat egyensúlyára épülő hagyományos (neo- vagy egyszerűen liberális) munkaerő- 
piacok felbomlásáról írt (Kerr 1977). Az ötvenes évek kritikai elemzésének tényeit a 
hatvanas, hetvenes évek kutatásai megerősítették. Ezek egyfelől kimutatták a munka
erőpiacok szegmentáltságát (Sengenberger 1975), másfelől leírták a különféle mun
kaerőpiacok egymástól eltérő, sajátos belső szerkezetét, dinamikáját 
(Doeringer—Piore 1971). A klasszikus (neoliberális) munkaerőpiaci megközelítés tart
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hatatlansága mára egyértelművé vált, ezért egyes szerzők nem a munkaerőpiacról, 
hanem például „tudáspiacokról" vagy a „szakmák piacairól" (les marchés professio
nals — Marsden 1989) beszélnek.

Az állami munkaerőpiaci szolgálat — és intézményei — kríziséről számos empiri
kus kutatás tudósit (pl. Schmid—Reissert—Bruche 1987). A tények alátámasztják, 
hogy a munkaerőpiaci mozgásokat az állam egyre kevésbé tudja befolyásolni, ám a 
lényeges munkaerőpiaci folyamatok is kiszorultak a „klasszikus ipari partnerek" látó- 
és hatásköréből.

A munkaerőpiac és az állami munkaerőpiaci politika krízise természetesen nem 
függetlenek egymástól. A kölcsönös függés oka, hogy a klasszikus munkaerőpiaci 
modellre — a kereslet és kínálat közvetlen társadalmi szabályozhatóságának hipoté
zisére — épültek rá az állami munkaerőpiaci politika intézményei is (Piore—Sabel 
1984; Heckscher 1988).

A munkaerőpiacok és a munkaügyi politikák válságából kiinduló magyarázó mo
dell a nem-állami (társadalmi vagy spontán) munkaerőpiaci „iniciatívákat" (mozgal
makat), szerveződéseket e kettős válság eredményének tekinti. A nyugat-európai 
munkanélküli mozgalmak története alátámasztja ezt a magyarázatot. E társadalmak 
történetében valóban kimutatható, hogy az önszerveződések, állampolgári mozgal
mak a társadalmak integrációs rendszereinek válságából születtek (Heinze—Bofl 
1984). Esetleg meg nem oldott, el nem látott feladatokat karoltak fel a munkanélküliek 
mozgalmai körül bábáskodó társadalmi csoportok és képviselőik.

A magyarországi fejlődésre az itt röviden bemutatott modell csak részben alkal
mazható. Az eltérések egyik oka, hogy a kilencvenes évek elejéig sem a nyugat-eu
rópai társadalmakban ismert munkaerőpiac, sem az állami munkaerőpiaci szolgálat 
nem működött. A történelmi körülmények miatt tehát az állam intézményei és a nem
állami szerveződések egyszerre épültek ki, egy időben jöttek létre.

Bonyolítja a helyzetet a magyarországi munkaerőpiac erős szegmentáltsága. E 
tényre — jóllehet a kutatások már a nyolcvanas évek elejétől felhívták a figyelmet 
(Galasi 1982; Köllő—Fazekas 1990) — nemigen volt tekintettel a munkaerőpolitika. 
Az intézményesítés lázában megfeledkezett arról, hogy ellenőrizze, vajon a bevezetni 
kívánt intézményrendszer lefedi-e a tényleges munkaerőpiaci folyamatokat.

Talán mindez elegendő magyarázattal szolgál az állami munkaerőpiaci intézmény- 
hálózat alacsony hatásfokára. Mindenesetre ma már az állami munkaerőpiaci szolgá
lat vezetői és a nemzetközi szervezetek (ILO) is egyre inkább a munkanélküliek és az 
állampolgárok által kezdeményezett mozgalmakban, társadalmi szerveződésben vé
lik felfedezni a válságból kivezető utat (Sincler 1993).
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3. A .c iv il társadalom’ magyarázata

A kilencvenes évek elején lezajlott politikai fordulat idején számos tanulmány a közép- 
kelet-európai társadalmak átalakulását a „civil társadalom"—„politikai társadalom” 
kettősségében akarta értelmezni (Dittrich 1992; Gáthy 1989).

E tanulmányok felfogása szerint a közép-kelet-európai társadalmak súlyos deficit
tel, a ,.civil” (vagy polgári, illetve magán) társadalmi kezdeményezések hiányával 
kényszerülnek szembenézni. A deficit oka egyfelől a kommunista állam (és párt) 
minden társadalmi kezdeményezést felőrlő tulajdonsága, másfelől a magántársadal
mak kialakulását lehetetlenné tevő gazdasági és tulajdonosi szerkezet (magántulaj
don, magántőke, magánvagyonok hiánya). Álláspontjuk szerint a fordulat (átalakulás) 
lényege a „civil társadalom" létrejötte.

Ebben az értelmezési keretben a munkanélküli és a nem-munkanélküli polgárok 
kezdeményezései egyértelműen az újraéledő és egyre erősödő civil társadalom 
öneszmélésének jelei. Részesei annak a tanulási folyamatnak, melyet a demokratikus 
és nem-államközpontú társadalom kiépítése megkövetel.

A magyarázó modell problémái akkor jelentkeznek, ha el akarjuk egymástól hatá
rolni a munkanélküliek kezdeményezését más nem-állami, de kétségkívül a „civil” 
társadalomban működő egyéb szervezetektől, mondjuk a szakszervezetektől vagy az 
egyházaktól. Ebben az esetben kevés csupán annyit mondanunk, hogy a munkanél
küliek és a polgárok szerveződései, akciói a „civil" társadalom alkotóelemei. Kevés, 
mivel e kijelentéssel még nem jellemeztük a mozgalmak szereplőinek értékét, normá
it, indítékát, a szerveződések működését és szerkezetét.

4. A társadalmi tőke magyarázó modellje

E modell kidolgozása — többek között — Pierre Bourdieu nevéhez fűződik. A modell 
központi eleme a társadalmi tőke fogalma.4

A társadalmi tőke Bourdieu definíciója szerint olyan tőke, amely egy „valamilyen” 
csoporthoz kapcsolódásból (vagy a csoport hálózatának birtoklásából) származik, s 
amelyet tőle intézményesen elkülönült gazdasági, kulturális tőkékre ki lehet cserélni. 
E csereviszonyokat különböző (intézményesített) társadalmi mechanizmusok alakítják 
és szabályozzák.

A társadalmi tőke sohasem független a gazdaság vagy a kultúra piacától, hiszen 
lényegét, értelmét, funkcióját éppen „átválthatósága" jelenti. A társadalmi tőke kon
vertibilitása révén többszörös profitot (anyagi, szimbolikus) hozhat. E „multiplikátor” 
szerepét a csoporthoz tartozásban intézményesedé szolidaritás alapozza meg.

A szolidaritás hátterében működő társadalmi hálózat nem természeti, de nem is 
társadalmi adottság. E hálózatot fenn kell tartani, ki kell alakítani, meg kell újítani, s 
mindez jelentős beruházásokat igényel. A beruházás — az intézményesítés munkája 
— a társadalmi viszonyok és kapcsolatok rendszerére irányuló tudatos vagy spontán, 
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egyéni vagy kollektív stratégiák függvénye. A társadalmi tőke beruházásának bázisai 
lehetnek azok a véletlenszerűen létező társadalmi kapcsolatok is — például szom
szédság, rokonság — , amelyeket az egyén már készen talál, vagy amelyekbe bele
születik. Ezek létezésének spontaneitását azonban tudatosan (pl. ajándékozással) be 
kell építeni a társadalmi tőke felhalmozásába, a beruházási stratégiába.

A társadalmi tőke reprodukciója szüntelen („abbahagyhatatlan") kapcsolatépítést 
tételez fel. Kölcsönös társadalmi elismertetését folytonosan meg kell újítani, ezért 
pénzt, időt (vagy nagyobb anyagi tőkét) kell beruházni.

Általános szociológiai feltételezésünk szerint5 a magyar társadalom a hetvenes
nyolcvanas években sikeresen működtette a társadalmi tőke Bourdieu által elemzett 
típusát. A társadalmi tőke hálózatának kiépítését több társadalmi-történeti körülmény 
is magyarázza.

Először az ún. „reformszocialista’’ gazdaság és társadalomirányítási stratégiára 
gondolunk, amely 1968 óta fokozatosan teret hódított a magyar társadalomban. En
nek lényege, hogy bizonyos korlátok között lehetőség nyílt az államtól (és a politiká
tól) független gazdasági és társadalmi integrációk kiépítésére. Ennek következtében 
a nyolcvanas évekre olyan új típusú társadalmi integrációs formák teremtődtek meg, 
mint a „második gazdaság", illetve az erre felépülő, és a magyar szociológia által 
„második társadalomnak" nevezett társadalomintegrációs szerkezetek.6 Mind a má
sodik gazdaság, mind a második társadalom a résztvevők és cselekvők történetileg 
adott és a politikai ellenőrzés alól sikeresen kivont kapcsolatain alakult ki: családi 
„vállalkozások" a mezőgazdaságban, baráti társaságok a vállalati gmk-ban, ismerő
sök az árubeszerzéseknél és eladásoknál. A legfontosabb ismérv ezeknek az akciók
nak és cseréknek látszólag szövevényes hálózatában a kapcsolat, annak a 
csoporttagságnak a felmutatása — és reprezentációja —, amelyhez az egyén tarto
zott.

Másodszor, ha lassan, ha akadozva is, de megindult a magántársadalom repro
dukciója. Pontosan fogalmazva, a szét nem tört családi, rokoni, ismerősi hálózatokon 
keresztül kialakultak azok az életmódstllusok és kulturális értékek, melyek a társada
lom nagy többségének életvitelét, gondolkodását meghatározták. E formációkban 
sem a politika, sem az állam, sem a kommunista-szocialista (egy időszakban erőnek 
erejével diktált) gondolkodás és értékvilág nem kapott szerepet.7

Harmadszor, a bizalom és a bizalmatlanság együttesére, néha a megfigyelő szá
mára is értelmezhetetlen ellentmondására kell a figyelmet felhívnunk. Bizalmatlanság 
az állammal szemben, bizalom a magánkapcsolatok, ismerősi-rokoni hálózatok 
résztvevői irányában. Mivel régi történeti tapasztalatok szóltak arról, hogy az államtól 
semmi jó nem származik, megindult az állami intézmények és szabályok eróziója, 
vagy egyszerűen kihasználása. Fokozatosan teret nyert magának az a szemlélet, 
hogy az állami szolgáltatásokat — segélyek, juttatások — igénybe kell venni, de az 
állami szabályokat, előírásokat még ezeknek a szolgáltatásoknak ellentételezéséül 
sem kell akceptálni és betartani. (Többek között ez lehet az oka a csökkenő adómo
rálnak, a polgári jogi intézmények bizonytalanságának stb.)
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Pierre Bourdieu modellje még számos tanulságos elemzési szempontot tartogat a 
számunkra. A kapcsolatok, a csoporttagság például a magyar társadalomban ugyan
úgy átváltható volt gazdasági tókére vagy kulturális előnyökre, mint a Bourdieu által 
felvázolt modellben. Sót, igazából ezek a kapcsolatok működtették a gazdaságot is, 
hiszen nem lévén mód a tőke más típusú felhalmozására („tiltva volt"), e cserelehető
ségek nélkül nem működött volna.8 E „társadalmi tőkefelhalmozás" az 1990-es poli
tikai fordulat után látható formában „kapitalizálódott", azaz a tőkecirkuláció előtti 
politikai-jogi akadályok megszüntetésével szabadon becserélték gazdasági tőkére.

A magyar társadalom tagjai tehát nagyon jól értettek a „szüntelen kapcsolatépítés
hez” . E stratégia a társadalom tagjainak élettapasztalata, történeti beidegződése, 
generációinak fontos szocializációs mintája volt.

A (lehetséges) magyarázó modellek számbavétele után összefoglalóan elmond
hatjuk, hogy a munkanélküli és a nem munkanélküli polgárok kezdeményezéseit 
olyan társadalmi alakzatoknak tekintjük, amelyek a különböző rétegek és társadalmi 
csoportok együttműködését mint a civil társadalom öneszmélésének formáit képvise
lik, s amelyek jelentős társadalmi tőkeberuházások bázisán az állami munkaerőpiaci 
intézmények korrekciójával új típusú intézményeket teremtettek.

A következő fejezet a mozgalmak mikroszociológiai analízisén keresztül e hálóza
tok működését, valamint a résztvevők kapcsolatrendszerét mutatja be.

A  m u n k a e r ő p ia c  n e m -á lla m i in té z m é n y e i m in t tá rs a d a lm i h á ló z a to k

1. A hálózatelemzés fontosabb szempontjai

A nem-állami munkaerőpiaci intézményeket a résztvevők olyan cselekvési rend
szereiként értelmezzük, melyekben a cselekvők egyfelől fontos viszonyítási pontok 
egymás számára, másfelől a közöttük levő kapcsolatok szabályszerű — standardizált 
— magatartási és motivációs mintákból állnak össze (Knocke—Kulinski 1982).

A cselekvők közötti kapcsolat mint társadalmi hálózat a személyek, tárgyak és 
események különleges típusú viszonyaiból szerveződik. A kapcsolatok több speciális 
hálózatba rendezhetőek el, e hálózatok közös elemei azonban mindig a hálózatokat 
összekötő „hálózati csomópontok" maradnak.

Az alanyok közötti viszonyok struktúrájának és az alanyok hálózaton belüli helyze
tének fontos viselkedési, észlelési és attitűdbeli következményei vannak mind az 
egyes egységek, mind az egész hálózatrendszerre nézve (Mitchell 1969).

Az önkéntes társulásokban való tagság az embereket több társadalmi hálózatba 
kapcsolja be. Megemlíthetjük az elsődleges vagy másodlagos hálózatokat, azokat a 
kapcsolatrendszereket, melyek olyan emberekből állnak, akiket az egyén ismer vagy 
éppen a hálózatok közvetítésével ismer meg. E kapcsolatok több szálon futnak, 
sűrűségüket, intenzitásukat több társadalmi feltétel együttesen alakítja.
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A hálózatok kapcsolatrendszerei eltérő paraméterű övezetekbe rendezhetők (Ka- 
dushin 1974). Az övezetek, a hálózati körök különböző interakciós, cél-dimenziós 
cselekvéseket tartalmazhatnak. így például az „integratfv körök" a közös érzelemá
ramlás és tapasztalatfeldolgozás „helyszínei", s mint ilyenek speciális társadalmi kép
ződményekhez (intézményekhez) kapcsolódnak.

A hálózatba rendezett emberi kapcsolatoknak és az ezekre épülő szociostrukturá- 
lis viszonyoknak fontos — mással nem helyettesíthető — szerepük van a munkaerő- 
piac mozgásában (Granovetter 1974). Információkat közvetítenek, munka- 
lehetőségekről tájékoztatnak, referenciákat kínálnak s a szereplőket ellenőrzik.

Ugyancsak kitüntetett szerep jut a hálózatba kapcsolódó emberek közötti „köté
sek erejének". Különböző körülmények között — melyek a munkanélküliség térben 
és időben eltérő szintjétől kezdve az egyes foglalkozási csoportok sajátosságáig 
terjedhetnek — mind a gyenge, mind az erős kötések különböző módon határozhat
ják meg a munkaerőpiaci mozgásokat és a munkahelykeresési szokásokat. Általános 
tapasztalat azonban, hogy a „hídszerű gyenge kötéseknek" fontos szerepük van a 
munkához jutásban.9

A magas munkanélküliségi szint inkább „erős, mint gyenge kötéseket" hoz létre. 
Ezek a magas bizalmi szinttel együtt járó szerveződések jobban megfelelnek az 
egyes érintett társadalmi csoportok között korábban meglévő „viszonossági hálózat” 
normáinak is (Lomnitz 1977).

A szervezeti szintre emelkedő hálózatokban található emberi kapcsolatok változó 
erősségűek. A szervezet hatékonyságát egyes esetekben a „gyenge kötések" domi
nanciája, más esetekben az „erős kötések" túlsúlya szolgálja. Nélkülözhetetlen ezért 
a szerveződések és csoportok dinamikájának — azaz az idő függvényében történő 
— elemzése.

Nem tértünk ki a társadalmi hálózatok szociológiai irodalmának minden egyes 
részletére, de nem is ez volt a célunk. Kiindulópontokat kerestünk, melyek segítségé
vel továbbléphetünk a nem-állami munkaerőpiaci szerveződések leírásában. Elemzé
sünket azonban a továbbiakban korlátoznunk kell. Mivel kutatásunk nem tette 
lehetővé sem a nagy reprezentatív mintavételt, sem a mindenre kiterjedő alapos 
informálódást, ezért mondanivalónkat a „Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesüle
teidnek példáján keresztül illusztráljuk.

2. A „Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesületeinek" példája

A munkanélküliek szervezkedése a lakóhelyeken — főleg nagyobb városokban vagy 
a munkanélküliséggel különösen sújtott térségek központjában — kezdődött el. Eze
ken a helyeken olyan társadalmi egyesületek alakultak 15-30-50 fő részvételével, 
melyeket jogi személyekként, önálló szervezetekként jegyeztek be a bíróságok. Az 
egyesületek szervezeti élete, felépítése, gazdálkodása az egyesületi törvény hatálya
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alá esik, törvényes működésükbe tehát az egyesületi tagokon kívül senkinek sem 
lehet beleszólása.

Az egyesületek mint önálló jogi személyek 1992-ben létrehozták országos szerve
zetüket, ami nem szervezet a szó legszorosabb értelmében, hanem laza információs, 
koordinációs hálózat. E koordinációs forma alulról felfelé építkezve, a döntő jogosít
ványokat helyi szinten tartva, decentralizáltan működik.

Az egyesületek számáról és a résztvevők létszámáról ellentmondásos adataink 
vannak. Egyik interjúalanyunk 1991 -ben országosan 35 ezer tagról és 60 egyesületről 
beszélt. Ami az egyesületek számát illeti, az pontos, ezt a bírósági bejegyzések 
megerősítik. (A fővárosban 1991-ben 13 egyesület működött, vidéken 47, megyén
ként eltérő számban, pl. az egyik megyében 2, a másikban 10.) Amennyiben a tagok 
létszámát egyesületenként 200 főre tesszük, a hálózatban 12 000 ember tevékenyke
dett. Ez az 1991-ben munka nélkül lévők 2,8 százaléka. Az aktív tagok — akik a 
szervező, álláskereső munkát végzik — még kevesebben voltak, egyesületenként 
talán 20-30 fő, ami az összes munkanélküli egy százalékát sem érte el.10

2.1. Az egyesületek megalakulása

Mi motiválta az egyesületek létrehozását? A kérdésre több válasz adható. Az egyik 
szerint mivel az állami munkaügyi kirendeltségeken ....nincs arra idő, hogy lelki vi
gaszt nyújtsanak...s részletesebben sem igen tájékoztatják ott az embereket, nekünk 
kell ezt megtenni’ (vidéki egyesület alapítója). Ez az indoklás tehát az állami szolgál
tatások hiányát tekinti lényegesnek.

Egy másik magyarázat a munkanélküliek „sorsközösségére" utal.
.Gyakorlatilag azzal indult ez az egész, hogy mindegyikünk munkanélküli lett, és 

különböző próbálkozások után rádöbbent arra, hogy szólóban, egyénileg a helyze
tünk javítását, a kezelést lehetetlen meglépni. Van viszont esélyünk akkor, ha valami 
szervezeti formával kísérletezünk..." (vidéki egyesület alapítója).

Az alapítást rendszerint hosszabb időszak előzte meg, ez alatt az „alapítók” tájé
kozódtak, informálódtak, valamint mozgósítottak. Erre nemcsak a törvényes előírások 
kényszerítették őket (az egyesületi törvényben előirt taglétszámot „hozni kellett"), de 
másképpen nem is tudták volna elgondolni az egyesület alapítását. Tájékozódásuk 
kiterjedt az állami munkaerőközvetítőre, a politikai pártokra, önkormányzatra.

„Összejöttünk páran, megbeszéltük a dolgokat, s mindenkinek tetszett az ügy. 
Akkor elmentünk egy rendezvényre, ahol hasonló emberekkel találkoztunk, s ez még 
jobban megerősítette bennünk az elhatározást. ...A kapcsolatépítést megpróbáltuk 
azokkal elkezdeni, akik munkaügyi területen dolgoznak, ha tényleg úgy gondolják, 
hogy segíteni tudnak ebben a kérdésben” (egyesületi szervező).

Az alapítás során egyfelől felhasználták a már meglevő kapcsolatokat, személyes 
ismeretségeket, másfelől szinte az alapítással egy időben belevágtak a kapcsolatépí
tés tudatos munkájába. Hamar kiderült azonban, hogy az egyesületek egyik legfon
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tosabb partnere a politikai pártok közül kerül ki, a másik pedig a munkaügyi hivatal 
maga. Ennek ellenére „hivatalos" kapcsolataikat a személyes vagy ismerősi köreik 
hálózatába szőtték bele.

„Az adatbankunkat több csatornán gyűjtöttük össze. Legfontosabb ezek közül a 
saját ismeretségi körünk, baráti kapcsolataink voltak. A munkaügyi hivatalban, a vál
lalatok személyzeti és munkaügyi osztályain, a sajtónál — főleg a megyei lapnál —, a 
városi televíziónál dolgozó barátaink és ismerőseink adták a fülest arról, hol van üres 
állás, hova ki kellene. Amit kiemelnék, az az, hogy, egyenes kapcsolatban vagyunk a 
vállalatokkal, így kristálytisztán látjuk a munkákat is" (egyesület szervezője).

A kapcsolatok kialakítását megkönnyítette, hogy az egyesületek széles társadalmi 
bázison jöttek létre. Mindenki „hozta" a maga ismeretségi körét, informálódási — 
merítési — hátterét.

„Hogy ki mit fog csinálni az egyesületben, az a személytől függ. Milyen személy 
kerül be az egyesületbe, milyen indíttatású... Ettől függ ugyanis az az ismeretanyag 
is, amit magával hoz, s amit mi fel tudunk használni..." (fővárosi egyesület elnöke).

Az egyesületek feladataikat és céljaikat sokszínűén fogalmazták meg. Legtudato
sabban azok, akik az egyesületek feladatát az érdekvédelemben látták.

„Az egyesület fő profilja az érdekvédelem... Az érdekvédelem van bejegyezve a 
cégbíróságnál, ez szerepel a papírjainkon. De az embereket képviselni is kell vala
hogy, mert a szakszervezeti mozgalom ezen a területen nem működik” (vidéki egye
sület vezetőségi tagja).

Az érdekvédelem mellett az álláskeresés a másik fontos feladat. Igaz, e tevékeny
ségük párhuzamos az állami munkaközvetítő hivatalok tevékenységével. A párhuza
mos feladat megosztja az egyesületek vezetőségét is, mivel „nagyon sok egyesület 
vezetőjének az volt a véleménye, hogy nem szabad nekünk átvállalni állami feladato
kat, nem szabad nekünk munkahelyet keresnünk, mert ha mi ezt felvállaljuk, akkor az 
állam majd lerázza magáról a kötelezettségét. Volt ezzel ellentétes álláspont is: vajon 
miért kell ölbe tett kézzel várni arra ami történik velünk? Mind a kettő egyformán igaz, 
az egyik egyesület ezt vallja, a másik amazt" (országos szervezet ügyvivője).

Az álláskeresés számukra hálózatépítő tevékenység, lemondani erről öngyilkos
ság lenne. A munkanélküliek ugyanis sok esetben az egyesületek álláskínálata miatt 
mennek el rendezvényeikre. Abban bíznak tehát, hogy az egyesület „törzsgárdája" a 
kapcsolatai révén megfelelő munkahelyet talál számukra.

„...A vonzerőt az jelentette, hogy szájról szájra terjedt a hír, hogy embereket tu
dunk elhelyezni. így emelkedett meg a létszámunk ebben a városban 400 főre" 
(egyesületi szervező).

A kapcsolatépítés fokozatosan „szervező munkává" nőtte ki magát. A munkanél
külieket már a munkaközvetítőben igyekeznek megnyerni, de felhasználják ismerőse
iket is a szervező munka sikere érdekében.

„Rávettük a postásokat arra, hogy a munkanélküli járadékkal együtt vigyék ki a mi 
információs kiadványunkat is. Többszöri nekifutással működött is ez a dolog... így
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találtunk egy-két embert, aki hajlandó volt együttműködni velünk...Mindenképpen erre 
hajtottunk, és ezt elég makacsul csináltuk..." (tóvárosi egyesület alapítója).

Az egyesületek a szociális kapcsolatok új lehetőségét kínálják fel tagjaiknak. Felis
merték azt a helyzetet, hogy a munkanélküli nemcsak pénzkereseti forrását vesztette 
el, hanem munkanélküliként társadalmi kapcsolatai is megsérültek. Az egyesület ezért 
új és semmivel nem pótolható szolgáltatást kínál tagjainak, az emberi kapcsolatok 
világát.

„A lelki bajok akkor kezdődnek, amikor rájön arra, hogy azért csak jó volt bemenni 
az üzembe, mert ott találkozhatott Marival, meg a Pistivel, s elmondhattuk a bánatun
kat egymásnak. Otthon meg munkanélküliként be van zán/a a négy fal közé, megsza
kadnak a kapcsolatai...De aki otthon ül, az belehülyül az egyedüllétbe...Egyszerűen 
nem tud beszélni az emberekkel. Nincs pénze újságra, aztán a színes tévét adja el, 
majd a fekete fehéret, tönkremegy a rádió, nem tudja megjavíttatni...Akkor aztán jön 
az ital. Rengetegen ezt a megoldást választották. Unalmában veri az asszonyt meg a 
gyerekeket, s családok mennek így tönkre...Azok közül akik nálunk megjelennek, 
rendkívül sok az ilyen” (vidéki egyesület állásmenedzsere).

2.2. Az alapítók

Az eddigi interjúrészletekből is kiderül, hogy az egyesületeket valakik szervezték. De 
kik ezek az emberek, milyen kapcsolatrendszerrel, előélettel rendelkeztek, miért és 
hogyan vágtak bele az egyesületek alapításába? A kérdés megválaszolása azért is 
fontos, mivel egy jól elkülöníthető „törzstagság" (kemény mag) szinte minden egye
sületben kitapintható.

Az első csoportba tartozók komolyabb szervezői tapasztalatokkal rendelkeznek.
„Gyakorlati tapasztalatom még abból az időből származik, amikor — pályakezdé

sem elején — klubvezetőként dolgoztam. Hét évig voltam az egyik legjobban műkö
dő klub vezetője itt a megyeszékhelyen...Az ottani tapasztalatokkal felvértezve 
mertem felvállalni azt, amit felvállaltam’’ (vidéki egyesület szervezője).

Ugyancsak e csoportba tartoznak azok, akik a helyi közösségek „menedzserei
ként" dolgoztak éveken keresztül.

„Én már nagyon rutinos egyesületalapító vagyok. Vagy három egyesület alakításá
ban vettem részt, s köztük az egyik ez volt...Itt alapító tag voltam, még az első 3 fős 
kísérletben is részt vettem” (vidéki egyesület szociális munkás tagja).

A második csoportba azokat soroljuk, akik valaha a munkaügyek területén dolgoz
tak, és ezért vállalták az egyesület alapítását. Nem biztos, hogy tapasztalataik kiter
jedtek a kisebb közösségek együttműködésének szervezésére, ám e hátrányukat 
szakismeretükkel mindenképpen kompenzálták.

„1991 tavaszán a ZEBU vállalatnál dolgoztam a munkaügyi osztályon. Nekem is 
alá kellett írnom az elbocsátó papírt és ez szörnyen rossz érzés volt... Megpróbáltam 
átérezni a helyzetüket, s úgy gondoltam, valahogy segíteni kell ezeken az embere
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ken. Legalább tájékoztatni őket, milyen jogaik vannak, milyen lehetőségeik... Ez azon
ban a vállalat berkein belül lehetetlen volt. Megerősítette ezt bennem az a tanfolyam 
is, amire jártam, s ami egy csomó új ismeretet adott a munkaügyi problémákról. 
Szóval így jött össze az egyesület ötlete” (egyesületi szervező).

A harmadik típust, az jellemzi, hogy egyszerű munkanélküliként nem nyugodott 
bele a helyzetébe.

„Úgy kerültem kapcsolatba a munkanélküliekkel, hogy magam is munkanélkülivé 
váltam. Van építőmérnöki diplomám, vízépítő szakmérnökim, s a kilencvenes évek 
elején az egyik építőipari cégnél dolgoztam főmérnökként. A politikai tisztogatás so
rán leváltottak mint régi vezetőt, így lettem munkanélküli... Az átképzési programok 
segítségével elvégeztem egy menedzserképzőt, s angolul is jól megtanultam. Szerez
tem magamnak valami munkát is, de ez csak addig működött, amíg jöttek a fagyok, 
így aztán a városomban ősszel több kollégámmal együtt elhatároztuk: egyesületet 
alapítunk" (egyesület szervezője).

A negyedik típus „kilép" a helyi közösségből, s nagyobb — regionális vagy orszá
gos — keretek között próbál meg szervezkedni. Esetleg az egyesület mintáját — 
ötletét — is honosítja szűkebb lakóhelyén.

„Voltunk egy páran a városban, akik elmentünk Debrecenbe, ahol már jól működő 
egyesület volt, és úgy gondoltuk, nekünk is ezt kellene csinálni...Én már korábban is 
kapcsolatban álltam az itteni emberekkel, mindnyájan a szocialista párt tagjai voltunk. 
Ezenkívül egyetemistaként kapcsolatba kerültem egy kutatáson keresztül nagyon sok 
olyan emberrel, akinek valahogy köze volt a munkanélküliek ellátásához, gondozásá
hoz" (egyesület szervezője).

Mindegyik csoport közös jellemzője a kiterjedt ismeretségi hálózat. Ez lehet lokális 
vagy országos, vonatkozhat politikára, avagy a gazdaságra.

„Én a városban sok embert ismerek. Sok emberrel tudok kapcsolatot létesíteni, 
sokkal könnyebben, mint bárki más közülünk. Nemcsak a városban, hanem a me
gyében máshol is sok az ismerősöm, tehát el tudok menni bárhova bárkihez, ha kell 
valami. Ez rengeteget jelent az egyesületnek. Ezek az ismeretségek előreviszik az 
ügyek intézését" (vidéki egyesület alapítója és jelenlegi elnöke).

„Ezt megelőzően egy «szabadidős klubban« dolgoztam mint vezető. Fizetni nem 
fizettek, de sokkal többet jelentett nekem az a tény, hogy több helyre el tudtam jutni 
egy év alatt, mint azelőtt bármikor. Több prominens személyiséggel futottam össze, 
mint bármikor. Ezek között volt például a volt belügyminiszter, a parlament szociális 
bizottságának titkára, országgyűlési képviselők. Korábban nem ismertem őket, de 
voltak olyan csatornáim, amelyek révén utói tudtam őket érni. E kapcsolatok most az 
„Álláskeresők Egyesületénél" kamatoznak. Mondhatnám, ebből élünk” (vidéki egye
sület elnöke).

A kapcsolat azonban, ha nem párosul bizonyos egyéb képességekkel, önmagá
ban mit sem ér. A törzsgárdának szüksége van olyan „empatikus" képességekre, 
vezetői tudásra, adottságokra, melyek valóban biztosítják számukra az egyesületen 
belül a kulcspozíciókat.
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„Tudok az emberek nyelvén beszélni, tudok hozzájuk alkalmazkodni, megértem 
őket, így azonnal tudok a dolgaikra reagálni. Ennek következtében jó benyomást 
tudok kelteni, még akkor is ha állással nem tudok szolgálni" (fővárosi egyesület 
szociális munkása).

Összefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy a szervezők kiterjedt hálózattal (erős 
kapcsolatokkal) rendelkeznek mind kifelé, mind befelé. Rendelkeznek bizonyos ta
pasztalatokkal az emberi együttműködések szervezésében, az egyesületek (csopor
tok, közösségek) menedzselésében. E tapasztalatok kiegészülnek olyan személyes 
karaktervonásokkal, melyek a hálózatok szervezésében gyümölcsöztethetőek (empá
tia, tolerancia). Ezért válhattak az alapítók az egyesület életének kulcsfiguráivá, s 
lehettek közvetítői és mozgatói az álláskínálatnak, munkaerőpiaci információáramlás
nak. Köréjük szerveződik az a hálózat, amely a tagokból és a külső személyekből áll.

2.3. A tagok

A tagok néha mintegy „véletlenül" kerülnek az egyesületekbe. Nincs igazából kap
csolatuk a szervezőkkel, vagy csak nagyon gyenge kötés fűzi össze őket.

„Egy késő téli napon — február vége felé — délután öt óra tájt olvastam az 
újságban, hogy hatkor valami állásnélküliek egyesületének lesz az alapító taggyű
lése.... Már egy éve voltam munkanélküli, amikor megláttam a hirdetést, s úgy döntöt
tem, elmegyek az alakuló ülésre... Negyed hétre meg is jelentem...” (vidéki egyesület 
alapító tagja).

„Ide az egyesületbe azért jöttem, mivel a korábbi kapcsolataim megszűntek, egye
dül élek, de nem szeretnék kiszakadni a világból, bezárkózni magamba" (57 éves 
szakmunkás, egyesületi tag).

Az egyesületbe kerülésnél fontos szerepet játszik — amint említettük — a munka
hellyel megszűnt társas kapcsolatok hálózatának rekonstrukciója. A tag bízik abban, 
hogy nem marad egyedül, reménykedik a sorsközösség összetartó erejében.

„Úgy érzem, hogy közösséget találtam itt. Embere válogatja, kivel szimpatizál az 
ember, kivel nem, de vannak itt azonos témáink, azonos helyzetben vagyunk, s ha 
mást nem. legalább el lehet beszélgetni a többiekkel. Voltak más jellegű közös ne
hézségeink is, családi gondok, mondjuk. Ebben is tudunk néha megoldást talál
ni...Szóval próbáljuk egymást, ha mással nem, szóval segíteni" (57 éves szakmunkás, 
egyesületi tag).

Tudatosabb motivációról kell említést tennünk azokban az esetekben, amikor a 
tag kifejezetten a munkaerőpiaci információ megszerzéséért megy az egyesületbe. 
Bízik abban, hogy a munkaerőpiaci közvetítő hálózat „embertelensége”, személyte
lensége az egyesület közvetlenül — face to face — kapcsolatai által leküzdhető.

„Ide azért jöttem, mert olvastam róla az újságban, s felmerült bennem, hogy itt 
esetleg közvetlen találkozhat egymással a munkaadó és a munkavállaló. Nem kell 
ide-oda szaladgálni sem neki, sem nekem, ha mondjuk egy megfelelő állás merül
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fel... Kicsit mindkét fél jobban tud tájékozódni, információt gyűjteni a másikról, így 
hamarabb létrejönnek a kapcsolatok" (57 éves szakmunkás, egyesületi tag).

A tagság harmadik motivációja az a bizakodás lehet, hogy az egyesület — a 
társas érintkezés — képes konzerválni a szakismereteket, azt a szakmai és szociális 
tudást, amelyet a munkanélküli elóző — munkás — életében megszerzett.

„Nem szeretném, ha elveszne az ismeretanyag, amit tudok. Én inkább nem ettem, 
de a szakirodalmat megvásároltam. Komolyabb iskolai végzettségem nincs, ezért 
mindig magamtól kellett tanulnom, de — telkemre legyen mondva — egész életem
ben tanultam” (55 éves betanított munkás, egyesületi tag).

Negyedszer, meg kell említeni az emocionális feltöltődés igényét.
„Azok az emberek, akik ide járnak, egy idő után észrevették, hogy nagyon kiszol

gáltatottak, és a munkaügyi hivatalban valahogy úgy kezelik őket, mint egy darab
szám...” (vidéki egyesület elnökasszonya).

Az egyesületek belső munkamegosztása a tagság-vezetőség viszonyra épül. A 
tagság és a vezetőség két különböző csoport, a vezetőség stabilabb, a tagság 
mobilabb. A tagság nem feltételez olyan szoros kötődést, mint a vezetőség, sőt 
valójában a laza kapcsolatok (gyenge kötések) sorozatán nyugszik.

„Nálunk tagság van. Ezért fizetni kell, igaz, valami jelképes összeget. Működésünk 
az egyesülési törvény hatálya alá esik, tehát kell lenni vezetőségnek, alapszabálynak, 
meg mindennek...Vannak aztán olyanok, akik csak bejárnak, érdeklődnek, meg néze
getnek. Persze el nem küldjük őket, hiszen sorstársak. Meg hogy is nézne az ki?” (45 
éves, egyesületi tag).

A személyes és szerepkonfliktusoktól eltekintve, úgy tűnik, mindenki elfogadja a 
vezetőség (törzsgárda vagy alapítók) és tagság dichotómiát. Viszont nyitva áll min
denki előtt az a lehetőség, hogy a lazább tagsági viszonyt szorosabb törzsgárda 
(vagy vezetőségi) viszonnyá fordítsa át. Ehhez sok türelem, megértés és tolerancia 
szükségeltetik. És ha kell, akár a hivatalos szabályokat, formaságokat is fel kell rúgni.

„Nekem az a véleményem, hogy az embereket nem szabad elriasztani olyan »na 
üljetek le és szavazzatok módszerrel. Ki kell alakulnia ennek, hónapok kellenek, 
hogy kialakuljon egy gárda, amelyik eljár ide rendszeresen, és amelyik — azon túl, 
hogy a saját gondjaira is megoldást akar keresni — visszajár a mások gondját is 
intézni. Másokért vállal feladatot, esetleg azt mondja: mi együvé tartozunk, hiszen 
ismerjük egymást. Nem felülről kell rájuk erőszakolni, hogy gyerünk most aztán ala
kuljatok meg” (országos egyesület szervezője).

A kölcsönös együttműködés során a tagok egymástól is tanulnak, egymás képes
ségeit, tudását kölcsönösen fejleszthetik. Olyan mintákat adnak át egymásnak, me
lyek az egyesületen kívül nem léteznek, legfeljebb a diákévekben volt rá példa.

„Volt olyan, hogy a gimnáziumban érettségizett kislányok felvették a telefont — 
fordítva... Nem tudtak bemutatkozni, nem tudták, hogy mit kell elmondani önmaguk
ról... Az egyesületben egymáson segítenek, egymásnak mondják el a tapasz
talatokat, meg azt, mit hogyan kell csinálni...Önmenedzselés ez, lehet csinálni 
szépen, meg hivatalosan — kodifikált — formában. A lényeg azonban az, hogy
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mindenki csinálja, mert ha a saját közegében látja, vagy érzi a példarendszer hatását, 
látja, hogy mi az eredménye, hogyan működik mindez, akkor több esélyünk van a 
sikerre" (vidéki egyesület menedzsere).

Ebben a kölcsönös példaadásban formálódik a társadalmi érintkezés tanulása is. 
Alapja az egyesületek — röviden említett — „szociális sokszínűsége”.

„...Van itt az ápolónőtől kezdve az asszisztensig mindenki, titkárságvezető, felső
fokú végzettségű ember, mérnök, majdnem minden szakmából voltak itt. ...Átlagosan 
30-40 év közöttiek dominálnak, a legtöbb jó középkorú, talán ők vannak leginkább 
érintve is. Vannak közöttük pályakezdő fiatalok is, de ezek kevesebben vannak" 
(fővárosi egyesület állásmenedzsere).

Nem kudarc nélküli az egyesületek élete. A lemorzsolódás vagy az egyesület 
életébe való be nem illeszkedés egyaránt oka lehet a tagság megszűnésének. Előfor
dul, hogy valaki állást talált, s már nem tartja szükségesnek tagsági viszonya fenntar
tását. A laza hálózatrendszer lehetővé teszi a nagyobb konfliktusok nélküli 
eltávolodást, az egyesület társadalmi kapcsolataiból való kilépést.

2.4. Az egyesületek működése

Az alapítók és a tagság után az egyesületek „dinamikáját” , a csoport működését 
mutatjuk be.

Az egyesületek életét olyan —  korábban bemutatott — „belső" munkamegosztás 
uralja, ahol a tagság-vezetőség megosztás az aktív-passzív határvonallal esik egybe. 
Ezen kívül számos feladat és funkció épült be az egyesület szerkezetébe.

„A vezetőségben körülbelül tíz tag van. Ezek aktívan dolgoznak, társadalmi mun
kában. Egy elnök, a többi pedig személyre szóló feladatokat kapott. Van, aki pénztá
ros, van aki a munkaügyi központok ügyfélfogadására jár be rendszeresen, van, aki 
a vállalatokhoz jár el munkát szerezni, van, aki megpróbálta az egyesület ifjúsági 
tagozatát létrehozni" (vidéki egyesület vezetőségi tagja).

E belső munkamegosztás tartalmaz valami közvetlen közösségi demokráciát is.
„Ez úgy megy, hogy bármikor bármelyikünk bevethető, de ha nekem gondom van, 

akkor szólok a másiknak, hogy nem tudok jönni és helyettesítést kérek. Olyan még 
nem fordult elő, hogy nem jön egyikünk sem. Mindig meg szoktuk ezeket a dolgokat 
beszélni, de azt is, ki hova megy, mit csinál. Ki megy a minisztériumba tárgyalni, ki az 
önkormányzathoz. Aztán megbeszéljük azt is, mit értünk el” (vidéki egyesület állás
menedzsere).

A közvetlen demokrácia uralja a belső kapcsolatokat is, bár sokkal inkább az aktív 
tagságra vonatkozik, mint általában az egész egyesületre. Kiterjed azonban az egye
sületek egymás közötti életére, s így a horizontális kapcsolatok fő koordináló elvévé 
válik.

„A kapcsolattartásnak több formája van. Az egyik az, hogy ha valakinek valami 
eszébe jut, akkor egyszerűen felhívja a másikat. Ez roppant egyszerű kapcsolattartási
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mód. Ezenkívül a fővárosban szervezkedő egyesületek hetente találkoznak egy meg
adott helyen...Ott létesítettünk egy üzenőfiókot, s oda minden információs anyagot 
leteszünk, vagy onnan elhozzuk a nekünk szóló üzeneteket” (fővárosi egyesület állás
menedzsere).

Az egyesületi munka során rendkívül fontosnak tekintik a kifelé irányuló személyes 
kapcsolatokat. A térség, a működési terület szereplőivel kialakított hálózat fenntartása 
sokszor fontosabb, mint például a rendelkezésre álló technikai eszközök gyarapítása. 
A kapcsolatok ápolásának, építésének kiemelkedő fontossága megmagyarázza a 
vezetőség átlagon felüli aktivitását, mivel — ahogy láttuk — ők azok, akik valóban 
széles ismeretségi körrel rendelkeznek

„Nem a számítógép, ami munkát keres a munkanélkülieknek, az csak egy adatbá
zist kezel... Az emberi kapcsolatok azok, melyek el tudnak valakit helyezni, nem a 
gép. Persze lehet hogy én betegesen szociálisan érzékeny vagyok" (vidéki egyesület 
elnöke).

A kapcsolatok a régió, a lakóhely fontosabb szervezeteire, pártjaira, szereplőire 
irányulnak. Első helyen szerepel az önkormányzat és/vagy/ a helyi nyilvánosság. A 
helyi sajtó az egyesületek megalakításánál is nagy segítséget jelentett, ezért nem 
véletlen, hogy a sajtóval fenntartott jó kapcsolatokra különösen ügyelnek.

„Felkerestem a saját kerületem önkormányzatát, kértem tőlük egy időpontot, hogy 
mikor tudnak bennünket fogadni? Az elképzeléseink támogatására, az információk 
kicserélésére vagy más praktikus dolgok miatt kértük ezt a találkozót... Felvettük a 
kerület újságíróival is a kapcsolatot, odaadtam nekik a mi kis ismertető füzetünket, és 
ők leközölték ezt a kerületi újságokban" (fővárosi egyesület menedzsere).

A város nyilvánosságát nemcsak a sajtó és az önkormányzat jelenti. Számos 
egyesületi tag szemében a város „szociális tér", emberi kapcsolatok hálózata, s e 
hálózat nem feltétlenül tagolódik — vagy válik szét — intézményekre.

„Kicsi ez a város ahhoz, hogy az ismerőseink révén ne tudjuk meg a dolgok másik 
oldalát is. Én ilyen sajátos társasjátéknak nevezném az egészet, ahol az egyik felét mi 
hozzuk, a másikat meg a másik fél" (egyesület állásmenedzsere).

Az önkormányzat, a sajtó, és a város mellett a térség gazdasági szereplői (a 
vállalatok) játszanak fontos — és nagyon jól körvonalazható — szerepet a kapcsola
tok kiépítésében.

„Mi nagyon sok vállalatnál voltunk, mert a munkaügyi központtól megkértük, hogy 
melyek azok a vállalatok, amelyek beadták a listát arra nézve, hogy hány embert 
akarnak elbocsátani. Mi azokat kigyűjtöttük. Beszéltünk a vállalatokkal telefonon, s 
nagyon sok helyen az ügyvivő kollégáim voltak kint. Felkeresték ezeket a helyeket, 
kiragasztották a plakátokat, ahol persze még volt ember, aki dolgozott" (fővárosi 
egyesület ügyvivője).

A vállalatokkal történő kapcsolatfelvétel gyakran az állami munkaerőszolgálat „há
ta mögött" történik, mivel az egyesületek az állami munkaerőközvetítők „hiánypótlásá
ra" vállalkoztak. A hiánypótlás azonban nem zárja ki az együttműködést a munkaügyi 
hivatallal, hiszen minden vállalt feladat az egyesületek céljaiból fakad.
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A vállalatokkal létesített kapcsolatok korlátja a gazdasági krízis. E krízis tönkretehe
ti azt a hálózati bázist is, amelyre az egyesületek számítottak, s amely megalakulásuk 
időpontjában még nagyon jól működött.

„Amikor megalakultunk, személyes kapcsolatokat kerestünk a vállalatokkal. Meg
kerestük ókét ismerősök meg a szomszédok révén... A gond azonban az, hogy a 
vállalatok megszűntek, átalakultak, eltűntek. Mindaz, ami kapcsolat volt, ezért ma már 
nem is működik" (52 éves, egyesületi tag).

A munkaügyi központok ma fontos szereplők a regionális munkaerőpiacokon. Az 
elmondottak megismétlése helyett arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a központokkal 
kialakított kapcsolat számos esetben ugyancsak a személyes ismeretségek világán 
nyugszik. Az egyesületek feladatai — úgy tűnik — nem valósíthatóak meg a szemé
lyes kapcsolatok lazább szerveződése nélkül.

„A munkaügyi központokkal úgy alakítottuk ki a kapcsolatokat, mint minden más 
szervezettel. Ezek a kapcsolatok elsősorban nem intézményesült, hanem személyek 
közötti kapcsolatok, és olyanok amelyek a személyiségek között realizálódnak. Van, 
ahol kiegyensúlyozott jó kapcsolatok, harmonikus viszonyok uralkodnak, van ahol 
mindez sok-sok feszültséggel jár együtt" (országos szövetség ügyvivője).

A kistérségek, valamint az országos közélet új szereplői a karitatív szervezetek, és 
a vállalatokkal ellentétben, a gazdasági krízis által nem érintettek. Számuk Magyaror
szágon egyre nagyobb, szerepük — például a szegénygondozás területén — egyre 
fontosabb. Logikus tehát, hogy a munkanélküliek egyesületeinek érintkezési felületük 
van a karitatív szervezetekkel. Érdekes azonban, hogy az egyesületek és a karitatív 
szervezetek közötti kapcsolat korántsem olyan kitűnő, mint akár az egyesületek és a 
munkaközvetítők, illetve az egyesületek és az önkormányzatok közötti viszony.

„A különböző társadalmi és karitatív szervezetek nem keresik egymást. Távolság- 
tartás van közöttük, pedig ha le tudnának ülni egy — mondjuk — kerekasztal köré, 
akkor előbbre tudnák vinni a saját maguk és a közösség ügyeit is" (vidéki egyesület 
szociális munkása).

E távolságtartásnak lehetséges oka az, hogy az egyesületek alapítói már a karita
tív szervezetek megjelenése előtt „benne voltak" a térség kapcsolatrendszerében, 
továbbá hogy a karitatív szervezetek — főleg az egyházi szervezésűek — más háttér
re támaszkodnak, mit amelyen az alapítók, majd az egyesületek mozognak. Termé
szetesen találunk arra is példákat, hogy a karitatív szervezetek és az egyesületek 
együttműködése kiváló. Okait a korábbi együttműködésben, az akkor még illegálisan 
működő karitatív szervezetekkel kialakított jó viszonyban találhatjuk meg.

A külső kapcsolatok tudatos alakítása és építése mellett az egyesületek egyik 
legfontosabb problémája a belső emberi kapcsolatok szorosabbra fűzése, az egye
sületi tagok közötti hálózat működtetésének „professzionális” — a szervezet struktú
rájához hasonló — kialakítása. E törekvés eleve problematikus és nagyon sok 
konfliktust hordoz, mivel a tagok közötti hálózatok működési logikája és cselekvési 
normarendszere nem fordítható rá egy professzionális szervezet — számtalan eset
ben hierarchiát, bürokráciát hordozó — rendszerére. A kihívás azonban nagyon
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nagy, mivel az egyesületek szakmai sikere a professzionalizmus előrehaladásától 
függ.

„Sok pályázatot Irtunk már, de a fontosabbakat lényegében elveszítjük. Talán az 
az oka, hogy nincs szakemberünk, közgazdász, meg jogász szakemberünk. így az
tán a pályázati feltételeknek nemigen tudunk megfelelni" (vidéki egyesület me
nedzsere).

„Ahhoz, hogy profi módon működjünk, főállású emberekre lenne szükségünk. 
Ahhoz ugyanis hogy embereket helyezzünk el, rengeteget kell telefonálni, nyüzsögni, 
mozogni, beszélni. Ez minimum két embert igényel” (vidéki egyesület elnöke),

Bármennyire paradox is, a professzinalizáció felé tett lépések sikerében is a sze
mélyes kapcsolatok segítenek. Ezekből merítettek információt, tájékozódtak a jogi 
lehetőség felől, s ugyancsak e kapcsolatok felhasználásával érték el ügyintézőik, 
szaktanácsadóik (hivatásszerű) alkalmazását.

„A szövetség vezetőivel való találkozókon vetődött fel, hogy mi miért nem foglal
koztatunk két-három fő hivatásos alkalmazottat. A közhasznú munka terhére ugyanis 
ez lehetséges... A polgármester úr áldását adta rá, s azóta van szociális munkás 
státuszú ügyintézőnk. Egyébként a polgármester úr a világon mindenben segít. Fi
gyelemmel kíséri az egyesület munkáját, sőt, ha kell, még 6 magyarázza el az embe
reknek, miért kell egy ilyen egyesület. Úgyhogy végül együttműködési szerződést 
kötöttünk a polgármesteri hivatallal, világosan megfogalmaztuk, ők mit vállalnak, és 
mi mit adunk" (vidéki egyesület vezetőségi tagja).

A professzionalizáció egy-két egyesület esetében valóban professzionális műkö
dést eredményez. Kiterjed ez a vállalt feladatok — lelki tanácsadás és munkakeresés 
— teljesítésére éppúgy, mint a külső kapcsolatok tudatosabb, átgondoltabb szerve
zésére. Most már nemcsak sejtik, hanem tudják is, hova kell menniük, hol kit kell 
keresniük. Ezzel a munkanélküliek felé is nyitottabbá váltak, többé nem a véletlen 
dönti el a tagság toborzását.

Másképpen fogalmazva, ma már professzionális kapcsolataik tényét —  vagy ígé
retét — viszik a piacra. Ezzel az aktussal az egyesület mintegy nyilánvalóvá teszi — 
reprezentálja — saját hídszerű kötéseinek (vagy erős kötéseinek) valóságát (ígéretét). 
Felkínálják a gyenge kötéssel rendelkező — szociális kapcsolatait éppen elvesztő — 
munkanélkülinek.

Az erős kapcsolatok meglétét az egyesületek irodái ma már magas színtű pro
fesszionalizmussal tárják a jelentkezők elé.

„Aki bejön hozzánk, és kéri, annak megpróbálunk munkát ajánlani. Vagy meg
mondjuk — ha átképzésre szeretne mennie — , hova menjen, milyen átképzési for
mák vannak... De a legfontosabb, hogy elbeszélgetünk vele, mi ráérünk vele 
foglalkozni, nem daráljuk le az ügyét. Itt meggondolhatja, megfontolhatja mire képes, 
mire jelentkezik, és sokkal átgondoltabban mehet el egy-egy tanfolyamra. Erre a 
munkaügyi központban nincs mód... Aztán ha valamilyen programunk van, arról érte
sítjük, vagy ha találunk neki személyre szóló munkát küldünk neki egy levelet. Bejön 
a címért, megmondjuk, hova menjen, aztán visszajelez sikerült-e neki vagy nem...Kö
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rülbelül 10 főre tehetem azoknak a számát, akik véglegesen munkát vállaltak, és nem 
jönnek vissza. Körülbelül 400 fő 10 százaléka folyton visszajár. Megbeszéli velünk a 
napi dolgait, vagy ha valami gond van a családban” (vidéki egyesület állásme
nedzsere).

A kétségtelen sikerek mellett az egyesületek problémáinak nagy része szintén az 
intenzív kapcsolat-, és hálózatépítési stratégia kivitelezéséből fakad. E stratégia meg
valósításában akadályozza ugyanis őket a magyarországi infrastruktúra helyzete, a 
telefonvonalak és a technikai lehetőségek — esetleg helyiségek — hiánya, avagy 
szűk körű igénybevételi lehetősége.

„A legeslegnagyobb gondunk, hogy nincs egy önálló helyiségünk, ahol le tudnánk 
ülni... A másik fontos dolog, ami hiányzik, az a telefon. Ez egyszerűen nélkülözhetet
len... Ha nem tudunk telefonálni, meghaltunk... Lehet valakinek olyan gondja, amely 
nem biztos, hogy eltűrne egy napos vagy egy hetes halasztást. Sokszor csak az 
segít, ha azonnal felveszem a telefont, tárcsázom a számot, és aki ott van — ismerő
söm, barátom, szomszédom —  segít az én emberem problémáinak elintézésében. A 
hivatal erre képtelen, ez az, amiben mi többet tudunk nyújtani" (vidéki egyesület 
állásmenedzsere).

A tér számukra az emberi kapcsolatok szervezésének — a belső kapcsolatok 
sűrűbbre szövésének — helyszínét jelenti. Ezért tesznek meg mindent klubhelyiségek 
megszerzéséért, s ezzel magyarázható szomorúságuk is, ha ez nem sikerül nekik.

„Szerintem az egyesületek működésében a klubhelyiség biztosítása az egyik leg
fontosabb dolog. Itt ugyanis az emberek össze tudnak jönni beszélgetni. Van tehát 
egy olyan terük, ahol el tudják mondani problémáikat, meg lehet őket hallgatni gond
jaikról. Azonban ha ez nem klubszerű, akkor rögtön olyan hivatal szaga van a dolog
nak, és akkor az emberek már feszélyezve érzik magukat... Főleg olyan emberek 
járnak ugyanis az egyesületekbe, akik komolyan megsérültek már a lelkűkben. Volt, 
akit három vagy négy alkalommal visszaküldték a munkahelyről azzal hogy öreg, és 
ezt még a szemükbe is mondták. Annyira kiborult ettől, hogy hisztériarohamot ka
pott... Na ezért kell, hogy jó hangulatba folyjon a munkánk, s ne olyan hivatalszerűen, 
mint ahogy azt máshol csinálják” (fővárosi egyesület elnöke).

A helyiség problémája számukra a továbblépést, az egyesület további építkezését 
is befolyásolja. Infrastrukturális felszereltségük így jövőbeli sorsukat is meghatároz
hatja.

„Ha valamit csinálunk, azt meghirdetjük, arra mindig jönnek be az emberek. Ebből 
lehet szépen, lassan építkezni... Ha van már kapcsolatrendszerünk, ha sokan tudnak 
rólunk, hogy itt meg itt vagyunk, akkor sokkal jobb lehetőségeink vannak" (fővárosi 
kerületi egyesület munkatársa).

Az egyesületek működésük során nemcsak horizontális kapcsolatokat építettek ki, 
hanem létrehozták országos szervezetüket is. Az országos szerveződés számos 
olyan kérdést felvetett, melyek nem válaszolhatóak meg —  miképpen az egyes egye
sületek professzionalizálódásának kérdései sem — pusztán a lokális hálózatokra 
támaszkodva.
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„A szövetség vezetői vidéki emberek, nekik nagy problémát jelent az, hogy a 
fővároshoz hogyan kapcsolódjanak. Budapesten nehezebben működik az a hálózat 
is, ami feltétele az egésznek. Itt egy szervezetfejlődésre van szükség...” (fővárosi 
egyesület).

A „szervezetfejlesztés” a laza kapcsolatok szorosabbra fűzésénél és egy kemé
nyebb érdekképviselet kialakításánál tart. Ezzel párhuzamosan megfogalmazódott 
egy országos információs fórum létrehozásának igénye, az információcsere rend
szeresítésének ötlete.

Az országos szerveződések mögött azonban az „előremenekülés” stratégiája is 
állhat. Óhatatlanul kialakulnak ugyanis olyan konfliktusok — mind a vezetőség és a 
tagság, mind a tagok között —, melyek az egyesületek felbomlásával fenyegetnek. E 
fenyegetettség elhárításának egyik lehetősége az, hogy az erősebb kapcsolatok ki
alakítása lép a lazább — emberibb, kötetlenebb — együttműködés helyébe.

Az egyesületek válsága megjelenhet a „közömbösségben", az aktivitás csökkené
sében.

A válság jele a „törzstagság”, a vezetőség, az alapítók erős kötésének feloldó
dása is.

„Most már vezetőségi tag is alig van, ügyeletbe is alig jár be valaki. Mindenki el 
van keseredve, mert segítséget nem kapunk sehonnan. De talán illúzió is volt elvárni 
azt, hogy teljes gőzerővel dolgozzunk a másikért, amikor mindenkinek megvan a 
maga problémája. Azt is el kell intézni" (43 éves, egyesületi tag).

A kapcsolatok válsága az egyesületi alapcéloknak, a szolidaritásnak, a segítés
nek, a másikkal való törődésnek a feladásához vezet el.

„..Egyszerűen nincs semmi összetartás, semmi nem érdekli az embereket. Csak 
azt látják, hogy egyre rosszabb, lejjebb süllyed minden, az árak mennek felfelé, a 
közbiztonság rosszabb lesz, és most már jobb, ha mindenki befogja a száját. Örüljön 
annak, hogy él” (vezetőségi tag).

Arra a kérdésre, hogy ma, 1994-ben mi jellemzi az egyesületeket, a felbomlás, 
avagy a fejlődés, kiterjedt elemzések hiányában nem tudunk válaszolni. Mindenestre 
sem a válság, sem a megújulás lehetőségét nem szabad kizárnunk, sőt még azt 
sem, hogy egy-egy egyesület krízisét követi majd a belső (és külső) kapcsolatok 
megújulása. Befejezésül álljon itt egy egyesületi tag magánvéleménye, aki sokkal 
realistábban szemléli egyesületének életét, mint egy társadalomkutató.

„Azt nem lehet mondani, hogy nagy kudarcok érték az egyesületet. Úgy érzem, 
elég jó a hangulat, mindenki munkanélküli, aki itt van, s így szolidárisak vagyunk 
egymással. Jobban elnézzük egymásnak a szeszélyét és a rossz hangulatát, mert 
tudjuk, miért rosszabb neki most" (egyesületi tag).
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Záró megjegyzések

A hálózatelemzés szempontjai közelebb vittek bennünket a nem-állami munkaerőpia- 
ci mozgalmak szociológiai sajátosságainak megértéséhez. Úgy gondoljuk, sikerült 
rámutatni arra, hogy az önkéntes társulásokban való tagság a munkanélkülit valóban 
több társadalmi kapcsolatrendszerbe köti be. Világosan látható az is, hogy a társulá
sok szervezői erős kötésekkel rendelkeznek a munkaerőpiac és a helyi társadalom 
fontosabb szereplői irányában, s a szervezők ezeket az erősebb kapcsolatokat mint
egy felkínálják a gyengébb kötéssel rendelkező tagok számára, akik hídszerű gyenge 
kötéseket építenek segítségükkel mind az egyesületek vezetőségéhez, mind a mun
kaerőpiac szereplőihez. Az egyesületek által mozgatott hálózatnak ezért jut fontos 
szerep a munkaerőpiac dinamikájában.

Látható az is, hogy az egyesületekben is belső körök, hálózatok, különböző erős
ségű cselekvési zónák alakulnak ki. A hálózat/ok alanyai egymás számára referenci
aként szolgálnak, amit a „sorsközösség”, közös tanulás szavakkal fogalmaznak meg.

A magyarországi helyzet megerősíti azt a tapasztalatot, hogy a magas munkanél
küliségi szint a munkanélküliek hálózatát az erősebb kötések felé tolja el, ami az 
egyesületek helyi és országos szervezeteinek kiépülésében, a professzionalizáció 
magasabb igényében jelenik meg..

Az idő rövidsége és a kutatási források elégtelensége miatt további vizsgálatokra 
van szükség: a tagok és a helyi társadalom hálózatainak, a tagok egymás közötti 
viszonyának, a különböző segélyegyesületek közös hálózatának területén. Reméljük, 
munkánkat ebben az irányban tudjuk majd folytatni.

Jegyzetek

1 A kutatás címe: ,A foglalkoztatási szerkezetváltás konfliktusai és ezek megoldási módozatai". A kutatást 
a magyar OTKA-bizottság támogatja.

2 Az önszerveződések formáiról a „Civil a pályán" című következő publikációnkat ajánljuk az olvasó 
figyelmébe (Gyekiczky 1993),

3 .Amikor itt valaki leül a székre, akkor az sorstársunk, legyen az diplomás, vagy segédmunkás" — mondta 
az egyik vidéki egyesület szervezője.

4 Bourdieu a következőket mondja: ,A szociális tőke azon valóságos és lehetséges erőforrások összessé
ge, amelyek egy tartós hálózat birtoklásával (Besitz) a kölcsönös elismerés és tudomásulvétel többé vagy 
kevésbé intézményesített viszonyaihoz kötődnek; vagy másképpen kifejezve; azokról az erőforrásokról 
van szó, amelyek egy csoporthoz tartozáson (Zugehörigkeit) nyugszanak” (Bourdieu 1983:190-191).
A társadalmi tőke fogalmának kidolgozásakor meg kell még említenünk például J. S. Coleman hozzájá
rulását (lásd 1994).

5 A szakirodalom megerősíti hipotézisünket (lásd erre: Makó—Simonyi 1990; Szelényi 1992).
6 Erre vonatkozóan lásd Hankiss 1982; Kemény 1992; Gábor—Galasi 1981.
7 Megerősíti ezt számos kutatás is (lásd Kapitány Á.—Kapitány G. 1983; Losonczy 1977).
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8 Kolosi Tamás így tr erről: ....A kultúra átörökítése az egyenlőtlenségek újratermelésében a legnagyobb
jelentőségű... az egyéb társadalmi előnyök csak akkor funkcionálnak társadalmi előnyként, ha a kultúrá
ban és ehhez kapcsolódó életmódra átválthatók és át is váltódnak" (Kolosi 1987: 222, 341).

9 A hídszerű gyenge kötések fogalmára lásd Granovetter 1982. A kötések granovetteri felosztásának 
legújabb kritikái közül meg kell említenünk József Böröcz—Caleb Southworth írását: „Who You Know...” 
(Earnings Effects of Formal and Informal Social Network Resources Under Late State Socialism, Hungary, 
1986-87) Am erican Jo urna l o f  Sociology, megjelenés előtt.

10Természetesen az általunk vizsgált egyesületi rendszer csak egy a számos nem-állami munkanélküli 
szervezet közül. Ezek összlétszáma azonban, a passzív tagokat is ide értve, nem érte el a munkanélküli
ek létszámának 10 százalékát. Az aktív tagságot tekintve ez körülbelül a munkanélküliek 2 százalékának 
felel meg.
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Bajomi Iván

SZAKMAI ÉRDEKCSOPORTOK ÉS POLITIKAI ERŐK 
RÉSZVÉTELE A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY 
MEGALKOTÁSÁBAN

Tanulmányomban az 1993-ban elfogadott magyar közoktatási törvény létrejöttét kívá
nom elemezni abból a szempontból, hogy az érintetteknek, illetve a különböző érdek- 
csoportoknak, szakmai és politikai szervezeteknek milyen lehetőségük volt a törvény
kezési folyamat befolyásolására. Elemzésemhez a témával kapcsolatos újságcikke
ken, tanulmányokon, könyveken túl felhasználtam a törvény különböző szövegválto
zatait és az ezek kapcsán megfogalmazott, számomra hozzáférhetővé vált javaslato
kat, továbbá 10 mélyinterjút, amelyek a törvényalkotási folyamatban részt vevő szak
értőkkel, tisztviselőkkel, szakmai és laikus érdekszervezetek képviselőivel készültek.

Az oktatáspolitika formálásában való részvétel intézményes, 
illetve közjogi keretei

A politikai rendszerváltás keretében elfogadott igen liberális egyesülési törvénynek 
köszönhetően a magyar oktatási rendszerre ma már kevésbé jellemző az alig néhány 
évvel ezelőtti anómikus állapot, ami többek között az azonos típusú intézmények, 
illetőleg a hasonló pozíciójú avagy egymáshoz közelálló szakmai, politikai-ideológiai 
törekvéseket képviselő egyének, csoportok közötti szervezett kapcsolatok, illetve a 
közös fellépés hiányában mutatkozott meg. Néhány szakterületen már a rend
szerváltás előtt is léteztek szakmai érdekképviseleti funkciókat ellátó szervezetek, 
(mindenekelőtt a különféle tudományos társaságoknak volt ilyen szerepük), napjaink
ra viszont valósággal megsokszorozódtak az efféle, többnyire egyesület formájában 
működő szerveződések. Bizonyos szervezetek meghatározott intézménytípusokat 
képviselnek (pl. Magyar Szakképzési Társaság, Magyar Zeneiskolák Szövetsége, 
Alapítványi és Magániskolák Egyesülete); vannak különféle foglalkozási csoportokat 
összefogó szervezetek (pl. Történelemtanárok Egylete, Magyar Óvodapedagógiai 
Egyesület, Magyarországi Iskolaigazgatók Egyesülete); akárcsak sajátos pedagógiai, 
oktatáspolitikai célokért küzdő csoportok (pl. Új Magyar Iskoláért Pedagógiai Egyesü
let, Magyar Tehetséggondozó Társaság, az Iskolai Esélyegyenlőségért Egyesület);

* A tanulmány az Országos Közoktatási Intézet és a hollandiai SVO megbízásából készült, az 
interjúkat az OTKA által finanszírozott „Oktatásügyi érdekszervezetek Magyarországon" című 
kutatás keretében e tanulmány szerzője, Papházy Tibor, Lugosi András és Máth András 
készítette.
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különféle szakszervezeti és korporatfv jellegű szerveződések is működnek, melyek 
esetenként markáns oktatáspolitikai koncepciókkal is rendelkeznek (pl. Pedagógusok 
Demokratikus Szakszervezete, a Keresztény Pedagógus Fórum, Független Pedagó
gus Fórum, Magyar Pedagógus Kamara); és végül az ún. iskolahasználók nevében 
fellépő szervezetek is létrejöttek (pl. Országos Diák Unió, Szülői Kamara). A megszer- 
veződést semmiféle jogi akadály nem nehezítette, a működést inkább pénzügyi, inf
rastrukturális problémák, valamint a tényleges, illetve a potenciális tagság „passzivi
tása" nehezítik. Egyes egyesületek megerősödéséhez egyébként a központi szinten 
megfogalmazott oktatáspolitikai szándékok, így többek között a közoktatási törvény 
különböző változatai is hozzájárultak, mivel a speciális nevelési intézményekben (óvo
dákban, gyógypedagógiai intézményekben, a művészetoktatás intézményeiben) dol
gozókat aggodalommal töltötte el az, hogy a tervezetek nem szóltak intézményeikről.

Komoly problémákat jelent, hogy bizonyos területeken csak későn vagy egyáltalán 
nem jöttek létre érdekszervezetek, civil szerveződések, aminek következtében egyfaj
ta önszerveződési aszimmetriáról lehet beszélni. így például addig amíg a pedagógu
sok első alternatív szakszervezete már a rendszerváltás első évében megalakult, a 
Szülői Kamarát, az egyik legjelentősebb szülői szervezetet (melynek erejét illetően 
egyébként sokan fogalmaznak meg kételyeket) csak 1992 novemberében jegyezték 
be egyesületként.

Néhány év alatt a szakmai szervezetek közötti együttműködés intézményes keretei 
is kiépültek. így például 1991 végén megalakult a Magyar Pedagógus Szakmai Szer
vezetek Kamarai Szövetsége, a fővárosban pedig az önkormányzat szorgalmazására 
egyeztető testület létesült, a Budapesti Pedagógus Szervezetek Szakbizottsága.

A politikai rendszer pluralizálódása azt is lehetővé tette, hogy a politikai pártok 
égisze alatt jöjjenek létre oktatáspolitikai testületek. Aránylag kevés hivatalos informá
cióval rendelkezünk ezekről az egyre inkább intézményesülő, a kormánypártok, illetve 
az ellenzéki pártok oktatáspolitikájának kialakításában mind nagyobb szerepet betöl
tő testületekről, melyek pártoktól függően pedagógus kollégium, oktatásügyi szakér
tői csoport, illetve oktatásügyi kabinet elnevezéssel működnek. Mindenesetre kutatói 
körökben többen úgy vélik, hogy e téren is kialakult egyfajta aszimmetria: egyes 
ellenzéki pártoknak a rendszerváltás utáni első időszakban számos komoly oktatás- 
kutatói múlttal rendelkező személyt sikerült megnyerniük szakértői tevékenységre, 
ezzel szemben a kormányzati erők oktatáspolitikát formáló csoportjaiban elsősorban 
oktatásügyi dolgozókból verbuválódott pártaktivisták, parlamenti képviselők tevé
kenykedtek.

A fentiek alapján elmondható, hogy az oktatásügyi szakmai szerveződések, civil 
szervezetek és az oktatáspolitikai koncepciók kialakításában érdekelt párttestületek 
létrejötte nyomán megvolt az elvi lehetősége annak, hogy a közoktatási törvény a 
különféle „érdekcsoportok” között folytatott egyeztetések, egyezkedések révén szü
lessen meg. Ugyanakkor a Magyarországon 1988 után kialakult politikai rendszer 
egyes alapjellemzői nem kedveztek annak, hogy tárgyalásos, érdekegyeztetéses ke
retek között alakuljon ki az új törvény.
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A többpártrendszeren alapuló modern demokráciák politikai rendszerének össze
hasonlítására vállalkozó Arend Lijphart koncepcióját1 figyelembe véve megállapítha
tó, hogy a Magyarországon kialakult politikai rendszer egyfajta köztes pozíciót foglal 
el a „többségi" és a „megegyezéses" demokráciák modellje között. Míg az előbbiek 
esetében a hatalom a parlamentben többséget szerzett párt, illetve pártkoalíció kezé
ben koncentrálódik, az utóbbiak esetében különféle intézményes megoldások korlá
tozzák a többségi elv érvényesülését. Ha vannak is a mai magyar politikai 
rendszerben a többségi elv érvényesülését korlátozó intézményes megoldások (pl. 
van írott alkotmány, beépült a politikai rendszerbe az alkotmánybíráskodás és a 
népszavazás intézménye, az alapvető emberi jogok, illetve a politikai rendszer fonto
sabb jellemzőit érintő kérdések szabályozása kétharmados parlamenti többséget igé
nyel, jelentős önállósággal rendelkeznek a területi önkormányzatok), ugyanakkor az is 
igaz, hogy a rendszerváltás idején számos olyan politikai mechanizmus átvételétől 
tartózkodtak a politikai rendszer kialakításában meghatározó szerepet játszó csopor
tok, amelyek elősegíthetnék a megegyezéses modell érvényesülését. így például 
alkotmányjogi megfontolásokra, illetve a kormányozhatóság fenntartásához fűződő 
érdekekre hivatkozva határozottan elutasították a különféle kisebbségek, érdekcso
portok, területi érdekek megjelenítésére alkalmas második kamara létrehozására vo
natkozó koncepciókat. Itt említendő az is, hogy a Nemzeti Kerekasztal keretében 
született megállapodásoktól eltérve, 1990-ben jelentősen csökkentették a kétharma
dos többséget igénylő törvények számát2, továbbá az, hogy eltöröltek egyes olyan, 
az előző politikai rendszerből örökölt, a parlamenti képviselők, illetve pártok „autonó
miáját” korlátozó intézményes megoldásokat, mint a parlamenti képviselők visszahív
hatóságára vonatkozó, illetve a „társadalmi vitákról" rendelkező jogszabályok (ez 
utóbbi elnevezéssel azt az intézményt illették, amely a jogszabálytervezetek érintettek 
általi megvitatását, véleményezését írta elő).3

A jelenlegi alkotmányjogi szabályozás, amely egyfelől erőteljesen leszűkíti a parla
menti pártok közötti kötelező jellegű érdekegyeztetés terrénumát, másfelől pedig a 
végrehajtó hatalmat gyakorló politikai erők szabad mérlegelésének tárgyává teszi azt, 
hogy politikai koncepcióit, törvénytervezeteit egyeztetik-e vagy sem az érintettekkel, 
ezek érdekszervezeteivel, illetve az ellenzéki pártokkal, nagymértékben közrejátszott 
abban, hogy ne a tárgyalásos, megegyezéses modell jegyében szülessen meg az 
oktatás fejlődését alapvetően meghatározó törvény. (Mint a későbbiekből látni fogjuk, 
ezen az alaphelyzeten az sem változtatott, hogy a közszolgálati intézmények műkö
désére nézve mérvadó, 1992-ben elfogadott közalkalmazotti törvény előírja az adott 
területre vonatkozó törvények előzetes egyeztetését).

A közjogi helyzet fényében nem meglepő, hogy az érdekegyeztetés intézmény- 
rendszerének kiépülése vontatottan haladt előre Magyarországon, illetve, hogy az 
érdekegyeztetés intézményei csak kivételes pillanatokban (pl. az 1990 őszén bekö
vetkezett, kisebbfajta politikai válságba torkolló taxisblokád idején) kaptak nagyobb 
jelentőséget.
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На е helyütt nincs is mód az 1990 és 1994 között követett kormányzati politika 
részletes jellemzésére, fontosnak tartjuk annak jelzésszerű megemlítését, hogy a fen
tebb vázolt közjogi kereteken túl az 1990-es választásokból győztesen kikerült politi
kai erők által követett stratégiák, e csoportok meghatározó szerepet játszó tagjainak 
mentális beállítódásai is szerepet játszottak a tárgyalásos politikaformálási stílus hát
térbe szorulásában, illetve abban, hogy számos esetben csak valamilyen kény
szerhelyzet vitte rá a kormányzatot a tárgyalásos módszerek alkalmazására.4

Ha nem is kapott központi szerepet a tárgyalt korszakban az érdekegyeztetés, 
fontos megemlíteni, hogy 1988 és 1994 között fokozatosan létrejöttek Magyarorszá
gon a munkavállalók, a munkáltatók és a kormányzat közötti országos szintű érdeke
gyeztetés szervezeti keretei. Az Országos Érdekegyeztető Tanács még a politikai 
rendszerváltás idején működött Németh-kormány idején jött létre, majd az új kormány 
hatalomra jutása után néhány hónappal sor került e szervezet újjáalakítására. Az 
Érdekegyeztető Tanács (ÉT) néven újjászerveződött testülethez kapcsolódóan olyan 
„szakosodott" egyeztető fórumok is létrejöttek, melyek több lehetőséget adtak az 
oktatásügyi kérdések megtárgyalására. így megalakult a Költségvetési Intézmények 
Érdekegyeztető Tanácsa (KIÉT), melyben már jelentősebb szerephez juthattak a ta
nárszakszervezetek. Ugyanakkor a KIÉT nem adhatott lehetőséget az oktatásügy 
fejlődési irányait meghatározó koncepciók, jogszabálytervezetek alapos megvitatásá
ra, hisz számos egyéb terület (pl. az egészségügy, a közművelődés és a közgyűjte
mények) is e testület kompetenciájába tartozik. E problémán segített az, hogy az 
ÉT-hez kapcsolódóan 1991 tavaszán létrejött az Oktatási Érdekegyeztető Fórum 
(OÉF) is, mely egymástól függetlenül ülésező felsőoktatási és közoktatási albizottsá
gokra tagolódva végezte munkáját. Ugyanakkor ez utóbbi testület, melyben a kor
mányzat, az iskolafenntartó önkormányzatok és a pedagógus szakszervezetek 
képviselői kaptak helyet, csak töredékesen reprezentálhatta az oktatásügy megannyi 
érdekcsoportját. Amikor az Oktatási Érdekegyeztető Fórum keretében folyhattak a 
viták az oktatási törvény egyik változatáról, ezt a problémát úgy hidalták át, hogy az 
ülésén „a szakszervezeti és az önkormányzati oldal meghívásának eleget téve részt 
vehettek a szülői szervezetek és a szakmai szervezetek képviselői", illetve „a kor
mányzati oldal javaslatára tanácskozási joggal az egyházak képviselői is részt vettek 
az egyeztető ülésen" (Molnár—Pokorni 1992). Ugyanakkor az oktatási törvénykezés 
teljes időtartamához képest e keretek között csak igen rövid ideig folyhattak tárgyalá
sok az oktatási törvényről.

Országos szintű, szabályozott ügyrenddel rendelkező, folyamatosan működő 
többoldalú oktatási érdekegyeztető testület viszonylag rövid ideje működik Magyaror
szágon. 1994 tavaszán kezdett csak érdemben ülésezni az 1993 decemberében 
újjászervezett Országos Közoktatáspolitikai Tanács (OKPT). Formálisan ugyan „már" 
1993. március 16-án megalakult, és 1993 májusában a közoktatási törvény tervezetét 
is napirendjére is tűzhette, de e dokumentum kapcsán érdemi érdekegyeztetésre e 
testület keretén belül nem került sor. A folyamatos érdekegyeztetésnek az sem ked
vezett, hogy az 1993 nyarán elfogadott közoktatási törvény értelmében fel kellett
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oszlatni ezt a testületet, hogy aztán törvény által megnevezett hét tárgyalófél (kor
mányzat, iskolafenntartó önkormányzatok, szakszervezetek, szakmai szervezetek, 
szülői szerveződések, diákszervezódések, iskolafenntartó egyház) delegáltjaiból ala
kuljon újjá a Közoktatáspolitikai Tanács.

A törvényalkotási gépezet beindulása

Ha a konszenzusképzés szempontjából vizsgáljuk a törvénykezési folyamatot, rögtön 
e folyamat kezdetével kapcsolatban felvethető az a kérdés, hogy az oktatáspolitikai 
nézetek megfogalmazására képes erőknek milyen lehetőségük volt azt a kérdést 
megvitatni, hogy egyáltalán szükség van-e új oktatási törvényre, illetve, hogy mikor 
kell megalkotni egy ilyen törvényt.

E kérdések kapcsán érdemes megemlíteni, hogy a Németh-kormány — egyik 
utolsó „fegyvertényeként” — 1990 tavaszán módosíttatta a szabad választások előtt 
működött parlamenttel az oktatási törvényt, felszámolva ezzel az oktatás terén 40 
évig érvényesült állami monopóliumot. A magániskolák, felekezeti iskolák alapítását 
lehetővé tevó jogszabály életbelépésével létrejött helyzetben nem feltétlenül lett volna 
szükség egy teljesen új törvény gyors kidolgozására. (1990 augusztusában, a tör
vényelőkészítő bizottság megalakulásakor még azt feltételezték, hogy az Ország- 
gyűlés legkésőbb 1991 őszén megtárgyalhatja majd az új törvényt, melynek 1992. 
szeptember 1-én kellett volna hatályba lépnie.)

A viták során ugyan megfogalmazódtak olyan álláspontok, miszerint nem szüksé
ges rövid idő alatt új törvényt készíteni5, érdemi vita nem alakulhatott ki ebben a 
kérdésben. Az új kormány oktatási minisztere által felkért bizottság munkája kész 
helyzet elé állította az oktatási kérdésekben érdekelt feleket, hisz a törvénykezési 
folyamat csak akkor vált valóban nyilvánossá, amikor a törvénykészítők hathónapos 
előkészítő munkálatok után, 1991 februárjában egy kidolgozott jogszabálytervezetet 
bocsátottak vitára. Ettől kezdve már nemigen lehetett esélye annak, hogy az ellenvé
lemények hatására elhalasszák a törvényalkotást. Jürgen Habermas fogalmával élve 
azt mondhatnánk, hogy a vitafeltételek egyoldalúan behatároló „strukturális erőszak" 
érvényesüléseként is felfoghatók a fentiek.6

A törvényalkotás napirendre tűzésével kapcsolatos vita elmaradása egyébként 
nem csupán az uralommentes kommunikáció, a társadalmi demokratizmus néző
pontjából figyelemre méltó, hanem azért is, mert bár az eredeti határidőkhöz képest 
tetemes, körülbelül két éves késéssel fogadta el a Magyar Országgyűlés a közokta
tási törvényt, és még ezzel a nagy késéssel elfogadott törvénnyel kapcsolatban is 
visszatérően és több oldalról is megfogalmazódott az a bírálat, hogy bár ebben az új 
jogszabályban már megjelenik számos új, eddig nem alkalmazott szabályozási mód 
(pl. a vizsgarendszer útján, illetve kerettanterv révén történő szabályozás), az új típusú 
szabályozás számos fontos elemét a törvény 1993 nyarán történt elfogadásáig nem
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dolgozták ki kellőképpen, és ily módon fogyatékos — mondhatni elsietett módon 
hozott —  törvény született.

Noha működése első hat hónapjában lényegében zárt testületként működött az új 
törvénykoncepció kidolgozásával megbízott, Gazsó Ferenc vezette csoport, létrejöt
tét paradox módon egyfajta nyitásként, mégpedig a szakmaiság és a tudo
mányosság szempontjait képviselők irányába tett nyitásként lehetett értékelni. E 
bizottság életre hívása előtt, az új koalíciós kormány megalakulása utáni első hóna
pokban ugyanis számos olyan döntés született a művelődési tárca élére kinevezett, 
oktatásirányítói tapasztalatokkal nem rendelkező új miniszter, Andrásfalvy Bertalan 
égisze alatt, amelyek egyfajta „kézivezérléses”, az előző rendszer idején létrejött rész
leges szakmai, illetve tudományos autonómiákat veszélyeztető irányításmód eluralko
dásáról tanúskodtak: mindenféle előzetes konzultáció nélkül tettek kísérletet a 
hittanoktatásnak az iskolai nevelésbe való beépítésére, szorgalmazni kezdték a tan
testületek jóváhagyásával nem sokkal korábban pozícióba került iskolaigazgatók újra- 
választatását, elrendelték az oktatáspolitikai kutatások egyik legfőbb hazai 
kutatóhelyének a felszámolását. A sajtókritikák, illetve a tiltakozások hatására bizo
nyos intézkedéseket visszavontak, és ezzel egy időben az az irányítási tapasz
talatokkal és komoly oktatáskutatói múlttal rendelkező rendelkező Gazsó Ferenc 
kapott megbízást egy új közoktatási törvénytervezet kidolgozására, aki a politikai 
rendszerváltást megelőzően oktatási miniszterhelyettesként működött, és akinek je
lentős szerepe volt az „iskolai autonómia" elvének teret engedő 1985-ös törvény 
létrejöttében. Nagyjából ugyanebben az időben a pártsemleges szakmai szervezet
ként megalakult Független Pedagógus Fórum két vezetője is fontos posztokra került 
a Művelődési és Közoktatási Minisztériumban. Mint egyik interjúalanyunk fogalmazott 
e szervezettel kapcsolatban: „a Független Pedagógus Fórum létrehozóinak volt olyan 
törekvése, hogy abban az időszakban, amikor egyfajta átpolitizálása történik meg az 
oktatásnak, amikor megjelennek az új politikai pártok, amelyeknek olyan szakértőik 
meg oktatáspolitikai szószólóik vannak, akik nem értenek oktatási ügyekhez, létfon
tosságú, hogy legyen a szakmának egy olyan szervezete, amelyik tud oktatáspolitikai 
kérdésekben valamilyen nem oktatáspolitikai természetű véleményt mondani” .

A Gazsó Ferenc által vezetett törvényelőkészítési munkálatokban javarészt olyan 
személyek vettek részt, akik a független szakmaiság értéke mellett kötelezték e| 
magukat, illetve akik jelentősebb kutatói múlttal rendelkeztek. A csoport munkájában 
meghatározónak bizonyult személyek értékorientációit illetően fontos megemlíteni, 
hogy a törvényelőkészítők munkáját értékelő minősítésekben — bármilyen oldalról 
fogalmazódtak is meg azok — egyaránt liberális irányultságúnak tartották a terveze
tet. A koncepció kidolgozói —  részint a korábbi magyar oktatáspolitikai gyakorlat 
tanulságai, illetve a nyugati országok oktatáspolitikai fejlemények alapján, részint az 
oktatási expanziót hosszabb távon is lehetetlenné tevő költségvetési hiányt figyelem
be véve —  a közoktatásban való állami szerepvállalás újragondolására, egyfajta de
regulációra törekedtek. A kimeneti szabályozás 1988 előtt érvényesült angol modelljét 
és az 1985-től egyre erőteljesebbé vált magyarországi decentralizálási folyamatok
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logikáját követve olyan tervezetet dolgoztak ki, amelyben központi szerepet kapott a 
pedagógusok, illetve az iskolák szakmai önállóságának elve, továbbá a szabad isko- 
lalapltás és a szektorsemleges oktatásfinanszírozás gondolata. A tervezet szerzői 
olyan oktatási rendszer mellett kötelezték el magukat, amely mentes lett volna a 
hagyományos bürokratikus ellenőrzési mechanizmusoktól (felügyeleti rendszertől, 
tantárgyakat, óraszámokat, kötelező ismereteket meghatározó tantervtól stb.), és 
amelynek integrált működését több egymást kiegészítő mechanizmusnak kellett vol
na biztosítania: a megtanítandó ismeretek és készségek minimumát rögzítő követel
ményrendszernek, a bevezetendő vizsgarendszernek, az intézmények közötti piaci 
versenynek, a piaci mechanizmusok révén igénybe vehető szakmai szolgáltatások
nak, továbbá az oktatási kérdésekben érdekelt erők közötti intézményesült érdek- 
egyeztetésnek. A koncepció további sarkpontjaként említhető, hogy nem akartak 
akadályokat gördíteni az 1988-ban központi ösztönzésre megindult spontán iskola
átalakulások elé, ami az alsófokú intézmények „felfelé" és a középfokú intézmények 
„lefelé" terjeszkedésében nyilvánult meg: a tervezet mintegy „zárójelbe tette" az isko
laszerkezet kérdését.

A liberális ihletésű törvénykoncepcióból végül még kodifikált jogszabály sem ké
szülhetett, miután a kormánypártok képviselői, majd az MKM egyes vezetői a tör
vénytervezet nyilvános vitára bocsátásával nagyjából egy időben — egyelőre még 
nem nyilvános formában — elhatárolták magukat a tervezettől. Kálmán Attila, a tárca 
élére 1991 elején kinevezett politikai államtitkár, aki korábban a vezető kormánypárt 
oktatási kollégiumában játszott fontos szerepet, a törvényelőkészítőkkel való találko
zása során a bizottság feloszlatásáról tájékoztatta a megjelenteket, és csak egy 
nehezen kialkudott kompromisszumos megoldásként fogadta el, hogy a bizottság a 
már megkezdődött „társadalmi vita" során megfogalmazott észrevételek alapján át
dolgozza eredeti tervezetét.

A Gazsó-bizottság kudarcát előidéző egyik legfontosabb oknak azt tekintjük, hogy 
a lényegében zárt ajtók mögött, tárgyalásos érdekegyeztetés nélkül kidolgozott kon
cepció nem élvezett olyan társadalmi, illetve politikai támogatottságot, ami ellensú
lyozhatta volna azt a körülményt, hogy a magukat a liberalizmustól mindinkább 
elhatároló kormányzati erők megvonták támogatásukat a törvényelőkészítő csoport
tól. Tovább bonyolította a helyzetet, hogy az oktatáspolitikát formálni kívánó kormány- 
párti csoportok körében egyesek minisztériumi égisz alatt tevékenykedő, de 
valójában az ellenzékhez húzó csoportként definiálták a koncepció kidolgozóit. (Eh
hez alapul szolgálhatott az, hogy a csoport több tagja aktív szerepet játszott az 
alapvetően liberális orientációjú, „Csak reformot ne..." címmel megjelentett, a liberális 
pártok oktatáspolitikai koncepcióinak megalapozásában fontos szerepet játszott ta
nulmánygyűjtemény létrejöttében, és egyesek szakértőkként részt is vettek a liberális 
SZDSZ oktatáspolitikai programjának kidolgozásában.) Ugyanakkor az SZDSZ-szel 
vetélkedő másik liberális párt, a FIDESZ oktatási szakértői részéről sem kapott sem
miféle támogatást a koncepció. Ez részben arra vezethető vissza, hogy e csoportban 
meghatározóvá vált az az álláspont, miszerint a rendszerváltás után kialakult helyzet
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ben, amikor demokratikusan választott helyi vezetők kezébe került az önkormányza
tok irányítása, idejétmúlttá váltak a pedagógusok, illetve az iskolák autonómiáját 
hangsúlyozó oktatáspolitikai koncepciók, így az új törvénykoncepció is. Ráadásul — 
miként ezt a Gazsó-féie tervezet körül kialakult polémiában is megfogalmazta egy 
elemző —  ellenzéki oldalról eleve megnehezítette a tervezethez való pozitív viszonyu
lást az körülmény, hogy „egy antiliberális szellemű minisztérium megbízásából" jött 
létre „egy alapvetően liberális szellemű, többé-kevésbé koherens és szakmailag igé
nyes koncepció" (Révész 1991).

A törvényelőkészítő csoport felszámolását végül is elsősorban az idézte elő, hogy 
addig amíg a rendszerváltást követő első időszakban az MDF még nem rendelkezett 
olyan oktatáspolitikai elképzelésekkel, amelyek markánsan eltértek volna az oktatás
ügyi arénában jelenlévő többi csoportétól, addig a koalíció megalakulása utáni idő
szakban az MDF-en belül megerősödtek s utóbb jelentős minisztériumi pozíciókhoz 
is jutottak olyan erők, melyek az oktatásügy erőteljesebb állami irányítása, ellenőrzése 
mellett szálltak síkra, vállalva a konfrontációt az állam szabályozó szerepét minimali
zálni kívánó, „szélsőségesen liberális" értékeket képviselő elitcsoportokkal.7

Noha a független szakmaiság értékét előtérbe állító Gazsó-bizottság nem folyta
tott politikai, illetve szakmai egyeztető tárgyalásokat, tény, hogy ez a testület is jelen
tőséget tulajdonított annak, hogy tervezetükkel kapcsolatban kialakuljon egyfajta 
szakmai konszenzus. A konszenzus létrehozása érdekében egy, a rendszerváltás 
előtt is „jól bevált" eszközhöz, az úgynevezett társadalmi vita intézményéhez folya
modtak, s tették ezt annak ellenére, hogy a korábban már említett MDF—SZDSZ 
paktum óta már nem volt kötelező ilyen vitákat szervezni.

A vitát a politikai rendszerváltás előtt is alkalmazott, hagyományos kommunikációs 
csatornák igénybevételével szervezeték meg. A törvénykoncepciót közzétették a Mű
velődési Minisztérium hetilapjában, felszólítva az olvasókat arra, hogy juttassák el 
véleményüket a tárca törvényelőkészítő csoportjához, és emellett egy országos és 
számos helyi szintű fórumot szerveztek. Egyes vitákon mód nyílt arra, hogy a vélemé
nyeket megfogalmazók rögtönzött választ kapjanak javaslataikra, észrevételeikre, de 
tárgyalásos érdekegyeztetésre e fórumok nem adtak lehetőséget: a törvény- 
előkészítő bizottság magának tartotta fenn azt a jogot, hogy a véleményekből kivá
lassza az alapelveikkel nem ütköző, „megfontolásra érdemes" szempontokat.

A társadalmi vita lehetőségével sokféle szakmai szervezet élt, és fellépésük ered
ményesnek is bizonyult abból a szempontból, hogy a Gazsó Ferenc vezetésével 
elkészült második törvénykoncepció valóban figyelembe vette a szervezetek által 
írásban, nyilvánosan vagy informális úton megfogalmazott észrevételek egy részét. 
Különösen hatékonyan érvényesítették szempontjaikat a speciális nevelési intézmé
nyek (a fogyatékosokat nevelő intézmények és a művészetoktatás intézményrendsze
rének képviselői). így például a Magyar Zeneiskolák Szövetsége a törvényelőkészítési 
folyamat kulcsembereit felkeresve el tudta érni, hogy az általa képviselt intézménytí
pus megemlíttessék a törvénykoncepcióban, ami aztán a későbbiekben jogalapul 
szolgálhatott a költségvetési források megszerzéséhez. Hasonló törekvések jellemez
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ték a gyógypedagógiai szféra képviselőit, akik azt kérték, hogy a törvényben ne csak 
a gondoskodás szó szerepeljen, hanem határozott „törvényi garanciát is kapjon az 
épektől eltérő populáció”. Az óvodák képviselői is azt szerették volna, ha a törvény
ben említés történne intézményükről, a tervezet kidolgozói azonban igyekeztek elhá
rítani ezt az igényt (arra a koncepcionális okra hivatkoztak, hogy nem szerepelhet a 
közoktatási törvényben olyan intézmény, melyre nem terjed ki a tankötelezettség).

A szakmai szervezetek által kifejtett vélemények közül érdemes még kiemelni a 
Történelemtanárok Egylete részéről megfogalmazott észrevételeket, melyek a szak
mai szervezetek döntésfolyamatokban játszott szerepének megerősítését kívánták 
előmozdítani. Az egyesület véleményében az az alternatíva is megfogalmazódott, 
hogy a szakmai szervezeteknek országos szintű képviseletet biztosító Országos Köz
oktatási Tanácsnak (OKT) úgy kellene működnie, hogy „szakmai kérdésekben gya
korlatilag döntéshozó” szerepet töltsön be, „még akkor is, ha ennek politikai 
felelőssége a minisztériumot terheli". A szakmai szervezetek jogosítványainak erősíté
sére irányuló igényeknek végül is nem adott helyet a törvényelőkészítő bizottság: a 
módosított törvénykoncepció csupán annyiban tért el az eredetihez képest, hogy 
nem miniszteri rendeletnek, hanem parlamenti vitára bocsátott jogforrásnak kellett 
volna rendelkeznie az OKT működésmódjáról. Itt érdemes megjegyezni, hogy a tör
vényváltozat javított variánsának kidolgozásával egy időben, vagyis akkor, amikor 
még semmiféle jogszabály nem rendelkezett az OKT státuszáról, és semmiféle 
egyeztetésre sem került sor a szakmai és érdekszervezetekkel, az MKM létrehozta az 
Országos Közoktatási Tanács elnevezésű testületet, amelynek működéséről lényegé
ben semmilyen információ nem szivárgott ki.

Érdekes módon a társadalmi vita fontosabb fórumain nem fogalmazódtak meg 
markáns módon az iskolaszerkezet átalakulásával kapcsolatos kérdések, álláspon
tok, noha bizonyos szakértői körök ez idő tájt már hangot adtak annak a véleményük
nek, hogy a megkezdődött szerkezeti átalakulásoknak káros következményei 
lehetnek (korábbi időpontra tolódik a szelekció, csökken az iskolarendszer „átjárható
sága", csökkenhet a 14-18 éveseket befogadó iskolák befogadóképessége stb.). A 
vitának ezt az „aránytalanságát" részint azzal magyarázhatjuk, hogy a „szakma", azaz 
a munkanélküliségtől fenyegetett pedagógusok, illetve a nevükben fellépő szerveze
tek legalábbis rövid távon, illetve másfajta érdekeltségi viszonyok (például a hátrá
nyos helyzetűek oktatására fordítható speciális támogatások) hiányában maguk is 
érdekeltek voltak a szerkezeti átalakulásokban, részint azzal, hogy a változásokban 
ellenérdekeltek, például az alacsonyabb sztátuszcsoportokba tartozó szülők, a válto
zások által érintett korosztályok, illetve az őket képviselni hivatott diákszervezetek — 
a korábban már említett önszerveződési aszimmetria következtében —  nem voltak 
képesek e tekintetben markáns álláspont kidolgozására, illetve képviseletére. Ugyan
akkor további vizsgálódásokat kell végezni annak feltárása érdekében, hogy a társa
dalmi viták egyéb, fentebb nem említett csatornáin vajon megfogalmazódtak-e az 
iskolaszerkezettel kapcsolatos kérdések, illetve annak tisztázására, hogy milyen kész
tetések hatására iktattak be a bizottság tagjai második, javított tervezetükbe olyan
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kitételeket, melyek a szerkezeti átalakulásokból adódó negatívumokat lettek volna 
hivatva enyhíteni (a szerkezetátalakítást feltételekhez nem kötő első változattól eltérő
en a második tervezet szerint az iskolafenntartó önkormányzatok csak az olyan intéz
ményátalakuláshoz járulhattak volna hozzá, amely „nem idéz eló tömeges korai 
szelekciót", és amely „biztosítja a közoktatás átjárhatóságát").

A társadalmi vita funkciói

„Elemi igényként jelenik meg, hogy le kell tesztelni ezt az egészet. És itt jön a te 
témád, a társadalmi vita” (részlet egy mélyinterjúból).

Az eddig mondottak alapján úgy véljük, hogy az oktatási törvény első koncepció
járól rendezett társadalmi vitára is érvényes az a diagnózis, miszerint ezek a sajátos 
politikai kommunikációs folyamatok, túl azon hogy esetenként lehet bizonyos szere
pük a jogszabályok megismertetésében és legitimálásában, főként azt teszik lehető
vé, hogy a rendelkezések megalkotói a „nyilvánosság előtti megméretés révén” még 
a jogszabály életbe lépése előtt megismerkedhessenek intézkedéseik várható fogad
tatásával, és ezen információk birtokában érdemi tárgyalások, érdekegyeztetés nél
kül, a különböző technikai, szakmai, illetve politikai jellegű észrevételek, javaslatok 
„szuverén mérlegelésével” tökéletesítsék termékeiket (pl. politikai tervezeteiket), így 
téve „fogyaszthatóbbá”, „működőképesebbé", és ugyanakkor egyfajta konszenzusos 
legitimációval is felruházottá ezeket.

Az első törvényvita szerkezetét illetően már csak az a megállapítás kívánkozik ide, 
hogy ennek a konzultálciós folyamatnak, noha a társadalmi viták klasszikus forgató- 
könyve szerint alakult, volt egy teljesen egyedi jellemzője is, nevezetesen az, hogy 
egy, az oktatáspolitikai döntésfolyamatok hatékony befolyásolására képes politikai 
erőcsoport megjelenése miatt a „társadalmi vitának” , sőt magának a törvénytervezet
nek a sorsa is teljesen bizonytalanná vált. Mint a tervezet egyik készítője mondotta: 
„elkészült egy javaslat, amelyről tudni lehetett: elég nagy a valószínűsége, hogy ki 
fogják dobni. És volt olyan igény is (mármint a törvényelőkészítésben részt vett sze
mélyek körében — fi. /.), hogy valamilyen úton-módon meg kell mutatni, hogy létezik 
egy ilyen tervezet” . Ugyanakkor a koncepció sorsával kapcsolatos, a „színfalak mö
gött" zajló harcokról a vitába bevont „publikum" csak a törvénytervezet vitára bocsá
tása után értesülhetett, ráadásul a tömegközlési eszközök ez idő tájt még nem tárták 
a nyilvánosság elé azt a lehetőséget, hogy a minisztérium vezetése semmissé nyilvá
níthatja a törvénykoncepciót. Maga a törvényelőkészítő csoport sem adott ilyen értel
mű jelzést a „közönségnek" minthogy abban reménykedtek, hogy esetleg 
megváltozhatnak majd a minisztériumi döntéshozóknak a tervezettel kapcsolatos atti
tűdjei, illetve azt gondolták, hogy mindenképp érdemes egy liberális szellemiségű 
alternatíva lehetőségét felmutatni. Ilyen körülmények között az eleve technokratikus 
jellemzőkkel rendelkező törvényelőkészítési folyamat ettől kezdve egyfajta —  tra
gikomikus aspektusoktól sem mentes — modernizációs összeesküvéssé változott.
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(E terminus alkalmazásának jogosultságát az is igazolni látszik, hogy a törvény
előkészítő csoport egyik résztvevője a vele készült interjúban maga is úgy fogalma
zott, hogy a törvénytervezet átdolgozása idején úgy érezték magukat, mintha 
„valamilyen ellenzéki-összeesküvő csoportként" kellene dolgozniuk.)

A közoktatási törvény első változatáról rendezett konzultációs folyamat alapszerke
zetével kapcsolatban mondottak végén már csak arra szeretném még felhívni az 
olvasó figyelmét, hogy mennyire kiszolgáltatottak voltak mindazok (a „köztanárok’', 
különféle pedagógiai szervezetek, tantestületek, igazgatói munkaközösségek, önkor
mányzati szervek tagjai stb.), akiket anélkül vontak be ebbe a monstre konzultációs 
folyamatba, hogy bárki is tájékoztatta volna őket a játszma lehetséges kimeneteléről. 
Ilyen körülmények között csak sovány vigaszként szolgálhat a döntésfolyamatba be
vontak számára az, hogy a társadalmi vita egyfajta tömeges tanulási folyamatként is 
funkcionált, hisz széles körben ismertté tett bizonyos „korszerű" és a liberális érték
renddel is összeegyeztethető tanügyigazgatási szempontokat (így például felhívta az 
érintettek figyelmét a kerettanterv és a vizsgarendszer együttes működésén alapuló, 
a korábbiaknál nagyobb intézményi mozgásszabadságot engedő szabályozás lehe
tőségére).

Társadalmi vita és érdekegyeztetés a második törvénykoncepció 
kapcsán

A tanulási folyamatban résztvevőknek nem adatott meg, hogy valós tapasztalatokat 
szerezzenek a fentebb említett mechanizmusok működéséről, arra mindenesetre ha
marosan lehetőségük nyílt, hogy egy új — sok értékelő szerint recentralizációs törek
véseket tükröző — törvényváltozat kapcsán fogalmazzanak meg bíráló vagy éppen 
dicsérő észrevételeket — esetenként éppen az előző szövegvariánsból megismert 
szempontok felhasználásával.

1991 nyarán ugyanis a Gazsó Ferenc vezette törvény-előkészítő csoportnak be 
kellett szüntetnie működését, mégpedig anélkül, hogy a koncepció második, javított 
változatát nyilvánosságra hozta volna, illetve magáévá tette volna a minisztérium. 
Gazsó Ferenc tanácsadói megbízatása megszűnt, a törvényelőkészítési folyamatban 
részt vett minisztériumi vezetőket, Honti Mária helyettes államtitkárt és Spengler 
Györgyné főosztályvezetőt 1991. július 1-ével felmentették állásukból.

A tudományosság, illetve a független szakmaiság irányába tett korábbi nyitás után 
ismét a kézivezérlés mechanizmusához látszott visszatérni a minisztérium. 1991 
szeptemberére egy mindmáig ismeretlen összetételű, négy fős munkacsoport új tör
vényvariánst dolgozott ki. Ennek létezéséről egy 1991. október 3-án tartott sajtótájé
koztatón szóltak először a minisztérium képviselői. Bár a korábban elkészült 
törvénytervezet visszavonását még ez alkalommal sem mondták ki, az egyik pedagó
gusszakszervezet a szakértők tájékoztatójából azt a következtetést vonta le, hogy „a 
tervezet alapjában tér el a Gazsó Ferenc vezette munkacsoport által készített és
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nyilvánosság előtt megvitatott koncepciótól”. Ugyanakkor a minisztérium képviselői, 
bár elismerték, hogy jelentős korrekciókat hajtottak végre az előző törvénykoncepci
ón, az új tervezetről rendezendő vitát eleve igen szűk mederbe akarták terelni: részint 
a vitákba bekapcsolódók körét kívánták leszűkíteni, részint pedig igen kevés időt 
hagytak a vitára.9

A törvénytervezet rendkívül éles bírálatokat váltott ki. Miután az új koncepció egyik 
sarkpontjával, a minisztérium dekoncentrált oktatásirányítási szerveiként elképzelt re
gionális oktatásirányítási központok létrehozásával kapcsolatos elképzeléseket már 
szeptemberben nyilvánosságra hozta a tárca politikai államtitkára, az első ellenreak
ciók már e hónap végén megfogalmazódtak az egyik pedagógus szakszervezet 
részéről. A tervezet nyilvánosságra kerülése nyomán még erőteljesebb bírálatok lát
tak napvilágot az ellenzéki sajtóorgánumokban, így többek között Gazsó Ferenc is 
kemény bírálatban részesítette az új törvény koncepciót.

A törvénytervezetet fogadó éles kritikai megnyilvánulások visszavonulásra késztet
ték az oktatási kormányzatot. Egyfelől a tárcának el kellett állnia attól, hogy már 
decemberben a kormány elé terjessze törvénytervezetét, és 1992. január 31-ig meg
hosszabbították a törvény véleményezésére rendelkezésre álló időt, másfelől a még 
zajló nyilvános vitákkal egy időben elkezdték átdolgozni a törvény 1991. november 
5-én publikált új változatát. A párhuzamosan zajló véleményezés és törvénymódosí
tás ugyanakkor számos nehézséget okozott a véleményezésbe bekapcsolódók szá
mára, hiszen nem tudhatták, hogy mit tartalmaz az éppen érvényes koncepció.

Noha az oktatási kormányzat, mint már jeleztük, eredetileg csak szűkebb körű 
konzultációkat kívánt folytatni tervezetéről, végül egy újabb monstre „társadalmi vita" 
bontakozott ki, melyben magánszemélyek, szakértők, kutatóintézetek, szakmai szer
vezetek, érdekszervezetek, iskolák, igazgatói munkaközösségek sora foglalt állást a 
törvénykoncepció 1991. november 5-ei variánsáról és a tervezet 1992. január 12-én 
publikált, módosított változatáról.

Ha az alapkoncepció tekintetében nem is módosult a tervezet, így például meg
maradt a területi oktatásirányítási központok felállítására vonatkozó elképzelés, a so
rozatos átdolgozások hatására azonban számos részlet tekintetében „finomodott” a 
tervezet. így például a sokat vitatott területi oktatási központok ellenőrzési, felügyeleti 
jogosítványai számottevő mértékben enyhültek, és nagyobb súlyt helyezett a módosí
tott tervezet a központok szolgáltató szerepére. Ugyanakkor a koncepció más pont
jain olyan módosításokat hajtottak végre a minisztériumi törvényelőkészítők, melyeket 
sok bíráló a közoktatási intézmények világnézeti szabadságát veszélyeztető változta
tásként értékelt.

A viták legfőbb hozadéka az volt, hogy a minisztérium és az igazgatott szféra 
közötti kapcsolatok területén 1991 decemberétől nagyobb szerephez jutott a tárgya
lásos érdekegyeztetés. Komolyabb tárgyalásokra az első időben csak a szakmai 
szervezetek által delegált szakértők és a minisztérium képviselői között került sor. (A 
szakszervezetek és az iskolafenntartó önkormányzatok képviselői eredetileg az állam 
ellenőrző, felügyelő szerepét jelentősen megnövelő törvényjavaslat visszavonását kö
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vetelték.) Annikor igen közelivé vált a törvénytervezet kormány elé való beterjesztésé
nek új határideje (1992. április 24.), a korábbinál komolyabb szerephez juthatott a 
törvényelókészítésben az egyébként többé-kevésbé rendszeresen ülésező Oktatási 
Érdekegyeztető Fórum. E testület égisze alatt létrehozták az érdekegyeztetés fentebb 
már ismertetett multipartit (többoldalú) kereteit, melyek egy háromnapos tanácskozás 
keretében lehetőséget adtak számos kompromisszumos megoldás kialakítására. így 
megállapodás született arról, hogy az iskolákban garantálni kell a gyermekek, a 
szülők és a dolgozók lelkiismereti és vallásszabadságát. Miután a tárca elhalasztotta 
a törvénytervezet kormány elé való beterjesztését, további tárgyalások folyhattak és 
megállapodás születhetett arról is, hogy a központi szintű döntésfolyamatok során el 
kell választani egymástól döntéselókészltés, a döntés és a hatáskör gyakorlásának 
elemét, lehetővé téve ezáltal, hogy a törvénytervezetben szerepeltetett legmagasabb 
szintű szakmai fórum, az Országos Közoktatási Tanács (mely az 1991. novemberi 
törvényvariánsban még a miniszter tanácsadó testületéként szerepelt), érdemben 
véleményezhesse a minisztérium terveit. A létrejött kompromisszumok ellenére 1992 
júniusában megszakadtak a tárgyalások mivel a szakszervezeti, az önkormányzati és 
a diák oldal értékelése szerint a minisztérium által megszövegezett új törvényvariáns 
számos ponton eltért az eredeti megállapodások szövegétől.

A tárgyalások megszakadása után majd' egy évig, a közoktatási törvény 1993 
májusi parlamenti beterjesztéséig nem folyt érdemi érdekegyeztetés a törvénnyel 
kapcsolatban. Noha a szakszervezetek többször szorgalmazták a tárgyalások felújí
tását, a tárca ez elől elzárkózott. A minisztérium politikai államtitkára például azt 
nyilatkozta, hogy a tervezetet „végigvitattuk az önkormányzatok, a szakszervezetek, a 
társadalmi és szakmai szervezetek képviselőivel. Úgy gondolom, szükség volt erre a 
vitára, jobb lett általa a törvénytervezet, s ezért köszönetét mondunk partnereinknek. 
Most már, úgy érzem, fölösleges a további egyeztetés, mert valamennyi lényeges én/ 
és ellenérv elhangzott, minden figyelembe vehető szempontot beépítettünk a terve
zetbe. természetesen nem törekedhetünk a teljes konszenzusra, mert olyan sokféle 
érdek ütközik a törvénnyel kapcsolatban, hogy lehetetlen valamennyit összehan
golni."10

Mint a fentiekből is kitűnhetett, a szakmai és az érdekszervezetek, illetve az önkor
mányzati szervek irányában változó mértékben volt nyitott, tárgyalásra kész a Műve
lődési és Közoktatási Minisztérium. A nyitottság mértékét, megítélésem szerint, 
alapvetően két tényező határozta meg: egyfelől a pártpolitikai, mozgalmi szférából 
érkező impulzusok, melyek a konszenzusos döntések kialakítása helyett elsőbbséget 
adhattak pártcélok, ideológiai célkitűzések megvalósításának, másfelől a minisztéri
um törvényalkotó tevékenységével szembeni elégedetlenség, illetve a nyilvános bírá
latok időnkénti felerősödése, amely a konszenzusképzésben tehette érdekeltté a 
tárcát. Ugyanakkor a nyitás időszakaiban is érvényesült egyfajta szelektivitás. Az 
alapkérdésekben, mint erre már utaltunk, nem jöttek végül létre olyan, a törvény 
szövegébe is beépített kompromisszumos megoldások, amelyeket a partnerek is 
elfogadtak volna, ezzel szemben a szakmai szervezetek képviselőivel folytatott tár

131



gyalások keretében egyes technikai, illetve szakmai jellegűnek mondható kérdések
ben, amelyek nem álltak ellentétben a törvénytervezet alapkoncepciójával, rendkívül 
nyitottnak mutatkozott a tárca. (így például a korábban már többször említett speciá
lis nevelési formák és intézmények a szakmai szervezetekkel folyatott tárgyalások 
eredményeképpen igen hangsúlyosan szerepelnek az új törvényben. Miként egyik 
interjúalanyunk fogalmazott ezzel kapcsolatban: „sikerült a gyermekcsoport-létszá
moknál elérni azt az optimális létszámot, amivel fogyatékos gyermek foglalkoztatható, 
sikerült eléfogadtatni olyan szakszolgáltatásokat, mint a logopédiai ellátás, a gyógy- 
és konduktív pedagógiai szolgáltatás".)

A fenti gondolatmentet folytatva érdemes még röviden szólni a törvényelőkészítést 
irányító minisztérium és a politikai pártok viszonyáról. Míg a szakmai szervezetek, 
társadalmi szervezetek, illetve az önkormányzatok irányában esetenként nyitott volt a 
minisztérium, addig a koalíción kívül álló pártokkal való tárgyalásoktól mindvégig 
elzárkózott a tárca. Bár számos olyan érvelés megfogalmazódott, mely arra hívta fel 
a figyelmet, hogy az oktatásügy stabil fejlődése, a szférára jellemző hosszú gesztáci- 
ós idő s még sok egyéb szempont miatt fontos lenne, ha konszenzuson alapuló, 
stabil oktatási törvények születnének, nemcsak az oktatási törvény kétharmadossá 
tételét utasították el a kormánypártok, illetve az MDF, hanem a pártok közötti egysze
rű egyeztetés gondolatát is, egyebek között a tanulmányom elején említett tárgyalt 
„többségi" kormányzási modellre való hivatkozással.

Az érdekképviseletekkel folytatott tárgyalások félbeszakadásából, illetve az ellen
zéki pártokkal való egyeztetések teljes elmaradásából következő negatívumok 
egyébként már rövid távon is, éreztették hatásukat, többek között a tekintetben, hogy 
sok tiltakozás fogalmazódott meg a törvénybe előzetes egyeztetés nélkül beiktatott 
szabályok kapcsán (pl. az iskolai tanévet egyoldalúan meghosszabbító rendelkezé
sek, akárcsak azon törvényben rögzített szakmai normatívák — csoportlétszámok 
stb. — miatt, melyek érvényesítéséhez nem rendelkeztek kellő anyagi fedezettel az 
iskolafenntartó önkormányzatok).

Ezen túlmenően egyes pártok képviselői már 1993 szeptemberében hangot adtak 
annak a szándékuknak, hogy a győzelmük esetén módosítani kívánják majd az alig 
néhány hónapja elfogadott törvényt. Ez utóbbi megnyilatkozások jól mutatják, hogy 
szinte szükségszerűen hektikussá, instabillá válhat az oktatási rendszer fejlődése 
amennyiben a szférát érintő reformokat, jelentős konzekvenciákkal járó jogszabályo
kat úgy vezetik be, hogy nem jön létre ezek kapcsán a kormányzati helyzetben 
lévőknél szélesebb körre kiterjedő konszenzus.
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szóló 33-36. paragrafusait, mint olyan antidemokratikus szabályozást, amely a parlamentarizmus hiányát 
volt hivatva leplezni, és amely a szabadon választott Országgyűlés törvényalkotó munkáját akadályozza" 
(Lásd Kurtán—Sándor— Vass 1991: 428 ).

4 Bihari Mihály számos olyan mentális tényezőt említ, melyek szerepet játszhattak abban, hogy a kormányzat 
tartózkodott a tárgyalásos, megegyezéses megoldásoktól (így említést tesz az új politikai elit egyes 
tagjainak messianisztikus küldetéstudatáról, a küldetéstudatból, illetve a hatalom birtoklásából adódó 
magabiztosságáról, a kioktató stílusról, akárcsak a sérelmi politizálás továbbélő hagyományáról, a 
társadalommal, illetve a politikai elittel szembeni bizalmatlanságról és az erre épülő ellenségkeresésről, 
melyek szintén nem kedveztek a tárgyalásos, megegyezéses politizálási stílus érvényesülésének. Itt 
említhetjük meg Lengyel László Útfélen című munkáját (1993), amely szerint az Antall-kormány első két 
évében a kormányzati politikában rendkívül nagy szerephez jutottak a hatalomkoncentrációs — s 
következésképp a megegyezéses politizálástól eltávolító — törekvések.

5 A Gazsó Ferenc által vezetett törvényelőkészítő bizottság első törvénykoncepciójával kapcsolatos, a 
bizottsághoz eljuttatott írásos véleményeket összegző tanulmány szerint ,A nyilatkozók egy része azzal 
kapcsolatosan is megfogalmazta véleményét, hogy egyáltalán szükségesnek látja-e az új oktatási törvény 
meghozatalát. Az e tárgyban nyilatkozók nagyjából fele-fele arányban hajlottak az igenlő, illetve a 
nemleges vagy bizonytalankodó válaszra. Az elutasító vélemények csaknem kizárólag a tervezettől 
független okokat jelöltek meg indoklásként, főként azt, hogy elsietettnek tartják a kidolgozást, mert nem 
biztosítottak a bevezetés anyagi, tárgyi, személyi feltételei, az egyéb jogi szabályozással való összehan
goltság, hiányoznak a tervezetben megjelölt és a majdani szabályozásban komoly szerepet játszó 
tényezők (vizsgarendszer, az alapkövetelmények rendszere)" (Nagy 1992: 216-217).

6 A vitákat korlátozó strukturális erőszak fogalmáról lásd Habermas 1973.
7 A parlamentbe bejutott jelentősebb pártok oktatáspolitikai szándékainak polarizálódása előtti állapotot 

jól jellemzik Веке Kata visszaemlékezései. A szerző — aki kulcsszerepet játszott az MDF választási 
programja oktatáspolitikai fejezetének megírásában — az alábbiakat írja: ,A PDSZ (a politikai rend
szerváltás során elsőként megalakult alternatív pedagógus-szakszervezet) programelőkészítő vitasoro
zatában gyökeredzik az a tény, hogy később a pártok oktatáspolitikai programjai között mindössze vagy 
ötszázaléknyi volt a különbség..." Az MDF vezetésével létrejött új kormány hivatalba lépését követően 
megtartott országos oktatási-nevelési fórum során hozták létre az MDF Pedagógus Kollégiumát, melynek 
két tagja rövid idő alatt jelentős minisztériumi pozícióba került: előbb1991 januárjában a harminchat évig 
tanárként működött Kálmán Attila került politikai államtitkári pozícióba, majd 1991 júniusában a Kollégium 
első vezetőjét, Dobos Krisztinát nevezték ki helyettes államtitkárrá. Bár egyes értékelések szerint már a 
koalíciós kormány programjában is felfedezhetők olyan elemek, melyek ellentétben állnak az állam 
oktatásirányítói szerepének minimalizálására irányuló törekvésekkel (pl. amiatt, hogy kormányprogram 
állást foglalt egy bizonyos iskolaszerkezet, a 6 plusz 6 osztályos modell prioritása mellett — lásd ezzel 
kapcsolatban Lukács Péter 1994), a „szélsőségesen liberális" jelzőpárral illetett felfogással való szembe
fordulás nyilvánvaló jelei csak a koncepció első változatának elkészülésekor, az MDF Pedagógiai 
Kollégiuma által megfogalmazott bírálatban jelentek meg A szélesebb nyilvánosság számára pedig csak 
akkor vált érzékelhetővé ez a változás, amikor a Köznevelés hasábjain 1991. május 5-én „Elképzelések 
a tanügyirányítás korszerűsítéséről" című írásában Koós Ferenc a harmincas évek derekán kiépült, 
centralizált tanügyirányítási mechanizmushoz hasonló rendszer létrehozását javasolta.
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8 Edouard Cloutier, a Montreáli Egyetem politológia professzorának terminológiájával élve a társadalmi 
viták, akárcsak a politikai közvélemény-kutatások, felfoghatók egyfajta politikai marketing tevékenység 
részeként, melyek révén a „döntéstermelők" folyamatosan hozzáigazíthatják „termékeiket" a „döntésfo
gyasztók", illetve a „döntéselszenvedők" reakcióihoz (lásd Cloutier 1985).

9 ,A minisztérium felfogása szerint magának a törvényjavaslatnak a vitája ugyan csak most kezdődik, ám 
nem az egész pedagógustársadalom vitatja meg, hanem csak annak képviseleti szerveivel egyeztet a 
minisztérium s egy-egy nagyobb iskolaközpontban rendez még a vitatott kérdésekről eszmecserét.” 
Minisztériumi válasz a PDSZ-nek. A tárca szerint az oktatási központok az iskolát védik. M a g y a r H ír la p , 
1991. október 3. A törvénytervezetet eredetileg még 1991 decemberében a kormány elé kívánta terjeszteni 
az MKM, ám a jogszabálytervezet szövege csak 1991. november 5-én jelent meg a Köznevelés mellék
leteként, azaz a vitázóknak alig néhány hét állt volna rendelkezésre álláspontjuk kidolgozására.

10Milyen tanévünk lesz? Beszélgetés Kálmán Attila politikai államtitkárral. Köznevelés, 1992. szeptem
ber 17.
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TÁJÉKOZÓDÁS

Nagy Beáta

NŐK A POLITIKÁBAN
Marilyn Rueschmeyer (ed.) Women in the Politics of Post-Communist 
Eastern Europe. Sharpe, New York 1994.
Koncz Katalin: Nők a rendszerváltásban. Társadalmi Szemle, 1993. 12.

Miközben a nők egyre jobban kiszorultak a közéletből, egyre több nőszervezet van, 
gyarapszik a nőkérdéssel íoglalkozó kutatások száma, újabb könyvek és cikkek fog
lalkoznak azzal, hogyan alakult a nők helyzete a gazdasági és a társadalmi átmenet 
idején a volt szocialista országokban. Nyugaton élő társadalomtudósok gyakran mél
tatlankodva jegyzik meg: miért ilyen kevés a nő a mai magyar politikai életben, a 
parlamentben? A fenti két mű is igyekszik kideríteni a változások tendenciáit és okait.

Rueschmeyer amerikai szociológusnő már több könyvet is írt a közép-kelet-euró- 
pai társadalmi átalakulásról, most pedig kelet-közép-európai, illetve a térség társa
dalmával foglalkozó kutatókat kért fel, hogy írjanak arról, egy-egy országban milyen 
módon vesznek részt a nők a politikában. A választott téma rendkívül aktuális: ho
gyan változik a nők helyzete a politikai és gazdasági átmenet idején, miként változnak 
a nők esélyei akkor, amikor nemcsak más politikai és gazdasági rendszer kiépítése 
zajlik, hanem mindez gazdasági recesszióval társul. Az elemzett volt szocialista or
szágokban eltérőek a kulturális hagyományok, eltérő az emancipációs folyamat elő
rehaladottsága, és részben ennek következtében másként alakulnak a nők jelenlegi 
politikai és munkaerőpiaci esélyei is.

A cím — kissé megtévesztően — azt sugallja, hogy a nőknek csak a politikai 
szerepvállalásáról és politikai attitűdjeiről lesz szó. Ennél azonban gazdagabb temati
ka tárul fel: a nők közéleti szerepvállalása, keresőtevékenysége, a férfiak és nők 
közötti egyenlőség problémája. Mindenképpen szükség van a széles körű bevezető
re, hiszen a kötetet kézbe vevő olvasók általában kevés információval rendelkeznek 
egy-egy adott országról. Az elemzett országok köre pedig széles: Csehország és 
Szlovákia, Lengyelország, Németország, Bulgária, Albánia, Románia, Horvátország, 
Szlovénia és Magyarország. A tanulmányok nem egységesek, hiszen nem egy közös 
kutatás eredményeként születtek, éppen ezért változó az elemzések szintje is. Ami 
egységes, az a szerkezet: a női munkavállalás alakulásának leírása után külön elem
zik az átmenet előtti és utáni időszakot a nők politikai szereplése szempontjából.

Sharon Wolchik a cseh és szlovák nők politikával kapcsolatos attitűdjeiről ír. 
(Women and the Politics of Transition in the Czech and Slovak Republics). Tanul
mányában rámutat arra, milyen ellentmondásos eredményekkel járt a nőkre nézve az, 
hogy véget ért a kommunista uralom, mivel új lehetőségek nyíltak a férfiak és nők
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politikai szerepvállalása előtt, másrészt azonban a nők politikailag marginalizálódtak. 
A kommunista uralom alatt —  akárcsak a régió többi országában — jelentősen nőtt 
a nők iskolázottsági és foglalkoztatottsági szintje, azonban lényeges különbségek 
maradtak fenn a férfi és a női munkavállalók lehetőségei és így keresetei között is. A 
csehszlovák nók fontos szerepet játszottak a Charta ’77-ben, majd az új politikai 
szervezetek megalapításában, demonstrációkban, ennek ellenére gyorsan kiszorultak 
a politikai pozíciókból, különösen a politikai elitből. Az 1990-es választások nyomán 
számottevően csökkent a nők aránya a törvényhozásban: 10,7 százalék a korábbi 
23-26 százalékkal szemben. A önkormányzati választások esetében jobb volt a nők 
helyzete, 16-21 százalékos arányt értek el. A szerző hangsúlyozza — és ez az egész 
régióra nézve fontos megállapítás —, e tendenciák nem azt jelentik, hogy ténylege
sen csökkent volna a nők politikai befolyása a kommunista periódushoz képest, 
hiszen a politikai pozíciókban lévő nők többnyire csak szimbolikus szerepet játszot
tak. A nők és férfiak választásokon való részvétele ugyan egyaránt magas volt, a nők 
mégis úgy látják, hogy a nőknek elsősorban olyan kérdésekkel kellene foglalkozniuk, 
amelyek a családdal, az öregek és betegek problémáival, környezetvédelemmel stb. 
függnek össze, és nem kell aktívnak lenniük a gazdaságpolitikában, a vállalkozások
ban és a politikában általában. Erőteljes ellenkezés figyelhető meg a feminista ideo
lógiával és mozgalommal szemben. Számtalan kislétszámú nőszervezet jött létre, 
ezek egy része a nők otthoni szerepére helyezi a hangsúlyt.

Két tanulmány is foglalkozik a lengyel nók helyzetével. Anna Titkow (Polish Women 
in Politics) úgy véli, hogy 1945 után a nók a kereső tevékenységbe való bekapcsoló
dást nem úgy élték meg, mint társadalmi szerepeik kibővülését, hanem pusztán mint 
kötelességeik megszaporodását. A lengyel nők a kommunizmus alatt is megtartották 
önbecsülésüket, a mindennapi túlélés „menedzserei" voltak, úgy vélték, hogy „nélkü
lük összeomlana a világ”. A gazdasági átmenettel együtt járó munkanélküliség job
ban érintette a nÓKet, mint a férfiakat. Az átmenet idején a lengyel nők is kívül 
rekedtek a politikai életen. 1990-ben a szejmben mindössze 9,6 százalék volt a nők 
aránya. Ennek egyik fontos oka az volt, hogy a katolikus egyház nagy offenzívát 
indított a nők társadalmi és politikai szerepvállalása ellen, és az otthoni teendőkre 
helyezte a hangsúlyt. A másik lengyel tanulmányban (Transition to Local Democracy) 
Joanna Regulska a nők önkormányzatokban elfoglalt helyzetét mutatja be, elsősor
ban egy, a női önkormányzati vezetők körében készített 1991 -es vizsgálat alapján. A 
szerző a következő okokat látja a politikusnők arányának csökkenése mögött: a 
politika nem „nőies", ezért kevésbé attraktív a nők számára; kevésbé van mögöttük 
kiépített network; a kettős teher miatt a nők hosszú időre kimaradnak a politikából; a 
katolikus egyház autoriter szabályai nem támogatják a nők politikai szereplését. A 
kutatás tanúsága szerint a politikusnők tisztában voltak diszkriminált helyzetükkel, 
ezért szükségesnek tartják saját és általában a lengyel nők társadalmi helyzetének 
újradefiniálását.

A keletnémet nők helyzetéről ír Marilyn Rueschmeyer (Women in the Politics of 
Eastern Germany). Németország egyesítéséért a legnagyobb árat a nők fizették, a
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nagymértékű munkanélküliség különösen súlyosan érintette őket, a munkanélküliek 
63,6 százaléka nő. A keletnémet nők részéről erőteljes ellenkezés mutatkozik a politi
kával szemben, a feminizmust pedig többnyire elutasítják. A tanulmány szerzője en
nek okát abban jelöli meg, hogy a múlt tapasztalatai, az erőltetett emancipáció 
gyakorlata és a hivatalos nőszervezetek elriasztották a nőket, másrészt pedig sok 
energiát és időt igényel a nőktől, hogy újra megtalálják helyüket a társadalomban. A 
kelet- és nyugatnémet nőknek eltérő problémáik és eltérő tapasztalataik vannak.

Dobrinka Kostova (Similar or Different?) a bolgár nők társadalmi helyzetének válto
zását vázolja fel. A kommunista ideológia Bulgáriában is a nők egyenjogúsítását 
hangsúlyozta, azonban a nők speciális problémáit figyelmen kívül hagyta. A nők 
helyét elsősorban a munkahelyen és csak másodsorban a családon belül határozták 
meg. Ez számtalan konfliktust okozott, amelyeket a hivatalos nőszervezet sem tudott 
megoldani. A szocialista periódusban a nők aktívan részt vettek a politikai szerveze
tek különböző szintű vezetésében, a párttagság nem cél, hanem az egyéni siker 
feltétele volt. A demokratikus parlamenti választások a nők arányának jelentős csök
kenését mutatták. Míg a kommunista törvényhozásban 20,75 százalék volt a nők 
aránya, addig az 1990-es választásokon a képviselők 8,76, 1991-ben pedig 13,8 
százaléka volt nő. A csökkenés oka az, hogy a nők gyakran olyan pártok jelöltjeiként 
indultak, amelyek nem kerültek be a parlamentbe, másrészt a pártlistákon csak ke
vésbé kedvező helyeket foglaltak el. A kvóták eltörlése tehát számottevően csökken
tette a bolgár nők esélyeit, emellett a nők energiájukat a családi nehézségek 
megoldására fordítják.

Albániában a legszembetűnőbb a tradicionális társadalmi munkamegosztáshoz 
való visszatérés. Fatos Tarifa (Disappearing from Politics) kimutatja, hogy a második 
világháború utáni tendenciák megegyeztek a többi kelet-európai országban tapasz
taltakkal: emelkedett a nők iskolázottsági szintje és arányuk a munkavállalók között. 
Albániának egyetlen nőszervezete volt, amely ugyan a párttól függött, de a szerző 
szerint mégis jelentős szerepet játszott a nők életében: találkozókat, kampányokat 
szervezett. Albániában is a nők lettek a rendszerváltás nagy vesztesei: a munkanél
küliség itt is magasabb a nők körében. Parlamenti arányuk csökkent, a világon a 
legalacsonyabbak között van, nem éri el a 3 százalékot. A kormányban és a kor
mányhivatalok magasabb szintjein egyáltalán nincsenek nők. Az adatfelvételek azt 
mutatták, hogy a férfiak és a nők politikai szocializációja eltérő, a nők politikailag 
kevésbé informáltak, kevesebbet beszélnek a politikáról. Albániában a nők számára 
továbbra is nagyon fontos a választásoknál az apa és a férj állásfoglalása.

A nők nagyobb részvétele az oktatásban és a munkavállalásban az egykori Jugo
szláviában is a női emancipáció legelterjedtebb megjelenési formája volt, miként ez 
Silva Meznaric és Mirjana Ule írásából (Women in Croatia and Slovenia) kiderül. A 
magas gazdasági aktivitási arány mögött azonban azt láthatjuk, hogy a nők általában 
az alacsony jövedelmű és presztízsű foglalkozásokban találhatók. 1992-ben a mun
kanélküliek 43,7 százaléka nő. A szabad választások után jelentősen csökkent a nők 
aránya a parlamenti képviselők között: 1982-ben 26 1986-ban 22 majd 1990-ben 10
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százalék volt az arányuk. A kvótarendszer megszüntetésének és a nők pártlistákon 
elfoglalt kedvezőtlen helyeinek tulajdonítható a nagymértékű csökkenés. A nók hiá
nyoznak a politikából, mivel eltérő a szocializációjuk, a tradíciók is a nők politikai 
szerepvállalása ellen hatnak, a nők maguk is csak kevés önbizalommal rendelkeznek.

Mary Ellen Fischer és Doina Pasca Harsányt írásukban (From Tradition and Ideo
logy to Elections and Competition) szintén abból indulnak ki, hogy a kommunista 
periódusban Romániában a nemek egyenlőségének kérdései közül egyedül a nők 
keresőtevékenysége került előtérbe. Jelentős mértékű volt a foglalkozási szegregá
ció, és a tényleges hatalmi pozíciók a férfiak kezében maradtak. 1965-ben Ceauses- 
cu hatalomra jutásával magas kvótákat szabtak a nők gazdasági és politikai 
pozícióba juttatására. Látványos volt a nők előrejutása: 1979-ben az RKP KB 25 
százalékát alkották nők, 1980-ban a nemzetgyűlésben a helyek 32,5 százalékát fog
lalták el. Ez azonban nem volt reális előrelépés, mivel nagy részük nem volt felkészült 
a a vezető szerepre, másrészt a nőknek mindig is kevesebb volt a hatalma, inkább 
csak a kvóta kitöltése volt a feladatuk. A politikai változások Romániában is a nők 
politikai visszaszorulását hozták, kevesen jutotttak prominens politikai szerephez. A 
legtöbb nagy politikai párt figyelmen kívül hagyta a nőkérdést, és a választási lista 
élén csak kevés nő szerepelt.

A „The Political Woman? Women in Politics in Hungary” című részt Fodor Éva írta. 
Fodor a UCLA-n írja disszertációját a kelet-európai elitmobilitásról. Kiinduló tétele az, 
hogy Magyarországon a férfiak teljesen a kezükbe vették a gazdaság és a politika 
irányítását, a nők támogató szerepet játszanak ebben, és csak kis számban vannak 
döntéshozói pozícióban.

A kötetben szereplő tanulmány a többi írásnál némileg nagyobb helyet szán annak 
elemzésére, hogyan alakult a női munkavállalás Magyarországon. Az egyenlőtlen 
pozíció okait keresve az iskolázottsági, szakképzésbeli különbségekre, a foglalkozási 
szegregáció jelenségére hívja fel a figyelmet. A írás nagy erénye, hogy gondosan 
összegyűjtött források, interjúk, sőt részvevő megfigyelés elemzésére támaszkodik.

A cikk a kötet egészéhez illeszkedve több részre tagolódik. A fenti általános ismer
tető után külön elemzi a nők politikai részvételét 1989 előtt és után. Az 1989 előtti 
időszakot illetően vizsgálja a kommunista párt nőpolitikáját, a kvázi nőszervezeteket, 
a női politikusok és a politikai befolyásolás szoros kapcsolatát. Az átmenet óta eltelt 
időszakból a foglalkozási bizonytalanságot, a nemek egyenlőségével és az abor
tusszal kapcsolatos törvényhozási döntéseket ismerteti. Az általános kép után követ
kezik egy pontosabb leírás arról, hogy kik is lettek parlamenti képviselők, milyen 
szerepet játszottak a nők a különböző pártok tagságában, parlamenti frakciójában. 
Különösen érdekes a magyar parlament női képviselőivel 1992-ben készített interjúk 
főbb tanulságainak ismertetése. Ebből kiderül, a képviselőnők pártállástól függetlenül 
fontosnak tartják, hogy a nők választhassanak a keresőtevékenység és az otthonma
radás között, illetve hogy megvalósuljon a rugalmas foglalkoztatás. Emellett általában 
nem tartják szükségesnek a nemek közötti szerepmegosztás jelentős változtatását, a 
férfiak nagyobb arányú részvételét a házimunkában és a gyermeknevelésben.
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A politikusinterjúk mellett elemzést találhatunk arról, hogy milyen a nók aránya a 
pártok tagságában, vezetésében és parlamenti frakciójában. A számszerű adatok 
ismertetésén túl betekintést kapunk arról, hogy milyen a pártok „nóideálja", milyen 
helyet és szerepet szánnak a különböző ideológiát követó pártok a nőknek. (A skála 
mint tudjuk nagyon széles: a konzervatív beállítódástól, amely azt hangsúlyozza, hogy 
a nőknek inkább otthon kellene maradniuk, a nem-semleges véleményeken át az 
elsősorban a nők munkahelyi egyenlőségét hangsúlyozó felfogásig terjed.)

Sajnálhatjuk, hogy az írás a politikai vezetésnek csak az országos szintjével foglal
kozik. Az önkormányzati választásokon vezető szerephez jutott nők helyzetének 
elemzése azzal az igen érdekes, a kevésbé avatott olvasók számára talán nem ismert 
ténnyel szolgálhatott volna, hogy a kisebb településeken a nőknek lényegesen na
gyobb esélyük van arra, hogy elnyerjék a választók bizalmát.

Az említett hiányérzetet pótolja a Koncz Katalinnak, a Budapesti Közgazdaságtu
dományi Egyetem docensének cikke. A fellelhető statisztikai adatok alapján részletes 
áttekintést ad arról, hogyan változott a nők politikai szerepvállalása az elmúlt eszten
dőkben. Miért és hogyan szorultak ki a rendszerváltás során nők a politikai döntésho
zatalból? A cikk a következő színhelyeket elemzi: a parlament és az önkormányzati 
testületek tagsága, a kormány, a pártok és testületeik, szakszervezetek, nőmozgal
mak. A beszámoló nemcsak Magyarországra terjed ki, hanem az Interparlamentáris 
Unió 170 országára.

Koncz Katalin nem vitatja, hogy a rendszerváltás előtti nőpolitikának mélyen gaz
dasági indítékai voltak, ám úgy véli: „A nőkérdés JELEN volt a magyar társada
lomban, mára viszont süllyesztőbe került egyéb »avitt« társadalmi igényekkel 
egyetemben" (Koncz 25. old.). Ezzel szemben a gazdasági vezetőkkel készített inter
júkból az derült ki, hogy az érintettek egyáltalán nem érezték, hogy valaki is foglalko
zott volna a helyzetükkel, és a fentiekben ismertetett írások is felhívták a figyelmet 
arra, hogy a nők általában pusztán azért voltak vezető pozíciókban, hogy kitöltsék a 
kvótákat. Magyarországon 1970-ben született egy nőpolitikái határozat, amelynek 
végrehajtását 1980-ban ellenőrizték. Ennek ismeretében érthető, hogy miért alakult a 
nők aránya a következő módon a parlamenti képviselők körében: 1967: 19,7 száza
lék 1971: 23,8; 1975: 28,6; 1980: 30,1; 1985: 20,9; 1990: 7 százalék (Koncz 25 old.). 
A jelentős mértékű csökkenés már az 1980-as évek elején elkezdődött. A női politiku
sok társadalmi diszkriminációját szemléletesen jelzik a parlamentbe kerülés módjára 
vonatkozó adatok. A nők legkisebb arányban az egyéni választókörzetekből, legna
gyobb arányban pedig az országos pártlistákról kerültek be a parlamentbe. Az ön- 
kormányzati választások ezzel szemben azt jelzik, hogy a kisebb településeken a nők 
kevésbé szorulnak ki, illetve vonulnak vissza a döntéshozatalból.

A szerző felveti és példákkal szemlélteti a pozitív diszkrimináció bevezetését annak 
érdekében, hogy növekedjen a nők aránya a parlamentben. A kérdés természetesen 
Európának ebben a régiójában sokkal több problémát vet fel, mint az emancipáció 
gyakorlatában elöl járó Skandináviában. Mindenesetre tény: 1990 és 1994 között a 
magyar kormánynak sem nőpolitikája, sem női minisztere nem volt — eltekintve az
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egyetlen, tárcanélküli miniszterasszonytól. A cikkben viszonylag részletes áttekintést 
kapunk a különböző országok női miniszterelnökeinek, minisztereinek a számáról, 
illetve nőpolitikájáról. Koncz szerint a fentiekben felsorolt negatív magyarországi ten
denciákat ellensúlyozhatják a jól szervezett nőmozgalmak.

A cikk végül arra keres magyarázatot, hogy milyen tényezőktől függ a nők politikai 
szerepvállalása. Ennek talán legfontosabb része az esélyegyenlőség megteremtése, 
mégpedig nemcsak határozatok szintjén. Az 1990-es közvélemény-kutatási adatokra 
hivatkozva Koncz úgy véli, hogy a nők apolitikusak, és az emberek általában kevésbé 
találják népszerűnek a női politikusokat. Korábbi felmérések is azt mutatták, hogy 
összességében nagyon konzervatív a társadalom beállftottsága a nők és férfiak tár
sadalomban betöltött szerepét illetően.

Az eltérő helyzet és hagyományok ellenére a különböző országokban tapasz
talható tendenciák ugyanazok: a szocialista időszakban nagymértékben nőtt a nők 
foglalkoztatása és emelkedett iskolai végzettségük szintje is, bár számottevő egyen
lőtlenségek maradtak. A nők politikai szerepvállalása 1989 előtt inkább csak szimbo
likus volt, éppen ezért csökkent szembeötlően a számuk 1989 után. Az elemzett 
országok társadalmainak szinte mindegyikében erős ellenérzések élnek a feminiz
mussal, a nőmozgalmakkal szemben. A helyzet tehát inkább pesszimizmusra ad 
okot, hiszen a gazdasági nehézségek még inkább növelik az esélyegyenlőtlensége
ket. Mégis hallhatunk optimista hangokat, amelyek azt mondják, hogy a nők talán 
most majd képesek lesznek arra, hogy jobban éljenek az új politikai lehetőségekkel, 
és jobban meg tudják fogalmazni és érvényesíteni saját érdekeiket.

A fentiekben ismertetett írások megjelenése óta Magyarországon lezajlottak az 
1994-es parlamenti választások, és most már tudjuk, ezek sem kedveztek a női 
politikusoknak. Az utóbbi időszakban bekövetkezett változások, parlamenti választá
sok minden bizonnyal további lendületet adnak a kutatóknak, hogy az eddigieknél 
alaposabban kimunkálják a kiinduló kérdésfeltevésre adható választ.
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Farkas János

A TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA KUTATÓINAK 
CSÚCSTALÁLKOZÓJA BUDAPESTEN

A elmet egy újságtudósltás alapján parafrazáltam, amely eredetileg így hangzott: 
„Társadalomkutatók csúcstalálkozója Budapesten” (Magyar Hírlap, 1994. augusztus 
26.). Kétségtelen, főleg társadalomkutatók jöttek össze augusztus 27-31. között a 
Budapesti Műszaki Egyetemen, de a Tudományos és Technológiai Tanulmányok 
Európai Szövetsége (European Association for Study of Science and Technology, 
EASST) fővárosunkban tartott konferenciáján nagyon sok műszaki és termé
szettudományos szakértő is megjelent. A tudomány és a technika interdiszciplináris, 
avagy multidiszciplináris tanulmányozására létrejött nemzetközi szövetség ugyanis 
szándékosan átlépni kívánja a tudományágak határait. A tudomány és technika 
komplex elemzését vállalta fel ez a kezdetben nyugat-európai dominanciájú szövet
ség, amely első ízben rendezte soros kongresszusát volt szocialista (közép-kelet-eu- 
rópai) országban. Minden bizonnyal ez a magyar kutatók, szakemberek eddigi mun
kásságának az elismerését is jelentette. A nemzetközi szervezőbizottság magyar tag
jai — elnökletemmel — Tamás Pál és Hronszky Imre (alelnökök), Balázs Katalin és 
Vámos Éva (programtitkár) voltak.

43 országból 350 előadást jelentettek be, és a magyar résztvevőkkel együtt mint
egy 400 fő látogatta a 42 szekcióban megszervezett üléseket és vitatta meg a rend
kívül szerteágazó programot.

A téma aktualitását — gondolom — nem kell hosszan bizonyítani. Minden moder
nizálódni kívánó ország keresi a gazdasági növekedés, dinamikus változások eme
lőit, tényezőit. Ezeket — többek között — a tudományos-technikai felfedezések, 
találmányok, eljárások, új termékek stb. körében vélik megtalálni.

A plenáris megnyitó ülésen két bevezető előadás hangzott el. Arié Rip, a twentei 
(Hollandia) Műszaki Egyetem professzora az STS (Science-Technology-Society) 
vizsgálatok legújabb trendjeiről, valamint a konstruktív technikai hatáselemzésről tar
totta meg bevezetőjét, amely mintegy átfogó keretet nyújtott a konferencia egészének 
munkájához. Michelberger Pál, a BME professzora, az MTA alelnöke pedig a magyar 
tudomány- és technikapolitika és felsőoktatás jelenlegi helyzetéről tájékoztatta a hall
gatóságot.

A konferencián az alábbi szekciókban vitatták meg a tudományos-technikai fejlő
dés legaktuálisabb problémáit:
-  A Tudomány-Technika-Társadalom oktatása különböző országokban
-  A tudományos szövegek retorikai elemzése
-  Társadalmi mozgalmak, tudománykritika és emancipatorikus alternatívák
-  Európai tudomány-, technológiapolitika
-  A tudományos akadémiák átalakulása
-  Kommunikációs rendszerek a tudományban és a technikában
-  Találmányi-szabadalmi rendszer, jogi szabályozás
-  Szakértők és a jóléti állam
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-  Migráció a tudományban
-  Tudományos mobilitás és agyelszívás
-  A tudomány népszerűsítésének ismeretelméleti dimenziója
-  Survey kutatás és a tudomány közfelfogása: Kelet-Nyugat összehasonlításban
-  Kvantitatív módszerek, tudománymetria
-  Természet: új társadalmi értelmezések
-  A tudományos tudás termelése: történeti és jelenkori szempontok
-  Tudományos szervezetek átalakulóban
-  Az STS és a menedzsment-vizsgálatok konvergenciája.
-  Az akadémia és az ipar kapcsolata
-  Antropológiai kutatás a tudományban és technikában
-  A humán- és társadalomtudományok vizsgálata
-  Tudományfilozófia: konstruktivista és más megközelítések
-  A tudomány- és technikatörténet eseményei 
-Tudomány, politika és közvélemény: 1900-1938
-  Tudományos és technikai szakértelem
-  Orvosi technikák: innovációk és társadalmi feltételek
-  A kockázat társadalmi értelmezései
-  Tudomány és társadalom: a hermeneutika szemszögéből
-  STS és technikai hatáselemzés: változó perspektívák
-  Társadalmi és technikai hálózatok
-  A közép- és kelet-európai tudományos rendszerek intézményi átalakulása:

összehasonlító vizsgálatok
-  Akadémiai elitek és politikai kultúra a tudományban
-  Nemek (gender) a tudományban és technikában
-  A tudományos és műszaki múzeumok változó szerepe
-  Ökológiai problémák és érzékelésük
-  Etika a tudományban és a technikában
-  A társadalmi-gazdasági rendszerek és a technika kölcsönhatásáról
-  Tudomány és technika a posztkommunizmusban
-  Az adaptációs stratégiák történeti mintái a periféria kutatási rendszereiben
-  A technológiatranszfer mint társadalmi folyamat
-  Egyetem, ipar és innováció: új megközelítések a kutatásirányításban

Természetesen nincs mód arra, hogy valamennyi témakörben áttekintsem az 
elhangzott előadásokat, vitákat és leszűrt tanulságokat. Mindössze néhány — az 
átlagosnál nagyobb intellektuális izgalmat kiváltó — ülésre hívom itt fel a figyelmet. 
(Az előadások összefoglalóit vaskos kötetben kiadtuk. Abstract. EASST: European 
Association for the Study of Science and Technology. Conference on Science, 
Technology and Change: New Theories, Realities, Institutions. Budapest, Hungary, 
August 28-31. 1994. p. 379. A program pedig — hasonló címmel — egy 60 oldalas 
füzetben jelent meg. Az oktató-kutató szervezetekben, könyvtárakban remélhetőleg 
ezek az anyagok elérhetők az érdeklődők számára.)

A Richta-jelentés 25 éve szekciót Aant Elzinga professzor, az EASST elnöke 
(Göteborg, Svédország) szervezte. A TTF marxista koncepcióját tartalmazó Válasz
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úton a civilizáció című könyvéről volt szó, amely annak idején magyarul is megjelent. 
(1968. Kossuth Kiadó) Érdekes volt Karel Müller (Prága) előadása, aki Richta pro
fesszor közvetlen munkatársa volt. Lech Zacher (Lengyelország) és jómagam is 
olyan emlékeinket mondtuk el, amelyek Richtával végzett közös munkáinkra vonat
koztak és amelyek más forrásokból nem pótolhatóak. Ideas confronting with reality 
című előadásomban — mint azoknak az évtizedeknek egyik aktív résztvevője — 
összefoglaltam azokat a tapasztalatokat, amelyeket a TTF ideológiája és a valóság 
összeütközése során szereztünk.

Rendkívül érdekes volt a Palló Gábor (BME) által szervezett tudósmigráció szek
ció, amelyet Paul Hoch (Nottingham, Anglia) barátunk emlékének szenteltünk. Hoch 
Pallóval együtt készítette elő ezt az összejövetelt, de tavaly — tragikus orvosi műhiba 
következtében — elhunyt. Az előadások többek között azt a meglepő tényt hozták 
felszínre, hogy az emigráció (pl. a két háború közötti Németország esetében) nem 
tette tönkre a német tudományt, mivel az eltávozottak helyére tehetséges fiatalok 
kerültek. Nem így történik ez viszont a mai Oroszországban, ahol az utánpótlás 
kérdése nincs megoldva. Mindenképpen újra kell tehát gondolnunk az agyelszívással 
kapcsolatos eddigi feltételezéseinket.

Kitűnően sikerültek a filozófiai jellegű ülések is. Fehér Márta (BME) szervezésében 
nagy érdeklődés mellett vitatták meg a konstruktivista és más megközelítések helyze
tét. Érezhetően növekszik az ellenszenv a túlzott relativizálás ellen, és megerő
södőben van az a szemléletmód, amelyet — talán — mérsékelt relativizmusnak 
nevezhetnénk.

Kirobbanó sikert hozott a Ropoly László és Kiss Olga kezdeményezte herme
neutika szekció, amely — főleg fiatal kutatók részvételével — e módszer segítségével 
megújítani kívánta a tudomány és technika klasszikus értelmezését. A konferencia 
alatt létre is hozták a Hermeneutics and Science Society-t.

Vári Anna (MTA TKKK) nagy érdeklődést kiváltó szekciót szervezett a kockázat 
társadalmi interpretációjáról.

Peter Weingart (Bielefeld) koordinálja azt az immár másfél éve elkezdődött nagy 
nemzetközi kutatást, amely a kelet-európai tudományos rendszerek átalakulását vizs
gálja. A budapesti EASST-konferenciára egyébként is az volt talán a legjellemzőbb, 
hogy előtérbe állította a Kelet-Nyugat párbeszédet. Nagyon sok kelet-európai előadó 
volt jelen (az összlétszám mintegy harmada), és azok a témák és problémák domi
náltak, amelyek a volt szocialista világrendszer összeomlása utáni új, posztkommu
nista korszakra jellemzőek. A nevezett nemzetközi összehasonlító vizsgálat már 
félidőben is sok érdekes eredményt hozott. Nemzeti beszámolók hangzottak el, és a 
szenvedélyes viták sem hiányoztak. Egy belga kollega (kilépve a tudományos elem
zés tárgyszerű kereteiből) — ahogy 6 fogalmazott — igen „upset" lett a magyar 
beszámoló elhangzása után, mondván: a nyugati adófizetők pénzét ne fordítsák 
olyan kelet-európai K+F rendszerek megsegítésére, amelyek maguk nem óhajtanak 
korszerűsödni és hatékonnyá válni.

A többi — itt most nem említett — szekció többségében is érdekes munka folyt, 
de csak néhány csomópont kiemelésére van e rövid beszámolóban lehetőség.
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Az EASST-konferenciához szorosan kapcsolódott egy NATO Advenced Research 
Workshop is, amely „A katonai kutatások a hidegháború után" címen legfőképpen a 
konverzió és a technikatranszfer kérdéseit vitatta meg. Konverzión a katonai ipar 
békés célú felhasználását, átalakítását értik. A már augusztus 27-én elkezdődó ren
dezvényen társadalomkutatók, tudománypolitikusok, diplomaták és katonai szakértők 
tárgyalták meg a két világrendszer szembenállásából következően kiépített hatalmas 
katonai kutatási kapacitások további sorsát. Az előadások aláhúzták a konverziónak 
az utolsó években megszokottnál árnyaltabb kezelésének szükségességét. Legalább 
háromféle eltérő szituációval állunk szembe. Az elsőbe a szovjet utódállamok hadi
iparát és katonai kutatását sorolhatjuk. A konverzió itt a gazdaság alapszerkezeteit 
érinti, ezért nem lehet egyszerűen leépíteni vagy a polgári szférába átalakítani. A 
másodikba a legfejlettebb és nagy, ipari hatalmakat csoportosíthatjuk, amelyek kato
nai kapacitásainak átalakítása elsősorban iparági, szektorális probléma és nem érinti 
az egész gazdaság működését. A harmadik csoportba a kisebb NATO-országok és 
a közép-európai országok tartoznak, ahol a konverzió elsősorban vállalatcsoportokra 
vonatkozik. (Hazánk is ide sorolható.) A műhelyvita ajánlásai arra vonatkoztak, hogy 
a konverzió önmagában nem kezelhető gazdasági problémaként, s eddigi kudarcai 
és nehézségei jelentős mértékben azzal függnek össze, hogy idáig nem sikerült 
összekapcsolni a korszerű biztonságpolitikai koncepciókat a hadiipar átalakításával. 
Amíg nem tudjuk, hogy a következő években az országok milyen szövetségi rend
szerekbe tömörülnek, addig igazán nemzetközi munkamegosztásról sem beszélhe
tünk. A katonai technológia jövőbeli alakulása ugyanis ezektől a külpolitikai és 
gazdasági tényezőktől fog döntő mértékben függeni. Az ajánlások között szerepel
nek olyan közös Kelet-Nyugat projektek, amelyek az eddigi sikeres konverziók ta
pasztalatait referenciarendszerekbe szerveznék össze és ezzel mintákat adnának a 
katonai kutatási szféra új feladatkörének kijelöléséhez. A konverzió negatív tapasz
talatai kapcsán a tanácskozás felhívta a figyelmet arra, hogy polgári alkalmazások 
címén a felhalmozott K+F eredmények alacsony hatékonyságúak, a tapasztalatok és 
tudás rövid távú kiárusítását jelentik. Ezt valamennyi partner érdekében el kellene 
kerülni. A NATO támogatásával e műhelyvita anyagát a hollandiai Kluwer könyvkiadó 
könyvben is meg kívánja jelentetni.

Az EASST-konferenciát a FEFA, a MTESZ, az MTA, a BME, az OMFB, a Magyar 
Beruházási és Fejlesztési Bank Ltd, valamint a „Két Bólyai”, a Prognózis 2000 és a 
Taverna az Expoért alapítványok támogatták. Az EASST egyik szekciójából kinövő 
konverziós workshopot pedig teljes egészében a NATO szponzorálta.

A szervezést lebonyolító szervezetek az alábbiak voltak: a BME Szociológia Tan
széke, Tudományelméleti-Technikatörténeti Osztálya, az MTA Társadalmi Konfliktu
sok Kutató Központja, az MTA Közgazdaságtudományi Intézete, az Országos 
Műszaki Múzeum. A szervezés technikai kivitelezését dr. Hencsey Gusztáv irányításá
val az MTA SZTAKI „Scope" Congress Bureau látta el — mindenki teljes megelége
désére.

Az EASST legközelebbi kongresszusára két év múlva a bieleíeldi egyetemen kerül 
sor. Már el lehet kezdeni a felkészülést.
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A B S T R A C T S

I. Vári-Szilágyi

T h e  O r ig in a l R o le -C o n c e p t o f  G . H. M e a d  a n d  its  L a te r C h a n g e s

In the social psychology of the '60s probably the notion of role enjoyed the greatest 
popularity besides attitude. Although this popularity has markedly decreased by the 
'90s, role theories still have a substantial influence on social science thinking. When 
pondering about the viability of the scientific notion, one does well to recount the history 
of its spreading and transferring, with special regard to the original role concept of H. 
G. Mead, the father of symbolic interactionism. As the author’s historical and theoretical 
analysis reveals, just in the period when the popularity of the role concept was the 
highest, the context in which role phenomena were examined, were significantly more 
superficial than Mead's original attempts at its interpretation. This was able to highlight 
more deeply the relation of the role and action. Neglecting this has meant that social 
psychology and sociology have practically left out one possibility to understand better 
the changes of roles and the emergence of new roles.

András Kovács

L a te n c y  a n d  M o b iliz a b ility

On the basis of a survey on antisemitism among Hungarian college and university 
students conducted on a nationwide representative sample of 1000 students the author 
estimates that 7 percent of the students form a group of hard-core anti-semitic while 43 
percent of the students are free of all forms of antisemitism. In the present article he 
investigates the strength of latency in the group and finds that only a small proportion 
of the interviewees measurement should not be substantially corrected by the 
proportion of latent anti-semitic. In the second part of the article the author measures 
the proportion of students who could be the avant-garde of political antisemitism in the 
future elite.

145



Mária Székelyt—Zsuzsa Solymosi

E n tre p re n e u r ia l o r  E m p lo y e e  M e n ta lity

The paper was written on the basis of data collection by questionnaire done in 1980 
and 1989 in identical populations (in two graduate cohorts of men who completed their 
studies at the day courses of the Technical University of Budapest).

The paper surveys the changes of engineers' incomes and satisfaction with them 
during ten years and it presents the modifications of attitudes related to enterprise. The 
more pliable attitudes of the 80s were not attached to realities but to desires. Yet those 
who had seen a more attractive perspective in enterprise, availed themselves of the 
opportunity and have, by the late 80s either become entrepreneurs, or at least assess 
free career positively.

The two cohorts, because of their different personal history, have shown different 
features in their behaviour as well as in assessing the economic, social and political 
crisis. This is also reflected in the set of vies which can be studied from the angle of 
entrepreneurial versus employee mentality.

The paper ends with outlining the political value choices that can be more or less 
strongly linked to the above mentioned features.

Rudolf Andorka—Bruce Headey—Peter Krause

T h e  R o le  o f  E c o n o m ic  a n d  P o lit ic a l Im p e ra tiv e s  in  S y s te m  
T ra n s fo rm a t io n :  H u n g a ry  a n d  E a s t G e rm a n y  1 9 9 0 -1 9 9 4

The changes of income, employment, satisfaction and anomie in Hungary and East 
Germany since the regime change are analysed on the basis of the household income 
panel surveys of the two countries and other surveys. Data from West Germany are 
presented for comparison. The transition followed a rather different path in Hungary and 
East Germany. The average real per capita income increased in East Germany and 
declined in Hungary. Income inequality increased in Hungary and attains more or less 
the level observed in West Germany, but remained more or less stable at the much 
lower level in East Germany. Unemployment increased to a higher level in East Germany 
than in Hungary. The level of dissatisfaction with personal income is higher in Hungary 
than in East Germany. Indicators of psychological anxiety and of anomie do not support 
the hypothesis of higher anxiety and anomie in Hungary. It is concluded that in Hungary 
the transition was dominated more by economic imperatives and in East Germany more 
by political imperatives, i.e. by the goal of maintaining the legitimation of the direction 
of the transition toward market economy and political democracy. Hungary had no other 
choice than to permit the economic imperatives prevail, while the massive help from 
West Germany permitted to mitigate the impact of economic imperatives in East
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Germany. In spite of these differences the legitimation of the market economy and of 
democracy does not seem to undermined in Hungary.

László Csontos

S o m e  A p p ro a c h e s  to  th e  S tu d y  o f th e  R e la tio n s h ip s  b e tw e e n  P r iv a t is a tio n  
a n d  th e  C h a n g e s  o f th e  In te rn a l S tru c tu re  o f H ie ra rc h ic a l E c o n o m ic  

O rg a n is a t io n s

The present writing wishes to offer certain approaches to the empirical and theoretical 
study of privatisation and the changes of the internal structure of hierarchical economic 
organisations. During the course of our investigations we wish to find out among others 
how the strategic interactions (factional fights and struggles for position, efforts to 
defend and to acquire status) generated by privatisation have influenced the networks 
of relationships on the level of workshop and factory. As decision-making is inevitably 
centralised, or at least has several centres in the organisational hierarchies, it is highly 
probable that one may often observe such forms of behavior even within economic 
organisations the objective of which is to influence the decision-makers and/or the rules 
of decision-making. It is demonstrated that such efforts towards obtaining annuity 
extending over the entire political and macro economic arena. One of the starting points 
of our analysis is the hypothesis that there is a constant — overt or covert — struggle 
in the economic organisations around the distribution of organisational annuity created 
by the owners of the specific resources of the organisation. The forms of manifestation 
of the distributive conflict are called the acquisition of annuity and influence within the 
organisation, and during the course of research we are going to survey the relationships 
between such efforts towards the acquisition of annuity and influence and privatisation 
in the sphere of the Hungarian economic organisations.

Tamás Gyekiczky

S o c ia l N e tw o rk s  a n d  th e  C iv ic  O rg a n is a t io n s  o f the  L a b o u r  M a rk e t

The paper attempts to analyse the civic organisations aiming at the improvement of the 
situation of the unemployed. Its methodological starting point is network analysis, in 
other words, the exploration of the different levels of human relations operating in the 
various organisations of the unemployed. The finding of the paper is that the set of 
institutions based on the network of human cooperation is often more flexible and 
efficient than the policy of the state related to the labour market.
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Iván Bajomi

P a r t ic ip a t io n  o f  P ro fe s s io n a l In te re s t G ro u p s  a n d  P o lit ica l F o rc e s  
in  th e  C re a t io n  o f th e  A c t  o n  P u b lic  E d u c a tio n

In my paper I wish to analyse the emergence of the Act on Public Education, passed in 
1993, from the angle of the opportunities of those concerned, namely of the different 
interest groups, professional and political organisations for influencing the legislative 
process. In addition to the related newspaper articles, papers and books, I have used 
the different variants of the bill and the proposals that were written in connection with 
the bill and have been accessible and have also utilised ten interviews in depth made 
with experts, officials and representatives of different professional and lay interest 
organisations who had been involved in the process of law making. The paper was 
commissioned by the National Institute of Public Education and by the SVO of the 
Netherlands, the interviews were made by the author of the paper, by Tibor Papházy, 
András Lugosi and András Máth within the framework of the research project entitled 
„Educational Interest Organisations in Hungary", financed by the National Fund for 
Scientific Research.
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