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TANULMÁNYOK

Gazsó Ferenc

NEMZEDÉKI ORIENTÁCIÓK INSTABIL TÁRSADALMI 
KÖRNYEZETBEN

Az államszocializmusból az ismeretlenbe haladó magyar társadalom fiatal nemzedé
kének ez idáig nem adatott meg a rendszerváltozáshoz fűződő pozitív remények 
beteljesedése. A fiatal generáció a rendszerváltozáshoz eleve sem fűzte ugyan a 
jóléti állam azonnali eljövetelének reményét, bizonyosan nem számított azonban arra 
sem, hogy az ifjúsági életszakaszhoz képest végtelen hosszúnak tűnő ideig neki kell 
a változások terheit elsősorban viselnie. Egyszóval a rendszerváltozás kezdetén op
timistábban ítélte meg az ország kilátásait és saját esélyeit a valóságosnál. Türelme 
máig sem fogyott el, a perspektivikus remények azonban jórészt elbizonytalanodtak 
és részben szertefoszlottak. A fiatal nemzedék óriási többségét a vesztesek oldalára 
sodorták az elmúlt évek társadalmi fejleményei. Ez a státusz nem teljesen szokatlan, 
hiszen a társadalom generációs metszetével foglalkozó kutatások már a nyolcvanas 
évtizedet is a fiatal generáció szükségállapotaként jellemezték.

Ma pedig az ifjúság azzal kényszerül számot vetni, hogy még huzamos ideig 
olyan társadalomban kell élnie, amelyben a magántulajdon és piacgazdaság kiépí
tésének elhúzódó folyamatai időben meglehetősen távolra helyezik a jóléti állam 
színre lépését. A társadalmi szerkezet gyökeresen átalakul ugyan, s ennek a válto
zásnak a fiatal nemzedék körében is kétségtelenül lesznek nyertesei. Az ifjúságot 
azonban ezernyi tapasztalat figyelmezteti arra, hogy a társadalmi változások hoza- 
dékát a mostani fiatal nemzedékből csak a leginkább szerencsések fogják élvezni. 
Egyelőre a strukturális változások leginkább érzékelhető következménye az ifjúság 
körében is a mindent átható polarizáció, amely újfajta társadalmi tagoltságot ered
ményez. A részben öröklődő családi-társadalmi előnyök és hátrányok a társadalom 
generációs metszete mentén kiváltképp erőteljesen halmozódnak és sűrűsödnek. A 
makrostruktúrában új hatásmechanizmusok lépnek működésbe. A társadalmi tagolt
ság immár nem a munkamegosztási pozíció primátusára épül. Minden jel szerint 
olyan társadalom felé tartunk, amelyben — a letűnt államszocializmussal szemben 
—  a társadalmi szerkezet jellegzetességeit és fő folyamatait, nem különben az 
egyének mozgásterét elsősorban a javak három csoportjának társadalmi eloszlása 
és birtoklása határozza meg. A piacorientált és a magántulajdonon alapuló gazda
ságban a tulajdon visszanyeri struktúraképző szerepét, kialakul egy belülről is tagolt 
tulajdonosi osztály, amely a maga előnyös társadalmi státuszát a kultúra területén is 
érvényre kívánja juttatni. E folyamat elkezdődött ugyan, a magántulajdonosi osztály 
azonban igazából a kialakulás stádiumával jellemezhető. Ennélfogva a társadalmi
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szerkezet fő jellegzetességeit ma még elsősorban nem a tulajdonon alapuló különb
ségek és egyenlőtlenségek szabják meg. E faktor súlya és szerepe azonban gyor
san növekszik, a társadalmi struktúra fő folyamatait egyre inkább a tulajdonra épülő 
tagoltság határozza meg.

Számos jel szerint a mai társadalmi szerkezet alapvető jellegzetessége a szel
lemi tőke strukturális szerepének felértékelődése. E faktor nem csupán a makró- 
szerkezeti változásokban, hanem az egyének társadalmi esélyeinek alakulásában is 
meghatározó szerepet tölt be. A rendszerváltozással összefonódó gazdasági, társa
dalmi folyamatok egyébként is a tudás általános felértékelődését eredményezhetik. 
Ez nem csupán a hatalmi viszonyokban és a tulajdon területén érhető tetten, hanem 
a munkamegosztás teljes rendszerében érvényesül. Éppen ezért az ifjúságot egyre 
kedvezőtlenebbül érinti a közoktatás igen szűkös társadalmi áteresztő-képessége. 
Arról van szó, hogy a jó minőségű oktatáshoz már alapfokon is csak a kisebbség 
tud hozzájutni. Még inkább így van ez a középfokú képzésben, ahol az úgynevezett 
elitiskolák, vagy a munkapiacon elhelyezkedési esélyt adó szakképző intézmények 
elérhetetlenek a család pótlólagos erőforrásainak mobilizálása nélkül. A valóban 
konvertálható oktatás tehát egyre inkább olyan társadalmi érték, amihez rendkívül 
nehezen lehet hozzájutni. Nem nehéz prognosztizálni, hogy a színvonalas oktatás 
iránti lakossági igények hazánkban is gyors ütemben fognak növekedni, nagyjából 
olyan mértékben, ahogyan a munkaerőpiacon és a társadalom egyéb szféráiban a 
tudás és a képzettség kézzelfogható (anyagiakban is kifejeződő) módon felértékelő
dik. Ebben a szituációban a politika válaszút elé kerül. Az ifjúság érdekeit akkor 
szolgálná, ha biztosítaná az iskolázási esélyek érezhető javulását, más szóval elér
hetővé tenné a tudástőke megszerzését a semmilyen tőkefajtát nem birtokló rétegek 
számára is. Az elmúlt négy esztendőben azonban az oktatáspolitika nem erre az 
útra lépett. A közoktatásban nem történtek ugyan drasztikus diszkriminatív lépések, 
kilátásba helyezték azonban a tandíjrendszert, az úgynevezett szelekciós küszöbök 
számának növelését, a korai szelekció érvényesítését, miáltal a tehetősebb rétegek 
már igen korán sajátos iskolai pályára terelhetik gyermekeiket, miközben az állam a 
fiatalok nagy tömegeinek a 10 évfolyamra meghosszabbított általános iskola lehető
ségét kínálta, azt a látszatot keltve, hogy ezáltal nagy lépés történhet az iskolázási 
esélyek közelítésében, hiszen az úgynevezett nemzeti alapműveltséget immár min
den fiatal megszerezheti.

Ezzel az elmúlt években favorizált stratégiával szemben a fiatal nemzedék érde
keinek egy olyan megoldás felelne meg, amely a közoktatás valódi expanziójának 
kibontakoztatásával fonódik egybe. A teljes értékű (érettségivel záruló) középiskolá
zás lehetőségének kiterjesztéséről van szó, amely csökkentené nagymérvű lemara
dásunkat a nyugati világtól. Ez a fejlesztési stratégia tenné lehetővé, hogy a 
társadalmi szerkezetben uralkodó polarizáció ne ölthessen kizárólagos és mindent 
átható jelleget, s ezáltal lehetne megalapozni, hogy a fiatalok mobilitási és munkapi
aci esélyei valamelyest javuljanak.
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Könnyű belátni, hogy az oktatás expanziójához az ifjúságnak alapvető érdekei 
fűződnek. Ám a mostani gazdasági körülmények közepette az ilyenfajta igények 
könnyűszerrel elháríthatok a forráshiány emlegetésével. Évek óta az tapasztalható, 
hogy az elosztásban érvényesülő preferenciák rendszerében az oktatási ráfordítá
sok ismételten és monoton módon a halasztható teendők csoportjába sorolódnak, 
ami éppen olyan súlyos feszültségeket gerjeszthet, mint a munkanélküliség, az inflá
ció vagy a szociális védőháló hiánya.

A helyzet az, hogy a hazai lakosság túlnyomó többsége és maga az ifjúság is 
feladta a gyors gazdasági felemelkedés reményét. Tudomásul vette a személyes 
életnívó stagnálását, illetve csökkenését. Nehezen lehetne azonban a társada
lommal elfogadtatni, hogy a felnövekvő nemzedék jelentős része az igényes iskolá
zás lehetőségeiből is kiszorul. Valamiben ugyanis az emberek reménykedni akarnak. 
Az utódnemzedék jövője iránti elkötelezettség a társadalmi érvényesüléshez szüksé
ges oktatás elérésével kapcsolódik elsősorban egybe. Ha az oktatásban való rész
vétel reménye is szertefoszlik, akkor az alsó rétegekhez tartozók számára 
tulajdonképpen semmi nem marad, ami a társadalmi integrációhoz kapcsolná őket.

A társadalom generációs metszete mentén régóta fennálló feszültségek halmo
zódnak. A kérdés az, hogy mindez miként érinti az ifjúság társadalmi közérzetét és 
magatartását, a társadalomhoz való viszonyát. A következőkben — egy 1994-ben 
végzett országos reprezentatív felvétel1 alapján — a makrotársadalmi folyamatok 
ifjúságot érintő hatásait és következményeit igyekszünk számba venni.

1. A rendszerváltozás generációs fogadtatása

Az ifjúság körében végzett korábbi kutatásaink2 alapján tudjuk, hogy a fiatalok túl
nyomó többsége a rendszerváltozást elsősorban a gazdasági hanyatlás megállítá
sának és a jövedelemtermelő-képesség folyamatos javulásának reményével kap
csolta egybe. Két esztendővel ezelőtt a mintába vont fiatalok egynegyede még kife
jezetten derűlátóan vélekedett a gazdaság állapotáról és a várható fejleményekről. 
Akkortájt a fiatalok mintegy 40 százaléka reménykedett abban, hogy rövidesen az 
országra köszönt a gazdasági prosperitás időszaka. A gazdaság további hanyatlá
sára vonatkozó feltételezést a válaszadók alig egyharmada osztotta.

A nemrég befejezett empirikus felvétel ezúttal arról tanúskodik, hogy a fiatal nem
zedéket rendkívül megviselték az elmúlt évek növekvő gazdasági feszültségei, a 
nehezen elviselhető létbizonytalanság, egzisztenciális fenyegetettség, a gazdaság 
és az életkörülmények megállíthatatlannak tűnő hanyatlása. Mindezt az ifjúság — 
számokban kifejezve —  a következőképpen érzékeli.
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1. táblázat
A rendszerváltozás hatása az ország gazdasági helyzetére és az életszínvonalra 
az ifjúság megítélése szerint (százalékban)

Értékelő vélemények Hogyan változott az Hogyan változott az
ország gazdasági állampolgárok

helyzete? életszínvonala?
1992 1994 1992 1994

javult 25,8 6,2 _ 2,6
romlott 44,3 79,1 - 91,2
nem változott 29,9 14,7 - 6,2

Külön is figyelmet érdemel a fiatalok közvélekedésének azon jellegzetessége, mely 
szerint az életszínvonal jóval drasztikusan rosszabbodott az elmúlt években, mint 
maga a gazdasági helyzet. Mindez önmagában is elégedetlenséget gerjeszthet, hi
szen a fiatalok többsége úgy értékeli, hogy az indokoltnál nagyobb mértékben hárí
tották az átalakulás terheit a munkavállalói népességre. A fogyasztás további vissza
fogása pedig heves reakciókat válthat ki az ifjúság körében is, éppen azért, mert 
úgy érzékelik, hogy a hatalom már eddig is az indokoltnál nagyobb terhet hárított az 
állampolgárokra.

Megcsappantak a gazdaság fellendülésébe vetett remények is. Ma már a fiatalok 
alig több mint egyötöde (26%) bízik abban, hogy belátható távlatban a gazdasági 
hanyatlás és stagnálás megszűnik. Sőt, a mintába vontak egyharmada további erő
teljes gazdasági hanyatlást prognosztizál, csaknem egyötöde pedig a stagnálást 
tekinti a legvalószínűbb állapotnak. Még inkább pesszimisták a fiatalok az életszín
vonal várható alakulását illetően. Pozitív változást legfeljebb egyötödük remél, vi
szont a fiatalok csaknem fele további tartós hanyatlásra számít.

A gazdaságra és az életszínvonalra vonatkozó értékelő vélemények kevéssé szó
ródnak a szocioökonómiai változók mentén. Mindössze az ifjúság egy rétegében 
tapasztalható a mintaátlagtól eltérő értékelés. Nevezetesen a fiatal értelmiségiek az 
átlagnál kedvezőbben ítélik meg az ország gazdasági helyzetének eddigi és várható 
alakulását. Természetesen nem arról van szó, hogy az e réteghez tartozók többsé
ge gazdasági prosperitást regisztrálna. A különbség mindössze annyi, hogy az ér
telmiségi fiatalok körében a minta egészére jellemző átlaghoz képest néhány 
százalékkal magasabb a gazdasági kilátásokat pozitívan megítélők aránya. Ugyan
akkor ez a réteg az életszínvonal eddigi hanyatlását az átlagnál is nagyobb mérvű
nek érzékeli, következésképp még kevésbé fogadja el, hogy az életfeltételek 
drasztikus hanyatlását kizárólag a gazdaság gyenge teljesítménye magyarázza. Eb
ben a környezetben tehát az úgynevezett túlzott fogyasztás sokat hangoztatott tézi
se aligha találhat kedvező fogadtatásra.

Az ifjúság megítélése szerint az életfeltételek drasztikus és a gazdasági teljesít
mény csökkenését is meghaladó mérvű romlása távolról sem azonos mértékben
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érinti a társadalom különböző rétegeit. Az ifjúság határozott képpel rendelkezik a 
rendszerváltás nyerteseiről és veszteseiről. A korábbi dichotóm sémával szemben 
azonban e kérdésben ma már jóval árnyaltabb felfogás figyelhető meg. Amíg két 
esztendővel korábban a társadalom tagoltságára vonatkozó felfogást olyan társada
lomkép jellemezte, melynek egyik pólusát a hatalmat és a tulajdont birtokló osztá
lyok, a másikat pedig a kékgallérosok alkották, mára ez a felfogás differenciáltabbá 
vált, s a társadalomkép hierarchizált szerkezetbe illeszkedett.

2. táblázat
Hogyan alakult a társadalmi rétegek helyzete a rendszerváltozás eddigi menetében? 
(százalékban)

javult romlott nem változott
ifjúság 4,1 82,2 13,7
munkások 1,2 91,1 7,7
parasztok 6,9 82,2 10,9
értelmiségiek 19,8 41,1 39,1
tisztviselők 36,3 21,5 42,2
kistulajdonosok 30,7 31,1 33,2
vállalkozók 58,2 20,7 21,1
politikusok 84,1 12,6 3,3

Két esztendővel ezelőtt a fiatalok kizárólag az új politikai elitet tekintették a rend
szerváltozás nyertesének. Most a vállalkozók és a kistulajdonosok, tehát a politikai 
osztály és az új tőkés-tulajdonos csoport is hasonló megítélés alá esik. A nagy 
vesztesek változatlanul a társadalom talapzatát alkotó munkások. Az ifjúság elsősor
ban az ő helyzetükhöz érzi magát a legközelebb. Változás az is, hogy az értelmiség 
létfeltételeit most kedvezőtlenebbnek látják, mint az állami szakbürokrácíáét. Vég
eredményben tehát az elmúlt négy esztendőben a társadalmi polarizációt és a ré
teghelyzetek különbségét egyaránt kifejező társadalomkép alakult ki az ifjúság köré
ben, amelynek alapvető jellegzetessége változatlanul a társadalmi polarizáció leké
peződése, továbbá annak érzékelése, hogy a középrétegeknek sem sikerült meg
őrizniük korábbi életnívójukat. Ám a közfelfogás szerint e rétegek helyzete jóval ke
vésbé romlott, mint a kékgalléros rétegeké, sőt a fiatalok egy része úgy vélekedik, 
hogy a köztisztviselői kar, vagy az értelmiség egy nem jelentéktelen részének kifeje
zetten javult a társadalmi helyzete. Figyelemreméltó és elgondolkodtató azonban, 
hogy az ifjúság a fiatal generáció élethelyzetét az alsórétegekével azonos módon 
ítéli meg. Önmagát tehát a rendszerváltozás legnagyobb veszteseinek csoportjába 
sorolja.

Ami a személyes élethelyzetet illeti, az utóbbi két esztendő társadalmi folyamatai
nak hatásai és következményei szembetűnően átstrukturálták az egyéni státuszok 
alakulására vonatkozó véleményeket. Míg korábban, két esztendővel ezelőtt a fiata-
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lók mintegy 52 százaléka a maga helyzetét státusz-stabilitásként jellemezte, tehát 
sem emelkedést, sem társadalmi süllyedést nem érzékelt, mára ez a helyzet lénye
gesen módosult, mert a többség a társadalmi változásokat az egyéni létfeltételek 
folyamatos rosszabbodásaként éli meg. 1994 elején a mintába vont fiatalok többsé
ge úgy vélekedett, hogy az elmúlt négy esztendő hatására kifejezetten romlottak az 
egyéni életfeltételek, javulást csupán a kérdezetteknek alig több mint egytizede jel
zett. Amíg tehát a rendszerváltozást követő egy-két évben a fiatalok a maguk hely
zetét a státuszukat megőrizni képes társadalmi csoportokéval azonosították, ez az 
értékelés mára megváltozott, s a többség úgy érzékeli, hogy nem sikerült megőriz
nie a korábbi élethelyzetet, s életnívójuk az alsó rétegekéhez közelít. Voltaképpen ez 
az oka annak, hogy a fiatal generáció minden rétege a rendszerváltozás legna
gyobb veszteseihez sorolja magát, és saját társadalmi pozícióját a legrosszabb 
helyzetűnek ítélt kékgalléros osztály életkörülményeivel azonosítja.

A negatív társadalmi közérzület hátterében számos ok és összefüggés húzódik 
meg. Nem csupán az életszínvonal drasztikus rosszabbodásának szükségképpen 
negatív hatásairól van szó. Az ifjúságra rászakadt a munkaerőpiaci kiszolgáltatott
ság érzése, a mobilitási esélyek beszűkültek, az egyén az általa át nem látható 
folyamatok kiszolgáltatottja. Problémáinak megoldásában legfeljebb a család segít
ségére számíthat. A fiatal nemzedéket tehát olyan világ veszi körül, amely szembe
tűnő közönyt tanúsít a generációs probléma iránt. A fiatal állampolgár a 
hatalmi-politikai intézményektől mind ez ideig semmiféle érdekbeszámítást nem re
mélhetett. Ráadásul olyan társadalmi csoportról van szó, amely képtelennek bizo
nyult a kollektív cselekvéshez szükséges szervezeti és szimbolikus erőforrások 
megteremtésére,3 érdekérvényesítő képessége fejletlen, ilyenformán a politika 
könnyen megteheti, hogy az ifjúságot érintő ügyeket folytonosan későbbre halasztja, 
vagy egyszerűen diszpreferálja a sajátosan ifjúsági érdekeket. Mindez azt a benyo
mást kelti a fiatal nemzedékben, hogy instabil, kiszámíthatatlan világ veszi körül, 
amelyben a gondjaival küzdő állampolgár magára hagyott, a hatalmi-politikai intéz
mények pedig elsősorban vagy kizárólag saját érdekeiket követik. Ez a háttere an
nak, hogy az ifjúság oly nagymértékben fordul el a társadalom demokratikus 
intézményeitől, illetve alapvetően negatívan ítéli meg teljesítményüket. Valójában 
sem az országgyűlés, a politikai pártok, a szakszervezetek vagy az egyházak, sem 
a kormányzati intézmények nem élvezik az ifjúság tömegeinek bizalmát. Az ifjúság 
tulajdonképpen már felismerte, hogy az egyén csak saját magában és legfeljebb 
családjában bízhat. Ez a befelé forduló magatartás határozza meg a fiatal nemze
dék látásmódját és társadalmi cselekvését.

A lényeg az, hogy a rendszerváltozás folyamatát kísérő társadalmi hatások és 
tapasztalatok végül is a rendszer egészére vonatkozó, túlnyomóan negatív ítéletek
ben összegeződnek: az ifjúság többsége egyértelműen negatívan ítéli meg a de
mokratikus rendszer működését és teljesítményét.

8



3. táblázat
A demokratikus intézmények működésére vonatkozó elégedettség-elégedetlenség 
az ifjúság körében (százalékban)

társadalmi
rétegek

egyértelműen
elégedett

túlnyomóan
elégedett

túlnyomóan
elégedetlen

egyértelműen
elégedetlen

vállalkozók 14,4 25,8 30,6 29,1
menedzserek 9,5 23,8 38,0 28,6
értelmiségiek 7,7 28,7 44,8 18,8
középszintű 

szellemi alkalmazottak 6,2 23,8 44,2 26,0
szakmunkások 5,3 19,7 41,8 33,2
szakképzetlen

munkások 5,0 15,7 49,6 29,7
mezőgazdasági

munkások 5,4 29,7 43,3 21,6
mintaátlag 6,6 21,6 43,0 28,8

A helyzet paradox. A kutatási eredményekből úgy tűnik, hogy a fiatal nemzedék 
körében gyökeret eresztett a politikai demokrácia értékrendje, s a legkevésbé talán 
a demokrácia hiányát tudnák elviselni. Ugyanakkor a hatalmi szervezetek, a politikai 
pártok és a szakszervezetek, a mostani hatalmi és uralmi gépezet működése töme
ges méretű elégedetlenséget kelt az ifjúság körében. Szerencsére e pillanatban 
még nem maga a politikai berendezkedés válik kérdésessé, hiszen a fiatalok úgy 
vélekednek, hogy a tapasztalt diszfunkciók azzal függenek össze, hogy hazánkban 
még távolról sem bontokozott ki teljeskörűen a demokrácia. Míg korábban a több
ség a kibontakozás esélyeit egyértelműen pozitívan ítélte meg, mára felerősödtek a 
kételyek, s megcsappant a demokrácia kiteljesedésébe vetett bizalom.

Mindez arra vet fényt, hogy az új demokrácia identitást generáló képessége fej
letlen, ami szorosan összefügg a legitimáció eszközrendszerének állapotával. Nem 
csupán arról van szó, hogy a konzumálás korábbi színvonalának megvonása, az 
életfeltételek monoton rosszabbodása önmagában is elfordító hatású. A csalódott
ság hátterében felfedezhető az is, hogy az ifjúságnak a demokratikus társadalmi 
berendezkedés működéséhez fűzött várakozásai sem teljesültek. A többség számá
ra a politika változatlanul távoli világ, olyan zárt terület, ahová csakis a politikából 
élőknek van szabad bejárása. Igen általánosnak mondható például a közéleti rész
vétel, a hatalmi döntések állampolgári befolyásolásának igénye. Ugyanakkor a fiata
lok a jelzett igény és a realizálás lehetőségei között más korcsoportoknál jóval 
inkább érzékelik a kétségkívül domináló diszkrepanciát. Rezignációt kelt, hogy az 
állampolgár ma is távol tartatik a hatalomgyakorlás szférájától. A túlnyomó többség 
úgy vélekedik, hogy az állampolgárnak — az államszocialista berendezkedés idő
szakához hasonlóan —  ma sincs semmiféle reális esélye a hatalmi-kormányzati 
döntések befolyásolására.
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Ami mármost magukat a politikai aktorokat illeti, róluk a fiatalok úgy vélekednek, 
hogy a politikus elsősorban olyan, főként partikurális érdekeket követő személy, aki 
a demokratikus közéletet az állampolgárok részvételi igényeinek mellőzésével kép
zeli el. Ez igen általános vélekedés, hiszen a fiatalok mintegy kétharmada elsősor
ban ilyen politikusi magatartásokat érzékel. Bárhogyan vélekedjünk is az 
állampolgári ítélkezés valóságtartalmáról, annyi bizonyos, hogy a közvélekedés igen 
nagy távolságot, esetenként szakadékot érzékel a hatalom birtokosai és az állam
polgárok között. Nyilvánvaló az is, hogy a hatalmi elithez tartozókat az állampolgá
rok többsége eleve fenntartásokkal szemléli. Mindenekelőtt a bizalom hiánya tűnik 
leginkább szembe, hiszen igen általánosan elfogadott az ifjúság körében is az a 
vélekedés, hogy a politikusokban nem szabad megbízni. Hasonlóképp általánosan 
bevettnek tekinthető az a sztereotípia is, mely szerint a politikusok igazából a depoli- 
tizált állampolgárt kedvelik, hiszen ez esetben nem kell az alulról érkező állampolgári 
kellemetlenkedéseket elviselniük. Amikor a mostani parlamenti választásokat meg
előzően az iránt érdeklődtünk, hogy az ismert politikusok közül kiket tartanak a fiatal 
választók alkalmasnak fontos politikai-közéleti pozíció betöltésére, kitűnt, hogy a ha
zai politikai elitben nem található egyetlen olyan személyiség sem, akit e választói 
réteg legalább egyötöde alkalmasnak minősítene hatalmi funkció ellátására. Egyéb
ként az alkalmassági kritériumok szerint szelektált politikusi ranglistára mindössze 25 
személy neve került fel (a politikusok alkalmassági rangsorát a jegyzetekben közöl
jük).4 Mindezt azért idézzük, mert a hazai politikai diskurzus jórészt szemhatáron 
kívül hagyja a karizmatikus politikai elit hiányának következményeit.

4. táblázat
A demokratikus hatalmi működéssel szembeni elégedettség-elégedetlenség motívumai 
(százalékban)

az elégedettség 
leggyakoribb motívumai

az elégedetlenség 
leggyakoribb motívumai

1. nem jó, de elfogadható
2. személyes szabadság-

34,2 1. fejletlen a demokrácia
2. az életkörülmények

36,9

jogok érvényesülése 32,3 kedvezőtlenek 17,3
3. a pozitív változások esélye 16,5 3. nagy az egyenlőtlenség 8,4
4. pozitív változások a társadalom 

minden szférájában 7,9
4. nincs lehetőség a participációra 5,3

5. javuló életkörülmények 6,8 5. nagy a korrupció 5,2
6. többpártrendszer 1,7 6. a hatalmi elit a társadalom 

fölé kerekedett 3,8
7. szabad választás 0,7 7. minden rosszabb, mint korábban 3,8
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Az elégedetlenség motívumai voltaképpen megerősítik az elmondottakat. Nevezete
sen azt, hogy a rendszerváltás következtében kialakult hatalmi és uralmi berendez
kedés mind a demokratikus intézmények és működésmódok tekintetében, mind pe
dig a mostani életkörülmények szempontjából nagyon szűkös legitimációs eszköz- 
rendszerre épül. Ilyenformán az életkörülmények kedvezőtlen alakulását az új de
mokrácia hazai intézményesülése kevéssé tudja ellensúlyozni. Hiszen a fiatal válasz
tók külön is szóvá teszik, hogy nem látnak lehetőséget a participációra, hogy a 
politikai elit a társadalom kontrollja fölött áll, a kialakult egyenlőtlenségi viszonyok 
meghaladják az állampolgárok tűrőképességét, az elharapózott korrupció pedig ön
magában is nagymértékben rombolja a demokratikus intézmények iránti bizalmat.

Természetesen a fiatalok körében sem mindenki elégedetlen a demokratikus be
rendezkedés eddigi működésével. Bár a túlnyomó többség negatív folyamatokat 
érzékel, a fiatal választóknak csaknem egyharmada összességében pozitívan ítéli 
meg az új demokrácia eddigi működését. A pozitív ítéletek hátterét elsősorban a 
személyes szabadságjogok garantált érvényesülése motiválja. Ehhez társul további 
két olyan motívum, amely a társadalom egész rendszerének eddigi változását min
den területen pozitívan ítéli meg, továbbá javuló életkörülményeket konstatál. Némi
képp meglepő, hogy maga a többpártrendszer vagy a szabad választás lehetősége 
kevéssé motiválja az állampolgárok elégedettségét. Szembetűnő ugyanakkor, hogy 
az elégedettség sem épül egyértelműen pozitív motívumokra, hiszen a második leg
gyakoribb motívum, hogy a jó és rossz mozzanatok egyaránt jelen vannak és keve
rednek, továbbá az olyan megszorító értelmezés, hogy mindaz, ami a demokrácia 
tekintetében történik, nem jó ugyan, de elfogadható, illetve van esély a pozitív válto
zásra. Látható tehát, hogy az elégedettség indítékrendszere meglehetősen szegé
nyes és egyúttal ellentmondásos. Voltaképpen az elégedettség is elégedetlenséggel 
keveredik, s a közvélekedés e tekintetben is képlékeny, nem kis részben a pozitív 
változások reményére épül. Mindezt azért tartjuk kiemelkedően fontosnak, mert a 
hazai demokrácia társadalmi beágyazottságának megítéléséről van szó. Az empiri
kus ismeretek birtokában erről összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy az ifjúság 
egyértelműen igényli ugyan az ország demokratikus társadalmi berendezkedését, 
ugyanakkor úgy találja, hogy a pluralista társadalmi demokrácia kiépülése hazánk
ban a kezdeti lépéseknél tart, s e pillanatban a negatív mozzanatok túlsúlya érvé
nyesül.

Érdemes rámutatni arra, hogy mindez semmiképpen nem vezethető vissza kizá
rólag az életkörülmények kedvezőtlen alakulására. Jóllehet az éleződő egzisztenciá
lis feszültségek meghatározó módon befolyásolják az állampolgárok társadalmi 
közérzetét, mégsem állítható, hogy az új társadalom kiépítésének az életszínvonal 
az egyedüli feszítő problémája. Figyelembe kell venni, hogy a demokrácia működé
sére vonatkozó állampolgári igények meghiúsulásának következményei önmaguk
ban is delegitimáló erejűek. Ilyenformán kérdéses, hogy vajon a demokratikus 
hatalmi berendezkedés képes-e mérsékelni az anyagi, elosztási szférában kibonta-
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kozó és egyre inkább mélyülő társadalmi ellentmondások dezintegráló hatásait és 
következményeit.

2. Elképzelések a társadalmi és a személyes jövőről

Vajon miként vélekedik a rendszerválság és rendszerváltás nemzedéke a személyes 
és a társadalmi jövőről? A hétköznapok nem éppen kedvező tapasztalatai hagytak-e 
még esélyt és reményt az optimizmusra, avagy a társadalmi tapasztalás hatására 
immár sztereotípiává rögzült a jövőt hordozó nemzedék körében is a pesszimizmus 
és az apátia? Nem kevésbé izgalmas kérdés az sem, hogy a személyes jövőre 
vonatkozó elképzelések tisztán individuális megfontolásokra épülnek-e, avagy a jö
vőremények a társadalom válságállapotának meghaladásával, az emelkedő ország 
képzetével fonódnak egybe.

Elsőként vegyük szemügyre, miként ítéli meg a fiatal nemzedék az ország jövő
jét, a gazdasági-társadalmi felemelkedés esélyeit.

5. táblázat
Az ország jövőjének megítélése a fiatal nemzedék körében 
(százalékos megoszlás)

egyértelműen negatív 4,7
túlnyomóan negatív 17,4
részben pozitív, részben negatív 51,0
túlnyomóan pozitív 24,0
egyértelműen pozitív 2,9

100,0

Az adatokból kirajzolódó kép instabil, világos jövőkép nélküli társadalom állampol
gárainak orientációs zavarait tükrözi. Jóllehet a fiatalok egyötödének társadalmi jö
vőképét a szélsőséges pesszimizmus jellemzi, hiszen alapjában kilátástalannak ítélik 
az ország felemelkedését, a többség e pillanatban még remények és kétségek kö
zött vergődik. Egy instabil, koherens jövőképpel nem rendelkező társadalomban a 
jórészt atomizált egyének jövőképének leginkább pregnáns vonása szükségképpen 
az optimista várakozások és kilátástalanság érzésének szinte elválaszthatatlan egy
bekapcsolódása. A fiatal nemzedék nem adhatja fel a pozitív társadalmi változások 
reményét. Ugyanakkor nincs számára semmi kézzelfogható bizonyosság afelől, 
hogy valójában mit hozhat a múló idő, s egyáltalán az általa kívánt társadalom felé 
tartunk-e. Ennélfogva a többség sem nem egyértelműen pesszimista, sem nem op
timista, hanem a bizakodás és kétség végleteiben éli meg a társadalmi változáso
kat. Az optimizmust — miként a kutatási eredményekből kitűnik —  sok esetben 
elsősorban az élteti, hogy a mostani társadalmi állapotoknál csakis kedvezőbb kö
vetkezhet. A kutatásban az tapasztalható, hogy a pozitív jövő-várakozások elsősor-
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ban nem empirikus folyamatokhoz, jól körülvonalazható társadalmi tendenciákhoz, 
hanem a puszta és gyakorta fedezet nélküli reménykedéshez kötődnek. Voltakép
pen nincs az optimizmusnak a fiatalok által is felismert tárgyi alapja, ilyenformán a 
jövőremény elsősorban a hit által motivált magatartásnak tűnik.

6. táblázat
Az ország jövőjére vonatkozó várakozások motívumai az ifjúság egyes rétegei körében 
(százalékban)

motívumok vállal
kozók

mened
zserek

értelmi
ségiek

szellemi.
alkalm.

szak
mun
kások

szakképzet- 
len fizikai 

műnk.

minta
átlag

bizakodás általában, a puszta
reménykedés szintjén 57,1 40,0 33,3 48,2 49,3 48,6 45,7

bizakodás a gazdasági
növekedésben 11,9 20,0 33,2 20,0 15,9 15,7 18,6

bizakodás egy új kormányban 4,8 0,0 7,9 12,7 10,1 15,7 10,6

a rosszra jónak kell jönnie 4,8 0,0 4,8 4,5 4,3 7,1 5,0

bizakodás a munkanélküliség
megszűnésében 4,7 20,0 7,9 1,8 1,4 2,9 3,8

bizakodás a kormány
bölcsességében 2,4 0,0 1,6 2,7 3,6 4,3 3,2

bizakodás az emberek
szorgalmában 2,4 0,0 4,8 1,8 0,0 0,0 1,8

bizakodás az életszínvonal
javulásában 0,0 0,0 1,6 1,8 5,1 0,0 3,0

egyéb, ismeretlen 12,0 20,0 4,8 6,4 10,1 5,7 8,4

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Miként a közölt adatokból látható, az ifjúság szinte minden rétegének a társadalmi 
jövőhöz fűződő aspirációit az jellemzi, hogy az elvont reménykedés szintjén jelenik 
meg. A vizsgálat mindössze egyetlen olyan ifjúsági réteget talált, ahol a pozitív válto
zásokban reménykedők legnagyobb csoportja konkrét motívumot nevezett meg. 
Nevezetesen a fiatal értelmiségiekről van szó, akik a pozitív változásokat elsősorban 
az ország gazdasági felemelkedésének reményével kapcsolják egybe. Ez a motí
vum ugyan valamennyi ifjúsági rétegnél szerepel, kiemelkedően magas, a mintaátla
got jelentősen meghaladó mértékben azonban kizárólag az értelmiségi rétegnél for
dul elő. Meglepő, hogy a vállalkozók vagy a menedzserek a maguk pozitív társadal
mi várakozásait jóval kevésbé kapcsolják össze a gazdasági reálfolyamatokkal, mint 
a fiatal értelmiség. Az viszont nem meglepő, hogy a parlamenti választásokat né
hány hónappal megelőző országos reprezentatív felvételben a fiatalok mintegy egy-
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tizede, a kékgallérosok és a szellemi alkalmazottak ennél jóval nagyobb aránya az 
ország gazdasági felemelkedését a kormányváltással kapcsolta egybe. Ez a motí
vum egyúttal arra utal, hogy az ország gazdasági-társadalmi modernizálásában a 
fiatalok kitüntetett szerepet tulajdonítanak a politikai elitnek, s egyúttal úgy véleked
nek, hogy a pozitív változások reményét egy új kormányzati elit működése alapoz
hatja meg. Ezeket a reményeket nyilvánvalóan nem lesz könnyű az új kormányzat
nak igazolnia.

Mérsékelt a fiatalok bizakodása a munkanélküliség megszűnésében vagy enyhü
lésében, mindössze egy csoport, a menedzserek rétege vélekedik úgy, hogy a 
munkanélküliség jelentős csökkenése a közeli jövő pozitív fejleményeként várható. 
Az ifjúság egy része a letűnt kormányzat bölcsességében is bizakodott, ilyen attitű
döt elsősorban a vállalkozók és a kékgallérosok körében fedeztünk fel. Meglepő 
ugyanakkor, hogy a némely politológus és közgazda által oly sokat emlegetett erő
forrás-tartalék, nevezetesen az állampolgárok szorgalma és találékonysága nagyon 
kevéssé ragadta meg a fiatal nemzedéket akkor, amikor az ország jövőbeni felemel
kedéséről gondolkodott. Némiképp meglepő az is, hogy az életszínvonal javulásá
ban igazából azok sem nagyon reménykednek, akik az ország kilátásait éppen a 
gazdasági fejlődéssel összefüggésben ítélik meg pozitívan. A fiatal értelmiségieknek 
például kevesebb mint két százaléka bizakodik az életszínvonal érezhető javulásá
ban. A vállalkozók és a menedzserek körében viszont az életszínvonal általános 
növekedéséhez semmiféle reményeket nem fűznek, de hasonló felfogás jellemzi a 
szakképzetlen fizikai munkások csoportját is. A leginkább bizakodók a fiatal szak
munkások, akik a mintaátlagot meghaladó mértékben bíznak abban, hogy az élet- 
körülmények javulása várható.

Az ország jövőjére vonatkozó pesszimisztikus vélekedések elsősorban három 
motívumra épülnek. A borúlátóan vélekedők többsége az életkörülmények, az élet- 
színvonal további csökkenését prognosztizálja. Mindez — felfogásuk szerint —  rész
ben összekapcsolódik az ország gazdasági helyzetének romlásával. Ám az 
életszínvonal további csökkenését prognosztizálóknak csak mintegy fele vélekedik 
úgy, hogy az életkörülmények romlása az ország gazdasági helyzetének hanyatlása 
miatt következik be. Itt ismételten megerősödik az a már korábban is diagnosztizált 
közvélekedés, mely szerint az életkörülmények rosszabbodása hazánkban megha
ladja a gazdasági hanyatlás ütemét és mértékét. A kutatás alapján úgy tűnik, hogy 
ez a vélekedés immár a beállítódás szintjén rögzült.

Nem állítható, hogy az ifjúság a személyes élethelyzet várható alakulását szignifi
kánsan optimistábban ítéli meg, mint az ország jövőbeni helyzetét. Az ifjúság egé
szének várakozásait reprezentáló adatok a következőképpen festenek.
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7. táblázat
A fiatalok véleménye a személyes élethelyzet várható alakulásáról (százalékban)

társadalmi
csoportok

javul nem változik romlik összesen

vállalkozók 43,5 24,2 32,3 100,0
menedzserek 45,0 40,0 15,0 100,0
értelmiségiek 43,2 37,0 19,8 100,0
szakmunkások 27,1 43,1 29,8 100,0
szakképzetlen munkások 21,4 36,5 42,2 100,0
mezőgazdasági munkások 38,5 28,2 33,3 100,0
mintaátlag 31,2 37,2 31,6 100,0

A legnagyobb csoport a stagnálást valószínűsíti, a pozitív, illetve negatív vélemé
nyekkel számolók aránya lényegében megegyező. Az általános képet tőként az is
kolázottsági szint különbségei differenciálják. Az alacsony iskolázottságé, szakkép
zetlen fiatalok szembetűnően pesszimisták, és alig egytizedük számít a személyes 
életkörülmények bárminemű javulására. Ezzel szemben a felsőfokú képzettséggel 
rendelkezők csaknem fele optimistán ítéli meg a személyes jövő alakulását. Hasonló 
jellegű szóródást tapasztalunk a társadalmi rétegződés mentén is. A vállalkozók, 
továbbá a menedzserek csoportjához tartozó fiatalok jóval optimistábbak, mint a 
szakmunkások vagy a szakképzetlen fizikai munkát végzők. Nem található azonban 
a fiatal generáció körében egyetlen olyan csoport sem, amely a maga életfeltételei
nek távlatos változását túlnyomóan pozitívan ítélné meg. Végeredményben tehát az 
ifjúság jövőképére a mérsékelten pesszimista beállítódás a leginkább jellemző. Az 
egyes ifjúsági rétegek között főként a mérsékelten pesszimista és egyértelműen bo
rúlátó csoportok méreteiben mutatkoznak különbségek.5

3. Társadalomkép, politikai értékek és orientációk

A kutatás választ keresett arra a kérdésre, miként képzelik el a fiatalok a rend
szerváltozás folyamatában élő ország kívánatos jövőjét, a számukra vonzó társadal
mi berendezkedést. A nyugati minta vonzereje kétségtelen. A mintába vont fiatalok 
többsége (57%-a) egyértelműen nyugati típusú berendezkedést akar. Ám a fiatal 
nemzedék egy további jelentős csoportja — mintegy egyharmada — csupán vona
kodva fogadja el a magántulajdonon alapuló piacgazdaság perspektíváját, és szá
mos kételyt fejez ki a nyugat-európaihoz hasonló út célszerűségét illetően. Miután 
más alternatíva, mint az úgynevezett westernizáció nemigen kínálkozik, a nyugati 
típusú modell kategorikus elutasítása csupán a fiatalok néhány százalékát (7%) jel
lemzi.
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8. táblázat
A westernizáció fogadtatása az ifjúság egyes rétegei körében (százalékban)

társadalmi
csoportok

egyértelműen
pozitív

fenntartásokkal
pozitív

túlnyomóan
negatív

egyértelműen
negatív

vállalkozók 66,2 27,7 4,6 1,5
menedzserek,
technokraták 57,1 38,1 4,8 0,0

értelmiségiek 40,0 49,4 7,1 3,5
középszintű szellemi 
alkalmazottak 59,9 32,1 6,4 1,6

szakmunkások 59,0 35,2 5,1 0,7
szakképzetlen munkások 56,4 33,3 6,2 4,1
mezőgazdasági munkások 61,9 33,3 4,8 0,0

mintaátlag 57,8 34,8 5,7 1,8

Ilyenformán leszögezhetjük, hogy a fiatal nemzedék abszolút többsége belátja 
ugyan a nyugati típusú gazdasági, társadalmi berendezkedés célszerűségét vagy 
kényszerűségét és ezért a westernizációs fejlődés gondolatát nem utasítja el, ám 
nem állítható, hogy szubjektíve is azonosulna a kapitalista társadalmi berendezke
déssel. Az averziók elsősorban a szocioökonómiai státusz mentén sűrűsödnek. 
Amíg az osztályidentifikáció szerint a felső közép- és felső osztályhoz tartozók osz
tatlan hívei a nyugati típusú berendezkedés meghonosításának, addig az önbesoro
lásuk alapján a munkásosztályhoz tartozók több mint egytizede kategorikusan eluta
sítja, további egyötöde pedig túlnyomóan fenntartásokkal fogadja a kapitalizmus 
perspektíváját. A nyugati típusú modernizációhoz való viszonyt az életkorhoz tapadó 
szocializációs különbségek is differenciálják. A mintában szereplő legfiatalabb kor
osztályok (18-24 évesek) jóval egyértelműbben preferálják a nyugati típusú fejlő
dést, mint azok a fiatalok (25-35 évesek), akiknek gyermek- és ifjúkori szocializáció
ja és társadalmi tapasztalata a hetvenes évekhez kötődött.

A kutatás tapasztalatai szerint az ifjúságot rendkívül intenzíven foglalkoztatja az a 
kérdés, hogy a tőkés gazdaság kialakítása mennyiben vezethet el az ország mosta
ni gazdasági problémáinak feloldásához. E kérdésben a fiatal nemzedék felfogása 
még inkább differenciált, mint a westernizáció tekintetében. Az egyik pólust azok 
alkotják, akik egyértelműen úgy vélekednek, hogy az ország tulajdonviszonyainak 
gyökeres átalakulása és a piacgazdaság kiépülése a gazdasági felemelkedés nél
külözhetetlen feltétele, és egyúttal biztosítéka. E magabiztos optimizmus azonban 
távolról sem uralkodó az ifjúság körében. Egyfelől létezik egy másik véglet, amelyet 
a fiatalok mintegy egyötöde képvisel. Ezek többsége nem utasítja el ugyan a nyuga
tihoz hasonló társadalmi berendezkedést és semmiképpen nem valamiféle szocializ
must vágyik vissza, de a rendszerváltozás eddigi hazai tapasztalatai és egyéb 
megfontolások alapján is alapvetően pesszimistán ítéli meg a hazai kapitalizmus 
várható gazdasági teljesítményét, még inkább feltételezett társadalmi hatásait és kö-

16



vetkezményeit. Végül az ifjúság csaknem fele mérsékelten bizakodó. Nem tekinti 
bizonyosnak, ám eleve nem is zárja ki, hogy a kialakuló kapitalista szerkezet a ma
gyar társadalom mostani gazdasági eredetű feszültségeinek oldódását eredmé
nyezheti.

9. táblázat
Mennyiben vezethet a tőkés gazdaság kialakítása az ország gazdasági problémáinak 
megoldásához? (százalékban)

társadalmi
csoportok

teljes
mértékben

feltehetően
igen

feltehetően
nem

egyáltalán
nem

vállalkozók 44,4 38,1 14,3 3,2
menedzserek, technokraták 33,3 52,4 14,0 0,0
értelmiségiek 
középszintű szellemi

28,3 55,0 12,5 8,8

alkalmazottak 30,1 48,3 15,3 6,3
szakmunkások 28,9 50,4 14,9 5,8
szakképzetlen munkások 35,1 39,9 17,9 7,1
mezőgazdasági munkások 38,9 36,1 22,2 2,3

mintaátlag 31,7 46,6 15,8 5,7

Mindenesetre a kutatás nem talált az ifjúság körében egyetlen olyan csoportot sem, 
amelynek többsége egyértelműen pozitívan ítélné meg az ország kapitalista átalaku
lásának várható gazdasági-társadalmi következményeit. Ez nem azt jelzi, hogy az 
ifjúság eleve szemben áll az ország kapitalista átalakításával, s valaminő állami tulaj
donra épülő társadalmi berendezkedést látna szívesebben. Sokkal inkább pragma
tista-racionalista megfontolások dominanciájáról van szó, nevezetesen arról, hogy 
manapság mindenféle jövő bizonytalan és jórészt kiszámíthatatlan, indokolt tehát a 
tulajdonszerkezet változásait is visszafogottan és szkepszisbe hajlóan kezelni. E ma
gatartás célszerűségét erősítik a köznapi tapasztalatok is, hiszen az ország kapitali- 
zálódásának eddigi folyamata alig produkált olyan — az állampolgárok által is jól 
belátható —  kedvező tapasztalatokat, amelyekre megalapozott köznapi remények 
épülhetnének.

Nem véletlen hát, hogy a fiatal nemzedéket meglehetősen intenzíven foglalkoztat
ja az a kérdés, hogy az ország tulajdonszerkezetének és társadalmi berendezkedé
sének átalakítása milyen elvekhez és megfontolásokhoz igazodjék. E kérdéskörbe 
tartozik a sajátosan magyar út, az úgynevezett harmadik út lehetőségének latolgatá
sa. Talán meglepő, hogy ez a kérdés mennyire erőteljesen foglalkoztatja az ifjúsá
got, hiszen a politizáló értelmiségi elitcsoportok nyilvános diskurzusaiban e témakört 
— sokféle megfontolás alapján — rendszerint elkerülik. Ezért hat a meglepetés ere
jével az a felfedezés, hogy a fiatal nemzedék szinte minden szocioökonómiai cso
portja határozott véleményt képvisel ebben a kérdésben. A mostani kutatás alapján 
elsősorban az regisztrálható, hogy a sajátosan magyar fejlődés eszméje jórészt po-
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zitív fogadtatásra talál a fiatal nemzedék körében. Meglehetősen általánosan elfoga
dott az a vélemény, hogy az országnak valamilyen sajátos magyar utat kell találnia a 
felemelkedéshez.

10. táblázat
Mennyire elfogadott a sajátosan magyar út gondolatköre az ifjúság egyes csoportjaiban? 
(százalékban)

társadalmi
csoportok

egyértelműen
elfogadott

túlnyomóan
elfogadott

túlnyomóan
elutasított

egyértelműen
elutasított

vállalkozók
menedzserek,

40,6 29,7 18,8 10,9

technokraták 47,6 42,9 9,5 0,0
értelmiségiek 
középszintű szellemi

47,1 31,0 18,4 3,4

alkalmazottak 46,4 26,3 19,6 7,8
szakmunkások 50,8 30,5 12,0 6,8
szakképzetlen munkások 57,4 26,6 8,5 7,4
mezőgazdasági munkások 42,5 42,5 15,0 0,0

mintaátlag 48,9 29,6 14,6 6,9

Miként az adatok tükrözik, a sajátos a nemzeti út víziója erősen vonzza, s egyszer
smind határozottan tagolja az ifjúságot. A fiatalok mintegy kétötöde, illetve fele szá
mára ez az alternatíva az igazán vonzó, közel kétharmadnyian, néhány réteg eseté
ben ennél jóval többen bizonyos fenntartások ellenére is alapvetően szimpatizálnak 
a nemzeti külön út gondolatával, míg a fiatalok egyötöde túlnyomóan vagy egyértel
műen elzárkózik ettől az eszmétől. A jórészt extenzív technikákra épülő kutatás nem 
teszi lehetővé a vélemények hátterének közelebbi megismerését. Ennélfogva jelen
leg nem alakíthatunk ki empirikusan is megalapozott képet arról, hogy a nemzeti út 
esetében múlékony vélekedésről, avagy a fiatalok társadalmi orientációit tartósan 
befolyásoló beállítódásokról van-e szó. Az utóbbi feltételezést erősíti, hogy a kutatás 
más összefüggésben is rábukkant a nemzeti dimenzió erőteljes orientáló szerepére. 
Mindenekelőtt azt a teljesen általános és a sajátos út magyar eszméjével egyértel
műen konzisztens igényt említjük, mely szerint a privatizációban a nemzeti elvet 
meghatározó módon kell érvényesíteni. Ezt a felfogást a mintába vont fiatalok csu
pán 5 százaléka utasította el, míg közel kétharmaduk teljes azonosulást fejezett ki. 
Mindezt kiegészíti és egyúttal további mozzanattal gazdagítja a kutatásnak az a ta
pasztalata, hogy a fiatalok felfogása szerint a gazdaságban és a politikában egya
ránt az eddiginél nagyobb befolyáshoz kell juttatni a nemzeti érzelmű embereket. Az 
e kérdésről alkotott vélemények szóródását mutatja be a 11. táblázat.
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11. táblázat
Mennyiben osztja azt a felfogást, hogy a gazdaságban és a politikában nagyobb befolyáshoz 
kellene juttatni a nemzeti érzelmű embereket? (százalékban)

társadalmi
csoportok

teljes
mértékben

alapvetően
igen

túlnyomóan
nem

egyáltalán
nem

ambivalens

vállalkozók 7,5 16,4 17,9 20,9 37,3
menedzserek,
technokraták 9,1 0,0 27,3 27,3 36,4

értelmiségiek 2,3 14,9 23,0 26,4 33,3
középszintű szellemi
szakalkalmazottak 11,5 9,9 14,8 25,8 37,9

szakmunkások 13,4 23,8 12,6 19,9 30,3
szakképzetlen

munkások 27,3 15,3 12,6 13,7 31,1
mezőgazdasági

munkások 21,1 18,4 15,8 15,8 28,9

mintaátlag 13,9 16,8 15,9 20,8 32,7

A közölt adatok arra engednek következtetni, hogy az ifjúság egy részének orientá
cióiba a nemzeteszme szélsőséges változata is beépült. Ugyanis a fiatalok egyhar- 
mada nem találna kivetnivalót az olyan politikában sem, amely a nemzeti érzelmek 
intenzitása szerint preferálja vagy diszpreferálja az állampolgárokat. Ezt a felfogást a 
fiatalok jó egyharmada kategorikusan elutasítja ugyan, ám nem maradhat szemha
táron kívül, hogy legalább ilyen mérvű a kérdésben tanúsított ambivalencia. Szem- 
betűnőek a társadalmi tagoltság mentén mutatkozó különbségek is, főként az, hogy 
a kékgallérosok jóval fogékonyabbak a nemzeti érzelmek szubjektív megítélésén 
nyugvó megkülönböztetésre, mint a vállalkozók, a menedzserek vagy a fiatal szak- 
értelmiség, habár a kutatás tapasztalatai alapján egyértelműen úgy tűnik, hogy a 
szóban forgó etnikai szelekciós elvek az említett rétegek körében is bizonyos vissz
hangra találnak.

Ilyenformán némiképp árnyaltabban fogalmazhatjuk meg, hogy az ifjúság volta
képpen milyen rendszerváltást és társadalmi berendezkedést akar. Ennek egyik el 
nem hanyagolható kritériuma az az igény, hogy a tulajdon és a tőke nemzeti keret
ben maradjon. Voltaképpen egy nemzeti alapon működő, mondhatnánk nemzeti ka
pitalista jóléti társadalom igényéről van szó. Ezt az orientációs mintát további 
mozzanatok egészítik ki és színezik. Az egyik ilyen mozzanat a magántulajdon domi
nanciájától való idegenkedés. A megkérdezett fiataloknak csaknem egyharmada 
(31%) ellenérzésekkel fogadja a magántulajdon dominanciájára épülő társadalom 
gondolatát, tehát azt az elvet, hogy a rendszerváltozás menetében a gazdaságot a 
magántulajdon dominanciájára kell építeni. Ezzel a gondolattal a mintába vont fiata
loknak mindössze kétötöde azonosul.
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12. táblázat
Mennyiben osztja az ifjúság azt a felfogást, hogy a magyar gazdaságban a magántulajdon 
legyen az uralkodó forma? (százalékban)

társadalmi
csoportok

teljes
mértékben

alapvetően
igen

túlnyomóan
nem

egyáltalán
nem

ambivalens

vállalkozók 19,4 25,4 9,0 7,5 38,8
menedzserek,
technokraták 4,8 38,1 9,5 9,5 38,1

értelmiségiek 14,1 20,0 16,5 16,5 32,9
középszintű szellemi
szakalkalmazottak 10,9 26,1 11,4 13,6 38,0

szakmunkások 11,6 22,0 14,2 8,2 44,0
szakképzetlen

munkások 21,0 17,2 10,8 14,5 36,6
mezőgazdasági

munkások 19,5 14,6 12,2 9,8 43,9

mintaátlag 14,9 21,8 13,1 11,4 38,8

A tulajdonszerkezetre vonatkozó vélemények erőteljes szóródása és a tapasztalt 
nagymérvű ambivalencia arra enged következtetni, hogy ebben a kérdésben az ifjú
ság jelentős része nehezen orientálódik. Ezt elsősorban a nagyszámú ambivalens 
vélemény tükrözi. Másfelől a személyes véleményt formálók többségének felfogása 
inkoherens, hiszen a nyugati típusú társadalmi berendezkedés, amit az ifjúság több
sége vonzó alternatívaként elfogad, nyilvánvalóan elképzelhetetlen a magántulajdon 
dominanciája nélkül. Tulajdonképpen csak azok a vélemények koherensek, amelyek 
a magántulajdon túlsúlyát és a tőkés gazdaságot egyaránt elutasítják. Ezek aránya 
sem lebecsülendő, hiszen a mintában szereplők 20 százalékáról van szó.

E kérdés kapcsán végeredményben arra következtethetünk, hogy a fiatal nemze
dékhez tartozók szinte teljes köre nyugati típusú, tehát jóléti társadalomban gondol
kodik, ám az ifjúság jelentős része úgy vélekedik, hogy e kívánatos társadalmi 
állapot elérhető a magántulajdonra épülő gazdaság keretein kívül is. Tehát jóléti 
társadalmat akar, de kapitalisták nélkül. Ha pedig a kapitalizálódás semmiképpen 
nem kerülhető el, akkor a tőke elsősorban nemzeti legyen. Ezért igényli a nemzeti 
elv konzekvens érvényesítését a privatizációban, a gazdasági és társadalmi pozíciók 
elosztásában. Végül az ifjúság mintegy egyharmada olyan gazdasági modernizáció 
híve, amelyben a piacgazdaság törvényszerűségei lehetőleg akadálytalanul jutnak 
érvényre, s nemzeti, ideológiai megfontolások nem befolyásolják sem a tulajdon- 
szerzést, sem a gazdasági-társadalmi pozíciók elérésének lehetőségét.

Miként látható, az ifjúságnak a társadalom kívánatos berendezkedésére vonatko
zó elképzelései erőteljesen differenciáltak és ellentmondásosak. A nézetek és törek
vések szinte teljes homogenitása voltaképpen egyetlen alapvető kérdésben 
figyelhető meg. Nevezetesen: a demokratikus jóléti társadalom elérése az ifjúság
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valamennyi csoportjának alapvető igénye. Az ifjúság által elképzelt társadalmi be
rendezkedésnek a következő elvárásoknak kellene megfelelnie.

13. táblázat
Az ifjúság társadalmi elvárásainak rangsora

indexpontok

1. nyugodt, kiegyensúlyozott életfeltételek mindenki számára
2. a tanulás és szakmaszerzés garantált lehetősége
3. véleményszabadság
4. általános munkalehetőség
5. a magánélet szabadsága, államtalanítása 
6 egyenlőség (egyenlő esélyek)
7. mérsékelt anyagi-jövedelmi különbségek
8. a participáció, állampolgári részvétel lehetősége

99
99
98
95
90
83
75
67

Könnyen belátható, hogy az ifjúság számára valóban vonzó társadalmi berendezke
dés és a mai magyar társadalom legfeljebb a véleményszabadság dimenziójában 
közelít egymáshoz. A tartós társadalmi feszültségek forrása manapság éppen az, 
hogy az ifjúság a jelenlegi hatalmi-uralmi szerkezetet, egyáltalán a működő rend
szert messzemenően e kritériumok alapján ítéli meg. Nem az elvárások teljes körű 
és azonnali megvalósulását kéri ugyan számon, azt azonban nem fogadja el, hogy 
a társadalomban immár tartósan — lényegében a rendszerváltozás egész eddigi 
menetében —  a társadalmi elvárásokat keresztező tendenciák túlsúlya érvényesül. 
Az általános és egyre növekvő elégedetlenségnek voltaképpen ez a mélyebb oka 
és háttere. Ráadásul nem csupán az életfeltételek kedvezőtlen alakulása feszültség
növelő, hiszen az ifjúság a demokrácia mostani működésével is elégedetlen. A konf
liktuskeltő probléma gyökere tehát kettős természetű. Az állampolgárok által oly
annyira óhajtott jóléti állam nincs elérhető közelségben, miközben a politikai demok
rácia intézményrendszere sem működik az állampolgári elvárásokat kielégítő mó
don. Ilyenformán jórészt képtelen arra, hogy az anyagi legitimációk hiányát számot
tevően enyhítse. Persze feltehető, hogy önmagában bármily kiválóan működne is a 
képviseleti demokrácia intézményrendszere, igazából mégsem gyarapítaná számot
tevően a rendszer és a politikai elit legitimációját, már csak azért sem, mert a politi
kai demokrácia nálunk is becses érték ugyan, de a demokratikus intézményrend
szer működését az állampolgár akkor tekinti kielégítőnek, ha a demokratikus hata
lomgyakorlás növekvő jólétet, létbiztonságot eredményez. Ilyen tapasztalatai az ál
lampolgároknak nyilvánvalóan nem lehetnek, ennélfogva lépten-nyomon találkozha
tunk a hatalmi intézmények elmarasztalásával, s a folyamatosan tapasztalt rendkívül 
alacsony presztízsük a mostani helyzet jórészt elháríthatatlan kísérőjelensége.

Az ifjúság által nagyra becsült értékek és vonzó jövővíziók szerkezete fényt vet 
arra is, hogy miért oly hatástalanok ebben a közegben az integratív céllal terjesztett 
pártideológiák, politikai eszmék. A fiatal nemzedék ugyanis semmiféle jelét nem adja
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annak, hogy különböző pártideológiákat akarna diadalra segíteni. Nem csupán arról 
van szó, hogy körükben a pragmatikus törekvések túlsúlya érvényesül. Hiszen az 
ifjúság nem közömbös az értékek, a társadalmi jövőképek iránt. A kutatás is azt 
bizonyítja, hogy van víziója arról, milyen társadalmi berendezkedést szeretne. Igazá
ból tehát nem a jövőkép hiánya az alapvető probléma, hanem a kívánatos társadal
mi állapothoz vezető út kérdéses. A pártoktól, a politikai elittől éppen ezért 
elsősorban azt várná el, hogy a jövőbe vezető út kérdéseire adjanak választ. Az 
ifjúság mindenekelőtt arra kíváncsi, hogy a politikai aktorok miképpen kívánják meg
fékezni az életfeltételek monoton romlását előidéző gazdasági hanyatlást, hogyan 
juthatunk el olyan társadalmi szituációhoz, amelyben lehetővé válik az olyan elemen
táris állampolgári törekvések realizálása, mint az iskolázáshoz, a munkapiaci pozíci
ót javító szakképzettséghez való hozzájutás, miként lehetne megfékezni a mindent 
átszövő korrupciót és meghaladni a mostani instabil társadalmi állapotokat. A fenti 
kérésekre a válasz egyelőre várat magára.

A hatalmi elitnek nincs könnyű dolga az ifjúsággal. A nehézségek nem csupán 
az életfeltételek drasztikus romlásának következményei. Arról van szó, hogy a fiatal 
nemzedékkel talán minden más társadalmi csoportnál nehezebb elfogadtatni, hogy 
a jóléti társadalomban a kapitalista érdekek primátusának feltétlen érvényesítésével 
lehetséges eljutni. A fiatal nemzedék nem tekinti sorsszerűnek, hogy a rend
szerváltás olyan társadalmi állapotokat jelent, amikor az átalakulás minden hozama 
a magánelsajátítás szférájában jelenik meg, miközben a társadalom nagy részének 
növekvő terheket kell viselnie. Az ifjúság társadalmi státusza egyszeri és megismé
telhetetlen. Akinek nem jut megfelelő iskola, lakás és munkáhely, aki képtelen önálló 
egzisztenciát teremteni, annak a távoli jövőbe vetített ígéret vajmi kevés vigasz. Vol
taképpen ez a valóságos oka és háttere az ifjúság növekvő kiábrándulásának és 
elkeseredésének, de annak a látszólagos közönynek is, amit a kollektív politikai cse
lekvők iránt tanúsít.

A fiatal nemzedék mindmáig türelmesen viseli a reá zúduló társadalmi megpró
báltatásokat. Kollektíve nem lázad, legfeljebb az ország elhagyásának gondolatával 
foglalkozik, miközben azt is tudja, hogy jobb helyzetbe ezáltal sem kerülhet. így hát 
némán és visszafogottan várakozik. Még nem adta fel a reményt, hogy az új politi
kai elit mégiscsak talál valamilyen, az ifjúság számára is kecsegtető kiutat, vagy 
legalább a megpróbáltatások további vállalásának értelmet adó, hihető programot 
mutat fel. A kérdés immár az ifjúság körében is az, hogy kitarthat-e a türelem addig, 
amíg igazán felsejlik az alagút vége. A jövő ugyanis — akárcsak a közeli jövő is — 
az ifjúság számára is kifürkészhetetlen. Manapság arról értesül, hogy a társadalmat 
ismételten önmegtartóztatásra, további áldozatvállalásra szólítják fel. Csakhogy a 
mai fiatal nemzedék eleddig mást sem tapasztalt, mint a folytonos áldozathozatal 
igényének monoton ismételgetését. Holott az eddigi áldozatvállalás semmi mást 
nem hozott, mint az áldozatkérés újabb hullámát. Eközben a hatalmi elit is egyre 
inkább egérfogóba került. Egyre nehezebb kisiklania a mind türelmetlenebbül fel
hangzó kérdés elől: merre tart az ország és főként hova érkezik, ha azon az úton
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halad, amit a hatalmi-kormányzó elitek kijelölnek. Az ifjúság körében pedig egyre 
inkább nő a gyanú: lehetséges, hogy a hatalmi elitnek nincs is olyan válasza ezekre 
a kérdésekre, amelyek a rendszerváltozás eddigi kárvallottal — köztük az ifjúság — 
körében is valamelyes megnyugvást és bizakodást kelthetnének? E gyanú immár 
bizonyossággá érik.

Jegyzetek

1 Az MTA Politikai Tudományok Intézete 1994 elején végzett 1100 főre kiterjedő országos reprezentatív 
felvétele a 18-35 éves korosztályokat nemek, települések, iskolázottság és foglalkozási csoportok szerint 
reprezentálja.

2 Lásd Gazsó Ferenc: Nemzedéki helyzetek a rendszerváltásban. Ezredforduló Alapítvány, Budapest, 1992.

Gazsó Ferenc— Stumpf István (szerk.) Rendszerváltás és ifjúság. MTA Politikai Tudományok Intézete, 
Budapest 1992.

3 Manapság száznál több ifjúsági szervezet működik hazánkban. Az ifjúsági szervezetek azonban nem 
élveznek tömegtámogatást. A rendelkezésre álló reprezentatív felvételek alapján a fiataloknak nem 
egészen 3 százaléka tagja valamilyen ifjúsági szervezetnek.

4 A politikusok alkalmassági rangsora a kormányzati szerepkövetelmények szempontjából 1994 tavaszán 
a következőképpen festett (százalékban):

1.Orbán Viktor 14,6
2. Horn Gyula 11,4
3. Palotás János 10,8
4. Fodor Gábor 9,8
5. Göncz Árpád 7,8
6. Németh Miklós 2,6
7. Pető Iván 2,3
8.Torgyán József 2,2
9.Kuncze Gábor 1,7
0. Király Zoltán 1,7

5 A kutatás igyekezett választ keresni arra a kérdésre is, hogy a közeli évek kilátásainak túlnyomóan 
pesszimista megítélése csupán a mostani válságszituációhoz kötött életérzés-e, avagy a fiatal nemzedék 
nagyobb távlatban is jórészt borúlátó a személyes életesélyek alakulását illetően. Az empirikus argumen
tációt ezúttal mellőzve, a végső konklúzió az, hogy a fiatalok pesszimizmusa valamelyest enyhült akkor, 
ha személyes perspektíváikat nagyobb távlatban szemlélik.
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Váriné Szilágyi Ibolya— Solymosi Zsuzsa

A SIKER SZOCIÁLIS REPREZENTÁCIÓJA —
ÉRTELMISÉGI RÉTEGEKNÉL*

Problémafelvetés

A siker és kudarc azoknak a társadalmi jelenségeknek a sorába tartozik, amelyek
nek összetettsége nehezen átlátható, ugyanakkor és talán éppen emiatt erős az 
értelmezésük és magyarázatuk kényszere. Mivel ezen a téren a társadalom minden 
tagja érintett, mindenki szeretne sikeres lenni, az emberek könnyen esnek a sikert 
vagy a kudarcot egy-egy tényezőre (pl. a szerencsére vagy a kemény munkára) 
visszavezető, leegyszerűsítő magyarázatok csapdájába. Annál is inkább, mert ezek 
az értelmezési sémák már adottak, szociálisan öröklöttek, benne vannak az adott 
kultúrában, benne a társadalmi érvényesülésről kialakult kép(ek)ben. Felül
vizsgálatukra rendszerint csak bizonyos társadalmi helyzetek kihívása, újabb életta
pasztalatok késztetnek. Minél inkább modernizálódott és nyitott egy társadalom, an
nál szervesebben hozzátartozik, hogy határozott, normatív erejű elképzelései legye
nek a sikerről és kudarcról. Eltérő mértékben modernizálódott társadalmak különbö
ző tartalmú és intenzitású sikerképzetekkel rendelkeznek, amelyek mint a siker kultú
ra- és rétegspecifikus szociális reprezentációi befolyásolják az egyének és csopor
tok magatartását (Merton, 1980: 401-419).

A szakirodalomból kitűnik, hogy a modern ipari társadalmakban és a modernizá
ció korában markánsabb laikus sikerképzetek és -ideológiák jelennek meg, amelyek 
lényeges indikátorai lehetnek egy-egy társadalom egészséges vagy anomáliás fejlő
désének (Merton 1980: 345). Az, hogy e sikerképzetek feltárt ismérveiből mennyi és 
pontosan mi az általános érvényű és mennyi az aktuálisan az adott társadalomra, 
rétegre, csoportra érvényes elem, feltehetően nyitott kérdés, és ezért ez a minden
kori empirikus kutatások tárgya lehet.

Noha a siker és a kudarc jelenségeit már a harmincas évek pszichológiájában 
vizsgálták, klasszikus és empirikusan is behatóan kutatott témává inkább a kudarc
jelenség vált. A szociológiában, főként a német gazdaságszociológiában viszont — 
itt most nem részletezendő okokból —  már a húszas, harmincas években előtérbe 
került a siker témája (Mannheim 1930; Ichheiser 1930; 1933). Lewin és Hoppe ezzel

* Ez a kutatás az OTKA1990-ben elnyert támogatásával született. A 4 éves időtartamú pályázat 
címe: „Sikerminták, sikerideológiák, sikerértékek” . Társkutatóként részt vett benne Hamar 
Anna és Hrubos Ildikó szociológus, Lengyel Zsuzsa szociálpszichológus, Stuber Ervinné 
közgazdász. Külön köszönet illeti Sipos Mihály matematikust a kutatás matematikai statisztikai 
adatfeldolgozásáért, valamint Angelusz Róbert szociológust konzultatív segítségéért.
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az érdeklődéssel összhangban vezette be az aspirációs szint fogalmát (Hoppe 
1930; Lewin 1936; Lewin et al. 1944), elsősorban az aktuális teljesítmény és élmény 
laboratóriumi vizsgálataiban. G. Ichheiser ez idő tájt a siker közkeletű jelentéseit 
kutatta, és kiemelendő jelentőségű, hogy M. Weber és K. Mannheim nyomán meg
alkotta a siker vizsgálatának koherens fogalmi keretét, rendkívül problémaérzéke
nyen választva ki és integrálva a siker fenomenológiáját, szociológiai és 
pszichológiai változóit.1 Mannheim elsőként ismerte el Ichheiser invenciózus teljesít
ményét. Egyidejűleg mutatták ki a sikerkutatás könnyen adódó tévútjait. Az általuk 
felállított axióma értelmében a siker elvileg is és empirikusan is megkülönbözteten- 
dő a teljesítménytől, mivel ez utóbbi a tényszerű dolgok szférájában (Sachgebiet) 
tárgyiasuló, a siker pedig a társas viszonyok szférájában elérhető eredmény (Mann
heim 1930). A siker elsődleges jelentésének és szerveződése legfontosabb síkjá
nak a társadalmi sikert és elismerést, a társadalmi térbeni pozicionális előrehaladást 
tekintették. Ezt egyébként a siker korai és hatvanas évekbeli empirikus vizsgálatai is 
megerősítették (Mannheim 1930; Ichheiser 1933; Merton 1957; Katz 1964). 
Ichheiser szerint: „a szakterületen meggyökerezett teljesítmény-dimenzióval ellentét
ben a siker-dimenziót specifikusan társadalmi dimenzióként kell elfogadni. Ennek... 
legfőbb specifikus jegye az, hogy egy »fent« és egy »lent« között feszül (a szociális 
élettér hierarchikus tagolódású)” (Ichheiser 1933: 101). Ettől megkülönböztetendő a 
teljesítmény-szféra, amelyben egy cselekvés eredménye instrumentális viszonyban 
áll a sikerszférával, ezért is rendkívül csábító a két szféra összekeverése, vagy épp 
egybeolvasztása, noha egymáshoz való viszonyuk az aktuális kutatás érdemi tár
gya.2 Ichheiser arra figyelmeztetett, hogy „minden olyan fontolgatás hibás lesz a 
sikerjelenségről, amelyben nem világos vagy amely nem látja be, hogy a társadalmi 
önérvényesítés a sikermegélés, sikerélmény kikapcsolhatatlan és meghatározó felté
tele, és ezért mind a «kitűzött cél elérése«, mind a «teljesítmény realizálása éppen 
ott ölti fel a kudarc pszichológiai karakterét, ahol a társadalmi önérvényesítés kom
ponense elmarad vagy negatívan értékelendő" (Ichheiser 1933: 105).

A problematika bonyolultságát mutatja, hogy az egyén aktuális sikerélménye 
gyakran jelentősen eltérhet mind a társadalmi siker domináns képzetétől, mind az 
illető tényleges teljesítményétől. Az egyéni cselekvést motiváló sikerképzet nemcsak 
a saját képesség(ek)től és erőfeszítéstől, hanem az észlelt-becsült társadalmi moz
gástértől is függ, és végső soron ezek együtt alakítják ki az egyén aspirációs szint
jének referenciakeretét (Ichheiser vonatkozó gondolatait lásd bővebben Váriné 
1990).

Maga a sikerfogalom is többértelmű, minthogy az általa takart jelenség is eltérő 
jelentésű lehet a társadalmi értékpreferenciák mezejétől, a sikerideológiáktól, a sze
mély értékeitől és élményeitől függően. Itt nemcsak arról van szó, hogy a társadalmi 
cselekvés különböző területein más és más a siker prototípusa: mások az anyagi, a 
művészi, a tudósi stb. siker kritériumai és szimbólumai. Maga a siker is más és más 
jelentést hordozhat eltérő kultúrák, rétegek, csoportok és egyének számára: egybe
olvadhat az anyagi sikerrel, jelentheti a társadalmi pozicionális emelkedést, a maga
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sabb státuszt, továbbá az ezzel összefüggő vagy ettől független társadalmi elisme
rést, a biztos munkahelyet és még egyebeket. Az, hogy adott társadalom adott 
periódusában a fenti sikerjelentések közül melyik válik dominánssá, árulkodik arról, 
hogy a sikerképzet, illetve -cél értéktartalma milyen helyet foglal el a a társadalom 
aktuális értékrendszerében. A Merton által leírt amerikai társadalomra és sikerkultu
szára nézve is szimptomatikus volt a sikerképzet egybeolvadása az anyagi sikerrel 
és az ezt biztosító társadalmi státusz elérésével. Nem az anyagi szerzésvágy a spe
cifikusan amerikai, hanem az ez irányú törekvés, a nagyra törés és a pazarló fo
gyasztás formálódott kulturálisan előírt céllá és elvárássá az amerikai társadalomban 
(Merton 1980: 402).3 Katz ugyanakkor ausztráliai kutatásában azt tapasztalta, hogy 
az anyagi siker a magasabb státuszra törekvés nélkül is sikercéllá válhat (Katz 
1964). A porosz típusú társadalmakban, amelyekre a magyar társadalom is jelentős 
mértékben hasonlított, a társadalmi siker jelentése elsősorban a hierarchikus stá
tuszbeli előrehaladással azonosult, amivel konvencionálisán társult az elismertség és 
a védettség. A rendszerváltást megelőző értelmiségi kutatásokból az tűnt ki, hogy 
az előzővel ellentétben egy-egy szakmai csoporton belül egy másik — nagyrészt 
informális —  sikerskála is működött, amely szerint a siker kritériuma döntően a 
szakmai értékek elismerése volt. A nyolcvanas évek közepétől megindult és a má
hoz közeledve egyre erőteljesebbé válik az a folyamat, amelynek során a siker je
lentése az önmagában vett anyagi sikerre korlátozódik.

Minthogy ezek a laikus, „naiv pszichológusi" teóriák a mindennapi élet nyomás
kényszere alatt, a gondolkodás ökonomizálása — spontán kiegyensúlyozása — vé
gett kollektív eredetű hiedelmekből képződnek, háttérben marad rejtett ideologikus 
(hamis tudati) természetük. Mindamellett akár az adott társadalom domináns siker
kultuszát, akár az egyes rétegek, csoportok ettől eltérő sikerképzeteit vizsgáljuk 
meg közelebbről, előtűnik a mögöttes sikerideológia. Ideológiaként minősítette Ich- 
heiser azt a nézetet, amelynek értelmében hinni kell abban, hogy a magasabb tár
sadalmi státusz elérhető a személyes erőfeszítés, rátermettség és egyéni érdem 
eredményeképpen, miközben homály fedi e státuszok, a magasabb pozíciók eltérő 
hozzáférhetőségét a különböző osztályok vagy rétegek számára. Ma már az USA- 
ban is kétkedőén fogadnák az amerikai sikerideológia egyik elemét, amely szerint 
„az oktatás eredménye az intelligencia, következésképpen a munka- és a pénzbeli 
siker" (Malcolm 1938: 29; idézi Merton 1980: 348). Mertonhoz hasonlóan Forgás, 
Morris és Furnham (1982), Csepeli és szerzőtársai (1992) is ideológiaként mutatják 
be az anyagi sikerre, gazdagságra és szegénységre vonatkozó fatalista, a sorsot 
okoló, illetve a sikert és a kudarcot kizárólag a személyes képességek függvé
nyének tekintő nézeteket (Merton 1980: 405; Forgás et al. 1982; Csepeli et al. 
1992: 22).

A korai sikerkutatások hívták fel a figyelmet a siker percepciójában és a domi
náns sikerideológiákban rejlő attribúciós tendenciákra. Ichheiser részletesen elemez
te, hogyan ítélik oda az egyén cselekvési szándékához képest belső és külső 
tényezőket/tulajdonságokat a sikeres személynek, hogyan észlelik a siker hozzáfér

27



hetőségét, hogyan vetül rá valakire és válik negatív személyes tulajdonságává pél
dául a munkanélküliség a külső megfigyelők szemében (Ichheiser 1930; 1970). Az 
attribúciós elmélet atyjának tekintett F. Heider is több erre vonatkozó gondolatot és 
példát vett át Ichheisertől (Heider 1958: 62, 87, 96). A további kutatások fényt derí
tettek a domináns sikerideológiák és -értékek rétegspecifikus befogadására is. Ki
mutatták, hogy az a sikerminta, amely a magasabb társadalmi státusz elérésére s 
az ezzel járó gazdagságra irányul, elsősorban a középosztály értékpreferenciáit tük
rözi (Hyman 1953; Katz 1964).

A sikerképzetek mindegyikére jellemző a szociális reprezentációk két fő sajátos
sága: az, hogy ezek nemcsak egyéni, hanem réteg,- illetve kultúraspecifikus, kollek
tív eredetű tudati struktúrák, s mint ilyenek részt vesznek a köztudat és a 
magatartás további befolyásolásában (Weber 1982; Moscovici 1981).

A siker szociális reprezentációja kutatásának aktualitását a kelet-európai orszá
gokban felerősítették a rendszerváltás után megindult demokratizálódás és privati
zálódás tanulási folyamatai. Tekintettel arra, hogy a hetvenes, nyolcvanas években 
még minden hazai értelmiségi és értékkutatásban tapasztalható volt, hogy a vála
szokban szégyenlős módon háttérbe szorult vagy nem is szerepelt az anyagi moti
váció, kíváncsiak voltunk arra, hogy a makrokörnyezet ez irányú látványos változása, 
a társadalom növekvő anyagi polarizáltságának jelei hogyan befolyásolták az anya
gi, valamint a teljesítménymotiváció helyét a sikerértékekben és -képzetekben.

A nyolcvanas évek második felében a leendő értelmiségiek körében a kutatók az 
elhomályosult jövőkép, a szakmai ambíciók realizálása és a munka tekintetében nö
vekvő bizonytalanság és félelem, az értékválság és értékrelativizálódás, valamint — 
a leendő agrármérnököket kivéve — a vezetéstől és a közszerepléstől való tartóz
kodás markáns jeleit tapasztalhatták. Feltehetően részint reakcióként arra a jelen
ségre, hogy a politikai szerepvállalás híján a szakmai teljesítmény és a társadalmi 
siker között jelentős távolság támadt, a korrupció és a szabály-, illetve normasértő 
viselkedés általánossá vált. Jogos kérdésfeltevésük lehetett ezek után, hogyan — 
milyen hiedelmekkel, sikerképzetekkel —  indulnak el az emberek az új helyzetben? 
Mennyire felkészültek a nyitottabb jövőre, a korábbiaknál tágabb mozgástér kihasz
nálására?

Kiváltképpen érdekelt bennünket három olyan értelmiségi réteg elképzelésének 
alakulása a társadalmi és személyes sikerről, amelynek egyrészt korábbi kutatása
inkból ismerhettük múltbeli sikerképzeteit, értékpreferenciáit és a jövőre vonatkozó 
terveit, másrészt várható volt, hogy társadalmi helyzetük, terveik és önértékelésük 
alakulásában lényeges változást hoz a privatizálódó gazdaság. Ilyennek ítéltük a 
konjunkturális változások iránt mindig érzékeny építészmérnököket, a korábbi rend
szer által meglehetősen kedvezményes helyzetbe hozott, de a rendszerváltozással 
igen nehéz helyzetbe kerülő agrármérnököket, valamint a korábban bizonyos szak
mákban (például a külkereskedelemben) prosperáló, egészében azonban nem tisz
tázott szerepű és önértékelésű, de a nyolcvanas években presztízsben és 
feladatokban már emelkedő, s ma már kifejezetten konjunkturális helyzetbe kerülő
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közgazdászokat. Metodikai meggondolás is vezetett bennünket, mégpedig az, hogy 
ha homogénebb mintán, a siker elérése szempontjából csupán előnyös helyzetben 
lévő értelmiségieket vizsgáltunk, könnyen észrevétlenül maradhatott volna számos, a 
siker szerveződésében látensen részt vevő mozzanat, hiszen az előnyösebb hely
zetben lévőknek nincs annyira szükségük az úgynevezett küzdési stratégia (coping 
strategy) tudatosítására. Ha pedig csak a hátrányos helyzetűekre korlátozzuk a vizs
gáltak körét, akkor ismét torz képet kaphattunk volna a mai sikerelképzelésekről, 
hiszen az újabb szociálpszichológiai vizsgálatokból egyértelműen kiderül, hogy a 
rossz hangulat befolyásolja a társadalmi megismerést (az aktuális tárgy vagy helyzet 
felfogását és emlékezeti felidézését (Forgás 1994).4 Általános pszichológiai és tár
sadalomtudományi megismerési tapasztalat, hogy az úgynevezett problémahelyze
tek többet árulnak el arról, hogyan formálódnak a tapasztalat mélyebb szintjein a 
dolgok, események és fogalmak jelentései. Ezekből a meggondolásokból kiindulva 
választottunk olyan vegyes összetételű mintát, amelyen belül a közgazdászok felfelé 
ívelő, az építészek a presztízs tekintetében folyamatosan magasan lévő, egzisztenci
álisan pedig az ország és az egyének anyagi lehetőségeinek a függvényében válto
zó, az agrármérnökök viszont krízishelyzetbe került értelmiségi szakmát képviselnek.

Egy empirikus kutatás néhány eredménye

1. A kutatás kérdésfeltevései, hipotézisei

Az alábbi tanulmányban ismertetett kutatás arra keresett választ, hogy milyen siker
képzetek és sikerideológiák élnek ma Magyarországon a modernizáció szempontjá
ból kitüntetett szerepet játszó egyes értelmiségi szakmai rétegekben.

Közelebbi ismeretekhez kívánt tehát jutni
-  arról, hogy milyen attribúciós tendenciák tükröződnek a hazai sikerképzetek

ben;
-  milyen részt kap ezekben a képzetekben az anyagi siker, a jólét s milyet a 

szakmai teljesítmény,
-  milyen nem-, szakma- és generációspecifikus vonásai valószínűsíthetők ezek

nek a sikerképzeteknek.
E helyütt csak néhány kérdésre adott válasz feldolgozásának eredményeit ismer

tetjük, nevezetesen a személyesen ismert és az általánosítható magyar sikeres em
ber szociális percepciójáról nyert információkat adjuk közre. 5

Felderítő vizsgálatról lévén szó, az alábbi előzetes hipotéziseket fogalmaztuk
meg:

-  Jellemző különbséget vártunk a siker hozzáférhetőségét illetően lényegesen 
eltérő helyzetben lévő értelmiségi szakmai rétegek, valamint az ezek életkori különb
ségeit képviselő egyetemista és végzett szakember alminták között.
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-  Feltételeztük, hogy néhány potenciális sikertényező és tulajdonság megítélésé
ben a férfiak és a nők véleménye eltérő lesz.

-  Feltételeztük, hogy a válaszolók értékrendjében a korábbi kutatásokhoz viszo
nyítva előbbre kerül az anyagi siker mint érték.

-  Az aktuális társadalmi térben éppúgy várható, hogy a teljesítményorientáltság
gal kapcsolatos tényezők és tulajdonságok értéke emelkedik, mint ahogy az is el
képzelhető, hogy lényegesen háttérbe szorulnak az anyagiakhoz képest.

-  Feltételeztük, hogy a személyesen ismert sikeres ember képe idealizáltabb lesz 
a magyarországi sikerember generalizált képéhez viszonyítva, de hogy milyen tekin
tetben és milyen mértékben, erre vonatkozóan nem volt s talán nem is lehetett elő
feltevésünk.

2. Módszer, minta, a kutatás menete

A sikerképzetek felderítésére elsősorban egy extenzív önkitöltős, anonimitást biztosí
tó kérdőíves felmérés szolgált, amely a minta egyharmadánál interjúkkal egészült ki. 
Ennek eszközéül egy általunk kidolgozott, 1991-92-ben két elővizsgálatban kipró
bált, majd ennek nyomán véglegesített komplex kérdőívet alkalmaztunk, amelynek a 
konstruálásában a kognitív szociálpszichológia eszközeit alkalmaztuk.6 A kérdőív túl
nyomórészt zárt kérdéseket tartalmazott (kivéve a válaszadó saját siker-, illetve ku
darcélményének felidézését).

Az itt közölt eredmények a vizsgálat egészéből az alábbiakra térnek ki:
-  ki a személyesen ismert sikerember (neme, működési területe, milyen kapcso

latban áll vele a kérdezett);
-  milyen tényezőknek köszönheti az illető a sikerességét (14 tényező 4-<okú ská

lán való megítélése);
-  milyen tulajdonságokkal jellemezhető (szemantikus differenciállal, ellentétes tu

lajdonságpárok között 7-fokú skálán megítélve); és
-  milyen ma általában Magyarországon a sikerember (a továbbiakban a magyar 

sikerember) a fentiekben felsorolt azonos módszerekkel megítélve.
A potenciális sikertényezőket és a sikeres ember feltehető tulajdonságait az elő

vizsgálat tapasztalatai alapján válogattuk és véglegesítettük, ügyelve arra, hogy a 
korábbi kutatásokban is fontosnak bizonyult belső tényezők (a személy képességei
hez és erőfeszítéséhez tartozóak) és külső tényezők (a rajta kívül álló feltételekre 
vagy a külső megjelenésére vonatkozóak) egyaránt képviselve legyenek.

A kutatás mintáját három, a siker elérése szempontjából jelentősen eltérő helyze
tű értelmiségi réteg —  agronómusok, közgazdászok és építészek — , ezen belül két 
alminta — utolsó éves egyetemisták, illetve már több éve dolgozó, életkorukat te
kintve 30 és 40 év közötti szakemberek alkották.

A kérdőíves válaszok feldolgozásában standard matematikai eljárásokat alkal
maztunk.7
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3. Az eredmények ismertetése

3.1. Kit tartanak ma sikeresnek?

Első kérdésblokkunk a „személyesen ismert sikeres emberre" vonatkozott. Mindkét 
almintában —  90 és 87 százalékban — az igazán sikeresnek tartott személy neme 
férfi, a sikeresség képzete a férfiakhoz társult. A nők is a férfiakat választották, bár 
ők valamivel több nőt jelöltek meg, mint a férfiak, és ebben leginkább a közgaz
dásznők tűntek ki. A válaszolók legnagyobb arányban a gazdasági szférában talál
ták az ismert sikerember működési területét, ami a sikerképzetekben az anyagi gya
rapodás szerepének a növekedésére utalhat. Ugyanakkor néhány eléggé jellegze
tes különbség figyelhető meg az egyetemisták és a végzett szakemberek jelölései
ben: az egyetemisták csak 50 százalék alatt nevezték meg a gazdasági szférát, és 
relatíve magas arányban a tudományos szférát, valamint közel minden harmadik az 
egyéb területekről (sport, popzene stb.) választotta az ismert sikeres személyt. Ezzel 
szemben a végzett szakemberek 65 százaléka nevezte meg ilyenként a gazdasági 
szférát, ehhez képest minden egyéb jelölésük elhanyagolható (10% alatti) nagyság- 
rendű volt. Kivétel az egyéb terület, főként a sport, ahol közel minden ötödik vála
szadó talált sikeres képviselőt. Ez a két eltérő választási struktúra arra utal, hogy az 
egyetemisták —  életkoruknál és sajátos „iskolai” élethelyzetüknél fogva más köröket 
ismernek, mint a már aktív értelmiségiek.

Hasonlóan sok az eltérő vonás annak megnevezésében is, hogy az egyes almin- 
ták milyen kapcsolatot neveznek meg a személyesen ismert sikerember esetében. 
Az egyetemistáknál a rokoni kapcsolatok dominálnak (33%), ugyanez a szakem
bereknél mindössze 17 százalék. Mindkét almintában viszonylag alacsony a közvet
len rokoni kapcsolat az ismert sikeres személlyel: 10, illetve alig 5 százalék, a többi 
távolabbi rokoni kapcsolatot jelent. Szignifikáns különbség fedezhető fel még a ba
rátok megnevezésében, míg az egyetemistáknak csak az ötödé, a diplomásoknak 
viszont a harmada büszkélkedhet azzal, hogy a sikeres embert barátjának tudhatja. 
A „maradék" említések, amelyek egyébként 50 százalék körüliek, tehát nem elha
nyagolható a nagyságrendjük, csak a közeli és főleg a távoli ismeretségi körükben 
találtak példát a sikeres emberre.

Eredményeink alátámasztani látszanak korábbi szerzők (Merton 1980; Katz 1964) 
arra utaló megállapításait, hogy a személyesen ismert sikeres személy kiválasztása 
egyúttal rendszerint a referenciaszemély, illetve -csoport indikátorának is tekinthető 
(lásd az egyetemista és szakemberminta eltérő választási stratégiáit). Figyelemre 
méltó azonban, hogy a fenti szerzők vizsgálataikat konszolidáltabb, és a siker szem
pontjából áttekinthetőbb feltételeket nyújtó társadalmakban folytatták, ahol régóta 
bejáratott és kipróbált sikerideológiák szolgáltak mintául a választáshoz: a nagy 
múltú piacgazdasági viszonyok és a nyitottabb társadalmi lehetőségek pedig sze- 
mélyközelibbé és realisztikusabbá tették a sikeresség modelljét.
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3.2. A sikertényezők szociális percepció ja

A sikerért potenciálisan felelőssé tehető, a sikert különböző mértékben generáló 14 
belső és külső tényező fontosság szerinti osztályozásából alakult ki a kauzális attri- 
búciók rangsora a két almintában (1. és 2. melléklet).

E szerint az ismert sikerszemély esetében a megkérdezettek annak belső sze
mélyes tényezőit — a befektetett „kemény munkát", a „dönteni tudást” , a „határozott 
fellépést" és a „kitartást" —  tekintették a legfontosabb sikergeneráló tényezőnek 
(ezekhez járult még a „jólinformáltság”), és csak utolsósorban számoltak a fizikai és 
nem-fizikai értelemben vett, úgynevezett külső tényezőkkel (pl. a rokonszenves kül
sővel, a véletlennel, illetve szerencsével, a kedvező anyagi körülményekkel). Már itt 
fel kell hívnunk a figyelmet a „jólinformáltság” ellentmondó és kontextuális jelen
tésére, amire később még visszatérünk.

Másik kérdésblokkunk a magyar sikeres emberre vonatkozott. Arra a generalizált 
képre, amelyet az emberek a mai magyar valóságban a sikerességhez szükséges 
tényezőkről és személyes adottságokról önmagukban őriznek. Az 1. és 2. melléklet 
tanúsága szerint a megkérdezettek ez esetben a siker létrejöttében már nem a bel
ső, hanem a külső tényezőket értékelték az első helyeken. A jólinformáltság, a jó 
nexusok szerepeltek előkelő ranghelyeken és szorosan társultak ezekhez a vezetés
hez szükséges belső tényezők (döntéskészség, határozottság, jó beszédkészség). 
Az „ismert sikerember" esetében még utolsó helyen lévő „kedvező anyagi helyzet" a 
hazai sikerember általánosított képében már a 6., a „szerencse” pedig a 7. rang
helyre került. Ugyanakkor az egyetemisták még a szakembereknél is jóval kisebb 
fontosságot tulajdonítottak a belső tényezőknek, a kitartásnak, a komoly, kemény 
munkának és a kiváló teljesítménynek.

A hivatkozott mellékletekből az is látható, hogy végső soron a két alminta, tudniil
lik az egyetemisták és a végzett szakemberek között a sikerért felelős tényezők 
rangsorát tekintve az ismert és az általánosított sikeres embert illetően nincs érdemi 
különbség, hasonló az attribúciós tendencia is: az ismert sikeres ember előnyösebb 
képe figyelhető meg.

Az 1. táblázat összefoglalóan mutatja, hogy az egyes sikertényezőkkel való ren
delkezés tekintetében mennyire másként ítélték meg a személyesen ismert és a 
magyar sikerembert.
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1. táblázat
Az ismert és a magyar sikerember összehasonlítása a sikertényezőkben 
(egymintás t-próba szignifikáns eredményei)

Egyetemista alminta (N: 198)

A) az ISMERT SIKEREMBER В) a MAGYAR SIKEREMBER
-  keményebben dolgozó, -  szerencsésebb,
-  kiválóbb teljesítményű, -jobban informált,
-  nagyobb erkölcsi tartású, -  jobb nexusokkal rendelkező,
-  kitartóbb, mint az ismert sikerember
-  jobb intellektuális képességű,

mint a magyar sikerember

Végzett szakember alminta (N:107)

A) az ISMERT SIKEREMBER В) a MAGYAR SIKEREMBER
-  keményebben dolgozó, -  szerencsésebb,
-  nagyobb erkölcsi tartású, -  jobban informált,
-  kitartóbb, -  jobb nexusokkal rendelkező,
-  jobb intellektuális mint az ismert sikerember

képességű, mint a magyar sikerember

A t-próbák egyik almintában sem mutattak szignifikáns különbséget az ismert és a 
hazai sikerember megítélésében a rokonszenves megjelenés, a dönteni tudás és az 
emberismeret terén. A végzett szakembereknél ezenkívül nem különbözött szignifi
kánsan az ismert és a hazai sikerember képe a kiváló teljesítmény, a határozott 
fellépés és a jó  beszédkészség tekintetében. Különbség a két alminta sikerképei
ben — amint az a tényezők fontossági rangsorát bemutató 1. és 2. mellékletből 
kitűnik — , hogy míg a végzett szakemberek hasonló módon ítélik oda a kiváló telje
sítményt mindkét sikeres személynek, addig az egyetemisták tartózkodóbbak a ma
gyar sikerember teljesítményének elismerésében.

Néhány tényező, így mindenekelőtt a „jólinformáltság" megítélése és jelentése 
meglehetősen kontextus-függőnek látszik: ha a belső tényezőkhöz társul, akkor in
kább pozitív, ha a külsőkhöz, акког inkább negatív értelmet nyerhet. Például vezetői 
képességekkel párosulva önmaga is vezetői erénnyé válik.

Szakágak szerint jellemző különbség, hogy a jólinformáltságot az agrárosok jóval 
fontosabbnak tekintették, mint a többi szakág képviselői, ami feltehetően az ag
rárszféra válságával, és vele összefüggésben az agrármérnököknek a kilencvenes 
évekbeli társadalmi bizonytalanságával, tájékozódási vákuum-helyzetével magyaráz
ható. A kitartásnak és a teljesítménynek az építészek tulajdonítanak kiemelt jelentő
séget a többiek „langyos-közepes" minősítésével szemben. Az interjúk alapján az 
építészeknek ezen vélekedése mögött az a tapasztalaton alapuló meggyőződésük
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valószínűsíthető, hogy kiváló építésszé csak makacssággal, pályázatokon való sike
res vagy sikertelen, de szívós és rendszeres részvétellel válhat az ember.

Az egyes potenciális sikertényezők vélt fontosságának vizsgálata után magát a 
tényező-készletet vizsgáltuk. Kíváncsiak voltunk rá, hogy milyen faktorokba tömörül
nek, milyen dimenziókat képviselnek ezek a tényezők. Ez látható a 2. táblázaton, 
amely az egyes tényezők faktorsúlyának rendezett, rotált mátrixa alapján készült.

2. táblázat
Sikertényezők faktorelemzésének eredményei 

A) SZEMÉLYESEN ISMERT SIKEREMBER

Egyetemista alminta (N: 198) Szakember alminta (N: 107)

FAKTOR 1. FAKTOR 1.

Külső tényezók-F Munka-F
-  jó nexusok .738 -  kiváló teljesítmény .852
-  jó anyagiak .657 -  kitartás, szorgalom .806
-  szerencse .600 -  komoly munka .802

VP 2.386 17% VP 2.738 20%

FAKTOR 2. FAKTOR 2.

Munka-F Kommunikáció-F
-  kemény munka .818 -  jó beszédkészség .788
-  kitartás, szorgalom .803 -  határozott fellépés .739
-  kiváló teljesítmény .626 -  emberismeret .650

-  kiváló intellektus .594

VP 2.229 16% VP 2.634 19%

FAKTOR 3. FAKTOR 3.

Kommunikáció-F Külső tényezők F.
-  határozott fellépés .780 -  jólinformáltság .786
-  jó beszédkészség .758 -  jó nexusok .733
-  dönteni tudás .647 -  jó anyagok .728

VP 2.068 15% VP 2.227 16%

TOTAL VP 48% TOTALVP 55%
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2. táblázat (folyt.)

В) A MAGYAR SIKEREMBER

Egyetemista alminta (N: 198) Szakember alminta (N:107)

FAKTOR 1. FAKTOR 1.

Munka-F Munka-F
komoly munka .802 komoly munka .849
kitartás .757 kiváló teljesítmény .823
kiváló intellektus .675 kitartás, szorgalom .796
erkölcsi tartás .668 erkölcsi tartás .702
kiváló teljesítmény .634 kiváló intellektus .663

VP 2.792 20% VP 3.581 26%

FAKTOR 2. FAKTOR 2.

Kommunikáció-F Kommunikáció-F
jólinformáltság .781 jó beszédkészség .800
dönteni tudás .742 határozott fellépés .730
emberismeret .639 emberismeret .663
határozott fellépés .592 rokonszenves megjelenés .518
jó beszédkészség .562

VP 2.696 19% VP 2.203 16%

FAKTOR 3. FAKTOR 3.

Külső tényezök-F Külső tényezők-F
szerencse .722 jó anyagiak .797
jó anyagiak .751 jólinformáltság .714
jó nexusok .522 jó nexusok .695

VP 1.801 13% VP 2.042 15%
TOTAL VP 52% TOTAL VP 57%

A személyesen ismert sikeres ember esetében a sikertényezőkből faktoranallzissel 
mindkét almintánál három —  a vélemények alakulásáért felelős — faktor különült el: 
a „külső tényezők", a .munka” és a .kommunikációs’ faktor. A magyar sikeres em
ber képének szerveződésében ugyancsak mindkét almintában három közös faktor: 
a „munka", a .kommunikációs" és a .külső tényezők" faktora játszott fő szerepet. 
Mindegyik faktor magyarázó ereje felette volt a 10 százaléknak, összességükben 
pedig 48, 55, illetve 52, 57 százalékban magyarázták a két kép alakulását a siker- 
tényezők tekintetében. A faktorok jól elkülönülök és könnyen nevesíthetők voltak.8

Ezek után összefüggést kerestünk ezen faktorok és egyéb, a vélemények alaku
lását vélhetően befolyásoló paraméterek tekintetében. Valószínűsíthető volt ugyanis, 
hogy a nemen és a különböző szakághoz tartozáson kívül bizonyos személyiség
változók, például a válaszadó belülről vagy kívülről irányítottságának (belső, illetve
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külső kontrolljának) a foka is befolyásolhatja egy-egy faktor képviseletét és súlyát az 
„ismert sikeres személy" és a hazai „általánosított sikeres ember” sikerének kauzális 
magyarázatában.

A szociálpszichológia meglehetősen régen bevezette már empirikus vizsgálataiba 
a „belülről" és „kívülről irányítottság" (másképpen: „belső" és „külső kontroll”) fogal
mait, arra a köznapi tapasztalati szinten is feltűnő pszichológiai jelenségre utalva, 
hogy az emberek erősen különböznek a tekintetben, hogy milyen mértékben ha
gyatkoznak elvárásaikban, terveikben, céljaikban, aktuális elöntéseik, viselkedésük 
és véleményük szabályozásában külső mintákra és végszavakra, vagy ellenkezőleg, 
belső, korábban azonosulás révén beléjük épült mintákra, értékekre és motívumok
ra. Ezeket a fogalmakat különböző szerzők részben eltérő módon operacionalizálták 
az empirikus vizsgálatok számára (Rotter et al. 1972), de érvényesítve a fenti meg
különböztetést. Természetesen az emberek nagy többsége ilyen is és olyan is, tehát 
amikor azt kívánjuk vizsgálni, hogyan befolyásolja a belső vagy külső kontroll az 
emberek várakozásait vagy véleményét, akkor az adott vizsgálatban csupán kisebb 
alcsoportokkal dolgozhatunk, a valamilyen tekintetben kiugróan alacsony vagy ma
gas értékeket nyert alcsoportokat hasonlíthatjuk össze meghatározott szempontból. 
Korábbi érték- és jövőorientációs kutatásunkban azt tapasztalhattuk, hogy a na
gyobb fokú belső kontroll jellemző módon együtt járt a határozottabb és a szakmai 
érvényesülésre is irányuló tervező típusú jövőorientációval mind a három, a jelen 
kutatásban is vizsgált értelmiségi rétegnél (Váriné 1992).

A fenti személyiségközeli változók a megkérdezetteknek a saját siker, illetve ku
darcélményükre vonatkozó, a kérdőívbeli formalizált skálákon jelölt önjellemzéses 
adatoknak a feldolgozásából származtak. Ennek során e változók mentén alacsony- 
közepes-magas átlagú alcsoportokat képeztünk, s a továbbiakban a fenti csoport
képzők független változóként szerepeltek az összehasonlításhoz szükséges 
számításokban. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a kitüntetett csoportokban (a nem, a 
szakág, belső, illetve külső kontroll szerint) vannak-e értékelhető különbségek az 
adott faktorsúlyok átlagait tekintve. Mindegyik említett változóra egyszempontú vari- 
ancia-analízist végeztünk. Ezek eredményeit mutatja az 3. táblázat.
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3. táblázat
Eltérések a sikerért felelős tényező-faktorokban néhány paraméter mentén 

A) AZ ISMERT SIKEREMBER ESETÉBEN

Egyetemista alminta (N:198) Szakember alminta (N:107)

Csoportképzö
változók F1 F2 F3 F1 F2 F3

nem 0.001 0.05 0.10 n.s. n.s. n.s.
szakág 0.05 n.s. n.s. n.s. n.s. 0.01
belső kontroll n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 0.05
külső kontroll n.s. n.s. n.s. n.s n.s. 0.05

F1 Külső tényezők F1 Munka
F2 Munka F2 Kommunikáció
F3 Kommunikáció F3 Külső tényezők

B) A MAGYAR SIKEREMBER ESETÉBEN

Egyetemista alminta (N: 198) Szakember alminta (N: 107)

Csoportképzö
változók F1 F2 F3 F1 F2 F3

nem------------------- n.s. n.s. il.S. n.s. n.s. n.s.
szakág n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
belső kontroll 0.05 n.s. n.s. n.s. 0.01 0.01
külső kontroll 0.05 n.s. n.s. n.s. n.s. 0.01

F1 Munka F1 Munka
F2 Kommunikáció F2 Kommunikáció
F3 Külső tényezők F3 Külső tényezők

Az egyetemistáknál az ISMERT SIKEREMBER esetében a NEM és a SZAKÁG bizo
nyult befolyásoló tényezőnek: a férfiak és a leendő agrármérnökök a sikeresség 
okainak a megítélésében nagyobb súlyt adtak a „külső tényezőkének, és kisebbet a 
„munka-faktor"-nak, ezzel szemben a hallgatónők és a leendő építészek éppen 
fordítva jártak el. Ugyanakkor ezek a prediktorok nem okoztak különbséget a hazai 
sikerember sikerességét magyarázó tényezők megítélésében, itt viszont a külső-bel
ső kontroll jelentett vízválasztót: az alacsony belső kontrollal, illetve a magas külső 
kontrollal jellemezhetők szignifikánsan alacsonyabb faktorértéket képviseltek a 
„munka-faktor"-ban.

A végzett szakemberek véleménye az objektív változók szerint homogénebb volt 
mindkét sikerember sikerességének feltételezett okait illetően: sem nemek szerinti, 
sem szakágspecifikus különbség nem mutatkozott. Jellemző módon befolyásolta 
ugyanakkor az ítéletek alakulását a megkérdezettek belülről vagy kívülről irányított
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sága. Ez eléggé konzekvensen abban nyilvánult meg, hogy az alacsony belső kont
rollal jellemezhető csoport magasra értékelte a „külső tényezők’’és leértékelte a 
„munka-faktor" szerepét a sikeresség lehetséges okaiként, viszont a magasabb bel
ső kontroll jellemző módon magasabb értékkel társult a „munka-faktor"-ban és ki
sebb súllyal a „külső tényezők" faktorában.

3.3. A  sikeres em ber tulajdonságainak szociális percepc ió ja

További kérdésünk volt, hogyan értékelik a megkérdezettek a két —  különböző kon
textusban megítélhető —  sikerembert? Milyen tulajdonságokat vélnek rájuk jellem
zőnek?

A megkérdezettek 25 ellentétes tulajdonságpár 7-fokú skálán való minősítésével 
végezték el a jellemzést.9

Az ismert és a hazai sikerembert jellemző tulajdonság-rangsorokban (lásd a 3. 
és a 4. mellékletet) a vezető tulajdonságok az aktivitás és az erő dimenzióit képvi
selték, s a rangsorok láttán először a két kép nagyjából egyezőnek tűnt. Közelebbi 
vizsgálatnál azonban kiderült, hogy ismét eltérően, ám az előzőkben ismertetett ten
denciával egybevágóan (az ismert sikerembert „szépítően") észlelik és jellemzik a 
vizsgált személyek a személyesen ismert és a hazai sikerembert a nekik tulajdonított 
tulajdonságokban.

A tulajdonságok rangsora szerint az ISMERT SIKEREMBER-1 az aktív, önálló, ma
gabiztos, ambiciózus, határozott, energikus tulajdonságok jellemezték, és lényege
sen kevésbé volt jellemző rá a kockázatvállalás, a nagyvonalúság, a jól 
alkalmazkodás, az önzetlenség stb. A MAGYAR SIKEREMBER-t is elsősorban az ak
tivitás és az erő dimenziójába tartozó tulajdonságokkal jellemezték (ezek vezettek a 
ranglistán), de figyelemreméltó különbségeket tárt fel a két sikerembernél nyert tulaj
donság-átlagok ugyancsak egymintás t-próbával történő összehasonlítása. Ennek 
eredményei láthatók a 4. táblázaton (az eredmények legalább 0.05 szinten szignifi
kánsak).

4. táblázat
Az ismert és a magyar sikerember összehasonítása a tulajdonságokban 

Egyetemista alminta (N: 198)

A) Az ismert sikerember B) A magyar sikerember
-  rokonszenvesebb, -  aktívabb,
-  segítőkészebb, -  erősebb,
-  jobb, -  energikusabb,
-  önzetlenebb, -  kockázatvállalóbb,
-  megbízhatóbb, -  magabiztosabb,
-  okosabb, -  határozottabb,

mint a magyar sikerember -  alkalmazkodóbb,
-  rugalmasabb,

mint az ismert sikerember
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4. táblázat (folyt.) 

Szakember alminta (N:107)

A) Az ismert sikerember B) A magyar sikerember
-  segítőkészebb, -  aktívabb,
-  önzetlenebb, -  gyorsabb,
-  okosabb, -  kockázatvállalóbb,
-  vidámabb, -  alkalmazkodóbb,
-  nagyvonalúbb, -  rugalmasabb,
-  önállóbb, mint az ismert sikerember

mint a magyar sikerember

Nem volt szignifikánsan különböző a két sikerember megítélése a vidám-szomorú, 
pozitív-negatív, igényes-igénytelen, elismert-nem elismert, takarékos-tékozló, derű
látó-borúlátó tulajdonságpárokban (a 25-ből 6 tulajdonságpárban).

A 4. táblázatra tekintve szembetűnő, hogy míg a MAGYAR SIKEREMBER-t az 
aktivitás, az erő dimenziói és a vezetéshez szükséges tulajdonságok jellemezték, 
addig az ISMERT SIKEREMBER-né\ az értékelés dimenzióját képviselő tulajdonsá
gokat értékelték magasra, közülük is főként a társas viszonyok szempontjából lé
nyegesebbeket. Az összképet tekintve ezúttal is az ISMERT SIKEREMBER a 
rokonszenvesebb. Külön figyelmet érdemel, hogy noha az „elismerf-ség az 1991- 
es, 1992-es elővizsgálatok idején még vezető (a legnagyobb arányban említett) si
kerkritérium volt, így előkelő helyre várhattuk a sikerességet jellemző tulajdonságok 
sorában is, de sem a tulajdonságok rangsorában, sem a kétféle sikerkép összeha
sonlításában nem játszott lényeges szerepet. Ez feltehetően azzal magyarázható, 
hogy míg a korábbi rendszerben az elismertség stabil közmegegyezéses kritériu
mok alapján működött, addig a felbomló régi és most formálódó új rendszer e 
tekintetben még nem nyújt kiforrott megítélési támpontokat.

A két sikerember feltételezett tulajdonságaira vonatkozó adatokat ismét faktor
analízissel dolgoztuk fel. Ennek eredményét mutatja az 5. táblázat.

39



5. táblázat
A sikeres ember tulajdonságainak faktorai 

A) A SZEMÉLYESEN ISMERT SIKEREMBER

Egyetemista alminta (N:198) Szakember alminta (N: 107)

FAKTOR 1. FAKTORT

Pozitív értékelő-F Pozitív értékelő-F
jó .858 önzetlen .885
önzetlen .813 jó .852
segítőkész 803 segítőkész .841
rokonszenves .793 rokonszenves .798
pozitív .784 megbízható .736
megbízható .702 igényes .634

okos 581

VP 4.652 19% VP 5.455 22%

FAKTOR 2. FAKTOR 2.

Határozottság-F Határozottság-F
magabiztos .857 határozott .824
határozott .804 erős .790

energikus .751
aktív .721
magabiztos .695
gyors 664
ambiciózus .614

VP 2.259 9% VP 4.315 17%

FAKTOR 3. FAKTOR 3.

Optimizmus-F Optimizmus-F
derűlátó .803 derűlátó .697
vidám .780 vidám .610

alkalmazkodó .563
rugalmas .517

VP 2.195 9% VP 2.085 8%

TOTAL VP 37% TOTALVP 47%
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5. táblázat (folyt.)

В) A MAGYAR SIKEREMBER TULAJDONSÁGAINAK FAKTORAI

Egyetemista alminta (N: 198) Szakember alminta (N: 107)

FAKTOR 1. FAKTOR 1.

Pozitív értékelő-F Pozitív értékeló-F
segítőkész .844 segítőkész .826
jó .838 jó .799
erkölcsös .826 pozitív .781
önzetlen .791 rokonszenves .767
megbízható .742 önzetlen .722
rokonszenves .719 megbízható .687
igényes .659 derűlátó .599
okos .574 okos .560

igényes .514
VP 5.738 23% VP 5.519 22%

FAKTOR 2. FAKTOR 2.

Határozottság-F Határozottság-F
magabiztos .836 magabiztos .746
ambiciózus .744 energikus .654
határozott .726 kockázatvállaló .648
kockázatvállaló .626 határozott .633

VP 3.835 15% VP 3.263 13%

FAKTOR 3. FAKTOR 3.

Aktivitás, erő-F Aktivitás, erő-F
gyors .798 erős .711
erős .724 aktív .709
energikus .675 gyors .590
aktív .641

VP 2.801 11% VP 2.273 9%
TOTAL VP 49% TOTAL VP 44%

A tulajdonság-párokkal való jellemzés adatainak faktorelemzése során mind az is
mert, mind az általánosított sikerember esetében 2-2 azonos természetű és elneve
zésű és egy eltérő faktor különült el. A két sikerember-kép esetében mind az egye
temistáknál, mind a szakembereknél a ,pozitív értékelő"-faktor (amelyet tartalmánál 
fogva „humán”-faktornak is nevezhetnénk) rendelkezett a legnagyobb magyarázó 
erővel, ezt követte a „határozottság" faktor. Figyelemre méltó, hogy a „határozott- 
ság”-hoz tartozó tulajdonságok a magyar sikerember esetében magukhoz vonzották 
a „kockázatvállaló" tulajdonságot is. Végül míg az ismert sikerember esetében az 
„optimizmus", addig a magyar sikerembernél az „aktivitás-erő"-faktor bizonyult to
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vábbi fő strukturáló dimenziónak. Összességükben ezek a faktorok az „ismert” ese
tében 37, illetve 47 százalékban, a hazai sikerember általánosított képe esetében 
49, illetve 44 százalékban magyarázták a vélemények alakulását. Ezek után ismét 
azt kerestük, hogy néhány, számunkra fontos változó mentén található csoportok 
szignifikánsan eltérnek-e a fenti két kép tulajdonság-faktoraiban? Ebből a célból 
minden egyes változóra ismét egyszempontú variancia-analízist végeztünk, amely
nek eredményeit foglalja össze az 6. táblázat.

6. táblázat
Eltérések a sikerért felelős tulajdonság-faktorokban néhány paraméter mentén 

A) AZ ISMERT SIKEREMBER ESETÉBEN

Egyetemista alminta (N: 198) Szakember alminta (N:107)

Csoportképző
változók F1 F2 F3 F1 F2 F3

nem n.s. n.s. n.s. 0.02 n.s. n.s.
szakág n.s. 0.10 n.s. n.s. n.s. n.s.
belső kontroll n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
külső kontroll n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Mindkét alminta esetében:

F1 „Pozitív értékelő"-faktor 
F2 „Határozottság"-faktor 
F3 „Optimizmus"-faktor

B) A MAGYARORSZÁGI SIKEREMBER ESETÉBEN

Egyetemista alminta (N: 198) Szakember alminta (N: 107)

Csoportképző
változók F1 F2 F3 F1 F2 F3

nem n.s. 0.01 n.s. n.s. 0.02 n.s.
szakág 0.01 n.s. n.s. n.s. 0.05 n.s.
belső kontroll n.s. n.s. n.s. n.s. 0.10 n.s.
külső kontroll n.s. n.s. n.s. n.s. 0.10 n.s.

Mindkét alminta esetében:

F1 „Pozitív értékeló"-faktor 
F2 „Határozottság"-faktor 
F3 „Aktivitás-erő"-faktor

A fenti táblázatok tanúsága szerint az ismert sikerember esetében igen nagy a kon
szenzus, alig akad szignifikáns különbség a vizsgált csoportok között. Az egyete
mista almintánál csupán a „határozottság”-faktorban találunk szakág szerinti elté
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rést, nevezetesen az agrárosok magasabbra értékelik a határozottságot, szemben a 
másik két szakma képviselőivel, bizonyára nem függetlenül attól, hogy ők a vezetést 
és a vezetői erényeket magától értetődően sajátították el a szakmára való felkészü
lés során. A szakember almintánál a „pozitív értékelő” faktorban találunk nemek 
szerinti különbséget: a nők kevésbé jutalmazóak a férfiaknál, feltehetően a szakmán 
belüli hátrányosabb helyzetük, valamint amiatt is, hogy elismerik ugyan a férfi-domi
nanciát a sikeres ember esetében, de csupán kénytelen-kelletlen.

A magyar sikerembernek az egyetemisták között a nők nagyobb határozottságot 
tulajdonítanak a férfiaknál, talán mert tőlük távolabb áll ez a tulajdonság. Szakágak 
szerint abban mutatkozik különbség, hogy a „pozitív értékelő" faktorban az agrár
egyetemisták az építészhallgatóknál jóval, a közgazdászoknál valamivel pozitívabb 
összképet festenek a hazai sikeremberről. Feltehetőleg még élnek bennük emlékek 
a sikeresen tevékenykedő agrármérnökökről, és ezt a pozitív képet és értékelési 
sémát a képzés különböző okokból továbbra is sugalmazza. A szakember almintá
nál a „határozottság”-faktorban minden általunk felvett, a táblában szereplő változó 
szignifikáns különbséget hozott felszínre. Nevezetesen a nemek szerint azt találjuk, 
hogy a nők határozottabbnak vélik a magyar sikerembert, mint a férfiak, hasonlóan 
az egyetemistákhoz. Szakágak szerint ismét az agrárosok tűnnek ki külön vélemé
nyükkel: határozottabbnak tartják a hazai sikeres embert, mint a többi szakágbeliek.

Végül jellemző különbséget hoz felszínre a belső-külső kontroll tekintetében tör
ténő összehasonlítás is: az alacsonyabb belső kontrollal rendelkezők az általánosí
tott hazai sikerembert határozottabbnak látják, mint a magasabb belső kontrollal 
jellemezhetők, minden bizonnyal a siker külsődleges jegyeire hagyatkozván a meg
ítélésben.

A fenti adatokból arra az érdekes következtetésre juthatunk, hogy éppen azok 
látják a sikeres ember domináns tulajdonságának a határozottságot, akik maguk 
vagy még nem érlelhették ki magukban ezt a tulajdonságot, vagy eleve deficitesnek 
érzik magukat ebben a tekintetben.

Az eredmények megvitatása

Egy társadalom átalakulásának időszakában komoly jelentősége van annak, hogy 
milyen sikerkép él a modernizációban elvileg fontos szerepet játszó értelmiségi réte
gek leendő és aktív tagjainak a fejében, akik hol cselekvő részesei, aktorai, hol 
szemlélői az eseményeknek. A sikeresség, a sikeres ember szociális reprezentáció
jának ugyanis nemcsak múltba nyúló gyökerei, hanem — a valóságkonstruálás 
perspektívájában —  jövőbe vetülő következményei is vannak.

Előzetes hipotéziseink közül néhány nem igazolódott az eredményekben: nem 
találtunk átütő szakmaspecifikus különbséget a kétféle sikerkép egészét illetően, 
csupán egy-egy szakmareleváns sikertényező vagy tulajdonságfaktor eltérő képvise
letében.
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A nemek közötti különbség sem meghatározó: nemektől függetlenül a személye
sen ismert sikeres ember szinte kizárólag férfi. Egy-egy sikerkép szóródásában a 
faktorpontokkal végzett egyszempontú variancia-analízis felszínre hozott néhány 
szignifikáns különbséget: a nők hajlamosabbak a személyesen ismert sikerember 
idealizálására, kivált a „munka” és a „határozottság” dimenzióiban. Ezek a szórvá
nyos eltérések azonban nem álltak össze jól értelmezhető nemek szerinti mentális 
tendenciává.

Az anyagi sikerre való törekvés nyíltabb elfogadása lényegében csak abban je
lentkezett, hogy a személyesen ismert sikeres embert legnagyobb arányban a gaz
dasági szférából választották a kérdezettek.

A kiváló teljesítmény, amely a nyolcvanas években végzett kutatásokban még 
vezető helyet foglalt el az értékek rangsorában (kivált a leendő agrár- és építész- 
mérnököknél), a kilencvenes években az egyetemistáknak a hazai sikeremberre ve
tített képében leértékelődött, míg a szakembereknél fontosságát még őrizve társult 
a kommunikációs és vezetői erényekhez.

Az eredmények a két alminta által képviselt generációs különbségeket is mutat
tak: mind a személyesen ismert sikeres ember működési területének kiválasztásá
ban, mind a kétféle sikerkép konstruálásában, mind a tulajdonságok odaítélésében 
az egyetemisták másként viselkedtek, mint a szakemberek: ez utóbbiak más kon
textusban, a piacgazdaság szükségleteinek és feltételeinek megfelelőbben értelme
zik és kezelik a kommunikációs készséget és a jólinformáltságot, mint az 
egyetemisták. Az sem lényegtelen, hogy a szakemberek komplexebben látják és 
tárgyilagosabban értékelik a kiváló teljesítmény szerepét nemcsak az ismert, hanem 
a hazai sikerember sikerének a szerveződésében is. Mindent egybevetve mégis azt 
mondhatjuk, hogy a két alminta viselkedésében markánsabb az azonosság mint a 
másság. Az értelmiség sikerképében — függetlenül attól, hogy a pályán lévő vagy a 
pályára készülő korosztályról van szó — meghatározóak a konszenzuális elemek.

Hipotéziseink közül egyértelműen igazolódott, hogy a személyesen ismert sikeres 
ember jóval idealizáltabb képet mutat, mint a hazai általánosított sikeres emberé. Ez 
önmagában nem meglepő, hiszen a szociális és azon belül a személypercepcióban 
jellemző módon eltérően ítéljük meg a hozzánk közelálló, a saját csoportunkba, kör
nyezetünkbe tartozó, és másként a tőlünk nagyobb pszichológiai távolságra eső 
egyéneket és csoportokat: a társadalmi szituáció kihívásaitól függően vagy semati
kusadban, vagy épp differenciáltabban.10

Eredményeinkben tehát nem a kétféle sikerkép másságának van felhívó jellege, 
hanem annak, hogy mindkét populációban az általánosított magyar sikeremberhez 
való viszonyulás negatív érzelmi töltetű. Emlékeztetőül: az ismert sikeres személy 
saját magának — kiváló tulajdonságainak, személyes erőfeszítésének, képességei
nek, erkölcsi tartásának —  köszönheti a sikerét, ezzel szemben a hazai általánosított 
sikerember „success story"-ja a külső tényezőkkel — jólinformáltság, jó nexusok, 
szerencse stb. —  magyarázható. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy jobbnak 
tartjuk azt a sikeres személyt, akit közvetlenül tapasztalatból ismerünk, mint azokat a
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társaikat, akik számunkra idegenek, ám feltehetőleg hasonló módon küzdenek a 
sikerért.

A jelenség magyarázatához számos pszichológiai értelmezés felvonultatható. 
Több okból is a „pszichológiai távolság" tűnik e helyütt érvényes magyarázó elvnek. 
Elsőként: az ismert sikerembert, még ha távoli rokoni vagy ismeretségi köréből vá
lasztja is ki a kérdezett, feltehetően azért választotta, mert valamiféle követési mintát 
sugalmaz számára, könnyebb vele azonosulnia. A potenciális referenciaszeméllyel 
való azonosulás önmagában is létrehozza a pozitív érzelmi viszonyulást. A második, 
közvetlenül az elsőhöz csatlakoztatható hatás: akit elvileg módunkban áll ellenőrizni, 
befolyásolni, abban jobban megbízunk, akkor is, ha történetesen gyakorlatilag nem 
ellenőrizzük, nem befolyásoljuk. A dolog láthatósága és lehetségessége számít 
pszichológiailag relevánsnak, hatást kifejtő momentumnak. A harmadik ok: a hazai 
sikerember általánosított képének kialakulásában feltehetően szerepet kap az a je
lenség, amelyet Tversky és Kahneman más vonatkozásban, a jövőbelátás illúziójával 
kapcsolatosan állított. Nevezetesen, hogy az egyedi eseményekből és nem az ese
mények átlagából ítélünk (Tversky— Kahneman 1974). A hazai sikerembert illetően 
pedig az egyedi reprezentáns javarészt a tömegkommunikációban „tálalt", sokszor 
politikai karrierrel gyanús sikerjelenség, és/vagy a fitogtató fogyasztás, az irritáló 
gazdagság.

Az is aláhúzza a társadalomban, vagy legalábbis az általunk vizsgált értelmiségi 
csoportokban élő sikerképzetek generalizált létét, hogy nincs igazán szakmaspecifi
kus különbség az értékelésekben. Pedig ez várható lett volna, hiszen nagyon külön
böző sikeresélyekkel rendelkező szakmák képviselőit vizsgáltuk. A szakágspecifikus 
különbség hiánya egyébként megerősíti azt a vélekedést, hogy a szociális reprezen
tációknak nem elsősorban a szociális státuszhoz van közük, nem ez befolyásolja 
őket elsősorban, hanem az úgynevezett kollektív ideológiák. Ezekből bizonyos ele
mek pozitív vagy negatív előítéletes sztereotípiákká válhatnak, s így aktualizálódhat
nak olyan tárgykörökben is, mint például a siker vagy a kudarc. Az ezekről való 
vélekedést illetően is érvényes, hogy az egyéni magyarázatokban az okok választá
sa mélyén „sztereotípiák és előítéletek is meghúzódhatnak", amelyek receptszerűen 
okok láncolatát feltételezik, hasonlatosan a gazdagság és a szegénység szokásos 
magyarázataihoz (Csepeli et al. 1992: 23).

A modernizációt igenlők a személyes sikeresség szükségességét tudatosan, az 
eszükre hallgatva nem tagadhatják, ugyanakkor — némi inkonzisztenciával —  nega
tívan értékelik a sikeres embert, gyanakodva fogadják őt, kivált a siker elérésének 
eszközeit és a sikerességben szerepet játszó személyes tulajdonságokat illetően.

Hogy erre mennyi a valóságos alap, az nem lehetett kutatásunk tárgya. Ezúttal is 
szembe találtuk magunkat az attribúciós kutatás szokásos dilemmájával: nem tudjuk 
megmondani, hogy kire jellemzőbbek inkább az ismert sikeres személyt szépítő, a 
hazai sikerembert — kivált erkölcsi vonatkozásban, intellektusban —  aláértékelő ten
denciák: a megítélés tárgyára, avagy magukra a megítélőkre. Valószínűleg szerepet 
kapott ezekben a megítélésekben az Ichheiser által „szálka-gerenda” (mote-beam)
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mechanizmusnak nevezett hatás is, tudniillik a megítélés önfelmentő és ugyanakkor 
a Másik tekintetében az apró negatív információt is felnagyító, a mindennapi gon
dolkodásban öntudatlanul is működő önvédő racionalizáció.

Az eredményekből úgy tűnik, mintha az értelmiségi társadalom elbizonytalano
dott volna azt illetően, hogy mit tekintsen sikernek. A jelenlegi feltételek között elhal
ványult és háttérbe szorult a korábban leginkább elfogadott sikerkritérium: a 
társadalmi elismertség, amit pedig a sikerkutatás klasszikusai (Mannheim, Merton, 
Ichheiser) a legfontosabbnak tartottak és összefüggésbe hoztak a társadalmi önér
vényesítéssel, a pozicionális előrehaladással. Válaszadóink jelentős része a mélyin
terjúk tanúsága szerint a teljesítményre alapozott társadalmi elismertséget tartaná az 
ideális sikerkritériumnak. Ez az igény azonban csak abban az esetben elégíthető ki, 
ha a teljesítménnyel kapcsolatban az alábbi feltételek teljesülnek: az egyén felelős
séget érez az eredményért és átlátható viszonyok mellett időben és rendszeresen 
visszaigazolást kap a sikerről vagy a kudarcról (McClelland 1961). Az aktuális társa
dalmi térben ezeket a feltételeket hiányolják a kérdezettek. Ezért is érthető, hogy a 
siker személyes jelentéseként a megkérdezettek legnagyobb gyakorisággal a „belső 
elégedettség"-et említették, távolságtartóan az aktuális megítélések bizonytalansá
gaitól.

Vizsgálatunk eredményei egybecsengenek a társadalmi igazságosság és esély
egyenlőség terén nyert hazai kutatási eredményekkel. Ezekből kitűnik, hogy igen 
erősen élnek és szinte negatív sztereotípiákként működnek a korábbi egalitariánus 
szemlélet elemei, amelyek nem keltenek szimpátiát az úgynevezett sikeremberek 
iránt, s nem engedik koherens és lelkesítő képpé formálódni a sikerhez vezető útra 
vonatkozó elképzeléseket. Talán azért sem, mert a sikercélok és sikernormák dina
mikájának a gazdaságilag elmaradott, szegény és gyenge demokratikus hagyomá
nyokkal rendelkező kelet-közép-európai országokban más is a valóságos játéktere, 
s ez háttértudásként mindenképpen benne él a megítélőkben. Lehetséges, hogy 
erősíti ezt az erőtlen sikerképet az általánosnak vélt „magyar sajátosság", a kudarc
ra orientáltság is. (Csepeli et al. 1992). Arra pedig, hogy miért erőteljesebb a fent 
elemzett tendencia a pálya előtt várakozóknál, mint a már végzett szakembereknél, 
a vizsgálat egésze adhat majd magyarázatot. Itt csak előlegezésképpen: a várható 
munkát és egzisztenciát illetően az egyetemisták jövőképe pesszimista, márpedig a 
jövőtől való félelem elbizonytalanít és gyanakvóvá tesz a Másság iránt.11 Kiváltkép
pen, ha ez a Másság jórészt a jövőbeni egzisztenciára vonatkoztatható, és olyan a 
társadalmi makroklíma, hogy a jövőbeni viselkedés lehetőségei, feltételei és követ
kezményei átláthatatlanok és kiszámíthatatlanok.
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Jegyzetek

1 Ichheiser a siker alábbi szokásos jelentéstípusait találta: a) a siker mint a kitűzött cél elérése; b) mint egy 
teljesítmény realizálása; c) a siker mint érvényesülés a társadalmi szférában; d) a siker „kisiklott" jelentései 
(amelyek vagy a következményekkel, vagy a feltételekkel azonosítják a sikert, példa az előbbire: siker az, 
ha elégedett vagyok önmagámmal); e) ezenkívül vannak még jóval kisebb arányban úgynevezett 
homályos és inkonzisztens félreértelmezések. A siker fenti jelentései közül az 6 1930-as vizsgálatában a 
társadalmi szférában való érvényesülés szerepelt legnagyobb arányban (31 %-ban) a vizsgált 14-16 éves 
bécsi fiatalok körében.

2 Ichheiser szerint a siker specifikusan társadalmi dimenziójától eltérő és megkülönböztetendő a telje
sítmény-szféra, amelyben egy cselekvés eredménye csak akkor tekinthető teljesítménynek, ha szándékos 
erőfeszítés hozta létre, továbbá, ha bizonyos társadalmilag elismert területen realizálódott (Ichheiser 
1933: 99).

3 Míg ugyanis Merton a negyvenes évekbeli amerikai sikerkultusz vizsgálatakor viszonylag koherens képet 
tudott felvázolni, amelyben az említett fogalmi, cselekvésbeli és érzelmi-tapasztalati dimenziók indikátorai 
nagyjából mind egy irányba mutattak (legalábbis az ötvenes, hatvanas években), addig számos más 
társadalmi berendezkedést, illetve országot ismerünk, ahol a teljesítmény és a társadalmi siker messze 
került egymástól, bár ez kevéssé nyilvánult meg a retorikában. Sok jel mutat arra, hogy avietnami háború 
és a '68-as amerikai diákmozgalmak nyomán az amerikai társadalom is megosztottabb a siker kritériumait 
illetően.

4 A European Journal of Social Psychology különszámot szentelt (1994 24-1) — Joseph P. Forgás 
szerkesztésében — annak a témának, hogyan befolyásolják az érzelmek és hangulatok a társadalmi 
megismerést, az észleléstől a véleményformáláson át a döntéshozatalig.

5 Kutatásunk a jelen tanulmányban foglaltaknál mind tartalmilag, mind az alkalmazott módszerek tekinte
tében jóval szélesebb területre terjedt ki. A kérdőív az itt ismertetteken túl információkat szerzett a 
tömegtájékoztatás által preferált sikeremberről, az ideálisnak vélt sikeremberről, a megkérdezett szemé
lyes siker és kudarc-élményeiről, a siker személyes jelentéseiről, közeli és távoli céljairól (jövőképéről), a 
tervek realizálásáért vállalt saját felelősségről és a külső körülmények vélt hatásáról, saját sikerességéről 
és optimizmusáról, az értékeit tükröző életelveiről, végül vállalkozói attitűdjeiről. A kérdőíves vizsgálatot 
kiegészítették a vizsgált minta kb. egyharmadával készített mélyinterjúk.

6 Kérdőívünk úgy volt megszerkesztve, hogy a megkérdezettek mind a szemlélő, mind az aktor szerepében 
megnyilatkozhattak. Amikor a sikeres ember (a személyesen ismert és a mai átlagos sikerember) 
sikerességében közrejátszó tényezőkről és tulajdonságokról kértük véleményüket, akkor tulajdonképpen 
a sikerre (vagy kudarcra) összpontosíthatták figyelmüket, és olyan releváns információkat és interpretá
ciókat idézhettek fel, amelyeket szükségképpen a szemlélő perspektívájából formálhattak és alkalmaz
hattak.
A kérdőív más, itt fel nem dolgozott egységeiben viszont, például ahol a saját siker-, illetve kudarcélmé
nyeik, személyes sikerességük stb. felől érdeklődtünk, vagy arról informálódtunk, hogy számukra mi a 
siker elsődleges jelentése, akkor az aktor szerepéből válaszolhattak.

7 Két objektumra vonatkozó ítéletek szignifikáns különbségét egymintás t-próbák eredményei mutatták, a 
vélemények-hiedelmek bizonyos csoportosulásait faktorelemzéssel vizsgáltuk. Az egyszempontú varian- 
cia-analízisekben független változóként a nem, a szakág és néhány önjellemzés alapján képzett szemé
lyiségmutató szerepelt.

8 Az egyes jól elkülönülő faktorok — amellett, hogy megmutatják bizonyos tényezők vagy tulajdonságok 
stabil vagy instabil együtt járását — azt világítják meg, hogy melyek azok a tényező- vagy tulajdonságdi
menziók, amelyekben a minta egészét tekintve az ítéletek polarizálódása és együtt járása a leginkább hat 
a megítélés tárgyáról kialakult összképre, a kialakult vélemény egészére. Ilyen szempontból nézve 
informatívak lehetnek mind a faktorok, mind a faktorokból kimaradó úgynevezett szóló tényezők vagy 
tulajdonságok, amelyekben minden bizonnyal nagyon nagy az egyetértés, a pozitív vagy negatív véle
mény.

9 A 25 tulajdonságpárt az elővizsgálat alapján szelektáltuk. Ezek közül az aktivitás dimenzióját képviselték 
az alábbiak: aktív, ambiciózus, határozott, rugalmas, gyors, kockázatvállaló, jól alkalmazkodó. Az erő
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dimenzióját képviselték az önálló, magabiztos, energikus, erós és független tulajdonságok. Az összes 
többit az értékelő dimenzióba soroltuk (lásd a 3. és 4. mellékletet).

10Attól is függően, hogy a cselekvő (az aktor) vagy a megfigyelő perspektívájából alkotjuk meg ítéleteinket. 
Jones és Nisbett (1971) mutattak rá arra, hogy az „aktor" és a „megfigyelő" különböző perspektívát vesz 
fel valamely viselkedés okainak az értelmezésében. Adott esetben ez a sikeresség megítélésére is 
vonatkoztatható. Kutatásunkban azonban — ahogy már említettük— a válaszadók mindkét sikerszemélyt 
a „megfigyelő" perspektívájából minősítik.

11 Hogy miért erőteljesebb a fent elemzett tendencia a pálya előtt várakozóknál, mint a szakembereknél, 
arra egy korábbi, a jövőre vonatkozó kutatásból származó —  ezzel egybevágó — eredményeket tudnánk 
említeni (Váriné 1992).

1. melléklet Egyetemista alminta (N:198)

A SIKERBEN KÖZREJÁTSZÓ TÉNYEZŐK FONTOSSÁGI SORRENDJE 

A) AZ ISMERT SIKEREMBER ESETÉBEN
ranghely/tényező neve X ST.D

1. komoly munka 3.347 0.76
2. dönteni tudás 3.312 0.77
3. határozott fellépés 3.239 0.80
4. jólinformáltság 3.177 0.85
5. kitartás 3.176 0.80
6. jó beszédkészség 3.192 0.86
7. kiváló intellektuális képességek 2.979 0.85
8. kiváló teljesítmény 2.948 0.84
9. emberismeret 2.819 0.86
10. jó nexusok 2.715 0.98
11. erkölcsi tartás 2.737 0.99
12. rokonszenves megjelenés 2.516 0.81
13. szerencse 2.281 0.86
14. kedvező anyagi helyzet 1.943 094

B) A MAGYAR SIKEREMBER ESETÉBEN
ranghely/tényező neve X STD

1. jólinformáltság 3.521 0.74
2. jó nexusok 3.518 0.70
3. dönteni tudás 3.404 0.68
4. határozott fellépés 3.375 0.68
5. jó beszédkészség 3.368 0.76
6. kedvező anyagiak 3.150 0.83
7. szerencse, véletlen 3.094 0.79
8. emberismeret 2.881 0.84
9. kitartás, szorgalom 2.632 0 76
10. komoly, kemény munka 2 622 078
11. kiváló intellektus 2.593 0.76
12. kiváló teljesítmény 2.565 0.81
13. rokonszenves megjelenés 2.547 0.76
14. erkölcsi tartás 2083 0.78
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2. m e llé k le t Szakem ber-alm inta (N.107)

SIKERTÉNYEZŐK FONTOSSÁGI SORRENDJE*

A) A Z  ISM ERT SIKEREMBER ESETÉBEN

ranghely/tényező neve X ST.D

1. dönteni tudás 3.458 0.704
2. jólinformáltság 3.364 0.782
3. határozott fellépés 3.321 0.737
4. komoly munka 3.208 0.836
5. jó beszédkészség 3.198 0.877
6. kitartás 3.190 0.889
7. jó nexusok 3.038 0.955
8. emberismeret 2.896 0.804
9. kiváló intellektus 2.877 0.912
10. kiváló teljesítmény 2.774 0.979
11. rokonszenves megjelenés 2.538 0.886
12. erkölcsi tartás 2.528 0.978
13. szerencse 2.390 0.956
14. kedvező anyagi helyzet 2.330 1.002

B) A MAGYAR SIKEREMBER ESETÉBEN

ranghely/tényező neve X ST.D

1. jó nexusok 3.585 0.599
2. jólinformáltság 3.524 0.622
3. dönteni tudás 3.390 0.740
4. határozott fellépés 3.314 0.670
5. kedvező anyagi helyzet 3.198 0.810
6. jó beszédkészség 3.189 0.757
7. emberismeret 2.991 0.775
8. szerencse/véletlen 2.962 0.755
9. kitartás 2.745 0.757
10. komoly munka 2.667 0.816
11. kiváló teljesítmény 2.651 0.805
12. kiváló intellektus 2.604 0.902
13. rokonszenves megjelenés 2.452 0.806
14. erkölcsi tartás 1.953 0.855
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3. m e llé k le t Egyetem ista a lm in ta  (N:198)

TULAJDONSÁGOK FONTOSSÁGI SORRENDJE*

A) A Z  ISMERT SIKEREMBERNÉL

sorszám

1. aktív
2. önálló
3. magabiztos
4. ambiciózus
5. határozott
6. energikus
7. megbízható
8. okos
9. rokonszenves
10. elismert
11. pozitív
12. igényes
13. rugalmas
14. segítőkész
15. jó
16. vidám
17. gyors
18. derűlátó
19. erős
20. kockázatvállaló
21. nagyvonalú
22. független
23. jól alkalmazkodó
24. önzetlen
25. takarékos

változó

-  passzív
-  önállótlan
-  félénk
-  ambíció nélküli
-  határozatlan
-  enervált
-  megbízhatatlan
-  buta
-  ellenszenves
-  nem elismert
-  negatív
-  igénytelen
-  merev
-  nem segítőkész
-  rossz
-  szomorú
-  lassú
-  borúlátó
-  gyenge
-  kockázatkerülő
-  kisstílű
-  függő
-  rosszul alkalmazkodó
-  önző
-  pazarló

X STD

6.061 0.980
6.056 1.073
6.010 1.146
6.005 1.170
5.959 1.236
5.872 1.127
5.865 1.320
5.775 1.173
5.612 1.517
5.590 1.208
5.513 1.337
5.497 1.360
5.429 1.249
5.383 1.382
5.346 1.363
5.291 1.329
5.258 1.232
5.250 1.360
5.244 1.318
5.117 1.543
5.082 1.342
5.031 1.613
4.969 1.485
4.714 1.633
4.495 1.557

50



В) A MAGYAR SIKEREMBERNÉL

sorszám változó X SÍD

1. aktív -  passzív 6.376 0.813
2. magabiztos -  félénk 6.289 1.058
3. határozott -  határozatlan 6.282 0.988
4. ambiciózus -  ambíció nélküli 6.242 0.991
5, energikus -  enervált 6.149 0.907
6. önálló -  önállótlan 5.912 1.105
7. rugalmas -  merev 5.871 1.142
8. kockázatvállaló -  kockázatkerülő 5.830 1.123
9. elismert -  nem elismert 5.689 1.202
10. gyors -  lassú 5.660 1.067
11. erős -  gyenge 5.513 1.128
12. megbízható -  megbízhatatlan 5.505 1.406
13. okos -  buta 5.497 1.325
14. derűlátó -  borúlátó 5.438 1.138
15. igényes -  igénytelen 5.433 1.311
16. jól alkalmazkodó -  rosszul alkalmazkodó 5.397 1.305
17. pozitív -  negatív 5.330 1.377
18. független -  függő 5.306 1.285
19. vidám -  szomorú 5.253 1.167
20. rokonszenves -  ellenszenves 5.191 1.392
21. nagyvonalú -  kisstílű 4.866 1.210
22. jó -  rossz 4.702 1.334
23. takarékos -  pazarló 4.492 1.250
24. segítőkész -  nem segítőkész 4.412 1.566
25. önzetlen -  önző 4.154 1.575
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4. melléklet Szakember alminta (N:107)

TU LAJD O N S Á G O K  RANGSORA A Z  ISMERT ÉS A MAGYAR SIKEREMBERNÉL*

A) AZ ISMERT SIKEREMBER

ranghely/változó X S ÍD

1. ambiciózus - ambíció nélküli 6.314 0.800
2. önálló - önállótlan 6.283 1.102
3. aktív - passzív 6.208 0.902
4. határozott - határozatlan 6.190 1.039
5. energikus - enervált 6.151 0.903
6. magabiztos - félénk 6.151 1.102
7. okos - buta 5.764 1.342
8. igényes - igénytelen 5.726 1.239
9. gyors - lassú 5.648 1.209
10. elismert - nem elismert 5.642 1.140
11. megbízható - megbízhatatlan 5.543 1.474
12. erős - gyenge 5.462 1.325
13. rugalmas - merev 5.400 1.237
14. független - függő 5.343 1.543
15. derűlátó - borúlátó 5.343 1.208
16. pozitív - negatív 5.317 1.547
17. kockázatvállaló - kockázatkerülő 5.305 1.514
18. vidám - szomorú 5.236 1.151
19. rokonszenves - ellenszenves 5.210 1.504
20. jól alkalmazkodó - rosszul alkalmazkodó 5.124 1.680
21. nagyvonalú - kisstílű 5.123 1.446
22. segítőkész - nem segítőkész 5.094 1.619
23. jó - rossz 5.076 1.459
24. takarékos - pazarló 4596 1.598
25. önzetlen - önző 4.358 1.893
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В) A MAGYAR SIKEREMBER* 

ranghely/változó

1. aktív
2. magabiztos
3. határozott
4. ambiciózus
5. energikus 
6 önálló
7. rugalmas
8. kockázatvállaló
9. elismert
10. gyors
11. erős
12. megbízható
13. okos
14. derűlátó
15. igényes
16. jól alkalmazkodó
17. pozitív
18. független
19. vidám
20. rokonszenves
21. nagyvonalú
22. jó
23. takarékos
24. segítőkész
25. önzetlen

- passzív
- félénk
- határozatlan
- ambíció nélküli
- enervált
- önállótlan
- rugalmatlan
- kockázatkerülő
- nem elismert
- lassú
- gyenge
- megbízhatatlan
- buta
- borúlátó
- igénytelen
- rosszul alkalmazkodó
- negatív
- függő
- szomorú
- ellenszenves
- kisstílű
- rossz
- pazarló
- nem segítőkész
- önző

X ST.D
6.376 0.813
6.289 1.058
6.282 0.988
6.242 0.991
6.149 0.907
5.912 1.105
5.871 1.142
5.830 1.123
5.689 1.202
5.660 1.067
5.513 1.128
5.505 1.406
5.497 1.325
5.438 1.138
5.433 1.311
5.397 1.305
5.330 1.377
5.306 1.285
5.253 1.167
5.191 1.392
4866 1.210
4.702 1.334
4.492 1.250
4.412 1.566
4.154 1.575

Minél magasabb az átlag, annál jellemzőbbnek vélik a megkérdezettek a tulajdonságpár 
első tagját a sikeres emberre
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Simonyi Ágnes

MUNKA NÉLKÜL
Családi alkalmazkodási stratégiák és hiányuk

A munkanélküliséghez vezető gazdasági, foglalkoztatási folyamatokról, a munkaerő
piaci fejleményekről, a munkanélküliség számszerűen megragadható társadalmi, 
gazdasági sajátosságairól számos kitűnő munkagazdaságtani, statisztikai, foglalkoz
tatáspolitikai elemzés készült, amelyek egyre sokoldalúbban és egyre árnyaltabb 
adatokkal világítják meg a hazai munkanélküliség természetét.1 Ezekhez képest 
azonban még meglehetősen szórványosak (és eszközök hiányában többnyire szűk- 
körűek) az olyan szociológiai vizsgálatok, amelyek a munkanélküliek emberi, csalá
di, társadalmi viszonyait, a munkanélküliségben, a munkanélküliséggel való együtt
élés mentén keletkező különböző társadalmi jelenségeket kísérlik meg feltárni . Pe
dig anélkül, hogy ismernénk a munka nélkül maradottak életvitelét, alkalmazkodási 
alternatíváit és választásait vagy kényszereit, az ezeket meghatározó és ezekből kö
vetkező társadalmi összefüggéseket, nehezen tudjuk a munkaerőpiaci folyamatokról 
rendelkezésünkre álló adatok mögött a társadalmi folyamatokat is értelmezni.

A munkaerőpiac megbomlott egyensúlyának, a munkanélküliség jelenségének 
szociológiai értelmezését, a társadalmi szereplők motívumainak feltárását a téma 
fejlett országokbeli kutatói is elengedhetetlennek tartják. „A foglalkoztatáspolitikai 
megfontolások, a munkaerőpiaci racionalitások érvényesítése gyakran ütközik a 
munkanélküli magatartások és a társadalmi összefüggések által meghatározott kor
látokba" —  írja az olasz Pugliese (1993: 107). Az amerikai közgazdász Solow pedig 
olyan, a munkaerőpiacot befolyásoló jelenségeknek szentel nagy figyelmet, mint a 
társadalmi konvenciók, a szakszervezetek szerepe, a munkavállalók és a munkanél
küliek magatartását alakító szakmai és helyi gazdasági normák, a munkaadók és a 
munkavállalók hosszú távú, differenciált törekvései (Solow 1980).

A jelenség demográfiai, regionális, szociális jellemzők szerinti reprezentatív, mak
roszintű feltérképezése mellett a „munkanélküliség szociológiája" más irányokat és 
módszereket is követ. Vizsgálata tárgyául választhatja az egyént, a munkanélküliség
re adott reakcióit, életvitelét az új körülmények közepette, munkaerejének hasznosí
tására tett erőfeszítéseit, az alkalmazkodása során követett normákat, értékeket, 
érdekeket, a társadalom különböző intézményeiben, elsősorban a családban, elfog
lalt helyének változását. Vizsgálhatja azokat a társadalmi előzményeket, gazdasági 
folyamatokat, amelyek egyes régiókat, foglalkozásokat, rétegeket sodornak ki a 
munkaerőpiacról, s azoknak a magatartásmintáknak a gyökereit, amelyek az ilyen 
helyzetek rögzülése felé mutatnak. Végül kiterjesztheti az elemzését mindazokra a 
társadalmi intézményekre, politikákra, szervezetekre, emberi kapcsolatrendszerekre, 
családi, szakmai, helyi együttműködési modellekre, amelyek tartalma, működése, 
jelentősége a munkanélküliséggel való együttélés során óhatatlanul módosul.
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Magyarországon a kilencvenes években hirtelen növekedésnek indult munkanél
küliség egyik jellemzője ma a tartósan munkanélküliek magas aránya. 1994 IV. ne
gyedévében a KSH felmérése szerint a munkanélküliek 44,4 százaléka (mintegy 190 
ezer fő) már több mint egy éve hiába keresett munkát, és az év közepére a munka- 
nélküliség átlagos időtartama már több mint 11 hónapra nőtt (KSH 1995). A nyilván
tartott munkanélküliek mellett — az Országos Munkaügyi Központ úgynevezett 
követéses vizsgálatának becslése szerint — 1994 végén közel 100 ezerre becsülhe
tő azoknak a nem regisztrált munkanélkülieknek a száma, akik korábban szerepel
tek a nyilvántartásban, de az elmúlt négy év során már kimerítették a munkanélküli 
ellátásra való jogosultságukat (Lázár—Székely 1995: 2).

A társadalom átalakulásáról, modernizációjáról, alkalmazkodóképességéről nem 
alkothatunk teljes képet, ha nem vizsgáljuk

-  hogyan élik meg a munkaerőpiacról való kiszorulást a tartósan munka nélkül 
maradók,

-  milyen jellegű és mekkora tartalékokkal rendelkeznek, milyen társadalmi ellátó 
rendszerekre tudnak és/vagy kényszerülnek támaszkodni,

-  meddig terjed a társadalmi gondoskodás,
-  át tudják-e alakítani és milyen módon a maguk és családjaik életvitelét,
-  a családi, társadalmi kapcsolatrendszerek átalakulásának milyen következmé

nye lesz cselekvési lehetőségeikre, a kényszerekhez való alkalmazkodás milyen kor
látokat emel és milyen következményekkel,

-  képesek-e és mely családok védőhálót fonni a munkanélküliek köré,
-  ők maguk milyen lehetőségeket látnak munkaerejük hasznosítására,
-  a munkanélküliek mely csoportjainak és mennyire marad kihasználatlan a mun

kaereje,
-  munkaerejük kihasználatlansága vagy a munkanélküliség szülte formákban való 

kihasználása milyen következményekkel jár rájuk a és szűkebb-tágabb környezetük
re nézve,

-  létrejönnek-e, erősödnek-e a munkaerőpiaci kényszer nyomása alatt és milyen 
feltételekkel az alkalmazkodáshoz, a fennmaradáshoz szükséges együttműködés 
családi, helyi, kis-közösségi, kisvállalkozói mintái,

-  a munkaerőpiaci integráció ellehetetlenülésekor élnek-e, életre hívhatók-e tár
sadalmi integráló mechanizmusok, ha igen, milyenek?

Az e tanulmányban összefoglalt kutatás3 e kérdésfeltevések jegyében indult an
nak tudatában, hogy átfogó válaszok természetesen csak több, szélesebb körű 
szociológiai vizsgálattól várhatók.
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A kutatásról

Vizsgálatunk során azokat tekintettük tartósan munkanélkülieknek, akik kimerítették 
járadékfolyósítási lehetőségüket, ami az általunk megkérdezettek körében egytől 
akár két évig terjedő időtartam is lehetett, hiszen 1991 óta az ellátásban tölthető időt 
több lépcsőben csökkentették. A kutatást egy kisebb körzetben folytattuk, célunk 
nem a reprezentativitás, hanem a probléma feltárása és az alkalmazkodási lehető
ségek típusainak leírása volt.

1993. április és szeptember között Szolnokon és a város két környékbeli telepü
lésén készítettünk interjúkat összesen 75 tartósan munkanélkülivel életútjukról, mun
kanélkülivé válásukról, családi viszonyaikról, megélhetésükről. Az év folyamán 
résztanulmányokban elemeztük a város és környéke foglalkoztatási helyzetét, a 
munkaügyi kirendeltség adatai alapján a körzetben regisztrált munkanélküliek, vala
mint azok összetételét, akik terepünkön kimerítették az ellátásra való jogosultságu
kat. A munkanélkülieket lakásukon kerestük fel, hogy képet kapjunk a 
lakókörnyezetről, szomszédságról, az életvitel helyi kapcsolatokban és tárgyakban is 
megragadható módjairól. Nem az életkörülmények pontos mérését tartottuk azon
ban feladatunknak, hanem azt, hogy a legkülönbözőbb helyzetekben munka, mun
kahely nélkül maradtak alkalmazkodását, cselekvési lehetőségeit próbáljuk leírni. 
Vizsgálatunk nem arról szól, hogyan oszlanak meg a tartósan munkanélküliek külön
böző anyagi, lakás, családi, kulturális jellemzők szerint — idővel, szélesebb körben, 
nagyobb ráfordítással valószínűleg ilyen kutatásokra is lesz nemcsak szükség, de 
lehetőség is — , hanem egy több társadalmi rétegbe behatoló társadalmi jelenség 
sokarcúságáról.

Minthogy az interjúk során inkább bizalmi kapcsolatot próbáltunk kialakítani, hogy 
az életvitel, az alkalmazkodás lehetőségeit, sokféle, és ha nem is szabálytalan, de a 
szabályokat esetleg kikerülő ösvényeit megismerjük, ezért az anyagiak, bevételek és 
tartalékok pontos, összegszerű rögzítésére nem is törekedtünk. Egy ilyen szűk körű 
vizsgálatban a kérdezettek szituációjáról, életvitelük mindennapjairól a jövede
lemforintok viszonylag pontos bevallásánál többet mond egy-egy történet arról, ho
gyan cserélik ki nagyobbra a növőfélben levő kamaszgyerek már hónapokig hordott 
cipőjét minőségi hibára hivatkozva, hogyan lehet albérleti díjat törleszteni a főbérlő 
gyertyafényes családi vacsoráinak elkészítésével és felszolgálásával, hogyan válik el 
hivatalosan és lesz segélyezetté, miközben továbbra is együtt gazdálkodik egy há
zaspár, vagy hogyan fontolgatják, egy térdműtéttel járó nagyobb fokú leszázaléko- 
lás —  a biztos készpénzjövedelem —  és a biciklizés —  a nagyobb 
mozgáslehetőség — közti választást.
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A munkanélküli szituációk sokfélesége

A megkérdezettek lakáskörülményei, tárgyi környezete, életvitele, anyagi helyzete 
igencsak eltérő volt. Jártunk fűtetlen vályogházban és többszintes, parabolaanten- 
nás villában, lakótelepi „menedékhelyen" és tisztes belvárosi polgárházban egy
aránt. Több esetben ültünk félig-háromnegyedig kész házakban, amikor olyan 30- 
40 év körüli munkanélküliekkel beszéltünk, akik a nyolcvanas évek végén fogtak 
építkezésbe, de a kilencvenes években már nem tudták a válaszfalakat vagy a va
kolást befejezni. De találkoztunk olyan esettel is, amikor egy társasházi közös képvi
selőnek épp az építkezés elhúzódó bonyolítása nyújtott megélhetési lehetőséget.

Voltunk néhány éve épült házban, lakásban, ahol még nem tellett berendezésre, 
mosógépre, videóra, de olyanban is, ahol már elkezdték eladogatni a bútorokat, 
tartós fogyasztási cikkeket. Jártunk olyan munkanélkülinél is, akit — a családsegítők 
közreműködése eredményeképpen — a házába befogadott, lakás nélküli, ám mun
kahellyel bíró rokonok tartanak el. Kopogtattunk bezárt kapukon, ajtókon hiába, 
amíg aztán a szomszédok útmutatása nyomán megtaláltuk a keresett, többnyire 
egyedülálló vagy kisgyerekes munkanélkülit szüleinél, rokonainál, barátainál, ahol fű
tött a ház és közösen megfőzhető az ebéd.

A szituációk sokfélesége mellett megítélésük, a problémák érzékelése, átélésük 
mikéntje, a remények és a kilátások felmérése is nagyon eltérő volt a megkérdezet
tek sokszor hasonló adottságú csoportjai között. Egyformán lelakott lakásokban ta
lálkoztunk jó kedélyű családokkal, de magukba roskadt emberekkel is, segélyekért 
önmaguktól folyamodókkal, de olyanokkal is, akiket a körzeti védőnőnek kell a se
gélyezők figyelmébe ajánlani. Azt tapasztaltuk, hogy a viszonylag jó helyzetben élő 
munkanélküliek a lefelé csúszást rosszabbul élik meg, elégedetlenebbek sorsukkal, 
nehezebben békéinek meg a társadalom nyújtotta lehetőségekkel, mint azok, akik 
már a hetvenes, nyolcvanas években is rosszabb körülmények között éltek, anyagi 
nehézségekkel küzdöttek. Az előbbiek között sokan panaszkodtak pszichés gon
dokról, idegkimerültségről, családi megpróbáltatásokról, válságokról.

Volt, aki parkolópályán érezte magát, és látott esélyt az újraindulásra, de volt, aki 
már átérezte a tartós munkanélküliség rázáruló csapdáját — képzettsége, gyakorlati 
tudása elévülését, a munkaadók bizalmatlanságát az idősödő és egyre régebben 
munka nélkül levő álláskeresővel szemben. A kutatás során egyaránt tapasztaltuk 
egy tartósnak ígérkező állapot kényszerű elfogadását, a belenyugvást, az erre „be
rendezkedő" életvitelt, csakúgy, mint az erőforrásgyűjtő és kitörési szándékokat 
vagy az első tétova kilépéseket.

A Szociális Törvény alapján 1993 elejétől bevezetett jövedelempótló támogatást 
az interjúkészítés periódusában kezdték igényelni a megkérdezettek. Mintegy há
romnegyedük úgy nyilatkozott, hogy alacsony családi jövedelme alapján jogosult 
erre a támogatásra, de a vizsgálat idején a megkérdezetteknek még csak mintegy 
fele kapott ebből a segélyből. Közülük azonban többen korábban és viszonylagos 
rendszerességgel már részesültek egyéb szociális — például gyereknevelési, ruha-, 
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élelmiszer- stb. —  segélyekben. A segélyezettek köre tágabb volt, mint a kifejezet
ten rossz lakás- és települési körülmények között élőké. Beletartoztak például kultu
rált falusi vagy lakótelepi környezetben élő gyermekes családok is, ahol a gyesen 
levő vagy leszázalékolt egyik szülő mellett lett munkanélküli a másik szülő, vagy 
középkorú, kereset nélkül maradt egyedülállók is.

A tartós munkanélküliséghez vezető pályák

A megkérdezés időpontjában tartósan munka nélkül levők, és a munkahelykeresés
ben több kudarcot is megélők között karakterisztikusan két típusú életút írható le. Az 
egyik, a korábban sokféle munkahelyet és sokféle munkakört megjárt munkaválla
lóé. Képzettséget nem igénylő vagy betanított munkákban korábban, akár évtizede
ken át is munkahelyről munkahelyre, esetleg városról városra, falura és vissza ván
dorlókra, nőkre és férfiakra egyaránt jellemző lehet ez a „sehova se vezető" munka- 
vállalói pálya. Vannak közöttük szakképzettek is, akik pályafutásuk nagyobb részé
ben nem a szakmájukban dolgoztak, esetleg, többnyire vállalati tanfolyamokon, kü
lönféle képesítéseket is szereztek, amelyeket aztán később szintén nem használtak. 
Az általuk korábban betöltött, a munkáltatók szemében és a munkaszervezetekben 
perifériálisnak minősülő munkakörökben a recesszió óta nem nyílnak foglalkoztatási 
lehetőségek.

A fenti életutat bejárók között találkoztunk néhány olyan tartósan állás nélkül ma
radt emberekkel is, akik a nyolcvanas években még sikeresen „ingáztak” a különbö
ző munkahelyeikhez, azok piacaihoz, eszközellátásához többé-kevésbé kötődő, 
másodállású kisiparosság, kisvállalkozás és a főmunkahelyi vgmk-zás között. Ezek 
a gyakorlott, leginkább az építőiparhoz, szolgáltatásokhoz kapcsolódó vagy gépkar
bantartó, szerelő tevékenységekben jártas szakmunkások „piacaik” összeomlását 
és a hátországukként szolgáló nagy, ipari, építőipari, szolgáltató vállalatok felbomlá
sát követően sem tőkével, sem eszközökkel nem rendelkeznek önálló vállalkozói 
tevékenység megindításához. De a nagyvállalatok által annak idején támasztott hi
ányszituációkon és a lakosság minimálisra redukálódott igényein kívül új piacok fel
tárására nem is képesek.

Egy másik típust képviselnek azok, akik egy munkáltatónál dolgoztak egész éle
tükben, vagy életük nagyobb részében. Tíz-tizenöt vagy akár harminc-harmincöt év 
után ezektől a csődbe ment vagy a létszámukat radikálisan leépítő cégektől lettek 
munkanélkülivé. Korábbi stabil munkáltatójukhoz kötődött képzettségük és gyakorla
tuk leértékelődött, megszokott munkavállalói magatartásuktól idegen a munkahely- 
keresés, a munkaerőpiaci alkalmazkodás. Sajátos altípusa ennek az életútnak a 
tartósan munkanélkülivé vált egykori alacsonyabb rangú katonatiszteké. Az ő helyze
tüket nehezítik a velük szemben táplált munkaadói előítéletek, és az is, hogy katonai 
pályafutásuk során ugyan sokfelé megfordultak az országban, de ezáltal gyökértele- 
nek is legutolsó lakhelyükön, épp ott, ahol létszámleépítésüket elszenvedték.
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A munkahelykeresést, a különböző munkafeltételek elfogadását nehezítő tényező 
az a sokféle és gyakran munkahelyi eredetű egészségkárosodás is, amiről a meg
kérdezettek mintegy negyede számolt be. Egészségi állapotuk miatt már nem vállal
hatnak nehéz fizikai munkát, egészségkárosító, vegyhatású környezetet, sem álló 
munkát, és csak hosszabb utazással elérhető munkahelyeket sem. Sokuk számára 
ugyanakkor, paradox módon a betegségek —  az ízületi, idegi, vérkeringési, gyo- 
morbántalmak —  jelenthetik a munkanélküli ellátás kimerítése után a várt és remélt 
leszázalékolás, a rokkant nyugdíj ellátásának biztonságát.

Kereslet és kínálat a helyi munkaerőpiacon

Szolnok és környéke, ahol vizsgálatunkat folytattuk, az országos munkanélküliségi 
átlagnál rosszabb képet mutat, bár nem tartozik a legválságosabb térségek közé. 
Vizsgálatunk idején, 1993 közepén a 13 százalékos országos átlaghoz képest a 
megyei munkanélküliségi ráta 17 százalék körül volt, Szolnok városában viszont az 
országossal megegyező. A járadékos idejüket kimerítő, tartós munkanélküliek ne
mek és korcsoport szerinti összetétele e környéken nem különbözött lényegesen a 
regisztrált megyei munkanélküliek összességétől.4 Képzettségüket illetően azonban 
a járadékukat kimerítők valamivel alacsonyabb szinten voltak, mint az itt regisztrált 
munkanélküliek összessége. (Az általunk meginterjúvoltaknak viszont többsége ren
delkezett nemcsak szakmával, hanem valamilyen középfokú végzettséggel is.)

Azokat, akik az 1993-as év első öt hónapjában kimerítették járadékukat, az ellá
tási idő alatt e körzetben átlagosan 2,5-szer közvetítették ki. A közvetítés révén 11 
százalékuk átmenetileg elhelyezkedett, majd visszakerült az ellátásba. E tartós mun
kanélküli körben különösen alacsony volt azoknak az aránya (1,5% az akkori orszá
gos 5%-hoz képest), akiknek a helyzetén valamilyen aktív foglalkoztatáspolitikai 
eszközzel, átképzési támogatással, közhasznú munkával, vállalkozói vagy bértámo
gatással próbáltak volna javítani.

Bár a nyilvántartás szerint az ellátási idejüket kimerítők mérsékelt kereseti igénye
ket jeleztek — kétharmaduk 8000 forinttal beérte volna — a Munkaügyi Központ az 
elhelyezkedést megakadályozó tényezők között első helyen mégis a kereseti igé
nyek teljesíthetetlenségét jelölte meg. Emellett a szakképzetlenség, egyes szakmák 
túltelítettsége és több esetben a kedvezőtlen munkarend (váltott műszak, éjszakai 
beosztás) hiúsította meg sokak újra munkába állását. Mind a nők, mind a férfiak 
túlnyomó többsége állandó délelőtti munkát nyújtó állásra várt e körzetben.

És mit kínál, kínál-e egyáltalán valamilyen álláslehetőséget a környék munkaerő- 
piaca? Milyen az a gazdasági, foglalkoztatási környezet, amelyben az emberek ke
reseti és más munkafeltételbeli igényeiket megfogalmazzák? (Schwertner 1993.) A 
megyében a nagyvállalati csődök és bezárások révén a foglalkoztatás struktúrája a 
közép- és kisvállalkozások felé tolódott. Az 50 főnél kevesebbet foglalkoztató szer
vezetek aránya 1993-ban a megye gazdálkodó szervezeteinek 83 százalékát tette
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ki. Ám a kis- és középvállalkozások „a munkaerőkínálatnak csak elenyésző részét 
képesek felszívni. Jelentős létszámigénye a feldolgozóipari ágak kivételével, egyik 
ágazatnak sem volt. Szórványos az építőipar, a kereskedelem és a szolgáltatások 
munkaerő-kereslete, a mezőgazdaságnak csak idénymunkára volt bejelentése" —  
állapította meg a megyei prognózis (RMP 1993: 6). A ruha- és konfekcióipari állás
helyek az alacsony keresetek miatt maradtak betöltetlenek, néhány magas szintű 
képzettséget, nyelvtudást igénylő munkahelyre pedig nem volt a megyei munkanél
küli állományból alkalmazható munkavállaló.

A megkérdezett tartós munkanélküliek a munkaügyi kirendeltséggel tartott kap
csolat mellett az ismerősök körében és újsághirdetések útján próbálnak munkahe
lyet találni. Azt tapasztaltuk, hogy bár a községekben vagy a város falusias szélein 
intenzívebben tartják egymással a szomszédsági kapcsolatokat az emberek, így a 
munkanélküliek is, de a kevés és nagyjából homogén információforrás kevesebb 
eséllyel tájékoztatja őket új munkalehetőségekről. A városi környezetben a munka- 
nélküliek ugyan zártabb életet élnek a „négy fal között", de a ritkább és futólago
sabb kapcsolatok is (a szomszédsággal, a parkolókban, a boltokban, 
„diszkontokban", buszmegállókban, újságárusoknál, a könnyebben elérhető szociá
lis intézményekben) heterogénebb információs lehetőségeket nyújtanak a munka- 
helykereséshez.

Csekély munkakereső intenzitást felmutató csoportnak tekinthetjük azokat, akik a 
munkaügyi kirendeltségtől mindössze egy-két számukra nem elfogadható, vagy már 
betöltött állásra kaptak ajánlatot, s ezenkívül ismeretségi körükben érdeklődtek mun
kák iránt. A nagy munkahelykereső intenzitásról pedig álljon itt egy példa.

A létszámcsökkentés miatt munkanélkülivé lett vasutas sikertelenül próbálkozott 
egy hegesztőtanfolyammal, majd sikeresen elvégzett egy elektromos targoncaveze
tő tanfolyamot. Mire ez utóbbit befejezte, már nem volt szükség annyi targoncásra, 
s elutasították, mert nem volt gyakorlata, és a robbanómotoros targoncák kezelését 
sem ismerte. Munkanélküli járadékát több szakaszban merítette ki, hosszabb-rövi- 
debb időre talált munkát, majd ismét újabb után kellett néznie. Dolgozott gépi vasa
lóként egy ruhaipari kft-nél, kertészeti segédmunkásként egy vegyi gyárban, majd 
Kinder-tojásokat állított össze egy másik kft-nél, jelentkezett targoncavezetői tudást 
is igénylő könnyű fizikai munkára, amire az interjúkészítés időpontjáig nem válaszol
tak, és jelentkezett az Álláskeresők Klubjának önmenedzselő tanfolyamára. (Hasonló 
munkakereső tevékenységről beszámoltak korábban adminisztratív munkaköröket 
betöltő nők is, akik titkárnői, menedzserképző, szövegszerkesztő tanfolyamok után 
próbálkoztak hiába különböző hivatali munkakörökbe visszajutni.)

Intenzív munkakeresésnek tekinthetjük az önfoglalkoztatásra, valamilyen vállalko
zás beindítására tett erőfeszítéseket is. A megkérdezettek 10 százaléka próbálkozott 
—  hiába —  valamilyen, kereskedelmi, vendéglátóipari, kisipari, állattenyésztői üzlet
szerű, önfoglalkoztató tevékenységgel, bukással, anyagi veszteséggel végződött a 
kísérlet. A meginterjúvoltak közül mindössze kettőnek sikerült önfoglalkoztató vállal
kozóvá válni, egyharmaduk pedig (új élettársa mellé) társult be egy vállalkozásba.
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Az alkalmazkodási stratégiák családi jellege

Vizsgálatunk során a tartós munkanélküliek két egymással összefüggő alkalmazko
dási útját próbáltuk felderíteni: az egyiket a munkavállalás, munkaerő-hasznosítás 
terén, a másikat a megélhetés, fennmaradás terén, majd mindezeken keresztül a 
társadalmi integráció tágabb terrénumán. A figyelem előterében többnyire a munka- 
nélküliek munkát kereső, munkavállalói stratégiái, munkaerőpiaci visszaintegrálódási 
törekvései (vagy passzivitása) állnak. Azt tapasztaltuk azonban, hogy a tartós mun
kanélküliek munkaerőpiaci integrációs törekvései nem szűkíthetők le a meghirdetett 
és üresen álló álláshelyek iránti keresletükre.

Munkaerő-hasznosításuk igen tágan értelmezendő, hiszen sokféle munkaerő
hasznosító lépést tesznek, amelyek nemcsak kereseti lehetőséget eredményeznek 
(feketén), hanem piaci bevételt (háztáji gazdálkodással, fusizással), naturális ellátást 
vagy csereügyletet (pénz kizárásával), tehát sokféle társadalmilag hasznos munkát. 
E tevékenységek közül néhány a formális munkaerőpiaci integrációhoz is elvezethet, 
például az önfoglalkoztató vagy családi vállalkozásig, a munkaviszony, a munkavég
zés formalizálásáig.

E téren követett megfontolásaik azonban nem deríthetők fel kizárólag a „mennyi
ért vállal munkát a munkanélküli", „milyen elérhető kereset ösztönöz a munkanélküli 
ellátás vagy szociális támogatás ellenében munkavállalásra" és hasonló típusú kér
désfeltevésekkel. Természetesen fontos ismerni a munkahellyel szembeni anyagi el
várásokat, a munkavállalás ráfordítás/hozam arányát az inaktivitás, a 
munkanélküliség keresetkiesés/kompenzálás arányával összevetve. Ám miként álta
lában a bér — több, jobb, elkötelezettebb stb. munkára — ösztönző hatása is csak 
tágabb szervezeti, társadalmi érdekviszonyokból érthető meg, úgy a betöltetlen ál
láshelyek elfogadására, önfoglalkoztatásra, vállalkozásra ösztönzést is több és tá
gabb gazdasági, társadalmi alkalmazkodási lehetőség (a társadalmi ellátó 
rendszerek, a az otthoni és alkalmi munkaerő-hasznosítás, a családi kooperációk 
stb.) számbavételével lehet kialakítani.

A munkaerő-hasznosítás tehát nem egyéni, hanem több társadalmi és helyi 
adottság által kondicionált családi stratégia része. A megkérdezettek —  termé
szetesen a nem magányos egyedülállók kivételével — nemcsak egyéni lehetőségeik 
és anyagi kalkulációik szerint keresték munkaerő-hasznosítási alternatíváikat, hanem 
családi viszonyaik összességének figyelembevételével és kényszerével mérlegelték 
a megélhetés, fennmaradás, hasznos életvitel rövid és hosszabb távú megoldásait. 
E tágabb családi kalkulációt és befolyást a munkaszociológia a munkavállalói straté
giákban —  női munkavállalási döntéseknél, munkahelyi magatartásoknál, háztáji, 
második gazdaságbeli tevékenységeket végzőknél, a fiatal és az időskorú dolgozók 
eltérő érdekeltségében —  már régebben kimutatta. A tartós munkanélküliség kény
szerítő körülményei közepette a munkanélküliek életvitelének, fennmaradásának al
ternatívái még erősebben kötődnek a családok erőforrásainak összességére épülő 
stratégiákhoz. Még egyedülállók, egyedül élők esetében is felfedezhető a távolabbi 
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— esetenként a munkanélküliség hatására újraszőtt — családi szálakba kapaszko
dás. Ezek mellett a lakóhelyi és szomszédsági kapcsolatok is bizonyos, bár áttétele
sebb szerepet töltenek be a munkaerő-hasznosító stratégiák alakításában.

A munkanélküliségből a vállalkozásba átlépni képesek egyértelműen stabil anya
g i és lakásviszonyokkal bírtak és olyan családi háttérrel, amely a vállalkozás —  kis
ipar, kiskereskedés —  ellátásához a család tagjai között az eszközök (lakrész, 
garázs, autó), az energiák és az időráfordítások rugalmas kombinálását és kiterjesz
tését teszik lehetővé. Volt néhány olyan megkérdezett is, aki a maga tartósan mun
kanélküli állapotában „hátteret" biztosít a család (szülő, gyerek, testvér stb.) 
valamely vállalkozói tevékenységben potenciálisan jobb esélyekkel bíró, más tagjá
nak, például részt vállal a gyerekek nevelésében, a háztartás vezetésében, beszer
zésekben. Másokról tudni, sejteni lehetett, hogy a munkanélküliségben „erőt 
gyűjtenek” , olyannyira, hogy még a munkanélküli ellátás is a család induló tőkefel
halmozásának része valamilyen vállalkozás indításához.

Az egyik vállalkozó, magasan képzett agrárszakember, miután kitöltötte a jára
dékfolyósítás teljes idejét, saját házuk udvarán nyitott kiskereskedést. A szülőkkel 
kialakított munkamegosztásban szerzi be az árut, és végzi a kiszolgálást — a falu
ban nyílt két tucat hasonló kisbolt nagy konkurenciája közepette. A másik vállalkozó 
egy, régebbi kapcsolatok révén olcsó bérletként megszerzett lakótelepi garázsban 
rendezte be először sikertelen cipőboltját, majd zöldségüzletét, amit több családtag, 
szülők, gyerekek, sógorság bevonásával működtetnek. A boltban a család város 
környéki telkének termését is értékesítik.

A vállalkozó egy másik típusát képviseli az a férfi, aki valamikor a környék kez
detben állami, szövetkezeti, majd szerződéses kereskedő, vendéglátós elitjéhez tar
tozott, képzett kereskedelmi szakember, különböző kereskedelmi iskolái mellett még 
a Marxista Esti Egyetemet is elvégezte. A hetvenes évek közepétől boltokat, ven
déglátóhelyeket futtatott fel. Vizsgálatunk idején több, nagyobb horderejű vendéglá
tós vállalkozás, üdülőövezet, panzió tervéhez keresett társakat és a saját —  a többi 
munkanélkülihez képest valószínűleg jelentős —  anyagi erőforrásait meghaladó tő
két. Saját házának pincéjében ugyanakkor családja távolabbi tagjai működtetnek 
egy —  állításuk szerint nem sikeres —  sörözőt.

Életvitel a tartós munkanélküliség állapotában

A kutatásunk során meginterjúvoltak megerősítették azt a külföldi és sajnos már a 
hazai irodalomból is jól ismert képet, hogy az elhúzódó, tartós munkanélküliség az 
anyagi veszteségek mellett sokszor nagyobb és kevésbé is tolerált társadalmi s ü l 
lyedéssel jár. Már a munkanélküliség során elszenvedett anyagi veszteségek, jöve
delemkiesés és egyéni, családi, társadalmi kompenzálási lehetőségei sem azono
sak minden munkanélküli számára, a családi, társadalmi presztízsvesztés mértéke 
és annak érzékelése pedig még több társadalmi, morális, kulturális tényező függvé
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nye.5 A társadalmi megbecsültség zuhanásának érzete sokaknál együtt járt családi 
szerepük leértékelődésével, valós vagy vélt presztízsveszteséggel. Korábbi baráti, 
ismeretségi körük, amely igen gyakran a munkahelyhez kötődött, beszűkült.

A takarékos életvitel fő megoldásai a diszkont boltok, és a „lengyel piac". A 
közlekedési kiadások megtakarítása érdekében a hétköznapi mobilitást, a városba 
buszozást is meggondolják. A napi háztartás spórolási technikáit — a „ki nem dobni 
élelmiszert” elvet, a költségesebb anyagok helyettesítését, a ruházat javítását, a sze
relő szolgáltatások pénzkímélő cseréjét —  is újratanulja a legtöbb tartós munkanél
küli. A megkérdezettek között a fiatalok kevesebb ismerettel bírtak a megtakarítások 
mikéntjét illetően, mint a középkorosztály, amely szüleitől még az ötvenes-hatvanas 
években láthatta a háztartási takarékoskodás technikáit.

Sokan jelezték a szórakozási lehetőségekről, többnyire moziba járásról és a ru
házkodási igényekről való lemondást. Több helyen a szomszédság közösen olvassa 
az újságokat. A felkeresett kisgyerekes családok egy részében azt is említették, 
hogy a gyerekek távol maradnak a költséges iskolai kirándulásoktól. Az értelmiségi 
vagy fehérgalléros munkakörökből, esetleg alsó vagy középszintű vezetői beosztá
sokból munkanélkülivé váltak a pesti opera- és színház-látogatásokról való lemon
dást, a könyvvásárlások elmaradását, a már elértnek tudott középosztályi 
pozíciókból való kihullásként fogalmazták meg. A takarékosabb életvitel kényszere 
miatt némelyikük —  többnyire az egyedülállók vagy gyerekeiket egyedül nevelők —  
a táplálkozási, sőt a gyógyszerigényeket is minimálisan tudták csak kielégíteni. Volt, 
aki a fogait nem tudta megcsináltatni, és olyan is, aki elkopott művégtagjától szen
ved, amíg a szabályok szerint nem kaphat újat.

Másoknak még voltak mozgósítható tartalékaik. így például öten autójukat adták 
el, hárman magas rezsiköltségű vagy törlesztésű, nagyobb, vagy jobb helyen levő 
lakásaikat cserélték kisebbre, részben a nagy hátralékok rendezése, részben kész
pénzhez jutás érdekében.

A legrosszabb anyagi, emberi szituációkat (pszichoszomatikus eredetű betegsé
gek kialakulását, súlyosbodását) azoknál a tartós munkanélkülieknél tapasztaltuk, 
akik egyedül vagy szélesebb és stabilabb családi háttér emberi, pszichikai, anyagi 
támogatása nélkül éltek. A gondok tágabb körben való megosztása, a nagyobb 
hétvégi családi összejövetelek, a háztartás egyes tevékenységeinek (bevásárlás, 
befőzés, disznóhizlalás, ruhajavítás stb.) megosztása még a nem együtt lakó csa
ládtagok között is többet jelentenek, mint pusztán az anyagi terhekben való oszto- 
zást: az emberi háttér biztonságérzetét is nyújtják. Ezt a megkérdezettek mintegy 
negyedének esetében tapasztaltuk.

Úgy tűnik, hogy a munkanélküliség okozta veszteséget és bizonytalanságot az 
együtt élő több generációs családok könnyebben tudják ellensúlyozni, ha kompen
zálni nem is. Volt, ahol a három-négvgyerekes családban a nagylány volt az egyet
len kereső, máshol a „kisvő”. A háztartás, a gyereknevelés különféle munkái, a 
közös beszerzések, például a közös újságolvasás költségei azonban megoszlottak 
a családtagok között, és néhány alkalmi jövedelem is kiegészítette az ilyen háztartá-
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sokat. Ugyanakkor a lakás-, házfenntartás egy főre eső rezsije jóval alacsonyabb 
lett, mint a több, önállóan élő, kisebb család esetében.

Hasonló stabilitást nyújt a tartósan munka nélkül maradt nók számára a háztar
tásbeli szerep új-régi funkcióinak, a család, a kereső férj ellátásának, a háztartás 
„főállású vezetésének” vállalása a stabil munkával és keresettel rendelkező családfő 
oldalán. Ez főként az alsóbb középrétegekből való, egykor dolgozó nők előtt álló, 
általuk gyakran kényszerűnek is talált lehetőség. A megkérdezettek között is volt 
több ilyen, munkanélküliből háztartásbelivé lett asszony, jó anyagi és lakáskörülmé
nyek között, akik jelezték, hogy szívesen vállalnának képzettségüknek megfelelő 
munkát.

„Alkalmizás" — jövedelemkiegészítés, munkaerő-hasznosítás, 
fennmaradás

Miközben a megkérdezettek a jövedelmek alkalmi kiegészítésének sokféle módjáról 
szóltak, az ilyen jellegű tevékenységek sokféle funkciójára is rávilágítottak. Mintegy 
harmaduk olyan tevékenységet folytat, amelyet korábban a második gazdasághoz 
soroltak, ma azonban — feketének talán nem —  inkább „szürkének", informálisnak 
tekintetenek.6 Többségüknél ez leginkább a saját vagy a családi igények kielégíté
sét, esetenként és kisebb mennyiségben piacra is szánt zöldség-, gyümölcs-terme
lést, baromfitenyésztést, disznóhizlalást jelent saját házuk vagy városszéli, saját vagy 
bérelt telkeken. Akad, aki a kiskert virágait viszi a piacra. A lakótelepiek között az 
árnyékgazdasági tevékenységek gyerek- vagy házfelügyeletet, liftkarbantartást, a 
férfiaknál szerelő, a nőknél varrónői, bejárónői munkák vállalását jelentik. A tartósan 
munkanélküli férfiak között néhányan alkalmi munkaként különböző felvásárló, „ba
tyuzó", „felhajtó", közvetítő (pl. ingatlanközvetítő), kereskedelmi tevékenységről, a jó 
erőben levő fiatalok testőrszolgáltatásokról számoltak be.7

Az alkalmi munkát végzők csoportja mintánkban egyrészt középkorúakból, más
részt a szülőkkel még családtagként élő fiatalokból áll. Az egykori második gazda
ság, a nyolcvanas évek kisvállalkozói formái és a kisiparosság között nemrég még 
fluktuáló szak- és betanított munkásai a munkával ellátott iparosokkal, vállalkozókkal 
próbálnak kapcsolatot tartani, és rendszertelenül, többnyire kisebb alkalmi munkák
kal szereznek jövedelmet a munkanélküli ellátás vagy a jövedelempótló támogatás 
mellé vagy annak hiányában. Részben az építőipar kínál némi szűk lehetőséget e 
rétegnek. Sokan, nők és férfiak egyaránt, a kereskedelem vagy a szolgáltatások 
hézagaiban jutnak alacsony, de viszonylag rendszeres jövedelemhez. A fiatalok in
kább a vendéglátóiparban és a kereskedelemben találnak rendszertelen foglalkozta
tásra. Néhányan a „lengyel piacon" árulnak órabérben, mások megbízásból külföldi 
turista utakon hoznak be árut kereskedőknek. Megint mások beteggondozást, étel- 
szállítást, házi munkákat vállalnak. Hamburgersütésről, pincérkedésről, utcai könyv
árusításról számoltak be a fiatalok.
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Az alkalmi munkavégzés lehetősége ugyanakkor minimális volt azok között a 20 
és 30 év közötti családos fiatalok között, akik családjuktól távolra házasodtak. így 
nem alakult ki kapcsolatrendszerük a fekete, illetve az önkéntes segítő munkák pia
cán sem. A segélyekre, juttatásokra berendezkedők nagyobbik része is törekedett 
arra, hogy a megszerezhető minimális biztonságot alkalmi munkákkal növelje. Ott
honi, házkörüli, a szomszédságnak végzett apróbb munkák (árokásás, szőlőperme
tezés, lift-ügyelet stb.) teszik ezt lehetővé számukra.

Mindebből az árnyékgazdaság, a fekete munka többféle, munkanélküli rétegen
ként is különböző funkciói rajzolódnak ki. Egy rétegnél valóban a bevételekkel való 
ismert anyagi kalkuláció eredménye a feketén végzett munka: az adózás és a ma
gas bérjárulékok elkerülése, valamint a munkanélküli ellátás, illetve annak kimerítése 
után a szociális juttatások fenntartása teszi érdekeltté az árnyékgazdaságban több
kevesebb rendszerességgel értékesíthető szakmával és gyakorlattal bírókat a hiva
talos munkaviszony vagy formális vállalkozás elkerülésében. A első munkahelyüket 
kereső fiatalok számára a rendszertelen alkalmi munkák belépési lehetőséget nyújt
hatnak a munkaerőpiacra. Kapcsolatokat építhetnek munkaadókkal és gyakorlatot 
szerezhetnek tanult szakmájukban vagy más munkákban. Egy jelentős réteget pe
dig a szegénység kényszere hajt más megélhetési lehetőség híján az alkalmi, fekete 
foglalkoztatás kemény feltételeinek — alacsony bérek, rossz munkafeltételek — el
fogadására.8

A családi kooperációk átrendeződése

Évtizedeken át a munkavállalói magatartásokat, munkahelyi érdekérvényesítő straté
giákat feltáró vizsgálatok azt mutatták, hogy a munkaerő-hasznosítás, az életvitel 
stratégiái a családok erőforrásainak összességével számolva, a családok előtt álló 
különböző feladatokat (gyereknevelés, házépítés stb.) figyelembe véve alakulnak ki. 
Mindez a készpénzzel, az idővel, a család anyagi infrastruktúrájával (ház, lakás, 
esetleg autó, telek, kert stb.) való rendelkezés, az egymásnak nyújtható szolgáltatá
sok (gyereknevelés, háztartás, beszerzés stb.) egészére kiterjed.

A munkanélküli lét kényszerei és nyomása hatására a jól-rosszul működő családi 
erőforrás-gazdálkodásban változások történnek. Egyes esetekben a hirtelen anyagi 
és pszichikai terhek alatt a családi rendszer szinte rögtön szétesik: például, amikor 
a házastársak elválnak, a tehetős nagyszülők kiemelik az egyik, támogatásra általuk 
érdemesnek tartott gyereket, a többieket magukra hagyják. (Mindkettőre adódott 
példa a megkérdezettek között.)

Más esetekben olyan változások indultak el, amelyek hosszabb-rövidebb idő 
után dezintegrálják a családot: a tartalékok felélése, az egyre kisebb és rosszabb 
lakásokba költözés, az adósságok és lakbérhátralékok felhalmozása, az egészségi 
állapot fokozatos rosszabbodása következtében egyre több feszültség keletkezhet; 
akár az egyre inkább a fiatalok támogatására szoruló idősebb családtagok, akár az
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idősek támogatását még tovább igénylő fiatalok között. A többiek terhétől való sza
badulni akarás ilyenkor az egyéni alkalmazkodás felé terel. Eseteinkben volt fiatal, 
aki egy új élettárs vállalkozásában sikeresen állt talpra saját és előző férje hosszabb 
munkanélkülisége után. Más esetekben viszont maguk a kérdezettek számoltak be 
saját és a korábban velük élők, volt házastársak, elköltözött gyerekek munkahelyke
reső, társadalmi integrációs kudarcairól, alkoholizmusról, deviáns magatartások ki
alakulásáról.

A családok közel egynegyedénél tapasztaltunk törekvést, sőt határozott lépése
ket a családi kooperációk kiterjesztésére, megerősítésére, a nemcsak együtt lakók 
között aktivizálható családi szálak újraszövésére.9 Volt a megkérdezettek között 
olyan család is, amely több faluból épp a munkanélküliség növekvő terhei és bi
zonytalansága miatt költözött össze egy település közeli házaiba. Ebben a „nagy
családban" a néhány stabil kereső háztartásának, gyerekei nevelésének ellátása, a 
közös beszerzések hárultak a munkanélküli családtagokra. Még arra is lehetőség 
nyílt, hogy a munkanélküli családtagok (szülők, testvérek) támogatásával a kisgyere
kes fiatalok átképzésre, nyelvtanulásra járjanak munkaerőpiaci pozícióik javítása ér
dekében.

A segítő kapcsolatoktól, a közösen olcsóbb beszerzésekig és háztartásvezeté
sig, a közös újságolvasástól a megélhetési forrásokról szerzett információk megosz
tásáig esetenként a lakóhelyi, szomszédsági kapcsolatok is hasonló fogódzókat 
nyújtottak az alkalmazkodáshoz a tartósan munka nélkül maradtak számára.

A gazdálkodásában racionálisnak tűnő családi alkalmazkodás is súlyos emberi 
problémákhoz vezethet azonban. A tartósan munkanélküliek családjában kiemelt je
lentősége van a havi rendszeres keresetnek, ennélfogva az azt előteremtő család
tagnak is. Ez azonban sok esetben nemcsak a hagyományos férfi családfő, hanem 
a feleség vagy a felnőtt családtag gyerek is lehet. Az ő keresetük mellé kerül be a 
nagy kalapba a kisebb testvér után járó családi pótlék és/vagy jövedelempótló tá
mogatás, szociális segély. Ezeket az utóbbi szituációkat igen reményvesztetten — 
erősödő alkoholizmussal, több egészségügyi problémával —  élik meg a férfi mun
kanélküliek, különösen, ha informális és alkalmi munkákkal nem tudnak hozzájárulni 
a családi jövedelemhez.

A döntően a juttatásokra berendezkedők rétegében nemcsak képzetlen munka- 
nélkülieket, hanem a környék részben vagy egészben leépült nagyvállalatainál 
feleslegessé vált szakmunkásokat, az iparból, közigazgatásból, mezőgazdasági 
nagyüzemekből munkanélkülivé vált, közép-, sőt felsőfokú végzettségűeket is 
ta lálunk. Ők korábban az állami szektor foglalkoztatottaiként, munkahelyválasztásik 
során, munkavállalói stratégiájuk részeként is számot vetettek az elérhető társadalmi 
és vállalati juttatásokkal, táppénz- és nyugdíjlehetőségekkel, gyereknevelési támo
gatásokkal. A tartós munkanélküliségben azonban igénybevételük kényszerűséggé 
vált, és ez a rászorultság mellett a társadalmi gondoskodásra hagyatkozást is 
erősíti.
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A tartós munkanélküliek családjaiban a különböző bevételi források (1. egy vagy 
több családtag keresete; 2. alkalmi jövedelmek, 3. a különböző szociális ellátó és 
segélyrendszerek juttatásai) elérhetőségéből, a családi életviteli, munkamegosztási 
lehetőségek és a munkaerő-hasznosítás alternatíváinak együtteséből az alkalmazko
dás három útját tudtuk megkülönböztetni.

1. Az önfoglalkoztatás és kényszervállalkozás útját, amely a stabil családi háttérre 
és bizonyos szerényebb erőforrásokra alapozódhat. 75 fős mintánkban elenyésző 
volt azok száma, akik sikeresen járták volna ezt az utat. (Voltak viszont szélhámos 
kezdeményezésekbe, például biosertés-tenyésztésbe belebukottak, vagy a lakótele
pi lángossütödéhez szükséges induló tőke összegyűjtéséről hiába álmodozók.)

2. A megkérdezettek legtöbbje a szociális juttatásokra rendezkedett be, s ezek 
révén szerzi meg a minimális anyagi biztonságot, s ezt otthoni, naturális termeléssel, 
lakókörnyezetének nyújtott informális szolgáltatások (szőlőmetszés, bevásárlás, ta
karítás, kútásás, szerelőszolgáltatások stb.) révén megszerezhető jövedelemmel 
egészíti ki.

3. Némileg eltérnek az előbbitől azok az alkalmazkodási módok, amikor a tartós 
munkanélküli a szociális juttatásokat, bizonyos társadalombiztosítási ellátásokat vagy 
a család keresőinek bevételeit viszonylag rendszeres alkalmi munkajövedelemmel 
képes kiegészíteni. E törekvések a 2. pontban jelzettekhez képest többé-kevésbé 
rendszeresebb, a fekete munkák piacán jegyzett tevékenységekkel valósíthatók 
meg, és vagy a munkanélküli tőke- és piaci ismerethiánya, a szűk piaci igények 
miatt nem konvertálódnak formálisan önfoglalkoztató tevékenységekké, vagy az 
adórendszer és a bérjárulékok gátolják hivatalos munkaviszonnyá alakulásukat.

A családi stratégiák hiánya vagy sikeressége várhatóan erősen differenciálni fog
ja a tartósan munkanélküliek táborát. Lesznek tartalmas, munkaerejüket hasznosító, 
családilag és társadalmilag elismert életet élni képesek a jövedelemkiesés ellenére, 
akár azt kompenzálva is. És lesznek, akik a munkaerőpiacról kisodródva, családtag
jaikkal együtt a társadalomban is egyre marginálisabb szituációkba kerülnek. A csa
ládi, stratégiák szűk mozgásterében azonban a munkanélküliség körülményeihez 
való mégoly sikeres alkalmazkodási alternatívák is csak korlátozott lehetőségeket 
engednek a családtagok szakmai, mobilitási, gyereknevelési, pályaválasztási törek
véseiben. Az adott tartós munkanélküliségi szituációban pozitív hatású, a fennmara
dást és a társadalmi integrációt biztosító családi erőforrás-gazdálkodásnak 
alárendelt egyéni választásokból idővel egyéni és családi feszültségek, társadalmi 
veszteségek is fakadhatnak.

Mindenesetre a piaci átalakulás paradoxonának kell tekintenünk, hogy a tartós 
munkanélküliek létével, alkalmazkodási kényszerei révén a gazdaság nem piaci 
szektora tágul. Egy többszázezres réteg részben teljesen és tartósan az állami re- 
disztribúcióra utaltatik, részben pedig a piacon kívüli csereviszonyokai, a benne 
részt vevők körét és a piacon kívüli — pénz nélküli, reciprocitáson alapuló — szük
ségletkielégítés jelentőségét növeli meg.
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Jegyzetek

1 Lásd az Országos Munkaügyi Központ rendszeres jelentéseit és úgynevezett követéses vizsgálatait, a 
KSH Munkaügyi Statisztikai Osztálya munkaerő-felmérését, az ILO/Japan Project és a Munkaügyi Kuta
tóintézet tanulmányait, valamint a TÁRKI és a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Háztartás 
Panel Vizsgálatának publikációit.

2 Bánfalvi Csaba (1992) Csoba Judit (1993; 1994), Laki László (1992) és Tardos Katalin (1992) tanulmányai 
említendők.

3 A kutatás az Aktív Társadalom Alapítvány támogatásával készült. Lebonyolításában a Jász-Nagy kun-Szol- 
nok Megyei Munkaügyi Központ, a Szolnoki Munkaügyi Kirendeltség és a szolnoki Humán Szolgáltató 
Központ munkatársai voltak segítségemre. Az adatgyűjtés, interjúkészítés és -feldolgozás során támasz
kodhattam Laky Teréz tanácsaira.

4 A fontosabb eltérések (százalékban)

megye Szolnok és környéke mintánk

férfi/nő arány 36-61 38-62 55-45
25 év alatti 26 30 12

6 Bár a munkanélküliség mint társadalmi státus korábban nem tapasztalt állapotot jelent minden állás nélkül 
maradt számára, mégis differenciált következményekkel jár különböző rétegekre nézve. Egyes csoportok 
„csak" munkahelyi keresetüket vesztették el, mások a munkahelyükhöz kötődő belső vállalkozói vagy 
mellékfoglalkozású kisvállalkozói lehetőségeikből fakadó jövedelmeiket is, megint mások a főmunkaidős 
munkahelytől függetlenül folytatott korábbi második gazdaságbeli lehetőségeiket is.

6 Hasonló nagyságrendű alkalmi munkavégzésről, szürke vagy fekete foglalkoztatásról számolnak Bánfalvi 
Cs. (1992), Csoba J. (1993; 1994), Laki L. (1992) vizsgálatai is. A Háztartás Panel legutóbbi jelentése 
(T óth 1994) a megkérdezett munkanélküliek 6 százaléka esetében jelezte alkalmi fekete munkák végzését; 
ez a szám azonban az előző évben tapasztalt arány kétszerese.

7 Laki L. kutatása azt jelezte, hogy a második gazdaságnak ezt a szektorát a piaci kapcsolatok alacsony 
szintje és a naturális önellátás irányába való kényszerű elmozdulás jellemzi (Laki 1992: 54, 61).

8 Offe— Heinze (1992) a formális munkaviszonyon kívüli munkaerő-hasznosítás kilenc fajtáját különbözteti 
meg az alkalmi munkáknak, önellátó, naturális cseretevékenységeknek. A házi munkáktól, az önkéntes 
egyesületekben, szervezetekben végzett munkáktól az alternatív üzleti formákban végzett tevékenysége
kig terjedő sorban a nem-hivatalos, fekete munka csak az egyik lehetőség.

9 A Magyar Háztartás Panel Vizsgálat 1994-es jelentésében Andorka R.—Spéder Zs. tanulmánya a súlyos 
elszegényedés elleni védekezésként értékeli a családok együttmaradását (Tóth 1994: 27).
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MŰHELY

Tóth Olga

ATTITŰDVÁLTOZÁSOK A NŐI MUNKAVÁLU\U\S 
MEGÍTÉLÉSÉBEN

1. A női munkavállalás ideológiai hátteréről

Elemzésünk során abból a tényből indulunk ki, hogy Magyarországon a kilencvenes 
évek elején (akárcsak az előző időszakokban) általánosan elterjedt a nők munkaerő
piaci részvétele. Az 1990-es népszámlálás adatai szerint a munkaképes korú nők 70 
százaléka volt aktív kereső, további 8 százaléka inaktív kereső (gyesen, illetve gye
den) (Népszámlálás 1990.) Egyes számítások szerint 1992-ben a nők gazdasági 
aktivitása (82,8%) meghaladta a férfiakét (80,8%) (Frey 1993). Emellett fontos leszö
gezni, hogy a foglalkoztatott nők mintegy 3-4 százaléka dolgozik csak részmunkai
dőben. Ezek a tények több szempontból is figyelemre méltóak. Egyrészt eltérnek a 
nyugat-európai országok gyakorlatától, ahol — ugyan eltérő mértékben —  a miénk
nél alacsonyabb arányban folytatnak a nők keresőtevékenységet, és általánosan el
terjedt a részmunkaidős foglalkoztatottság. Másrészt eltérés mutatkozik a többi volt 
szocialista országhoz képest is, ahol a munkanélküliség a férfiaknál nagyob mérték
ben sújtja a nőket, így a nők munkaerőpiaci részvétele az utóbbi években csökkent.

A keresőtevékenység tehát továbbra is szerves része a magyar nők életének. 
Ugyanakkor a társadalomban igen ellentmondásos a nők munkavállalásának meg
ítélése. Úgy tűnik, nemcsak a férfiak, de maguk a nők is erősen megosztottak eb
ben a kérdésben. A kérdéssel foglalkozó tudományos cikkek, publicisztikák és 
politikai-ideológiai állásfoglalások is egymástól élesen eltérő véleményeket tartal
maznak explicit vagy implicit módon (lásd Replika 1994). Markáns az a vélemény, 
hogy a nők tömeges munkába állítása az 1940-es évek végétől a társadalomra 
ráerőszakolt folyamat volt, s mint ilyen, egyértelműen elvetendő. E szerint az állás
pont szerint a nőknek a családban kellene ismét megtalálni a helyüket, s az ottho
non kívüli munkavállalásuk évtizedeit mint rossz emléket elfelejteni. Ez a felfogás a 
nőknek a társadalomban egyfajta tradicionális szerepet szán, modelljét a második 
világháború előtti középosztálybeli feleségben, családanyában találja meg.

Egy másik vélemény a nők számára biztosítandó választási lehetőséget hangsú
lyozza. Olyan állapotot tart ideálisnak, amelyben a férj a fő kenyérkereső, s a fele
ség adott esetben — ha a család életciklusa, igénye, a nő ambíciója stb. lehetővé 
vagy szükségessé teszi — szintén vállalhat (elsősorban részidős) munkát. Ez a fel
fogás a nők alkalmazkodására helyezi a hangsúlyt, a munkavállalást nem önmagá-
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ban tekinti értéknek a nők életében, hanem mintegy kivételnek, kiegészítőnek tartja. 
Modellje a nyugat-európai országokban a nyolcvanas évek közepéig széles körben 
elterjedt két ciklusú női munkavállalás.

A harmadik álláspont a munkát mintegy az emberi lét princípiumaként írja le, így 
természetesnek tartja, hogy a nőknek —  akárcsak a férfiaknak — szinte kötelezően 
részt kell venniük az otthonon kívüli munkavállalásban, ezáltal kerülnek ki a férfiak
nak alávetett pozíciójukból. Ez az ideológia állt a szocializmus évtizedeinek extenzív 
gazdasági fejlődése és a gazdaság ezzel járó kielégíthetetlen munkaerőéhsége mö
gött, de közel áll a feminizmus felfogásához is.

Publicisztikai vitákban az elmúlt évtizedekben jobbára a két szélsőséges állás
pont csapott össze, s egyfajta modern kompromisszumként, mindenre gyógyírt je
lentő megoldásként fogalmazódott meg a másodikként említett, a részmunkaidőt, 
illetve a családi ciklushoz igazodó női munkavállalást ajánló álláspont. Valamennyi 
álláspont érdekessége, hogy a nőkről szólva alapvetően mint feleségekkel számol 
velük. Mintegy elfelejtődik az a tény, hogy a nők jelentős hányada egyedülálló, tehát 
számukra a kereső munka alternatívájaként nem merülhet fel az, hogy a férjük eltart
ja őket. Ebben a szemléletben is tetten érhetjük a magyar társadalom hagyományos 
értékrendjét, azt, hogy milyen nagyra értékeli a házasságot és felnőtt tagjai számára 
a házasságban élést tartja a „normális” életútnak.

2. A vizsgálat és a minta

Az itt következő elemzés adatbázisát „A családi értékek és a nemi szerepek megvál
tozása” című vizsgálat alkotja, mely az International Social Survey Program (ISSP) 
keretébe tartozik. A vizsgálatot az OKTK és a Népjóléti Minisztérium Humánpolitikai 
Kabinetje finanszírozta, az adatfelvételt a TÁRKI végezte el 1994-ben. Mivel az adat- 
felvétel még nem minden részt vevő országban zajlott le, a nemzetközi összehason
lítás csak a jövőben végezhető el. Az adatok egy része azonban összehasonlítható 
az ISSP 1988-as adatfelvételével, amelynek során a mostanival részben egyező kér
dőívet használtunk. így jó lehetőségünk van arra, hogy néhány kérdés esetében 
nyomon kövessük az időbeli elmozdulásokat, mégpedig éppen az átalakulás idősza
kának változásait.

A minta nagysága 1500 fő volt. Településtípus szerint leképezi a népesség elhe
lyezkedését, amennyiben a megkérdezettek 19,5 százaléka Budapesten, 43,0 szá
zaléka egyéb városban és 37,5 százaléka községekben él. A mintában a nők kissé 
felülreprezentáltak: arányuk a népesség egészében 53,1, a mintában pedig 57,8 
százalék. Korcsoport szerint a 35 év alattiak a népesség egészéhez képest alul
reprezentáltak, a középkorúak a népesség egészének megfelelő arányban képvisel
tetik magukat, az 56 évnél idősebbek pedig kissé felülreprezentáltak. Családi állapot 
szerint a megkérdezettek megoszlása a következő volt: nőtlen/hajadon 12,3 száza
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lék, házas 59,1, élettárssal él 4,1, elvált 8,1 és özvegy 16,4 százalék. (A mintáról és 
a kérdezés technikai lebonyolításáról lásd még: Család — ISSP 1994).

3. A női munka a családi ciklus egyes szakaszaiban

A magyar társadalomban tehát a nők többségére jellemző a kereső tevékenység. 
Nézzük meg, hogy a családi életciklus különböző szakaszaiban a nők milyen mértékű 
munkavállalását tartanák helyesnek a megkérdezettek. Ezt mutatja az 1. táblázat.

1. táblázat
Dolgozzon-e a családos nő a családi ciklus különböző szakaszaiban?
A válaszok nemek közötti megoszlása 1988-ban és 1994-ben

1988 1994
férfi nő férfi nő

1. A házasságkötés után 
amikor még nincs gyereke 
8 órában 61 78 73 83
4-6 órában 20 15 17 10
maradjon otthon 19 7 9 5

2. Ha van olyan gyereke, 
aki még nem jár iskolába 
8 órában 6 10 3 6
4-6 órában 36 44 29 33
maradjon otthon 58 47 67 60

3. A legkisebb gyereke is 
elkezdett iskolába járni 
8 órában 29 35 18 20
4-6 órában 49 51 48 50
maradjon otthon 22 15 33 28

4. Ha a gyerekek már 
elkerültek otthonról 
8 órában 75 89 66 73
4—6 órában 16 8 19 17
maradjon otthon 9 3 12 8

Az oszlopok összege nem adja ki a 100 százalékot a „nem tudom" válaszok miatt.

1988-hoz képest határozott elmozdulás tapasztalható a női munka megítélésében 
mind a férfiak, mind a nők esetében. A 8 órás, teljes munkaidős foglalkoztatás 
elfogadottsága általában csökkent. Egyedül a házasság első, gyermektelen szaka
szában tartják a megkérdezettek magas arányban elfogadhatónak a 8 órás munkát,
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a férfiak 73 és a nők 83 százaléka nyilatkozott így. Ez az arány az 1988-as adathoz 
képest magasabb, ami különösen a férfiak esetében figyelemre méltó. A férfiak és 
nők véleményében szignifikáns különbség mutatkozik, amennyiben a férfiak a nőknél 
inkább helyeselnék a részmunkaidős foglalkoztatást, illetve az otthon maradást eb
ben az életszakaszban is. Ez utóbbi vélemény különösen a 8 osztályt vagy keveseb
bet végzett és egyúttal az idősebb férfiakra jellemző. Az otthon maradás ebben az 
életszakaszban a női megkérdezettek közül az érettségivel vagy a magasabb iskolai 
végzettséggel rendelkezők számára nem elfogadható. A teljes munkaidős foglalkoz
tatást helyeslik a legtöbben (a szakmunkás nőknek például 93%-a), ugyanakkor fi
gyelemre méltó, hogy a főiskolát végzett nők közül minden ötödik a 4-6 órás foglal
koztatást tartaná helyesnek az olyan nők számára, akik férjhez mentek, de még nincs 
gyerekük. Azok a megkérdezettek, akiknek gyerekkorukban az anyja dolgozott, szig
nifikánsan nagyobb arányban tartották jónak a teljes munkaidős foglalkoztatást, mint 
a nem dolgozó anyák gyerekei (81% és 76%).

A 6 év alatti gyereket nevelő anyák esetében 1988-hoz képest közeledett egy
máshoz a férfiak és nők álláspontja. 1994-ben mindkét nem nagyobb arányban 
helyesli az otthon maradást. Különösen jelentős a változás a nők esetében: 1988- 
ban 46,5, 1994-re pedig 60 százalékuk helyeselné a kisgyerekes anyák munkából 
való kivonását. Ez az arány magasabb, mint a férfiak hasonló adata volt 1988-ban. 
Életkor és iskolai végzettség alapján jelentős különbségek vannak a nők között, 
ezen életszakasz megítélésében. A 18-27 éves nők (tehát nagyjából azok, akik 6 év 
alatti gyerekeket nevelnek) 57 százaléka tartja helyesnek a munkából való teljes ki
maradást ebben az életszakaszban, emellett a részmunkaidős foglalkoztatást egy- 
harmaduk tartaná helyesnek. A legidősebb korcsoportban az otthon maradást 
helyeslők aránya eléri a 75 százalékot. Az egyetemet végzett nők 56 százaléka szá
mára a 6 év alatti gyerek nevelése idején a részmunkaidős foglalkoztatás a legin
kább helyeselhető. Ebben a kérdésben azoknak a véleménye, akiknek az anyja 
dolgozott, nem tér el azokétól, akiké és akiknek nem dolgozott a kérdezett gyerek
korában.

Az iskolás korú gyereket nevelő anyák munkavállalásának megítélése az előzőek
ben említetthez hasonló irányba változott. A megkérdezetteknek — akárcsak 1988- 
ban — mintegy fele 4-6 órás foglalkoztatást tartana helyesnek a nők számára 
ebben az életszakaszban. Ugyanakkor a 8 órás foglalkoztatást helyeslők aránya 
erőteljesen csökkent (a férfiak esetében 11, a nők esetében 15%-kal), eközben az 
otthon maradást pártolók aránya ugyanennyivel nőtt. így — ellentétben az 1988-as 
adatokkal — a férfiak és nők véleménye között ebben a kérdésben nem mutatkozik 
szignifikáns eltérés. Eltérések tapasztalhatók viszont a férfiak és nők csoportjain be
lül életkor és iskolai végzettség szerint. A férfiak esetében az iskolai végzettség 
növekedésével párhuzamosan csökken azok aránya, akik úgy vélik, hogy az iskolás 
gyereket nevelő anya esetében is az a helyes, ha nem dolgozik az otthonán kívül. A 
8 osztálynál kevesebbet végzettek között az így vélekedők aránya 41 százalék, az 
egyetemet végzettek között pedig 10 százalék. A felsőfokú végzettségű férfiak szá

74



mára legelfogadhatóbb ebben az életszakaszban a nők részmunkaidős foglalkozta
tása. A nők esetében a részmunkaidő inkább a főiskolai végzettségűek, de nem az 
egyetemi végzettségűek számára vonzó.

Az olyan nők esetében, akiknek a gyerekei már felnőttek és elkerültek otthonról, 
szintén a már vázolt tendenciának megfelelően változott a munkavállalás megítélé
se. A nők véleménye 1994-ben megfelel a férfiak 1988-as véleménystruktúrájának. 
Csökkent a teljes munkaidős foglalkoztatással egyetértők aránya, 72 százalékra a 
nők, 66 százalékra a férfiak körében. Mindkét nem nagyobb arányban tartja helyes
nek az otthon maradást ebben az életszakaszban is. Jelentős eltérés mutatkozik a 
férfiak és nők véleményében iskolázottsági kategóriák szerint. Például az egyetemet 
végzett nők 80 százaléka a teljes munkaidős foglalkoztatást, 16 százaléka pedig a 
részmunkaidős foglalkoztatást tartaná helyesnek ebben az életszakaszban. Az 
egyetemet végzett férfiak közül a teljes munkaidőt 64, a részmunkaidőt 30 százalék 
helyeselné. Figyelemre méltó, hogy az egyetemet végzett férfiakhoz képest még a 8 
osztálynál kevesebbet végzett nők is magasabb arányban (68%) helyeselnék a nők 
számára a teljes munkaidős foglalkoztatást ebben az életszakaszban.

Az elemzés során a női munkavállalással kapcsolatos attitűdöket összevetettük 
azzal, hogy maga a megkérdezett (ha nő), illetve házastársa, élettársa (ha férfi meg
kérdezettről van szó) a különböző életszakaszokban milyen munkaidőben dolgozott. 
Adataink arra utalnak, hogy jelentős diszkrepancia mutatkozik a megkérdezettek at
titűdjei, a helyesnek tartott viselkedés és a követett gyakorlat között. Foglaljuk össze 
az egyes életszakaszokra vonatkozó eredményeket. A megkérdezett férfiak 80 szá
zalékának felesége teljes munkaidőben dolgozott a házasságkötés után, gyerekszü
lés előtt. (A nők esetében ez az arány alacsonyabb, 76%, mivel közöttük több az 
olyan idősebb nő, aki nem dolgozott ebben az életszakaszban.) A férfiak megítélé
se közelít valóságos élettapasztalatukhoz ebben az életszakaszban, hiszen azoknak 
a háromnegyede, akiknek a felesége 8 órában dolgozott, ezt általában is helyesnek 
tartja. Figyelemreméltó, hogy az ebben az életszakaszban nem dolgozó feleségek 
férjei közül 63 százalék a megkérdezés időpontjában tulajdonképpen a 8 órás fog
lalkoztatást helyesli, és csak minden negyedik tartja jónak az attitűdök szintjén a 
feleség otthon maradását a házasság első, gyermektelen szakaszában. A férfiak 
tehát az attitűdök szintjén a valóságos élettapasztalathoz képest is inkább hajlanak 
arra, hogy elfogadják a nők férfiakéhoz hasonló munkavállalását ebben az életsza
kaszban.

A nők esetében hasonló tendenciát figyelhetünk meg. A házasságuk gyermekte
len szakaszában 8 órában, illetve rövidebb munkaidőben foglalkoztatott nők több 
mint 83 százaléka a teljes munkaidőt tartja helyesnek. A házasságuk elején nem 
dolgozó nők közül a megkérdezés időpontjában ezt mindössze 13 százalék helyesli, 
68 százalékuk a 8 órás munkaidős foglalkoztatást támogatja. A házasság első, 
gyermektelen szakaszában tehát a viselkedés és az attitűdök eltérése általában 
olyan irányú, hogy a megkérdezettek magasabb arányban fogadják el a teljes mun
kaidős foglalkoztatást, mint ahányan valójában így dolgoztak.
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A nők otthonon kívüli munkavállalásának helyességét leginkább a 6 év alatti kis
gyermeket nevelő nők esetében kérdőjelezik meg, noha a tapasztalatok szerint a 
gyes és gyed elterjedtsége ellenére a bölcsődékre továbbra is igény van, hiszen a 3 
év alatti gyermekek 15 százaléka bölcsődés napjainkban is. Emellett, hacsak nincs 
a családban újabb kisgyerek, az anyák gyermekük 3 éves kora után tipikusan visz- 
szatérnek munkahelyükre, tehát a 3-6 éves korú gyerekeket nevelő anyák jelentős 
része dolgozik, mégpedig teljes munkaidőben. Mintánkban a kisgyerekes életút
szakaszon már átesett (vagy éppen benne lévő) nők több mint fele teljes munkaidő
ben dolgozott ebben az időszakban. A részmunkaidőben dolgozók aránya 6 
százalék alatt volt, a többiek otthon voltak. A 6 év alatti gyereket nevelő nők eseté
ben mind a férfiak, mind a nők többsége helyteleníti a 8 órás foglalkoztatást. Külö
nösen szembetűnő a valóság és az attitűdök közti diszkrepancia ezen időszak 
megítélésében. Azoknak a nőknek, akik ebben az időszakban maguk is 8 órában 
dolgoztak, fele az otthon maradást tartaná helyesnek, 43 százaléka a részmunka- 
idős foglalkoztatásra szavaz, és mindössze 7 százalék helyesli a teljes munkaidős 
foglalkoztatást. A férfiak közül azok, akiknek felesége teljes munkaidőben dolgozott, 
a nőknél nagyobb arányban helyeselnék az otthon maradást (63%) és csak minden 
harmadik a részmunkaidős foglalkoztatást. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy 
mind a nők, mind a férfiak közül a 6 év alatti gyerekkel otthon maradók közül min
den ötödik az attitűdök szintjén helyeselné a részmunkaidős foglalkoztatást.

A következő életút-szakaszban lévő, az iskolás korú gyereket nevelő nők munka- 
vállalásának megítélése összetettebb az előző két életszakasz esetében. Megjegy
zendő, hogy maga ez a szakasz igen hosszú és önmagán belül differenciált 
megítélést kívánna, hiszen a 7 éves és a 17 éves gyerek egyaránt iskolás lehet, de 
igen eltérő anyai gondoskodást kíván. A dolgozó anyák közül minden negyedik erre 
az életszakaszra is az otthon maradást tartaná kívánatosnak, a dolgozó nők férjei 
esetében ez az arány az egyharmadot is eléri. A 8 órás munkaidőben dolgozó nők 
közül mindössze minden ötödik, az ilyen nők férjei közül még kevesebb helyesli a 
teljes munkaidős foglalkoztatást, ha az anya iskolás korú gyermeket nevel. Ezzel 
szemben ebben a kategóriában a részmunkaidős foglalkoztatást pártolná a meg
kérdezettek fele. Itt tehát ismét jelentős eltérés tapasztalható a valóság, azaz a tény
leges munkavállalás és az attitűdök között.

A gyerekeiket felnevelt nők esetében — a kétciklusú munkavállalás modelljének 
megfelelően — a megkérdezettek általában a munkaerőpiacra való visszatérést tart
ják helyesnek. Megfogalmazódik azonban az igény ebben az életszakaszban is a 
teljes munkaidős foglalkoztatástól eltérő megoldásokra. Azon nők esetében, akik 
ebben az életszakaszban és 8 órás munkaidőben dolgoztak, minden negyedik 
másfajta megoldást tartana helyesnek (14% részmunkaidőt, 11% otthon maradást). 
A hasonló státuszú nők férjei esetében ez az arány még néhány százalékkal maga
sabb. Ugyanakkor a gyerekeik felnevelése után otthon maradt nők (és a hasonló 
nők férjei) közül minden második a teljes munkaidőbe való visszatérést tartaná he
lyesnek.
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4. A női munkavállalás motivációi

Láttuk tehát, hogy a rendszerváltás óta erőteljesebben fogalmazódik meg a részmun
kaidős foglalkoztatás igénye, illetve emelkedik azok aránya, akik a nők fizetett mun
kából való kivonását helyeselnék. Ugyanakkor a valóság és az attitűdök összevetése 
azt a benyomásunkat erősíti, hogy e kettő erőteljesen eltér egymástól. Adataink arra 
utalnak, hogy a társadalom jelentős részében valódi nosztalgia van a nem dolgozó, 
vagy csak részidőben dolgozó női életforma iránt, miközben az otthon maradást 
választók egy része számára értékeik más utat jelölnek ki helyesnek. Ez a feszültség 
véleményem szerint a családok életének egyik igen fontos potenciális veszélyforrása, 
konfliktusképzője. Erre (és hasonló feszültségek) elemzésére a jövőben nagyobb 
gondot kell fordítanunk, ha jobban meg akarjuk érteni a családok életének dinamiz
musát. A következőkben néhány vélemény-kérdés segítségével nézzük meg, hogy a 
megkérdezettek szerint mi motiválhatja, indokolhatja az egyén szintjén a női foglal
koztatottságot.

A női munkavállalás lehetséges motivációi közül a nemzetközi kérdőív hármat 
emelt ki és attitűd kérdés formájában tette fel. A válaszolók egyetértésüket 5 fokú 
skálán fejezhették ki, amely a teljes egyetértéstől (1-es érték) a teljes elutasításig 
(5-ös érték) húzódott. Az elemzésben és a táblázatokban — hacsak nem jelzem 
külön — az „egyetértés" kifejezés a teljesen egyetértőket és az egyetértőket (1 +2 
kód a skálán) foglalja magába.

Elterjedt vélemény, hogy a szocializmus évtizedei ideológiai nyomásának felen
gedése után valójában már csak az anyagi motívum játszik jelentős szerepet a nők 
munkavállalásában. Ezt tesztelte a következő attitűd kérdés: „Manapság a legtöbb 
nőnek azért kell dolgoznia, mert családjának szüksége van a keresetére." A kérdés
re adott válaszok átlaga 1,36 volt, a megkérdezettek véleménye igen egységes volt 
ebben a kérdésben, hiszen nagy arányban (90%) egyetértettek ezzel a véleménnyel. 
(Ez a kérdés az 1988-as adatfelvételben nem szerepelt, ezért az időbeli összevetés
re nincs mód.) Iskolai végzettség szerint mind a férfiak, mind a nők esetében az 
egyetemi végzettségűek véleménye tér el az átlagtól: 20 százalékuk nem osztja ezt 
a véleményt, azaz úgy vélik, hogy nem elsősorban a család anyagi igénye miatt 
dolgoznak manapság a nők. Ugyanakkor az egyetemi végzettségűek 80 százaléka 
számára is ez az anyagi kényszer látszik a legnyilvánvalóbb motivációnak a nők 
munkavállalásában. A legfiatalabb korosztály az átlagnál kissé alacsonyabb mérték
ben tartja ilyen kiemelkedően fontosnak az anyagi kényszert a női munkavállalás
ban, de közülük is 85 százalék elfogadja ezt a nézetet. Adataink tehát alátámasztják 
azt a feltevést, hogy az anyagi kényszer valóban rendkívül erős motiváló erő a nők 
munkavállalásában.

A női munkavállalás egy másik lehetséges motivációját fogalmazza meg a követ
kező állítás: „A munkavállalás a legjobb módja annak, hogy egy nő független le
gyen". A függetlenség elérése, mint a női munkavállalás motívuma a kérdőív 
összeállítóinak hipotézise szerint maguknak a nőknek, a fiatalabbaknak és a maga-
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sabb iskolai végzettségűeknek fontos mint érték, és egyúttal ezen társadalmi cso
portok tagjai tekintik a munkavállalást a függetlenség zálogának. Adataink ennek a 
feltevésnek részben ellentmondanak. Habár ennek az állításnak elfogadottsága 
1988 óta nőtt, lényegesen elmarad az előzőtől. (Az elfogadottság átlaga 1988-ban 
3,4, 1994-ben pedig 2,9 volt.) A férfiak és nők véleménye ebben a kérdésben nem 
tér el egymástól szignifikánsan, jelentős eltérések vannak azonban a férfi és női 
csoporton belül az egyes iskolázottsági szintek között.

2. táblázat
„A munkavállalás a legjobb módja annak, hogy egy nő független legyen" vélemény 
elfogadottsága nemenként és iskolai végzettség szerint, 1994 (az állítással egyetértők 
a csoportba tartozók százalékában)

férfi nő
1 . - 8  osztály 47 48
2. 8 osztály 39 44
3. szakmunkásképző 33 33
4. középiskola 27 34
5. főiskola 52 25
6. egyetem 41 52

A férfiak közül a legalacsonyabb iskolai végzettségűek (8 osztálynál kevesebb) és a 
főiskolai végzettségűek körében elfogadott leginkább a női munka mint a független
ség forrása. A nők esetében a 8 osztályt vagy kevesebbet végzettek és az egyetemi 
végzettségűek körében. Életkor alapján pedig éppen az idősebb korosztályokba tar
tozók hajlamosak elfogadni ezt a nézetet. A 18-27 éves nőknek például 27 százalé
ka, ezzel szemben a 68 év feletti nők 48 százaléka fogadja el ezt a véleményt. A 
férfiak esetében a hasonló életkori csoportok értéke 37, illetve 46 százalék. Úgy tűnik, 
a magyar társadalom bizonyos rétegei számára a függetlenség szó — a kérdőív 
összeállítóinak hipotéziseivel ellentétben — inkább taszító hatást gyakorol. Csak fel
tevéseink lehetnek arra nézve, hogy mi ennek a magyarázata. Talán a fiatalabb 
korosztály pontosabban érzi, hogy ma Magyarországon a munka nem biztosít az 
ember számára függetlenséget a szó teljes értelmében, hiszen egy kereset általában 
még 1994-ben sem elég arra, hogy valaki a kívánt életszínvonalon megéljen. Az is 
egyfajta magyarázat lehet, hogy a függetlenség szó a megkérdezettek számára azért 
rossz csengésű, sértő, mert olyan nőre utal, aki elhagyja családját, aki elszakítja a 
magyar társadalomban (a válások magas száma ellenére is) nagyra értékelt családi 
köteléket. Elméletileg persze az is lehetséges, hogy a magyar nők —  ellentétben 
nyugat-európai társaikkal —  munkavállalás nélkül is függetlennek érzik magukat, 
azaz Magyarországon már megvalósult a nők teljes emancipációja.

A női munkavállalás motivációit elemezve az önmegvalósítás fogalma is logiku
san felmerül, azaz e szerint azért (is) dolgoznának a nők, mert a kereső munka 
útján tudják megvalósítani önmagukat. A kérdőív ezt a gondolatot fordítva fogalmaz
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ta meg, mégpedig a következőképpen: „A háziasszonyi teendők ellátása éppen 
olyan önmegvalósítás lehet egy nő számára, mint a kereső munka” . (Ezt a kérdést 
az 1988-as kérdőív is tartalmazta, de az angol szöveg eltérő fordítása miatt megté
vesztő lenne az összehasonlítást elvégezni. Az 1988-as magyar kérdőívben az állí
tás így hangzott: „A háziasszonyi teendőket jól ellátni legalább akkora teljesítmény, 
mint a fizetésért végzett munka.”) Az állítással 1994-ben a férfiak és nők teljesen 
egyező mértékben értettek egyet (átlag 2,35). Életkori csoportok alapján azonban 
erősen eltérő a megkérdezettek véleménye, amennyiben a legfiatalabb, 18-27 éves 
válaszolóknak kevesebb mint a fele (46%), a legidősebb válaszolóknak pedig a há
romnegyede értett egyet ezzel az állítással. A következő táblázat a válaszok iskolai 
végzettség szerinti megoszlását mutatja.

3. táblázat
„A háziasszonyi teendők ellátása éppen olyan önmegvalósítás lehet egy nő számára, 
mint a kereső munka" vélemény elfogadottsága nemenként és iskolai végzettség szerint,
1994 (az állítással egyetértők a csoportba tartozók százalékában)

férfi nő
1 . - 8  osztály 67 72
2. 8 osztály 64 66
3. szakmunkásképző 58 60
4. középiskola 48 42
5. főiskola 57 37
6. egyetem 33 44

A táblázat adatai alapján a férfiak és nők véleményei az egyes iskolázottsági csopor
tokban markánsan eltérnek egymástól. A férfiak közül az egyetemet végzettek azok, 
akik legkevésbé tartják a háztartási munkát önmegvalósítónak a nők számára, mind
össze egyharmaduk fogadja el az állítást, és 44 százalék elutasítja. Ugyanakkor a 
főiskolát végzett férfiak véleménye a szakmunkás férfiak véleménystruktúrájának 
megfelelő, még a középiskolát végzett férfiak is közelebb állnak véleményükkel az 
egyetemet végzettekhez, mint ők. A nők közül az alacsonyabb iskolai végzettségűek 
a férfiakhoz meglehetősen hasonlóan ítélik meg a kérdést, azaz a háztartási munkát 
a nők önmegvalósítása szempontjából egyenértékűnek tartják a keresőtevékenység
gel. Ugyanakkor az érettségizett, a főiskolát és az egyetemet végzett nők válaszai 
egymáshoz közelebb vannak, mint a férfiak esetében. A nők csoportjában a főiskolát 
végzettek fogadják el legkisebb arányban azt az állítást, hogy a háztartási munka 
ugyanolyan önmegvalósítás lehet, mint a keresőtevékenység. Figyelemreméltó, hogy 
az egyetemet végzett nők a főiskolát végzetteknél magasabb arányban tartják a 
kereső munkát a háztartási munkával egyenértékűnek az önmegvalósítás szempont
jából, noha a nőknek erről a csoportjáról feltételeznénk leginkább, hogy hivatásukat 
az önmegvalósítás szempontjából a házimunka fölé helyezik.
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5. A női munkavállalás és a család

Miután szemügyre vettük a női munkavállalás néhány lehetséges motivációjának elfo
gadottságát, térjünk át arra, hogy a megkérdezettek szerint milyen hatást gyakorol ez 
a családra és különösen a gyerekekre. A következőkben két olyan attitűdkérdésre 
adott válaszokat mutatunk be, melyek a dolgozó anya és gyereke kapcsolatának 
problémáját kétféleképpen fogalmazzák meg.

Az egyik kérdés a 6 év alatti gyereket nevelő anyák gondjaira összpontosult. A 
megfogalmazott vélemény a következőképpen szólt: „Hat éves kora előtt minden
képp megsínyli egy kisgyerek, ha az anyja dolgozik". Mint a különféle életút-szaka- 
szok értékelésénél láttuk, ez az életkor az, amikor meglehetősen egységesen az 
anyák otthon maradását helyeslik a megkérdezettek. Nem csoda, hogy az itt meg
fogalmazott attitűdöt is magas arányban fogadták el. A férfiak átlagos pontszáma 
1,90, a nőké 1,93, tehát egymáshoz igen hasonló. 1988 óta a vélemény elfogadott
sága erősödött, akkor a férfiak átlaga 2,10 és a nőké 2,28 volt. Figyelemre méltó, 
hogy a nők a legfiatalabb életkori csoportban még a férfiaknál is magasabb arány
ban vallják magukénak ezt a véleményt. (A 18-27 évesek csoportjában a nők 60, a 
férfiak 47%-a fogadta el az attitűdöt.) Az életkorral egyébként mindkét nemnél emel
kedik a véleményt elfogadók aránya (a 68 évesnél idősebb férfiak körében 82, a 
nők körében 86%). Iskolázottság tekintetében a férfiak esetében nincs szignifikáns 
különbség a véleményekben, az egyetemet végzetteknek például az 50 százaléka 
teljes mértékben, további 20 százaléka nagyrészt magáénak vallja ezt a nézetet, 
hasonlóan a szakmunkás vagy a középiskolai végzettségűekhez. A nők esetében az 
iskolai végzettség erősen befolyásolja az attitűdkérdés elfogadottságát. A 8 osztályt 
vagy kevesebbet végzett nők a hasonló iskolai végzettségű férfiaknál magasabb 
arányban vallják, hogy a 6 év alatti gyerek mindenképpen megsínyli, ha az anyja 
dolgozik (62%-uk teljesen, további 24%-uk nagyrészt elfogadja ezt). A diplomás nők 
esetében az elfogadottság erősen csökken, a főiskolát végzetteknél nagyobb mér
tékben, mint az egyetemi végzettségűeknél. Ezzel együtt a felsőfokú végzettségű 
nők közül is csak minden ötödik az, aki szerint a 6 év alatti gyereknek nem automa
tikusan káros, ha az anyja dolgozik. Úgy tűnik, itt egy társadalmi méretű lelkiismeret- 
furdalásnak vagyunk tanúi. Ma Magyarországon a 3-6 éves gyerekek 88 százaléka 
óvodás, a tankötelezettségre vonatkozó rendelkezések szerint a betöltött 5 éves kor 
után az óvodai iskolaelőkészítő foglalkozás látogatása kötelező. Ezzel együtt a nők 
jelentős része úgy érzi, valami nyilvánvaló lelki sérülést okoz 6 év alatti gyerme
kének, ha ő dolgozik. Érdemes lenne ennek a lelkiismeret-furdalásnak okait, a kiala
kulás körülményeit felderíteni.

Ez a lelkiismeret-furdalás azonban, úgy tűnik, elsősorban a 6 év alatti gyerekekre 
vonatkozik. A másik, itt elemzendő kérdésünkre adott válaszok ugyanis nem tükrö
zik ezt. Ez az attitűdkérdés a következőképpen hangzott: „A dolgozó anya ugyan
olyan meleg és szoros kapcsolatban lehet a gyerekeivel, mint az az anya, aki nem 
dolgozik” . A kérdés elfogadottsága 1988 óta nőtt, a férfiak esetében 3,00-ről 2,58- 

80



ra változott az átlag, a nők esetében pedig még jelentősebb mértékben 3,47-ről 
2,47-re. A kérdés elfogadottsága valamennyi iskolázottsági csoportban nőtt. A férfi
ak esetében inkább az alacsonyabb iskolázottságúak, míg a nők közül inkább a 
magasabb iskolázottságúak fogadták el inkább ezt a véleményt. A férfiak közül leg
kevésbé a főiskolai végzettségűek értenek ezzel egyet (17%-uk teljesen és 23 %-uk 
nagyrészt). Érdemes visszautalni, hogy az előzőekben tárgyalt kérdést, az anya 
munkavállalásának hatását 6 év alatti gyerekére a férfiaknak szintén ez a csoportja 
ítélte meg a legnegatívabban.

A női munkavállalást ellenzők érvelésében a női munka a gyerekek élete mellett 
a család életét is veszélyezteti. Ezt fogalmazza meg a következő attitűdkérdés:

4. táblázat
„A család élete megsínyli, ha a feleség teljes munkaidőben dolgozik" 
(az állítást elfogadók százalékos aránya)

1988 1994
férfi nő férfi nő
77 61 60 66

Az attitűd elfogadottsága a nők esetében növekedett, a férfiak körében pedig jelen
tősen csökkent, ezzel előállt az a helyzet, hogy a nők a férfiaknál inkább magukénak 
vallják ezt a nézetet. Különösen figyelemre méltó ez a legfiatalabb, a 18-27 éves 
korosztály esetében, ahol a férfiak 38 százaléka, a nőknek viszont 54 százaléka 
fogadja el ezt a nézetet. A férfiak esetében az életkor előrehaladtával a nézet elfoga
dottsága egyre nő, a 68 éven felülieknél már a 77 százalékot is eléri. A nők esetében 
az attitűdkérdés elfogadottsága 47 éves korig azonos szinten marad, majd hirtelen 
megnő és a férfiak szintje fölé emelkedik. Tehát a középkorúakat leszámítva ezt az 
állítást valamennyi korcsoportban inkább a nők vallják magukénak. Iskolai végzettség 
szerint a következőképpen fogadják el a megkérdezettek ezt a véleményt.
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5. táblázat
„A család élete megsínyli, ha a feleség teljes munkaidőben dolgozik’ 
kérdés elfogadottsága iskolai végzettség és nemek szerint 
(az állítással egyetértők a csoportba tartozók százalékában)

férfi nő
1988 1994 1988 1994

1 . - 8  osztály 80 80 78 82
2. 8 osztály 74 64 65 73
3. szakmunkásképző 59 58 44 61
4. középiskola 60 50 53 60
5. főiskola 64 69 54 43
6. egyetem 64 57 62 28

1988 óta a 8 osztályt és a középiskolát végzett férfiak körében csökkent azok aránya, 
akik szerint a nők teljes munkaidejű foglalkoztatottsága veszélyezteti a családi életet, 
A főiskolát végzettek körében viszont emelkedett ez az arány, így adódhatott, hogy 
1994-re a 8 osztálynál kevesebbet, majd rögtön ezután a főiskolát végzettek vallják 
magukénak ezt a véleményt. A középiskolát végzett férfiak érzik relatíve a legkevésbé 
a család életét veszélyeztető tényezőnek a nők 8 órás munkavállalását, habár közü
lük is minden második elfogadja ezt a nézetet. A nők esetében 1988 óta erőteljesen 
elmozdultak a vélemények. A főiskolát és egyetemet végzett nők körében csökkent a 
nézetet elfogadók aránya, viszont az összes többi iskolai végzettségi csoportban 
nőtt. Míg a 8 osztálynál kevesebbet végzett nők 82 százaléka, az egyetemet végzett 
nők 28 százaléka ért egyet azzal, hogy a nők teljes munkaidős foglalkoztatását meg
sínyli a család élete.

A női munkavállalás néhány lehetséges motívumának, majd a gyerekre és a csa
ládra gyakorolt hatásának bemutatása után a témát zárjuk le egy általánosan meg
fogalmazott kérdéssel.

6. táblázat
„Állásban lenni is fontos lehet, de a legtöbb nőnek az az igazi vágya, 
hogy otthona és gyermeke legyen" (elfogadottság átlaga)

1988 1994
férfi nő férfi nő

2,05 2,15 1,97 1,91

Látható, hogy 1988 óta a vélemény elfogadottsága kissé nőtt és 1994-re igen erős 
lett. Az előzőekben már vázolt tendenciának megfelelően megfordult a vélemények 
struktúrája és a nők a férfiaknál nagyobb mértékben értenek egyet ezzel az álláspont
tal. A férfiak esetében az életkor előrehaladtával a vélemény elfogadottsága nő, de a 
legfiatalabb és legidősebb férfiak megítélése között e tekintetben nincs szignifikáns 
különbség. Hasonló a helyzet a nők esetében is, azzal a különbséggel, hogy a 
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legfiatalabb korcsoportba tartozó nők, a 18-27 évesek hasonló korú férfi társaikhoz 
képest jóval magasabb arányban fogadják el ezt a nézetet (74% a férfiak 64%-ával 
szemben). A következő táblázat iskolai végzettség szerint mutatja a vélemény elfoga
dottságát.

7. táblázat
„Állásban lenni is fontos lehet, de a legtöbb nőnek az az igazi vágya, hogy otthona 
és gyermeke legyen" kérdés elfogadottsága iskolai végzettség és nemek szerint 
(az állítással egyetértők a csoportba tartozók százalékában)

férfi nő
1 . - 8  osztály 78 83
2. 8 osztály 77 78
3. szakmunkásképző 72 72
4. középiskola 61 63
5. főiskola 68 52
6. egyetem 45 40

Tendenciájában mind a férfiak, mind a nők véleménye hasonló, amennyiben az ala
csonyabb iskolai végzettség az állítás nagyobb mértékű elfogadottságával jár együtt. 
A 8 osztálynál kevesebbet végzett nők és férfiak háromnegyede számára nyilvánvaló, 
hogy a legtöbb nő számára a család és az otthon elsőbbséget élvez a kereső 
munkával szemben. A férfiak esetében az elfogadottság a középiskolát végzettekig 
egyenletesen csökken, majd a főiskolát végzett férfiak —  mint több előző kérdésben 
is — a középiskolát végzetteknél konzervatívabb nézeteket vallanak, 68 százalékuk 
elfogadja a fenti állítást. Az egyetemet végzett férfiak 46 százaléka ért egyet az 
állítással. A 8 osztálynál kevesebbet végzett nők még a férfiaknál is magasabb arány
ban vallják a fenti nézetet (83%). A főiskolát és egyetemet végzett nők esetében 
aztán az elfogadottság szintje lényegesen alacsonyabb, mint a hasonló iskolázottsá- 
gú férfiak körében (52% és 40%).

6. Összegzés, következtetések

Már az ISSP 1988-as nemzetközi felmérésének adatait elemezve megállapították 
mind a hazai, mind a külföldi kutatók, hogy a magyar megkérdezettek a nyugat-euró
paiakhoz és észak-amerikaihoz képest meglehetősen konzervatívak (Harding 1989; 
Tóth 1991). Különösen vonatkozott ez a férfiakra, akik a nyugati közvélekedéshez 
képest szinte anakronisztikus nézeteket vallottak a női munkavállalásról. Mellettük a 
nők véleménye besimult a nyugat-európai átlagba. Az 1994-es felvételben a legtöbb 
kérdésnél a nők véleménye mozdult nagyobbat, tehát sok esetben megfordult a régi 
(és a sémáknak megfelelő) tendencia, mely szerint a férfiak minden országban vala
melyest konzervatívabban ítélik meg a női munkavállalást, mint maguk a nők. 1994-
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ben Magyarországon a férfiak, de még inkább a nők értékeikben tömegesen vissza
tértek az otthonon kívül nem dolgozó háziasszony sémájához. Olyan értékválasztás 
ez, amelynek konzervatív jellegéhez nem fér kétség. Tették ezt akkor, amikor egyrészt 
az 1994-es parlamenti választásokon a konzervatív kormánykoalíció ellen szavaztak. 
Úgy tűnik tehát, hogy a szavazásban megnyilvánuló politikai választás nem jelent 
automatikusan hasonló értékválasztást (legalábbis a női munkavállalás témaköré
ben). Másrészt akkor született ilyen eredmény, amikor minden jel szerint szó sincs a 
kétkeresős családmodell érvényességének megkérdőjelezéséről; a mindenre gyógy
írnak látszó részmunkaidős foglalkoztatás széles körű elterjedéséről; amikor a női 
munkanélküliség rátája a férfiaké mögött marad; amikor a nők foglalkoztatottságának 
színvonala elérte (illetve 1992-es számítások szerint) meghaladta a férfiakét (Frey 
1993). Tehát az emberek mindennapjaikban súlyos diszkrepanciát élnek át, hiszen 
értékeik és valóságos lehetőségeik nem találkoznak. Mindez vélhetőleg olyan konflik
tusokat okoz, melyek hatását ma még nem is láthatjuk át teljesen. Emellett a vélemé
nyek ilyen jellegű és mértékű elmozdulására kevés előzetes jel utalt, hiszen az újra 
meg újra fellángoló sajtóviták a nők társadalmi szerepéről, a nők és férfiak kapcsola
táról rendszerint inkább a feminizmus „rémképét" villantják fel, azaz azt a képzetet 
igyekeznek kelteni, hogy a magyar nők túlságosan is emancipáltak (lásd a 168 óra 
című lapban és a [Magyar] Nők Lapjában megjelent vitaírásokat 1994-ben). Termé
szetesen egyetlen vizsgálat eredményeiből nem lehet messzemenő következtetése
ket levonni, nem tudhatjuk, hogy az itt megfigyelt véleményváltozás egy tendencia 
kezdete, avagy csak átmeneti jelenségnek tekinthető. Mégis felmerül a kérdés, vajon 
mivel magyarázható a vélemények itt tapasztalt alakulása? A jelenség hátterében 
nyilván sok, egymással összefüggő tényező állhat. Az elemzőnek itt kell bevallania, 
hogy nem képes az előzőekben felvázoltakra teljes körű magyarázatot adni. Ezért 
vállalva, hogy kissé eltávolodok a kötelező objektivitástól, csak néhány értékelő meg
jegyzést teszek.

A magyarázatok sorát kezdhetnénk azzal, hogy talán a nők most, 1994-ben érez
ték úgy, hogy végre elmondhatják valódi véleményüket erről a kérdésről, amikor 
nem nehezedik rájuk a szocializmus ideológiai nyomása. Ennek azonban ellent
mond az a tény, hogy folytak más vizsgálatok a rendszerváltás után, amikor az 
előző évtizedek szocializmusának sémája, „a dolgozó” nő ellen következmények 
nélkül lehetett lázadni. Ezek a vizsgálatok arra utaltak, hogy a magyar nők fiatal és 
középkorú nemzedékei a kilencvenes évekre szilárdan a kereső munkára (is) szo
cializálódtak. Lehetetlennek tűnt az a törekvés, hogy a nőket „vissza lehet küideni a 
fakanálhoz" (Hadas 1994; Vukovich et al. 1994). Ráadásul az előző kormány ideoló
giája éppen ezt a konzervatív vonalat erősítette, tehát könnyű lett volna már régeb
ben ilyen nézeteket vallani (lásd pl. A Magyar Köztársaság... 1994).

Ha nem arról van szó, hogy egy eddig be nem vallható értékválasztás végre 
szabad utat kaphatott, akkor valami egyéb ok miatt változott meg a vélemények 
struktúrája. Az okok között fontos helyet foglal el az a társadalmi méretű lelkiisme- 
ret-furdalás, amit a magyar társadalom és ideológia hagyományosan ébresztett és
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ébreszt a nőkben. Ez a lelkiismeret-furdalás a gyerekvállaláshoz és a gyerekneve
léshez kapcsolódik. Már a szocializmus évtizedei alatt is érzékelhető volt, hogy so
kan a nőket mint társadalmi csoportot tették felelőssé a népesség fogyásáért, a 
gyermekvállalási kedv csökkenéséért. Ugyanígy a dolgozó anyákat tették felelőssé 
az ifjúság összes problémájáért. Miközben a társadalom és a család igényt tartott a 
nők kereső munkájára, folyamatosan azt sulykolta, hogy helyrehozhatatlan károkat 
okoznak az anyák gyerekeiknek. Ebből a helyzetből logikus kimenekülést jelent az, 
ha a nők —  legalább az attitűdök szintjén — háziasszonyokká válnak ismét.

A vélemények változására talán a legkézenfekvőbb magyarázat, hogy a nők be
lefáradtak abba a nyugat-európaihoz képest valóban nagy terhelésbe, amit a teljes 
munkaidős munka és a háztartás ellátása jelent. A rendszerváltás éveiben folytató
dott az a korábban már elkezdődött tendencia, hogy a háztartási munkák kiváltása 
anyagi okokból egyre kevésbé lehetséges. A nők tömegei kényszerülnek rá, hogy 
olyan háztartási munkákat is maguk végezzenek el, amelyeket évekkel ezelőtt meg 
tudtak fizetni. Emellett fizetésükre a családnak szüksége van, a növekvő munkanél
küliség mellett gyakran a nő a családban az egyedüli stabil kereső. A munkahelyek 
többsége is nagyobb teljesítményt kíván mindenkitől, mint korábban, ráadásul a 
munkanélküliség veszélye ott lebeg a nők feje fölött is. A rendszerváltás tehát ebből 
a szempontból határozottan megnehezítette a nők életét, így nem csoda, ha a mai
nál kényelmesebb életet képzelnek el a maguk számára. Ez egybeesik a férfiak 
nagy részének elképzeléseivel, akik szintén úgy érzik, hogy az életüket megkönnyí
tené az otthon lévő feleség.

Az természetesen nagy kérdés, hogy ha egy csapásra teljesülhetnének —  mint 
ahogy persze nem teljesülhetnek — a vágyak, vajon a nők háziasszonyi szerepe 
valóban egyértelműen könnyebb, boldogabb életet biztosítana az emberek számá
ra. Ha ez megvalósulna, a maihoz részben hasonló, részben attól eltérő munka- 
megosztás alakulna ki a nemek között. A férfiak éppen annyit dolgoznának 
munkahelyükön, mint ma. Igaz, a nők levennék vállukról a háztartás gondjait, így ők 
valódi patriarchális családfőként a pénzt keresnék, de vélhetőleg a mainál nem vál
lalnának nagyobb részt gyerekeik nevelésében, családjuk életében. Kérdés, hogy 
valóban erre vágynak-e? És a nők, vajon ha nem folytatnának kereső munkát, jobb 
anyák és feleségek lennének-e, elmúlna-e tömeges lelkiismeret-furdalásuk? Tartó
san kielégítő lenne-e a háztartás vezetése számukra? Az oly sokat emlegetett gyes
neurózis (ami modellje ennek az állapotnak) csak tévedés volt? A fiatal nők, 
növekvő iskolázottsági szintjükkel, az egyetemi férőhelyek felét betöltve, valóban 
csak a háziasszonyi szerepre készülnek? Megannyi kérdés, melyekre az adatokat 
elemző szociológus nem tud választ adni. Úgy tűnik, a női munka társadalmi meg
ítélésének elemzése nem kimerített kutatási téma.
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Frey Mária

MUNKANÉLKÜLIBŐL LETT VÁLLALKOZÓK

Az állástalanok többsége számára az jelenti a kiutat a munkanélküliségből, ha alkal
mazottként elhelyezkedik. Egy kisebbség viszont megpróbálkozik önállóan gondos
kodni a munkahelyéről, azaz önfoglalkoztatóvá válik. 1994. első negyedévében a 
járadékban részesülő munkanélküliek csaknem nyolc százaléka tett erre kísérletet. 
Ha kezdeményezésük sikeresnek bizonyul, maguk is munkáltatóként léphetnek fel, 
úgy, hogy mások számára is munkahelyet teremtenek.

A vállalkozás útjára lépő munkanélkülieknek a Foglalkoztatási Törvény különböző 
támogatásokat helyez kilátásba, nevezetesen:
-  a munkanélküli járadék összegének megfelelő anyagi segítséget a kezdeti ne

hézségek áthidalásához, maximum hat hónapra;
-  a vállalkozás elindításához igénybe vett szaktanácsadás költségeinek a megtérí

tését, legfeljebb 50 százalékos mértékig;
-  a vállalkozói tevékenység gyakorlásához szükséges tanfolyami képzés költsé

geiből maximum 50 százalék visszafizetését; továbbá
-  hitel felvétele esetén a hitelfedezeti biztosítás költségei legfeljebb felének az át

vállalását, maximum egy éves időtartamra.
E támogatások közül egyidejűleg több is igénybe vehető, s mindegyiknek a fi

nanszírozásához a Foglalkoztatási Alap nyújt fedezetet.
A Munkaügyi Kutatóintézetben a közelmúltban fejeződött be egy követő vizsgá

la t  , amely azt a kérdést járta körbe, hogy e támogatásokkal létrehozott vállalkozá
soknak milyen esélyük van a túlélésre.

A kérdőíves felmérést 1993/94. fordulóján bonyolítottuk le, két megyében2. A ku
tatásba bevontunk minden olyan személyt (összesen 615 főt), aki 1992-ben munka- 
nélküliből vállalkozó lett, a felsorolt támogatások egy vagy több formájának 
igénybevételével. Postai úton, illetve kérdezőbiztosok segítségével a kiküldött kérdő
ívek több mint négyötödét sikerült értékelhető állapotban visszaszerezni, így az 513 
fős minta kielégítően reprezentálja a vállalkozóvá vált munkanélküliek teljes körét. A 
vállalkozás kezdete óta eltelt minimálisan egy-két év ugyanakkor elég idő ahhoz, 
hogy kiderüljön, mennyire volt eredményes a segítség.

A program munkaerőpiaci hatása és szelektivitása

Egy program munkaerőpiaci hatása elsősorban elterjedtségével jellemezhető. Ez a 
bekerülési rátával mérhető, amely a támogatottak arányát ahhoz a sokasághoz — 
jelen esetben a járadékban részesülő munkanélküliekhez —  viszonyítva fejezi ki, 
akik jogosultak az eszköz igénybevételére.
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Nos, a vizsgált évben — 1992-ben — a járadékban részesülő munkanélkülieknek 
mindössze еду-két százaléka választotta az önfoglalkoztatás útját a két megyében, 
ami megfelelt az országos átlagnak. Ez a sokaság fontos személyiségi jegyeit te
kintve markánsan különbözött a járadékban részesülők összességétől. A munkanél
küliek közül főleg ha a fiatalabb, szakmával és magasabb iskolai végzettséggel 
rendelkező férfiak kísérlik meg a vállalkozóvá válást. Ebben természetesen nincs 
semmi kivetnivaló, hiszen a munkanélküliek vállalkozóvá válásának a támogatása a 
munkaerőpiaci eszközök között különleges helyet foglal el. Nem alkalmazható, s 
nem is ajánlható mindenki számára, mivel a munkanélküliségből való kijutás komoly 
szándéka mellett sok egyébre is szükség van a vállalkozáshoz.

Csakhogy a program szerény igénybevétele nem kizárólag az önfoglalkoztatásra 
esélyes munkanélküliek csekély számával magyarázható, még kevésbé az érdeklő
dők alkalmasságvizsgálatának vagy szűrésének a következménye. Az ok inkább a 
Szolidaritási Alapot a Foglalkoztatási Alaptól mereven elkülönítő finanszírozási struk
túrának tulajdonítható, ami teljesen érzéketlen a vállalkozóvá válás révén elérhető 
járadékmegtakarításra. Sőt, a Foglalkoztatási Alap feltöltésének bizonytalansága és 
a Szolidaritási Alaphoz képest mutatkozó akut forráshiánya olyan átmeneti korláto
zásokra kényszeríti a munkaügyi központokat, amelyek a program céljával és a 
munkanélküliek érdekeivel egyaránt ellentétesek.

Előfordult például, hogy a vállalkozóvá válás támogatását pénzhiány miatt né
hány hónapig szüneteltetni kellett, vagy ideiglenesen csak a hat hónapot meghaladó 
járadékfolyósítási idővel rendelkező munkanélkülieket engedték belépni a program
ba, még ha korábban akartak is az önfoglalkoztatás útjára lépni. A vállalkozói kép
zés, illetve tanácsadás támogatásával is gyakran szűkíteni kellett a törvény adta 
lehetőségeket, jóllehet ezt amúgy is a kelleténél jóval kevesebben vették igénybe.

A pénzügyi korlátoknak alárendelt és időről időre változó belső szabályok miatt a 
vállalkozóvá válás ösztönzését a megyei munkaügyi központok nem tudják az éssze
rűség, a programozhatóság és a folyamatosság keretei között tartani. Ez nemcsak a 
program eredményeit rontja, hanem pazarló a Szolidaritási Alapra nézve is. Ebből 
az jelenthetne kiutat, ha az önfoglalkoztatás támogatása révén elért járadékmegtaka
rítást a megyék felhasználhatnák decentralizált foglalkoztatási alapjuk bővítésére.

A munkanélküliek által alapított vállalkozások túlélési esélyei

A felmérés kulcskérdése az volt, hogy 6-8 hónappal a támogatás befejezése után a 
vállalkozásoknak hány százaléka működött még és milyen arányban került sor a 
vállalkozói tevékenység megszüntetésére? Erre az 1. táblázat ad választ.
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1. táblázat
A támogatásban részesülő vállalkozások túlélési esélyei

a felmérés támogatásban részesülő
időpontjában nők férfiak együtt

száma megoszlása
százalék

száma megoszlása
százalék

száma megoszlása
százalék

az eredeti profilnak 
megfelelő vállalkozói 
tevékenységet folytatta 104 65,0 240 68,0 344 67,1

vállalkozó maradt, de 
időközben profilt váltott 9 5,6 21 5,9 30 5,8

megszüntette 
a vállalkozást 47 29,4 92 26,1 139 27,1
összesen: 160 100,0 353 100,0 513 100,0

A vizsgált vállalkozások várakozásainknál életképesebbnek bizonyultak: a támoga
tottak több mint kétharmada a megkérdezés időpontjában is folytatta tevékenysé
gét. A megszűnések aránya vélhetően kisebb a hasonló méretű, de nem támogatott 
vállalkozásokénál és jobb eredményt tükröz, mint amit a jelenlegi konstrukciónál 
sokkal drágább újrakezdési kölcsön utóvizsgálata kimutatott.

Az életben maradt és megszűnt vállalkozások jellemzőinek különböző megközelí
tésű összehasonlító vizsgálata az alábbi következtetések levonására ad módot:
-  A nők kevésbé sikeres vállalkozók, mint a férfiak, de mindkét nemnél leginkább 

a 21-25 év közöttiek kénytelenek feladni vállalkozásukat.
-  A középfokú szakképzettség és a felsőfokú végzettség biztosítja a legnagyobb 

esélyt a túlélésre, míg az általános iskolával, vagy azzal sem rendelkező munka- 
nélküliek vállalkozásai az átlagosnál nagyobb arányban vannak bukásra ítélve.

-  Míg a munkanélküliséget megelőző munkahely tulajdonformája a vállalkozás si
kerét nemigen befolyásolja, a betöltött munkakör jellege annál inkább. Azok tűn
nek a legesélytelenebb vállalkozóknak, akik korábban betanított munkásként 
dolgoztak. A legsikeresebbek ugyanakkor az egykori szellemi dolgozók (külö
nösen a volt ügyviteli alkalmazottak), akiknek a jelenléte a támogatottak között 
erősen túlreprezentált, akár a foglalkoztatottak összességén belüli, s főleg ha a 
munkanélküliek közötti előfordulásukat tekintjük viszonyítási alapnak.

-  Amikor a vállalkozói tevékenységet megszüntetők arányát a kezdési időpont 
függvényében elemeztük, azt tapasztaltuk, hogy az idő előrehaladtával nő a 
megszűnő vállalkozások aránya. A működő vállalkozások „utógondozásával” , az 
önfoglalkoztatóknak nyújtandó folyamatos tanácsadással ezen bizonyára lehet
ne segíteni.
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-  A társas vállalkozások helyzete stabilabbnak tűnik, mint az egyéni vállalkozóké. 
A probléma csak az, hogy a vállalkozóvá lett munkanélküliek túlnyomó többsé
ge az utóbbi kategóriába tartozik.

-  A városok vonzóbb terepet kínálnak vállalkozás alapításához, mint a községek. 
Erre utal, hogy a volt munkanélküliek kétharmad részének a vállalkozása váro
sokban működik. Ha a megkérdezettek közül azokra korlátozzuk figyelmünket, 
akiknek a vállalkozása a lakóhelyével egybeesik, nem tapasztalunk érdemi kü
lönbséget a városi és falusi vállalkozások bukási aránya között. A változó telep
helyen működőket viszont az átlagosnál gyakrabban éri kudarc. Közülük többen 
élnek községekben, mint városokban.

-  A volt munkanélküliek alapította vállalkozások tevékenységének széles skálájá
ból kiemelkedik a kereskedelem. A szolgáltató profilok dominanciája mellett a 
termelővállalkozások háttérbe szorulnak. Ezen belül a mezőgazdasági kisterme
lők aránya a legalacsonyabb. Az ágazati hovatartozásnak a vállalkozások túlélé
se szempontjából nincs jelentősége.

-  A felmérésbe vont vállalkozóknak 40-45 százaléka gyakorol a szakképesítésé
nek megfelelő tevékenységet. Az építőipari és feldolgozóipari tevékenység kö
veteli meg leginkább a szakirányú végzettséget. A kereskedelemben —  ahol a 
legtöbb vállalkozás működik — a legnagyobb a szaktudás hiánya, legalábbis a 
munkanélküliből lett vállalkozók körében. Azok között, akik szakmájuktól eltérő 
vállalkozói tevékenységbe fogtak, jóval magasabb a megszűnt vállalkozások 
aránya, mint azoknál, akiknél a vállalkozás szakiránya megfelelt az egyén szak- 
képzettségének.

A vállalkozásra motiváló tényezők

A vállalkozóvá lett munkanélküliek közül minden harmadiknak megvolt az az előnye 
a többiekkel szemben, hogy rendelkezett piacképes ötlettel, többé-kevésbé kiépített 
üzleti kapcsolatokkal és vállalkozói ambícióval. A többiek azzal indokolták döntésü
ket, hogy az önfoglalkoztatáson kívül más lehetőségük nem volt a legális munka
végzésre, a család megélhetési költségeinek előteremtésére. E kényszervállalkozók 
aránya igen magas (63,6%) a mintában (lásd 2. táblázat). Bizonyára ez ad magyará
zatot arra, hogy a volt munkanélküliek gyakran alacsony jövedelmezőség mellett és 
bizonytalan piaci kilátásokkal is fenntartják vállalkozásukat.

90



2. táblázat
A minta megoszlása a vállalkozás indítását közvetlenül kiváltó okok szerint

százalék

Miért kezdett vállalkozásba? férfiak nők együtt
hogy meghosszabbítsam a segélyezési időt 1,4 0,6 1,2
munkanélkülivé válásom előtt is terveztem 6,8 6,2 6,7
önállóan akartam dolgozni és ehhez voltak elképzeléseim 26,1 23,8 25,3
más lehetőség nem volt a munkavégzésre 62,3 66,3 63,6
egyéb 3,4 3,1 3,2
összesen: 100,0 100,0 100,0

A munkanélküliek igen kis hányadát (1-2%) motiválta a vállalkozásra a segélyezési 
idő meghosszabbításának a szándéka. Ennek a válasznak a megítélésénél azonban 
figyelembe kell venni, hogy vizsgálatunkba főleg olyan emberek kerültek be, akik a 
munkanélküli járadékot — megfelelő feltételek esetén — még két évig, illetve a fo
lyósítási idő 1992-ben csökkentett maximumáig, másfél évre vehették igénybe. így 
az a késztetés, hogy a munkanélküliek azért kezdenek vállalkozásba, hogy meg
hosszabbítsák a járadékfolyósítási időt, csak szórványosan fordult elő. Sőt, ennek 
inkább az ellenkezője volt a jellemző.

Erre utalnak Czakóné Tari Mária számításai, aki a munkaügyi központ nyilvántar
tásai alapján megvizsgálta a megkérdezettek járadékjogosultsági idejét és azt, hogy 
abból vállalkozóvá válásuk előtt mennyit használtak ki.

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei mintából 20 százalék volt jogosult 24 hónapot 
elérő járadékra, de az 54 főből ezt csupán ketten vették igénybe. A járadékjogosult
sági időt a teljes sokaság mindössze 7 százaléka (a 265 főből 21) merítette ki a 
kérelem benyújtása előtt. Ez a csoport az átlagosnál rövidebb (4-12 hónap közötti) 
jogosultsági idővel rendelkezett.

Az egyénenként kigyűjtött adatok alapján megállapítható, hogy a hosszabb jogo 
sultsági idővel rendelkezők kezdtek leghamarabb vállalkozásba, ami jelentős megta
karítást eredményezett a Szolidaritási Alapban. Szolnok megyében a felmérésben 
részt vevők járadékjogosultsági ideje összesen 5226 hónap volt, amiből csak 2141 
havi ellátást vettek igénybe. A különbség tehát 3085 hónap. Ha figyelembe vesszük, 
hogy a vállalkozóvá válásuk okán 1581 hónapra folyósították tovább számukra a 
járadékkal azonos összegű támogatást, a nettó megtakarítás így is 1504 havi mun
kanélküli ellátmánynak felel meg.
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A munkanélküliek „hozott" és „szerzett" vállalkozói tapasztalatai, 
ismeretei

A vállalkozás túlélése szempontjából egyértelműen előnyt jelentett, ha az önfoglal
koztatás útját választó munkanélküliek előző munkahelyükön vagy családi-baráti 
környezetükben vállalkozói tapasztalatokra tettek szert, illetve részt vettek ilyen típu
sú képzésben. Ezzel azonban nem sokan dicsekedhettek. A munkaügyi központon 
kívüli szervezésben megkérdezettek közül csak minden tizedik szerzett vállalkozói 
ismereteket és kb. egyötödének volt előéletéből olyan tapasztalata, amit a vállalko
zásban hasznosítani tudott. Az ismeret és tapasztalat együttes előfordulása a minta 
csupán 3-4 százalékára jellemző. Ugyanakkor sem az egyikkel, sem a másikkal 
nem rendelkezett az interjúalanyok csaknem háromnegyede.

Ezeket a hiányosságokat lennének hivatottak pótolni a Foglalkoztatási Törvény 
alapján nyújtható támogatások. Ezekről azonban alig szereztek tudomást az érintet
tek. Csupán a járadékfolyósítás meghosszabbításának a lehetőségét ismerte és vet
te igénybe valamennyi válaszadó. Ők sem érzékelték azonban pontosan, mikor 
váltotta fel a munkanélküli járadék folyósítását az azzal azonos összegű vállalkozói 
támogatás.

A képzési költségtérítésről a megkérdezettek alig egyharmadának, a szaktanács- 
adás ráfordításainak visszaigényléséről legfeljebb minden negyediknek, a hitelfede
zeti biztosítás díjának átvállalásáról pedig még ennél is kevesebbnek volt 
információja. A támogatási formák igénybevétele ismertségüknél is szerényebb. Az 
anyagi segítségen kívül érdemben csupán a vállalkozói képzés iránt mutatkozott 
érdeklődés (összesen 38 fő, azaz a megkérdezettek 7,4%-a részéről).

A vállalkozáshoz szükséges feltételek és azok megléte

Noha a munkanélküliek zömében a nem tőkeigényes tevékenységek felé orientálód
tak (a megkérdezettek fele mindkét megyében tőkét nem, vagy csak néhány ezer, 
illetve tízezer forintot igénylő vállalkozást alapított), súlyos forráshiánnyal kellett szem
benézniük az induláskor. A szükséges tőkének csak a fele állt rendelkezésre, s ah
hoz is főleg a saját erő, illetve családi-baráti kölcsönök nyújtottak fedezetet. De 
nemcsak a tőkének voltak szűkében a kezdő vállalkozók, hanem a tevékenység 
beindításához szükséges forgóeszközöknek is. Ez a helyzet egyrészt abból adódik, 
hogy a munkanélkülieket felkészületlenül érte az önállósulás kényszere, és életszín
vonaluk csökkenésével kisebbek lettek mobilizálható tartalékaik. Másrészt a vállalko
zások segítésére létrehozott különféle kedvezményes hitelkonstrukciókat és alapítvá
nyi közvetítéssel elérhető speciális hitelfajtákat a munkanélküliből lett vállalkozóknak 
csak a töredéke tudta igénybe venni. A tőkehiány mellett súlyos problémát jelent a 
a megkérdezetteknek —  csakúgy, mint a vállalkozók összességének — a vevőkör
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életszínvonalának a romlása, vásárlóerejének szűkülése, valamint a megrendelők 
rossz fizetési morálja.

Az összes feltétel közül a szaktudás esetében van a legkevesebb pótolnivaló, 
ami a programba lépők átlagosnál magasabb képzettségi színvonalával és a szak- 
képzettséget nem igénylő vállalkozások magas arányával egyaránt magyarázható. 
Ezzel szemben komoly hiányosságok mutatkoznak a vállalkozói ismeretekben, ami
nek megszerzéséhez az önfoglalkoztatás útját választó munkanélküliek tömeges 
képzésén keresztül vezet az út. Emellett a kezdő vállalkozók folyamatos szaktanács- 
adást igényelnének, s ezt elsősorban a munkaügyi központtól várnák, mégpedig 
ingyenesen. Ennek keretében a legnagyobb érdeklődés a rendszeres, gyakorlatias 
és minden kezdő vállalkozó számára elérhető szolgáltatás iránt mutatkozik, amely 
magában foglalná a felvilágosítást a hitelekről, információkat a piaci helyzetről, a 
vevőkör feltárását, reklámszervezést, vállalkozótársak keresését stb. Ezt a feladatot 
a munkaügyi szervezet nem tudja vállalni. Ez a vállalkozásokat támogatni hivatott 
intézményeknek, érdekképviseleteknek, alapítványoknak lenne a dolga.

A program „holtsúlya"

A vállalkozóvá válás támogatásának nettó hatását „holtsúlyán" keresztül próbáltuk 
megragadni. Ez a mutató a résztvevőknek azt a körét jelzi, akiknek a magatartását 
nem befolyásolta a program.

A 3. táblázat szerint a megkérdettek több mint kétharmadát felesleges volt anya
gilag ösztönözni a vállalkozásra, mert enélkül is az önfoglalkoztatás útját választották 
volna. A támogatás kilátásba helyezése a minta 13,6 százalékát a döntés előrehoza
talára inspirálta, ami kétségkívül előnyös, hiszen a Foglalkoztatási Alapból finanszí
rozható aktív eszközök célja a munkanélküliség csökkentése mellett az is, hogy 
megtakarítást idézzenek elő a Szolidaritási Alapban.

3. táblázat
Az igénybe vett támogatás nélkül is hozzáfogott volna vállalkozni tevékenységéhez?

százalék

A megkérdezett státusa 
a felmérés időpontjában

igen igen,
de később

nem együtt

az eredeti vállalkozást működteti 70,3 16,3 13,4 100,0
vállalkozó, de profilt váltott 63,3 13,3 23,4 100,0
megszüntette a vállalkozást 67,6 7,2 25,2 100,0

összesen: 69,2 13,6 17,2 100,0

Azoknak a munkanélkülieknek az aránya, akik a támogatás nélkül nem kezdtek vol
na vállalkozni, kifejezetten alacsony, 17 százalék. Ugyanakkor figyelemre méltó,
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hogy azok között, akik a felmérés időpontjában is az eredeti vállalkozásukat működ
tették, csak 13 százalék lett a program hatására vállalkozó, miközben azok körében, 
akik időközben profilt váltottak vagy megszüntették a vállalkozásukat, ennek majd
nem a duplája (23,4 illetve 25,2%).

A programnak köszönhetően tehát — az előrehozott szándékokat is figyelembe 
véve —  a munkanélküliek alig egyharmada lett vállalkozó, ami a támogatás haté
konyságáról eléggé lehangoló képet fest, s egyben magyarázatot ad a viszonylag 
magas túlélési arányra is.

Mindazonáltal a jelenlegi nagy holtsúly nem feltétlenül elítélendő. A programnak 
ugyanis aligha lehet az a szándéka, hogy a munkanélküliek kizárólag a támogatá
sért legyenek vállalkozók. Sokkal fontosabb, hogy tartósan rendeződjön munkaerő
piaci helyzetük. Erre a fennmaradt vállalkozások tőkeerejének a változásából és 
munkahelyteremtő képességéből lehet következtetni.

Helyzetkép az eredeti profilban működő vállalkozásokról

Az eredeti profilban működő vállalkozások meglepően nagy hányada stabilizálódott 
a felmérés időpontjára. Kétötödük olyan eredményesnek bizonyult az alapítás óta 
eltelt rövid idő alatt, hogy pótlólagos tőkebefektetést is eszközölni tudott. Vagyoni 
helyzetük stagnálásáról hasonló arányban nyilatkoztak a megkérdezettek, míg a sa
ját tőke értéke a vállalkozások mintegy ötödénél csökkent.

A működő vállalkozások eltartóképességének a javulását jelzi, hogy az alapítás 
óta több, mint 40 százalékkal nőtt alkalmazottaik száma, ami a munkanélküliből lett 
vállalkozók részéről nem kis teljesítmény. Ehhez a Foglalkoztatási Alap is nagymér
tékben hozzájárult. A pótlólagos alkalmazotti munkahelyek egyharmada ugyanis a 
munkaügyi központ támogatásának (főleg a tartós munkanélküliek felvételéhez nyúj
tott bérszubvenciónak) köszönhető. Jobb tájékoztató munkával talán nagyobb mun
kaerő-keresletet is indukálhattak volna a vizsgált vállalkozások. A munkaügyi 
központ által adható foglalkoztatásbővítő támogatásokkal ugyanis csak rendkívül kis 
hányaduk —  a megkérdezettek 5 százaléka élt.

4. táblázat
Az eredeti profilban működő vállalkozások munkahelyteremtése

munkavállalói induláskori felméréskori felméréskori létszám
kategóriák összes egy vállal- összes egy vállal- az induló létszám

kozásra jutó kozásra jutó százalékában
létszám (fő) létszám (fő)

alkalmazottak 199 0,58 283 0,82 142
segítő családtagok 71 0,21 72 0,21 101
együtt 270 0,78 355 1,03 131
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Az egyharmados pótlólagos munkahelyteremtésnek köszönhetően az eredeti profil
ban működő vállalkozások a felmérés időpontjában a tulajdonos mellett átlagosan 
további egy-egy főnek biztosítottak foglalkoztatási lehetőséget.

A vizsgált sokaságon belül azok alkotják a legnagyobb csoportot (38%), akik 
bizonytalannak tartják vállalkozásuk jövőjét. Azok között viszont, akik a felmérés idő
pontjáig növelni tudták a tőkeerejüket, a felfutóban lévő vállalkozások aránya a leg
magasabb, míg a változatlan saját tőkével rendelkezők körében a stagnálóké.

5. táblázat
Az eredeti profilban működő vállalkozások tényleges és potenciális ereje

a vállalkozás jövője a vállalkozás kezdete óta a saját tőke összesen
nőtt csökkent változatlan

vállalkozások száma
felfutó 49 5 24 78
stagnál 34 14 58 106
bizonytalan 46 35 52 133
kilátástalan 3 13 9 25
nincs válasz 1 1 - 2

együtt 133 68 143 344

vállalkozások megoszlása (százalék) 49
felfutó 37 7 17 23
stagnál 25 21 41 31
bizonytalan 34 51 36 38
kilátástalan 2 19 6 7
nincs válasz 1 2 - 1

együtt 100 100 100 100

A megkérdezettek közel egyharmada stagnálással számol vállalkozása jövőjét illető
en. Pozitívan értékelhető, hogy mindössze 7 százalék azoknak az aránya, akik telje
sen kilátástalannak ítélik vállalkozásuk perspektíváját. Ennél is örvendetesebb, hogy 
az eredeti profilban működő vállalkozások 23 százaléka egyértelmű fejlődést remél. 
Ezen belül 49 esetben komoly esély van arra, hogy a kis műhelyekből, üzletekből 
valódi vállalkozások nőjenek ki.

Az eredeti profilban működő vállalkozások stabilizálását a megkérdezettek szerint 
elsősorban a magas társadalombiztosítási járulék hátráltatja. Ennek csökkentését 
fontosabbnak tartják, mint akár az adók mérséklését, akár a megfelelő hitelkonstruk
ciók hozzáférhetőségét. (Egyrészt az adó mértékét — legális úton is —  lehet befo
lyásolni, másrészt — mint azt korábban bemutattuk — a vizsgált vállalkozások kis 
tőkeigényűek.)
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Profilt változtató vállalkozók

A vizsgálatba vont vállalkozók közül 30 fő (a teljes minta 5,6%-a) a felmérés idő
pontjára megváltoztatta a munkaügyi központ támogatásával megkezdett tevékeny
ségét. A profilváltás az átlagosnál nagyobb gyakorisággal bizonyult szükségesnek a 
közösségi és személyi szolgáltatásokban, valamint a kereskedelemben. A megválto
zott tevékenység azonban az esetek többségében nem jelentett mást, mint profil- 
bővítést vagy az áruválaszték cseréjét. Erre azért volt szükség, mert a vállalkozás 
megkezdésekor erős konkurenciával találták szembe magukat, amit az indulás előtt 
nem mértek fel.

A megkérdezettek szerint legtöbbször a gyenge jövedelmezőség idézte elő a 
profilváltást, második helyre pedig a fizetőképes kereslet beszűkülését sorolták. A 
harmadik leggyakoribb ok az „egyéb" kategóriába tartozott, itt olyan indoklások sze
repeltek, mint az új profil nagyobb jövedelmezősége, a vállalkozótárstól eltérő üzleti 
koncepció, az eredeti vállalkozás magas költségei stb.

A profilt változtatók háromnegyedének teljesültek a várakozásai. Magasabb lett a 
kereslet, nőtt a rendelésállomány, jövedelmezőbb, stabilabb az üzlet, biztosabb a 
család megélhetése. Akiknek nem váltak valóra a reményei, az alacsony vásárlóerő
re, a növekvő konkurenciára, az érdekképviselet hiányára és a bizonytalanságra pa
naszkodtak, és saját magukon kívül mindenkit megvádoltak a sikertelenség miatt.

A megszűnt vállalkozások

A munkaügyi központ támogatásával 1992-ben elindított vállalkozások közül 139 (a 
minta 27%-a) a felmérés időpontjában már nem működött. Ezt az érintettek az első 
helyen azzal magyarázták, hogy a vállalkozásból származó jövedelem nem biztosí
totta a megélhetésükhöz szükséges összeget. A második legfontosabb indok pedig 
az volt, hogy nem sikerült elég vevőt találni a termékekre, szolgáltatásokra. E két ok 
szorosan összefügg, a második maga után vonja az elsőt.

A megszűnés elkerüléséhez igényelt segítség módját illetően az interjúalanyoktól 
kapott válaszok egyértelművé tették, hogy a feladott vállalkozások életképtelennek 
bizonyultak, s megmentésükre nem lett volna lehetőség.

A vállalkozást abbahagyók közül meglepően sokan (43%) találtak maguknak ál
lást. A magas elhelyezkedési arányok jelzik, hogy a vizsgált csoport a vállalkozástól 
függetlenül is jó esélyekkel indult a munkaerőpiacon. Ebben nincs semmi meglepő, 
hisz összetételük jóval kedvezőbb volt, mint a munkanélküliek átlagáé. Legfeljebb 
azon csodálkozhatunk, miért indokolták vállalkozóvá válásukat oly sokan azzal, hogy 
egyéb lehetőségük nem volt a munkavégzésre. Elképzelhető persze, hogy a vállal
kozói tapasztalatok, kapcsolatok révén nyílt mód az elhelyezkedésre.

A vállalkozást feladni kényszerülők egynegyede munkanélküliként regisztráltatta 
magát, 10 százaléka regisztrált munkanélküli lett, egyötöde pedig inaktívvá vált.
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Következtetések

A felmérés tapasztalatainak összefoglalása alapján megpróbáljuk értelmezni a kuta
tás eredményeit, értékelni magát a programot és olyan ajánlások megfogalmazásá
ra törekszünk, amelyek révén jobb összhang teremthető a vállalkozóvá válás támo
gatásának céljai és munkaeröpiaci hatásai között.
1. A programmal kapcsolatos elvárások szempontjából indokolt világosan megmon

dani, hogy a tárgyalt munkaeröpiaci eszköz nem a munkanélküliek vállalkozóvá 
válását támogatja, hanem önfoglalkoztatásukat ösztönzi. (Ezt a megnevezésében 
is egyértelművé kellene tenni.) Még ez a lehetőség is csak a munkanélküliek szűk 
csoportja számára jelenthet kiutat az állástalanságból, amit természetesnek kell 
tekinteni. Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy a felméréskori résztvevői létszá
mot ne lehetne növelni —  ami azóta egyébként folyamatosan meg is történik. Azt 
viszont indokolatlannak tartjuk, hogy a többi programhoz képest csekély támoga- 
totti kör alakulását is az anyagi lehetőségeknek rendeljék alá a munkaügyi köz
pontok, s ezzel esetlegessé tegyék a hozzájutás feltételeit. A pénzszűke követ
kezményeinek differenciálatlan szétterítése alól a tárgyalt eszközt már csak azért 
is ki kellene vonni, mert ezen sokat nem lehet spórolni. Főleg azok az eljárási 
szabályok ésszerűtlenek, amelyek a vállalkozói támogatás igénybevételét később
re halasztják, csakhogy a Szolidaritási Alap kárára tehermentesítsék a Foglalkoz
tatási Alapot. Valójában ennek a fordítottja lenne kívánatos. Az alapok megosztá
sának jelenlegi rendszere és a vállalkozói támogatás feltételeinek változatlanul ha
gyása mellett ezen úgy lehetne segíteni, ha a megyék törvényi felhatalmazást 
kapnának arra, hogy a segélyezési idő lerövidítésével elérhető járadékmegtakarí
tást a Szolidaritási Alapból átcsoportosíthassák decentralizált foglalkoztatási alap
jukba. Ennél azonban jobb megoldás lenne, ha az egész konstrukciót átalakí
tanák.

2. A vállalkozóvá váláshoz nyújtott anyagi támogatás a munkaügyi szervezetet és a 
munkanélkülit —  más-más okból — egyaránt abban teszi érdekeltté, hogy a jára
dékfolyósítási idő meghosszabbodjon, ami nyilvánvalóan tarthatatlan. Ráadásul a 
program résztvevőinek többsége nincs is tisztában azzal, hogy meddig folyósíta
nak számára munkanélküli járadékot, s mikortól alakul át ez vállalkozói támoga
tássá. Ezért célszerű volna az utóbbit megszüntetni, s helyette más megoldást 
kitalálni. Erre legalább két lehetőség kínálkozik. Az egyik: a vállalkozásba kezdő 
munkanélkülieknek egy összegben odaadni a még fel nem használt járadékuk 
hátralévő részét. Ezzel ösztönözni lehetne a munkanélkülieket arra, hogy aki vál
lalkozni akar, ezt mielőbb tegye meg, az egy összegű, koncentrált támogatás 
pedig enyhíthetné az induláskor oly sokak számára súlyos gondot jelentő forrás
hiányt is.
Ennek a javaslatnak azonban van egy szépséghibája. Nem veszi figyelembe, 
hogy míg két évvel ezelőtt a hátralévő járadék-jogosultság időtartama a munka
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nélküliek többségénél még kellően hosszú volt ahhoz, hogy egyösszegű felvétele 
ösztönözze a vállalkozás mielőbbi megkezdését, ez mára rendkívüli módon le
csökkent, sőt a munkanélküliek mind nagyobb hányadánál meg is szűnt.
Ezért a másik — a mai körülményekhez jobban illeszkedő — alternatíva az lehet
ne, ha a támogatás összegét függetlenítenék a munkanélküli járadéktól. Ezt a 
társadalombiztosítási járulék első évre esedékes összegének átvállalásával kelle
ne helyettesíteni, ami találkozna a munkanélküliből lett vállalkozók igényeivel is. 
Ők ugyanis azt állították, hogy az induló vállalkozásokat leginkább a magas tb-já- 
rulék hátráltatja.
Egyidejűleg fel kellene emelni a támogatáshoz való hozzájutás követelményszint
jét. Legalább azt indokolt volna előírni, hogy a munkaügyi központok üzleti terv 
alapján bírálják el az igényjogosultságot.

3. Az anyagi segítség jobb hasznosulása érdekében indokolt volna előszűréssel és 
utógondozással kibővíteni az önfoglalkoztatás stabilizálását megalapozó társszol
gáltatások körét, továbbá olyan mértékig növelni a támogatás összegét, ami reá
lis esélyt ad valamennyi munkanélkülinek arra, hogy a vállalkozás útjára lépve 
azokat igénybe vehesse.
Milyen lehetőségek kínálkoznak erre?
-  Feltételezhető, hogy az önfoglalkoztatást választó munkanélküliek nagy része 
nem lesz képes összeállítani az anyagi támogatás feltételéül előírandó üzleti ter
vet. Számukra kötelezővé kellene tenni a vállalkozói képzésben való részvételt, s 
ha indokolt, a tevékenység folytatásához szükséges szakképzettség megszerzé
sét is.
-  A kezdő vállalkozók folyamatos üzletvezetési tanácsadást is igényelnének, leg
alább az első két évre. Ennek feltételeit ugyancsak kívánatos volna megteremteni. 
Mind a képzés, mind a tanácsadás költségeinek átvállalásánál célszerűnek tűnik 
feloldani az 50 százalékos maximumot. Ehelyett az anyagi támogatás nagyságá
nak a függvényében lehetne meghatározni, hogy azok, akik e szolgáltatásokat 
igénybe kívánják venni, mennyivel kötelesek hozzájárulni a ráfordításokhoz. Az 
egyéni felelősségérzet tudatosítása miatt azonban minimálisan 10 százalékos 
költségvállalás előírása a támogatásért folyamodó részére feltétlenül indokolt.

4. A támogatás megismertetéséhez és a különböző támogatási formák kombinálá
sának a bemutatásához az eddiginél sokkal aktívabb és eredményesebb tájékoz
tató munkára van szükség. Ha a konstrukció módosítására vonatkozó javaslatok 
megvalósulnak, ez szinte automatikusan be is fog következni.
Hiányzik viszont az a komplex, még kiépítésre váró szolgáltatás, amely rend
szeres, gyakorlatias és minden vállalkozó számára elérhető információkat nyújta
na a piaci helyzetről, a hitelfelvételi lehetőségekről, a jogszabályok értelmezésé
ről, továbbá részt vállalna a piackutatásban, a vevőkör feltárásában, a reklám
szervezésben, vállalkozótársak keresésében stb. Nyilvánvaló, hogy ezt az igényt a
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munkaügyi szervezet nem tudja kielégíteni. Ez a vállalkozásokat támogatni hiva
tott intézményeknek, érdekképviseleteknek, alapítványoknak stb. lenne a dolga. 
Ehhez hozzátehetjük még, hogy ahogy a munkanélküliből lett vállalkozók helyzete 
stabilizálódik, előbb-utóbb ugyanolyan nehézségekkel kerülnek szembe, mint a 
„ valódi” vállalkozások: forráshiánnyal, elérhetetlen hitelekkel, megfizethetetlen ka
matokkal, túlzott elvonásokkal, szűk hazai kereslettel, a külpiacra való kijutás való
szerűtlenségével, a túlszabályozással stb. Ebből a helyzetből mindkét csoport 
számára egyetlen kivezető út létezik. Ezt röviden a vállalkozásbarát környezet 
megteremtésében lehet meghatározni.

5. A munkanélküliek vállalkozásainak várakozáson felüli túlélési aránya és eltartóké
pességük javulása elégedettségre adhat okot. De ha abból a szempontból vizs
gáljuk ezeket az eredményeket, hogy mennyi lett volna elérhető ebből a támoga
tás nélkül is, a kép sokkal lehangolóbb. A nagy holtsúly ellenére mégis Indokolt 
fenntartani a programot, mert ha nettó eredményei nem is, a költséghatékonysá
ga jó. A vállalkozóknak juttatott anyagi támogatás ugyanis jelentős megtakarítást 
eredményezett a Szolidaritási Alapban — legalábbis a felmérés időpontjában — 
emellett viszonylag olcsó és nem avatkozik be nagymértékben a versenyszférá
ba. Ma vizsgálva a költséghatékonyságot nyilván más eredményre jutnánk. Az 
ellátásból kiesők számának növekedése ugyanis azzal jár, hogy egyre többen 
folyamodnak a támogatásért csupán a járadékos időszak meghosszabbítása cél
jából. Ez is a feltételek módosításának a szükségességét támasztja alá.
A jelenlegi nagy holtsúly sem feltétlenül elítélendő. A programnak ugyanis aligha 
lehet elsődleges célja, hogy a munkanélküliek kizárólag a támogatásért legyenek 
vállalkozók. Sokkal fontosabb, hogy tartósan rendeződjön munkaerőpiaci helyze
tük. Az sem tagadható, hogy a program bruttó és nettó eredményeinek javítása 
egymásnak ellentmondó követelmény. Minél alaposabb ugyanis a túlélésre kevés 
eséllyel kecsegtető munkanélküliek kiszűrése, annál nagyobb arányban kerülnek 
be olyanok a programba, akik a támogatás nélkül is a vállalkozás mellett döntöt
tek volna.

Jegyzetek

1 A kutatást az OTKA (4652. sz. téma) támogatta. Ez a tanulmány a hasonló című kutatói zárójelentés 
eredményeit összegzi (Frey 1994).

2 Az egyik megye Jász-Nagykun-Szolnok, a másik megye pedig Tolna volt. Az előbbiből Czakóné Tari 
Mária, az utóbbiból pedig Mátyásné Varga Anikó vett részt a kutatásban. A kérdőív összeállításához 
Laky Teréz nyújtott segítséget. Értékes tanácsaiért ezúton is köszönetünket fejezzük ki.

99



Felhasznált forrásmunkák

Czakóné Tari Mária 1994. A munkanélküliek vállalkozóvá válásának elősegítése Jász-Nagykun- 
Szolnok megyében. Kézirat.

Frey Mária 1994. Munkanélküliből lett vállalkozók. Munkaügyi Kutatóintézet. Kézirat.
Lindley, R. M. 1991. Methods of Evaluation for the European Social Fund: A Proposal for General 

Evaluation of ESF. University of Warwick, Institute for Employment Research
Mátyásné Varga Anikó 1994. A munkanélküliek vállalkozóvá válását támogató foglalkoztatás

politikai eszköz hatásvizsgálata Tolna megyében. Kézirat 
PA Cambridge Economic Consultants 1991. Evaluation ofJobclubs and the Enterprise Allowance 

Scheme in Great Britain. Cambridge

100



Bíró A. Zoltán— Bodó Julianna— Gagyi József— Oláh Sándor— Túrós Endre

GAZDASÁGI ELIT A SZÉKELYFÖLDÖN —  1993*

Az elmúlt évek során a Kommunikációs Antropológia Munkacsoport keretében több 
olyan vizsgálat folyt, amely érintette a gazdálkodási praxis, a munkaszervezés, a 
pénzkezelési gyakorlat, a gazdálkodást meghatározó mentalitások, a gazdasági éle
tet jellemző szerephierarchia, az életvezetési stratégia kérdéskörét. Ebben a tanul
mányban kísérletet teszünk ezeknek a korábban felhalmozódott ismereteknek a 
rendszerezésére, középpontba állítva az új gazdasági elit jellemzését. Korábbi isme
reteinket az elmúlt félév során több ellenőrző jellegű vizsgálattal, valamint személyes 
pályakép készítésével egészítettük ki.

Bevezetésként néhány fogalmat rögzítünk, majd összefoglaljuk a helyzetelemzé
seink megértéséhez feltétlenül szükséges ismereteket a Székelyföld történetéről. Ta
nulmányunk súlyponti része a mai gazdasági elit legfontosabb típusainak 
bemutatása, ezt a gazdasági elitről alkotott, értelmező jellegű elemzésünk követi.

Néhány kiindulópont

Bevezetőként szeretnénk pontosítani, hogy amit tanulmányunkban az „elit” fogalom
mal jelölünk, az a szakirodalom, illetve a gazdasági elitről való közgondolkodás kri
tériuma szerint nem, vagy csak igen csekély hányadában minősülne elitnek. Ez a 
réteg ma nem tesz eleget azoknak a formális kritériumoknak, amelyek a gazdasági 
elit címke elnyeréséhez általában szükségesek. Annak, hogy mégis foglalkozunk ez
zel a réteggel, két nyomós oka van. Először is az, hogy a szélesebb társadalom ezt 
a réteget elitként kezeli. Ebben a régióban ma elitnek tekintik a népességnek azt a 
10-12 százaléknyi rétegét, amely többé-kevésbé sikeresen foglalkozik gazdasági 
vállalkozással. Másodsorban pedig — és ezt az érvet tartjuk fontosabbnak —  ennek 
a mobil, képlékeny rétegnek ma az a funkciója, hogy mind gazdasági, mind szim
bolikus értelemben, úgymond, helyet csináljon annak a tényleges gazdasági elitnek, 
amely ki fog alakulni. Ez a jelenlegi tulajdonképpen kvázi-elit, amely az erre a régió
ra ma is jellemző archaikus „kétkezi életvezetés" ellenében megteremti a társadalmi 
helyet a jövőben várhatóan kialakuló, a szó szoros értelmében vett vállalkozói életve
zetés számára. A tényleges elit ebből a mai, kísérletező, szélesebb rétegből fog

* A tanulmány a Csíkszeredái Kommunikációs Antropológia Munkacsoport keretében, a Centre 
de Recherche sur les Sociétés Post-communistes (Párizs) felkérésére készült. Kutatásvezető 
Kende Péter.
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kialakulni. Úgy gondoljuk, hogy ennek a több típusból összetevődő kvázi-elitnek az 
elemzése révén megválaszolható az a kérdés is, hogy kikből, hogyan alakul majd ki 
a tényleges gazdasági elit. Tanulmányunk tárgya ezért ennek a mai átmeneti gazda
sági elitnek az elemzése. Mint látni fogjuk, ebben a rétegben már vannak —  igaz 
csak nagyon kevesen — , akik vélhetően végérvényesen elitnek tekinthetők, de a 
nagy többség legfeljebb azzá válhat majd. Az átmeneti helyzet elemzését azért is 
célszerűnek tartjuk, mert a várható folyamatok előrejelzése mellett arra is lehetősé
get nyújt, hogy bepillantsunk a vizsgált társadalom elittermelésének műhelytitkaiba. 
A téma aktualitását emellett az is növeli, hogy ebben a régióban a humán elit cent
rális társadalmi szerepének térvesztése várható, s ez a folyamat mindenekelőtt a 
most jelentkező gazdasági elit térnyerése szemszögéből közelíthető meg.

Röviden az elit előtörténetéről

A régióról, illetve a gazdasági elit előtörténetéről csak annyit kívánunk elmondani, 
amennyi gondolatmenetünk követéséhez feltétlenül szükséges. A Székelyföld falvak
ból és kisvárosokból áll, az egyetlen nagyobb város és ipari centrum Marosvásár
hely. A földrajzilag és mentális síkon egymástól jól elhatárolódó mikrorégiók egy-egy 
kisebb város köré szerveződtek. A sajátos történeti utat bejárt faluközösségek (ha
tárőrvédelem, önszerveződési kiváltságok) nem termeltek ki saját gazdasági elitet, 
ezen a vidéken nem voltak uradalmak, nem alakultak ki nagyobb volumenű kapita
lista vállalkozások. Századunk közepéig a gazdasági elitet e társadalom számára 
azok az „idegenek" jelentették, akik a faluban kereskedtek, vagy néhány embert 
foglalkoztató kisüzemeket működtettek: zsidók, örmények, vagy távolról érkező, itt 
szerencsét próbáló vállalkozók. Gazdasági elitként jelent meg ugyanakkor az admi
nisztratív elit, amely azonban a maga nemében szintén idegen volt (úr, vagy más 
etnikumhoz tartozó személy).

Az 1945 utáni időszakot a gazdasági jogfosztás és adományozás egymást köve
tő hullámai jellemezték. Az államosítás, majd a kollektivizálás nyomán az addig léte
ző idegen gazdasági elit eltűnt, ugyanakkor megjelent az az adminisztratív elit, 
amely —  a szélesebb társadalom szemében —  egyben a gazdasági hatalom letéte
ményese is volt (néptanácsi vezetők, kollektív gazdaságok vezetői, rajoni/megyei 
adminisztrációban dolgozók, pártbürokrácia, gazdasági egységek vezetői). A szo
cialista káderpolitika nyomán ez a gazdasági elit rendszerint idegen volt azok sze
mében, akikre a hatalma kiterjedt (a vezetők vagy román nemzetiségűek voltak, 
vagy más vidékről hozták őket). Sajátnak érzett elit csak 1968 után alakult ki, körül
belül 10 évig maradt hatalmon, majd román vezetők váltották fel.

A gazdasági elit és a szélesebb társadalom viszonyának ezek a történeti mo
mentumai a mai helyzet szempontjából nem mellékesek, ugyanis az elit mindenkori 
idegensége magyarázza többek között a most formálódó új elittel szembeni igen 
erőteljes idegenkedést, de az elithez tartozástól való idegenkedést is (erre a tanul
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mány záró részében visszatérünk). Az idegenkedésnek igen fontos összetevője az 
is, hogy a gazdasági elit szerepköre általában összefonódott a hatalmi elitével, s a 
hatalmi szerepektől való távolságtartás mintegy maga után vonja a gazdasági elit 
szereptől való távolságtartást is. Gazdasági elithez tartozni — a szélesebb társada
lom szemében — mindig gyanús dolgot jelentett abban az értelemben, hogy nincs 
tisztán gazdasági elit szerep, aki ilyen szerepet tölt be, amögött valami egyébnek is 
kell lennie. Ezek a történetileg kialakult értelmezések és magatartásminták hatást 
gyakorolnak a mai folyamatokra: ha nem is fogják vissza közvetlenül a gazdasági 
próbálkozásokat, rendszerint jelentékenyen befolyásolják azok paramétereit (az indí
tás időpontja, a választott forma, a kockázatvállalás mértéke stb., stb.).

Nem feladatunk itt az elitszerepektől való tartózkodás történeti gyökereit elemez
ni, csupán utalni kívánunk arra, hogy ez a „hagyomány" számottevően befolyásolja 
a mai, meglehetősen diffúz képet, s részben magyarázza azt, hogy a mai elitképző
dés miért marad el a lehetőségek mögött, miért nem törődik az új elit saját identitá
sa társadalmi érvényesítésével, s miért van az, hogy a közképkorú és idősebb 
generáció (amely ma a családokban az anyagi és a szimbolikus hatalom birtokosa) 
nem hajlandó igazán vállalkozói pályára lépni. Természetesen a jogszabályok mai 
állapota is sok mindent megmagyaráz, mint ahogyan az infláció és az adórendszer, 
az állami hatalom ellenőrző szerepének fennmaradása is. Mindezek mellett azonban 
a „belső fék" talán a legfontosabb tényező.

A mai elit domináns típusairól

Mielőtt rátérnénk az egyes típusok részletes bemutatására, hangsúlyozni kívánjuk, 
hogy az elitszerep gyakorlása — mint társadalmi magatartástípus —  alapján sorol
tuk az új elit tagjait egyik vagy másik csoportba. Ennek okán eleve el kellett különíte
nünk a falusi társadalomban és a kisvárosi társadalomban érvényes típusokat. Be
mutatásuknál egységes szempontrendszert követünk: 1. a típus megjelölése, formá
lis jellemzői; 2. az előző pályafutás rövid jellemzése; 3. mai szerepe; 4. nominális 
társadalmi súlya; 5. szimbolikus társadalmi súlya, „kisugárzása"; 6. várható pályája 
és társadalmi szerepe (várható nominális és szimbolikus társadalmi súlya); 7. rövid 
értelmezés.

Az egyes típusok megnevezésében arra törekedtünk, hogy a ma betöltött elitsze
rep valamely egyértelmű szegmentumát válasszuk ki. A megnevezések inkább me- 
taforikusak, ugyanakkor mind az elitdefinícióval folyamatosan küszködő szélesebb 
társadalomban, mind pedig a társadalmi magatartásformákra figyelő társada
lomkutató szemszögéből könnyen azonosíthatóak. Falun a következő típusok domi
nánsak: agrárvállalkozó; nagyvállalkozó; fiatalok; kísérletezők. Városon öt típus 
különül el: régi elit független szerepben; régi elit függő szerepben; középkorú mű
szaki értelmiségiek; fiatalok; kísérletezők. (Ez utóbbi típussal helyszűke miatt itt nem
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foglalkozhatunk.) Bár a bemutatást sematikussá teszi, az egyes típusok jellemzését 
a fentiekben megadott hét szempont formai kiemelésével oldjuk meg.

Elittípusok a falu társadalmában

Agrárvállalkozó

1. A falusi agrárvállalkozó olyan személyt jelöl, aki ma a falusi mérce szerint szokat
lan méretben vásárol mezőgazdasági épületeket (a volt tsz-ek vagyonának árveré
sein), állatokat (elsősorban juhokat), mezőgazdasági gépeket, földterületeket. Nem 
bérel, hanem tulajdonba vesz. Az egész család erre a célra mozgósítja idejét, mun
kaerejét, anyagi erőforrásait. Ebbe a típusba 50 és 60 év közötti férfiak tartoznak. A 
falun belül ez a típus nem kap nevet, de a vállalkozó vezetékneve, illetve a nevével 
jelölt csoport (pl. „Kerekes” , „Kerekesék”) fogalommá válik. Ezzel a névvel a falusiak 
a nagy vagyonra, a megszokottnál jóval nagyobb léptékű gazdálkodásra utalnak.

2. Ez a vállalkozó típus 1989 előtt is rendhagyó gazdálkodást folytatott, az átlag
nál nagyobb vagyonnal rendelkezett. Ennek az előtörténetnek két fontosabb válto
zata volt. Az egyik: a család vagy foglalkozásánál, vagy lakóhelyénél fogva 
elkerülhette a kollektivizálást, s így lehetősége volt arra, hogy munkaeszközökben, 
földterületben, állatokban jelentősebb vagyont birtokoljon. A két évtizeden át gyűj- 
tött/rejtegetett vagyon lehetővé tette 1989 után a rendkívüli vagyonhalmozást. A má
sik változat: a tsz-szervezetben betöltött vezető pozíciója egyfelől lehetővé tette a 
nagyobb részesedést és az előnyök kihasználását, másfelől nem tartozott a kom
munista káderrotáció hatáskörébe. Ilyen vezető szerep volt a brigádos, a raktáros, 
az állatfarmok második, harmadik embere. Ezekben a pozíciókban szintén lehető
ség volt olyan vagyon felhalmozására (pénz, eszközök, ingatlan, állatállomány), 
amely az 1989 utáni indulásnál komoly lépéselőnyt jelentett.

Bármelyik előtörténetet követi is az egyéni életpálya, közös elem az, hogy ezek a 
családfők korábbi nagygazdacsaládok, vagy igen határozott nagygazda-ambíciók- 
kal jellemezhető családok leszármazottai. A „nagygazda" székelyföldi értelemben 
azt jelenti, hogy lehetett 15-20 hektár földje, négy-öt állata — a szomszéd három
négy hektár földjével és egy-két állatával szemben — , esetleg egy-két alkalmi szol
gája. A vagyoni különbség négy-ötszörösnél nem volt nagyobb, a presztízs terén 
azonban jóval nagyobb különbségről volt szó.

3. Ez a típus 1989 után — a szigorú vagyonellenőrzésnek, illetve a vagyonfelhal- 
mozás korlátozásának megszűntével — gyorsan vásárlásokba fogott, a korábban 
rejtett pénz, illetve a vagyon improduktív részét állatállományba, gazdasági épüle
tekbe, gépekbe (elsősorban traktor) fektette. A családfő korlátlan és meg nem kér
dőjelezhető hatalommal bír mind a döntéseket, mind pedig a munkaszervezést és 
munkavezetést illetően. Akárcsak a korábbi nagygazdacsaládoknál, most is ő jár 
elöl a példával, ő diktálja a ritmust. A család ideje, energiája, munkapotenciálja,
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szimbolikus tőkéje mind-mind az ő rendelkezésére áll. Az első időszaktól közvetlen 
termelésre állt rá (tej, hús, sajt, gyapjú stb.), de továbbra is holisztikus jellegű marad 
a gazdasága, nemcsak egyféle állatállományra, egyféle termékre építi, nem farm- 
szerűen rendezi be. A család életvezetése kibővül (pl. vásároltak több tehenet, vagy 
több száz juhot, vagy több tucat sertést stb.), emellett továbbra is sokféle terméket 
termelnek, sok mindennel foglalkoznak. Továbbra is teljes önellátásra rendezkednek 
be. Fogyasztási célokra egyáltalán nem, vagy csak nagyon keveset vásárolnak. A 
munka személyesen végzett vagy személyesen ellenőrzött folyamatokra korlátozó
dik, s ez a termékforgalmazásban is érvényesül. A kapcsolathálónak mindig a kö
zéppontja kíván lenni, s nem annak egy része, ami azt jelenti, hogy a falun kívüli 
kapcsolatokat csak az aktuális ügyintézés erejéig tartja fontosnak, nem épít és nem 
tart fenn olyan kapcsolatokat, amelyek csak potenciálisan fontosak, nem érzi szük
ségét a „folyamatos helyezkedésnek".

A felhalmozott vagyon elérheti a falusi átlag tíz- vagy hússzorosát. Ez a vagyon 
állóvagyon. A befolyó pénzt a struktúra fenntartására és lassú bővítésére fordítják 
(extenzív fejlesztés). A gazdasági tevékenység roppant költségigényes, s mivel a 
költségek a szerkezet növelésével egyenes arányban nőnek, újabb látványos ugrás 
nem várható. Nyilvánvaló, hogy az indulást a felhalmozott tőke tette lehetővé, a 
későbbi jövedelem már csak fokozatos bővítést enged meg.

A falusi közvélemény szemében két okból is kivételesnek számít ez a pálya, s 
tulajdonképpen ez a két ok legitimálja a vállalkozói jelző használatát is. Az egyik: ez 
a típus az induláshoz bankkölcsönöket vett igénybe, s ez a különutasságot mutatja, 
mert ebben a régióban a pénzkölcsönzés minden formája idegen. A másik ok: ez a 
típus az egyéni szükségleteket messze fölülmúló mértékben felhalmozott, ami kiala
kította, majd igazolta a státusz különösségét.

Ezekben a családokban általában generációs ellentét van a domináns szerepben 
lévő családfő és a családban dolgozó fiatalok között, akik mobilabb szerkezetet 
kívánnak, a holisztikus gazdálkodás feladását, célbefektetéseket szorgalmaznak. Az 
ellentétek azonban csak a párbeszéd szintjéig juthatnak, a családfő nagy szimboli
kus hatalma folytán.

4. Ebből a típusból falvanként három-négy ha akad, a kisebb falvakban olykor
egy sem.

5. Társadalmi súlya — a korábbi nagygazda modellre alapozódó kulturális min
ták utóélete folytán — igen jelentős. Közéleti szerepet általában nem vállalnak, ami 
azzal magyarázható, hogy a Székelyföldön a közéleti struktúrák még mindig igen 
átmeneti állapotban vannak. Viszont mindenki figyel rájuk, lépéseiket figyelemmel 
kísérik, s maga az egész életvezetés, mint „vállalkozás” a figyelem homlokterében 
van. Ha véleményüket már ma kinyilvánítanák vagy intézményesíteni kívánnák, akkor 
nagy befolyásuk lenne.

6. Jövőbeli pályájukat illetően azt lehet mondani, hogy vállalkozásukban újabb 
gazdasági ugrás nem várható, a mentalitásban rejlő okok miatt nem képzelhető el, 
hogy áttérnének a szerkezet átszervezésére, farmosítására, racionalizálására. A las
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sú és biztos gyarapodás, esetleg stagnálás hívei. Továbbra is 2-5 bedolgozóval 
fognak működni, a tőke átcsoportosítása, más jellegű befektetése nem várható. A 
típushoz tartozók száma nem növekszik, mert az előnyös indulások, a nagy ugrások 
kora lejárt.

Amíg a családfő képes ellátni az „első munkás" feladatkörét, addig ez a modell 
érvényben marad, a fiatalok új elképzelései nem juthatnak szóhoz. Ezek a vagyo
nok, amelyek nemcsak a falu, hanem a kistáj szintjén is jelentősek, a mai családfők 
háttérbe szorulásával több mint bizonyosan más irányú befektetések alapjaivá vál
nak. Pillanatnyilag az a legfontosabb szerepük, hogy a falu szemében legitimálják a 
kezdeményezés és a szokatlan méretű vagyonfelhalmozás gyakorlatát. Jelenlegi for
májukban nemigen lesz közvetlen fejlesztő hatásuk (munkahelyteremtés, pénzforrás 
szorgalmazása, termékforgalom fellendítése stb). Ezek a vállalkozások nem annyira 
gazdasági, hanem sokkal inkább mentális csomópontokként működnek a falu és a 
szűkebb régió számára.

7. Ebben a sok szempontból kvázi-archaikus régióban az ilyen mentális csomó
pontoknak az úgynevezett társadalomélénkítő hatása sok esetben nagyobb lehet, 
mint a tényleges gazdasági fejlesztési kísérleteké vagy ösztönzéseké. Ezek a vállal
kozások ma a figyelem középpontjában állnak, s ez valamiféle barométer-szerepet 
jelent. A falu tolerálja a vállalkozási kísérletet, de szeretné látni, hogy mi lesz belőle. 
Ez a figyelem egyfajta kollektív nyomás, amely észrevétlenül ugyan, de visszahúzó, 
fékező erőként működik a vállalkozásokra nézve. Falusi környezetben az ilyen vállal
kozás „nem igazán szabad". Ezért sem lehet az elitképződés műhelye, maga a 
létrejött anyagi bázis viszont a családi erőviszonyok átfordulásával a fiatalokat egyik 
napról a másikra gazdasági elitté teheti. Néhány éven belül bizonyára sor kerül első 
ilyen fordulatokra.

Falusi nagyvállalkozó

1. A falun élő nagyvállalkozónak nincs típusneve, de teljes személyneve egy vidék 
szemében vált fogalommá. Minden vonatkozásban idegen a falura jellemző gondol
kodásmódtól, gazdálkodási gyakorlattól. Ma inkább 60 éves, mint 50. A korábbi 
évekhez viszonyítva ma háttérbe vonult, ezért inkább az előtörténetére, valamint a 
felhalmozott anyagi és szimbolikus tőke mai továbbélésére érdemes figyelni.

2. A falun élő nagyvállalkozó pályája a hatvanas-hetvenes évek fordulóján indult, 
a rövid ideig tartó gazdasági reformszellem idején. Fölfutása, meggazdagodása a 
hetvenes évek közepétől datálható, amikor a gazdasági életben tartóssá vált a hiány 
és intézményesült a korrupció. A nagyvállalkozó mindig olyasvalamire „szakoso
dott” , ami az állami kínálatból hiányzott, vagy csak magas önköltségi áron termelték. 
Ez lehetett például kalapácsnyél, seprű, deszkából készített csomagolóanyag stb., 
olyasmi, amire az extenzív iparfejlesztés korában egy-egy nagyvállalatnak korlátlan 
mennyiségben volt szüksége. De foglalkoztak ezek a vállalkozók a munkaerő „me
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nedzselésével" is (pl. házépítő szakember csoportok megszervezése, dolgoztatása), 
állattenyésztéssel és -forgalmazással (pl. malacnevelés és -eladás) stb. Mindig 
megkeresték azt a területet, ahol a hiány, az olcsó nyersanyag és az olcsó munkae
rő egy rendszerbe összeilleszthető volt. A vállalkozás lelke a személyes kapcsolat- 
háló, az egyéni ügyintézési és szervezési képesség volt. A szó szoros értelmében 
menedzserként működtek, azzal a megszorítással, hogy ők maguk voltak a tulajdo
nosok is.

A családfő tartotta kézben az egész vállalkozást, a családtagokat rendszerint be 
sem vonta. Bérmunkásokkal dolgoztatott, ő maga csak az ügyintézést és ellenőr
zést végezte. Ideje jelentős részét az adóhatóságokkal, a gazdasági rendőrséggel 
való jó kapcsolatok fenntartása kötötte le, így is többször „elszámoltatták” az akkori 
idők hírhedt 18-as törvénye alapján. Ilyenkor nyíltan vagy kenőpénzként tetemes 
összegeket fizetett ki, de a vállalkozás soha nem bukott meg. Vagyona tíz-hússzo- 
rosa is lehetett az átlagos falusi családokénak, a kapcsolatrendszer és a szimboli
kus tőke azonban ennél is nagyobbra növelte a vagyon értékét. A nagyméretű 
állóvagyont nem lehetett elrejteni, s mivel a vagyon látható méreteit ebben az idő
szakban korlátozni kellett, a minőségre helyezték a hangsúlyt (nagy ház, különleges 
autó, különlegesen drága lakberendezés, külföldi utazások, öltözködés). A család 
messze az átlag felett fogyasztott, mindent megvásárolt, ami elérhető volt. Pénzt, 
ékszert, sőt valutát is felhalmoztak (ez utóbbit törvény tiltotta). A vállalkozás működ
tetése a birodalomépítés elveit követte, s gyakorlatilag eljutott a szocializmus tör
vényei által megtűrt legszélső határig (a gazdagodásban ennél tovább csak azok 
juthattak, akiknek hivatali rangjuk védelmet jelentett az elszámoltatásokkal szem
ben).

Ha ezeknek a vállalkozóknak a családfáját vizsgáljuk, akkor kivétel nélkül felfede
zünk valamilyen rendhagyó elemet. Legtöbbjük más faluból költözött, házasodott be 
abba a faluba, ahol vállalkozásba kezdett. Ugyanakkor olyan családból származnak, 
ahol nem a földművelés volt az alapvető foglalatosság. Többen közülük mestersé
get tanultak. Ugyanakkor azt is tapasztaltuk, hogy több esetben kimutatható a nem 
székelyföldi eredet, olykor a nem magyar etnikumú eredet is.

3. Ma ezek a vállalkozók sokkal visszafogottabbak, mint 1989 előtt. Ennek több 
oka is van. Tizenöt-húsz év erőteljes hajtás áll mögöttük, s számukra az 1989-es 
fordulat valóban változást jelentett. A hiányok nem szűntek meg, de a hiány szerke
zete alapvetően átalakult. A hatalmi kapcsolatrendszer kicserélődött. Az egész ko
rábbi vállalkozást új alapokra kellene helyezni. Közülük csak az maradt a ringben, 
aki, fiatalabb lévén, képes volt változtatni: új jog- és játékszabályokat tanulni. A fel
halmozott vagyon értékesítésének háromféle módja gyakori: egyrészt a korábbi vá
sárlási igény szabad kiélése (új ház, autók, nyaraló stb.); másrészt szolgáltató 
jellegű befektetések eszközlése (pl. vendéglő, üzlet nyitása); harmadrészt a család 
fiatal generációjára hagyatkozás, ami egyértelműen kereskedelmi tevékenységet je
lent. Általában mindhárom megoldásra jellemző, hogy az eddig aktív családfő hát
térbe vonul, a felhalmozott vagyon azonban mozgásban marad. (A falusi fiatalok
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típusát külön elemezzük.) A családfő korábbi gyakorlata, kapcsolathálója védőernyőt 
jelent az újonnan indult, a régitől eltérő vállalkozás felett, de a korábbi modell nem 
érvényesíthető. Ebben az értelemben azt mondhatjuk, hogy ezekben a családokban 
a vagyonkezelés tekintetében ma objektív törés mutatkozik, s ez a törés mind a 
felhalmozott vagyon, mind az azt működtető család további sorsát befolyásolja. A 
vagyon és az elitpozíció ma egyaránt a lassú változás fázisában van.

4. Ez a típus csak nagyobb falvakban fordult elő, általában falvanként kettő-há
rom. A vállalkozás jellege miatt azonban rendszerint nem egy faluhoz, hanem egy- 
egy kisebb régióhoz tartozónak kell tekintenünk őket. 1989 után ez a típus 
létszámban nem gyarapodott.

5. E típus 1989 előtti társadalmi szerepe elsősorban negatívumokkal írható körül. 
Mindaz, ami a helyi társadalom szemében látható volt belőle, részleges elfogadása 
ellenére kétesnek, gyanúsnak minősült. Ezért ezt a vállalkozást nem a „saját” , ha
nem az „idegen" világ részének tekintették. Mindebbe egyfajta tisztelet is kevere
dett. Beszéd tárgyát képezte, de a rá irányuló figyelem és róla való beszéd 
többnyire a távolságteremtést szolgálta.

6. A családfő korábban bevált gyakorlata ma egyértelműen életképtelen, a csa
lád elitszerepe és a vagyon centrális pozíciója azonban a falu társadalma számára 
nem vált kérdésessé. A vállalkozás köré halmozódott korábbi negatív minősítések 
elmaradnak. A falu társadalma a belső törést, a stratégiaváltást nem látja, ezért 
továbbra is elitként kezeli ezeket a családokat. A típusról alkotott „kép” és a család 
valóságos útja elvált egymástól, de ez kívülről nem látható. Az induló vagyon elég 
nagy ahhoz, hogy a fiatalabb nemzedék a stratégiaváltást —  akár részleges buká
sok, sikertelenségek árán is — véghezvigye. Várható, hogy a vagyon kilép a falusi 
környezetből (lásd: fiatalok). A családfő elitszerepet adott át a családban, s ez a 
magatartás szintjén érvényesül. A vagyon mai működésének mint vállalkozói modell
nek nincs érzékelhető hatása a falu társadalmára, ezzel szemben a család által 
képviselt elitszerepnek (fellépés, magatartás, fogyasztás) a falusi fiatalok számára 
modellértékű funkciója van. Mivel a vagyon —  a belső stratégiaváltás okán —  le
szálló ágban van, ezeknek a családoknak a közeljövőben nem lesz másokra is kiter
jedő kezdeményezői szerepe, munkahelyteremtő funkciója.

7. Működésüket tekintve ezek a vállalkozások jelentették azokat a próbálkozáso
kat, amelyek egyrészt a helyi erőforrások és lehetőségek kiaknázására törekedtek, 
másrészt ismerték a következetes vállalkozásfejlesztés módozatait. Tulajdonképpen 
az 1940 előtti „idegen" vállalkozások modelljét követték. A szocialista társadalom 
azonban olyannyira sajátos pályára terelte őket (túlspecializálódás, a személyes 
kapcsolatok túlsúlya, a fejlesztés rejtett módozatainak keresése, luxusfogyasztásra 
való beállítódás, az ügyintézés személyessé és egyszemélyessé válása), hogy stra
tégiájuk 1989 után már nem volt érvényesíthető, nem alakulhatott ki „családi dinasz
tia". 1989 után a piaci szabályok némi térhódítása behatárolta a folytatás 
lehetőségét, hiszen ez a vállalkozástípus kimondottan a piaci szabályok hiányában 
volt működőképes. A romániai társadalom bonyolultságát és átmeneti jellegét mu
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tatja az, hogy a belső váltást a környezet nem érzékeli, a vállalkozástípusról mint 
elitszerkezetről kialakított kép gyakorlatilag háborítatlanul él tovább. Ha ez a típus 
bármilyen társadalmi szerepre törekedne, könnyen megszerezné, a létező szimboli
kus tőkére való egyszerű utalásokkal is. Még csak a konvertálással sem kellene 
foglalkoznia. Belső gondjai miatt ezt nem teszi, ennek ellenére a falu-elitcsalád vi
szony mentális síkon, a negatív reminiszcenciákat elhagyva, a korábbi formájában él 
tovább. Az elitszerep több évre előre meg van előlegezve.

Fiatal vállalkozók falun

1. A falun élő, a falusi társadalmat megcélzó fiatal vállalkozók szinte kivétel nélkül 
huszonévesek. Sajátos megnevezésük nincs, teljes személynevük válik fokozatosan 
emblémává, amely már nemcsak a személyüket, hanem foglalkozásukat, státuszu
kat is jelöli. Magukat szívesen nevezik vállalkozónak, s ez az öndefiníciós igény ma
gatartásukban, viselkedésükben is érzékelhető.

2. Az ehhez a típushoz tartozó fiatalok az életformaváltás, a leginkább urbanizá- 
lódott családokból kerülnek ki. Ezen belül két családtípus különíthető el.

Vállalkozó fiatalok azokból a családokból kerülnek ki, amelyek maguk is koráb
ban megpróbálkoztak vállalkozni, vagy a családi hagyományban élt a keresés, a 
próbálkozás iránti igény (valamilyen speciális mesterség gyakorlása, munkahelyke
resés távoli vidékeken stb.). Ugyanakkor ezekre a családokra az is jellemző, hogy 
életkori vagy más okoknál fogva a szülők már nem kezdenek vállalkozásba, de 
természetesnek tekintik, hogy a huszonéves fiatalnak esélyt adjanak az induláshoz 
(egyetértenek a vállalkozás megkezdésével, esetleg pénzzel is támogatják).

Vállalkozó fiatalokat indítanak el azok a családok is, amelyeknek az előtörténeté
ben nem mutatható ki a vállalkozás, a szokatlan kezdeményezések iránti affinitás, 
de amelyek a nyolcvanas évek elején úgy döntöttek, hogy a gyereket városi iskolá
ba adják, városi munkahelyet, esetleg lakást szereznek neki (mintegy &-10%-ra te
hető azoknak a családoknak a száma, amelyek tudatosan elébe mentek a várható 
változásoknak, s nem csak a kényszer hatására léptek). A falu végleges elhagyásá
nak ez a tudatos változata olyan szülő-gyerek kapcsolatot alakított ki, amelyben a 
gyerek a szokottnál nagyobb döntési jogkört kapott. E jogkör alapján dönthettek 
úgy ezek a fiatalok, hogy a család részleges egyetértése mellett vállalkozásba fog
nak. Az előbbi családtípussal ellentétben itt inkább megtűrt, mint segítő támogatás
ról van szó, de a szülők nem akadályozzák a próbálkozást.

Az eltérő eredet ellenére a két típusban közös az, hogy ezeknek a fiataloknak 
1989-ben még nem volt megszilárdult, véglegesnek tekintett társadalmi pozíciójuk, s 
bár rendelkeztek valamilyen középfokú képesítéssel, a gyakorolt mesterséget nem 
tekintették véglegesnek. Azokhoz a fiatal városi társaikhoz hasonlítottak, akik a szó 
szoros értelmében nagyon vártak valamire, akiknek — életkori és státuszbeli okok
nál fogva — a változás a lehető legjobbkor jött.
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3. A falusi fiatal vállalkozók között alig vannak néhányan, akik nem kereskede
lemmel foglalkoznak. Az adásvételnek azonban sokkal mozgalmasabb, képléke
nyebb formáit gyakorolják, mint a falusi kísérletezők. A szokásos termékek mellett, 
amelyeket minden kereskedő forgalmaz (édesség, néhány előrecsomagolt élelmi
szer, piperecikkek, ruhanemű), megpróbálkoznak műszaki eszközök forgalmazásá
val is. Ez több mozgást, nagyobb beszerzési kört, több kockázatot jelent. 
Beállítódásukra jellemző a „megfogni a jó üzletet" törekvése. Ha tőkeerejük megen
gedi, akkor azonnal alkalmazottakat vesznek fel, s ők csak az ügyintézésre, ellenőr
zésre szorítkoznak.

Eltávolodásukat a hagyományos falusi mentalitástól az is jelzi, hogy kapcsolathá
lójuk igen kiterjedt, szívesen kötnek alkalmi, egyszeri kapcsolatokat is. A szerzés, a 
gyarapodás elve nagyobbrészt kiiktatja a mentalitásbeli kulturális mintákat. Nemcsak 
a kapcsolatok vagy a megjelenés fontosságát ismerik fel, hanem a műszaki eszkö
zök (autó, telefon, fax) szerepét is. Bár, mint látni fogjuk, e tekintetben még mindig 
messze elmaradnak városi társaik mögött.

A falusi társadalom mezőnyében sikeresnek számítanak, korosztályukban különö
sen, de ez nem jelent kiemelkedő anyagi sikert, komolyabb vagyonfelhalmozást. Az 
első egy-két év volt számukra a sikeresebb, ami részben az induló vállalkozások 
számára biztosított kedvezményekből, részben a szabályozások és ellenőrzések la
zaságából adódott. Ma már a „nagy profitszerzés kora” számukra lejárt, többnyire 
csak életben tartják a vállalkozást. A következetes, aprólékos építőmunkában nem 
erősek, ezt a modellt nem is ismerhetik. Az utóbbi évben igazán működésbe lépett 
ellenőrzési/engedélyezési intézmények (többnyire megyei hatóságok) hálózata már 
következetesen megcsapolja a jövedelmeiket. Lassan abba a helyzetbe jutnak, mint 
az 1989 előtti vállalkozások, amelyek kevés adót fizettek hivatalosan, de a csúszó
pénzek és más juttatások a tiszta jövedelem 20-30 százalékát elvitték. Nagy több
ségük ma a keresés, a próbálkozás fázisában van, de erőfeszítéseik alapvetően 
nem a továbblépésre, hanem túlélésre, fennmaradásra irányulnak.

4. Vállalkozó fiatalok elsősorban a nagyobb utak és főútvonalak menti falvakba 
települnek. A kicsi és elzárt falu számukra nem felvevőpiac, ugyanakkor megnehezíti 
az utazást és a kapcsolattartást. A négy-hat ezres lélekszámú falvakban a fiatal 
vállalkozók száma eléri a 10-15-öt. A városközeli falvakban ez a szám nagyobb is 
lehet. Számuk lassan növekedik — az ilyen vállalkozások mai stagnálása ellenére is 
— , mert egy potenciális kör számára ezek a vállalkozások követendő modellt jelen
tenek.

5. A fiatal vállalkozók szimbolikus súlyát ma két tényező adja. Egyrészt felnéz rá 
a falusi kortárscsoport. Különleges státuszuk könnyen érthető, ha figyelembe vesz- 
szük, hogy a nagyobb falvakban a huszonévesek összlétszáma eléri a két-három- 
százat, s ebből mindössze 10-15 a vállalkozó. Ez a referenciakor már csak azért is 
modellnek tekinti a vállalkozókat, mert ennek a rétegnek az egzisztenciája hosszabb 
távon nem rendezett (nincsenek egyéiíelműnek tekinthető és járható pályák). Sokan 
külföldi munkavállalással kísérleteznek, de ennek a szimbolikus értéke a vállalkozás
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mögött van (ti. a falusi közvélemény még ma is inkább a helyben maradást tolerál
ja), s a külföldön kísérletezők közül is többen vannak olyanok, akik az összegyűjtött 
pénzt idővel vállalkozásba kívánják fektetni. A kortárscsoport által ily módon terem
tett kontextus a nem túlságosan sikeres, vegetáló próbálkozásokat is pozitívnak állít
ja be, sőt már magát a kísérletet is.

A fiatal vállalkozók szimbolikus súlyát egy másik tényező is növeli. Az idősebb 
korosztálynak az a része, amely anyagilag jobban áll és nagyobb volumenű, igénye
sebb beszerzéseket, vásárlásokat eszközöl, szívesen támaszkodik a mobil, a falu 
szemszögéből nézve sok kapcsolattal és sok információval rendelkező fiatal vállal
kozókra. Megbízza őket ügyintézéssel, egy-egy hiánycikk beszerzésével stb. Az 
ilyen „szolgáltatások" igen sokszor nem is vágnak egybe a meghirdetett vállalkozási 
profillal, mégis szívesen tesznek eleget a többnyire bizalmas, rokoni, szomszédi, 
ismerősi felkéréseknek. Ez a jelenség egyrészt a falusi társadalom kapcsolatterem
tési gyakorlatának nehézkességéből, információszegénységéből ered, másrészt pe
dig a fiatal vállalkozók azon igyekezetéből, hogy minden alkalmat megragadjanak 
sikeresként demonstrálható ügyletek lebonyolítására, s választott pályájuk legitimitá
sának bizonyítására.

E két tényező okán súlyuk és szerepük a falusi társadalomban akkor is fokozato
san növekszik, ha ezt a vállalkozás eredményessége nem indokolná. Ez újabb pél
da arra, hogy ebben régióban a gazdasági élet működésének egyes mozzanatai 
nem kimondottan a gazdasági racionalitás és a piac törvényszerűségei szerint ala
kulnak.

6. Az eddigiek alapján azt mondatjuk, hogy a falusi fiatal vállalkozók számának 
lassú növekedése várható. A falu társadalmában játszott szimbolikus szerepük to
vább nő, s ez a növekedés nem feltétlenül az anyagi gyarapodás, a vállalkozói 
eredményesség függvénye. Magukra a vállalkozásokra azonban alighanem stagná
lás vár, számítani lehet egyeseknél a vállalkozás időszakos szüneteltetésére is. A 
sikeresebbek vagy profilt váltanak (a mindent veszek, mindent eladok magatartását 
felváltja egyfajta specializálódás), vagy pedig legalább részben megpróbálnak majd 
bejutni a városba. Nem fognak ragaszkodni a faluhoz, ha tehetik, egyfajta közvetítő 
szerepet vállalnak a város és a falu között. Ez a közvetítő szerep a falu társada
lmának mai tehetetlensége és a kisvárosok erőteljes mobilizálódása okán (a követ
kező években ez a szakadék egészen biztosan mélyülni fog!) kifizetődőnek 
ígérkezik.

7. A fiatal vállalkozók ma még nem gyakorolnak látványos hatást a falu társadal
mára, azonban a fentiekben jelzett speciális közvetítő szerepük (nemcsak árut, ha
nem információt, magatartásmódéin, kapcsolatteremtési kultúrát is közvetítenek a 
maguk kezdetleges módján) már ma is érvényesül. Ez a szerep várhatóan egyre 
nagyobb mértékben befolyásolja a falu életét. Elvben ez a folyamat támogatható is 
lenne. (Természetesen szükség lenne ennek a közvetítő szerepnek az alaposabb 
elemzésére, annak felismerésére, hogy e régió faluja a kulturális minták terén min
den változtatást erőteljesen fékez.) A fiatal vállalkozóknak ez a szűk rétege min
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denesetre az elitszerepek felé tart, s ezt szimbolikus síkon várhatóan hamarabb el 
fogja érni, mint anyagiakban. Tőkéjének jelentős részét kapcsolatok, szervezési ké
pességek teszik ki, ami falusi kontextusban könnyen pénzzé konvertálható. Kétség
telen, közelebbről kell ezt a réteget megvizsgálni ahhoz, hogy városi társaikkal 
szembeni esélyeiket föl lehessen mérni.

A kísérletezők

1. Kísérletezőknek azokat a falusi családokat nevezzük, amelyek falun üzletet nyit
nak vagy üzlet nélkül kereskedelemmel foglalkoznak, s ezt nem főtevékenységként, 
hanem egyfajta mellékfoglalkozásként űzik. Ezek a vállalkozók középkorúak, 35-50 
év közöttiek. Férj és feleség közös elhatározással, munkamegosztásos alapon vál
lalja ezt a tevékenységet. Ha van a családban serdülőkorú fiatal, akkor ő is besegít, 
de rendszerint neki is van más foglalkozása. Többnyire nem az egész család vesz 
részt a vállalkozásban, nem az egész vagyont fektetik be, nem mondanak le telje
sen a család más tevékenységeiről. A falu üzletelőknek nevezi őket. Ebből a réteg
ből csak igen kevés család érheti el az elit pozíciót még falusi környezetben is. 
Jelenlétük, működésük azonban szervesen hozzátartozik ahhoz a kontextushoz, 
amely ebben a régióban a holnapi elitet kitermeli. Ezért indokolt, hogy röviden be
mutassuk őket.

2. A ma kísérletező családok sokféle korábbi családtípusból kikerülhetnek. Közös 
jellemzőjük az, hogy már 1989 előtt eltávolodtak a hagyományos falusi mezőgazda- 
sági jellegű családmodelltől. Vagy a férj, vagy a feleség legalább középfokú iskolá
ba járt, és rendszerint olyan munkahelyen dolgozott, amely lehetővé tette vagy a 
falusi környezetből való kilépést, vagy pedig azt, hogy a falun belül valamilyen admi
nisztratív, szolgáltatási szektorban szerezzen tapasztalatokat. Szövetkezeti hálózat
ban dolgozók, mezőgazdasági gépállomások alkalmazottai, városi vállalatoknál 
adminisztratív pozícióiba jutottak, helyi adminisztrációban dolgozók közül kerül ki a 
legtöbb kísérletező. Ők azok, akik nem idegenkednek a „papírmunkától", az ügyin
tézéstől. Gyakorlatilag nem volt több induló tőkéjük, mint bárki másnak a faluban, 
de lényegesen különböznek a nagy többségtől abban, hogy korábbi tapasz
talataikra alapozva volt „bátorságuk” belefogni valamilyen vállalkozásba. Mentalitás
beli különbözőségüket jelzi az is, hogy induláskor többen ingó és ingatlan javaikat 
eladták, hogy meglegyen az induló tőke, mások kölcsönökhöz folyamodtak.

3. E vállalkozások szinte kizárólag a kereskedelmet célozták meg, társasági for
májukat tekintve többségük családi vállalkozás. Bevallott céljuk az anyagi biztonság, 
a jólét megteremtése. Nem zárják ki azt a lehetőséget, hogy az üzlet igazán fellen
dül, és akkor meggazdagodnak, de ez csak egyfajta véletlen lehetőség. Az explicit 
tervezés szintjén megelégednek azzal, hogy a vállalkozásból mint többletjövedelem
ből szabadon költekezhessenek. Ez a stratégia a mindennapi életvezetésükben jól 
láthatóan érvényesül. Tulajdonképpen a falura jellemző kulturális minta szerint a gaz-

112



dag falusi család modelljét követik. Megvásárolják mindazokat az elérhető javakat, 
amelyek a mai falusi presztízs-skálán a magasabb szintet képviselik (autó, video, 
színes tévé, kisebb elektronikai eszközök, esetleg két autó, berendezési tárgyak, 
külföldi utazás), s ugyanakkor a biztonságérzet megőrzése érdekében pénzt (valu
tát) is tartalékolnak. A vállalkozás jövedelmezőségi szintje ennél többet az elmúlt 
három évben nem is tett volna lehetővé, de ők ezzel maximálisan elégedettek, hi
szen az 1989 előtti állapotokhoz, valamint a falu lakosságának többségéhez viszo
nyítva tulajdonképpen elérték mindazt, amit el akartak érni.

Vállalkozásvezetési gyakorlatukra jellemző, hogy nem kockáztatnak, ha nem mu
száj, nem próbálkoznak új dolgokkal, amennyiben viszont azt tapasztalják, hogy a 
„szomszéd" vállalkozók valamilyen területen újítanak, akkor igyekeznek utánozni 
őket. A vállalkozás stabilitása érdekében készséggel engednek az ellenőrző, enge
délyező hivatalok korrupciós kísérleteinek, és az ilyen lefizetési gyakorlatot tekintik a 
biztonság legfontosabb tényezőjének. Ebben a vállalkozásban végeredményben 
minden kis léptékű, átlátható és kézben tartható, akárcsak a paraszti gazdálkodás
ban.

A vállalkozás eredményességére külső jegyekből nem lehet igazán következtetni. 
Igyekeznek a felhalmozás formáit leplezni — többnyire sikeresen — , a presztízs 
jellegű vásárlásokon túl alig költekeznek, magatartásuk a gazdagodást nem árulja 
el, a temérdek kisebb belső manipuláció miatt a könyvelések adatai nem irány
adóak. Csak hosszabb, alaposabb vizsgálat révén becsülhető fel, hogy voltaképpen 
mekkora vagyon van az ilyen családok birtokában. Mindennapi tevékenységüknek 
több a mint fele (a vállalkozás napi feladatainak elvégzése) nem a falura jellemző 
nyilvánosság szabályai szerint alakul, ezért bizonyos mértékben a falu társadalmán 
kívül élnek, s ez egyfajta átlátszatlanságot kölcsönöz ezeknek a családoknak. Meg
ítélésük ezért ambivalens.

4. Egy-egy nagyobb faluban néhány tucat ilyen család van, kisebb falvakban 
pedig 8-10. Számuk még nőhet, de csak kismértékben.

5. Á harmadik pontban jelzett ambivalencia okán ezek a családok a falu társadal
mát csak kevéssé befolyásolják. A falu részben irigységgel, ellenérzéssel figyeli mű
ködésüket. A jobbára negatív megítélésre az ad okot, hogy ezek a családok 
„rendes", megállapodott családok voltak, a falu szemében nem kellőképpen indo
kolt a kereskedéssel való kacérkodás. Tevékenységük, helyzetük részleges átlát
szatlansága okán egy kicsit „gyanúsak". A falu társadalma ezért nem tekintheti őket 
nyilvánosan is vállalható követési modellnek. Ami nem zárja ki azt, hogy egy szűk 
réteg számára ne jelentenének rejtett módon, be nem vallottan követendő mintát.

6. Ennek a típusnak aligha lesz a közeljövőben lényegesebb társadalmi súlya, ez 
a réteg a falun belüli szolgáltató szerep felé mozdul el; ők azok, akik az ellátást 
többé-kevésbé biztosítják.

Az e típushoz tartozó vállalkozások eredményessége nehezen felbecsülhető. 
Csak igen kis hányaduk lesz képes — komolyabb vagyonfelhalmozás esetén is — 
arra, hogy a jelenlegi mellékfoglalkozást főfoglalkozássá léptesse elő, specializálód-
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jón, és komolyabban részt vegyen az üzleti életben. A váltani képes kevesek távlati
lag a falusi elit részévé válnak.

7. Ezek a vállalkozások ingatag alapra épültek, a mai áruhiányra, illetve a forgal
mazási hálózatok fogyatékosságaira. Módszereikben inkább a két világháború közti 
falusi üzletekre emlékeztetnek. Ugyanakkor törékenyek azért is, mert nem áll mögöt
tük komolyabb szervezési, ügyintézési tapasztalat, vezetéstechnikai ismeret. Túlsá
gosan ki vannak szolgáltatva a gazdasági élet hullámzásainak, s nem utolsósorban 
az ellenőrző szervek önkényének. Mivel Romániában a lényeges változások a közel
jövőben nem falun történnek, elképzelhető, hogy a perifériára jellemző viszonylagos 
csend hosszabb túlélésre ad alkalmat. Sikeresnek azok a vállalkozások bizonyulhat
nak majd, amelyek mögött városba költözött tulajdonos is áll (pl. a család egyik 
tagja, a gyerek stb.), aki megszerzi a vállalkozás fenntartásához, gyarapításához 
szükséges ismereteket.

Bár ezek a vállalkozások elindítottak bizonyos folyamatokat a falu társadalmában, 
ezek a változások nem gyakorolhatnak tényleges hatást részben a vállalkozók men
talitása, részben a velük szembeni ellenérzések, negatív társadalmi megítélésük mi
att. Nem valószínű, hogy ez a két tényező a közeljövőben megváltozik. Ez a réteg a 
falu társadalmát egy, a korábbinál normálisabb helyzet felé tereli (áruellátás, szolgál
tatások stb. biztosítása), de szerepe ebben a rehabilitációs gesztusban nagyjából ki 
is merül.

A bemutatott négy típus együttesen alkotja azt a „mezőt", amelyben az elit falusi 
környezetben termelődik. Itt csupán jelezzük, hogy még van egy számba jöhető 
típus, amely azonban egyelőre oly ritka, hogy szinte semmit nem tudunk mondani 
róla. Ez a típus a faluba máshonnan betelepült, a helyi erőforrásokra építő igazi 
vállalkozó. Azért potenciális típus ez, mert egyrészt történetileg ismert modell, a falu 
társadalmának gondolkodásmódja szerint is elfogadható, másrészt az eddigi falusi 
vállalkozások a helyi erőforrásokból még szinte semmit nem használtak fel. Ennek a 
típusnak a megjelenésére akkor kell számítani, ha Romániában a termelő jellegű 
vállalkozások fölfutása megkezdődik.

Elittípusok a városban

A mai székelyföldi kisvárosokban — mint már említettük — az elitek öt típusát külö
níthetjük el: 1. régi elit, független vállalkozói szerepkörben; 2. régi elit függő vállalko
zói szerepkörben (ezek megtartották állami pozícióikat); 3. 30-40 év közötti műszaki 
értelmiségiek; 4. fiatalok; 5. kísérletezők. Egyelőre csak szórványosan jelentkezik a 
máshonnan betelepülő, a városban idegenként vállalkozást indító elit, ezért ebben a
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keretben nem foglalkozunk vele. Elképzelhető, hogy a privatizációs folyamatok vár
ható felgyorsulása és strukturális átalakulása ezt az elittípust hangsúlyossá teszi.

Régi elit, független vállalkozói szerepkörben

1. Ez a típus jelenti ebben a régióban ma a nagybetűs VÁLLALKOZÓ-t. A 40 és 50 
év közötti volt vezetőkből verbuválódott ez a csoport. Egy-egy vezéregyéniség köré 
többen is tömörülnek, részvénytársaság, vagy éppen alakuló holding keretében, a 
csoportban a vezető személyiség számít központi figurának. Ezeket a vállalkozást 
irányító vezetőket az ötvenezres lakosú városokban is mindenki ismeri, nevük foga
lommá vált. Általában csak vezetéknevükön emlegetik őket, ami gyakran nem is 
annyira személyüket, hanem inkább a mögöttük álló, frissen épített birodalmat jelöli. 
A figyelem középpontjában állnak, új kezdeményezéseikre éppúgy figyelnek a város 
lakói, mint apró-cseprő személyes ügyeikre (hol jártak, mit mondtak, mit vásároltak, 
mit akarnak stb.). Bizonyos értelemben mitizált szereplők.

2. A vállalkozást irányító kulcsfigurák és közvetlen munkatársaik 1989 előtt vezető 
szerepeket töltöttek be állami vállalatoknál vagy az adminisztrációban. Nagyobb ré
szük sosem volt igazán első ember, csak második, harmadik. Kisebb részük volt 
már első számú vezető is, de 1985-86 után háttérbe szorultak. Ismerték a szocialis
ta gazdálkodás és vállalatvezetés minden mozzanatát, rendelkeztek azzal a kapcso
latépítési és kapcsolatfenntartási képességgel, amely egy ipari vagy hivatali 
szervezetet életben tarthatott. Ez a réteg már a hatvanas-hetvenes évek fordulójára 
jellemző részleges ideológiai nyitás neveltje. Elsősorban nem ideológiai, hanem 
szakmai képzést kaptak (eltérően az idősebb korosztálytól, amelynek tagjai és mind 
a mai napig jobban ragaszkodnak az állami struktúrához). Akik közülük egyes szá
mú vezetői pozícióba jutottak, megpróbálták pragmatikusabb stílusukat érvényre jut
tatni, s ez népszerűséget hozott számúra egy-egy vállalaton belül. Nem véletlen, 
hogy a nyolcvanas évek második felének túlideologizált világában távozniuk kellett 
az igazgatói székből. Nagyobb részük azonban — sikeres szakemberként is a má
sodik vonalban meghúzódva — a csendes várakozást választotta.

1989 után azonnal kezdeményeztek, mégpedig egyszerre két síkon. Elhagyták a 
korábbi állami terepet (ahol végső soron bizonyos értelemben „magányosak" és 
mellőzöttek voltak), vállalkozásokat alapítottak kft-k, részvénytársaságok formájában. 
Ugyanakkor néhány hónapon át kísérletet tettek a közéletben való megjelenésre is 
(átmeneti tanácsok, RMDSZ, nyilvános rendezvények). Ez a közéleti szerepkeresés 
azonban nem tartott sokáig. Félév, egy év után már csak a vállalkozásfejlesztésre 
koncentráltak, s a volt vezető garnitúrából további személyeket csábítottak maguk
hoz. Minden ilyen vállalkozás tulajdonképpen egy-egy „elitkör", nagysága 3-15 fő 
között váltakozik.

Indulásuk nagyon sikeres volt. Ebben sok minden közrejátszott, mindenekelőtt 
korábbi vezetői tapasztalataik, pragmatikus elveik, szervezési gyakorlatuk, helyi és
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országos kapcsolatrendszerük, az indulást lehetővé tevő anyagi helyzetük, a keres
kedelmi szabályozások korai rendezetlensége, de nem utolsó sorban bátorságuk és 
kezdeményező készségük. Kivált a külkereskedelem terén voltak sikeresek (nyers- 
anyagexport), de hamarosan termeléssel is foglalkozni kezdtek.

3. Ezeknek a vállalkozóknak a hároméves útja a szó szoros értelmében vett „bi
rodalomépítéssel” jellemezhető. A terjeszkedés egyrészt az infrastruktúra folyamatos 
bővítésben (telekvásárlások és bérletek, építések, részesedések megszervezése 
stb.), másrészt a vállalkozás személyi és szervezeti kereteinek bővítési módozatai
ban (a belső szerephierarchia és a vállalati magatartásrendszer kiépítése, a cég 
imázsának megterveztetése stb.) mutatkozik meg a legjobban. Egy-két kivételtől el
tekintve azonban nem törekedtek arra, hogy a gazdagságot és a tőkeerős pozíciót 
a társadalom szimbolikus síkján is megjelenítsék. A helyi társadalomban, a régióban 
nem, vagy csak nagyon kevéssé igyekeznek elfogadtatni magukat, s ha ezt a cég 
szintjén megteszik is, egyéni, családi szinten gyakorlatilag egyáltalán nem. Ezek a 
jellemzők az elit e típusának mai „működését" illusztrálják.

Ez az elit nem a korábbi hatalmát, hanem a korábbi pozíciójában szerzett, illetve 
abból származó előnyöket fordította át sikeres vállalkozássá. Teljesen új szerepet, új 
pozíciót teremtett magának, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy korábban kiformá
lódott habitusát teljesen új kontextusba helyezve kezdte érvényesíteni. Ezért nem 
véletlen, hogy saját „birodalom" gyanánt tulajdonképpen azt igyekszik megteremte
ni, amit azelőtt, másodrangú vezető korában a körülmények vagy a főnökök koráb
ban nem engedtek meg neki. A terjeszkedést célzó stratégiákban és kivitelezési 
eljárásokban több a szocializmusból ismert fogás, mint a vállalkozások „Nagyköny
vében” azonosítható eljárás. Terjeszkedési igénye folytonos, ahol rést lát, oda igyek
szik behatolni, de sokkal inkább az elfoglalás, mint a kiaknázás céljából. Az „ahol én 
vagyok, ott más nincs" elve alapján a hatókör kiterjesztésére törekedve kevésbé 
érdekli az, hogy az új terület hosszabb ideig képes lesz-e működni, s hogy ez a 
működés eredményes lesz-e. E mentalitás számára nem a működésből származó 
saját erő adja az igazi magabiztosságot, hanem a határok kiterjesztettsége, amelyek 
szükség esetén összébb vonhatók, ily módon védelmezve az igazán fontos részek 
integritását. Természetesen felismerhetőek a szocialista vállalatvezetés gyakorlatából 
átvett egyéb mozzanatok is.

A szervezetépítés, illetve a szervezet belső arculatának kialakítása terén szintén 
sok a korábban kialakult habitusból eredő momentum. Belső szabályok helyett fon
tosabbak a bensőséges személyi kapcsolatok, a belső információáramlást, a dönté
si mechanizmusokat nem annyira a vállalkozás logikája, hanem a személyközi 
kapcsolatrendszer szabályozza. Ezek a kapcsolatok régi keletűek, s természetesen 
eleve befolyásolták a szervezeti struktúra kiépítését, a vezetői pozíciók kialakítását 
és betöltését is. A belső szerkezetnek ezt a személyközi kapcsolatokra épített jelle
gét a tulajdonos-beosztott viszony aszimmetriájának erőteljes hangsúlyozásával lep
lezik (szigorú követelményrendszer, autoriter magatartások stb.).
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Ennek az elitnek a kifelé irányuló magatartásából hiányzik az újgazdagokra oly
annyira jellemző konvertálási gyakorlat, az anyagi javakat nem fordítja át szimbolikus 
értékű társadalmi, kulturális szereppé. Egyik-másik vállalkozás mint egység néha 
kísérletet tesz erre, de a vállalkozásokat vezető elitcsoportok tagjai személyesen 
nem foglalkoznak konvertálással. Anyagi helyzetük lehetővé teszi a nagymértékű fo
gyasztást, amely azonban többnyire a személyes igények kielégítésére irányul (in
gatlanvásárlás, autók, utazások stb.). De kerülik a látványos költekezést, nem 
jelennek meg reprezentatív céllal a nyilvános térben, nem eszközölnek nyilvános 
jellegű kulturális befektetéseket. Ennek több oka van, a legfontosabbnak az tűnik, 
hogy egyfajta legitimációs deficit okán ezt a konvertálást pillanatnyilag feleslegesnek 
tartják. A deficit lényege abban áll, hogy nem tudnak egyértelműen megküzdeni a 
régiónak azzal a hagyományos szimbolikus erejével, amely a mindenkori elitet (ez 
esetben a saját társadalomból kinövő elitet is) az idegenszerűség irányába tereli. 
(Erre a szimbolikus marginalizálódásra később visszatérünk.)

Ma ez az elit komoly gazdasági erőt képvisel, kiterjedt hazai és külföldi kapcso
lathálóval rendelkezik, s a kezdeti gyors meggazdagodás után lassan tovább építi a 
vállalkozásait. Némely területen olykor vissza kell vonulnia, ez részben a reformfolya
matok lassulásából fakad, részben abból, hogy a már említett expanziós törekvés 
nem eléggé átgondolt,

Uralkodó pozíciójuk a régióban egyértelmű, bár az utóbbi időben az állam cent
ralizációs elképzelései kellemetlen megszorításokkal jártak rájuk nézve. Ennek a ré
tegnek pénzben, infrastruktúrában, kapcsolatokban még igen sok kihasználatlan 
erőforrása van, bár föltételezhető, hogy mentalitása, 1989 előttről hozott szervezői 
habitusa okán ezeket a tartalékokat csak végszükség esetén képes mozgósítani.

4. Városonként alig 4-5 olyan vállalkozás van, amelynek vezetői ebbe a típusba 
sorolhatók. Ezek a vállalkozások ma már részvénytársaságok, vagy holding jellegű
ek, s a kezdéskor vagy menetközben társult további elittagok révén az ebbe a tí
pusba tartozók száma ma városonként kb. 30-50 fő között ingadozhat. Számuk 
nemigen nőhet tovább, mert a korábbi vezetői garnitúrákból már minden ember 
„foglalt” , utódnevelésre pedig ez a típus egyáltalán nem törekszik. Létszámcsökke
nés sem várható, mert a kölcsönös lekötelezettségek okán senkinek nem célszerű a 
kiválás, az egyéni útra lépés. Végső soron egyfajta érdekcsoportot alkotnak, 3-5 
csomópontot jelentő vállalkozás köré tömörülve, s ezek a struktúrák tartósnak mu
tatkoznak.

5. Ennek az elitrétegnek a társadalmi súlya nagyobb, mint bármelyik más típusé. 
Szimbolikus súlyuk és a társadalmi-gazdasági életre gyakorolt befolyásuk között 
azonban lényeges eltérés mutatkozik. A szimbolikus súly nagyobb, ami abból ered, 
hogy a társadalmi környezet nagyon intenzíven foglalkozik ezzel a réteggel. Élet
módjukról, gazdasági terveikről, befolyásukról stb. sok-sok „biztos" ismeret kering a 
közvéleményben, ezek nagy része nyilván egyszerű kitaláció, vagy valós részisme
retek utólagos kikerekítése. A róluk alkotott kép ambivalens, pozitív és negatív ele
mek meglepő módon keverednek benne.
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A közéletre, a gazdasági életre gyakorolt hatásuk nehezen ítélhető meg. Mivel 
egy-egy város vagy vidék még nem önálló a saját társadalmi-gazdasági életének 
megszervezésében, gyakorlatilag nem nagyon van mire befolyást gyakorolni. A köz
ponti befolyás nagyon erős, és ez a réteg még semmilyen területen nem tudja fel
venni az állami struktúrákkal a versenyt. Kisebb, helyi ügyekbe már beleszól, de 
cselekvési lehetősége, tényleges hatása egy-egy városra vagy régióra csekély. Ami 
pedig a közéleti szerepeket illeti, ezeket még mindig a humán elit vezető tagjai 
uralják.

Mivel ezek a vállalkozások meglehetősen „belterjesek” , klikkszerűen szerveződ
nek, gazdálkodási és ügyintézési modelljük nem találhat követőkre, és nem foglal
koznak fiatalok felfuttatásával sem.

6. Tekintélyes egyéni tartalékaik vannak, és vállalkozásaikban is igen sok a „pa
zarló", illetve tartalékolt elem. Ez a tartalékolási igyekezet egyértelműen „szocialista" 
vonás. Ez meghatározza jövőbeni útjukat is. Látványos felfutásuk már aligha várha
tó, hiszen — tapasztalataink szerint — eddigi gyakorlatukon, tegnapról hozott men
talitásukon nem fognak változtatni. Az állami centralizáció fokozódása esetén 
erőteljesen kellene karcsúsítaniuk, s ez nehéz helyzetbe hozná őket. Központi libera
lizációs intézkedések, a reformfolyamatok kiteljesedése esetén viszont föltehetően 
nem lesznek igazán versenyképesek, mert az igazi versenyre alkalmatlanok túlságo
san korszerűtlen tudásuk és rutinjuk miatt. Nehéz helyzet esetén nem a vállalkozás 
megerősítését szolgáló gazdasági manőverekhez folyamodnak, hanem a magánva
gyon kimentését fogják szorgalmazni, mint ahogy részben ma is ezt teszik.

7. Tulajdonképpen ez a réteg a Székelyföld mai gazdasági életének legellent
mondásosabb része. Mindenki róluk beszél, sokan őket állítják előtérbe, az ilyen 
típusú elitben részben modellnek tekintik, miközben ennek a rétegnek a ténylegesen 
betöltött társadalmi szerepe, illetve várható társadalmi szerepe egyáltalán nem felel 
meg a róla alkotott képnek. Tény, hogy „elöl” vannak, de képtelesen szólva inkább 
állnak, mint előre mennek.

Régi elit, függő vállalkozói szerepben

1. Ebbe a típusba általában ötven évnél idősebbek tartoznak, akik 1989 előtt a 
gazdasági életben vagy a megyei, városi adminisztrációban vezető szerepet töltöt
tek be. Főnökök voltak —  ahogy a népnyelv nevezte őket — , és ma is azok. Vállal
kozásaikat rendszerint ugyanarra a vállalatra telepítették, amelynek első számú ve
zetői. A vállalkozás pedig az általuk vezetett vállalat tevékenységének kiszolgálására 
vagy termékeinek értékesítésére irányul. Ezt az elitréteget a köznyelv ma is a „főnö
kök” névvel illeti.

2. Előző pályafutásuk megegyezik a romániai szocialista vezető tipikus karrierjé
vel. A hetvenes évekbeli iparosítási hullámmal emelkedtek igazán jelentős vezetői 
pozícióba. Annak a kornak a neveltjei, amely a példaképszerű vezetői magatartás,
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az egyszemélyes irányítás modelljét állította középpontba (ötvenes, hatvanas évek). 
Sok éves vezetői gyakorlatra tettek szert, s a vezetői szerep egyértelműen elitpozíci
ót is jelentett számukra (a hatalmi körhöz tartoztak, fizetésük magas volt, különleges 
juttatásokban részesültek). A nyolcvanas évek második felében az etnikai jellegű 
kádercserék alkalmával második vonalba szorultak vissza, ez azonban 1989-ben 
előnyükre szolgált: a népakarat nem őket, hanem utódaikat menesztette a vállalatok 
éléről, őket pedig „visszahelyezte" abba az első számú vezetői pozícióba, amelytől 
a kommunista vezetés úgymond megfosztotta. Egyik napról a másikra ismét „kiski
rályok” lettek, s gyakorlatilag bármit megengedhetnek maguknak, amit jónak tarta
nak, mert neveltetésük azt diktálja, hogy ők „tudják a jó megoldásokat". 
Cselekedeteikhez ezen a magyar lakosságú vidéken legitimációt adott az is, hogy 
„magyar vezetőként" mindig pozitív beállítást kaptak a közvélemény szemében.

3. Vállalkozásait ez az elitréteg a induláskor arra építette, hogy Romániában a 
törvény nem tartotta egymást kizárónak a vállalatvezetői, illetve az adott vállalatra 
építő vállalkozói szerepet. Ezért alakíthatott egy igazgató egy-két vezető állású mun
katársával például olyan vállalkozást, amely az általuk irányított vállalat termékeinek 
forgalmazásával foglalkozott. Az indításhoz elegendő volt a bejegyeztetéshez szük
séges néhány tízezer lej, az egész vállalkozás gyakorlatilag csak papírmunkából állt 
és igen jelentős profitot hozott. Ebben a helyzetben persze általánossá vált a vállalat 
munkájának manipulálása a csúcsára helyezett kft érdekeinek megfelelően. A szo
cialista vagyon egy része ily módon mintegy átfolyt a magánvállalkozásokba. A tör
vény szigorítása után valamelyik családtag neve alatt futhattak tovább a 
vállalkozások.

Természetesen mindehhez szükséges volt az 1989 előtti igen kiterjedt kapcsolat- 
háló, az adminisztrációs és adóügyek szövevényében való jártasság, s a szavakban 
ki sem mondott „elv-társi" egymásra hangolódás is.

Az átláthatatlan érdek-összefonódások, valamint a könyvelési trükkök miatt ennek 
az elitrétegnek a gazdasági helyzetét lehetetlen áttekinteni. Mindenki másnál látvá
nyosabban fogyasztanak és terjeszkednek, az elithabitust (a szó szocialista értelmé
ben: „nekem szabad") magától értetődőként élik meg. Közéleti szerepük még nem 
igazán jelentős. Pozíciójuk ma is szilárd, illetve — amennyire meg lehet ítélni — 
egyre szilárdabb. Az újabb centralizációs elképzelések, a reformok halogatása en
nek az elitrétegnek kedveznek. Feltételezett anyagi erejükhöz mérhető gazdasági 
vagy más természetű kezdeményezéseik, befektetéseik azonban még egyáltalán 
nincsenek.

4. Kisvárosonként mintegy 20-30 olyan név forog, amelyeket egyértelműen ebbe 
az elitkategóriába sorolhatunk. Azonban mögöttük, mellettük még körülbelül kétszer 
annyi közvetlen munkatárs van, akik ugyanakkor vezető pozíciót is elfoglalnak. Ez a 
réteg is klikkszerúen szerveződik, akárcsak a független szerepet vállaló elit, de az 
egyes csoportok között jóval nagyobb az affinitás, az alkalmankénti kooperáció. Itt 
kell megjegyeznünk azt is, hogy ebben az elitrétegben alkalmasint a helyi román elit
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egy része is helyet kap, vagy legalábbis kooperációs kapcsolat alakul ki köztük 
(adóhivatal, ellenőrző hivatalok stb.).

5. E réteg társadalmi súlya gyakorlatilag a fordítottja annak, amivel a független 
szerepet vállaló régi elit rendelkezik. Önképének formálására ez a réteg sem tesz 
különösebb erőfeszítéseket, a közvélemény viszont annál határozottabban igyekszik 
képet alkotni róluk. Ez a kép azonban jobbára negatív, elsősorban azért, mert ez az 
elit —  állami tulajdonra települt vállalkozóként — az alkalmazottak munkáján gazda
godik (legalábbis mindenki ezt mondja, hangosan, jól érthetően). Csak annyi en
gedményt tesznek irányukba, hogy „legalább megvásárolhatnák a gyárat az 
államtól". Ezzel a negatív képpel az elit nem törődik, mint ahogy nem tesz erőfeszí
tést arra sem, hogy gazdasági erejét valamiféle szimbolikus hatalommá konvertálja.

Ennek az elitrétegnek a társadalmi pozíciója — a negatív kép ellenére — gyakor
latilag meghatározza a város, a vidék életét, hiszen ez a réteg végső soron nem 
más, mint a központi elképzelések gyakorlati kivitelezője. Vállalkozásaik, anyagi ere
jük kisugárzása ehhez képest elhanyagolható. Ők maguk is inkább az állami pozíci
óból adódó szerepre alapoznak, ez felel meg habitusuknak, ezt próbálják 
érvényesíteni. Vállalkozásaik jól mennek, de ez számukra egyelőre mintha csak egy
fajta plusz lenne. Mint vállalkozók „új" elitnek számítanak, valójában persze csak a 
régi elit szerepkörét töltik be. Vállalkozásaik „működését" a társadalom nem érzéke
li, nyilván nincs is közvetlen hatásuk.

6. Ennek az elitnek a sorsa az országos gazdaságpolitikától függ. Mivel teljes 
körű strukturális váltás nem történhet, lassú nyitás esetén még sokáig a porondon 
maradnak. Nem tartjuk valószínűnek, hogy vállalkozásaikat igazán kifuttatnák, komo
lyabb és látványosabb kezdeményezés aligha várható tőlük. A szocialista vagyon 
egy részét átmentik maguknak, ugyanakkor ez a vagyon magánvagyonként föltehe- 
tőleg elrejtődik, tartalékba helyeződik. Sem életkori, sem habitusbeli adottságaik 
nem teszik lehetővé, hogy igazán belépjenek a vállalkozói arénába. Ennek a réteg
nek a régió szemszögéből nézve fölöttébb regresszív szerepe van (elszívás, rejtett 
felhalmozás stb.), amely a vidéket tulajdonképpen fokozatosan szegényíti.

7. Ez a réteg világítható át a legkevésbé, holott a mai gazdasági jelenségek 
legtöbbjére ennek az elitrétegnek a működése adhatna magyarázatot. Nem átlátha
tó részben az „egymásra hangolódás" jól begyakorolt technikája miatt, másrészt 
pedig azért nem, mert ezen a vidéken a „magyar kommunista réteg” emlegetése 
tabunak számított és az is maradt. Különösen a regresszív hatású jellegzetességek 
érdemelnének nagyobb figyelmet. A gazdasági életre gyakorolt negatív hatások 
mellett az is szembetűnő, hogy ennek a rétegnek a mai működése milyen kitartóan 
rombolja a „gazdasági elit” fogalmával jelölhető társadalmi szerepet, amely ezen a 
vidéken amúgy is mindig ambivalens megítélés alá esett.
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Középkorú műszaki értelmiségiek

1. Ez a legdinamikusabb, legsokszínűbb rétege a régió mai elitjének. 30-40 év kö
zötti személyekből áll, akik 1989-ig középfokú vezetői beosztásban dolgoztak, és 
1989 után azonnal vállalkozásba fogtak. Alapképzettségük: közgazdaságtan, terve
zés, informatika, műszaki tudományok. Egy-egy szakterületen alapos ismeretekkel 
rendelkeznek (ellentétben a függő vagy független szerepet vállaló vezetőkkel), és 
vállalkozásaikat legalább részlegesen erre a szaktudásra alapozzák. Nem számíta
nak egyéniségnek a közvélemény szemében, egyszerűen vállalkozóknak nevezik 
őket, és ők is magukat.

2. Főiskoláikat a hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján végezték, közülük igen sok 
falusi származású, nem csekély ambícióval, bizonyítási készséggel. A hetvenes évek 
még erős, szelekciós elveket is érvényesítő városi középiskoláiban végeztek, a főis
kola elvégzése után városokba, megyeszékhelyekre kerültek, ahol igen sokféle lehe
tőség kínálkozott számukra (üzemek mérnöki, részlegvezetői állásai; egész sor 
megyei jellegű hivatal: tervezőhivatal, számítógépesítési hivatal stb., stb.). Nem tar
toztak a helyi városi elithez, a vezetői helyek ekkor már telítődtek, ezért jobbára csak 
a csendes vegetálás maradt számukra (ami nagyrészt egyenesen semmittevést je
lentett). Hivatali keretek között több kísérletet tettek saját ötleteik, elgondolásaik kivi
telezésére, de ha elismerték is őket, nem juthattak a ranglétrán feljebb. 1989 után 
azonnal feladták állásukat is és önálló vállalkozásokba fogtak.

3. Nagy többségük csekély anyagi tőkével indult, s könnyen konvertálható kap
csolataik sem voltak. Ezért induláskor a csoportos kezdést választották. A csoporto
sulás haveri alapon történt, a létszám 4-6 fő körül mozgott. A csoportos 
vállalkozások mellett többen egyéni vállalkozásokba is belefogtak, ez a csoporton 
belül érdekellentétekhez vezetett. A csoportok az elmúlt három év során átalakultak 
(szétválás, lemorzsolódás). Ma már legfeljebb három fős csoportok maradtak, so
kan egyéni vállalkozóként folytatják tovább.

Az indulást igen nagy ambíció jellemezte. Széles spektrummal kezdtek, olyan 
kft-ket jegyeztettek be, amelyek gyakorlatilag bármivel foglalkozhattak. 1990-ben és 
1991-ben a kereskedelmet találták a legelőnyösebbnek. Az általános hiány és az 
igen magas vásárlási kedv kettősségét jól kihasználták, sokféle áruval üzleteltek (fő
ként elektromos cikkekkel), pénzüket rövid átfutási idő alatt nagy haszonnal forgat
ták (ekkor nem volt ritka az sem, hogy egy vállalkozó alig egy-két hét alatt 
megduplázta, megháromszorozta tőkéjét). Ez a munka gazdag tapasztalatokhoz jut
tatta őket (személyes ügyintézések helyi és fővárosi hivatalokban, vámügyek intézé
se, adóügyek), ugyanakkor gyakorlatilag egész napos munkavégzést kívánt. Az 
eredmény kettős: tapasztalatokat szereztek ahhoz, hogy komolyabb vállalkozásba 
fogjanak; olyan mértékű személyes vagyont halmoztak fel, amely lehetővé teszi a 
kilépést az alkalmi üzletekre építő vadkereskedelemből.

Ez a réteg nem halad ugrásszerűen előre. Céltudatos, és hosszabb távon gon
dolkodik. Biztos hátteret teremtett magának, elindított legalább egy olyan vállalko
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zást, amely hosszabb távon is életképesnek ígérkezik, és nem függ a gyorsan válto
zó hiánykonjunktúrától. Eddigi tapasztalataik megvédik őket attól, hogy egy-egy vá
ratlan új rendelkezés felborítsa az elképzeléseiket. Nem idegenkednek a közéleti 
szereptől sem, ha úgy gondolják, hogy valamikor, valamilyen formában még megté
rül. Időt, energiát nem kímélnek. Ma többen tekintélyes vagyonnal rendelkeznek, s 
ezzel „beosztva" élnek. Tartalékolnak is (valuta, ingatlan), de ha biztos és gyorsan 
kamatozó lehetőség adódik, ezt a stabil vagyont is „megforgatják". Vagyonuk egy 
részét hosszabb távú stratégiák alapján fektetik be. Költekezésük csak oly mértékű, 
hogy az átlagon felüli, jól szituált család benyomását keltse. A gazdasági hatalom 
konvertálásának ötlete foglalkoztatja őket, de úgy ítélik meg, hogy ehhez még nem 
elég gazdagok. Ilyen irányú törekvéseiket jelzi, hogy sok szállal kapcsolódnak a 
most formálódó non-profit szférához. Ennek viszont egyik motívuma az, hogy a se
gélyekkel és adományokkal megcélzott régióban ez igen megnöveli a mozgásterü
ket, külföldi kapcsolatokat jelent stb.

Az ehhez a réteghez tartozók egyszerre több fronton szorgalmazzák az elitté 
válást, ezért rendkívül sokat dolgoznak. Mivel a munka nagy részét nem alkalmazot
takkal végeztetik, hanem ők maguk látják el, egyre inkább megszerzik azokat a 
képességeket, amelyek valakit ebben az országban és ebben régióban sikeres 
menedzserré tehetnek. A vezetőkhöz képest „alulról" jöttek, ennélfogva az előbbi 
két kategóriánál sokkal realistábbak, van szociális érzékenységük. A többfrontos ér
vényesülési stratégia azonban még nem vezetett igazán jelentős vagyonhoz, társa
dalmi befolyáshoz. Azt lehet mondani róluk, hogy még csak az út felét tették meg.

4. Egy-egy közepes városban 30 és 50 között váltakozhat az ehhez a típushoz 
tartozók száma, amely egyelőre stabilizálódni látszik. Egyfajta generációs rokon- 
szenv jellemzi őket, ami csupán annyit jelent, hogy figyelnek egymásra, ügyintézési 
információkat cserélnek.

5. Ez a réteg a szélesebb közvélemény előtt nem, vagy alig ismert, gyakorlatilag 
csak az üzleti élet és a közélet potenciális konkurensei ismerik és tartják számon, 
hogy mivel is foglalkoznak, mit csinálnak. Egyáltalán nincsenek az érdeklődés hom
lokterében, nem pletykálnak róluk stb. Társadalmi súlyuk még nem számottevő, 
mert nem rendelkeznek befolyást jelentő anyagi erővel, sem pedig komolyabb közé
leti pozícióval. A függő, illetve a független vállalkozói elit számon tartja ezt a réteget, 
és igyekszik megtartani őket ebben a „másodhegedűs" szerepben, mint ahogy a 
humán elit is arra törekszik, hogy ez a réteg ne jusson közéleti pozíciókhoz. Teljesen 
megakadályozni azonban nem tudják, ez a réteg mind anyagi, mind szimbolikus 
súlyát tekintve lassan növekszik, amit kizárólag saját erőfeszítéseinek köszönhet.

6. Az országos jellegű változások iránya leginkább ennek a rétegnek a sorsát 
befolyásolhatja. A gazdasági reform további stagnálása esetén lassabban ugyan, 
de bizonyosan elérik a régi elit gazdasági erejének és szimbolikus súlyának mérté
két. Az egyéni vállalkozásokat támogató intézkedések esetén jóval gyorsabb felfutá
sukra számíthatunk. Ez esetben a korábbi szaktudás, a megszerzett tapasztalat és 
az ambíció nem csupán elitszerepbe, hanem kulcspozícióba is emelheti e réteg egy

122



részét. Nyelveket tanulnak, adnak a megjelenésükre, az utazásokat tudatosan is 
tapasztalatszerzésre használják fel, s ez mind-mind megtérülhet. Technokrata gon
dolkodásmódjuk, idegenkedésük a patetikus nyelvezettől ebben a régióban mindig 
is hátráltatni fogja társadalmi szerepük formálódását, ezért, ha nagyobb vagyonra 
tesznek szert, bizonyára törekednek majd arra, hogy gazdasági erejüket szimbolikus 
erővé konvertálják.

7. Ennek az elitrétegnek a helyzetét és várható alakulását végiggondolva minde
nekelőtt azt kell hangsúlyozni, hogy egyfajta „rejtett elitről” van szó. Formális jellem
zői alapján már ma elitnek minősíthető, azonban a helyi társadalom és a szélesebb 
nemzetiségi nyilvánosság ezt még nem hajlandó tudomásul venni. A kényszerű „rej- 
tettség" azonban nem képes ennek az elitcsoportnak a következetes előrehaladását 
megakadályozni. Alaposabb vizsgálat nélkül nehéz a réteg egészének sorsát meg
ítélni, de 20-30 százaléka néhány éven belül bizonyára az élvonalba kerül, és az 
elitszerephez szükséges szimbolikus pozíciókat is megszerzi. Ez persze alighanem 
konfliktusokkal jár majd. Ez a réteg ma is folyamatosan konfrontálódik az állami 
pozícióit megtartó elitréteggel, illetve — némileg kisebb mértékben — a helyi humán 
elittel, politikai vezetőkkel is. A vezető pozíciók ebben a régióban mind fizikailag, 
mind pedig szimbolikus síkon foglaltak, a helyi társadalmak ökonómiája szerint tulaj
donképpen nincs szükség több elitre, ezért ez a réteg csak akkor juthat megerősí
tett elitszerepbe, ha elhódítja a pillanatnyilag foglalt pozíciók egy részét. (A 
„telítettségnek", e régióra jellemző kulturális mintának a problémaköre szintén külön 
vizsgálandó kérdés.) Ez a konfliktus természetét tekintve generációs jellegű, de va
lószínűsíthető, hogy nem egyetlen frontvonal mentén zajlik majd (nem valamiféle 
látványos generációs váltás lesz), hanem több, kisebb fronton, s a küzdelem tétje 
mindig csak egy-egy pozíció lesz. Ez a pozíciószerzési igyekezet magában foglalja 
mind a meggazdagodásnak, mind a szimbolikus vagy adminisztratív elitpozíciók 
megszerzésének törekvését. Ennek az elitrétegnek azért is van esélye a jövőre néz
ve, mert eltérően a többi típustól, a holnap betöltendő elitszerepet a maga össze
tettségében próbálja megszerezni (gazdasági, szimbolikus, adminisztrációs szinten 
stb.), s a szélesebb társadalom a közeljövőben is várhatóan az ilyen komplexnek 
mutatkozó elitszerepeket fogja a leginkább elismerni és méltányolni. A „specializált” 
elit ezzel szemben egyre inkább a státusz-inkonzisztencia állapotába, s ezzel együtt 
az idegenszerűség állapotába jut (ez — mellesleg — szintén e régió fejletlenségét 
mutatja).

Vállalkozó fiatalok

1. Ebbe a típusba az egyéni vállalkozásba kezdett huszonévesek tartoznak. Nem 
nevezhetők még elitnek, s várhatóan csak kis részükből lesz majd helyi elit. Csak 
igen röviden beszélünk róluk, mint a pillanatnyi konjunktúra által kialakított rétegről.
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2. Fiatalok lévén, nincs előtörténetük. Közös jellemzőjük az, hogy induló tőkét 
biztosítani nem tudó, mobil családokból jönnek.

3. Nem léptek színre rögtön 1989 után, csak akkor, amikor látták, hogy egyesek 
milyen sikeresen vállalkoznak. A legkülönfélébb dolgokkal foglalkoznak, mindazzal, 
ami nagy haszonnal kecsegtet, és hamar véghez lehet vinni. A nagy fogásokat kere
sik; ezért gyorsan változtatnak területet, módszert. Mozgékonyak, sok energiával 
rendelkeznek, és nem riadnak vissza sem a szokatlan ötletektől, sem a nagy kocká
zattól, sem pedig a kétes helyzetektől. Valószínű, hogy amennyiben volna gazdasá
gi információs hálózat, lennének üzlethálózatok, piacokat ellenőrző nagyobb 
szervezetek, akkor szóhoz sem jutnának. A kaotikus gazdasági helyzetben (ahol 
például sosem lehet tudni, hogy miből lesz holnap hiány, milyen szigorító vagy meg
engedő intézkedést hoznak, s a kiskapuk megtalálása mindenkinek az ügyességére 
van bízva) találnak működési területeket. Sokat utaznak, adnak a fellépésre, kihasz
nálják a kapcsolattartás technikai eszközeit, megkeresik a pénzforgatás legcélsze
rűbb (hivatalos és nem hivatalos) módozatait. Saját birodalmat nem építenek, ma itt 
vannak, holnap, ha kell, másutt. Gondolkodásukkal, viselkedésükkel, gazdasági ma
gatartásukkal bizonyos értelemben szélsőséges típust jelenítenek meg. Életvezeté
sük sok vonatkozásban (megjelenés, fogyasztás) a formálódó elithez kapcsolja 
őket. Pozíciószerzésre nem törekednek, varázsszavuk az „üzlet".

4. Rendkívül mobil életvezetésük miatt statisztikai gyakoriságukat nem lehet meg
állapítani. Vállalkozásaikat néha szüneteltetik, máskor gyorsan megváltoztatják vagy 
áttelepítik. Városonként átlagban 20-30-ra becsülhető az ilyen fiatal vállalkozók szá
ma.

5. A fentebb elmondottak alapján nyilvánvaló, hogy ennek az „üzletre” specializált 
rétegnek nincs elismert elitszerepe.

6. Gazdasági súlyuk nem igazán átlátható, valamiféle kapcsolatban a műszaki 
értelmiségiekből verbuválódott vállalkozói réteggel vannak.

7. Mivel nem hajlandók követni a lassú és következetes építkezés elvét — vagy 
bejön nekik a „nagy üzlet” , vagy nem — , e réteg további sorsa nehezen kiszámítha
tó. Életkori és alkati sajátosságaik ezután is a nagy fogás keresésére fogják ösztö
nözni őket.

Néhány összefoglaló megjegyzés

Talán a fenti vázlatos helyzetrajz mutatja a legjobban, hogy ebben a témakörben 
igencsak szükség volna az egyes résztémák szisztematikus elemzésére. A Székely
föld kvázi-archaikus társadalma a tagolódás olyan fázisában van, ahol a gazdasági 
folyamatok és a mentális jellegű kulturális minták, a kívülről jövő, véletlenszerűnek 
mutatkozó hatások és a belső magától értetődőségek keverednek egymással. A 
fenti vázlathoz hasonló számbavételek ezért nem következtetések levonására, ha
nem biztosnak mutatkozó megközelítési pontok rögzítésére ösztönöznek. Ez a mun
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ka nyilván egy másik tanulmánykísérletet jelentene, ezért itt csak röviden utalunk az 
általunk legfontosabbnak tartott mozzanatokra.

Ennek a régiónak az elitszerkezete olyan mentális sémákon alapul, amelyeket az 
újonnan megjelent gazdasági elit még nem tudott érdemben befolyásolni. A közvé
lemény az új gazdasági elitnek csak kis részét fogadja el elitként, s azt is az ismert 
mentális sémákban igyekszik elhelyezni. Ezt az „idegenséget" érzékelve az új gaz
dasági elit nem törekszik arra, hogy gazdasági hatalmának valamiféle konvertálása 
révén jelentős közéleti szerepre tegyen szert. Elsősorban az egyéni gazdálkodásra 
koncentrál, s működésével mintegy „helyet csinál" annak a társadalmi szerepnek, 
amely eddig gyakorlatilag nem létezett: a saját társadalomból kinövő, a saját társa
dalomhoz tartozó gazdasági elitnek. Mint ilyen, tulajdonképpen egyfajta átmeneti 
elitréteg. Ha nem lesz gyors és erőteljes külső beavatkozás (nagyobb állami befek
tetés, külföldi tőke megjelenése, új képzési szerkezet beindítása), akkor ez a réteg 
lassan és személyenként fog kicserélődni. Döntően a szocialista világ neveltje, s 
ezért kezdeményezésben, erőforrás-kutatásban, birodalomépítésben, stratégiaterve
zésben mindig gyenge marad, már csak azért is, mert kevéssé hajlandó tanulni. 
Ezért stagnálás vagy lassú változás esetén a humán elit vezető szerepe (illetve a 
humán elit szerepkörét megtanuló nem humán képzettségű, közéleti szerepet vállaló 
elit centrális szerepe) ebben a régióban még fontos marad. Természetesen bármi
lyen gyors változás felboríthatja ezt a forgatókönyvet, hiszen a régióban nem igazi 
változás történt 1989 után, hanem csak egy viszonylag bátrabb nyitás. A lényeges 
változás formáinak, következményeinek mérlegelése témánktól igencsak messzire 
vezetne. Csak remélni merjük, hogy ennek az igen bonyolult jelenségkörnek a felvá
zolása — ha csak egy meghatározott szemszögből is — értelmezhető képet nyújt a 
Székelyföld társadalmáról.
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Csanády András

A PARASZTI ÖNELLÁTÁS ÖSSZGAZDASÁGI SZEREPÉRŐL

A harmadik világ megapoliszait a munkanélküliség sajátos válfaja tartja megszállva: 
a nagyon széles körű informális- és alulfoglalkoztatottság — írják a kérdés szakem
berei. Ők, a hetvenes évek vége óta már azt is tudni vélik, szinte egyhangúlag, hogy 
ennek a munkanélküliségnek a gyökerei a falvakba nyúlnak. „A városi szegénység a 
falusinak a tükröződése” —  fogalmazza meg Garry Rodgers. Megismerkedve ezzel 
az irodalommal kényszerűen ötlik fel bennünk a kérdés: vajon a nálunk, Kelet-Kö- 
zép-Európában most kialakulóban lévő hosszú távú munkanélküliség nem ugyan
ilyen alaptermészetű-e?

A feltevést egészében véve alátámasztják a dél-európai országokban a munka- 
nélküliségre vonatkozóan felgyülemlett tapasztalatok. Ezekből azt olvashatjuk ki, 
hogy ahol az ipari fejlődés nem tudott idejében kibontakozni, a népesség Európá
ban is megrekedt a mezőgazdaságban, és onnan azután a tanulatlan munkaerő 
feleslegével árasztja el az egész gazdaságot, tartós és nagymérvű munkanélkülisé
get és alulfoglalkoztatást okozva — általában.

Általában! De nem minden esetben. Vannak bizonyos fokú kivételek —  mint 
Portugália és Görögország esete — , ahol a kimutatott munkanélküliség ala
csonyabb. Méghozzá nem is csak a többi dél-európai országhoz, hanem a fej
lettekhez képest is.

Mi lehet ennek az oka?
Ha igaz az, hogy a dél- és kelet-európaiak munkanélküliségét lényegi hasonló

ság fűzi a harmadik világbeliekhez, akkor nagyon fontos lenne ismerni azokat az 
okokat, melyek következtében amott nem mindenütt és nem feltétlenül érvényesül
nek az elmaradott gazdaságszerkezet (illetve munkamegosztás) hátrányai a foglal
koztatásban, hanem inkább még lehetőséget is nyújtanak a kiterjedt foglalkoztatás
ra, annak fenntartására.

Cseppet sem mindegy ugyanis, hogy a magyarországi —  de általában a kelet- 
közép-európai — gazdasági átalakulás milyen utakra tér a fenti vonatkozásban.

Ennek a feltevésnek a tisztázásához — úgy gondolom — elsősorban a falusi 
gazdálkodást kellene világosabban érteni: az abban lelhető szerkezeti-fejlettségbeli 
különbségeket és ezekhez képest a magunk sajátosságait, amelyek meghatározzák 
a foglalkoztatás kereteit és szerkezetét a jelenlegi átalakulás folyamatában. A kérdés 
alapos tisztázásához szükséges lenne megvizsgálni és összehasonlítani a magyar 
paraszti gazdálkodás több mintáját, erre azonban nekem nem jutott módom. Be 
kellett érnem egyetlen vizsgálat lehetőségével. Ehhez mintámat a nagy kelet-nyugati 
fejlettségi lejtő legtúlsó pontjáról vettem — azaz a határon túlról, Erdélyből s annak 
legkeletibb csücskéből, a Székelyföldről. A magyar paraszti gazdálkodás feltehető
leg leghagyományosabb alakját tettem vizsgálat tárgyává. Igaz, hogy az ottani gaz
dálkodás olyan feltételek között folyik, melyek korántsem jellemzőek az egész
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magyar műveltségi területre, azonban feltétlenül kedveznek a hagyományok fenn
maradásának és érvényesülésének.

Romániában ugyanis —  köztudott — a diktatúra mindvégig kiuzsorázta a mező- 
gazdaságot; a falut elsősorban az ipari felhalmozás forrásának tekintette. Igyekezett 
a városok, ipari területek számára mennél több terményt és mennél több munkaerőt 
kivonni. Ennek folyományaként a falvakban mérhetetlen indulat gyülemlett fel azok
kal az intézményekkel —  és többnyire a személyekkel — szemben, akik ezt a ki- 
uzsorázást szolgálták és végrehajtották. Vagyis a termelőszövetkezetekkel, 
agrárszakemberekkel szemben általában. Következésképpen a diktatúra megdönté
se után csak hatalmas társadalmi feszültségek árán lehetett volna a nagyüzemi 
szerkezetet egészében fenntartani. Az új hatalom tehát a szövetkezeteket feláldozta 
a tömegindulatok oltárán, s csak az állami gazdaságok nagy részét (melyek korábbi 
nagybirtokok gazdálkodási hagyományára épültek) védte meg és tartotta egyben.

így a korábbi kisbirtokok igen széles körű reprivatizációja ment végbe. Sőt, ha a 
fennmaradt nagyüzemek —  állami gazdaságok — ügyét is számba vesszük, azt 
mondhatjuk: nagyjából helyreállt a két háború közti — vagy tán annál is korábbi —  
birtokszerkezet. Részintézkedéseiben a román kormányzat, úgy tűnik, elég tudato
san arra törekedett, hogy a reprivatizációval minél szélesebb rétegeknek tegye lehe
tővé hosszabb időszakra falun a megélhetést. Nemcsak azoknak, akik falusi 
lakosok maradtak, hanem azok számára is, akiknek idők során már sikerült városba 
telepedniük. Ezek nagyobbik fele a diktatúra idején is több-kevesebb részt vett már 
az otthagyott falu gazdálkodásában, mivel a városokban egyre romlott a közellátás, 
és a szükséges élelemhez mindinkább csak így lehetett hozzájutni. Most ők ugyan
olyan lehetőséget kaptak birtokuk visszanyeréséhez és gazdálkodásuk beindításá
hoz, mint a falun maradottak —  akik között azonban jelentős számban vannak a 
napi ingázók, akik ipari munkát is vállaltak lehetőség szerint.

A családi gazdálkodásnak ezek az elemei Magyarországon, ha megvannak is, 
de feltétlenül más arányokban. így súlyuk is megfelelőképpen más az összgazda- 
ság sorsa alakulásában.

A vizsgálat

Vizsgálati terepnek a Kis-Homoród patak völgyében fekvő, hegyekkel határolt kistáj 
8 települését választottuk. (Ezek közül kettő szocialista várossá egyesült a hatvanas 
években; a többi hat falu. Vizsgálatunk előkészítő szakaszában valamennyi falu gaz
dálkodásáról rövid (20-25 old.) monografikus tanulmányt írtak munkatársaim. Ehhez 
falvanként 6-8 családdal készítettek programozott interjúkat s tájékozódó beszélge
téseket folytattak a falu intézményi vezetőivel. Ezt követően, a tanulságok alapján 
szerkesztettük meg kérdőívünket s ezzel folytattuk le a vizsgálat második szakaszát. 
Kérdőíves felmérésünkkel a táj családi gazdaságainak kb. 10 százalékát (525 csa-
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Iád) vizsgáltuk meg. Az így gyűjtött adatok feldolgozása még mindig folyik, amiket itt 
közölni tudok, még csak az alacsonyabb fokon feldolgozottak.

A felmérés eredményeiből azokat fogom most bemutatni, amelyek a homoródvi- 
déki falusi gazdálkodás hagyományszerűségét szemléltetik elsődlegesen.

A munkamegosztás közösségi természete

A gazdálkodás felől szemlélve nem könnyű megállapítani és ábrázolni a családok 
határait. Az együtt élő család semmi esetre sem értelmezhető úgy, mint a reális 
határ hordozója — pedig a nyugat-európai mintát követve, többnyire ezen a mintán 
át szokták megközelíteni a gazdálkodó családot. Induljunk el hát mi is innen.

1. táblázat
Az egy családban élők

személyek száma
1 2 3 4 5 6 7 8  nincs adatösszesen

családok 38 128 62 108 92 52 25 12 8 525

A családok tehát elég kicsik, közel kétharmaduk 4 személyesnél kisebb. A szemé
lyek puszta száma azonban meglehetősen különböző összetételű családokat takar
hat.

2. táblázat
Családok nemzedéki összetétele

különélő gyermekeik
családtípusok esetszám 1 2 3 vagy több

1. öreg: 1 aktív: 0 gyerek: 0-1 31 7 9 11
2. öreg: 2-3 aktív: 0 gyerek: 0-2 66 7 20 34
3. öreg: 0 aktív: 1-2 gyerek: 0 41 6 8 8
4. öreg: 1-3 aktív: 2-3 gyerek: 0 29 9 8 7
5. öreg: 0 aktív: 3-n gyerek: 0-n 109 30 16 7
6. öreg: 0 aktív: 1-2 gyerek: 1-n 127 11 5 2
7. öreg: 1-n aktív: 1-n gyerek: 1-n 54 10 8 8
8. egyéb 68 12 19 29

összesen 525 92 93 106

Ennek a még nem tökéletes tipológiai táblázatnak, ha csupán bal oldalát —  az 
együtt élő család típusait —  tekintjük, az a benyomásunk keletkezik, hogy igen je
lentős (20% körüli) hányadot képviselnek benne a magukra maradt öregek. Jobb 
oldalán azonban láthatjuk a családokhoz tartozó különélő gyermekek számait, akik
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nagyobbrészt már felnőttkornak (hiszen öregek gyermekei), s akikből közel minden, 
aktív korúak nélküli öreg családra jut egy vagy több.

Kérdés marad viszont, hogy ezek a városba települt fiatalok mennyire vesznek 
részt idős szüleik gazdálkodásában?

3. táblázat
Részvétel a családok gazdálkodásában

személyek rendszeresen alkalmanként soha összesen

apa 395 18 20 433
anya 411 22 20 453
nagyapa 37 26 138 201
nagyanya 44 41 17 255
gyerekek, velük élők 182 97 82 361

külön élők 23 184 108 315
rokonok, pénzért 1 23 446 470
viszonzásért 7 177 292 476
termékért 1 12 458 471

szomszédok, pénzért 3 24 446 473
viszonzásért 3 188 282 473
termékért - 11 463 474

falubeli, pénzért 4 179 294 477
viszonzásért - 119 357 476
termékért 4 77 396 477

máshol élő, pénzért 1 3 473 477
viszonzásért - 4 473 477
termékért 1 4 471 476

kérdezettek száma 525

Amint láthatjuk, ebben a táblázatban, a különélő gyermekek 207 (23+184) család
ban segítenek a családi gazdálkodásban. Nemcsak ők azonban, hanem még a 
rokonok és szomszédok is, sőt a falubeliek közül távolabbiak is szép számban van
nak, akik viszontsegítségért vesznek részt más családok gazdálkodásában (119). 
Igaz, emez utóbbiak legnagyobbrészt pénzért segítenek (4+179), míg az előző vi
szonylatokban a pénz jelentéktelen szerepet játszik (rokonok: 24, szomszédok: 27 
családnál) a közvetlen, hagyományos munkacseréhez képest (rokonok: 184, szom
szédok: 191 családnál; de még a falubeliek is 119 esetben). Vagyis: a falvakban 
igen erősen él még a közösségi munkamegosztás rendszere; amelynek keretében 
a családok nagy része hozzájut megélhetéséhez.

Kétségkívül azonban nem mindenik. A felmérést végző fiatalok megrendülve szá
moltak be azokról a kilátástalan nyomorúságokról, amiben jó néhány törmelékcsalá
dot találtak. Ezek azonban — valószínűleg — nagyobbrészt a termelőeszközök 
hiányán, s nem egymagában a munkaképtelenségen alapultak.
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A munkamegosztás tényleges arányainak érzékeltetésére bemutatom még az 
alábbi adatsort.

4. táblázat
Együtt- és különélők részvétele a gazdálkodásban

részt vevő személyek száma
a családban 1 2 3 4 5 6 7 7-nél több összesen

együtt élők 52 153 69 80 52 38 18 6 468
különélők 25 71 55 113 92 69 35 17 477

kérdezettek száma 525

Itt sajnos még nincsenek megkülönböztetve a „0 személy" rovatban azok, akik nem 
folytatnak gazdálkodást és azok, akiknél sem a családon belül, sem kívül egyáltalán 
nincs munkaképes résztvevő a gazdaságban. Az azonban így is világos, hogy 0-3 
személyig sokkal kevesebben (kb. feleannyian) vannak az alsó, mint a felső sorban. 
Onnantól kezdve pedig megfordul az arány. Tehát: az együtt élő családon kívüli 
résztvevőkkel erősen növekszik a családok munkaerőbázisa — ezzel pedig nyilván
valóan termelésének biztonsága is. Kézenfekvő persze, hogy ezeknek a családközi 
kapcsolatoknak jelentős része aszimmetrikus — vagyis a különböző vagyoni állapo
tú (és életkorú) rétegek nem egyformán részesülnek benne — , erre azonban itt 
sajnos nem térhetünk ki részletesebben.

A gazdaság irányítása

A hagyománykövetés ezen a téren is nagyfokú, egyértelmű.

5. táblázat
A gazdaságirányítók életkora

életszakaszok években
21-30 31-40 41-50 51-65 65 felett összesen

családfők 21 92 115 155 141 524
(élő) apja - - 3 52 79 134
házastársa 64 88 112 120 77 461

Amint látjuk, a gazdaságok irányítása döntő részben idős emberek kezében van. A 
családfők mintegy 80 százaléka 40 év feletti, s közülük csak 134-nek él még az 
apja. Házastársaik alig valamivel fiatalabbak, mint ők maguk. Arra a kérdésre, hogy 
„Kivel szokta megbeszélni gazdálkodása ügyét-baját?” , a következő válaszokat kap
tuk:
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6. táblázat
Akivel megbeszélni szokta gazdálkodása ügyét-baját

házas
társ

gyerek rokon
közeli távoli

szom
széd

szak
ember

egyéb senki
vel

ösz-
szesen

1. helyen említi 259 52 81 3 18 1 7 104 525
2. helyen említi 5 34 12 1 11 - - 462 525
3. helyen említi 1 - 1 1 - - 522 525

kérdezettek száma 525

A fiatalabbakkal (gyerekek) összesen kb. 16 százalék, szakemberekkel pedig gya
korlatilag senki. A túlnyomó többség házastársával és rokonaival —  tehát szintén 
idős emberekkel tárgyalja meg gazdaságának ügyeit. Nem is igen lehet ez más
képp, hiszen a visszakapott földtulajdonhoz nem áll rendelkezésére úgyszólván sen
kinek más szakismeret és más rendezőelv, mint ami az utolsó magántulajdoni idő
szakból közöttük megmaradt.

Romániában a földek kollektivizálása a hatvanas évek közepe táján fejeződött 
be. Aki akkor — 30 éve — apja oldalán már részt vett a gazdálkodásban, az ren
delkezik mint legfiatalabb, olyan elgondolással és helyismerettel, amellyel el lehetett 
most indulni az önálló gazdálkodásban.

Hiszen az egész magánosításra úgy került sor, hogy az elviselhetetlen fennálló 
helyzetet kívánták megszüntetni mindenáron. Ehhez pedig nem állt rendelkezésükre 
egyéb pozitív elképzelés, mint a hajdani — a két világháború közötti —  „aranykor” . 
Annak helyreállítása, amitől annak idején megfosztották őket, volt az egyetlen meg
fogalmazható közös cél a falusi „forradalom" számára 1990-ben. Ennek a restaura- 
tív eseménynek cselekvőképes hordozója pedig kizárólag a 45-50 évnél idősebbek 
korosztálya. A rendelkezés tehát az övék —  övék kellett legyen.

A Homoród folyásának felső szakasza nagyon magasan fekvő vidék, ott nem 
kollektivizálták a gazdaságokat, de fejlődésüket megakadályozták, rögzítették az ál
lapotokat. így ezekben is csak azok a minták találhatók az újrainduláshoz —  maguk 
és mások számára — , amit máshol az öregek őriznek emlékezetükben.

A paraszti önellátás

Nem térhetünk ki — sajnos — a gazdálkodásban felhasznált és birtokolt eszközök 
bemutatására. Röviden csak annyit hadd mondok, hogy súlyosan elégtelenek mivel 
a családok hajdanvolt eszközeinek nagy részét elvették a kollektivizáláskor, s azok a 
tsz kezén azóta megsemmisültek. Amit viszont a tsz meglévő készletéből visszakap- 
tak/szétosztottak, az többnyire rossz állapotú és nem a kisgazdaság céljaira való.

A munkák tekintélyes részét kénytelenek a családok a fennmaradt állami gépállo
másokkal végeztetni — igen kedvezőtlen feltételek mellett, mind anyagilag, mind
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műszakilag. Az e körül fennálló feszültségek bizonyos mértékig hatnak a modernizá
ció irányában is: a restauratív elképzeléseket újragondolásra, alkalmazkodásra 
kényszerítik. Másfelől viszont erős korlátozást is jelentenek, s a gazdaság minimali
zálása felé szorítanak.

Ugyanígy hat a vékony és súlyosan leromlott infrastruktúra, annak hiányai: az 
elhanyagolt út- és vasúthálózat, lepusztult járműpark, megbízhatatlan, elavult távköz
lési rendszer, szűk és szervezetlen piacok stb. Mindezek közepette nem sok lehető
ség nyílik a biztonságos árutermelésre. Ebből is érthető, hogy az önellátás ősi 
paraszti eszménye egyértelműen uralkodó.

7. táblázat
A családok az alábbi arányokban fogyasztják saját gazdaságuk termékeit (százalék)

mennyiségek
termékek fogyasztja keveset jelentősét sokat

kenyérgabona 50 - 1 48
takarmánygabona 62 - 2 60
krumpli 76 0,5 6 68
cukorrépa 2 - - 1
zöldség, virág 86 1 2 83
gyümölcs 52 1 1 50
pálinka, bor 11 - 1 10
hús 79 2 12 65
tojás, toll 75 1 4 70
tej 51 8 20 23
tejtermék 46 0,5 6 40
gyapjú, bőr 36 3 9 23
takarmány 67 2 2 62
fa 22 - 2 19
tésztaféle 57 24 25 7
fűszer 9 1 0,5 7
édesség 14 2 6 -

ruhaféle 30 1 16 13
textilnemű 17 2 9 6
bútor 5 2 2 1
trágya 69 57 7 4
vetőmag 64 32 24 8

kérdezettek száma 525

A táblázatból kirajzolódó összképet úgy fogalmaznám: fele részben saját termék 
fogyasztásra alapozott gazdálkodást mutat. Jobb megértéséhez azonban rögtön 
hozzá kell tennem: nehogy úgy értékeljék a képet, hogy az igazi hagyományosság 
a teljes önellátás lenne. A tökéletes autarkia több évezreddel ezelőtt, a kőkorszakkal 
szűnt meg; de a mezőgazdasági termékekkel való önellátás is már évszázadokkal 
ezelőtt.
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Ez a vidék magas fekvésű, felső falvaiban alig terem kenyérgabona, de egyálta
lán nem teremnek meg a kényesebb zöldség- és gyümölcsfélék. Ezek a falvak rég
től fogva erdei termékeikért (elsősorban deszkáért, mészért, faszénért) és 
állattartásukkal (élőállatok, hús, gyapjú, tejtermék) szerezték gabonaszükségletüket. 
Régebben naturális cserével, újabban mindinkább pénz közvetítésével. Ennek tuda
tában szemlélve már magasabb —  úgy 70 százalék körüli —  önellátási szintet ol
vashatunk ki táblázatunkból.

Ezen körülményeket szemlélteti következő táblázatunk.

8. táblázat
A családi termékek eladása (pénzért)

mennyiségek (százalékban)
termékek eladja keveset jelentősét sokat

kenyérgabona 2 0,5 0,5 —

takarmánygabona 2 1 - -

krumpli 2 2 0,5 -

cukorrépa 9 - - 8
zöldség, virág 1 0,5 - 0,5
gyümölcs 1 0,5 0,5 -

hús 27 16 10 1
tojás, toll 10 8 2 -

tej 43 18 17 8
tejtermék 16 9 6 -

gyapjú, bőr 24 10 8 5
takarmány 9 3 1 5
fa 4 2 2 -

kérdezettek száma 525

Látható, hogy a szántóföldi és kerti termékek közül egyedül a cukorrépát adják el. 
Azt is csak azért, mert így biztosan és kedvezményesen juthatnak cukorhoz —  az 
előző évek akadozó cukorellátása közepette. Ezzel szemben az állati termékekből a 
családok átlagosan 25 százaléka értékesít, és láttuk, hogy ezekből önellátásuk is 
meglehetősen magas (40-80%). Nem szabad, hogy megtévesszen minket a fa ér
tékesítésének alacsony szintje (4%). Az erdőbirtokokat ugyanis nem privatizálták. 
Községi és közbirtokossági tulajdonaikat a hegyvidéki falvak hiába követelik mind
máig vissza, az megmaradt állami tulajdonban. Ennek következtében azután a ha- 
vasaljiak szinte kötelességüknek tekintik, hogy lopják a fát, ahogyan csak tudják. Ezt 
azonban nyilván nem hajlandók hiteles nyilatkozatban megerősíteni. Ennek tudatá
ban még inkább az kíván magyarázatot, hogyan lehet, hogy olyan sokan (22%) 
vallották magukat fából önellátónak. Nos a magyarázat: a szövetkezeti időkben a
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legelők egy része beerdősödött, de azokat a területeket a nyilvántartások alapján 
mint legelőket visszaigényelték —  és kapták — régi tulajdonosaik, s most törvény
esen kivágják róla a fát — mielőtt még más találná ellopni az elvadult erkölcsű 
világban.

Felhívom még a figyelmet a feldolgozott termékek viszonylag magas értékeire: 
kenyér, tésztafélék, tejtermékek házi készítésére, s még inkább a szövés-fonás-var- 
rás még mindig élő tevékenységeire (36, 30, 17% a saját fogyasztásban, 24% az 
értékesítésben).

Megemlítem továbbá a számomra meglepő tényt: a vidéken nagyon csekély 
mértékű a naturális csere és a (csere)ajándékozás. Mindössze 2-3 termék, amelyet 
egyáltalán említeni érdemes e tekintetben: legnagyobb arányban a húsfélét (disznó
toros kóstoló); a krumplit (5-16%-ban) ajándékozzák és cserélik (gabonára); a tejet 
és tejterméket (3-14%) főképp egymás kisegítésére azon időszakban, amikor nem 
tejel a tehén; hasonló lehet a tojás (15%) adományozásának magyarázata, valamint 
a vetőmag cseréje és ajándékozása (3-5%). Mindezekben kevés az altruizmus és 
jóval több a józan kölcsönösség eleme, de kétségkívül az önellátás elvének széle
sebb, a szűk családon túlnyúló formái.

Úgy tűnik a fentiekből, hogy a helyi gazdasági kapcsolatokban, a falu önellátását 
képviselő folyamatokban elég széles körű szerephez jutott már a pénz mint közvetí
tőeszköz. Ám, ha pénz közvetíti is, a falubeliek cseréje nem nyereségelvű, hanem 
közösségi szellemű. Csak így érthető a különös jelenség, hogy Lövétén —  ahol van 
hetipiac — a falubeliek nem állnak ki oda árujukkal. Aki ezt tenné, „falusfelei meg
szólják". Háznál illik egymást felkeresni, ha kapni/venni akarnak valamit egymástól.

Talán ezen a példán keresztül közelebb kerültünk az általános elvhez, amely a 
pénzzel való gazdálkodás felett ezekben a falvakban a családok gazdálkodásában 
is uralkodik.

A családok jövedelme

Kevés olyan család van, amelyik a gazdálkodással szert tud tenni a család számára 
szükséges teljes pénzjövedelemre.

A 9. táblázatból láthatjuk: a terményeladás mint fő (1.) jövedelemforrás nem sze
repel egyáltalán a táblázaton; hasonlóképpen csak 21 olyan család van (0,4%) 
amelyiknek állattartás a fő jövedelme. A családok több mint 90 százalékának fő 
jövedelmei a különféle bérmunkákból származnak: vállalati alkalmazás és nyugdíj 
egyenlő arányban (227, 226 családnál) sokkal kisebb, de szintén egyenlő mérték
ben a külföldi munka és a napszám (16 és 11 eset). Az állattartás csak a jövede
lemlista 2. helyén említésben éri el csúcspontját (184), a terményeladás pedig a 
3,-on (80).
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9. táblázat
A család főbb jövedelemforrásai

válaszok az említés sorrendjében
jövedelemforrások 1 2 3 4 5 6 összesen

(százalék)

napszám 11 26 7 4 1 — 9
vál. munka 227 18 2 - - - 47
nyugdíj 226 68 7 4 - - 58
terményeladás - 34 80 30 2 - 28
állattartás 21 184 66 11 2 1 54
kézműv.termék - 10 6 5 1 2 5
külföl. munka 13 40 20 11 2 2 17
kereskedés 6 12 5 2 2 - 5
földbérlet 1 7 5 1 1 - 3
egyéb 20 37 37 11 5 2 22
oszlop összesen 525 436 235 79 16 7
oszlop százaléka 100 83 45 15 3 1

források max.aránya
(százalékban) 17 38 30 12 2

Sajnálatosan figyelemre méltó a nem-mezőgazdasági családi tevékenységek cse
kély jövedelemszerző szerepe: a kézműves termékek eladása a családok mindösz- 
sze 5 százalékának listáin szerepel, súlyponttal a 2. helyen. Hasonlóképpen a keres
kedés is csupán 5 százalék jövedelméhez járul hozzá és szintén a 2. helyen tetőző 
számban.

A legalsó százalékos számsor aszerint csoportosítja a családokat, hogy hány 
jövedelemforrással rendelkeznek. Legtöbben mindössze kettővel (38%), de van 17 
százalék, akik csak eggyel. Egyetlen jövedelemforrás ritkán elegendő a gazdálko
dás eredményének kiegészítésére, hiszen az előzőkben már tisztázódott számunk
ra, hogy

1. ezen a vidéken lehetetlen teljes körű önellátást elérni;
2. a gazdaságok eszközállománya elégtelen, további beruházásokra szorul;
3. a helyben lakó népesség elöregedett, a városról ingázók nem tudnak elegen

dő munkával hozzájárulni az itteni gazdálkodás kellő kiterjesztéséhez, megszilárdítá
sához.

136



A jövedelem felhasználása

Egyértelmű képet ad a fentiekről az alábbi táblázat. 

10. táblázat
A családok pénzfelhasználása

válaszok az említés sorrendjében

felhasználások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. összesen
(százalék)

napi megélhetés 516 7 2 - - - - - - 100
gazd.fenntartása 3 257 42 13 7 - - - - 61
gazd.fejlesztése 2 38 89 15 1 1 1 - - 28
munkabér kifiz. 1 15 50 42 25 6 1 3 1 27
lakásfelújítás 3 43 54 46 11 1 - - - 30
tartós fogy. cikk - 36 49 49 30 11 1 1 - 33
banki letét - 3 12 6 10 5 1 3 - 8
utazás, szórakozás - 6 19 22 16 22 10 1 1 18
gyermekeit segíti - 33 39 35 19 9 14 3 2 30
egyéb - 11 7 5 7 2 - - 2 7

oszlopok összesen 525 449 363 233 126 57 28 11
oszlopok százaléka 100 85 69 44 24 11 5 2 1
nincs több felhasz-

nálása (százalék) 15 16 25 20 13 6 3 1 1

A családok pénzfelhasználási m ódjai

Amint az alsó összegző sor segítségével kikövetkeztethetjük: 15 százaléka a csalá
doknak a megélhetésen kívül semmire sem költhet, és további 16 százalék, aki 
legfeljebb még a gazdasága fenntartására, és viszont: van olyan — igaz elég szűk 
—  rétege a családoknak, amelynek mindenre telik (kb. 10% — vagyis akik az utolsó 
4 oszlopban is megtalálhatók).

A záró oszlopból viszont kiolvashatjuk, hogy
-  a gazdaság fenntartására 40 százalék nem költ(het) pénzt;
-  csak 28 százalék képes gazdaságát fejleszteni;
-  27 százalék idegen munkát fizet/használ gazdaságában;
-  30 százalék körüli réteg költ a lakására és fogyasztói kényelmére, segíti pénz

zel (is) gyermekeit;
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-  18 százalék enged meg magának valódi luxust;
-  csak 8 százalék helyezi pénzét bankba (a hiperinfláció körülményei között).
Hozzávetőlegesen úgy összegezném ezeket a számokat: a falusi lakosságnak

legfeljebb a fele képes ma gazdaságának teljes körű reprodukciójára — azaz arra, 
hogy eszközeit rendszeresen felújítsa, gyermekeit felnevelje, házát, háztartását kar
bantartsa. Arra, hogy mindezeknek átlagos ütemű fejlesztéséről is gondoskodjék, 
legfeljebb a jövedelemskála felső harmadába tartozók képesek.

Kevés ez, vagy sok?
Az hiszem, nagyon kevés. A jelenlegi gazdasági szerkezetben ugyanis ezek a 

bérjövedelmek — melyek a falusi lakosság fő pénzforrását képezik — még mindig 
zsugorodóban vannak. Az általános foglalkoztatás még jócskán csökkenőben, a 
munkanélküliség növekvőben van. Arra való lehetősége — szabad döntése —  ke
veseknek van, hogy gazdaságukat átalakítsák: önellátó parasztgazdából mezőgaz
dasági vállalkozóvá alakulhassanak át.

Azok a kevesek, akik az eddigiekben sikerrel növelték gazdaságukat vagy az 
állattartás (és termékeinek feldolgozása) vagy a fafeldolgozás vonalán indultak el és 
többnyire a szakosodásuk ellenére nem adták fel gazdaságuk önellátó részét. Nem 
lettek árutermelővé egzisztenciálisan. Az önellátás paraszti hagyományának bűvöle
téből nem voltak még képesek kiszabadulni. Kötöttségüknek ez a látható, nyilvánva
ló része —  azonban korántsem egésze.

Az önellátással egybetartozó paraszti mentalitás meghatározza a falun élőknek 
egész tevékenységét, életvitelét. A pénzhasználat, a szakosodás mind alárendelődik 
annak. Beleépül. Csak részmozzanatok változnak meg, de az egész, annak rend
szere fennmarad, újjászervezi magát a változó elemekből — amennyire teheti. Az 
elmúlt 35-40 évben sikeresen tette; a kollektivizálás, urbanizáció, iparosítás rázúduló 
idegenségeit sorra megfékezte és magához idomította. Ezek elemeiből saját lénye
gét újjáalkotta, megszervezte — végül is fenntartotta —  amint most a politikai átala
kulás nyomán ez nyilvánvalóvá lett. A termelőszövetkezeti tagság, a háztáji 
lehetőségek kiaknázása és a kiegészítő bérmunkavállalás háromlábán viszonylag 
szilárd alakulattá építette ki a nagycsaládi-faluközösségi gazdaságot. A visszakapott 
földbirtokok megművelése ennek munkaszervezetére és mechanizmusára alapo
zódik.

Bevezetőben utaltam a dél-európai párhuzamokra, az ottani viszonylag sikeres 
példákra; Portugáliáéra és valamelyest Görögországéra is. Ami a legszembeötlőbb 
ezeknél: a népesség falun való megmaradása, a fékezett urbanizáció (Portugália 
falusi lakossága 1986: 69%). Szemben Spanyolországgal, ahol a városiasodás túl
futott a társadalom valódi átalakulásának mértékén (falusi lakosság 1986: 23%). A 
különbség — úgy gondolom — két döntő körülményre vezethető vissza: a falusi 
birtok, illetve üzemszerkezetre és másodszor az ipari munkaalkalmakra.

Portugália parasztsága jelentős hányadában sikerrel megőrizte kisbirtokait és eh
hez már az ötvenes évektől kezdve megtalálta a vendégmunka speciális befogadó
közegét a fejlett nyugat-európai országokban. A vendégmunkák jövedelmével
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lehetővé vált számukra a kisgazdaságok finanszírozása és bizonyos mérvű fejleszté
se kereteinek fenntartása mellett. Ez időt adott és ad a portugál parasztság benső 
átalakulására, megrázkódtatás nélküli polgárosodására és felzárkózására.

Úgy gondolom, ennek tanulságát érdemes rávetíteni a felmérésünkkel ábrázolt 
székelyföldi —  kelet-európai — átalakulás mintájára.
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BESZÁMOLÓ

Józsa Péter emlékülés

Józsa Péter (1929-1979) halálának 15. évfordulója alkalmából az MSZT Művé
szetszociológia Szakosztálya emlékülést rendezett az MTA Szociológiai Intézet 
Könyvtárában 1994. szeptember 29-én.

Józsa Péter magyart, franciát, filozófiát, társadalomtudományt, politikai gazda
ságtant tanult az ELTÉ-n, a NÉKOSZ tagja, Petőfi Körös. 1957 tavaszán letartóztat
ták és 1958 nyarán öt évre ítélték. Hegedűs B. András az 56-os Józsáról beszélt, 
aki „katartikus megújuláson esett át, amikor levetette ifjúkorának minden tévedését” 
és az 1945-ös kommunistából a börtönben érett társadalomtudóssá. Lukács Györ
gyöt vallotta mesterének.

Tanítványai és a hetvenes években munkatársai (Vitányi Iván, Tibor iTímea, Lányi 
András, H. Sas Judit, S. Nagy Katalin) emlékeztek arra a Józsa Péterre, akinek 
mindössze egy évtized adatott művészetszociológusként kutatni, írni. Lőrincz Judit 
fogalmazta meg: Józsa Péter képes volt feloldani azt a dilemmát, hogy „az egzakt 
szociológiai gondolkodásra hajlamos kutató számára idegen a művészet világa, a 
művészet teoretikusa pedig inadekvátnak tekinti a szociológiai megközelítési mó
dot” . Lőrincz Judit Józsa olvasásszociológiai kutatásait méltatta, Veres András Józsa 
hozzájárulását a magyar irodalomszociológiához. Lőrincz csúcsteljesítménynek tartja 
a Két főváros, két regény, két értékvilág című magyar-francia összehasonlító olva
sásszociológiai kutatást, az olvasási mód és a társadalmi praxis összefüggésének 
elemzését. Veres András szerint Józsa életműve két sarkalatos elven nyugszik: a 
praxisközpontúságon és teljességigényen. Véleménye szerint Józsa „nyitott szelleme 
nélkül a magyar irodalomszociológia nem állhatott volna talpra a hatvanas-hetvenes 
évek fordulóján” . Halász László kiemeli, hogy Józsa az értékek tipológiája mellett a 
regényolvasás módjainak tipológiáját is kidolgozta. Kamarás István szerint az „eszté
tikai élmény struktúráját vizsgálva Józsa egyik legfontosabb kérdése az, hogy az 
esztétikai élményben hogyan ötvöződik a tudatos (elemző, mélyebbre hatoló) és a 
naiv (felszínes, csupán észlelő) viselkedés". Kamarás kimutatja, hogy Józsát valójá
ban az foglalkoztatta, hogy a befogadás során a művek hatására módosul-e a be
fogadó világképe. Halász továbblép, szerinte Józsa alapvető érdeklődése nem a 
kultúrára, hanem az ideológiára irányult.

Szekeres Melinda Józsa kevéssé ismert munkájára hívta fel a figyelmet (Új jelen
ségek a magyar városi ifjúság értékrendszerében és gondolkodásban, 1973) és bi
zonyította annak jelentőségét az ifjúságszociológiában. A. Gergely András 
Józsa-motívumok alapján az 1990-1994 közötti politikai üzeneteket értelmezte. Kapi
tány Ágnes-Kapitány Gábor a társadalom kulturális-műveltségi blokkjait elemezte.
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Mindhárom kutató, továbbá Kamarás István és S. Nagy Katalin Józsa Kulturális blok
kok című kutatásáról elmélkedtek, illetve tovább gondolták Józsa hetvenes évek eleji 
felvetéseit.

Józsa Péter a hetvenes évek elejétől tanított az ELTÉ-n a szociológiai és a köz- 
művelődési tanszéken. Több tucatnyi szociológiai, szociálpszichológiai, kommuniká
cióelméleti, filozófiai művet fordított magyarra. A hetvenes évek közepétől a 
kommunikációelmélet, kultúrantropológia, esztétika és művészetszociológia össze
kapcsolhatóságán töpreng. Nem adatott meg számára az összegző mű megírása. 
Könyvei, tanulmányai azonban nélkülözhetetlenek a kultúrával, művészettel, olvasás
sal, zenével, festészettel, filmmel foglalkozó értelmiségiek számára.

Összeállította az elhangzott előadások alapján: S. Nagy Katalin

Tánczos Gábor emlékülés

Tánczos Gábor (1928-1979) halálának 15. évfordulója alkalmából az MSZT Művé
szetszociológia Szakosztálya és az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Do
kumentációs és Kutatóintézete emlékülést rendezett 1994. december 6-án.

A Petőfi Kör titkárára és a szociológusra egyaránt emlékeztek barátai, 1956-os 
zárkatársai, munkatársai, tanítványai. Az emlékülésen előadást tartott, illetve hozzá
szólt: Ferge Zsuzsa, Gáli Ernő, Havas Gábor, Hegedűs B. András, Kamarás István, 
Litván György, Nagy Attila, Pataki Ferenc, Várhegyi György, Vitányi Iván, Tibori Tí
mea, S. Nagy Katalin.

142



ABSTRACTS

Gazsó, Ferenc

Orientations of Generations in an Unstable Social Environment

The paper draws a picture of how the changes of economic and social conditions 
in the course of systemic change have so far influenced the living conditions of the 
young generation as indicated by representative surveys done among them during 
the past four years. It is also presented what are their chances of schooling, 
professional training, and in the labour market, and how all these changes have 
modified the social mood, political attitudes and the reception of the unfolding new 
social set-up by the given generation. According to the unanimous experience of 
research the social mood of youth is dominated by a pessimistic sense of life. 
Drawn-out recession, massive unemployment, particularly hitting the young 
generation, the marketisation of education, the narrowing of the chances of mobility 
have created an unstable situation among the young generation. Youth regard 
themselves as one of the major losers of systemic change and sense their social 
position approaching the. living conditions of the lower strata under the most 
adverse conditions. Thus the Hungarian situation is characterised by growing 
generational tension, however, youth have not yet given up the hope in a personal 
future and in a positive change of the social and economic conditions. The paper, 
draws a comprehensive image of the sociological characteristics of a social set-up 
attractive to the youth, of the background of the negative assessment of the present 
state of affairs and of the interpretation of democracy evolved among the youth.

Váriné, Szilágyi, Ibolya— Solymosi, Zsuzsa

Social Representation of Success in the Strata of Intellectuals

Cognitive representations of social success, bearing the cultural and stratum 
specific features upon themselves, do change in societies striving to modernize, but 
from the angle of progression it is not at all indifferent how. Hungary is not an 
exception either, where after the changes of the 90s the results of research, 
informing about the ideas related to social and personal success of the intellectuals 
playing a decisive role in modernization, may be particularly interesting and perhaps 
even useful. Actually these ideas have several functions: they are indicators of a 
condition as well as (strengthening or weakening) motivations in the current process 
of modernization.
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The present research attempted to explore the social representatives of success 
with the means of cognitive social psychology among future and practising 
representatives of three such strata of intellectuals (agricultural engineer, architect and 
economist), who have had different chances of success prior to and after the systemic 
change.

The paper presents only a part of the complex survey conducted by questionnaire, 
namely the series of factors and characteristics (causal attributions) supposed to stand 
behind the success of the successful individual personally known by the respondent 
and the success of the generalized successful Hungarian person together with the 
significant differences between the factors organizing the social representations of 
success and the genders, professions and generations standing for them. Of the two 
kinds of image of success the picture of the successful Hungarian was primarily 
conspicuous of a negative emotional charge, particularly in the sub-sample of 
undergraduates. The know successful individual was almost exclusively male (mostly 
chosen from the economic sphere), which remarkably preserves past beliefs even if 
otherwise there had been no comprehensive difference between genders. There has 
been no such difference among the various professions as contrasted to differences 
among generations (particularly in respect of achievement, standards of information 
and the ability to communicate, apparently assessed in a more complex manner by 
experts).

Simonyi, Ágnes

Without Work
(Existing and lacking family strategies of adjustment)

The research described in the paper has studied the family strategies of life, 
adjustment, the utilization of labour of those who are left without work for a long 
time. It gives an account of how the possibility of the utilization of labour, combined 
with resources of family, or perhaps of the locality, or even neighbourhood, may 
help those who are continuously unemployed, in survival under conditions when 
employment is impossible in the labour market and when they are under pressure 
of living conditions. However, modifications of the economy of family resources 
under the influence of unemployment are not free of conflict; human tensions and 
social losses also spring from the involuntarily narrow space of mobility. Constant 
reliance of large groups of permanently unemployed on social allocations and their 
adjustment to casual jobs, informal, black and self-sufficient work indicate the 
emergence of a lasting stratum depending on central redistribution and exchange 
relations outside the market as a paradox of marketisation.
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Tóth, Olga

Changes of Attitude towards Female Employment

The paper uses the Hungarian data of the International Social Survey collected in 
1988 and 1994. One of the objectives of the survey was to get acquainted with the 
views related to female employment. The data show that opinions have moved in a 
conservative direction as a larger proportion of men as well as of women would 
approve of a reduction of female participation in the labour market. This is 
particularly so in the case of women caring for small children. The paper calls 
attention to the discrepancy existing between reality (the actual employment of 
women), opinion and attitudes.

Frey, Mária

Unemployed Becoming Entrepreneurs

The unemployed who try to create their own job may get different kinds of support 
from the Employment Fund. The results of the survey summarized in this paper 
studied the chances of survival of enterprises founded by some unemployed. It was 
revealed by the survey that quite an unexpected proportion of supported 
enterprises, that is, almost three-quarters were able to remain operative even six to 
eight months after the subsidies were stopped and the improvement of their ability 
to offer sustenance has also improved. However, if the result is seen from the angle 
of how much would have been accomplished without subsidy, the picture is more 
disheartening: it was unnecessary to give financial incentives to more than 
two-thirds of the respondents because they would have chosen the way of 
self-employment even without support.

Bíró, A. Zoltán— Bodó, Julianna— Gagyi, József— Oláh, Sándor— Túrós, Endre

The Economic elite in the Székler Land — 1993

The paper written within the framework of the Working Group of Communications 
Anthropology of Csíkszereda attempts to identify types of the emerging local 
economic elite, of the new entrepreneurial stratum. It differentiates among the 
various sub-types of the rural as well as urban entrepreneurs on the basis of their 
activities and mental attitudes. It points out that the emerging economic elite is a 
transitory one which opens the way for the economic elites, accepted by the local 
community, performing a complete social role.
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Csanády, András

The Macroeconomic Role of Peasant Substance-economies

In the Third World the urban unemployment is a reflexion of the rural one —  say 
their experts. We try to interprete the present East-Central-European unemployment 
according of this pattern, and made our investigations in a little region of 
Transylvania on family-farms. There we found:
-  families are working in a very broad dividing of labour with relatives and 
neighbours;
-  they produce dominantly for own needs, and sell only few surpluses;
-  their taking urban/industrial employments plays only a supplementary role in 
supporting the family and its farming.
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TANULMÁNYOK

Antal Z. László

A GYÓGYÍTÁS TÁRSADALMI BEÁGYAZOTTSÁGA

Magyarországon a hatvanas évek közepén megtört a születéskor várható átlagos 
élettartam addig folyamatosan emelkedő trendje. Ebből a tényből és a hetvenes 
évek óta végzett kutatási eredményekből a lakosság egészségi állapotának folya
matos romlására következtethetünk. Ezek a kedvezőtlen tendenciák az európai volt 
szocialista országok mindegyikében kialakultak, miközben a fejlett ipari országokban 
folyamatosan emelkedik a születéskor várható átlagos élettartam. Olyan társadalmi 
tény ez, amelynek — számos e kérdéssel foglalkozó kutatás ellenére —  ma még 
nem ismerjük a magyarázatát. Tanulmányomban ilyen összefüggésben eddig nem 
vizsgált szempont elemzésével próbálok e társadalmi tény magyarázatához köze
lebb jutni.

A megromlott egészségi állapot helyreállítása, az élet védelme mindig megoldan
dó feladatként jelentkezett az egyén, a közösség és az egész társadalom számára. 
A betegségek, bajok, sérülések megelőzésére és kezelésére; a halál „elkerülésére" 
a lehető legváltozatosabb módszereket dolgozták ki az emberiség története során.

A gyógyítás évezredes történetét több tudományág is feldolgozta már saját vizs
gálati szempontjai alapján. A gyógyítás legváltozatosabb formáit ismerhetjük meg a 
néprajzi, antropológiai, kultúrantropológiai leírásokból és a történelmi, orvostörténeti 
munkákból. De szépirodalmi művek és ma már dokumentumfilmek segítségével is 
betekintést nyerhetünk a gyógyító tevékenységek változatosságába. Ezekből a for
rásokból arról is képet alkothatunk, hogy mennyire eltérő volt egy adott korban a 
különböző fejlettségű és kultúrájú országokban, az egyes országokon belüli kisebb 
régiókban, illetve a különböző társadalmi intézményekben a gyógyítás társadalmi 
beágyazottsága.

Tanulmányomban a gyógyítás társadalmi beágyazottságában bekövetkezett vál
tozásokat vizsgálom, különös tekintettel arra, hogy ezek a változások mennyiben 
szolgálták a gyógyulni vágyók, a gyógyítók és az állam érdekeit.

E kérdések vizsgálata előtt azonban elengedhetetlen a gyógyítás fogalmának, a 
társadalmi beágyazottság dolgozatban használt értelmezésének bemutatása és a 
gyógyítás integrációs formáinak ismertetése.
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1. A gyógyítás fogalma

A gyógyítás kategóriájába sorolok minden olyan tevékenységet, amely az egészségi 
állapot megőrzését, a megromlott egészségi állapot helyreállítását és a betegek 
ápolását, gondozását szolgálja. E fogalom határai tehát igen szélesek. Pontos kije
lölésüket megnehezíti, hogy —  a tudományos és a köznyelvben általánosan elterjedt 
értelmezéssel szemben —  gyógyítást nem csak az erre specializálódott egész
ségügyi intézményekben végeznek, hanem a családokban, az önsegítő csoportok
ban és a társadalom számos más intézményében is. (Amikor a szülő vagy a peda
gógus a gyermek felsebzett kezét bekötözi, egyértelműen gyógyít —  hogy csak a 
legegyszerűbb példát említsem.) Emellett a gyógyítás dolgozatban használt értelme
zése nem szűkül le csupán a testi bajok kezelésére, hanem magába foglalja a lelki 
egészség megőrzésére, helyreállítására és a „lelki betegek” ápolására, gondozásá
ra irányuló tevékenységet is. Ebben az értelemben egyaránt gyógyításnak számít a 
lelki sérelmet enyhítő vigasztalás és a súlyos depresszió kezelése is, függetlenül 
attól, hogy milyen keretek között (családi, baráti, rokoni, egészségügyi, egyházi stb.) 
kerül erre sor.

A gyógyítás ilyen tág értelmezése mellett használatos a fogalom szűkebb jelen
tése is. A lakosság egészségi állapotával és az egészség-betegség kérdéseivel 
foglalkozó szakirodalomban általában az „egészségügyi ellátásról", az idetartozó in
tézményekben végzett gyógyító tevékenységről olvashatunk. Ez a szóhasználat azt 
a képzetet erősíti, hogy a modern társadalmakban a gyógyítás fogalma csak az 
egészségügyi ellátás keretében folyó tevékenységeket foglalja magába, és a gyó
gyítás feladata egyértelműen ezekhez az intézményekhez kapcsolódik. (Egyebek 
között ezzel is magyarázható, hogy a köznyelvben is a gyógyításnak ez a jelentése 
terjedt el: ha beteg vagy, fordulj orvoshoz.)

A kizárólag az egészségügyi ellátás keretében végzett tevékenységekkel foglal
kozó elemzések ezért nem alkalmasak arra, hogy megvilágítsák a gyógyítás társa
dalmi szerepét a maga teljességében, s annak vizsgálatára sem, hogy a gyógyítás 
különböző formái hogyan intézményesedtek, és milyen szerepet töltenek be a gyó
gyításban.

A fogalomnak a megszokott szóhasználathoz képest kiterjesztett, azaz inkább 
eredeti alapjelentéséhez visszatérő értelmezése a gyógyítás társadalmi szerepe 
elemzésének a megszokottól eltérő megközelítését igényli.

2. A társadalmi beágyazottság értelmezése

A gyógyítás társadalmi beágyazottságának vizsgálata során a gazdasági tevékeny
ségek szociológiai elemzésének fogalmi rendszerére és eredményeire támaszko
dom. Ez a fogalmi rendszer és az ezen a területen született eredmények alkalmazá
sa azért lehetséges módszer, mert a két tevékenység között számos hasonló vonás 
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fedezhető fel, ezekre a kifejtés során utalni fogok. A gazdasági tevékenységek tár
sadalmi beágyazottságához kapcsolódó kutatási eredmények azért is fontosak szá
munkra, mert az ezen a területen született eredmények — a terület specifikumainak 
figyelembevételével — a gyógyítás társadalmi beágyazottságának megértésében is 
segítségünkre lesznek. A társadalmi beágyazottság értelmezéséhez a tevékenysé
gek alapvető racionalitásának bemutatása után juthatunk el.

a) A gyógyítás szubsztantív racionalitása

A gazdasági folyamatok elemzése során az egyik legfontosabb szempont a gazda
sági tevékenységek kettős racionalitásának megkülönböztetése. Ez a megkülönböz
tetés — más és más fogalmakkal — számos jelentős társadalomtudós munkájában 
megtalálható. Egy gazdasági tevékenységre (mezőgazdasági termelés, állattartás, 
házépítés stb.) alapvetően azért került sor, mert emberi szükségleteket (táplálkozás, 
alvás stb.) elégít ki. A szükségletkielégítésre irányultság jelenti a gazdasági tevé
kenységek alapvető célját, „szubsztantív" racionalitását.

A társadalmi fejlődés során csak később jelent meg és jutott a gazdasági tevé
kenységekben egyre nagyobb jelentőségre a gazdasági, „formális" racionalitás, 
amelyben már nem a szükségletkielégítés volt az elsődleges motivációs tényező, 
hanem a nyereségérdekeltség. Azaz a tevékenység végzésében a szükségletkielé
gítés mellett az „eladhatóság" is fontossá vált. Ez a változás újfajta ellentéteket ge
nerál a gazdasági tevékenységek végzői és felhasználói között (eladók-vevők; 
termelők-fogyasztók), és olyan következményei lehetnek, amelyek megzavarhatják a 
társadalom harmonikus működését.

A gazdasági tevékenységekben meglévő kettős — „szubsztantív" és ,.formális" 
—  racionalitás megkülönböztetése és vizsgálata Polányi Károly munkáiban kapott 
különös jelentőséget: kulcsfontosságúnak tartotta a gazdasági tevékenységek társa
dalmi integráltságának elemzésében.

Polányi Károly gondolatmenetét azért ismertetem, mert olyan fogalmi keretet 
konstruált a gazdasági folyamatok szubsztantív elemzésére, amelyre támaszkodni 
fogok a gyógyítás társadalmi beágyazottságának elemzése során. Híres tanul
mányában így fogalmazza meg a két megközelítés közötti különbségeket. A gazda
sági kifejezés szubsztantív jelentése az ember megélhetésének a természettől és 
embertársaitól való függéséből származik. A természeti és társadalmi környezettel 
folytatott cserefolyamatra utal, amennyiben ez a csere hozzájuttatja az embert anya
gi szükségletei kielégítésének eszközeihez.

A gazdasági kifejezés formális jelentése a cél-eszköz viszony logikai jellegéből 
származik, mint a gazdaságos vagy gazdálkodás szavak mutatják. Meghatározott 
választási szituációkra vonatkozik, mégpedig olyanra, amelyben az eszközök külön
böző felhasználási módjai között azért kell választani, mert ezek az eszközök nem
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állnak rendelkezésre elegendő mennyiségben valamennyi cél realizálásához (Polányi 
1976: 228-229).

Polányi tanulmányában részletesen bemutatja, hogy az önszabályozó piac kere
tei között a szubsztantív és formális jelentés összeolvad, de ez nem jelenti azt, hogy 
e kettő között megszűnnének az alapvető különbségek, amelyektől a szociológiai 
elemzésekben természetesen nem lehet eltekinteni.

A gazdasági tevékenységekben meglévő kettős racionalitás hasonló módon 
megragadható a gyógyító tevékenységet vizsgálva is. A gyógyító tevékenységek lé
nyege (szubsztanciája) olyan alapvető emberi szükségletek kielégítése, amelyek az 
egészség megőrzésére, illetve helyreállítására irányulnak.

Ebből a szempontból racionálisnak tekinthető minden olyan tevékenység, amely 
eredményes a gyógyításban, függetlenül attól, hogy azt sámán, varázsló, népi gyó
gyító, családtag, másik beteg vagy orvos végzi. A társadalom gyógyulni vágyó tagjai 
alapvetően a gyógyítás szubsztantív racionalitásának érvényesülésében érdekeltek, 
azaz a betegek szeretnének meggyógyulni.

Emellett vizsgálhatjuk a gyógyítást a formális megközelítés logikája szerint is. Eb
ben a megközelítésben a gyógyítás eredményessége mellett a gyógyítást végző 
személyek és intézmények gazdasági érdeke is szerepet játszik a tevékenységük
ben: megjelenik a , nyereségérdekeltség" motívuma is, amely háttérbe szoríthatja a 
szübsztantív racionalitás érvényesülését.

Ennek a szempontnak a megjelenése a gyógyításban hasonló ellentéteket gene
rál a gyógyítók és a betegek között, és hasonló következményekkel jár, mint amilye
nek a gazdasági tevékenységek végzői és felhasználói közötti viszony esetében.

A gyógyítás szubsztantív racionalitásának érvényesülését azonban nemcsak a 
gazdasági racionalitás megjelenése szoríthatja háttérbe. A gyógyítás különleges tár
sadalmi tevékenység, hiszen e tudás birtokában csökkenthetőek a fájdalmak, meg- 
gyógyíthatóak a sérülések, és a gyógyító adott helyzetben az élet megmentésére, 
meghosszabbítására is képes. Ez a körülmény a gyógyítók egy részét különböző 
időszakokban eltérő mértékű, de máig érvényesülő hatású transzcendens hatalom
mal ruházta fel.

A gyógyításnak ez a különlegessége azt eredményezte, hogy a szubsztantív és a 
gazdasági racionalitás mellett másfajta racionalitások is érvényesülhetnek a gyógyí
tás területén. Ezeknek a hatásoknak az elemzésével nem foglalkozom e tanul
mányomban, de fontos megemlíteni, hogy a vallási, ideológiai, politikai, hatalmi 
racionalitások érvényesítésében érdekelt társadalmi csoportok megpróbálják saját 
előnyükre kihasználni a gyógyításban rejlő különlegességet. Ezeknek a hatásoknak 
az érvényesülése azt eredményezheti, hogy a gyógyítás szubsztantív racionalitása 
egyre kevésbé tud érvényesülni. Éppen ezért fontos annak á kérdésnek a vizsgálata, 
hogy a társadalom hogyan próbálja a gyógyítástól idegen racionalitások hatását 
csökkenteni azért, hogy a gyógyítás szubsztantív racionalitása minél jobban érvé
nyesülhessen. A gyógyítás szubsztantív racionalitásának érvényesülését pedig a 
gyógyítás társadalmi beágyazottságának erőssége nagymértékben meghatározza.
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Éppen ezért van különös jelentősége a gyógyítás társadalmi beágyazottsága vizs
gálatának.

b) A társadalm i beágyazottság vizsgálata

A gazdasági tevékenységek elemzése során részletesen vizsgált másik terület, 
amelyet a gyógyító tevékenységek elemzésére szintén fölhasználok, a társadalmi 
beágyazottság kérdése.

A 19. század folyamán a hierarchikus viszonyok mentén szerveződő nem-gazda
sági intézmények hatása fokozatosan gyengült a gazdasági tevékenységek ellenőr
zésében. A gazdasági tevékenységek szabályozásában egyre nagyobb szerep 
jutott az önszabályozó piacnak. A nem-gazdasági intézmények céljai eltérnek a piac 
diktálta racionalitástól. A nem-gazdasági és gazdasági intézmények céljai közötti kü
lönbségekről és az ebből származó konfliktusokról így ír Max Weber: „Kezdetben 
részben tradicionális és mágikus jellegű, részben vérségi, rendi, katonai, illetve szo
ciálpolitikai természetű okok miatt végül, pedig részben az adott szervezetben ural
kodó személyek szükségletei miatt szabályozták a piacot, de minden esetben olyan 
érdekek érvényesültek a piaci szabályozásban, amelyek nem a piac nyújtotta tisztán 
célracionális lehetőségeknek —  a nyereségszerzési lehetőségeknek és a javakkal 
való ellátás lehetőségeinek —  maximalizálására törekedtek; azaz nem estek egybe 
a piacon érdekeltek törekvéseivel, hanem gyakran ütköztek vele” (Weber 1987: 
100). Weber részletesen elemzi azokat a társadalmi intézményeket és szabályokat, 
amelyek a gazdasági tevékenységek formális racionalitásának érvényesülését korlá
tozzák, és a társadalmi feszültségek elkerülése/csökkentése, a kialakult hierarchikus 
viszonyok fenntartása érdekében az önszabályozó piac kialakulása előtt korlátozták 
a piac önállóságát:

— bizonyos tárgyakat kizártak a piacon értékesíthető tárgyak közül (például éhín
ség esetén a gabonát);

—  bizonyos személyeket kizártak a piaci nyereségszerzésben való részvételből 
(például nemeseket, parasztokat és bizonyos esetekben a kézműveseket);

—  a fogyasztás szabályozásában korlátozták a fogyasztók piaci szabadságát 
(rendeletekkel szabályozták egyes társadalmi rendek fogyasztását, illetve háború 
vagy ínség idején megszabták a fejadagokat);

—  rendi, fogyasztáspolitikai, keresletpolitikai és szociálpolitikai alapon korlátozták 
az ugyanolyan lehetőségekre pályázó konkurencia piaci szabadságát;

— fönntartották bizonyos kedvező ökonómiai lehetőségek kihasználását a politi
kai hatalomnak (lásd Weber 1987: 98).

Mindezek a korlátozó intézkedések arra utalnak, hogy a gazdasági tevékenysé
gek társadalmi beágyazottsága erős volt, hiszen a piac racionalitását képesek vol
tak korlátok közé szorítani a nem-gazdasági intézmények. A polgárság sikeres 
küzdelmének eredményeképpen gyengültek meg a nem-gazdasági intézmények le
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hetőségei a gazdasági tevékenység korlátozására, és csökkent ezáltal a gazdasági 
tevékenységek társadalmi beágyazottsága. prA piac szabadságáért szálltak síkra a 
felsorolt piaci szabályozásokkal szemben a cserére pályázók közül mindazok, akik
nek —  akár mint fogyasztóknak, akár mint értékesítőknek — szükségképpen ahhoz 
fűződött érdekük, hogy a lehető legtöbb jószág a piacon cseréljen gazdát. Az ön
kéntes piaci szabályozás igénye először és tartósan messze a legerősebben a nye
reségszerzésben érdekeltek részéről vetődött föl” (Weber 1987: 101). A piac 
szabadságáért folytatott sikeres küzdelemnek az lett az egyik következménye, hogy 
a gazdasági tevékenységekben korábban domináns szükségletkielégítés helyett az 
önszabályozó piacok térnyerése után a nyereségszerzés lett a domináns motívum.

Polányi Károly ennek a változásnak a jelentőségét részletesen bemutatta művei
ben és az egész gazdaságtörténet legfontosabb változásának tartotta.

Véleménye szerint az önszabályozó piac keretei között a gazdaság társadalmi 
beágyazottsága megszűnt. Tudatos társadalmi kontroll nélkül a gazdaság elkülönül
ten fejti ki tevékenységét, és így öncélúvá válik: gazdaságon kívüli célokra való te
kintet nélkül működik, ami dezorganizálja a társadalmat. Polányinak ezt a nézetét 
sokan vitatták, és kifejtették, hogy az önszabályozó piac keretei között is működnek 
olyan mechanizmusok, amelyek a gazdaság társadalmi beágyazottságát (ha nem is 
olyan mértékben, mint az önszabályozó piac kialakulását megelőző időszakban) 
erősítik. Ezt az álláspontot fejtette ki igen részletesen Mark Granovetter, aki 1992- 
ben publikált tanulmányában amellett érvelt, hogy a gazdaság társadalmi beágya
zottságának mértéke nem változott meg lényegesen a piacgazdaság 
dominanciájának kialakulása óta (Granovetter 1992).

A gazdaság társadalmi beágyazottsága nagyfokú gyengülésével szemben 
Hirschman azt fejtette ki, hogy az egymással versenyző fogyasztók és termelők vi
selkedése a társadalmi, gazdasági, kulturális viszonyok által meghatározott. Hason
lóan a versenyhez, a gazdaság társadalmi beágyazottságát erősíti a hűség, a 
tiltakozás, a kivonulás és a különböző szokások, normák érvényesülése is (Hirsch
man 1984).

A Polányival vitatkozó szerzők véleménye szerint ezek az intézmények képesek 
megvédeni a társadalmat a gazdaság formális racionalitásának korlátlan érvényesü
lésétől.

A gazdaság valóban nagyfokú autonómiára tett szert az önszabályozó piac kiala
kulásával, de ez nem jelenti egyben azt, hogy a társadalmi beágyazottsága meg
szűnt volna. Mind a termelők, mind a fogyasztók viselkedését számos olyan 
társadalmi körülmény befolyásolja, amelyek csökkenthetik a gazdasági tevékenysé
gek formális racionalitása érvényesülésének veszélyeit.

„Nincs olyan gazdasági, társadalmi vagy politikai rendszer, amelyben az egyé
nek, üzleti vállalkozások, vagy általában a szervezetek ne sértenék meg néha a 
hatékony, racionális, törvénytisztelő, erényes vagy egyéb módon funkcionális visel
kedés szabályait. Bármilyen jól vannak is kigondolva egy társadalom alapvető intéz
ményei, mégis megtörténik, hogy bizonyos cselekvők — esetleg akaratlanul — nem

8



felelnek meg a viselkedésükkel szemben támasztott követelményeknek. Minden tár
sadalom megtanulja, hogy miképpen élhet együtt bizonyos mértékű diszfunkcionális 
vagy szabálysértő viselkedéssel, ám a szóban forgó viselkedési megnyilvánulások 
csak akkor tarthatók korlátok között, s csak akkor nem vezetnek általános hanyat
láshoz, ha a társadalom képes arra, hogy olyan erőket mozgósítson, amelyek minél 
nagyobb számú megtévedt cselekvőt terelnek vissza a társadalmi intézmények 
megfelelő működéséhez szükséges viselkedési szabályok követésének útjára" 
(Hirschman 1984: 9). Hirschman részletesen elemzi, hogy a verseny önmagában 
nem alkalmas a „megtévedt cselekvők visszaterelésére". Ezért a társadalomban 
más megoldások is kialakultak, amelyek a társadalom alapvető intézményeinek 
diszfunkcionális működése esetén fontos szerepet játszanak a gazdasági tevékeny
ségek társadalmi beágyazottságának erősítésében: a tiltakozás, a kivonulás és a 
hűség.

A gazdaság társadalmi beágyazottságával foglalkozó közgazdasági és szocioló
giai szakirodalomban megfogalmazott gondolatok felhasználásával alakítottam ki a 
gyógyítás társadalmi beágyazottságával kapcsolatos saját nézeteimet.
. A gazdasági tevékenységekhez hasonlóan vizsgálható a gyógyító tevékenységek 

társadalmi beágyazottságának kérdése, és ezen a területen is felvetődnek a „disz
funkcionális vagy szabálysértő viselkedések” , s annak kérdése is, hogy a társada
lom hogyan képes a „megtévedt cselekvőket” visszaterelni a „társadalmi 
intézmények megfelelő működéséhez szükséges viselkedési szabályok követésének 
útjára".

A gyógyítás racionalitását (amelyen a szubsztantív racionalitás érvényesülését ér
tem), mint már említettem, többfajta racionalitás is sértheti. A dolgozatban azt vizs
gálom, hogy ezek közül a gazdasági racionalitás — amelynek hatása az 
önszabályozó piac térnyerése után erősödött föl — és a politikai racionalitás — 
amely az egészségügyi ellátás államosítása után vált dominánssá — milyen követ
kezményekkel jár a szubsztantív racionalitás érvényesülésére.

Az itt felmerülő kérdések közül arra keresek választ, hogy miként valósul meg a 
gyógyítást végző személyek és a gyógyító intézmények társadalmi beágyazottsága; 
milyen nem-gyógyító intézményekbe beágyazottan végzik tevékenységüket; milyen 
mértékben képesek ezek az intézmények a gyógyító tevékenységek ellenőrzésére; 
a gyógyítást végző személyek és a gyógyító intézmények miért és hogyan próbálják 
meg a társadalmi beágyazottságot csökkenteni, és végül, milyen következményei 
vannak a társadalmi beágyazottság csökkenésének.

A gyógyítás társadalmi beágyazottságának vizsgálata azért fontos kérdés, mert 
—  akárcsak a gazdasági tevékenységek esetén — ha a gyógyítás kiszabadul a 
tudatos társadalmi kontroll alól, akkor ez is dezorganizálhatja a társadalmat. Ilyen 
helyzetben a gyógyítás alapvető célja — maga a gyógyítás mint alapvető emberi 
szükségletkielégítésre irányuló tevékenység —  háttérbe szorulhat.

A gyógyítás társadalmi beágyazottságának „erősségétől", illetve „gyengeségétől" 
függ, hogy a társadalom intézményei mennyire képesek a gyógyítás szubsztantív
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racionalitásának érvényesítésére, azaz milyen mértékben képesek a szubsztantív ra
cionalitás érvényesülését háttérbe szorító törekvések kivédésére. A gyógyítás társa
dalmi beágyazottságának „erősségét” , illetve „gyengeségét” a következő 
szempontok szerint vizsgálom:

— a gyógyítók, illetve a gyógyító intézmények és a betegek közötti „távolság" 
alapján;

—  a gyógyító tevékenységek nem-gyógyító intézmények általi ellenőrizhetősége 
alapján.

A gyógyítás társadalmi beágyazottsága erős, ha a gyógyító személy maga is 
tagja a közösségnek (például családtag, a faluközösség tagja vagy az önsegítő 
csoport tagja), és a gyógyító tudást is megszerezheti a közösség minden tagja. 
Azaz a gyógyítást nem egy erre a tevékenységre specializálódott személy végzi, 
mindenki lehet beteg, más alkalommal pedig már gyógyító. Gyógyító munkája mel
lett mindenkinek megvan a saját önálló feladata a közösségben, nem a gyógyító 
tevékenység ellátása biztosítja a megélhetést. A gyógyítás társadalmi beágyazottsá
ga gyengébb, ha olyan különleges tudással rendelkeznek a gyógyítók, amely a tár
sadalom többi tagja számára hozzáférhetetlen, érthetetlen, átláthatatlan (azaz 
nagyfokú az információs aszimmetria). Az információs aszimmetria növekedésével 
gyengül a gyógyítás társadalmi beágyazottsága. Ha a gyógyítást végző személyek 
és a gyógyító intézmények tevékenységét nem-gyógyító intézmények ellenőrzik, eb
ben az esetben a társadalmi beágyazottság annál erősebb, minél „közelebb” van a 
gyógyító tevékenységet ellenőrző testület a szolgáltatás fogyasztóihoz. Például egy 
munkahelyi, lakóhelyi önkormányzat erősebb társadalmi kontrollt gyakorol, mint egy 
országosan választott testület, hiszen az önkormányzat tagjai az ellenőrzött intéz
mény betegei is lehetnek, de ettől függetlenül is családtagjaikon, munkatársaikon 
keresztül közvetlen a kapcsolatuk és az informáltságuk a szolgáltatás minőségéről. 
A fogyasztóktól távolodó „önkormányzatok" ellenőrző szerepe és lehetősége folya
matosan csökken. Az ellátás megítélésére egyre inkább maguktól a gyógyítást vég
ző személyektől szerzik be a döntés meghozatalához szükséges információkat. A 
fogyasztókkal való kapcsolat meggyengülése ezért jelentősen csökkenti a gyógyítás 
ellenőrzésének lehetőségét, hiszen ilyen körülmények között az orvosoknak kedve
zőbb lehetőségük nyílik saját érdekeik érvényesítésére. Ezt a lehetőséget az a körül
mény is megerősíti, hogy a döntéshozók képtelenek az egyes gyógyító eljárások 
hatékonyságának megítélésére. Azaz nemcsak az orvosok és a betegek, hanem az 
orvosok és a gyógyító tevékenységek ellenőrzésére hivatott személyek és testületek 
között is információs aszimmetria alakul ki, ami az egészségügyi intézmények auto
nómiájának megerősödését és ugyanakkor a társadalmi kontroll gyengülését ered
ményezi.
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3. A gyógyítás integrációs formái

A gyógyítás integrációs tormáinak kialakításában Polányi Károlynak a gazdasági te
vékenységek elemzésére kidolgozott kategóriáira támaszkodtam, elsősorban azok 
gondolatmenetét használtam fel a gyógyítás integrációs formáinak kialakítására.

Polányi gondolatmenetének lényeges eleme, hogy az önszabályozó piac csak az 
egyik lehetséges módszer (forma) az anyagi javak termelésének és elosztásának 
társadalmi szintű integrálására. Ezenkívül szerepet kapnak a „gazdasági" feladatok 
ellátásában más integrációs formák is, amilyenek a háztartások, a reciprocitás és a 
redisztribúció, amelyekben különböző módon valósul meg a gazdasági tevékenység 
társadalmi beágyazottsága. „Az empirikus gazdaságok intézményesülési módjának 
vizsgálatát annak a módnak a tanulmányozásával kell elkezdeni, ahogy a gazdaság 
egységre és stabilitásra tesz szert, azaz ahogy részei kölcsönös összefüggésre lép
nek és újratermelődnek. Ezt néhány (nagyon kis számú) strukturális séma kombiná
ciója biztosítja, amelyeket integrációs formáknak nevezhetünk. Mivel ezek a 
gazdaság különböző szintjein és különböző szektoraiban egymás mellett fordulnak 
elő, gyakran lehetetlen egyiküket uralkodó formaként elkülöníteni, és ily módon osz
tályozni az empirikus gazdaságokat mint egészeket. De mivel ezek a formák elkülö
nítik egymástól a gazdaság szintjeit és szektorait, lehetővé teszik a gazdasági 
folyamat viszonylag egyszerű fogalmakban való leírását, s ezzel bizonyos fokú ren
det visznek annak végtelen változatosságába” (Polányi 1976: 240-241).

A gazdasági folyamatok elemzésére kidolgozott integrációs formák mintájára 
konstruáltam meg a gyógyítás integrációs formáit, és ezt a fogalmi keretet fogom a 
továbbiakban a gyógyítás társadalmi beágyazottságának elemzésére felhasználni. 
Ez a fogalmi keret alkalmas arra, hogy az egészségügyi ellátáson kívül folyó gyógyí
tó tevékenységeket is egységes fogalmi keretbe foglalva elemezzük, emellett lehe
tőséget nyújt arra, hogy az állami egészségügyi ellátás társadalomban betöltött 
szerepét új megvilágításba helyezzük.

A gyógyítás társadalmi összefüggéseinek vizsgálatában a hagyományostól eltérő 
fogalmi keret kialakítására ösztönzött az is, hogy az egészségügyi intézmények 
elemzése gyakran az „állami-piaci” vitára korlátozódik, amit mindenképpen szeret
nék elkerülni. Ez a tágabb vonatkoztatási rendszer lehetőséget ad arra, hogy eltávo
lodjam ettől a sokat elemzett dimenziótól, és tágabb összefüggésrendszerbe 
helyezve elemezzem az egészségügyi intézmények működését és szerepüket a 
gyógyításban.
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a) Az öngyógyítás

Ebbe az integrációs formába azokat a gyógyító tevékenységeket sorolom, amelyek
re —  a háztartáshoz hasonlóan — az emberek „természetes" közösségében kerül 
sor. Amint az a gyógyítás fogalmának korábban ismertetett jelentéstartalmából kö
vetkezik, igen tág az ide tartozó tevékenységek köre. E kategórián belül további 
megkülönböztetést is teszek, hogy pontosabban körülhatároljuk az ide tartozó tevé
kenységek körét:

—  a szó szoros értelmében vett öngyógyítás (a beteg ember egyedül próbál 
meg segíteni saját magán);

—  a családon belüli gyógyító tevékenységek (a családtagok egymásnak segíte
nek);

—  valamely zárt közösségen belül végzett gyógyító tevékenység (szomszédság, 
baráti kör, faluközösség tagjai nyújtanak segítséget egymásnak).

Az ebbe az integrációs formába tartozó gyógyító tevékenységek közül külön 
részletes elemzést igényelne a szó szoros értelemben vett öngyógyítás. Ez az 
egyetlen gyógyítási lehetőség, amely az egészségi állapot szükségszerűen bekövet
kező romlása esetén mindenfajta kiszolgáltatottságtól megvédi az egyént. Ha pana
szai, fájdalmai enyhítésére más segítségét kéri, akkor már. függő helyzetbe kerülhet 
attól, akihez a segítségért fordul. (Ebben a megközelítésben a függő helyzet a csa
ládon, a közösségen belül is kialakulhat, nemcsak az egészségügyi intézmények
ben.) Az emberek életük során többször is olyan helyzetbe kerülnek, amikor mások 
segítségére szorulnak. A gyógyító tevékenységekben a mások feletti hatalom meg
szerzésére rejlő lehetőségek korlátozását is szolgálják azok a társadalmi intézmé
nyek, amelyek a gyógyítás társadalmi beágyazottságáról gondoskodnak.

Ebben az integrációs formában a családon, illetve a közösségen belüli munka- 
megosztás szabályai szerint végzik a gyógyítást, s csak akkor kerül sor a gyógyítás
ra, ha a közösség valamelyik tagja megbetegszik.

b )  A z  ö n s e g íté s

Ebbe az integrációs formába az egészségkárosodott emberek (pl. mozgássérültek, 
vesebetegek, alkoholisták, özvegyek stb.), illetve hozzátartozóik által létrehozott kö
zösségekben folytatott gyógyító tevékenységek tartoznak. Ezekben a közösségek
ben az egészségkárosodott emberek (és hozzátartozóik) kölcsönös segítség révén 
próbálják meg egymás és saját betegségeik gyógyítását és mindazoknak a hátrá
nyoknak a csökkentését, amelyek társadalmi integrációjukat megnehezítik.

Az önsegítő csoportokban résztvevők — főleg pszichés problémákkal küzdő em
berek, mint például az anonim alkoholisták vagy az antipszichiátria elvét valló cso
portok —  gyakran orvoshoz sem fordulnak. De az önsegítő csoportok és

12



szervezetek többségében inkább a megelőzésre (secunder, illetve tercier prevenció) 
és a betegségek káros következményeinek csökkentésére terjed ki a csoportban 
részt vevő egyének aktivitása. A betegségek kezelését, gyógyítását általában orvo
sokra bízzák. Ebben az integrációs formában a részvétel fő motivációja a kölcsönös 
jóindulat, a kölcsönös segítség.

Mivel a gyógyítás legfontosabb motivációja a névhasználatban is megjelenő ön
segítés, ezért a továbbiakban én is ezt az elnevezést használom az integrációs for
ma megnevezésére.

c )  A  jó té k o n y  e llá tás

A következő integrációs formába az olyan szervezetek keretében végzett gyógyító 
tevékenységek tartoznak, amelyeket a rászorulók megsegítésére, ellátására létesítet
tek a rajtuk segíteni szándékozók, de a szervezet létrehozását nem nyereségszer
zés motiválta (non-profit szervezet), és nem állami intézmények.

Az ebbe a kategóriába tartozó szervezetek egy részét egy-egy aktuális probléma 
megoldására hozzák létre „társadalmi kezdeményezéssel" , de a modern társadal
makban az állam is kezdeményezheti —  a törvény erejével és/vagy anyagi támoga
tással —  megalakulásukat.

A különböző országokban egyszerre több, egymástól független szervezet is mű
ködik, amelyek más és más feladatok ellátására — idősek, betegek, szegények, 
megsegítésére — alakultak, és létrehozásukban az alapvető motiváció a jótékony
ság, a humanizmus.

Ebben az integrációs formában a gyógyítás főleg egészségügyi intézményekben 
történik (kórházak, alapítványok által működtetett intézmények), amelyek erős társa
dalmi kontroll mellett fejtik ki gyógyító tevékenységüket.

Ennek az integrációs formának volt a legnagyobb szerepe a betegek ellátásában 
a második világháború előtti Magyarországon. Az egyházak építették az első kórhá
zakat és tartották fenn egészen az egészségügyi ellátás államosításáig. Az egyhá
zak mellett ide tartoztak még a jótékony célú alapítványok is, és az olyan nem állami 
szervezetek, amelyek a nyereségérdekeltség motívuma nélkül segítettek a rászoruló
kon (például a Vöröskereszt, a Zöld Kereszt, a Stefánia Szövetség).

d ) A z  ö n k o rm á n y z a ti e llá tás

Az eddig ismertetett formáktól eltérő szabályok szerint működnek azok a szerveze
tek, amelyeket maguk az érintettek hoznak létre azért, hogy esetleges betegségeik 
esetén ellátáshoz jussanak.

Ide tartoznak elsősorban a munkások (munkavállalók) által alakított „pénztárak", 
amelyek a biztosítóintézetek őseinek tekinthetőek. De ebbe a kategóriába tartoznak
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azok az ellátási formák is, amelyek nem munkahelyi (szakmai), hanem lakóhelyi kö
zösség (városi vagy falusi) hozott létre (városi kórházak, körzeti orvos). Ezeknek az 
ellátási formáknak közös jellegzetessége, hogy a szolgáltatás fogyasztói által vá
lasztott testület (önkormányzat) irányítja, ellenőrzi a gyógyító tevékenységeket. Ezek
ben az ellátási formákban erős a gyógyítás társadalmi beágyazottsága, hiszen a 
„fogyasztók” kollektívája folyamatosan „értékeli” az őket gyógyító orvosok tevékeny
ségét.

ej A  m a g á n e llá tá s

A gyógyítás következő önálló integrációs formájába a magánellátás tartozik. Erre a 
formára már nem jellemző a más, nem-gyógyító intézményekbe beágyazottság. 
Szabályozása az önszabályozó piac szabályai szerint történik. A betegek fizetnek az 
ellátásért. A gyógyítók (gyógyító intézmények) legfontosabb motívuma a nyeresé
gérdekeltség. Azaz itt érvényesül a gyógyításban legerőteljesebben a gazdasági ra
cionalitás, amely számos társadalmi feszültség forrása.

f) A z  á lla m i e llá tás

A gyógyítás következő integrációs formájába az állami ellátás tartozik. Ez az integrá
ciós forma sok tekintetben hasonlít az önkormányzati ellátásra, de lényeges különb
ségekkel.

—  Az egészségügyi ellátásra fordított pénzeket kötelező jelleggel egy „központi 
pénztárba” kell befizetni (ez lehet az állami költségvetés vagy egy elkülönített alap: 
társadalombiztosítás, egészségbiztosítás). Az erőforrások újrafelosztásában orszá
gos szintű politikai szempontok is fontos szerepet játszanak.

—  Az önkormányzati ellátás egy jól körülhatárolható társadalmi csoport ellátására 
jött létre, ezzel szemben az állami ellátásban a közérdek maximalizálása a deklarált 
cél, még akkor is, ha az ellátás nem terjed ki a társadalom minden tagjára.

— A gyógyító tevékenységnek nem önkormányzati, hanem kormányzati (politikai) 
ellenőrzése érvényesül.

E kategórián belül is megkülönböztethetők az eltérő állami szerepvállalás —  és 
egyszersmind a gyógyítás társadalmi beágyazottságának eltérő mértéke alapján a 
következő megoldási lehetőségek:

i) az ellátásban részesülők köre alapján
—  az ellátás univerzális (állampolgári jogon mindenkire kiterjedő);
—  az ellátás szelektív (a rászorulók vagy privilegizált csoportok, például az állami 

hivatalnokok, a fegyveres testületek tagjai részére);
ii) az állami részvétel alapján
—  az állam tulajdonosként finanszírozza az ellátást;
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— az állam finanszírozza az ellátást, de nincsenek tulajdonában az egészségügyi 
intézmények.

Az állami szerepvállalástól függően erősödhet fel a gyógyításban a politikai racio
nalitás, ami a gazdasági racionalitás érvényesülését háttérbe szoríthatja — éppen 
ez a cél legitimálja az állami ellátás bevezetését — , de ugyanakkor korlátozhatja a 
gyógyítás szubsztantív racionalitásának érvényesülését is. (Azaz az állami beavatko
zás deklarált céljainak érvényesülése csökkentheti a gyógyítás területén érvényesülő 
gazdasági racionalitás társadalmi feszültségeket keltő hatását, de ez nem jelenti 
egyben azt is, hogy a gyógyítás szubsztantív racionalitásának érvényesülését előse
gíti. A politikai racionalitás érvényesülésének veszélyei az ország politikai berendez
kedésének függvényében nőhetnek, illetve csökkenhetnek.)

4. Az integrációs formák néhány jellemző vonása

Anélkül, hogy az egyes integrációs formák történetével részletesen foglalkoznék, rö
viden bemutatom, hogy az egyes formák mikor alakultak ki, milyen társadalmi válto
zások eredményezték az egyes új formák létrejöttét, s melyek a legjelentősebb kü
lönbségek, illetve hasonlóságok az egyes integrációs formák között.

a) Az önszabályozó piaci mechanizmusok a 19. századtól kezdve töltenek be 
domináns szerepet a gazdasági folyamatok társadalmi szintű integrálásában (folya
matosan háttérbe szorítva a háztartás és a redisztribúcíó integrációs formáit). Az 
önszabályozó piaci mechanizmusok kialakulásával párhuzamosan bővült a gyógyí
tás területén a magánellátás szerepe.

Az iparosodás és a városiasodás felgyorsulásával párhuzamosan megjelentek az 
önkormányzati ellátási formába tartozó olyan új intézmények is, mint

— a munkások egészségügyi ellátását biztosító különböző pénztárak (bányászlá
dák, munkások önsegélyező pénztárai), amelyek a non-profit biztosítók előfutárának 
tekinthetők;

— a városi szegénylakosság ellátásáról gondoskodó városi intézmények.
A jótékony célú szervezetek tevékenysége is kibővült olyan feladatok ellátásával, 

amelyekre sem a városok, sem a pénztárak tevékenysége nem terjedt ki.
A gyógyítás területén az állami szerepvállalás akkor kezdődött meg, amikor a 

lakosság egy részének ellátatlansága súlyos társadalmi feszültségeket idézett elő. A 
gyógyítás eddig ismertetett integrációs formái nem terjedtek ki a társadalom minden 
tagjára, például a városi szegény lakosság egészségügyi ellátása megoldatlan volt. 
Az állami támogatásra Magyarországon először a 19. század végén került sor, ami
kor az állam külön pénzalapokat biztosított a városi szegények kórházi ellátására.

Az első önsegítő szervezeteket az első világháborút követően a háborús sérültek 
(rokkantak, vakok) alakították meg, azonban ezeknek a szervezeteknek egészen a 
hetvenes évek elejéig csak minimális szerepük volt a gyógyításban (ezért nem fog
lalkozom a gyógyításnak ezzel az integrációs formájával az egészségügy államosítá
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sa előtt). A hatvanas évek elején alakulnak meg a fejlett országokban nagy szám
ban az önsegítő csoportok, amelyek azóta egyre több beteg embernek nyújtanak 
segítséget. E csoportokra már kialakulásukkor a többi integrációs formától való el
fordulás, az új utak keresése a jellemző.

b) Az egyes integrációs formákhoz megfelelő társadalmi háttér is tartozik. Az 
öngyógyítás autonóm egyént, illetve közösséget tételez fel, s az egyéni, illetve a 
közösségi autonómia csökkenésével csökken az öngyógyítás lehetősége és jelentő
sége is. Az önsegítés azokban a társadalmakban alakult ki, ahol az egész
ségkárosodott emberek közötti szimmetrikus kapcsolatok kialakulásának nincsenek 
jelentős akadályai. (Erősen hierarchizált társadalomban kevés az esély arra, hogy az 
azonos helyzet összetartó ereje áttörje a merev hierarchia határait.)

A jótékony szervezetekre éppen a társadalmi helyzet különbözősége jellemző. 
Ebben a formában a társadalmi hierarchiában előnyös pozíciókat elfoglaló egyének, 
illetve csoportok segítenek (ők képesek segíteni) azokon az embereken, akik anyagi 
lehetőségeik korlátozottsága, betegségük vagy más ok miatt a társadalmi hierarchia 
aljára szorultak és saját erőből nem tudják a gyógyítás feladatát megoldani.

A magánellátás szintén hierarchizált társadalomban alakul ki és azoknak nyújt 
ellátást, akik ezt meg tudják fizetni.

c) A gyógyítás társadalomban betöltött szerepének elemzését számos módszer
tani probléma nehezíti. Nem tudjuk meghatározni adott társadalomban, adott idő
szakban a gyógyító tevékenységek kiterjedtségét, „méreteit". Ennek következtében 
azt sem tudjuk megmondani, hogy két egymást követő időszakban milyen változá
sok következtek be ezen a területen, és milyen szerepük volt ebben az egyes integ
rációs sémáknak. Fő tendenciaként megfogalmazhatjuk, hogy a gyógyítás 
egészének társadalomban betöltött szerepe, jelentősége a 19. századtól folyamato
san nőtt, amire a gyógyítás iránti szükségleteknek és a gyógyítás „infrastruktúrájá
nak” bővüléséből következtethetünk. Ehhez alapul szolgálhatnak olyan adatok, 
dokumentálható tények, mint

—  a lakosság számának növekedése,
—  a születéskor várható élettartam növekedése,
— az orvostudomány eredményeinek fejlődése,
—  a gyógyító tevékenységeket végző intézmények és dolgozóik számának emel

kedése,
—  az intézmények technikai felszereltségének (diagnosztizáló és terápiás esz

köztárának) bővülése. Ezek az információk azonban nem adnak számunkra biztos 
támpontot annak megítéléséhez, hogy a gyógyítás egésze hogyan változott, hiszen 
a számszerűsített adatok főleg az egészségügyi intézmények működéséről tájékoz
tatnak, de nincsenek adatok az ezeken kívül folytatott gyógyító tevékenységekről. 
(Ez a gyógyítás formális megközelítésének egyik következménye.) A lakosság szá
mának és életkorának emelkedéséből következtethetünk arra, hogy ezen a területen 
is növekedés következett be az elmúlt száz évben, de, hogy milyen mértékben, azt 
már nem tudjuk megmondani.
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A gyógyítás társadalmi összefüggéseinek elemzése azért is nehéz feladat, mert 
arról sincsenek adataink, hogy az egyes integrációs formák milyen szerepet töltenek 
be a gyógyítás egészében, s hogy a köztük lévő arányok hogyan változnak. E kér
dés megválaszolását az is nehezíti, hogy az egyes integrációs formák között gyako
riak az átmenetek. Az aktuális szabályoktól függően például az egészségügyi 
intézmények egy része egy ideig non-profit, majd később for-profit formában műkö
dik. De megfigyelhető az átmenet az önkormányzati ellátásból az állami ellátás for
májába (s ennek fordítottja is), és lényegesen változnak a gyógyítás integrációs 
formái közötti arányok az ellátás „államosításával", illetve „piacosításával" is.

Megfelelő adatok hiányában azt sem tudjuk megmondani, hogy az egészségügyi 
ellátás látványos fejlődése milyen hatást gyakorolt a gyógyítás egészére: a gyógyí
tás más formáinak csökkenését eredményezte-e (s ha igen, akkor milyen mérték
ben), vagy pedig a gyógyítás egészének növekedéséhez járult hozzá.

d) Fontos megemlíteni azt is, hogy az egyes integrációs formák más- és másfaj
ta betegségek ellátására „specializálódtak", és ezekre részben hasonló, részben kü
lönböző gyógymódokat alkalmaznak. Ebben a dimenzióban sem élesek a határok, 
és az átfedések miatt éles konfliktusok alakultak ki az egyes integrációs formákban 
gyógyítók között.

Az ilyen jellegű hasonlóságok és eltérések lehetővé teszik, hogy az emberek a 
különböző betegségeikkel és panaszaikkal más és más integrációs formák gyógyító 
tevékenységét vegyék igénybe, és azt is megtehetik, hogy ugyanazzal a betegség
gel, panasszal több integrációs formában is keressék a gyógyulás lehetőségeit.

e) Az öngyógyítás, az önsegítés és a jótékony szervezetek keretei között a szük
ségletkielégítés szab határt a gyógyításnak. A feladat ellátása után ilyen irányú tevé
kenységüket befejezik és szükség esetén újrakezdik.

A magánellátásra és az állami ellátásra (a racionális redisztribúció megfelelője) 
ezzel szemben a folyamatos növekedési kényszer a jellemző.

„Az önszabályozó piac és a racionális redisztribúció közös sajátossága .... hogy 
mindkettő bővített reprodukciót biztosít és a gazdasági növekedésre orientálja a tár
sadalom tagjait és intézményeit. Kettejük között a különbség inkább a növekedési 
kihívás értelmezésében mutatkozik: az önszabályozó piac a növekedés kényszerét 
magába a piaci mechanizmusba építi bele, s az ily módon internalizált növekedési 
célt a személytelen profitmechanizmus által ellenőrzi. A racionális redisztribúció tár
sadalmai külsődleges kihívásként, politikailag definiált célként fogják fel a gazdasági 
növekedést, mintegy utolérni akarva a fejlett nyugati társadalmakat" (Konrád—Sze- 
lényi 1989: 69).

f) A magánellátás kivételével a többi integrációs forma más, nem-gyógyító Intéz
ményekbe ágyazottan fejti ki tevékenységét.

A magánellátás esetén a társadalmi kontrollt —  akárcsak a gazdasági tevékeny
ségek esetében —  elsősorban a verseny látja el, amely mellett szerepet kapnak 
olyan kiegészítő megoldások is, amilyen a tiltakozás, a kivonulás és a hűség.
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g )  Egyedül az öngyógyítás az a forma, amelyben egy autonóm közösség nem a 
gyógyító feladat ellátására szerveződött. Ebben az integrációs formában egy meglé
vő közösség, illetve az egyén más funkciói mellett végez gyógyító tevékenységet is. 
A többi integrációs formában működő intézmények kifejezetten gyógyító feladatok 
ellátására jöttek létre.

h) Az egyes integrációs formák „igénybevételét" illetően lényeges különbségeket 
találunk az egyes társadalmi csoportok között. Ezek a különbségek több dimenzió 
mentén is jellemezhetőek. A falusi lakosság körében mindig is gyakoribb volt az 
öngyógyító módszerek használata, ezzel szemben a városi lakosság szívesebben 
fordul orvoshoz, az emberek itt a népi gyógymódok helyett inkább az orvostudo
mány eredményeiben bízva keresik gyógyulásukat. Az anyagi helyzet szintén olyan 
változó, amely mentén a társadalmi különbségek és integrációs formák használata 
között szoros kapcsolat mutatható ki. (Elég csak a magánellátás és a szegényellá
tás különbségeire utalni.) De ezen a téren sincsenek éles határok, és éppen itt 
alakultak ki az integrációs formák között a legélesebb ellentétek (az ellátandó bete
gért folytatott küzdelem).

Az egyes integrációs formák használatában lényeges eltéréseket idéznek elő — 
az előbb említett változóktól nem függetlenül — a kulturális különbségek {az egyes 
gyógyító eljárások ismerete, az orvosok és betegek közti „közelség", illetve „távol
ság"), valamint az életkor is (a saját test jelzéseinek egyre pontosabb ismerete).

Ezeknek az összefüggéseknek az elemzésére e tanulmány keretében nem térek 
ki. Az egyes integrációs formák részletes elemzése után (a kategóriarendszer pon
tosabb ismeretében) lehetne a különböző társadalmi csoportok és az egyes integ
rációs formák közötti kapcsolatokat megvizsgálni és azt is, hogy mely társadalmi 
csoportoknak előnyös, illetve hátrányos, ha egyes integrációs formák jelentősége 
növekszik, illetve mások háttérbe szorulnak.

5. Az integrációs formák közötti arányok változása és a társadalmi 
beágyazottság meggyengülése

Tanulmányomban azt kívánom bemutatni, hogy a gyógyítás társadalmi beágyazott
ságának és a gyógyítás integrációs formáinak elemzésével közelebb juthatunk a 
gyógyítás társadalmi szerepének megértéséhez. Az egyes integrációs formák rész
letes elemzéséről A gyógyítás társadalmi beágyazottsága című kandidátusi érteke
zésemben számoltam be (Antal 1993).

a) Polányi károly az integrációs formák felhasználásával azt mutatta be, hogy a 
gazdasági tevékenységeknek az önszabályozó piacon kívül léteztek és léteznek 
más integrációs formái, amelyek korrigálhatják a piac ellentmondásait és kudarcait 
és ezáltal csökkenthetik a társadalmi feszültségeket. A gyógyítás integrációs formái
nak vizsgálata megerősíti ezt a következtetést, kiegészítve azzal, hogy a ,p iaci hi
bák" korrigálására az állami ellátás nem alkalmas. E kategóriarendszer használata
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ezenkívül annak a bemutatását is szolgálja, hogy a gyógyítás területén az egész
ségügyi ellátáson kívül más intézmények is jelentős szerepet töltenek be a gyógyí
tásban. E fogalmi keret lehetőséget teremtett arra is, hogy eltávolodjam az 
„állami-piac" dimenziótól, és rámutassak arra, hogy e duális modellben való gon
dolkodás mennyire leszűkíti a gyógyítás szociológiai elemzését, és hogy a társada
lom ennél sokkal differenciáltabb formákat alakított ki a betegségek kockázatainak 
csökkentésére.

b) A hazai egészségügyi ellátás története azt igazolja, hogy nemcsak az egész
ségügyi ellátás, hanem a gyógyítás egészének államosítása is megvalósítható. En
nek a humánus elveket valló, minden integrációs forma feladatát magára vállaló és 
átfogó rendszernek a működtetése azonban csak olyan szigorú feltételek között le
hetséges, amelyek csak diktatórikus eszközökkel biztosíthatók.

A diktatúra „felpuhulásával" a szigorú feltételek áthághatókká váltak, és a gyógyí
tás állami ellenőrzése folyamatosan gyengült. A kialakult rendszer egyik leglényege
sebb hibája éppen az, hogy az államosítással megszüntetett integrációs formák 
közül egyedül a piaci viszonyok, amelyekben a gyógyítás társadalmi beágyazottsá
ga a leggyengébb, érvényesülhettek a hálapénz rendszerén keresztül. A gyógyítás
nak azok az integrációs formái pedig, amelyekben a gyógyítás társadalmi 
beágyazottsága erős, és így a gyógyítók szubsztantív racionalitását kevésbé veszé
lyeztetik más racionalitások, még ilyen „féllegális" formában sem kapcsolódhattak 
be ismét a gyógyítás folyamatába egészen a nyolcvanas évek közepéig. Mindez azt 
eredményezte, hogy a gyógyítás társadalmi beágyazottsága a szigorú feltételek 
megváltozása után nem erősödött, hanem tovább gyengült.

c) Az integrációs formák közötti arányok alakulására gyógyításon kívüli szempon
tok (politikai, gazdasági megfontolások) gyakoroltak hatást. Ez általánosan érvényes 
tendencia, amelynek érvényesülését részletesen elemezte Paul Starr az amerikai és 
David Green az angol egészségügyi ellátás történetének vizsgálatakor.

Ezek a küzdelmek azért is játszhattak lényeges szerepet az integrációs formák 
közötti arányok kialakításában, mert nem lehet megmondani, hogy melyik integráci
ós forma mennyire eredményes magában a gyógyításban. Ennek a hiányosságnak 
egyik legfontosabb következménye, hogy a gyógyítás szubsztantív racionalitásának 
kérdését —  alkalmas-e, vagy nem az olyan alapvető emberi szükségletek kielégíté
sére, mint a megromlott egészségi állapot helyreállítása, a betegek ápolása, gondo
zása —  háttérbe szorította a gazdasági és politikai racionalitás érvényesülése.

d) A gyógyítás több mint százéves történetének rövid áttekintése után elmond
hatjuk, az orvostársadalom ugyanúgy küzdött és küzd a gyógyítás társadalmi be
ágyazottságának csökkentéséért, mint ahogy azt minden más szakma képviselői 
tették és teszik. Ilyen irányú törekvésük ugyanolyan természetes, mint amilyen pél
dául a polgárság küzdelme volt a piac szabadságáért. Hasonló autonómia elérésé
re törekednek más szakmai csoportok képviselői is (jogászok, művészek, 
pedagógusok, tudósok stb.), így az orvosok ilyen irányú igyekezetében nincs semmi
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rendkívüli. A vizsgált időszak története azt bizonyítja, hogy ebben a küzdelemben az 
orvosok igen eredményesek voltak.

Sikerüket több, számukra kedvező feltétel egybeesésének köszönhették (az or
vosszakma professzionálódott, kiépültek és megerősödtek az intézményeik, a tudo
mányos-technikai fejlődés eredményei, az iparosodás és az urbanizáció 
felgyorsulása, a politikai kapcsolatok stb.), az ezekből adódó előnyök kihasználását 
megkönnyítette az orvosok és a beteg kapcsolatában történt lényeges változás.

A 19. század második felében az egészségügyi szolgáltatások legnagyobb lét
számú fogyasztói (a biztosítottak és a lakóhelyi közösségek) kollektíván képviselték 
érdekeiket az akkor még erős képviselettel nem rendelkező, velük egyénileg tárgya
ló, atomizált orvosokkal szemben. Ez a kapcsolat az ellenkezőjére fordult a 20. szá
zad második felére. Az orvosok létrehozták saját erős szervezeteiket, amelyek közös 
érdekeiket képviselték a hozzájuk egyénileg forduló fogyasztókkal, betegekkel 
szemben, akik nem, vagy csak gyenge érdekképviselettel rendelkeztek. Az orvostár
sadalom jól példázza Olsonnak azt a következtetését, hogy egy jól szervezett ki
sebbség rá tudja kényszeríteni akaratát a társadalom egészére (Olson 1982).

e) Az orvostársadalom saját autonómiatörekvései közben, „a gyógyítás szabad
ságát" hangoztatva a társadalmi kontrollt igyekezett csökkenteni, ezért autonómiájá
nak növekedését a gyógyítás társadalmi beágyazottságának csökkentéseként 
értelmezem. A társadalmi beágyazottság további csökkenését eredményezte az is, 
hogy az orvostársadalom törekvéseinek következtében az integrációs formák közötti 
arányok a gyenge társadalmi beágyazottságú gyógyítási formák javára módosultak.

f) Az egészségügyi ellátásban az „eladóknak" nagyobb autonómiája alakult ki, 
mint az egyéb gazdasági tevékenységekben, mivel a fogyasztóknak ezen a terüle
ten sokkal szűkebbre szabottak a lehetőségeik a minőségromlás jelzésére. Nem
csak azért, mert számos szabály korlátozza a verseny moderáló szerepének 
érvényesülését az egészségügyi ellátásban, hanem azért is, mert itt a fogyasztók 
számára kockázatos a „tiltakozás" és a „kivonulás" alkalmazása. Az egészségügyi 
ellátás autonómiáját tovább erősíti az a tény, hogy a fogyasztók mellett az orvosok 
számára is kockázatos a „tiltakozás” és a „kivonulás" alkalmazása.

g) A gyógyítás néhány történeti összefüggésének elemzése után levonhatjuk azt 
a következtetést, hogy a gyógyításhoz kapcsolódó hármas (szubsztantív, gazdasági 
és politikai) racionalitás megkülönböztetésében számos eddig irracionálisnak tűnő 
társadalmi tény érthetővé válik. (Hiszen ami racionális az egyik szempont szerint, 
teljesen irracionálisnak tekinthető más megközelítésben.) A gyógyítás társadalmi be
ágyazottságát éppen ezért vizsgáltuk a tanulmány központi kérdéseként, hogy be
mutathassuk: ennek meggyengülése tette lehetővé a gazdasági és politikai 
racionalitás erőteljes érvényesülését a gyógyítás területén.

h) Az egészségügyi ellátás vizsgálatának egyik alapvető hiányossága az, hogy 
nem tudjuk megmondani, hogy a tanulmányban bemutatott változásoknak milyen 
hatása volt magára a gyógyításra, azaz a lakosság egészségi állapotára. Ez a hiá
nyosság megnehezíti az egész folyamat értékelését, hiszen eddig még nem sikerült
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egzakt módon megállapítani a lakosság egészségi állapota és az egészségügyi el
látás színvonala közötti kapcsolat jellegét.

Ennek az összefüggésnek a bizonytalanságára mutatnak rá többek között azok a 
hazai kutatások, amelyek a 20. század első felében a születéskor várható átlagos 
élettartam növekedésének okait keresték. Első megközelítésben felmerül, hogy ez a 
kedvező változás az ebben az időszakban gyorsan bővülő egészségügyi ellátásnak 
köszönhető. De ennek ellentmondanak a tbc és a csecsemőhalandóság csökkené
sének okait kutató korabeli elemzések. „A tuberkulózishalandóság javulása már a 
húszas évek inflációját követő időszakban megkezdődött, amikor szélesebb körű 
tuberkolózis elleni küzdelem még nem alakult ki. Maga az akkori államtitkár sem 
tudta mással magyarázni e javulás túlnyomó részét, mint a lakosság »immunizálódá- 
sával« a több évtizedes átvészelés következtében...

Végeredményben a halandóság csökkenésében legnagyobb szerepet játszó 
csecsemőhalandóságnál és a tuberkulózishalandóságnál egyaránt megállapítható, 
hogy csökkenésük jelentős mértékben nem egészségügyi vagy szociális intézkedé
sek következménye" (Hahn 1960: 106). (Az én kiemelésem. -  A. Z. L)

McKeown 1976-ban megjelent könyvében megkérdőjelezte az egészségügy sze
repét a lakosság egészségügyi állapotának javulásában. Amellett érvelt, hogy első
sorban a javuló táplálkozási viszonyoknak, a tiszta ivóvíznek, a családnagyság 
csökkenésének (és ebből következően a születések időpontja kedvezőbb megvá
lasztásának), a szennyvíz-elvezetés kialakított új módszereinek köszönhető az elmúlt 
200 évben tapasztalható javulás, amely a születéskor várható átlagos élettartam nö
vekedésében jelentkezett.

A csecsemőhalandóság mellett a tbc-halandóság csökkenése is számottevő volt 
Angliában és Walesben a 19. század közepétől kezdve (amióta ilyen adatok egyál
talán rendelkezésre álltak). McKeown a tbc-halandóság 1838 és 1971 közötti csök
kenését vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy a közvélekedéssel ellentétben 
az ezen a területen bekövetkezett csökkenésben minimális szerepe volt a sztrepto- 
micin 1947-ben történt bevezetésének. „A streptomycin bevezetése 51 százalékkal 
csökkentette a tbc-halandóságot alkalmazása után (1948 és 1971 között), de ha azt 
a periódust vizsgáljuk, amióta a tbc-t először regisztrálták (1838 és 1971 között), 
akkor ez a csökkenésnek 3,2 százalékát eredményezte" (McKeown 1986: 82).

De nemcsak Magyarországon nem születtek ilyen jellegű vizsgálatok. Nincsenek 
a nemzetközi szakirodalomban sem elemzések arra vonatkozóan, hogy melyik in
tegrációs formában milyen gyógyítási eredmények érhetőek el. (Kivételnek számíta
nak például az önsegítő csoportok eredményességét vizsgáló kutatások. Ezek azt 
mutatják, hogy a szenvedély-betegségek eredményesebben kezelhetők az önsegí
tés elvét valló csoportokban, mint az egészségügyi intézményekben.)

Ilyen információk hiányában továbbra sem a gyógyítás eredményessége fogja 
meghatározni az egyes integrációs formák közötti arányokat, hanem a gyógyításban 
érdekelt csoportok közötti erőviszonyok.
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Mindebből az is következik, hogy nem bizonyítható az egészségügyi ellátásnak 
(sem az állami, sem a magánellátásnak) a születéskor várható átlagos élettartamra 
gyakorolt pozitív hatása.

Magyarországon az egészségügyi ellátás államosítása után a korábban létező 
integrációs formák visszaszorultak a gyógyítás területéről, a fejlett országokban a 
hatvanas évek eleje óta gyorsan növekvő önsegítő szervezetek és önsegítő csopor
tok megalakítását pedig megakadályozták. A gyógyítás államosításával kiiktatták 
azokat az integrációs formákat, amelyeket a társadalom a betegségek kockázatá
nak csökkentésére dolgozott ki. Az ezek helyett kialakított új intézményrendszer 
azonban nem tudta a vállalt feladatait ellátni.

Végkövetkeztetésként azt mondhatjuk, hogy az államosítás a gyógyítás társadal
mi beágyazottságát nem erősítette, hanem tovább gyengítette, ami hozzájárulhatott 
ahhoz, hogy a hatvanas évek közepén megtört a születéskor várható átlagos élet
tartam addig folyamatosan emelkedő trendje Magyarországon.
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Böröcz József— Caleb Southworth

KAPCSOLATOK ÉS JÖVEDELEM:
MAGYARORSZÁG, 1986-1987*

Az erőforrásokhoz társaskapcsolatok útján történő hozzájutás a társadalom létének 
egyik nyilvánvaló, kézzelfogható bizonyítéka.1

Esszéisztikus és etnografikus leírások alapján sejtjük, a hálózatok mint erőforrá
sok szerepe az államszocializmusban sem lebecsülendő, ám formális bizonyítékok 
csak igen szórványosan állnak rendelkezésre. E tanulmányban arra teszünk kísérle
tet, hogy a rendszerváltást megelőző évekből származó adatok statisztikai feldolgo
zásával teszteljük a hálózatok mint társadalmi erőforrások hatását a magyarországi 
jövedelemegyenlőtlenségekre.

Fő kérdésünk a következő: teremtenek-e gazdasági előnyt a társadalmi hálóza
tok? Precízebben: demonstrálható-e, hogy az egyéni jövedelmek szisztematikus 

, módon összefüggenek az egyének különböző típusú és méretű társadalmi hálóza
tainak meglétével?

Két ok miatt tartjuk fontosnak az ez irányú vizsgálódást. Ha sikerül kimutatnunk 
elméletileg megalapozott, empirikus összefüggések meglétét, közelebb juthatunk a 
társadalmi egyenlőtlenségek (újra)termelődési mechanizmusainak megértéséhez az 
államszocializmus feltételei között. Az effajta összefüggések kimutatása másrészt 
azért is rendkívül fontos feladat, mert csak ezen az alapon kezdhetjük el annak 
felfejtését, milyen szerepet játszanak a társadalmi hálózatok szerkezetei az állam
szocializmus utáni átalakulásban.

* E tanulmány nem jöhetett volna létre Angelusz Róbert és Tardos Róbert úttörő 
társashálózat-szociológiai munkássága s az általuk vezetett, TÁRKI-III. nevű 
társadalmihálózat-felmérés nélkül, melyből tanulmányunk empirikus anyaga származik. Ezúton 
mondunk köszönetét két kollégánknak a magas színvonalú adatgyűjtő munkáért, valamint a 
TÁRKI munkatársainak, különösen Merkl Ildikónak, az adatokért. A TÁRKI térítésmentesen 
bocsátotta rendelkezésünkre az adatokat. Tanulmányunk elkészültét a University of California 
Center for German and European Studies kutatási ösztöndíja, valamint a University of California 
lrvine-i szociológia-tanszékének aspirantúra-programja támogatta. Az angol nyelvű eredetiből 
a magyar változatot Kende Gábor nyersfordítása alapján Böröcz József készítette az Országos 
Tudományos Kutatási Alap által T 6739. számon támogatott vizsgálat keretében. 
Tanulmányunk korábbi, részleges változatai előadásra kerültek az American Association for 
the Advancement of Slavic Studies éves konferenciáján (Honolulu, 1993. november) és 
számos egyéb szemináriumon. A szerzők ezúton mondanak köszönetét Bodnár Juditnak, 
Fodor Évának, Lengyel Györgynek, Róna-Tas Ákosnak, Sik Endrének, David A. Smithnek, 
Judith Stepan-Norrisnak, Szelényi Ivánnak, Judith Treasnek és Donald Treimannak a különféle 
korábbi változatokhoz fűzött kritikai megjegyzéseikért és jótanácsaikért.
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Társadalmi kötések2 és gazdasági előnyök

Két módszer ismeretes a társadalmi hálózatok által az instrumentális gazdasági 
cselekvésre gyakorolt hatások vizsgálatában.3 Az egyik technika a „gyenge” , illetve 
„erős" kötés kategóriájába sorolja, a másik pedig elvont, többdimenziós térben jele
níti meg a kötések jellegzetességeit.4

A hálózatvizsgálatok első típusa szerint a kapcsolatok erőssége hat az instru
mentális gazdasági cselekvésre.5 E vizsgálódások Granovetter (1973) azon 
tételéből indulnak ki, mely szerint a gyenge kötődések alkalmasabb eszközei az 
álláshoz jutásnak, mint az erős kötések. A kötéserősség definíciója így hangzik: „a 
kötést jellemző időtartam, érzelmi intenzitás, intimitás (kölcsönös bizalmasság) és a 
viszonossági alapon nyújtott szolgáltatások (valószínűleg lineáris) kombinációja" 
(Granovetter 1973:1361). E szerint a gyenge kötések inkább szolgálnak információ- 
forrásként, s jobban segítik a hozzájutást az iskola-, illetve a hatalmi rendszer 
erőforrásaihoz — a további hasznos kapcsolatokról nem is beszélve — , mint az 
erős kötések.

E megközelítés pólusos ellentétpárként jeleníti meg a gyenge/erős kötéseket: ki
választja a válaszadók azon halmazát, akik említést tesznek „személyes kapcsola
tokra" valamiféle instrumentális gazdasági cselekvés leírása során, majd különféle 
kategóriákba sorolják a kapcsolatok típusait: az ismerősök a „gyenge", a barátok és 
rokonok pedig az „erős" kötődés rubrikájába kerülnek.6

Bár helyesen ismeri fel a társadalmi hálózatok meghatározó fontosságát a gaz
dasági cselekvés szempontjából, e megközelítés súlyos elméleti és operacionalizá- 
ciós problémáktól terhes. Először is, fölöttébb vitatható a „gyenge" és „erős" 
kötődések elkülönítésének módszere. Némely rokonok aligha jelentenek többet a 
felületes ismerősi kapcsolatnál, míg a „barát" fogalma akár élettársi viszonyt is ta
karhat. Az intimitás „mértéke" könnyen lehet teljesen független a „viszonossági ala
pon nyújtott szolgáltatásoktól” . A kötődés erejének — Granovetter nyomán —  a 
„viszonossági alapon nyújtott szolgáltatások” révén történő mérése logikailag ér
vénytelenít minden olyan elemzést, amelynek függő változója gazdasági cselekvés
sel, így például álláskereséssel vagy jövedelemszerzéssel függ össze. Azon 
kategorizációs kísérletek (pl. Marsden— Hurlbert 1988), melyek a gyenge kötések 
értelmezési tartományát az emberek széles körére terjesztik ki, már-már tautológi- 
kusnak tekinthető következtetésekhez vezetnek: aligha meglepő, hogy a gyenge kö
tések így létrejövő, jóval heterogénebb összetételű kategóriája alkalmasabb eszköz 
az állásszerzésre, mint az egyén sokkal kisebb létszámot kitevő, közvetlen családja.

Harmadszor, az erős-gyenge különbségtétel generikus: semmiféle konkrét társa
dalomalaktani megfontolásra nem támaszkodik. A hálózatvizsgálatok nagy része 
megelégszik azzal, hogy felmutat bizonyos kapcsolatmintákat anélkül, hogy bármi 
egyebet is mondana a társadalomról, amelyben a kötődések működnek. De meg
alapozott-e ez a feltevés? Igaz-e, hogy társadalomról társadalomra haladva azonos 
az erős és gyenge kötések, s így a társadalmi hálózatok morfológiája? Az államszo- 
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cializmus körülményei között a társadalmi élet különféle területeit átszövő hálózatok 
jószerével szétbogozhatatlan szövedékét találjuk; e hálózatok a legkülönfélébb célo
kat szolgálják a maguk hajlékony, alkalmazkodóképes módján. A világgazdaság 
centrumán kívülre szorult társadalmakról szóló szakirodalom hasonló megfigyelések 
garmadával szolgál. Mi a magunk, az államszocializmus kései korszakára irányuló 
vizsgálódását anélkül a radikális leegyszerűsítő feltevés nélkül kezdjük, mely szerint 
valamennyi társadalom azonos, méghozzá az észak-amerikai társada
lomszerveződésből ismert hálózati logika szerint épülne fel.

A társashálózat-irodalom túlnyomó részt Granovetter nyomán halad: egyazon di
menzió ellentétes pontjainak (illetve világosan elkülönülő szakaszainak) tekinti az 
erős és a gyenge kötéseket.7 Semmi ok nem látszik arra, hogy fenntartsuk e durván 
leegyszerűsítő feltevést. Annál is kevésbé, mert Angelusz Róbert és Tardos Róbert 
— az általunk itt elemzett adatok első feldolgozása során — épp azt találta, hogy a 
granovetterinél némileg elővigyázatosabban operacionalizált erős és gyenge köté
sek világosan elkülönülnek egymástól. így tehát sem elméleti, sem pedig empirikus 
ok nincs annak kizárására, hogy a „gyenge" és „erős" kötések fogalma külön típu
sokat ír le, melyek akár egymástól teljesen független dinamikát követve, akár pedig 
összehangolt módon, egyszerre is felléphetnek, illetve hiányozhatnak (Marsden— 
Campbell 1984).

A hálózatvizsgálatok másik osztályát azok a többdimenziós modellek alkotják, 
melyek az elérhető erőforrások kiterjedtségét, erejét és minőségét hivatottak mérni 
(Wegener 1991; Campbell— Marsden— Hurlbert 1986; Marsden— Campbell 1984). 
Hogy ne kelljen az elmélet betűje szerint erős kötésnek venniük minden barátot és 
rokont, és gyengének tekinteniük minden ismerőst, a kötések erejének, illetve kiter
jedtségének mérésére többdimenziós indikátorrendszert használnak. így a kötés
erősség mérésénél Wegener (1991: 63) például viszonytípusokba soroltatja (szülő, 
testvér, szomszéd stb.), illetve tízfokú társadalmitávolság-skálán helyezteti el az „al- 
ter”-eket; rákérdez, mióta ismeri egymást „ego" és „altér", milyen gyakran érintkez
nek; hét elemből álló listán osztályoztatja, mely tevékenységeket végzett valaha, 
illetve „végezne" a „ego" az „alterrel" együtt; s végül arról tudakozódik, milyen mér
tékben érdeke „alternek", hogy „ego” részére állást szerezzen. Campbell, Marsden 
és Hurlbert (1986) a kapcsolatháló kiterjedtségét (mennyire sokféle, illetve mekkora 
számú „altér” található a hálózatban) az „alter”-ek életkorának szórásával, „altér” és 
„ego” földrajzi távolságával, továbbá azon „alter"-ek arányával jellemzi, akik vallá
suk, nemük, etnikumuk vagy foglalkozásuk típusa szerint különböznek „egotól". E 
tanulmányok azután faktorelemzéssel modellezik a társashálózati kötések jellegze
tességeit.

Az alulszocializált „erős-gyenge" dichotómiához képest a többdimenziós mód
szer nyilván elmozdulás a helyes irányban. A hálózati kötéseknek kétségkívül sok 
összetevője és sokféle célja lehet. Egyes faktorok — például a kapcsolatok benső- 
ségessége, az érintkezés gyakorisága, az emberek csoportokba sorolása —  bizo
nyos összetevőinek operacionalizálásával azonban hasonló bajok vannak, mint az
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egyszerű dichotómiával: az együtt töltött idő például éppenséggel fordítottan is lehet 
arányos az érzelmek intenzitásával (egymástól távol lakó szülők és felnőtt gyerme
keik, illetve munkatársak között sokszor ez a helyzet). Nem egyértelmű, az „együtt- 
lét" időtartamába csak a tényleges fizikai együttlét tartozik-e bele, vagy a 
telefonálás, a levelezés is. Hasonlóképpen elmarad annak kellő igazolása, hogy mi
ért éppen az adott változókombináció tekintendő például a kötéserősség vagy a 
„bensőségesség" mércéjének. Végül arra a faktorváltozók sem adnak választ, hogy 
a kötések dimenzióiról vagy pedig különböző kötéstípusokról kell-e beszélnünk.

A gyenge kötések erejéről szóló irodalom —  mind egy-, mind pedig többdimen
ziós változatában —  gondolatok és inspirációk bő forrása. Mégis, mérési problémái, 
elméleti tisztázatlanságai s az a rejtett feltevése, hogy létezik az emberi társadalom 
általános formája, amely az észak-amerikai (fehér, angolszász, modern, városi, pro
testáns stb.) társaskapcsolat-típusok általános érvényességében érhető tetten, arra 
késztetnek bennünket, hogy más, az államszocializmus intézményi-összehasonlító 
gazdaságszociológiájára jobban támaszkodó módon próbáljuk megfogalmazni a 
társashálózati kötések alapdimenzióját a nyolcvanas évek Magyarországának vonat
kozásában.

Formális és informális kötések

Alkalmasabb kiindulópontnak kínálkozik az államszocialista gazdaságban működő 
kötések alaptípusainak megkülönböztetésére a „formális"— „informális" distinkció.8 
Ezzel egy már alaposan kidolgozott különbségtételt veszünk kölcsön az intézmé
nyek, cégek és szervezetek szociológiájából (pl. Parsons 1951; Blau 1955; Stinch- 
combe 1990), illetve a gazdasági szektorok vizsgálataiból (pl. Portes—Sassen-Koob 
1987; Portes— Böröcz 1988; Kornai 1992), és finomítunk tovább. A formális kötések 
—  a szervezetszociológia intézményi olvasatához híven — „explicit, személytelen és 
funkcióhoz kapcsolódó" kapcsolatrendszerek egyének, illetve csoportok között 
(Smelser 1976: 113). Gyakran jogi jellegű szabályok is rögzítik a formális szerkeze
teket. Ezzel ellentétben az Informális társashálózati kötések implicitek, személyesek 
és széles körben, kötött funkcióktól jórészt függetlenül működnek, s jogi jellegű esz
közök nem rögzítik őket. így minden formális szervezetet a formális és informális 
kötődések és interakciók keveréke jellemez. Az informális kötődések minden intéz
ménytípusban jelen vannak; a formális kötődések jelenléte definiálja a formális intéz
ményeket. Az informális intézmények szempontjából a formális kapcsolatok mindig 
külsődlegesek.

A szocializmusbeli „informalitásról" szóló szakirodalom egy részének (pl. Kornai 
1989: 56— 57; Gábor 1979; Portes—Böröcz 1988) közös gyengéje, hogy nem válik 
külön a formális és informális erőforrások közötti különbségtétel az első/második 
gazdaság megkülönböztetésétől. Ezen elméletek úgy kezelik, mintha az első gazda
ság kizárólag formális, a második pedig csak informális volna. E feltevés, a közép
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európai valóság empirikus vizsgálata helyett, azon a túlegyszerűsített elképzelésen 
alapul, hogy egy gazdaság adott szektora vagy tervgazdasági logikát követ —  tehát 
vagy „bürokratikusán koordinált” (Kornai 1984; 1992) — , vagy pedig piaci alapon 
működik (tehát szabad és szabályozatlan).

Ha a szocialista gazdaság két szektorát aszerint különböztetjük meg, „milyen 
mértékben gyakorol érdemi kontrollt a bennük részt vevő vállalatok és kistermelők 
felett a szocialista állam" (Böröcz 1993a: 216-217), az „első gazdaságban" (az álla
mi, „szocialista" szektorban) az állami, illetve szövetkezeti tulajdonú, az állam által 
ellenőrzött vállalatokat találjuk, a „második gazdaságba" (a nem-állami szektorba) 
pedig az olyan tevékenységeket soroljuk, mint a bejegyzett, részben-bejegyzett, 
vagy teljességgel dokumentálatlan kisvállalkozások, a mellékállások, a „fekete-" és 
„szürke” piac, a csempészés, a magántulajdonú ingatlanok el- és bérbeadása, illet
ve a háztáji gazdálkodás (lásd pl. Portes— Böröcz 1988). Magyarországon 1986- 
87-ben (vagyis adataink felvételének idején) jóformán a teljes munkaképes 
lakosságnak kereső állása volt az első gazdaságban, és a munkaerő jelentős része 
folytatott jövedelemtermelő tevékenységet a második gazdaságban.9

Az államszocialista gazdaságban, mint minden egyéb társadalmi-gazdasági ala
kulatban, döntő a hálózatok mint szerkezeti elemek szerepe: nélkülük nehéz elkép
zelni a gazdaság működését. Jórészt a hálózatok által teremtett kötések révén 
kapcsolódik egymáshoz az első és a második gazdaság. Az államszocialista gaz
daság két szektorát így a formális és informális kötődések kizárólagos megléte vagy 
hiánya nem definiálja. Elengedhetetlen, hogy a jövedelemszerzés elméleti és empiri
kus modelljében megjelenjenek mind a formális, mind pedig az informális kötődéstí
pusok — mindazonáltal igen durva előfeltevés volna gépiesen abból kiindulni, hogy 
a formális hálózatok kizárólag az egyik, az informálisak csakis a másik szektorhoz 
tartoznak.

Ez két okból is torzítaná a különböző hálózatfajták gazdasági cselekvésre gyako
rolt hatásának elemzését. Először, mert a második gazdaságban igencsak jelen 
vannak formális szabályok. A gazdaság állami szabályozása tekintetbe veszi a nem
állami tulajdon létét. A szocialista kormányzatok rendre büntetőadókat vetnek ki, és 
a legrafináltabb egyéb, hitel-, illetve tőkefelhalmozás-korlátozó és fogyasztásösztön
ző eszközöket vetik be, hogy kordában tartsák a „nemszocialista" második gazda
ság szereplőit (lásd pl. Róna-Tas 1989). Ugyanakkor az, hogy a második gazdaság 
egyes gazdasági intézményeiben alkalmazottakat, illetve tanoncokat találunk, egyér
telműen arra mutat, hogy itt is előfordulnak, ha mégoly korlátozott mértékig is, a 
formális szervezeti struktúrák. A formális kötéseket tehát nem lehet a priori kizárni a 
második gazdaságból.

Másodszor, a kereskedelmi, a vállalatvezetői és a dolgozói gyakorlatot az állami 
szektorban vizsgáló esettanulmányok sora azt mutatja, hogy itt a formális mechaniz
musokat sűrűn át- meg átszövik az informális megoldások. A szakirodalomban (pl. 
Czakó— Sik 1987; Lomnitz 1988; Korbonski 1981) bőséges és meggyőző leírását 
találjuk a kedvezmények és trükkök, előjogok és kizárások, információ-kiszivárogta

29



tás és félrevezetés széles körben elterjedt rendszerének az állami vállalatok dolgo
zói és vezetői között, és annak, miként tették lelhetóvé e működésmód kialakulását 
és fennmaradását a finom erezetű, nagy kiterjedésű informális hálózatok. A hatva
nas évek végére például széles körben kialakult a tanácsi, lakások vonatkozásában 
is a piaci, újraelosztási és reciprocitási mechanizmusok azon árnyalt, sokrétű, ösz- 
szetett kombinációja, melynek révén viszonylag akadálytalanul folyt az elvileg, az 
államszocialista jogalkotók eredeti szándéka szerint igen nehezen elidegeníthető ál
lami ingatlanok vétele, cseréje s eladása (lásd Hegedűs et al. 1993: 13. lábjegyzet; 
Bodnár 1995: 3. fejezet). A nyolcvanas évek elején a vgmk néven ismertté vált belső 
alvállalkozói szerződések rendszere elárasztotta szinte a teljes szocialista szektort. E 
„vállalkozási" formában, mint közismert, az állami cégek saját munkavállalóikkal 
szerződtek, mintegy független magánszektorbeli vállalkozókként ismerve el saját al
kalmazottaikat. Az így létrejött gazdasági kisszervezetek szerkezetei híven tükrözték 
az informális munkahelyi kapcsolatrendszerek „szociogramját" (Stark 1986; 
1989: 140-148; Róna-Tas 1989). Az adataink felvételével nagyjából egy időben, 
Czakó Ágnes és Sik Endre által megkérdezett több, mint 500 mezőgazdasági me
nedzser 97 százaléka nyújtott és 95 százaléka fogadott el a Polányi Károly (1957) 
által reciprocitásként leírt informális kapcsolatrendszerben olyan, nagyon is kézzel
fogható gazdasági segítséget, mely ugyanakkor sem piaci értékben, sem pedig re- 
disztributív előnyben nem megfogalmazható (Czakó—Sik 1987: 150). Könnyű 
belátni: e példákban az informális kapcsolatrendszerek rugalmasabbá tették a laká
sellátást, javították a termékminőséget és a termelékenységet a „szocialista" szek
torban. Az informális hálózatok működését tehát nehéz volna a szocialista első 
gazdaság működésével merőben ellentétes folyamatként leírni: sokkal inkább úgy 
tűnik, szétbogozhatatlanul összefonódott a szocialista gazdaság formális tevékeny
ségeivel.

Kapcsolattípusok az államszocialista gazdaság szektoraiban

és második gazdaság között
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A fenti ábra fogalmi hátteret biztosít elemzésünkhöz: a formális és informális kap
csolatokat mint a szocialista gazdaság szektoraitól elvileg független jelenséget he
lyezi el. A két kör az állami és a nem-állami szektort szemlélteti, s átfedésük külön 
helyet biztosít a két szektort összekötő kapcsolatoknak.10 A rajzot kettéosztó víz
szintes vonal a formális és az informális kötések elvont helyét különíti el egymástól. 
Az így absztrahált államszocialista társadalomban a formalitás-informalitás tengely 
merőleges (azaz: fogalmilag független) a gazdasági szektorokra. A formalitás-infor
malitás distinkciót tehát nem a gazdasági szektorok meghatározó ismérveként fog
juk fel, hanem különféle, összetett intézményi megoldások jellemzőjeként kezeljük, 
melyek megengedik a hálózati kötéseknek éppúgy, mint a gazdasági tulajdon-, irá
nyítási és tranzakció-típusoknak a legtarkább kombinációját. Ugyanaz a kapcsolattí
pus természetesen változatos jövedelemszerző stratégiák eszköze lehet a különféle 
szektorszeletekben.

Az állami szektoron belüli formális kapcsolatok (az a-val jelölt mezőben) az egyén 
formális szervezeten belüli pozícióját jelzik. A formális kapcsolatok, mint minden 
nagy bürokráciában, végzettségi és politikai követelményekhez kötődnek. Akiknek 
nagy a formális hálózatuk, fontos hely jut a politikai és szellemi élet, az ipar, a 
mezőgazdaság és a közigazgatás vezető pozícióiban, és viszont: vezetői szerepü
ket többek között az alárendeltjeikkel, illetve a többi vezetővel történő formális, cél- 
orientált kapcsolattartás definiálja.11 A formális hálózati erőforrások szűkössége a 
szocialista szektor formális logikája szerint, értelemszerűen komoly hátrány.

Az állami szektoron belüli informális hálózatok (b mező) főként arra szolgálnak, 
hogy segítségükkel megoldják a formális úton megold(hat)atlan problémákat. Az 
intenzív formális kapcsolatok valószínűleg együtt járnak a kiterjedt informális kötés
rendszerrel. Ugyanakkor minden bizonnyal előfordul az is, hogy az informális kap
csolatok a formális követelményekben mutatkozó hiányosságokat —  így például a 
párttagság vagy az előírt iskolai végzettség hiányából következő korlátokat — hidal
ják. át. Ha ismerjük a megfelelő embert, az segíthet a hierarchián belüli előbbrejutás- 
ban csakúgy, mint napi problémáink megoldásában.

Az első és második gazdaság szereplői közötti formális kapcsolatok területéhez 
(c mező) tartozik minden, az állami és nem-állami szektorok között fennálló hivata
los, „előírás szerinti" kapcsolat, így például az alvállalkozói szerződések, a stabil 
kereskedelmi kapcsolatok, az adózás, az állami szabályozás és az állami nyilvántar
tás kötődései. Világos példáját adják az efféle kötéseknek a mezőgazdaságban az 
állami vagy szövetkezeti tulajdonú nagyvállalatok és háztáji kistermelők között létre
jövő, a vetőmag- és műtrágya-ellátásra és/vagy stabil termelési és felvásárlási viszo
nyokra kiterjedő szerződéses kapcsolatok.

A szektorok közötti informális kapcsolatok (d  mező) fogalmába tartozik minden, 
mindkét szektorban érdekelt személyt jellemző kötés, így a korrupció, a protekció, a 
patrónus-kliens viszonyok és az állami vagyon közönséges lopása csakúgy, mint a 
két szektorba tartozó szereplők között, családi, rokoni, illetve baráti alapon fűződő 
szálak mentén létrejövő kötődések. A magánvállalkozó, aki azért tud a butikjának
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helyet és működési engedélyt szerezni a Váci utcában, mert az apósa KB-tag, 
nagyszerű példája a két szektort összebetonozó informális hálózatoknak.

A második gazdaság formális kapcsolatainak mezője ('e') meglehetősen kicsiny, 
hiszen e terület csak korlátozott mennyiségben generál formális hálózati kapcsolato
kat. A második gazdaság résztvevői zömükben egyéni vagy családi alapon szerve
ződött kisvállalkozások. Mindenesetre az adatfelvétel idején a hivatalos szabályozás 
lehetővé tette a magántulajdonú vállalkozásoknak, hogy a „segítő családtagok" al
kalmazottnak nem számító kategóriáján felül, külön engedély nélkül maximum 15 főt 
alkalmazzanak. A formális kapcsolatok tehát igenis jellemezték a második gazdasá
got.

Végül, a második gazdaságon belüli informális kapcsolatok világában (f) találjuk 
azon társashálózatokat, melyek révén a nyolcvanas évek közepe táján a magyaror
szági magánvállalkozások túlnyomó része a munkaerőt toborozta és irányította, s 
melyek segítségével áruikhoz és szolgáltatásaikhoz alapanyagot, engedélyt és vevőt 
szereztek.12 Összegezve azt látjuk, hogy a különböző hálózati pozícióknak egészen 
eltérő következményei vannak. Most ezeket empirikus úton tesztelhető hipotézisekké 
fogalmazzuk, majd az adatokra fordítjuk figyelmünket.

1. hipotézis: Mind a formális, mind pedig az informális társashálózati kapcsolatok 
szignifikáns, pozitív nettó hatást gyakorolnak a jövedelmekre.

2. hipotézis: A formális és az informális hálózatok jövedelemnövelő hatásai egy
mástól függetlenek.

3. hipotézis: A formális és informális hálózatok jövedelemnövelő hatásai eltérő 
nagyságrendűek.

4. hipotézis: A formális és informális erőforrások jövedelemnövelő hatása között 
nincs aszerint szignifikáns különbség, hogy a szóban forgó személyek a két gazda
sági szektor mely kombinációjában érdekeltek. Más szóval, a formalitás-informalitás 
és az első-második gazdaság megkülönböztetések a jövedelmi egyenlőtlenségek 
tekintetében ortogonálisak.

A d a to k , m ódszer, vá lto zó k

Az adatok (TÁRKI 1988b; TÁRKI 1988c) az ELTE Szociológiai Intézete, a Tömegkom
munikációs Kutató Központ és a Társadalomtudományi Informatikai Társulás együtt
működésével 1986-ban készített országos felmérésből származnak. A vizsgált mintát 
a felnőtt korú polgári lakosságból nyerték háromlépcsős rétegzett mintavétellel.13

Kutatási stratégiánk a következő: a társashálózatok marginális jövedelemnövelő 
hatását igyekszünk bemutatni, a többi rétegző-változók hatását levonva. Ehhez a 
legkisebb négyzetek14 elvén alapuló, hierarchikus regressziós modelleket haszná
lunk; mindegyik regressziós modell egy-egy kapcsolathálózati változó hatását vizs
gálja, viszonyítási alapként tekintve az alapmodellben foglalt változók hatását. Ezzel
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az eljárással mérni tudjuk, a jövedelem mekkora abszolút, illetve százalékos változá
sával jár együtt egy adott típusú hálózati erőforrás egységnyi növekedése.15

1. táblázat
Átlagok és szórások

VÁLTOZÓ ÁTLAG SZÓRÁS MAGYARÁZAT

JÖVEDELEM 6400.51 5078.83 összjövedelem
LOGJÖV 3.73 .26 LoglO(JÖVEDELEM)
KOR 45.22 16.24 életkor 1986-ban
NŐ .52 .50 0=ffi 1=nó
MÁSOOIKG .03 .16 csak 2. gazdaság
KÉTSZEKTOR .14 .35 1. és 2. gazdaság
PÁRTTAG .14 .35 1 = párttag, 0=nem tag
KÖZÉPISK .24 .43 1 = középfokú végzetts.
FELSÖISK .11 .31 1 = felsőfokú végzetts.

BEOSZTOTTAK .60 1.35 beosztottak száma: 
0=nincs
1 = 1 - 5  beosztott 
2= 6-10 beosztott 
3= 11-20 beosztott 
4= 21-30 beosztott 
5= 31-50 beosztott 
6= 51-100 beosztott 
7=100+ beosztott

HÁLÓZAT 10.51 6.59 különböző személyek száma 
a hálózatban

HÁLÓDIPL .96 1.78 diplomások száma 
a hálózatban

n=2580

Az 1. táblázat a modellünkben használt változók nevét, rövid leírását, értékcímkéit, 
átlagát és szórását tartalmazza. Az elemzés függő változója (LOGJÖV) a válaszadó 
saját bevallása szerinti, forintban mért havi összjövedelmének a tízes alapú logarit
musa16 Az ennek alapjául számító összjövedelem-változóban (JÖVEDELEM) meg
jelenik a tipikusan első szektorbeli főállásból származó pénz (bér és fizetés), a 
pénzbeli szociális juttatások (a gyermekgondozási és anyasági juttatások, az öreg
ségi és rokkantsági nyugdíj, a táppénz, az ösztöndíjak, valamint a pénzsegély), és 
ideszámítottuk a másod- és mellékállásból, túlórából, borravalóból, háztájiból szár
mazó pénzbeli és természetbeni jövedelmek becsült összegét. Nem szerepelnek a 
jövedelem becsült összegében a természetbeni szociális juttatások (így az egész
ségügyi ellátás, a bölcsőde, óvoda, iskola, a kulturális fogyasztás, a lakásépítés és 
a közlekedés állami támogatásainak az egyénre eső része stb.). Azokat az eseteket,
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amelyeknél nem szerepelt jövedelem, adathiánynak tekintettük; nincs okunk azt fel
tételezni, hogy modellezni tudnánk a jövedelemnélküliséget. A havi jövedelmek így 
mért átlaga — 6400,51 Ft — szinte megegyezik a KSH által becsült 6310,80 Ft-os 
országos adattal (KSH 1991) 1986-ra.

Az alapmodell a jövedelemnek az államszocialista társadalomban szokásos 
meghatározóit van hivatva képviselni. Hét változó szerepel benne. (1) Párttagság az 
MSZMP-ben; dichotóm változóként kódolva, összehasonlítási alapként a nem-tag
ságot véve (PÁRTTAG). E változó annak a meglehetősen nyilvánvaló megfigyelés
nek a kifejezéseként szerepel a modellben, mely szerint az államszocialista 
társadalomban a párttagság jobb munkahelyi pozíciókra és gazdasági lehetőségek
re váltható. (2) Feltüntetjük a válaszadó életkorát (KOR) 1986-ban. (3) A nem (NŐ) 
azért szerepel, hogy kontrolláljon a nők minden társadalomban kimutatható jövedel
mi hátrányára. (4 és 5) Az iskolai végzettséget két dichotóm változó ábrázolja: kö
zépiskola (KÖZÉPISK) és felsőfok (FELSŐISK). Középiskolai végzettsége van a 
modellünk szerint annak a válaszadónak, akinek az érettségi a legmagasabb iskolai 
végzettsége; akinek főiskolai vagy egyetemi végzettsége, illetve doktorátusa van, 
annak a FELSŐISK változóban kódoltuk az iskolai végzettségét. A két változó együt
tes szerepeltetésével implicit referencia-kategóriaként tehát a középfokúnál alacso
nyabb végzettség kategóriája jelenik meg. (6 és 7) Két dichotóm változó 
segítségével ábrázoljuk, a válaszadó csak a második gazdasági szektorban van-e 
jelen (MÁSODIKG), vagy pedig végez jövedelemszerző tevékenységet mind az első, 
mind a második szektorban (KÉTSZEKTOR).17 Referenciakategóriaként értelemsze
rűen itt a lakosság azon többsége szerepel, mely csak az első szektorban van jelen. 
Mindkét szektorban jelenlévőnek tekintjük azokat az egyéneket, akiknek jövedelme 
származik az első szektorból (ideértve a nyugdíjat, a rokkantsági, illetve anyasági 
ellátást éppúgy, mint a teljes- vagy részmunkaidős állami állást), és ugyanakkor 
önállóak, rendszeresen borravalót vagy hálapénzt kapnak, háztáji gazdálkodást foly
tatnak, géemkáznak és/vagy vgmk-ban önálló alvállalkozói viszonyban állnak az ál
lammal. Csak a második szektorban vesz részt az a kis számú válaszadó, akiknek 
sem állami állásuk nincs, sem pedig állami juttatásban nem részesülnek.

A társashálózati erőforrásokat három változóval jelenítjük meg. (1) A formális há
lózati erőforrások megragadására szolgál a válaszadó összes munkahelyi aláren
deltjeinek a száma (BEOSZTOTTAK).18 Bár ez nyilvánvalóan nem teljes mércéje a 
válaszadó formális erőforrásainak — így nem tükrözi például az olyan további kötés
típusok létét, mint a munkatársakhoz, a felettesekhez vagy az állami hivatalnokokhoz 
fűződő kapcsolatok — , mindazonáltal legalább részlegesen megragadja a leglénye
gesebb rétegző hálózatok egyikét: a munkahelyet.19 Akinek több az alárendeltje, az 
bármilyen instrumentális cselekvésében több emberre hagyatkozhat.

Az informális társashálózati erőforrásokra vonatkozó két változót nagy számú 
névgeneráló kérdésből nyertük.20 (2) A válaszadó által összesen említett különböző 
személyek számát (HÁLÓZAT) használtuk a rendelkezésére álló teljes hálózati erő
forrás-mennyiség hozzávetőleges becslésére. Várakozásunk szerint ez a jövedelem
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pozitív tényezője lesz: minél több egyedi kapcsolata van az egyénnek, annál többfé
le erőforráshoz és jövedelemszerző stratégiához férhet hozzá.

(3) Ennél specifikusabb mércéje az informális kapcsolatoknak a válaszadó háló
zatában előforduló diplomások száma (HÁLÓDIPL). Ez is önkényes mérőszám, rajta 
kívül még sok másfajta implicit, személyes és funkcióhoz nem kötött kapcsolattípus 
létezik, így például a barátok vagy a társadalmi szervezetekben részvétel útján szer
zett kötődések száma, a család mérete stb. Ismert azonban, hogy az iskolázottság 
Magyarországon — ahogy szinte minden más országban —  jól modellezi a gazda
sági előnyök egy jelentős részét (pl. Simkus—Andorka 1982; Róbert 1991; Szelé- 
nyi—Aschaffenburg 1993; Böröcz—Southworth 1994). Várakozásunk szerint tehát 
magasabb jövedelemmel jár az a fajta informális hálózat, melyben több a diplomás.

A társashálózatok ilyetén operacionalizációja bizonyos értelemben a „gyenge-kö- 
tések-erőssége"-típusú modellek fogalmi ellentettje. Un, Ensel és Vaughn a követ
kezőképpen osztályozza „ego" munkakeresési módszereit: „személyes érintkezés", 
„közvetlenül a munkáltatóhoz fordulás” , illetve „formális csatornák igénybevétele". 
Un és munkatársai úgy találják, hogy „csak a formális csatornák igénybevételének 
volt a jelenlegi állásra némi pozitív hatása” (Un— Ensel—Vaughn 1981: 397).21 Más 
szóval az ő hálózatfogalmuk csak azokra vonatkozik, akik semmiféle formális csa
tornát nem vesznek igénybe. Mi mind a formális, mind pedig az informális kapcsola
tok szerepét vizsgálni kívánjuk azokon a területeken, ahol gazdasági előnyök és 
erőforrások elosztása történik.

Az 1. hipotézist alátámasztja, ha úgy találjuk, a regressziómodellben mindegyik 
társashálózati változónak szignifikáns és pozitív a hatása a jövedelemre. A 2. hipoté
zis mellett szól, ha a beosztottak száma és az informális hálózatban megjelenő 
diplomások száma különböző, egymástól független részeit magyarázza a jövede
lemkülönbségeknek. A 3. hipotézist támogatják eredményeink, ha a különféle 
hálózati változóknak eltérő nagyságrendű a jövedelemre gyakorolt hatásuk. Végül a 
4. hipotézis mellett szól, ha a formális és az informális hálózati erőforrásoknak nagy
ságrendileg azonos a hatása a jövedelemre, függetlenül attól, a válaszadók a 
gazdaság mely szektorában érdekeltek.

E re d m é n y e k

Az alapmodell mindegyik változójának szignifikáns saját hatása van az összjövede
lemre (lásd a 2. táblázat 1. modelljét). Az életkor (KOR) előjele negatív és évenkénti 
hatása igen csekély, ami a nyugdíjasok viszonylag magas arányára vezethető vissza 
a mintában (és a magyar társadalomban).22 A (zárójelben megjelenő) R-k nagyság
rendjéből ítélve, a legnagyobb egyedi hatása a nem (NŐ) változónak volt a jövede
lemre; e modell kontextusában a nők 18 százalékkal keresnek kevesebbet, mint a 
férfiak. Ceteris paribus a párttagok jövedelemtöbblete körülbelül 10 százalék, az 
érettségizetteké 12, a felsőfokú végzettségűeké pedig 24 százalék.
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2. táblázat
A formális és informális hálózatok hatása a jövedelemre. Hierarchikus OLS regresszió- 
modellek. Függő változó: LoglO(JÖVEDELEM) a jövedelemmel rendelkezők körében. 
Magyarország, 1986-87. Becsült metrikus koefficiensek (fí-k zárójelben)

Modell: 1 2 3 4 5
konstans 3.08*** 3.81*** 3.77*** 3.81*** 3.79***
KOR -.002*** - 002*** -.001*** -.002*** -.002***

NŐ
(-.103) (-.127) (-.082) (-.106) (-.122)
-.182*** -.168*** -182*** _185*** - .170***

PÁRTTAG
(-.356) (-.328) (-.356) (-.360) (-.333)

109*** .081*** .106*** .102*** .077***

KÖZÉPISK
(.146) (.110) (.143) (.138) (.104)

122*** .102*** .119*** .104*** .086***

FELSŐISK
(.204) (.170) (.197) (.173) (.143)
.210*** .186*** .202*** 144* * * .129***

KÉTSZEKTOR
(.253) (.224) (243) (.173) (.156)
.126*** .125*** 124*** .128*** .126***

MÁSODIKG
(.171) (.170) (.168) (.173) (.171)
.029 .037 .029 .028 .037

(.018) (.023) (.018) (.017) (.023)
BEOSZTOTTAK 032*** .031***

(.171) (.162)

HÁLÓZAT .003*** .000

HÁLÓDIPL
(.068) (.023)

.020*** .016***
(.137) (.114)

R2-CHA .0243*** .0039*** .0121*** .0343***
ADJ-R2 .3280*** .3521*** .3317*** .3398*** .3616***
n=2580; + p< 10; * p<.05; ** p<.01; *** pc.001

A kétszektorú jövedelemszerzési stratégiák majdnem 13 százalékkal emelték a jöve
delmet (a csak az első szektorban részt vevőkhöz képest). Ezekből az adatokból — 
az államszocialista vegyes gazdaság magánszektorának dinamizmusát zengő fanfá
rok dacára — kiviláglik, hogy a nyolcvanas évek második felében annak volt viszony
lagos előnye, akinek állami állása mellett magánszektorbeli jövedelme is volt. Aki 
teljesen kivonult az állami szektorból (MÁSODIKG), annak vagy valamilyen marginális 
kisipari tevékenység jutott (lehetett például suszter vagy vízvezetékszerelő), vagy még 
inkább mezőgazdasági kistermelőként próbálhatott érvényesülni (mint azok, akik úgy 
döntöttek, az egész kontinenst átalakító ipari modernizáció különösen doktriner, ál
lamszocialista változatának szorításában is önálló paraszti gazdálkodást folytatnak a 
saját telkükön). E tisztán a második szektorra alapozó jövedelemszerző stratégiák 
nem jártak statisztikailag mérhető jövedelemtöbblettel az első gazdaságbeli foglal
koztatáshoz képest. (Igaz, hátrányt sem jelentettek.)

A társashálózati erőforrásokra térve meg kell jegyeznünk, hogy a hálózatban sze
replő különböző személyek számának (HÁLÓZAT) széles volt az eloszlása (lásd a
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közölt táblázat szórás-oszlopát). Ezzel ellentétben a legtöbb embernek (78,6%) 
egyetlen alárendeltje (BEOSZTOTTAK) sem volt, és többségük (61,8%) egyáltalán 
nem említett közvetlen kapcsolathálózata tagjainak leírásakor senkit, akinek főiskolai 
vagy egyetemi diplomája, illetve doktorátusa volna (HÁLÓDIPL).

A 2. táblázat 2. modellje szerint a beosztottak száma pozitívan hat a jövede
lemre.23 Valamelyest csökkenti a nők jövedelmi hátrányát (NŐ): a nőknek a férfiak
nál némileg nagyobb hasznuk van a formális hálózatukból. Ugyanígy a párttagság, 
valamint a közép- és felsőfokú iskolai végzettség pozitív hatását is csökkenti vala
melyest a BEOSZTOTTAK száma; ez arra a meglehetősen triviális összefüggésre 
utal, hogy a párttagságnak és az iskolai végzettségnek van bizonyos köze ahhoz, ki 
jut beosztottakkal járó hatalmi helyzetbe. A gazdasági szektorokra vonatkozó dicho- 
tóm változóknak (KÉTSZEKTOR és MÁSODIKG) a jövedelemre gyakorolt hatását 
viszont nem módosítja BEOSZTOTTAK bevitele a modellbe; a formális hálózat 
nagyságának jövedelemnövelő képessége, úgy tűnik, nem szektorfüggő.

A 3. modell azt mutatja, hogy a különféle informális kapcsolatok összmennyisége 
(HÁLÓZAT) is emeli a jövedelmet. Mennél több embert ismer valaki, annál több 
lehetséges erőforrás áll a rendelkezésére — akár az állásában, akár önállóként akar 
előbbre jutni. A HÁLÓZAT csökkenti az életkor által magyarázott varianciát; az alap- 
modellben szereplő többi változóra a HÁLÓZAT-nak alig vagy egyáltalán nem volt 
hatása. Nem függ az ember iskolázottságától, párttagságától, nemétől, gazdasági 
szektorától az, hogy ki hány embert ismer — az viszont feltehetőleg igen, hogy ki 
kit, milyen típusú embert ismer.

A 4. modell a diplomás személyekhez fűződő kapcsolatok számáról (HÁLÓDIPL) 
mutatja ki, hogy e változónak is szignifikáns saját hatása van a jövedelemre. Hogy 
ez a változó elvesz valamit a két iskolázottsági változó magyarázó erejéből, az nem 
meglepő: akinek magasabb a végzettsége, annak több alkalma van arra, hogy dip
lomásokat ismerjen. A HÁLÓDIPL is független az életkortól, a nemtől, a párttagság
tól és a gazdasági szektorbeli részvételtől. Úgy tűnik, az informális kötések csakis 
az iskolai végzettségtől függenek a jövedelmi egyenlőtlenséget a későszocialista 
Magyarországon befolyásoló fő alaptényezők közül.

Az összes alapmodellbeli és hálózati változót is tartalmazó modellben (5. modell) 
a BEOSZTOTTAK- és a HÁLÓDIPL-változó megtartja magyarázó ereje nagy részét 
és statisztikailag szignifikáns. A formális és az informális kötések egymástól elkülö
nülő és egyenlőtlen nagyságú jövedelmi előnyt jelentenek. E hatások következtében 
ugyanakkor a HÁLÓZAT-változó szignifikanciája megszűnik. A jövedelmek emelke
dését tehát, úgy tűnik, nem a hálózatban megjelenő különböző „alter”-ek puszta 
száma okozza, hanem az a konkrét társadalmi erőforrás és közeg, amelyben a 
kapcsolat működik. Különösen figyelemre méltó a felsőfokú végzettségű személyek
hez fűződő kötéseknek (HÁLÓDIPL) az 5-ös modellben is mutatkozó független 
marginális hatása. Tekintetbe véve, hogy az informális kötések mérése — éppen 
informalitásuk miatt — szükségképpen bizonytalanabb, mint a formálisaké, a HÁLÓ-
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DIPL-nek az 5-ös modellben látható, mérsékelt magyarázó erejét igen lényeges 
eredménynek kell tekintenünk.

3. táblázat
Interakciók: Kétszektorú részvétel a gazdaságban és a formális-informális társadalmi 
hálózatok. Hierarchikus OLS regressziómodellek. Függő változó: Log10(JÖVEDELEM) 
a jövedelemmel rendelkezők körében. Magyarország, 1986-87.
Becsült metrikus koefficiensek (B-k zárójelben)

Modell: 5 6 7 8

konstans 3.79*** 3.79*** 3.80*** 3.79***
KOR -.002*** -.002*** -.002*** -.002***

NŐ
(-122) (-.122) (-.122) (-.122)
-.170*** -.170*** -.170*** -.170***

PÁRTTAG
(-.333) (-333) (-.333) (-.333)

.077*** .077*** .077*** .077***

KÖZÉPISK
(.104) (.104) (.104) (.104)
.086*** .086*** .086*** .086***

(.143) (.144) (.143) (.143)
FELSŐISK .129*** .129*** .129*** .129***

KÉTSZEKTOR
(.156) (.156) (.155) (.156)
.126*** .130*** .122*** .125***

MÁSODIKG
(.171) (.176) (.153) (.170)
.037 .037 .037 .037

(.023) (.023) (.023) (.023)
BEOSZTOTTAK .031*** .032*** .031*** .031***

HÁLÓZAT
(.162) (.166) (.162) (.162)
.000 .000 .000 .000

HÁLÓDIPL
(.023) (.023) (.018) (.023)
.016*** .016*** .016*** .016***

(.114) (.113) (.114) (.113)
KBEOSZTOTTAK -.006

(-.012)
KHÁLÓZAT .001

KHÁLÓDIPL
(.023)

.001
(.003)

R2-CHA .0001 .0001 .0000
ADJ-R2 .3616*** .3614*** .3615*** .3614***

n=2580; + p<.10; * p<.05, **  p < .01; *** pc.001

Teszteltük a különböző gazdasági szektoroknak a jövedelemszerzési stratégiákra (s 
következésképpen a formális és informális hálózatok használatára) gyakorolt hatását 
is úgy, hogy a fentiekben felépített jövedelemmodellt kibővítettük a vizsgált szektorá- 
lis és a hálózati változók közötti interakciók új változóival is. A 3. és 4. táblázat e 
tesztek eredményeit hasonlítja össze a teljes hálózati alapmodellel (5. modell, bal
szélső oszlop). (Az új változók az adott hálózati változó és, ha ennek nevét ’k' előzi 
meg, KÉTSZEKTOR, ha 'm', MÁSODIKG dichotóm változók szorzataként álltak elő.) 
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A 3. táblázat számaiból kitűnik, statisztikailag nem szignifikáns a kétszektorú jövede
lemszerző stratégiák (KÉTSZEKTOR), illetve a társashálózati változók közötti interak
ciók hatása a jövedelemre. A 4. táblázatból pedig kiviláglik, hogy jövede
lemnövekedési szempontból nincs mérhetően szignifikáns interakció a társashálóza
tok és aközött, hogy valaki csak a második szektorban vesz részt. A hat interakciós 
elem egyike sem változtatott jelentősen a modellbe korábban bekerült változók ha
tásain. Ebből azt a következtetést vonjuk le, hogy sem a formális, sem az informális 
hálózatok előnyei nem függenek a gazdasági struktúrától: a formalitás-informalitás 
és a szektorális részvétel distinkciói az egyéni jövedelmek szempontjából empiriku
san ortogonálisak egymásra.

4. táblázat
Interakciók: Kizárólag második gazdasági részvétel és a formális-informális társadalmi 
hálózatok. Hierarchikus OLS regressziómodellek. Függő változó: LogW(JÖVEDELEM) 
a jövedelemmel rendelkezők körében. Magyarország, 1986-87. Becsült metrikus koefficiensek 
(fi-к zárójelben)

Modell: 5 9 10 11

konstans 3.79*** 3.79*** 3.79*** 3.79***
KOR -.002*** -.002*** -.002*** -.002***

NŐ
(-.122) (-.122) (-.122) (-.122)
-.170*** -.170*** -.170*** -.170***

PÁRTTAG
(-.333) (-.333) (-.333) (-.333)

077*** .077*** .077*** .077***

KÖZÉPISK
(.104) (.104) (.104) (.104)

086*** .086*** .086*** .086***
(.143) (.143) (.143) (.143)

FELSŐISK .129*** .129*** .129*** .129***
(.156) (.156) (.156) (.156)

KÉTSZEKTOR .126*** 126*** 126* * * 126***
(.171) (.171) (.171) (.172)

MÁSODIKG .037 035 019 .052
(023) (.021) (.012) (.032)

BEOSZTOTTAK .031*** .031*** .031*** .031***

HÁLÓZAT
(.162) (.162) (.162) (.162)
.000 000 .000 .000

HÁLÓDIPL
(.023) (.023) (.022) (.023)
.016*** .016*** .016*** .017***

(.114) (.114) (.114) (.116)
MBEOSZTOTTAK .006

MHÁLÓZAT
(.003)

.002

MHÁLÓOIPL
(013)

-.013
(-.018)

R2-CHA .0000 0000 .0002
ADJ-R2 3616*** .3614*** .3614*** .3616***

n=2580; + p.10; * p.05: ** p.01; ***  p.001
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Következtetések

Eredményeink cáfolják azt a nullhipotézist, amely szerint a társashálózatoknak ne 
volna hatásuk a jövedelemre. Mind a formális, mind pedig az informális hálózatok 
jelentősen javítanak a modelleken; bevitelük változtat az eredeti alapmodell-változók 
hatásain, de nem küszöböli ki őket: a társadalmi hálózatok erőforrás szerepe nem 
vezethető vissza a rétegződési szakirodalomból ismert, széles körben elfogadott és 
használt rétegződési változókra. A társadalmi hálózatok önálló magyarázó erővel 
bírnak; így használatuk a jövedelemmodellekben mindenképpen indokolt.

Ezen túl azt is alátámasztják a fenti eredmények, hogy a formális és informális 
hálózatoknak a jövedelemre gyakorolt hatása különböző és egyenlőtlen: hatásuk 
nem felcserélhető. Az államszocializmus jövedelmi viszonyait leíró modellben helyük 
van mind a formális, mind az informális hálózati kötések mérőszámainak.

Elemzésünk azt is alátámasztja, hogy a formális és informális kapcsolathálók 
nem rendelhetők egyszerűen — mint az irodalomban sokszor teszik — az első, 
illetve a második gazdaság alá. Az ábrában látható mind a hat mező értelmes ha
tásmechanizmusokra utal. Az természetesen nem következik a fenti adatokból, hogy 
az egyes kategóriákban igénybe vett erőforrások egyformák volnának. Lehetséges, 
sőt igen valószínű, hogy azok a formális hálózatok, melyek valakinek az első gazda
ságban előnyére válnak, nem pontosan ugyanazok, mint amelyekre a második gaz
daságban szükség van az érvényesüléshez stb.24

Feltehető, hogy a formális-informális dichotómia értelmezési tartománya kiterjed 
az államszocialista kontextuson túlra is. Jó okkal feltételezhetjük: a tőkés gazdasági 
élet szereplői ugyancsak nagy előszeretettel és kiváló hatásfokkal használják infor
mális kapcsolataikat szerződéseik előkészítésében, befektetési stratégiájuk megter
vezésében, vagy alkalmazottaik kiválasztásánál (lásd Böröcz 1993c). A hatalom, a 
presztízs és az iskolázottság jövedelmi hatásairól szóló irodalomból ismeretes ezen 
erőforrások haszna az egyén számára; innen csak kis ugrás, ha feltesszük, hogy 
ezen előnyök jórészt a társadalmi-hálózati kapcsolatok révén konvertálódnak egyéb 
előnyökre.

Azzal, hogy ragaszkodunk a formális-informális kontrasztnak a kötések fogalmi 
tipológiájában való szerepeltetéséhez és fontosságukat empirikus úton igazoljuk, 
egyáltalán nem állítjuk, hogy „megdöntöttük" volna az erős-gyenge dichotómiát. A 
formális-informális kontraszt fő előnyei szerintünk: elméleti tisztasága, könnyen felis
merhető kötődése az intézményi és szervezeti formációkhoz, továbbá fogalmainak 
világosabb, áttekinthetőbb operacionalizálhatósága.

Az efféle eredményeknek messzemenő következményei lehetnek arra nézvést, 
miként gondolkodunk a szocializmusról, illetve elmúltáról. A szocializmus gazdasági 
fejlődését tárgyaló elméletek —  a nyugati és a keleti verziók egyaránt —  közös, 
modernizációideológiai háttérfeltevéseik következtében teljesen figyelmen kívül 
hagyták a személyes kapcsolatok informális dimenzióját. E kihagyás a „terv kontra 
piac" dogmatikus koncepciójához vezetett — mintha a kettő nem létezett volna 
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együtt, vagy mintha a kettő kimerítené a gazdasági cselekvés összes lehetséges 
típusát (Polányi 1957). A formális és informális hálózatok az egyik döntő fontosságú 
mechanizmus, melynek révén az államszocialista gazdaság két szektora integrálódik 
és a gazdaság egyáltalán működni tud: ebben az értelemben a hálózatoknak 
kulcsszerepük van a rendszer fennmaradásának és korlátozott növekedési képessé
gének megértésében. A formális-informális kapcsolatok megkülönböztetése a szo
ciológiai elemzés számára ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az intézményi 
gazdaság- és politikai szociológia egyes, leglényegesebb megfigyelései lefordítha
tok legyenek a kérdőíves társadalomszerkezeti kutatások nyelvére.

A szocializmust követő átalakulási folyamatok sok elemzőjét foglalkoztatja az elit 
reprodukciójának, illetve cirkulációjának kérdése; az a probléma, mily mértékben jár 
a fennálló hatalmi viszonyok megváltozásával s konkrét személycserékkel az elitpo
zíciókban az új politikai és gazdasági rendszer megjelenése. Ha észrevesszük, hogy 
a hatalom és az előjogok rétegződési rendszere jórészt az egyéneket és csoportjai
kat összekötő, a szektorokat átmetsző kapcsolatok útján működik, akkor nem meg
lepő, hogy a régi rendszer elitjének jelentős hányada képes jelenbeli hatalommá 
konvertálni múltbeli előnyeit (Stark 1992; Böröcz 1993b; Róna-Tas 1994; Stark Elő
készületben).

Ha a posztállamszocialista társadalmak elemzésekor bebizonyosodna —  amire 
egyre több jel utal — , hogy az elitek jelentős mértékben reprodukálódnak, akkor az 
átalakulási folyamat megértéséhez alkalmas elemzési eszköz lehet a formális-infor
mális hálózati kapcsolatok fogalma. Az államszocializmus közelmúltban-napjainkban 
zajló leépítése —  a többi felülről vezérelt, nagy ívű társadalomátalakítási folyamathoz 
hasonlóan — a társadalmi szerveződésnek csak a formális rétegét lehetett képes 
áthangolni. Az államszocializmus összeomlása kétségkívül feltördelte és átrendezte 
a formális hálózatok hierarchiáját —  elsősorban a politikai intézményrendszerben és 
ennek csúcspozícióin eredményezett mindez látványos mozgást — , ám eközben 
érintetlenül hagyta az informális kötések, kapcsolatok rejtettebb, a makroszerkezeti 
valóságátalakító indulat számára kevésbé elérhető világát. A mozgásban levő, s így 
bizonytalanabb formális elemekhez képest az informalitás szolid, stabil, megbízható 
világának viszonylagos fontossága tehát megnövekedett. Az informális hálózatok így 
napjainkban komoly társadalomformáló szerepet játszanak: ők alakítják az új struk
túrák alapjellegzetességeit és ők határozzák meg, mely szereplők hol foglalhatnak 
helyet az új hierarchiákban (Böröcz 1993b). Ez az értelmezés a meglehetős kétellyel 
tekint tehát a nagy, modernista társadalomátalakító projektekre, a társadalmi átala
kulások valódi tervezhetőségére, előrejelezhetőségére és racionális irányít
hatóságára.

A modernizációelméletek egyik konkrét kulcstétele a személyes, szemtől szem
beni (Gemeinschaft-típusú) kapcsolatok jelentőségének radikális csökkenését jósol
ja. E feltevés kritikájában fontos szerep jut a fenti típusú eredményeknek (továbbá 
azoknak, melyek a társashálózatok kapitalizmusban betöltött szerepét bizonyítják). 
Némi iróniára sarkall annak felismerése, hogy az ipari társadalmak huszadik század
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végi két fő típusában —  a későkapitalista és a későszocialista társadalmakban — 
éppen azt tapasztaljuk, hogy a különféle társadalmi előnyök és erőforrások meg
szerzése továbbra is, sőt, bizonyos értelemben egyre inkább, igen jelentős mérték
ben az informális társashálózati kapcsolatokon múlik.

Jegyzetek

1 Lásd például Lin—Ensel—Vaughn 1981; Un— Dumin 1986; Marsden— Hurlbert 1988; Wegener 1991; 
Montgomery 1991; 1992; McAdam— Paulsen 1993.

2 Az angol tie kifejezést szövegösszefüggéstől függően kötésként, kötődés ként, illetve kapcso/afként 
magyarítjuk.

3 Az „instrumentális gazdasági cselekvés" (instrumental economic action) gazdasági természetű cél 
elérésére irányuló cselekvés. Egyes hálózatvizsgálatok beleértik az instrumentális cselevés fogalmába az 
információ-átadásnak, illetve a társadalmi mozgalmak rekrutációjának fogalmát is: mi nem. A célorientált 
cselekvés (purposive action) fogalmát az instrumentális cselekvés szinonimájaként használjuk.

4 Létezik olyan iskola is, mely előbb az „ego” és „altér" közötti kötődések létét-nemlétét konstatálja, majd 
hatásuk mérésére koncentrál (Lin— Dayton—Greenwald 1978; Snow—Zurcher— Ekland-Olson 1980; 
Marwell— Oliver—Prahl 1988; Lincoln—Gerlach—Takahashi 1992). E kutatások azonban információá
ramlás, illetve rekrutáció vonatkozásában, nem pedig a társadalomhálózati erőforrások minket érdeklő 
jövedelemnövelő hatásának tárgyában vizsgálódnak. Meg sem kísérlik, hogy (pl. Granovetter 1973 
módján) legalább a gyengeség-erősség dimenzióját hozzárendeljék az észlelt kötődésekhez. Ehelyett a 
kapcsolat puszta létét elegendő bizonyítéknak találják ahhoz, hogy feltételezzék: ezek az információáta
dás csatornáiként működnek. A kötődések megléte (különösen azoké, melyek heterogén politikai 
vonatkozási csoportokon belül centralizálják az információáramlást) a társadalmi mozgalmak szervezé
sének és rekrutációjának kulcskérdése (Marwell—Oliver— Prahl 1988; Snow—Zurcher— Ekland-Olson 
1980). A kötődések puszta léte ugyancsak gyorsítja az adott presztízshierarchián belüli fel- és lefelé 
irányuló információmozgást. Ez egyben a kötődések bizonyos hierarchikus rendjének létére is utal 
(Lin— Dayton—Greenwald 1978).
A mi céljainkhoz e mérésmód durván túlegyszerűsített. Oly mértékben egynemű az emberek közötti 
kötődésekre alkalmazott tipológiája, hogy lehetetlenné teszi még a szülői, a munkatársi, a baráti avagy a 
főnöki viszony megkülönböztetését is. Ráadásul eddig kizárólag olyan vizsgálatokban használták, ame
lyekben a társadalmi mozgalmak, nem pedig a gazdasági előnyszerzés a függő változó.

5 Lásd Marsden— Hurlbert 1988; Lin— Ensel—Vaughn 1981; Lin— Vaughn— Ensel 1981; Montgomery 
1992; Bridges—Villemez 1986; Granovetter 1973; Lin—Dumin 1986; Lin 1982; Granovetter 1974.

6 E dichotómia némileg komplexebb változatát képviseli Marsden és Hurlbert (1988) tanulmánya. Eszerint: 
A gyenge kötődés fogalmába a szomszédok, a tanárok/professzorok, a volt munkatársak, az üzleti 
partnerek, a volt munkaadók/főnökök, a katonai szolgálat során szerzett ismerősök, a felületes személyes 
ismerősök, illetve a barátok vagy rokonok által bemutatott ismerősök tartoznak. Az erős kötődésbe a 
barátokat és a rokonokat soroljuk (1988: 1056, 9.lábjegyzet).

7 Lin, Ensel és Vaughn (1981) megállapítja, hogy New York állambeli álláskeresőik többsége „személyes 
kontaktust” vett igénybe az álláskereséskor (nem ragaszkodott a formális csatornákhoz és nem fordult 
egyenesen az alkalmazóhoz), majd — azoknál, akik használtak társadalmi kapcsolatot — megméri mind 
e közvetítő személynek, mind az elnyert állásnak a „szocioökonómiai státuszát” , a kötések erősségét 
pedig így definiálja: „gyengék, tehát ismeretségek, illetve közvetett kötések..., illetve erősek, tehát 
rokonok, barátok és szomszédok" (1981: 397). Adataik szerint az így mért „gyenge" kötések nagyobb 
valószínűséggel érnek el magasabb „státuszú" személyeket, s az ilyen összeköttetések pozitívan befo
lyásolják a válaszadók álláskeresését. Másfelől a magasabb „státuszú" személyek inkább az „erős"
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kötéseket kultiválják; a kutatók szerint ez eszköz arra, hogy a társadalmi hierarchiában alattuk állók 
nehezebben érjék el őket.

8 Természetesen nem állítjuk, hogy a formális-informális ellentét volna az egyetlen lényegi különbségtétel.

9 Kolosi (1984: 59) a nyolcvanas évek eleji magyarországi általános társadalomfelmérés alapján 75 
százalékra becsüli azon családok és azon egyének arányát, akiknek, illetve amelyeknek 1981-ben 
rendszeres jövedelmük volt a nem-állami szektorból. E némileg talán túlzó becslést közvetve alátámaszt
ják a Révész (1990: 114) által közölt számok, melyek szerint a hetvenes évek közepén a mezőgazdasági 
termelésben részt vevőknek mindössze a 2 0  százaléka végezte a mezőgazdasági munkát főállásban. 
Galasi és Sziráczki (1985: 131) a teljes lakossági összjövedelem közel 40 százalékára teszi a második 
gazdaságból származó bevételeket, és azt állítja, hogy ezek a jövedelmek 2 0  százalékkal növelnék a 
GNP-t. Sik Endre (1986: 36) a KSH időmérleg-adatai alapján állítja, hogy a nyolcvanas évek elején a teljes 
lakossági munkaidő mintegy 44 százaléka jutott a második gazdaságra. Kornai (1989) hasonló számokat 
közöl. A mi adataink a szerényebb becsléseket támasztják alá (1. táblázat).

10 E séma, természetesen, fogalmi: az empirikus arányok minden bizonnyal lényegesen eltérnek az ábra 
sugallta szimmetriától.

1' A „létező szocializmust" nagy általánosságban dicsőítő, illetve kritizáló formációelméleti munkák túlnyomó 
többsége e cellára összpontosít és figyelmen kívül hagyja az összes többit.

12A formális-informális és az első-második gazdaság dimenziókat egybemosó irodalmat illető bírálatunkat 
tehát úgy fogalmazhatnánk újra, hogy az csak az (a) és (/) cellákra tér ki, s ábránk (b)-(e) celláit figyelmen 
kívül hagyja.

,3A mintát településtípus, korcsoport és nemek szerint strukturálták. Az adatok három 1000 fős almintából 
valók, a nem-válaszoló 11,3 százaléknak (TÁRKI 1988a) a kérdezés második fordulójával egyidejű 
pótlásával. A modelljeinkhez használt összes változó 1986. őszi kérdezésből származik (a kérdezés 1986. 
november 1-én ért véget), a hálózati adatok kivételével. Ezek a rákövetkező, „Miliők" című vizsgálat 
központi témái voltak, melynek kérdezése 1987. április 1. és május 11. között zajlott (TÁRKI 1988a: 9). 
Hogy eredményeink értelmesek legyenek, fel kell tételeznünk, hogy a két időpont között eltelt 6  hónapban 
a válaszadók társadalmi hálózatában — a véletlen .zajtól" eltekintve — nem ment végbe szisztematikus 
változás. Úgy véljük, hogy e feltevéshez elégséges alapot szolgáltat a strukturális hálózati kötések időbeli 
állandósága: elemzésünk feltételezi, hogy a társashálózati erőforrások 1987. tavaszi mérései az 1986. 
végi állapotoknak is megfelelő mércéi.
A mintavételt Iván Éva vezette. A vizsgálat különböző részeinek vezető kutatói Angelusz Róbert, Bokor 
Ágnes, Kolosi Tamás és Tardos Róbert szociológusok voltak. A „Miliők" vizsgálatot Angelusz Róbert és 
Tardos Róbert tervezte és irányította. A társashálózatokkal kapcsolatos eredmények egy részét Angelusz 
ésTardos (1991) publikálta. (Utóbbiról lásd Böröcz 1993c.)

14 Ordinary Least Squares (OLS).
,5A kötések szerepét az instrumentális cselekvésben útmodellekkel is szokták modellezni, ahol a hálózati 

jellemzők közbeeső változók (Lin—Ensel—Vaughn 1981; Un—Vaughn— Ensel 1981; Un—Yauger 1975). 
E modellekkel azonban a vizsgálat a kevés legérdekesebb változóra korlátozódik: ha növeljük a változók 
számát, a rengeteg utat már nagyon nehéz értelmezni, az egyes változók parciális hatása a jövedelemre 
pedig értelmetlen apró mennyiségekre bomlik Érthetőbbnek és közvetlenebbnek találjuk a hierarchikus 
stratégiát, amely azt vizsgálja, mit tudnak a hálózati hatások egy jól megalapozott rétegmodellhez képest 
megmagyarázni.

16 Az összjövedelem logaritmikus transzformációjával a jövedelmi adatok görbevonalú természetét ragadjuk 
meg. Az adódó regressziós együttható ennek megfelelően mint a prediktorváltozó egységnyi növekedé
sére eső százalékos jövedelemnövekedés értelmezhető (Petersen 1989: 228).
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17 A gazdasági szektorok megkülönböztetéséből eredő hatások operacionalizációjakor egy módszertani 
feltevéssel kell élnünk. Tekintve, hogy adataink kérdőíves felmérésből származnak, ahol a társadalmi 
hálózattal kapcsolatos jellemzők az egyénre vonatkozó attribútumokként jelennek meg, a válaszadó által 
létező kapcsolatként említett személyek szektor szerinti hovatartozásáról semmiféle információnk nincs. 
Emiatt a közölt ábra fogalmi sémája gépiesen nem fordítható le a modellben megjeleníthető mérószá- 
mokra. Mivel ebben az elemzésben az egyéni jövedelmet igyekszünk statisztikailag modellezni, feltesszük, 
hogy az egyén részvétele a gazdaság valamely szektorában az egyén életét erre a szektorra összponto
sítja, ennélfogva növeli annak a valószínűségét, hogy kötései ehhez a szektorhoz kötik.

18A z  alárendeltek számát a vizsgálat eleve kódolva, hétfokú rangskálává alakítva rögzítette: 0, 1-5, 6-10, 
1 1 - 2 0 , ... 1 0 0 -nál több alárendelt.

19A társadalmi rétegződés szakirodaimában a mienktől eltérő módon és értelmezésben is szerepelnek a 
válaszadó beosztottjai. Ezek a vizsgálatok a munkahelyi hatalom (authority, managerial status) mérőesz
közeként tekintik a munkahelyi beosztottak létét. E modellekben (pl. Robinson—Kelley 1979, Wright— 
Pprrone 1977) a menedzseri pozíció közvetlenül vezet jövedelemhez. Ez az értelmezés mind elméleti, 
mind pedig empirikus értelemben különbözik a mienktől.
E modellek nem ismerik fel, hogy a formális társadalmi hálózatok a munkahelyi hatalom fontos kompo
nensei; más szóval nem foglalkoznak azzal a kérdéssel, vajon milyen társadalmi mechanizmuson kérészül 
szerezhető meg, illetve érvényesül a „munkahelyi hatalom". Robinson és Kelley (1979) szerint „a 
termelőeszközök tulajdonviszonyainak" (ezt azzal mérik, van-e a válaszadónak közvetlen főnöke), illetve 
a „munkahelyi hatalomnak" (ezt a munkahelyi hierarchiában a válaszadó által elfoglalt hely alatt található 
hierarchiarétegek száma hivatott jelezni) a jövedelem regressziómodelljébe iktatása sokban javítja a Blau 
és Duncan-féle státuszelérési modellt. Mi természetesen egyetértünk, hogy e változók fontosak, ugyan
akkor látható, hogy a Robinson- és Kelley-féle értelmezés elméletileg kidolgozatlan és kiáltóan alulszo
cializált jövedelemmodellhez vezet. Miként jut a válaszadó az adott pozícióba? Hogyan segíti az adott 
pozíció a válaszadót a magasabb jövedelem eléréséhez? A válasz mindkét esetben az, hogy más 
emberekkel való rendszeres, formális hálózati kapcsolatokon keresztül történő interakció útján, s nem 
pedig a rendelkezésére álló társadalmi erőforrások, készségek vagy képességek valamiféle automatikus, 
gépies értékesülése révén. A megfelelő emberek ismerete, a velük való kapcsolattartás az, ami lehetővé 
teszi az egyénnek, hogy hozzájusson a szükséges állásokhoz, engedélyekhez, illetve értékesítési lehe
tőségekhez. Az így megszerzett „magas" pozíciókban az egyének kétségkívül jobban kontrollálni tudják 
mind a maguk, mind pedig alárendeltjeik munkáját. Robinson és Kelley szerint a nagyobb munkahelyi 
hatalommal rendelkezőknek „több a hatalmuk arra, hogy befolyásolják a saját fizetésüket, több a 
felelősségük és nagyobb a marginális termelékenységük" (Robinson— Kelley 1979: 43). Szerintünk 
mindezek a folyamatok a formális társadalmi hálózatokon keresztül működnek.
Másodszor, a munkahelyi hierarchiában elfoglalt hely mérése szempontjából kétségtelenül van értelme 
annak, hogy Robinson és Kelley így kérdez: „Hány hierarchiaréteg található a válaszadó által elfoglalt 
munkamegosztási hely alatt?" Az e kérdésre kapott válasz kétségkívül elmond valamint a válaszadó 
munkahelyének belső szerkezetéről és a válaszadó által ebben elfoglalt helyről. A mi kérdésünk azonban 
némileg más. Minket az erőforrásokhoz, a lehetőségekhez, a hatalomhoz és a befolyáshoz való hozzá
jutás (Powell— Smith-Doerr 1994) formális hálózatai érdekelnek, s ezért mi így kérdezünk: „Hány formá
lisan alárendelt társadalmi kötése van a válaszadónak a formális intézményi közegben?" Vagyis mi azt 
próbáljuk kideríteni e változóval, mekkora az alárendelt formális kötések mérete, s figyelmen kívül hagyjuk, 
milyen az alárendelt formális kötődések hierarchikus szerkezete. E kérdés mind fogalmi, mind pedig 
empirikus szempontból különbözik az előbbitől: egy nagy iparvállalatnál dolgozó művezetőnek például 
viszonylag sok beosztottja lehet, miközben a vállalati hatalmi létra alulról számított második fokán áll.
Az általunk használt adatok alátámasztják ezt az érvelést. A felmérés „felsővezető" (1,7%), „középvezető" 
(4,0%), illetve „alsó szintű vezető" (4,1%) változóinak zérus-szintű korrelációja a BEOSZTOTTAK változóval 
meglehetősen alacsony (rendre r=0,325; r=0,388 és r=0,254). A beosztottak számát tükröző változónk 
tehát valami mást mér, mint amit a „munkahelyi hatalom" fogalma tükröz.
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2 0  Ezek elképzelt helyzetekre („Kihez fordulna, ha..?”), a válaszadó — saját elmondása szerinti — szokásaira 
(„Általában kivel beszéli meg...?") és arra vonatkoztak, amikor a válaszadó valamely célra a legutóbb vett 
igénybe hálózati kötéseket („Kit kért meg legutóbb ...-re?”).

21 Ugyanezt a stratégiát követi, de a kötéserósséget összetett indikátorokkal méri Wegener (1991).

22  Ugyanezeknek az adatoknak korábbi vizsgálata azt mutatta, hogy a nyugdíjig nő a jövedelem, ami pozitív 
előjelet adna az életkornak (Böröcz—Southworth 1994). Itt azért nem éltünk ezzel a stratégiával, mert az 
egyéneket jövedelmeik származási helye szerint gazdasági szektorokhoz kellett sorolnunk, beszámítva a 
nyugdíjat is.

23A biztonság kedvéért teszteltük a beosztottak számának „munkahelyi hatalorrf-típusú értelmezését is: 
ugyanezen modelleket lefuttattuk úgy is, hogy a rétegzódési alapváltozók közé felvettük a „felső vezető” , 
a „középvezető" és az „alsó szintű vezető" dichotóm változókat is. Hatásuk természetesen szignifikáns 
pozitív volt, de nem befolyásolta a BEOSZTOTTAK hatását a jövedelemre oly mértékben, ami a hálózat
típusú értelmezést kizárná. Ebből azt a konklúziót vonjuk le, hogy a formális hálózatok mind fogalmi 
értelemben, mind pedig empirikus hatásmechanizmusai szintjén elkülönülnek a „munkahelyi hatalomtól” .

24 További lehetséges probléma, hogy ezek az informális hálózati változók nem tesznek különbséget az 
erőforrásokhoz való hozzáférés, illetve az erőforrások használata között: a nevek felidézésére használt 
kérdésekben keveredik a kettő.
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Csite András— Kovách Imre

POSZTSZOCIALISTA ATALAKULAS KOZEP- 
ÉS KELET-EURÓPA RURÁLIS TÁRSADALMAIBAN*

1989 után a rurális társadalmak állapota és a mezőgazdasági privatizáció az átala
kulást meghatározó társadalmi és politikai kérdéssé vált a posztszocialista orszá
gokban. A kilencvenes évek elejére ezek a rurális társadalmak olyan válságba jutot
tak, amely talán legdrámaibb 20. századi történelmükben. A falvak és más rurális 
települések válsága egybeesik társadalmi-gazdasági szerkezetük és a tulajdonvi
szonyok megváltozásával.

Az átalakulást vizsgáló társadalomtudósokat elsősorban az érdekelte, hogyan 
kell az átalakulásnak végbemennie, azonban a következmények felmérésében keve
sebb aktivitást mutattak. Ennek ellenére a posztszocialista országok politikusai elfo
gadták, hogy a modernizációnak csak egy útja van: a privatizáció és a többpárti 
parlamenti rendszer. Ahogy azt Swain (1994) megfogalmazta, a „politika legyőzte a 
szociológiát", Murell (1993) szerint pedig a társadalmi konstruktivizmus felülkereke
dett a szemlélődésen. Néhány évvel a kezdetek után azonban világossá vált, hogy 
egy sereg nem is sejtett esemény és folyamat ment és megy végbe. Mint ezt Stark 
megfogalmazta, az „út-függőség” (path-dependence) sokkal erősebb ezekben az 
országokban, mint azt a kapitalizmus ügyeletes tervezői elképzelték (Stark 1992).

Az átalakulási folyamat egyik legfőbb sajátossága a radikális szakítás a kis lépé
sek korábban alkalmazott politikájával. Griffin és Khan (1994) összehasonlították Kö- 
zép:Kelet-Európa posztszocialista átalakulását a kínai reformfolyamatokkal és arra a 
következtetésre jutottak, hogy az utóbbi, mely a Kelet-Európábán (elsősorban Ma
gyarországon) alkalmazott fokozatos reformok továbbfejlesztett változata, sikereseb
ben tudja a rurális gazdaság és tárasadalom egészét a piacgazdaság irányába 
elmozdítani, mint a kelet-európai „privatizáció mindenekelőtt” stratégia.

A közép-kelet-európai régióban minden gazdasági ágazatban alapvető intézmé
nyi változások történtek, azonban a legkomolyabb átalakuláson épp a mezőgazda
ság ment át (Harcsa—Kovách— Szelényi 1994; Kovách 1994; Swain 1994). A 
szocializmus a nyugati modelltől eltérő szervezeti struktúrát alakított ki a gazdaság
ban, mely a nagyüzemekre épült. A modernizáció újkori történetéből ismert, hogy 
amikor a politikai-jogi környezet egy a korábbitól lényegesen különböző struktúrát

* Ez a tanulmány a „Társadalmi rétegződés Kelet-Európábán" (Social Stratification in Eastern 
Europe) és az ОТКА Т 4712 „Társadalmi elit, középosztályok, polgárosodás" kutatási 
programok keretében készült. Az 1992-93-as adatfelvétel során az egyes országok teljes 
népességét reprezentáló mintát kérdeztünk le. így Oroszországban 5002, Magyarországon 
4977, Lengyelországban 3520, Csehországban 5621, Szlovákiában 4920 és Bulgáriában 4919 
kérdőív került lekérdezésre. Az adatok feldolgozását az SPSS/PC+ programcsomag 
segítségével végeztük.
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preferál, akkor egy sereg korábbi beruházás válik feleslegessé. Ez különösen igaz a 
jelenkori mezőgazdaságra, hiszen a szocialista típusú gazdasági hálózatok megszű
nése és a kárpótlás miatt a mezőgazdasági össztermelés mintegy 30-40 százalék
kal esett vissza Kelet-Európa országaiban 1988 és 1993 között (Kovách 1994).

Tanulmányunk feladata annak bemutatása, hogy hat kelet-európai országban 
(Oroszország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, Csehország és Bulgária) 
miképpen alakult és alakul át a rurális társadalom és az átstruktúrálódást generáló 
intézményi környezet. Az első fejezetben a szocializmus alatti vidék-város dualitás, a 
redisztribúció és a privatizáció összefüggéseit mutatjuk be, és két hipotézist fogal
mazunk meg a bérek eloszlásáról és a munkanélküliségről mint az új társadalmi 
szegmentáció legfontosabb faktorairól. A harmadik fejezet az adatelemzést és az 
átalakulás különböző modelljeit tartalmazza.

I. Redisztribúció és privatizáció

Kornai (1992; 1993) amellett érvelt, hogy a szocialista gazdaság meghatározó sajá
tossága a termelő eszközök állami-társadalmi tulajdonlása mellett a vállalatok puha 
költségvetési korlátja. Ez teszi lehetővé, hogy a redisztributív gazdaság különböző 
privilegizált szereplői extra költségvetési forrásokért lobbizzanak. így a redisztributív 
rendszer felszámolása nem lehet egyenlő a privatizációval, ahhoz meg kell szüntetni 
a gazdaság szereplőinek puha költségvetési korlátját is. David Stark (1994) kimutat
ta, hogy a privatizáció és a vállalatok kemény költségvetési korlátja nincs szoros 
összefüggésben egymással. Szerinte a változó intézményi környezethez jól alkal
mazkodó tulajdonlási formák alakulnak ki, melyek nem nevezhetők sem tisztán ma
gántulajdonnak, sem államinak. Ehelyett az egymást keresztbe tulajdonló vállalatok 
hálózata épül ki, amit ő rekombináns tulajdonlásnak nevez.

Szelényi (1979) szerint a szocialista redisztribúció a különben is privilegizált hely
zetben levő csoportokat (káderek, magas képzettségűek, városiak) juttatja további 
előnyökhöz, míg a gazdaság kialakuló piaci intézményei az állam által kevésbé tá
mogatott társadalmi csoportoknak adnak kompenzációt például a magánerős lakás
építésben vagy a mezőgazdasági kistermelésben. A szocialista redisztribúció csak 
ott enged teret a piaci koordinációnak, ahol már nem rendelkezik elég forrással az 
életszínvonal javítására. Nee kínai példák alapján (1989; 1991) szintén így látja a két 
gazdasági koordinációs típus viszonyát. Szelényi (1990: 11.) az alábbiak szerint vá
zolta fel a társadalmi egyenlőtlenségek rendszerét a kapitalista és a szocialista tár
sadalmakban:
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1. táb láza t

Piacgazdaság Államszocializmus
privilegizált helyzetűek tulajdonosok káderek, magas képzettségűek

hátrányos helyzetűek tulajdonnélküliek kétkezi munkások

az egyenlőtlenségeket 
generáló mechanizmus piac redisztribúció

korrekciós mechanizmus redisztribúció piac

Szelényi szerint (1990) a redisztributív regionális politika a gyors és extenzív iparosí
tás céljait szolgálta. Igyekezett minél több erőforrást a nehéziparba koncentrálni, 
aminek eredményeképp az új nehézipari centrumok kerültek regionális értelemben 
előnyösebb helyzetbe. Hogy a gyors iparosításhoz megfelelő mennyiségű munkaerő 
álljon rendelkezésre, úgy alakították ki a bérrendszert, hogy a falusi munkaerőnek 
jobban megérje elvándorolni vagy ingázni, semmint helyben munkát vállalni. „A szo
cialista iparosítás egyrészt azt váltotta ki, hogy a munkások további jövede
lemforrásokat igényeltek, másrészt pedig olyan lehetőségek kínálkoztak ahol ezek a 
jövedelemtermelő igények kielégítést nyerhettek" (Swain 1992: 166). „A «kettős-jöve
delmid családok többsége inkább betanított vagy segédmunkási állásokban dolgo
zott, semmint szakképzettséget igénylőben. Az iparból származó jövedelmük ala
csonyabb volt, mint szakképzett társaiké, mezőgazdasági jövedelmük pedig a teljes 
munkaidős paraszti háztartásokéhoz képest volt 30-35 százalékkal kisebb. A kettős
jövedelmű háztartások többsége a baromfi- és sertéstenyésztésben, valamint a 
zöldség- és gyümölcstermesztésben jeleskedett, viszont nem foglalkoztak szántóföl
di gabonatermesztéssel, ló- és szarvasmarha-tenyésztéssel" (Swain 1992: 171).

Béreloszlási hipotézis

Elfogadva Kornai és Stark elméletét a puha költségvetési korlátról, úgy véljük, hogy 
érdemes újragondolni: vajon a privatizáció révén a redisztributív mechanizmusok va
lóban megszűnnek-e vagy érdemesebb más mérőeszközöket keresni, amelyek job
ban mutatják a piaci átmenet állapotát. A neoklasszikus közgazdaságtan úgy érvel, 
hogy piaci viszonyok közepette az áraknak fedezniük kell a termelési költségeket és 
a vállalkozó profitját, így minden állami beavatkozás, mely az árak módosításában 
csapódik le, az ideális egyensúlyi állapottól való eltérésként írható le.

Griffin és Khan (1994) szintén kiemelték, hogy a piaci átmenet alapeleme nem a 
magánosítás, hanem az árreform és a szociális ellátórendszer reformja. Ezek alap
ján (és ellentétben számos más kutatóval, akik a tulajdoni viszonyok átalakítását 
tették meghatározó helyre, pl. Walder 1992; Peng 1992, Nee—Young 1991) mi a 
piaci átmenet állapotának mérésére a különböző ármódosítók (pl. ártámogatások,
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árszabályozók stb.) felszámolását alkalmazzuk. Úgy véljük, ebből a szempontból a 
vizsgált hat ország jelentősen különbözik, amit a 2. táblázatban foglaltunk össze.

2. táblázat
A gazdasági reform állása 1991 végén

Csehszlovákia Magyarország Bulgária Oroszország Lengyelország
tervgazdaság

megszűnése igen igen igen nem igen

árliberalizáció nem igen igen igen igen

a magánszektor 
fejlődését segítő 
törvények igen igen igen nem igen

munkaerő-mobilitás nem igen igen nem igen

magánosítás igen (91) igen (89) nem nem igen (90)

bankreform folyamatban igen nem nem igen

tőkepiac vitatott igen nem nem szűk

csődtörvény nem igen nem nem korlátozott

külkereskedelem
liberalizálása igen igen igen nem

hatókörű

igen

világpiaci nyitás igen igen igen nem igen

földreform nem elkezdődött igen nem nem

Forrás: Granville—Rollo 1992; Stalev 1992; OECD 1992; Williamson 1993; Csaba 1994.

A fenti táblázat tanúsága szerint Magyarországon, Lengyelországban és Bulgáriá
ban 1988 és 1991 vége között mélyreható változások mentek végbe a gazdaság 
intézményi környezetében. Mint azt az OECD (1992) tanulmány bemutatja, ez az 
átalakulás Magyarországon és Lengyelországban inkább egy megtervezett átmenet 
formáját öltötte, ezzel szemben Bulgáriában inkább a szocialista intézmények pusz
ta összeomlása következett be. A Cseh és Szlovák Köztársaságban az átalakulás 
sokkal lassabban ment végbe, Oroszországban pedig a valódi piaci átmenet 1991 
végéig el sem indult.

Kovách (1994) összefoglalja, hogy a volt szovjet blokk országainak mezőgazda
ságában milyen lényeges intézményi változások következtek be, jelentős időbeli el
térésekkel. Bulgáriában és Magyarországon már 1991-től megindult a földreform és 
az üzemszerkezet megváltozása, Szlovákiában 1992-ben, Csehországban és 
Oroszországban 1993-ban, míg Lengyelországban — ahol a mezőgazdasági kollek- 
tivizáció annak idején elmaradt — 1994 előtt nem voltak számottevő változások.
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Mindezek alapján valószínű, hogy a városi és falusi keresők bérei között Csehor
szágban, Szlovákiában és Oroszországban fennmaradtak (legalábbis 1992 elejéig) 
a szocialista rendszerre jellemző különbségek, míg Magyarországon és Bulgáriá
ban, valamint talán Lengyelországban olyan új béreloszlás alakult ki, amelyben már 
a városi és falusi bérek (az egyéb módosító hatások kiszűrésével) nem térnek el 
egymástól szignifikánsan.

M unkanélkü liségi hipotézis

A tulajdonviszonyok és a gazdaság szervezeti struktúrájának megváltozása (terme
lőszövetkezetek átalakulása, az ingázás költségeinek megnövekedése) a vizsgált or
szágokban jelentős munkaerőpiaci változáshoz, a munkanélküliség megjelenéséhez 
járult hozzá. Kelet-Európa országaiban a szocialista modernizáció, mint azt Szelényi 
(1988; 1990) és Hegedűs (1974) is hangsúlyozta, nem tudta felszámolni a törté
netileg is meghatározott tartós strukturális adottságot: a túlnépesedést. A falusi la
kosság arányában nem következett be nagyobb visszaesés a szocialista iparosítás 
időszakában, csak a Szovjetunióban lépte túl a csökkenés aránya a 20 százalékot. 
A kommunista kormányok nem tudtak elég erőforrást összpontosítani arra, hogy új 
településszerkezet alakuljon ki. Az iparosítás olcsóbb útját választották: az ingázás 
lehetőségeinek intézményi feltételeit teremtették meg. A magasabb városi bérek el
sősorban a falusi lakosság azon részének tette lehetővé a városba való elvándor
lást, amely magasabb képzettséggel rendelkezett. A falusi ingázók java része a be
tanított és segédmunkások soraiból került ki. Az alulurbanizáltság illusztrálására idé
zünk néhány adatot, melyek 1988-ra vonatkoznak.

3. táblázat
A mezőgazdasági foglalkoztatottság és a rurális lakosság

mezőgazdasági foglalkoztatottak 
aránya az összfoglalkoztatottak között (%)

vidéki lakosság 
aránya (%)

Oroszország 13.5 35.0
Bulgária 18.6 34.1
Csehország 9.4 24.4
Szlovákia 13.8 24.4
Lengyelország 295 38.4
Magyarország 18.5 40.8

Forrás: Kovách 1994; Eberhadt 1994

A posztszocialista átalakulás időszakában a falusi ingázók jelentős része elveszítette 
városi állását és munkanélkülivé vált. A közlekedés és a munkavállalás összköltsé
geiből az állam által viselt rész (social cost) nagymértékben csökken, ezért minél

53



inkább előrehalad egy ország az átalakulásban (vagyis a leginkább piacosodó or
szágokban) a volt falusi ingázók egyre kevésbé tudnak munkát vállalni a városi 
munkaerőpiacokon. Ezek alapján második hipotézisként azt fogalmazzuk meg, hogy 
minél inkább előrehalad egy ország a piaci átmenetben, annál inkább nő a rurális 
munkanélküliség, és annál nagyobb az esélye annak, hogy egy falusi kereső mun
kanélkülivé váljon.

II. Adatelemzés

1. Л bérkü lönbségek

A redisztributív államszocialista rendszer erőteljes bérkülönbségeket hozott létre a 
városok és falvak között, a gazdasági szektorok közül az állami ipart preferálta, 
kevéssé honorálta a végzettséget, vagyis a klasszikus szocialista bérskála erőtel
jesen különbözött a piaci rendszerekétől. A vizsgált hat ország tényleges bérviszo
nyai nem voltak egyformák, valószínű, hogy az átalakulás előtt a magyarországi 
bérek elrendeződése és a foglalkozások presztízse közelítette leginkább a fejlett 
piaci társadalmakét.

A rurális és városi béreket meghatározó tényezők átalakulásának eltéréseit az 
előbbiek alapján a 4. táblázatban (a 4-10. táblázatokat lásd a tanulmány végén a 
Függelékben) közölt lineáris regressziókkal elemeztük, amelyek alapján a követke
ző tendenciákat figyeltük meg.

1. Mind a hat országban a kérdezettek neme befolyásolja leginkább a bérkü
lönbségeket. A férfiak a nőknél szignifikánsan magasabb bérekkel rendelkeznek, 
amelyek sem a képzettségbeli sem a gazdasági szektorbeli különbségekkel nem 
magyarázhatóak.

2. Az egyes tulajdoni formákhoz tartozó gazdasági egységek szerint nagy a kü
lönbség a bérek között. Az állami tulajdonú cégekhez képest a szövetkezetekben 
alacsonyabbak a bérek, Oroszország kivételével. A privatizált vállalatoknál Magyar- 
országon, Oroszországban és Szlovákiában szignifikánsan magasabbak a bérek, 
mint az állami tulajdonú üzemeknél, a többi három országban ezek a különbségek 
nem jellegzetesek. A privát szférában a bérek mindenütt magasabbak mint a többi 
ágazatban, azonban az eltérések Oroszországban elég csekélyek, Magyarországon 
és Bulgáriában mérsékeltek, a fennmaradó három országban viszont kiemelkedően 
nagyok.

3. A nemzetközi foglalkozási presztízs-index (ISE) értékei és a bérek megoszlása 
között erős kapcsolat van. Leginkább a magyarországi bérek alakulnak az ISE be
sorolásnak megfelelően, ami azt mutathatja, hogy a bérskálák és a presztízsskálák 
itt egyeznek leginkább a fejlett piaci társadalmakéval.

4. A gazdasági szektorok közötti különbségek elsősorban Oroszországban mu
tatnak kapcsolatot a bérekkel. Itt mind az ipari, mind a szolgáltató szektor bérei 
magasabbak az agrárágazatéinál. Magyarországon, Bulgáriában és Szlovákiában is 
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érvényesül ennek a tényezőnek a hatása, azonban kisebb intenzitással, mint Orosz
országban. Csehországban és Lengyelországban a bérek eloszlása és a gazdasági 
szektorhoz tartozás között nincs egyértelmű kapcsolat.

5. A falu-város településkategóriák bevonása az elemzésbe azzal a tanulsággal 
szolgált, hogy Bulgária és Magyarország kivételével mindenütt szignifikánsan ala
csonyabb a falusi keresők bére, mint a városiaké. Ez különbség leginkább Lengyel- 
országra jellemző.

6. A képzettség szerepe a bérek alakulásában mind a hat országban kimagasló. 
Oroszország kivételével, ahol a középfokú képesítéshez tartoznak magasabb bérek, 
mindegyik országban a felsőfokú képesítés jár együtt magasabb bérekkel. A kép
zettségnek Magyarországon van a leginkább béremelő hatása. Ezt követi Lengyel- 
ország, majd utána —  nagyjából hasonló szinten —  Csehország, Szlovákia és 
Bulgária.

7. A szakmai tapasztalat és az életkor hatásainak modellünk alapján csak Orosz
országban van szignifikáns jelentősége. Az adott munkahelyen eltöltött idővel itt a 
bérek is növekednek. A magasabb korcsoportokba tartozóknak, a nyugdíjhoz közel 
állóknak a bére általában alacsonyabb mint a fiatalabbaké. Az azonos munkahelyen 
eltöltött időnek Oroszországon kívül még Szlovákiában van szignifikáns bérnövelő 
hatása, míg az életkor emelkedésével Magyarországon a bérek is nőnek.

2. M unkanélküliség

A társadalmi szegmentáció a korábban állami és szövetkezeti vagyon elsajátítása 
során létrejövő vagyoni differenciálódással, a szocialista korszakban nem létező 
munkanélküliség megjelenésével és a jövedelmi különbségek struktúrájának meg
változásával jelentősen átalakult.

A munkanélkülivé válási esélyeket logisztikus regressziós modell segítségével 
elemeztük (5-10. táblázatok), és a következő eredményeket kaptuk a vizsgált hat 
országra vonatkozólag:

1. Bulgáriában legnagyobb eséllyel azok a falusiak válnak munkanélkülivé, akik
nek alacsony a képzettségük és még távol vannak a nyugdíjazástól. A hajdani kom
munista párttagság csökkenti a munkanélkülivé válás esélyeit.

2. Oroszországban csekély volt a munkanélküliek aránya 1993-ban. Szignifikáns 
befolyásoló tényezőnek csak a fiatal kor és az 1988-as ipari és szolgáltatásbeli 
munkavállalás bizonyult.

3. Szlovákiában a középfokú képzettségűek, a falusi korosabb keresők és a volt 
kommunista párttagok nagyobb védettséget élveznek a munkanélküliséggel szem
ben.

4. Csehországban kicsi volt 1993-ban annak az esélye, hogy valaki munkanélkü
livé váljon. Szignifikánsan csak a képzettség és az 1988-as ipari munkavállalás be
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folyásolta a munkanélküliségi esélyeket. A képzettség csökkenti, míg az ipari mun
kahely növeli az esélyeket.

5. Lengyelországban a képzettség növekedése szintén csökkenti a munkanélküli
vé válás esélyét. Ha valaki 1988-ban szövetkezetben dolgozott, akkor majdnem két
szer nagyobb valószínűséggel válhat munkanélkülivé, mintha az állami szektorban 
dolgozott volna. Viszont ha már akkor is a magánszférában tevékenykedett, akkor 
az esélyráta a felére csökken.

6. A vizsgált hat országból Magyarországon volt az egyik legmagasabb a mun
kanélküliségi ráta 1993-ban. Itt a vidéki fiatalok válnak a legnagyobb valószínű
séggel munkanélkülivé. A nyugdíjhoz közeli életkor, a magasabb iskolai végzettség 
és az 1988-as harmadik szektorbeli állás viszont csökkenti a munkanélkülivé válás 
esélyét.

3. Az átalakulás m odellje i

A rurális és városi bérek különbségeinek és az ezeket kialakító tényezőknek a ma
gyarázata a regresszióanalízisek alapján pontosan rámutatnak a megfigyelt orszá
gok átalakulásának sajátosságaira, amelyek arra engednek következtetni, hogy a 
posztszocialista változásoknak Közép-Kelet-Európa rurális régióban markánsan elté
rő modelljei léteznek. A szocialista rezsimek bukása után minden utódállam számá
ra ugyanaz a feladat fogalmazódott meg: a magántulajdonon alapuló piacgazdaság 
és a parlamenti demokrácia létrehozása. Tanulmányunk egyik legfontosabb ered
ménye, hogy az empirikus adatelemzés eszközeivel az elsők között tudjuk bizo
nyítani, hogy a posztszocialista régió országai a politikai rendszerváltás és a gazda
sági és társadalmi formációváltás látszólag egységes feladatát gyökeresen más 
módokon próbálják megoldani, így a posztszocialista modernizáció modelljei nem 
rendezhetőek hierarchikus sorba. Elemzéseink alapján úgy látjuk, a későbbiekben 
igazolható az a hipotézis, hogy az átmenetnek azok a különbségei, amelyeket a 
rurális társadalmakra koncentrálva mutatunk be, az egyes országok, vagy az orszá
gokat magába foglaló térségek egész társadalmára és gazdaságára is érvényesek.

A posztszocialista korszak társadalmát az institucionális/privatizációs változások 
és a (részben ennek következtében kialakuló) társadalmi/vagyoni-jövedelmi/munka- 
erőpiaci szegmentálódás formálja a leginkább. A kísérlet a magántulajdonon alapuló 
piacgazdaság intézményeinek és jogi kereteinek a kialakítására mindenekelőtt azo
kat a szocialista korszakban létrehozott intézményeket alakította át, amelyek koráb
ban a modernizálásra alkalmatlannak bizonyultak.

A posztszocialista régió átalakulásának meghatározója, hogy miként tudták az 
egyes országok a szocializmustól örökbe kapott társadalmi egyenlőtlenségeket és 
az azokat meghatározó intézményeket átalakítani, valamint ezzel egyidejűleg a 
döntéshozók által kizárólagosan modernizációs útként elfogadott piacosodást 
menedzselni.
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За) Az institucionális változások. A privatizáció

Az institucionális átalakulás meghatározó eleme, amely á vizsgált országokban a 
rurális települések mindkét tő gazdasági szektorában, az iparban és a mezőgazda
ságban is megindult. Mivel az ingázók aránya minden szocialista államban magas 
volt, a privatizációval és a gazdasági recesszióval együtt járó városi, ipari munkanél
küliség is hozzájárult a rurális munkaerő-struktúra szegmentálódásához. A rurális 
munkanélküliek egy nagyobb része korábban ipari ingázó volt.

1988-ban a falusi munkaerő több mint felét mindegyik vizsgált országban az álla
mi szektor, elsősorban az ipar alkalmazta (11. táblázat), és 1988 és 1993 között az 
ipari alkalmazottak aránya is csökkent, a recesszióval és az ezzel párhuzamos pri
vatizációval összefüggésben. Az állami szektor foglalkoztatóképességének erőteljes 
gyengülése a privatizáció, az institucionális változás mellett elsősorban hanem a 
gazdasági recesszió következménye. Ezzel szemben a mezőgazdaság, amelyre 
kétségkívül szintén hatott a piacvesztés és gazdasági hanyatlás, sokkal inkább a 
valódi és radikális institucionális változások színtere.

A mezőgazdaság területén magában az intézményekben következett be a legna
gyobb átalakulás, itt a tulajdonosváltás együtt járt a fennálló szervezeti struktúra 
megváltozásával, amit az átalakulási törvények kényszerítettek ki. A gazdaság más 
ágazataiban viszont általában a tulajdonosváltás olyan formáját alkalmazták, amely a 
fennálló szervezeti struktúrát csak módosítja, nem pedig alapjaiban változtatja meg. 
Hogy mindez miért épp így valósult meg, annak több oka is van, a legfontosabb 
talán mégis az a politikai közmegegyezés, mely szerint a magántulajdonon és ma
gánkezelésen (vagyis a birtoklás és a tulajdonlás összetartozásán) alapuló mező- 
gazdaság jobb eredményekre képes, mint a kolhoz típusú. Az eredményesség 
mellett az is szándékában állt a törvényhozóknak, hogy a földmagántulajdon létre
hozása révén olyan tulajdonososztályt alakítson ki, mely az új demokráciák számára 
társadalmi bázisul szolgál.

A mezőgazdasági privatizáció posztszocialista gyakorlatában a privatizáció gyak
ran a kárpótlás elemeivel keveredett, aminek következtében a tanulmányunkban 
vizsgált országokban egymástól eltérő privatizációs gyakorlat alakult ki. Az alábbiak
ban részletesebben is bemutatjuk ezeket a magánosítási technikákat.

A mezőgazdasági privatizáció a lengyel mezőgazdaságban okozta a legkisebb 
változást 1993-ig, mert a paraszti gazdaságok túlsúlya és a kolhoz típusú szövetke
zetek hiánya miatt csak az állami gazdaságok és az állami földalap használatában 
levő földek, épületek és mezőgazdasági felszerelések magántulajdonba adását indí
tották el. 1994 tavaszáig a kijelölt mezőgazdasági vagyonnak csak nagyon kis szá
zalékát privatizálták ténylegesen.

Magyarországon a szövetkezeti átalakulásról és a kárpótlásról szóló törvények 
határozták meg a mezőgazdaság privatizációját. A szövetkezeti átalakulást szabá
lyozó törvény értelmében nevesíteni kellett az 1300 szövetkezet 260 milliárd forint 
értékű vagyonát. A nevesítés elveiről a szövetkezetek közgyűlései dönthettek. A ne
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vesítéssel a kijelölt vagyon 40 százaléka került a szövetkézetek aktív tagjaihoz, 40 
százalék a szövetkezeti nyugdíjasokhoz és 20 százalék külső tulajdonosokhoz. A 
nevesített vagyon értéke az aktív tagok esetében 300 000, a nyugdíjasok esetében 
270 000, a külső tulajdonosok esetében 100 000 forint volt országos átlagban szá
mítva. A nevesített vagyont 1992 végéig külön eljárással ki lehetett vinni a szövetke
zetekből.

1988-ban az 1300 szövetkezet 5 millió hektáron gazdálkodott, amelyből 1,9 millió 
hektárt jelöltek ki a kárpótlás céljára. Az 1,9 millió hektár privatizálásában azok ve
hettek részt, akik kárpótlási jegyet kaptak, vagy vásároltak. Azok kaptak kárpótlási 
jegyet, akik vagy akiknek a családjai a kollektivizáció során vesztették el földjeiket. A 
kárpótlási jegy értékét a föld nagysága és aranykorona értékkel kifejezett minősége 
határozta meg. A kárpótlási jegy készpénzért értékesíthető, vagy fizetési eszközként 
szolgálhat a kárpótlásra kijelölt földek tényleges privatizálását megvalósító földaukci
ókon, amelyeket 1992. augusztus 15-én kezdtek el, s amelyek még nem zárultak le.

A kárpótlás során vagyonhoz jutottaknak csak a kisebb része működtet családi 
farmot. A többség az átalakult szövetkezeteknek vagy más gazdasági társaságok
nak adta bérbe a földjét. Az 1300 szövetkezet közel egyötödét kellett fizetésképte
lenség miatt felszámolni. A szövetkezetek és állami gazdaságok átalakulása kisebb, 
önálló gazdasági egységek létrehozását eredményezte. A szövetkezetek száma 
1988 és 1994 között 505-tel szaporodott, a gazdasági társaságoké 69-ről 2074-re 
nőtt. A magángazdák száma 1988 és 1993 között 78 700-ról 120 000-re nőtt, míg a 
részidős mezőgazdasági termelésben 1 400 000-1 500 000 háztartás vesz részt.

Bulgáriában a Nagy Nemzetgyűlés 1991-ben fogadta el a földtulajdonról és föld- 
használatról szóló törvényeket, amelyek szerint a kollektivizáció során elvesztett föld
höz hasonló nagyságú és minőségű földet kellett a károsultaknak visszaadni. A 
törvény nem rendelkezett a szövetkezetek pénzének, felszerelésének, állatainak és 
gépeinek privatizálásáról, amiből számos nehézség keletkezett. Az 1992-es szövet
kezeti törvény értelmében a szövetkezetek újraalakítására is lehetőség volt, de a 
használatukban maradt földet és ingó vagyont nevesíteni kellett (Dobreva— Kouzho- 
harova 1993). 1993 júliusáig 431 196-an kérték tulajdonjoguk visszaállítását, a ter
mőföldek 18 százalékára jelentve be igényt. A tulajdonjog teljes visszaállítása 
meglehetősen lassan halad. A szociológiai felmérések tanúsága szerint a kérelme
zők fele a szövetkezeteknek kívánja bérbe adni földjét.

1993 júliusáig 1055 szövetkezet alakult újjá, ebből 729-et regisztráltak törvé
nyesen. A teljes legalitású szövetkezeteknek 207 763 tagja van. A szövetkezetek 
által művelt földek 41 százaléka privát tulajdonban van. A 4 640 171 hektár összes 
művelhető föld 15,4 százalékának, 750 804 hektárnak a tulajdonjogát állították visz- 
sza, és a földbérletekkel együtt az összes föld 32,5 százalékát, 1 545 904 hektáron 
gazdálkodnak farmerek. A privát használatban levő földek 82,9 százaléka szövetke
zeti tagsággal is rendelkező farmereké (Draganova 1993).

A Cseh Köztársaságban a legteljesebb körben adták vissza kollektivizálás során 
elvesztett földtulajdont, csak a háború után kitelepített német kisebbség maradt ki
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—  a Szlovákiából elköltöztetett magyar kisebbséghez hasonlatosan —  a föld tulaj
donjogának visszaállításából. A cseh szövetkezetek átalakulása 1993 januárjára feje
ződött be. A szövetkezetek az 1992-es átalakulási törvény értelmében a vagyon 
nevesítésével indították a privatizációt. A vagyonjegyek 50 százalékát a szövetkezet 
létrehozásakor kollektivizált föld, 30 százalékát a kollektivizált egyéb vagyon, 20 szá
zalékát a szövetkezeteknél végzett munka arányában osztották szét. A privatizáció 
során a szövetkezeteknél dolgozók 80 százalékát nem illette meg a kollektivizált föld 
és egyéb alapján részesedés, ezért a nevesített vagyon nagyobb hányada kívülál
lókhoz került (Swain 1994). Az átalakult szövetkezetek adják a domináns részét a 
cseh mezőgazdasági termelésnek. Átlagosan 1788 hektáron gazdálkodnak. A far
merek száma néhány tízezer. A gépállomások vagyonának 70,3, az állami gazdasá
gok vagyonának 33,3, az egyéb szolgáltatásokat nyújtó vállalatokénak 96,4 
százalékát privatizálták, és 1993-ra 95-96 százalékig magánosították az élelmi
szeripart is a kuponos privatizáció módszerével.

Szlovákiában a földtörvény és az átalakulási törvény (1992) rendelkezett az ag
rárprivatizációról, amelynek célja az eredeti földtulajdon visszaállítása, az ingó mező- 
gazdasági vagyon tulajdonviszonyának regisztrálása volt. A mezőgazdasági 
földterület tulajdonjogának visszaadását 150 hektárnál, az összes földterületét 250 
hektárnál limitálták. 1992 végéig 45 955-en kérték vissza földjeiket. 1993-ban 12 500 
olyan farm működött, ahol a mezőgazdasági termelés volt a családok elsődleges 
megélhetési forrása (Námerova 1993). A szövetkezetek száma 1988 és 1993 között 
630-ról 968-ra növekedett. A szövetkezetek elsősorban a korábbi gazdaságok ki
sebb egységekre bontásával keletkeztek, 1989-ben 2667, 1993-ban 1755 hektár 
volt az átlagos szövetkezeti üzemméret. A szövetkezetek által használt vagyon 41 
százaléka külső tulajdonosok birtokában van, ami számos konfliktus forrása. A tag
ság 37 százaléka rendelkezik fölbirtokkal, míg a földek 15 százaléka olyan tagok 
birtokában, akik csak munkájuk révén részesedtek a vagyonból a nevesítés során 
(Blaas— Pitonak 1994). Az állami gazdaságok privatizálása is a kisebb gazdasági 
egységek kialakításával kezdődött, majd az első privatizálási hullám 269 állami tulaj
donú gazdaságot, mintagazdaságot, szolgáltató vállalatot érintett.

Oroszországban a szovhozok és kolhozok 95 százalékának átalakulása történt 
meg 1993-ban. A kollektivizált gazdaságok átalakulása azonban nem eredményezte 
a farmgazdaságok gyors elterjedését. A 24 344 kolhoz és szovhozból 8373 maradt 
fenn, valamelyest módosítva a szervezeti struktúrát. 272 részvénytársaság, 11 493 
korlátolt felelősségű társaság, 936 családi farmok szövetségeként működő gazda
sági egység és 4000-4500 más típusú gazdasági társaság vagy szövetkezet jött 
létre, 237 szovhoz pedig kolhozzá alakult át. 1992-ben 134 ezer, 1993-ban csak 87 
ezer új farm jött létre, átlagosan 43 hektáron gazdálkodnak. A farmoknak az egész 
orosz mezőgazdaságon belüli arányát jelzi, hogy a művelhető földterület 3,3 szá
zalékát használják és a teljes mezőgazdasági termelés 0,9 százalékát állítják elő 
(Martinova 1993). 1994 elején 270 ezer privát farm működött. 1994-ben az új farmok 
7,1 százaléka szűnt meg.
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3b) Hat ország— öt modell

A jövedelmi és társadalmi differenciálódás, valamint a privatizálás, a gazdasági re
cesszió és a dereguláció következtében végbemenő institucionális változások a ré
gió minden gazdaságát és társadalmát valamilyen mértékben átalakították, vagy 
legalábbis olyan új elemek jelentek meg, amelyek az átsruktúrálódást valószínűleg 
elősegítik. Az átalakulást megindító posztszocialista országok vezetői mindig is 
hangsúlyozták gazdasági, politikai és társadalmi reformjaik sajátosságait, de a köz- 
megítélésben ezek az államok gyakran mégis egységes régióként jelentek meg, 
noha például a »visegrádi« országok, a Balkán vagy a szovjet utódállamok között 
világosan elhatárolható különbségek mutakoztak.

—  Csehország és Szlovákia: privatizáció és hagyományos szegmentálódás

A két országban, történeti közösségük miatt, nagyjából hasonló az átalakulás. A 
modernizálás legfontosabb eleme a posztszocialista korszakban a privát gazdaság 
megjelenése, amely a falusi és a városi társadalmakban egyaránt érezhetően diffe
renciálta a béreket. A vizsgált országok közül itt az egyik legnagyobb a magánszek
tor hatása a bérek differenciálódására, ami pontosan mutatja a cseh és a szlovák 
gazdaság irányváltását. A magántulajdonú és privatizált vállalatoknál tulajdonosként 
vagy alkalmazottként dolgozók aránya 1988 és 1993 között Csehországban 3 szá
zalékról 17 százalékra, Szlovákiában 2,9 százalékról 11,3 százalékra ugrott (11. táb
lázat). A magángazdaság megerősödése ugyanakkor csak kisebb részben alakítot
ta át a jövedelmeket korábban meghatározó tényezők hatását. Megszűnt a gazda
sági szektorokhoz tartozás béreket befolyásoló szerepe, és a falu és város közötti 
ilyen különbség is. A képzettség szignifikánsan — az orosz adatoknál lényegeseb
ben erősebben, a magyarnál lényegesebben gyengébben — hat a bérkülönbsé
gekre, ami azt jelenti, hogy a fejlett piacgazdaságokhoz hasonló differenciálódás, a 
piaci bérstruktúra nem alakult ki ennél a modellnél. Megjelent a posztszocialista or
szágok között legdinamikusabban terjeszkedő magángazdaság, ugyanakkor a tár
sadalmi szegmentálódást a szocialista időszak differenciáló tényezői is erőteljesen 
befolyásolják. Ennél az átalakulási modellnél a magángazdaság dinamizmusa nem 
járt együtt nagyobb számú munkanélküli megjelenésével. A feleslegessé váló mun
kaerőt inkább nyugdíjazták, ami rejtett munkanélküliségként is felfogható, és min
denképpen bizonyítja, hogy ezekben az országokban tudatosan tompítják a társa
dalom szegmentálódását. A magángazdaság elsősorban az állami iparból jutott 
munkaerőhöz, amelynek a létszámvesztése a térség más országaiéhoz hasonlóan 
nagy (12, 13, 14. táblázat). A mezőgazdaságban a szinte teljes körű privatizáció 
ellenére sem vezetett radikális változásokhoz. Az ipar kuponos privatizációja pedig 
olyan gyors magánosítást eredményezett, amelyet nem követett a munkaerő piaci
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differenciálódása és (legalábbis a gazdaságstatisztikák szerint) a termelékenység 
növekedése sem.

—  Lengyelország: redisztribúció a magánszektorban

A lengyel falusi gazdaságnak volt a legnagyobb magánszektora a mezőgazdaság 
szocializálásának elmaradása miatt. 1988-ban a magánszektor már 33,3 százalékát 
foglalkoztatta a vidéki munkaerőnek (11. táblázat), amely 1993-ra —  arányait tekint
ve — a legnagyobb magánszektor Kelet-Európábán. A bérregresszió szerint azon
ban (4. táblázat) a nagy magánszektor ellenére a bérdifferenciálódás erősen re- 
disztributív jellegű maradt. Az ebből a szempontból a fejlett piaci társadalmakétól 
leginkább különböző orosz bérdifferenciálás — egyetlen elemet kivéve — hasonló a 
lengyelhez. A képzettség erőteljes hatással van a lengyel bérekre, ami a differenciá
lás piaci eleme, ugyanakkor megmaradt a redisztribúcióra jellemző falu-város kü
lönbség, amely a bérregresszió szerint a vizsgált országok között itt a legerősebb, 
valamint a gazdasági szektorok szerinti differenciálódás, amely az iparnak kedvez. 
Lengyelországban a városi munkanélküliség sokkal magasabb, mint a falusi, mert 
az alapvetően állami szektorból kikerülő munkaerő egy részét a családi farmok ké
pesek voltak felszívni (13-14. táblázat). A munkanélküliség ugyanakkor megjelent a 
lengyel falvakban is (9,4%). A magángazdaságban a lengyel esetben is magasab
bak a bérek, azonban a falusi magánszféra jövedelmi viszonyait és ezzel a társadal
mi differenciálódást a redisztribúciós eredetű különbségek erőteljesen meghatároz
zák. A kiterjedt lengyel falusi magánszektor teljes piaci átalakulása a redisztribúció 
fennmaradása miatt várat magára.

—  Magyarország: privatizáció és új társadalmi szegmentálódás

Magyarországon volt a lengyel után a legnagyobb a magánszektor 1988-ban, és 
később a kárpótlással összekötve privatizálták a mezőgazdasági szövetkezeteket, 
aminek a hatása éppen kutatásunk kérdőíves szakaszának idején kezdett megmu
tatkozni. A magyar falusi társadalom haladt előre a leginkább a piacosodás folya- 
mátban. Magas a magánszektorban és a privatizált gazdasági egységeknél dolgo
zók aránya (17%; 11. táblázat); a bérregresszió (4. táblázat) a képzettség kiugróan 
magas szerepét jelzi, a magánszektor szignifikánsan differenciálja a béreket; a nem
zetközi foglalkozási presztízskód, amely a piacgazdaságok munkaerő-viszonyait tük
rözi, a magyar béradatokkal mutatja a legtöbb hasonlóságot; a város-falu redisztri- 
butív eredetű megosztottsága a bérek differenciálódása szempontjából megszűnt, 
megmaradtak ugyan a szektorális különbségek.

A piacosodással párhuzamosan a magyar falusi társadalom erőteljesen szeg
mentálódott. Magas a munkanélküliség, 12,6 százalék, és 1988 és 1993 között 13,4 
százalékkal 17,7-ről 31,1 százalékra nőtt a nyugdíjasok aránya (11. táblázat), akik-
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nek egy része a munkanélküliség helyett választotta a nyugdíjat. A magyar falusi 
munkanélküliek között is az állami iparból kikerültek vannak a legnagyobb számban 
(14. táblázat), de az előbbi két modellel ellentétben itt a mezőgazdaságnak az álla
mi dereguláció és a privatizálás módja miatt bekövetkezett összeomlása jelentős 
munkaerőpiaci változásokat eredményezett. A mezőgazdaság privatizálásának ma
gyarországi módja miatt a munkaerőpiac szegmentálódása egyszersmindt vagyoni 
szegmentálódást is magával hozott. A piacgazdaság kiépítésének magyar modellje 
a privatizációt és az erőteljes, a klasszikus kapitalizmusnak megfelelő társadalmi 
szegmentációt és differenciálódást mutatja, szemben a cseh modellel, ahol szintén 
privatizálnak, de igyekeznek a társadalom szegmentálódását elkerülni. A cseh kupo
nos privatizáció tulajdonképpen a szegmentálódás elkerülésének az eszköze. A jövő 
kérdése, hogy a szegmentált magyar falusi társadalom „meztelen" tőkeviszonyai, 
vagy az azt elkerülő, de privatizáló cseh és szlovák társadalom, vagy az egyelőre 
még redisztributívan korlátozott, bár legtöbb munkaerőt foglalkoztató lengyel falusi 
gazdaság és társadalom lesz-e képes a piaci kihívásoknak jobban megfelelni.

—  Bulgária: erős szegmentálódás és gyenge piac

A bolgár mezőgazdasági privatizáció radikális volt, az ipari viszont messze elmaradt 
az eddig tárgyalt országokétól. 1993-ban például az egész országban mindössze öt 
ipari üzemet privatizáltak. A bérregresszió a magyarhoz hasonló eredményeket mu
tat: a posztszocialista időszakban erőteljesen átalakult a bolgár gazdaság és társa
dalom is. A munkanélküliek aránya a magyarénál is magasabb, 15,5 százalék. A 
bolgár mezőgazdaságot teljességgel szétzilálta a privatizáció, a szövetkezetek föld
jét visszakapták az eredeti tulajdonosok, de egy részük nem hagyta el a szövetke
zeteket, amelyek a vizsgált országok közül a legnagyobb arányban foglalkoztatják a 
falusiakat (16,1%; 11. táblázat). Az állami szektort nagyon sokan hagyták el, de a 
gyenge magángazdaság nem tudta még csak részben sem alkalmazni őket. A mo
dernizálás kísérlete Bulgáriában, nevezzük ezt a balkáni modellnek, az erős társa
dalmi szegmentálódást hozta magával, ami viszont nem járt együtt sikeres piacoso
dással és magángazdasággal.

—  Oroszország: redisztributív rendszer, a piacgazdaság erőtlen csírái

A bérregresszió szerint az orosz falvakban és más vidéki településeken nagyon ke
vés változás regisztrálható az államszocializmus redisztribúciós rendjéhez viszonyít
va. Gyakorlatilag 1988 és 1993 között nem történt változás a falusi munkaerő-struk
túrában (11. táblázat). A béreket a szektorális különbségek (az állami ipar elsődle
gességével), a falu-város megosztottság, a munkahelyen töltött idő befolyásolják 
pozitívan, de a képzettség nem. A privát és privatizált gazdasági egységeknél dol
gozók aránya 2,5 százalék és gyakorlatilag nincs munkanélküliség (1,6%). A szövet
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kezeti szektorban dolgozók arányának a növekedése az orosz statisztikai besorolási 
rend miatt a magángazdaság további növekedését jelentheti, de ezzel együtt sem 
állítható, hogy az orosz falvakban lényegesen változott volna az államszocializmus 
redisztributív rendszere.

Összegzés

A posztszocialista időszak intézményi változásai, a privatizáció, a magánszektor erő
södése, a dereguláció átalakították a falu és város redisztribúcióval létrehozott 
egyenlőtlenségeit. A bérek differenciálódását a falu-város megosztottság csökkenő 
mértékben befolyásolja, a falusiak bérét a piacgazdaság kiépítésében legelőrehala- 
dottabb országokban egyre inkább a piaci mechanizmusok alakítják. A jövedelmi 
egyenlőtlenségeknek ugyanakkor új változatai alakulnak ki, amelyeknek meghatáro
zója a foglalkoztatottság. Mint adatelemzésünkben bemutattuk, azokban az orszá
gokban, ahol a falu-város különbség a legkevésbé befolyásolja a bérek differenciá
lódását, épp ott váltak a munkanélküliség, illetve a foglalkoztatottság egyéb formái 
az új típusú egyenlőtlenségek elsődleges meghatározójává.

Az új egyenlőtlenségek elsősorban az intézményi változások következményei, 
amelyek a leginkább a mezőgazdaságot formálták át. Ez azért is kiemelhető, mert 
szinte mindegyik volt szocialista országban nagy volt a mezőgazdaság második 
gazdaságában résztvevők száma. Az állami ipari és szolgáltatási szektort átlagosan 
20 százaléknyi foglalkoztatott hagyta el, részint a magángazdaságba átvonulva, ré
szint munkanélkülivé és nyugdíjassá válva. Az ipari és szolgáltatási szektor létszám
vesztése sokkal inkább a dereguláció és recesszió következtében szükségessé vált 
racionalizáció miatt történt meg és nem az institucionális változások következménye
ként. Az intézményi változások területe a mezőgazdaság, ahol a legelőször és leg
radikálisabban hajtották végre a privatizációt (Oroszország kivételével, ahol az elég 
erőtlen). Az intézményi változások ebben a században megismételt módon a mező- 
gazdaságban zajlottak, amely a falusi népesség egészére hatással lesz, függetlenül 
foglalkoztatásuk módjától.
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FÜGGELÉK

4. táblázat
Az aktív keresők 1992-es bérlogaritmusának lineáris regressziós elemzése

Bulgária Oroszország Szlovákia Csehország Lengyelország Magyarország

nem 
nő (ref.) 
férfi .305*** .332*** .39*** .368*** .354*** .343***

(.006) (.009) (.005) (.005) (.009) (.0 0 0 )
szervezet 
állami (ref.) 
tsz -.032 .095*** -.028# .041** -  0 6 7 * * * -.053**

(.0 1 1 ) (.016) (.0 1 0 ) (.0 1 1 ) (.019) (0 1 0 )

privatizált .015 .063*** .037** .019 .042* .052**
(.0 2 2 ) (.027) (.0 1 1 ) (.0 1 0 ) (.0 2 0 ) (.013)

magán .113*** 040** .194*** .2 0 0 *** .152*** .109***
(.014) (.055) (.0 1 0 ) (.009) (.0 1 1 ) (.008)

ISE92 .157*** .135*** .157*** 1 4 7 *** .167*** .183***
(.0 0 0 ) (.0 0 0 ) (.0 0 0 ) (.0 0 0 ) (.0 0 0 ) (.0 1 0 )

gazdasági ágazat 
mezőgazdaság (ref.) 
ipar .090** .186*** .054* - . 0 0 1 .052 074**

(.0 1 1 ) (.015) (.009) (.0 1 0 ) (.015) (.0 1 0 )

szolgáltatás .025 .170*** .048# -.033 -.025 .061*
(.0 1 1 ) (.014) (.009) (.0 1 0 ) (015) (.0 1 1 )

települési kát. 
városi (ref.) 
falusi -.016 -.060*** -.063*** -.070*** .11 6*** -.034#

(.007) (.0 1 2 ) (.006) (.006) (.0 1 1 ) (.007)
szakképzettség 
alapfokú (ref.) 
középfokú 1 2 2 ** * .082*** .146*** .126*** .160*** .181 ** *

(.008) (.0 1 0 ) (.006) (.007) (.0 1 1 ) (.008)

felsőfokú 2 0 3 * * * 0 6 1 * * * .203*** .217*** .243*** .295***
(.015) (.0 2 1 ) (.0 1 1 ) (.0 1 2 ) (.019) (.013)

szakmai tapasztalat .042 .177*** .093** 095* .043 .054
( . 0 0 0 ) ( .0 0 0 ) ( . 0 0 0 ) (.0 0 1 ) (.015) ( . 0 0 0 )

kornégyzet -.049 -.317*** -.044 - . 0 2 1 . 0 2 0 .119**
( . 0 0 0 ) ( .0 0 0 ) ( . 0 0 0 ) ( . 0 0 0 ) ( . 0 0 0 ) ( . 0 0 0 )

konstans 1.785*** 1.124*** 1.907*** 1.910*** 1.894*** 1.976***
(.016) (.0 2 2 ) (.0 1 2 ) (.014) (.023) (.016)

kiigazított R négyzet .24 . 2 0 .36 .33 .30 .35

(a zárójelben az egyes koefficiensek standard riibái találhatók) 

Szignifikancia szint:
#  p < .1; * p < 05; * *  p <.01; ** *  p <.001.
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A lo g isz tiku s  reg ressz iós  m od e ll (5-10. táb láza t) vá ltozó inak le írása:

kommunista
párttagság 0, ha

1, ha

középfokú 1, ha

felsőfokú 1, ha

ipar 1, ha

szolgáltatás 1, ha

tsz 1, ha

privatizált 1, ha

magán 1, ha

falusi 1, ha

fiatal 1, ha

idős 1, ha

sohasem volt tagja a nemzeti kommunista pártnak, 
igen

középfokú végzettsége van, 0, ha nem 

felsőfokú végzettsége van, 0, ha nem 

az iparban dolgozott 1988-ban, különben 0 

szolgáltatásban dolgozott 1988-ban, különben 0 

a szövetkezetekben dolgozott 1988-ban, különben 0 

a privatizált szférában dolgozott 1988-ban, különben 0 

a magánszférában dolgozott 1988-ban, különben 0 

faluban lakott 1993-ban, különben 0 

életkora 17 és 24 év közötti, különben 0 

életkora 55 év feletti, különben 0

5. táblázat
A munkanélküliség logisztikus regressziós elemzése (1993) 
Bulgária

В S.E. Wald Sig R Esélyráta

kommunista
párttagság -.4207 .2089 4.0559 .0440 -.0335 .6566

középfokú -.5129 .1467 12.2250 0005 -.0747 .5987
felsőfokú -8977 2985 9.0460 .0026 -.0620 .4057
ipar .1412 .2154 4334 .5103 .0000 1.1517
szolgáltatás -.0430 .2220 .0375 .8464 0000 9579
tsz .2464 .2176 1.2227 .2688 .0000 1.2721
privatizált .4621 4596 1.0108 .3147 0000 1.5874
magán -.0552 6295 0077 .9301 0000 .9463
falusi 6782 1497 20.5252 .0000 1006 1.9704
fiatal .1918 .5635 .1158 .7336 .0000 1.2114
idős -9046 1711 27 9510 .0000 -.1190 .4047
konstans -1.9358 .2419 64.0478 .0000

-2  Log Likelihood: 1722.947
illeszkedés: 2837 424

Chi-Square df Sig
Model Chi-Square: 108.958 11 .0000
javulás: 108.958 11 .0000
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6. táblázat
A munkanélküliség logisztikus regressziós elemzése (1993) 
Csehország

В S.E. Wald Sig R Esélyráta

kommunista
párttaqsáq .2864 .3083 .8629 .3529 .0000 1.3316
középfokú -.9767 .3629 7.2412 .0071 -.1002 .3766
felsőfokú -2.1365 1.0207 4.3812 .0363 -.0675 .1181
ipar 1.1629 .6625 3.0807 .0792 .0455 3.1992
szolgáltatás .7784 6837 1.2963 .2549 .0000 2.1779
tsz .0838 5684 .0217 .8828 .0000 1.0874
privatizált -1.0351 1.0191 1.0316 .3098 .0000 .3552
magán .9872 1 0474 .8884 .3459 .0000 2.6838
falusi 0608 .3206 .0359 .8496 .0000 1.0627
fiatal -.2833 1.0264 .0762 .7826 0000 .7533
idős -.4179 .3720 1.2621 .2612 0000 .6584
konstans -5.0596 .8838 32.7721 .0000

-2  Log Likelihood: 495.765
illeszkedés: 3530.796

Chi-Square df Sig
Model Chi-Square: 26.506 11 .0055
javulás: 26.506 11 .0055

7. táblázat
A munkanélküliség logisztikus regressziós elemzése (1993) 
Magyarország

В S.E. Wald Sig R Esélyráta

kommunista
párttagság -.5521 .2666 4.2882 .0384 -.0361 .5758
középfokú -.3910 .1507 6.7311 .0095 -.0518 .6764
felsőfokú -1.4474 .3388 18.2486 .0000 -.0961 .2352
ipar -.2278 .1917 1.4115 .2348 0000 .7963
szolgáltatás -.8169 .2090 15.2838 .0001 -.0869 .4418
tsz -.1017 .1841 .3053 .5806 .0000 .9033
privatizált -.7091 .5316 1.7787 .1823 0000 .4921
magán .0203 2648 .0059 9388 0000 1.0205
falusi .2517 .1379 3.3315 0680 .0275 1.2862
fiatal .5379 .2609 4.2510 0392 0358 1.7124
idős -.3920 .1747 5.0357 .0248 -.0415 .6757
konstans -1.2400 .2076 35.6704 .0000

-2  Log Likelihood: 1656.251
illeszkedés: 2262.505

Chi-Square df Sig
Model Chi-Square: 103.933 11 .0000
javulás: 103.933 11 0000
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8. táblázat
A munkanélküliség logisztikus regressziós elemzése (1993) 
Lengyelország

В SE. Wald Sig R Esélyráta

kommunista
párttagság
középfokú -.2763 .1935 2.0388 .1533 -.0062 .7586
felsőfokú -1.9578 .6750 8.4124 .0037 -.0798 .1412
ipar .1700 .2855 .3546 .5515 .0000 1.1853
szolgáltatás -.0617 .2927 .0445 8329 .0000 .9401
tsz 6684 .2408 7.7054 .0055 .0753 1.9511
privatizált -.2472 .6870 1295 .7190 .0000 .7810
magán -.7347 .3492 4.4257 .0354 -.0491 .4797
falusi
fiatal

-.1028 .2073 .2460 .6199 .0000 .9023

idős -.6706 .2660 .6.3567 .0117 -.0658 .5114
konstans -2.2992 .3051 56.7794 .0000

-2  Log Likelihood: 962.148
illeszkedés: 1991.810

Chi-Square df Sig
Model Chi-Square 43.808 9 .0000
javulás: 43.808 9 .0000

9. táblázat
A munkanélküliség logisztikus regressziós elemzése (1993) 
Oroszország

В S.E. Wald Sig R Esélyráta

kommunista
oárttaqsáa -2.3877 1.5692 2.3152 .1281 -.0285 .0918
középfokú .3084 .3763 .6715 .4125 .0000 1.3612
felsőfokú .1237 .5719 .0468 .8288 .0000 1.1316
ipar 1.8246 .9371 3.7910 .0515 .0680 6.2005
szolgáltatás 2.0231 .9197 4.8388 .0278 .0856 7.5617
tsz -5  5206 16.0713 .1180 .7312 .0000 .0040
privatizált -5.5073 26.0851 .0446 .8328 .0000 .0041
magán -5.8304 41.3456 .0199 .8879 .0000 .0029
falusi .4541 .3939 1.3291 .2490 .0000 1.5747
fiatal 1.1577 6943 2.7801 .0954 .0449 3.1825
idős -.2906 .4271 .4630 .4962 0000 .7478
konstans -6.3089 9607 43.1249 .0000

-2  Log Likelihood: 365.574
illeszkedés: 3028.649

Chi-Square df Sig
Model Chi-Square 22.032 11 .0241
javulás: 22.032 11 .0241
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10. táblázat
A munkanélküliség logisztikus regressziós elemzése (1993) 
Szlovákia

В SE. Wald Sig R Esélyráta

kommunista
párttagság -.5021 .2868 3.0644 .0800 -.0302 .6052
középfokú -.7387 .2014 13.4485 .0002 -.0989 .4777
felsőfokú -7.6800 92734 .6859 .4076 .0000 .0005
ipar -.1527 2772 .3036 .5816 .0000 .8584
szolgáltatás -.5508 2971 3.4364 .0638 -.0350 .5765
tsz -.4367 .3638 1.4412 .2299 .0000 .6462
privatizált -.5354 .5698 .8830 .3474 .0000 .5854
magán .9100 .9927 .8403 .3593 .0000 2.4844
falusi -.5223 .1881 7.7120 .0055 -.0699 .5931
fiatal .4451 .3995 1.2412 .2652 .0000 1.5606
idős -.9281 .2596 12.7791 .0004 -.0960 .3953
konstans -1.8232 .2832 41.4402 .0000

-2  Log Likelihood: 1085.350 
illeszkedés: 2714.615

Chi-Square df Sig
Model Chi-Square: 84.141 11 .0000
javulás: 84.141 11 .0000
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11. táb láza t
A  fa lu s i la kossá g  szervezeti besoro lása  1988-ban és '19 93 -ba n

Bulgária Oroszország Szlovákia Csehország Lengyelország Magyarország
1988 1993 1988 1993 1988 1993 1988 1993 1988 1993 1988 1993

állami 54.0 35.7 87.5 78.4 68.6 48.9 62.3 38.7 51.6 36.8 53.1 30.3
tsz 27.5 16.1 3.5 5.8 15.7 10.8 15.9 10.1 10.5 6.0 21.5 8.9
privatizált 1.4 1.2 0.6 2.0 2.2 4.6 2.4 6.9 1.8 3.0 1.6 4.7
magán 1.5 4.2 0.5 0.5 0.7 6.7 0.6 12.1 33.3 37.6 5.8 12.3
munkanélküli 1.0 15.5 - 1.6 - 3.9 - 1.5 1.0 9.4 0.3 12.6
nyugdíjas 14.6 27.3 7.8 11.7 12.8 25.2 18.8 30.7 1.8 7.2 17.7 31.1

esetszám 1504 1629 1064 1168 1625 1742 1349 1407 924 979 1128 1207

hiányzó N 317 192 240 136 382 265 197 139 363 308 261 183
% 17.4 10.5 18.4 10.4 19.0 13.2 12.7 9.0 28.2 23.9 18.8 13.2

12. táblázat
1988-as szervezeti besorolása az 1993-as munkanélkülieknek

Csehország Lengyelország Oroszország Szlovákia Bulgária Magyarország
városi falusi városi falusi városi falusi városi falusi városi falusi városi falusi

állami 86.0 95.4 67.8 72.9 100.0 100.0 91.9 84.2 91.6 59.3 72.7 61.7
tsz 7.9 4.6 19.2 17.6 - - 4.3 14.4 5.9 35.2 15.2 30.1
privatizált 3.1 - 1.0 3.1 - - 2.6 1.4 2.0 3.1 1.2 1.6
privát 3.1 - 10.8 6.4 - - 1.2 - 0.5 2.5 11.0 6.6

esetszám 38 21 94 46 25 10 101 50 154 179 187 131



13. táb lázat
Az 1988-ban a tsz-ekben do lg o zó k  szervezeti beso ro lása  1993-ban

Bulgária Oroszország Szlovákia Csehország Lengyelország Magyarország
városi falusi városi falusi városi falusi városi falusi városi falusi városi falusi

állami 9.2 6.6 4.7 4.4 11.3 4.0 10.8 6.8 10.2 3.5 7.9 6.5
tsz 66.2 54.4 95.3 82.1 65.6 662 38.3 55.1 38.2 57.0 44.7 38.5
privatizált - - - - 1.7 1.0 4.2 1.0 6.7 4.5 1.8 2.7
magán 5.8 2.9 - - 10.2 6.8 25.8 18.0 25.2 16.1 18.1 11.7
munkanélküli 7.8 15.7 - - 5.0 2.9 2.5 0.5 13.1 10.1 10.6 17.5
nyugdíjas 10.9 20.5 - 13.5 6.2 19.2 18.3 18.5 6.8 8.8 16.8 23.1
esetszám 116 403 62 37 87 246 120 205 138 79 267 226

hiányzó N 15 2 15 15 37 40

14. táblázat
te  1988-ban állami szférában dolgozók 1993-as szervezeti besorolása

Bulgária Oroszország Szlovákia Csehország Lengyelország Magyarország
városi falusi városi falusi városi falusi városi falusi városi falusi városi falusi

állami 70.9 64.1 84.8 88.7 694 70 7 61.5 61.1 70.5 73.1 56.8 53.0
tsz 0.3 3.1 3.9 2.9 0.8 1.8 0.4 1.6 1.2 0.9 1.1 1.9
privatizált 0.7 0.6 2.9 1.1 3.8 3.2 5.6 6.2 4.6 2.9 3.9 4.2
magán 8.7 3.9 0.6 0.4 11.0 5.8 15.8 12.0 11.8 9.0 11.2 9.0
munkanélküli 7.1 12.5 1.1 1.1 5.3 3.9 1.2 1.8 5.8 7.9 9.9 14.4
nyugdíjas 12.3 15.8 6.7 5.9 9.7 14.6 15.5 17.3 6.1 6.2 16.9 17.5
esetszám 1878 732 2296 883 1743 1033 2362 769 1105 405 1327 533

hiányzó N 105 147 205 187 183 125



Moksony Ferenc

A FEJLŐDÉS ÁRA VAGY AZ ELMARADOTTSÁG ÁTKA?
AZ ÖNGYILKOSSÁG ALAKULÁSA MAGYARORSZÁG 
KÖZSÉGEIBEN*
A probléma felvetése

Az öngyilkosság melegágyai a múltban elsősorban a városok voltak; a falvak vi
szonylag védettnek bizonyultak a deviáns viselkedés e formájával szemben. Termé
szetesen mindig akadtak kivételek, ahogyan mindig akadtak kutatók is, akik az ön
pusztítás városokban tapasztalt sűrűbb előfordulását egyszerűen a halálozások 
pontosabb nyilvántartásával és más hasonló torzító tényezők befolyásával magya
rázták. Mégis, a településtípusok között mutatkozó különbségek elég tartósak és 
általánosak voltak ahhoz, hogy az öngyilkosságot a szakemberek többsége és a 
szélesebb közvélemény egyaránt a modern városi civilizáció vadhajtásának tekintse.

Napjainkra azonban alapvetően megváltozott a helyzet. Az utóbbi néhány évti
zedben a világ számos országában jelentősen emelkedett a vidéki öngyilkosságok 
gyakorisága, s ennek nyomán nem csupán szűkült a rés az egyes településfajták 
között, de több helyen ma már a falvak vezetik e szomorú statisztikát.

Hasonló fordulat tanúi lehetünk hazánkban is. A múlt század végétől úgyszólván 
egészen a második világháború befejezéséig Budapest öngyilkossági arányszáma 
több mint a másfélszerese volt az országos átlagnak. Ezt a hatvanas és hetvenes 
évek folyamán a településtípus szerinti különbségek fokozatos kiegyenlítődése kö
vette, újabban pedig már egyértelműen a községek rovására nyílik az olló a főváros 
és a falvak között.

Mivel magyarázható az önpusztító magatartás vidéken megfigyelt rohamos terje
dése? Ismerve a fiatalok viszonylag magas arányát a községekből elvándorlók kö
zött, kézenfekvő volna e folyamatot egyszerűen a helyi társadalom elöregedésének 
a számlájára írni. Mivel az idősek körében különösen nagy az öngyilkosság kocká
zata, e korosztály népességbeli arányának emelkedése mintegy automatikusan nö
veli e deviáns viselkedésforma gyakoriságát. Az adatok tanúsága szerint azonban e 
tényező szerepe meglehetősen csekély: amint azt egy korábbi munkámban kimutat

* Ez az írás — „A probléma felvetése" című rész kivételével, amely újonnan készült — egy angol 
nyelvű előadás fordítása. A magyar szöveg elkészítésében Hegedűs Rita és Szuly Kinga volt 
segítségemre, amit ezúton is szeretnék megköszönni. A cikk alapjául szolgáló vizsgálatot a 
Társadalmi Beilleszkedési Zavarok kutatási program keretében végeztem. A programot vezető 
Pataki Ferenc támogatása nagymértékben hozzájárult munkám sikeréhez. Az adatgyűjtésben 
Barna József (VÁTI), Juhász Éva (TÁRKI), Kovács Jánosné (KSH), Liptay Gabriella (BKE 
Szociológia Tanszék), Merkl Ildikó (TÁRKI) és Schaeffer Lajos (KSH) segítettek. Szakmai 
tanácsaikért köszönettel tartozom Cseh-Szombathy Lászlónak és Róna-Tas Ákosnak.
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tam, a falvak öngyilkossági arányszáma a hetvenes évek folyamán lényegesen me
redekebben ívelt felfelé annál, amit pusztán a korösszetétel módosulása indokolt.

Mostani dolgozatomban két olyan magyarázat tapasztalati ellenőrzésére teszek 
kísérletet, amelyek az iménti demográfiai érveléssel ellentétben nem csupán látszó
lagosnak, a népesedési folyamatok műtermékének tekintik a községekben élők ön
gyilkossági veszéiyeztettségének növekedését. Az egyik szerint (Jarosz 1985) e 
növekedés lényegében a modem ipari-városi életviszonyok térhódításának követ
kezménye: amint a korábban a városokban lezajlott társadalmi-gazdasági változá
sok elérték a falvakat, amint az iparosodás és az új magatartásminták megjelenése 
nyomán a vidék mind inkább fölzárkózott az urbanizáció magasabb fokán álló tele
pülésekhez, úgy szaporodtak a községekben azok a deviáns jelenségek —  köztük 
az önpusztítás — , amelyek egykor jórészt a városokra korlátozódtak. Ebben a felfo
gásban a falvak mintegy megkésett követői a városoknak; sorsuk alakulásában 
amazok története ismétlődik.

A másik elképzelés (Wilkinson— Israel, 1984) a falvak hagyományos földrajzi 
adottságainak megváltozott szerepével hozza összefüggésbe az öngyilkosság terje
dését. A múltban, amikor a mindennapi élet döntően a falu határán belül zajlott, a 
községek szétszórt elhelyezkedése, térbeli elszigeteltsége elősegítette az ott élő né
pesség egységes, szilárd közösséggé formálódását. Napjainkban, a fejlett telepü
lésközi munkamegosztás korában azonban ugyanezek a földrajzi sajátosságok már 
nem erősítik, hanem épp ellenkezőleg, gyengítik a helyi társadalom összeforrott- 
ságát.

A kétféle magyarázatból a vidék modernizálódásának s e modernizálódás hatá
sának eltérő megítélése rajzolódik ki. Az első szerint a falusi közösségek fölbomlá
sa, s ennek nyomán a deviáns magatartásformák elharapózása mögött e 
településtípus gyökeres átalakulása rejlik; az, hogy a mélyreható változások sodrá
ba, az ipari társadalom vérkeringésébe kerülve a vidék elveszítette hagyományos 
jellegzetességeit, s mind inkább a városok tulajdonságait öltötte magára. A második 
ezzel szemben épp a hagyományos vonások továbbélését hangsúlyozza; továbbé
lését egy olyan korban, amelyben azonban már teljesen más társada
lomszerveződési formák uralkodnak. Az első felfogásban a községek az általános 
fejlődési folyamat aktív szereplői; a másodikban épp ellenkezőleg: a mozdulatlan
ság és elmaradottság szigetei egy minden ízében korszerűsödő társadalomban.

A modernizálódás szerepének e kétféle megítélése felbukkan a deviáns maga
tartással kapcsolatos hazai kutatásokban és vitákban is. Az öngyilkosság, a bűnö
zés és más hasonló jelenségek terjedését sokan azoknak a mélyreható társadalmi 
változásoknak — az iparosodásnak, a városiasodásnak s a velük együtt járó foglal
kozási és földrajzi mobilitásnak — a számlájára írják, amelyek a népesség tekinté
lyes részét kiszakították korábbi életkereteiből, s amelyek ezáltal időleges vagy 
tartós alkalmazkodási zavarok forrásai lehettek. Mások ugyanakkor épp a fejlődés 
hiányát, illetve megrekedését vagy visszafordulását sejtik a társadalmi problémák 
szaporodásának hátterében. Ez utóbbi álláspont képviselői gyakran utalnak például
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az aprófalvak „leépülésének” kedvezőtlen következményeire, arra, hogy a különféle 
— oktatási, közigazgatási, vallási és más — intézmények megszűnését általában a 
helyi társadalom szétesése, de legalábbis az azt összetartó erők jelentős gyengülé
se kíséri. Idehaza is megoszlanak tehát a vélemények arról, hogy a deviáns viselke
désformák gyakoribbá válása mennyiben a társadalmi-gazdasági fejlődés ára, 
szükségszerű velejárója, és mennyiben épp ellenkezőleg: a modernizációs folyamat 
elakadásának, az ipari-városi civilizáció peremére szorulásnak a következménye. 
Dolgozatom, szándéka szerint, szerény hozzájárulás e fontos kérdés tisztázásához.

A vizsgálat leírása

A módszertani szakirodalom döntő kísérletnek nevezi az egymással szemben álló 
elméletek ellenőrzésének azt a módját, amikor az elméletekből levezetett tapasz
talati következményeket úgy választjuk meg, hogy azok kölcsönösen tagadják egy
mást. Az általam végzett vizsgálat effajta döntő kísérletnek tekinthető: a vidéki ön- 
gyilkosságok terjedésének kétféle magyarázata között a modernizáció szerepének 
eltérő megítélése alapján próbáltam meg választani. Ha ugyanis az önpusztítás ter
jedése a falvakban valóban a vidék mélyreható átalakulásának következménye, ak
kor azokban a községekben, amelyek előbbre járnak ebben a folyamatban, vélhető
leg sűrűbb az öngyilkosság, mint azokban, amelyek még alig vagy egyáltalán nem 
léptek a fejlődés útjára. Ebben az esetben tehát pozitív összefüggés várható a mo
dernizáció foka és a deviáns viselkedés e formájának gyakorisága között. Ha vi
szont a másik elképzelés a helyes —  vagyis ha a falvak térbeli elszigeteltsége áll a 
szaporodó vidéki öngyilkosságok hátterében — , akkor inkább negatív kapcsolatra 
számíthatunk: az önpusztítás mértéke ekkor azokon a településeken lesz kiemelke
dően magas, amelyeket kevéssé érintettek meg az elmúlt évtizedek változásai, 
amelyek —  kedvezőtlen földrajzi adottságaik miatt —  nem tudtak bekapcsolódni a 
modernizáció folyamatába.

A kutatás 600 véletlenszerűen kiválasztott magyarországi falura terjedt ki. A min
tavételi keretet azok a települések alkották, amelyek 1987-ben községnek minősül
tek. A felhasznált adatok részint a halálozási statisztikából, részint a népszámlálá
sokból származtak, az elemzés módszere pedig a hagyományos regresszió volt.

A fő magyarázó változó — amivel a modernizáció fokát igyekeztem megragadni 
—  a mezőgazdasági dolgozók 1960. évi népességbeli aránya volt (AGRI60). Hogy 
ez a mutató valóban az elmúlt évtizedek során bekövetkezett társadalmi-gazdasági 
átalakulást tükrözze, bevontam az elemzésbe a mezőgazdasági dolgozók 1930. évi 
arányát is (AGRI30). Ezzel kiszűrtem a korábbi fejlettségi szintben mutatkozó eltéré
seket, s az 1960. évi mutató most már valóban az 1930 óta eltelt változást mérte.

A függő változó az öngyilkosságok 1982 és 1986 közötti száma volt. Mivel a 
település szintű öngyilkossági arányszámok még több év adatait összevonva is 
rendkívül érzékenyek a véletlen ingadozásokra, a népesség nagyságában mutatko
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zó különbségek kiküszöbölésére nem a hagyományos, vagyis az abszolút számokat 
arányszámokkal helyettesítő megközelítést választottam, hanem a népesség számát 
önálló magyarázó változóként (POPUL) vontam be az elemzésbe. Ez a megoldás 
azonban új problémákat vetett fe l.'A  hagyományos regresszióelemzés feltételezi, 
hogy a hibák varianciája a független változók valamennyi értékénél egyforma; ezt 
hívják a szakirodalomban homoszkedaszticitásnak. Ha viszont egy ritka előfordulású 
eseményt — mint amilyen az öngyilkosság is — szerepeltetünk függő változóként, 
akkor ez a feltétel valószínűleg nem teljesül (Chatterjee— Price 1977: 38-39; Co
hen— Cohen 1975: 252). Az ilyen események ugyanis gyakran Poisson-eloszlásúak, 
a Poisson-változóknak pedig az a sajátosságuk, hogy átlaguk egyenlő a varianciá- 
jukkal. Következésképpen, ha az átlag együtt mozog a magyarázó változóval —  és 
pontosan ezt várjuk, amikor regresszióelemzést végzünk — , akkor a variancia is 
ugyanígy együtt mozog vele, azaz a homoszkedaszticitás feltétele nem teljesül. Ezt 
a nehézséget úgy próbáltam kiküszöbölni, hogy az öngyilkosságok száma helyett 
annak négyzetgyökét használtam függő változóként. Azért választottam a négyzet
gyök-transzformációt, mert egy Poisson-változó négyzetgyökének a varianciája füg
getlen az átlagától (Chatterjee—Price 1977: 39). Ez a megoldás azzal a további 
haszonnal is járt, hogy a függő változó eloszlása közelebb került a normálishoz, ami 
a szignifikancia teszt alkalmazásának egyik feltétele.

Eredmények

Az 1. táblázatban bemutatott eredmények megkérdőjelezik azt az elképzelést, amely 
a modernizáció térhódításában látja a községi öngyilkosságok terjedésének fő okát.

1. táblázat
A modernizáció hatása az öngyilkosságra: a regresszióelemzés eredményei

Variable Coefficient Standard error T-value Significance 
of T-value

AGRI60 .011958 .002798 4.274 .0000
POPUL 1 257085E-04 4.81075E-06 26.131 .0000
AGRI30 8.705588E-04 .003862 .225 .8218
Constant -.329171 .252435 -1.304 .1928

N = 526 R2 = .58965 Adj. R2 = .587292

Amint azt az AGRI60 nevű változó pozitív regressziós együtthatója jelzi, az elmara
dott településeken lényegesen gyakoribb volt az öngyilkosság a nyolcvanas évek
ben, mint azokban a falvakban, amelyek előbbre jártak a társadalmi-gazdasági át
alakulásban. A mélyreható változások tehát, úgy tűnik, nincsenek káros hatással a
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lelki egészségre; épp ellenkezőleg: a változás hiánya, a társadalom többi részétől 
való leszakadás az, ami növeli az önpusztítás kockázatát.

Alternatív magyarázatok

Mindezeket az eredményeket azonban óvatosan kell kezelnünk. Az egyik tényező, 
amely torz következtetések forrása lehet, a népesség összetétele. Azokban a falvak
ban, amelyekben a fejlődés szintje alacsony, értelemszerűen nagyobb a mezőgaz
dasági keresők aránya, és rendszerint magasabb az átlagéletkor is. Mivel a mező- 
gazdasági dolgozók, illetve az idősek körében általában meglehetősen nagy az ön
pusztítás kockázata, könnyen lehet, hogy a fejletlen területeken nem az elmaradott
ság miatt gyakori az öngyilkosság, hanem egyszerűen azért, mert nagyobb a súlya 
a népességben azoknak a csoportoknak, amelyek eleve veszélyeztetettebbek az 
önpusztítás szempontjából. Bár az ilyen csoportok túlsúlya — részben legalábbis — 
kétségkívül az alacsony fejlettségi szint követ- kezménye, mégis van értelme annak, 
hogy elkülönítsük az összetételhatást a helyi környezet valódi befolyásától.

A kormegoszlásban tapasztható eltérések kiszűrése érdekében megismételtem 
az elemzést az életkor mint új magyarázó változó (AGE) bevonásával. A kis eset
szám miatt két nagy korcsoporttal dolgoztam, 0-val kódolva a 60 éven aluliakat, 
1-gyel pedig a 60 éves vagy annál idősebb személyeket.

2. táblázat
A modernizáció hatása az öngyilkosságra a korösszetétel hatásának kiszűrése után: 
a regresszióelemzés eredményei

Variable Coefficient Standard error T-value Significance 
of T-value

AGRI60 .004814 .001579 3.048 .0024
POPUL 1 621768E-04 7.02194E-06 23.096 .0000
AGRI30 -.002260 .002152 -1.050 2940
AGE .171261 043722 3.917 .0001
Constant .039353 .140827 .279 .7800

N = 1032 R2 = .38223 Adj. R2 = .37982

Amint az a 2. táblázatból kitűnik, az elmaradottságnak az öngyilkosságra gyakorolt 
kedvezőtlen hatása valamelyest csökkent, de még mindig statisztikailag szignifikáns 
maradt. Az elmaradott területek öngyilkossági arányszáma tehát nem egyszerűen 
azért magasabb, mert az ott élők idősebbek.

Sajnos a foglalkozást — a szükséges adatok hiánya miatt — nem tudtam bevon
ni a regresszióelemzésbe, ezért ebben az esetben indirekt standardizálást alkalmaz
tam. Ez a módszer széles körben használatos a demográfiában (az eljárás részletes
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leírását lásd pl. Fleiss 1973: 158-163). Fő előnye, hogy szemben a regresszióelem
zéssel vagy a direkt standardizálással, nem igényli a függő változó és a zavaró 
tényező — esetünkben a foglalkozás —  együttes eloszlásának az ismeretét. A 
módszer alkalmazásához először kategorizáltam a magyarázó változót — a mező- 
gazdasági dolgozók arányát — , a mediánt választva határpontnak. Ezután az így 
kialakított két településkategóriára kiszámítottam a standardizált öngyilkossági 
arányszámokat. A 3. táblázat ezeket az arányszámokat, valamint a ténylegesen 
megfigyelt, illetve az azonos foglalkozás-specifikus arányszámok feltételezése mel
lett kapott hipotetikus arányszámokat mutatja.

3. táblázat
A közvetett standardizes eredményei

Mezőgazdasági Megfigyelt Várható Közvetetten
dolgozók aránya öngyilkos- öngyilkos- standardizált
1960-ban sági arány sági arány öngyilkossági arány

Alacsony 40.56 45.37 40.23
Magas 60.06 49.16 54.97

A két standardizált mutatót összehasonlítva látható, hogy a elmaradott területeken 
még akkor is nagyobb az öngyilkosság kockázata, ha kiszűrjük a foglalkozási szer
kezetben mutatkozó eltéréseket.

Az összetételhatás azonban csak az egyik lehetséges hibaforrás. Egy másik té
nyező, amelynek torzító hatásával számolnunk kell, a függő változó szerinti szelek
ció. Mivel az öngyilkosság időben egymást követő értékei — sok más társadalmi 
jelenséghez hasonlóan —  általában pozitívan korrelálnak, ha az önpusztítás múltbeli 
gyakorisága negatív kapcsolatban áll a későbbi társadalmi-gazdasági fejlődéssel, 
akkor ez hamis negatív összefüggést eredményezhet a modernizáció és a későbbi 
öngyilkossági arányszám között. Vagyis elképzelhető, hogy az elmaradott települé
seken nem a társadalmi átalakulás hiánya miatt volt gyakoribb az önpusztítás a 
nyolcvanas években, hanem azért, mert ezekben a falvakban már a múltban is sűrű 
volt az öngyilkosság, s az ilyen „deviáns múltú" községekben később azután lassú 
volt a társadalmi-gazdasági fejlődés üteme. Bár az önpusztítás korábbi gyakorisá
gának a későbbi fejlődésre gyakorolt közvetlen oksági hatása nem tűnik túlzottan 
valószínűnek, a múltbeli fejlettségi szint mint harmadik változó létrehozhat hamis 
kapcsolatot e két tényező között. (Lásd az alábbi ábrát, ahol a szaggatott vonal jelzi 
a hamis összefüggéseket.)
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A m ú ltb e li fe jle ttség  sze lekc iós  hatása

múltbeli gazdasági 
fejlettség

'  .+
V

/

múltbeli öngyilkossági 
gyakoriság

+

modernizáció későbbi
öngyilkossági

gyakoriság

A fenti érvelésből nem csupán a szelekciós hatás mechanizmusa rajzolódik ki, ha
nem egyszersmind az a mód is, ahogyan e hatást kiszűrhetjük. Ha ugyanis a sze
lekciós torzítás fő forrása valóban az, hogy a múltbeli gazdasági helyzet hamis kap
csolatot hoz létre az önpusztítás korábbi mértéke és a későbbi modernizáció között, 
akkor nekünk mindössze annyi dolgunk van, hogy a múltbeli fejlettség valamilyen 
mutatóját kontroll változóként bevonjuk az elemzésbe. A mezőgazdasági dolgozók 
1930. évi aránya egyike ezeknek a mutatóknak, ennek a változónak a szerepelteté
se pedig —  amint azt láttuk (1. táblázat) —  nem befolyásolja a későbbi modernizá
ciónak az öngyilkosságra gyakorolt hatását. Valószínűnek látszik tehát, hogy az ön- 
gyilkosságoknak a nyolcvanas években tapasztalt sűrű előfordulása az elmaradott 
településeken nem pusztán annak a következménye, hogy e falvak lakói már a múlt
ban —  az 1940-es és 1950-es években elkezdődött mélyreható átalakulást megelő
zően —  is hajlamosabbak voltak az önpusztításra.

Kiküszöbölvén a népességösszetétel és a szelekció lehetséges torzító hatásait, 
szembe kell néznünk egy további problémával.1 A modernizációnak az a mutatója, 
melyet ebben a kutatásban használtam, alkalmas ugyan a mezőgazdaság és a 
többi gazdasági szektor közötti folyamatok megragadására, nem érzékeny viszont a 
mezőgazdaságon belül lezajló változásokra. Lehetséges ezért, hogy ami a változás 
hiányaként jelenik meg, az valójában a magyar parasztság nagy átalakulása —  a 
saját földjén gazdálkodó magángazdától a nagy szövetkezetekben alkalmazott mun
kavállalóig. Ha tényleg ez a helyzet, akkor az öngyilkosság sűrű előfordulása a nagy 
mezőgazdasági népességgel rendelkező falvakban nem az elmaradottság, hanem 
inkább az erőszakos téeszesítés kedvezőtlen hatását mutatná.

Többféleképpen is megpróbáltam ellenőrizni ezt az alternatív magyarázatot. Egy
részt újrafuttattam a regressziót a modernizáció egy olyan új mutatójával, amelyet 
valószínűleg kevésbé torzít a mezőgazdasági termelés formájában az 1950-es és 
1960-as években bekövetkezett drámai változás. Ez az új mutató az 1949 és 1969 
közötti —  a kiinduló népesség százalékában kifejezett — vándorlási egyenleg volt 
(MIGRA). Ha ezt a változót használva a gazdaságilag fejletlenebb falvakban még 
mindig gyakoribb az öngyilkosság, akkor ez megerősíti azt az eredeti értelmezést, 
miszerint az elmaradottság áll az önpusztítás terjedése mögött. Amint az a 4. táblá
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zatból kitűnik, a vándorlási egyenleg együtthatója szignifikáns és a várt előjelű: minél 
nagyobb a népességveszteség, annál nagyobb az öngyilkosság kockázata.

4. táblázat
Regresszióelemzés a modernizáció új mutatójával

Variable Coefficient Standard error T-value Significance 
of T-value

MIGRA -.004885 .001745 -2.799 .0053
POPUL 1.259725E-04 4.88241 E-06 25.801 .0000
AGRI30 .009273 .003076 3.015 .0027
Constant -.319823 .255570 -1.251 .2113

N = 526 R2 =  .58157 Adj. R2 = .57916

Megpróbáltam más módon is tisztázni a kérdést: tapasztalati következményeket 
származtattam az alternatív magyarázatból. Ha az öngyilkosság sűrűbb előfordulása 
azokban a falvakban, ahol a mezőgazdasági munkások aránya nagyobb, tényleg az 
erőszakos téeszesítés miatti stressznek tulajdonítható, akkor a kapcsolatnak gyen
gébbnek kellene lennie azokban a községekben, ahol a nagyüzemi mezőgazdasági 
termelésnek mélyebb történelmi hagyományai vannak, mivel ezeken a településeken 
az emberek feltételezhetően könnyebben alkalmazkodtak az új helyzethez. A felte
vés ellenőrzésére egy interakciós változót vontam be az elemzésbe (INTERACT): a 
mezőgazdasági dolgozók 1960. évi arányát összeszoroztam a cselédeknek a me
zőgazdasági népességen belüli 1930. évi arányával (FARMHAND). Csökkentendő a 
korrelációt a létrehozott új változó és az eredeti mutatók között, az adatokat az 
Aiken és West (1991) által javasolt módon transzformáltam, vagyis először a válto
zókat átlagtól vett eltérésként fejeztem ki, majd az így módosított értékeket szoroz
tam össze.

Az eredmények, amint azt az 5. táblázat mutatja, nincsenek összhangban azzal a 
feltevéssel, miszerint a nagyüzemi mezőgazdaság történeti hagyománya mérsékli a 
későbbi téeszesítés kedvezőtlen hatásait. Ennek alapján megalapozottnak látszik az 
a következtetés, hogy a mezőgazdasági dolgozók arányának az öngyilkosságra 
gyakorolt befolyása valóban a társadalmi-gazdasági elmaradottság, nem pedig a 
kollektivizálás káros következményeit tükrözi.
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5. táblázat
A nagyüzemi mezőgazdasági termelés történeti hagyományának interakciós hatása

Variable Coefficient Standard error T-value Significance 
of T-value

POPUL 1 258762E-04 4.84795E-06 25.965 .0000
AGRI30 4.797429E-04 .003959 .121 .9036
FARMHAND -.001917 .004086 -.469 .6391
AGRI60 .012132 .002829 4.288 0000
INTERACT 6.173181E-06 2.19060E-04 .028 .9775
Constant .500908 .328501 1.525 .1279

N = 526 R2 = .58983 Adj. R2 = .58588

A deviáns szubkultúra szerepe

Az elmaradottság hatása, e hatás erőssége feltehetőleg nem független az öngyil
kosság mint magatartás társadalmi megítélésétől. A társadalmi-gazdasági változá
sok hiányának kedvezőtlen befolyása valószínűleg erősebb azokon a településeken, 
ahol a népesség nagy része elfogadja az önpusztítást mint a mindennapi életben 
fölmerülő problémák „megoldásának” egyik lehetséges módját. Interakciós hatást 
gyaníthatunk tehát egyfelől azon tényezők között, melyek az önkéntes halál felé ta
szítják az embereket, másfelől azok között, melyek az élet feladása felé húzzák őket; 
ez utóbbiak felerősítik az előbbiek szerepét.

E gondolatmenet ellenőrzésére interakciós változót hoztam létre: a mezőgazda- 
sági dolgozók 1960. évi arányát összeszoroztam az adott falut magába foglaló me
gye 1964 és 1966 közötti öngyilkossági arányszámával, ez utóbbi mutatót használva 
a deviáns szubkultúra közelítő mutatójaként (COUNTY). A multikollinearitást csök
kentendő ezúttal is az Aiken és West által javasolt transzformációt alkalmaztam.

A számítási eredmények a 6. táblázatban láthatók.

6. táblázat
A deviáns szubkultúra interakciós hatása

Variable Coefficient Standard error T-value Significance 
of T-value

POPUL 1.147348E-04 5.07793E-06 22.595 .0000
AGRI60 .010662 .002731 3.904 .0001
AGRI30 -4.85396E-04 .003698 -.131 .8956
COUNTY .029554 .006212 4.757 .0000
INTERACT .001367 3.70511E-04 3.689 .0002
Constant .659620 .308275 2.140 .0328

N = 526 R2 = .62694 Adj. R2 = .62335
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A „deviáns szubkultúra" léte, úgy tűnik, valóban felerősíti az elmaradottság hatását: 
ahogy azt az interakciós változó pozitív együtthatója jelzi, ez a hatás annál nagyobb, 
minél magasabb a megye öngyilkossági arányszáma, azaz minél mélyebben gyö
kerezik a lakosságban az öngyilkossággal szembeni tolerancia.

Következtetések

Dolgozatom elején két különböző elképzelést vázoltam föl, amelyek a vidéki öngyil
kosságok terjedését próbálták megmagyarázni. A bemutatott eredmények egyértel
műen cáfolják a kettő közül az elsőt, amelyik a modernizáció káros következményeit 
hangsúlyozza, és alátámasztani látszanak a másodikat, azt, amelyik a földrajzi té
nyezőknek a társadalmi integráltságra gyakorolt hatását állítja középpontba.

Bár a két magyarázat közötti választás önmagában is fontos, a vizsgálat ered
ményeinek megítélésem szerint ezen túlmutató jelentőségük is van. A két elmélet, 
amelynek tapasztalati ellenőrzésére kísérletet tettem, a szociológia két alapvető pa
radigmáját, a társadalmi rend forrására vonatkozó felfogások két fő típusát képvise
li.2 Az első elmélet azt a széles körben elterjedt nézetet tükrözi, miszerint a 
társadalom integráltságának záloga a normák, értékek és személyközi viszonyok 
stabilitása, a kapcsolathálók szorossága, zártsága, végül pedig az emberek által 
követett célok egyformasága, az egyének különféle társadalmi szerepeinek har
móniája.

A második elmélet a társadalmi rendnek egy, az előzőtől alapvetően különböző 
elképzeléséhez kapcsolódik, amelyet főleg közgazdászok vallanak, és amely most 
kezd csak teret nyerni a szociológiában.3 E szerint a nézet szerint az ideális társa
dalmat épp a stabilitás hiánya jellemzi, mivel a jólét alapvető feltétele a változó kör
nyezetre adott gyors válasz, a források állandó újraelosztása, ez pedig nagy fokú 
mobilitással jár, társadalmi és földrajzi értelemben egyaránt.

Ez az alternatív megközelítés a célok és érdekek sokféleségének az értékelésé
ben is eltér a hagyományosabb felfogástól. Mindannyian ismerünk olyan helyzete
ket, amelyekben az egyének törekvéseinek azonossága egyáltalán nem növeli a 
társadalom integráltságát; ellenkezőleg, konfliktust és ellenségességet eredményez. 
A csúcsforgalom idején tapasztalt közlekedési dugók és a nyári tengerparton tolon
gó tömeg bőségesen illusztrálja, mekkora hátrányai lehetnek annak, ha az emberek 
vágyai nem sokszínűek.

Végül a társadalmi rendnek ez az új értelmezése a kapcsolatrendszerek zártsá
gának, szorosságának az előnyeit is megkérdőjelezi. Amint azt Mark Granovetter 
(1973) kimutatta a gyenge kötések — paradox módon — sokkal fontosabbak lehet
nek, mint az erős kapcsolatok; sokkal inkább hozzájárulhatnak a társadalom integ
ráltságához. Ez azért van, mert a gyenge kötések hidat alkotnak azok között a 
társadalmi csoportok között, amelyek másképp nem kapcsolódnának egymáshoz.
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Két különböző paradigma rejlik tehát a vidéki öngyilkosságok alakulását magya
rázó két elmélet mögött, és az elméletek ellenőrzése révén egyszersmind magukat 
a paradigmákat is értékeljük. A bemutatott eredmények alapján a hagyományos 
felfogás, amely a stabilitás, a szoros, zárt kapcsolatháló és az egyformaság szere
pét hangsúlyozza, úgy tűnik, átgondolásra szorul. Ebből azonban nem következik, 
hogy azt a durkheimi gondolatot, amely szerint a társadalmi integráltság megóv az 
ön pusztítástól —  s amely általában a hagyományos paradigmához kapcsolódik —  
el kellene vetni. A társadalmi rend új értelmezése és az öngyilkosság ezen alapuló 
magyarázata teljes mértékben elismeri a társadalmi integráltság jelentőségét, pusz
tán másutt keresi azokat a tényezőket, amelyek a társadalom összeforrottságát erő
sítik. Nem a társadalmi integráltság és az öngyilkosság oksági kapcsolatát kell tehát 
újraértékelni, hanem sokkal inkább az integráltság számára kedvező feltételekre vo
natkozó nézeteinket.

Jegyzetek

1 Ennek a kérdésnek a felvetéséért Róna-Tas Ákosnak (University of California, San Diego) tartozom 
köszönettel.

2 A társadalmi integráltság kétféle felfogásának megkülönböztetésekor nagyban támaszkodtam Mancur 
Olson kitűnő tanulmányára (Olson 1969).

3 A társadalmi integráltságnak ezt a másodikként említett felfogását képviselő szociológusok közül minde
nekelőtt Mark Granovetter (1973) és Peter Blau (1977) nevét kell megemlíteni. Ide sorolható a szerepkonf
liktus lelki egészségre gyakorolt hatásának Peggy Thoits által adott újraértelmezése is (Thoits 1983), 
valamint Stark elmélete, amelynek középpontjában a vallási pluralizmus és a társadalmi integráltság 
kapcsolata áll (Stark 1992).
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TÁRSADALMI ÁTRÉTEGZŐDÉS ÉS SZOCIÁLIS-POLITIKAI 
IDENTIFIKÁCIÓ

1. Rendszerváltás és társadalmi átrétegződés

Az elmúlt évek hazai publicisztikájában s talán társadalomkutatásában is a rend
szerváltás stratifikációs hatásairól szinte egyforma súllyal kapott teret két közkeletű 
megállapítás. Az egyik — a rendszerváltásnak a tulajdoni struktúrákra gyakorolt ha
tásaira, a magántulajdon térnyerésére helyezve a hangsúlyt — a polgárosodás, illet
ve a középrétegesedés előrehaladását konstatálta. A másik tétel polarizációról, szé
les társadalmi rétegek lesüllyedéséről, a középrétegek megroppanásáról beszélt. A 
két tézis tudományos szembesítése mind ez idáig elmaradt. Úgy gondoljuk, nem 
szolgálja a társadalmi tisztánlátást, ha ezek az álláspontok úgy futnak huzamosan 
egymás mellett, hogy a társadalomkutatás nem bontja ki implikációikat, egymással 
való összefüggésüket.

Tanulmányunkban e kérdéseket egy meghatározott nézőpontból, s így kétségkí
vül leszűkítve kívánjuk érinteni. Néhány újabb empirikus adalék alapján elsősorban a 
szociális identitás, rétegpercepció oldaláról közelítünk e témakörhöz. Röviden meg 
kell azonban jegyeznünk, hogy a tisztázást nagymértékben akadályozza a fogalmak 
igen „puha" kezelése, gyakori egymásbacsúszása. Ilyen problémának tekinthető 
akár a polgárosodás és a középrétegesedés gyakorta megfigyelhető, szinonima
ként való felfogása, akár a hagyományos („kispolgári") és az új középrétegek meg
különböztetésének hiánya. Ami az előbbit illeti, nézetünk szerint a polgárosodási és 
a középrétegesedési folyamatok nem mindig párhuzamosak; a priváttőke akkumulá
ciójának időszaka nem mindig vonja maga után a „polgárság" és a „középrétegek" 
egyidejű izmosodását. De a „középrétegek" fogalma is igen eltérő szociális helyze
teket fog át.1 Ha ezúttal nem is vállalkozunk behatóbb fogalmi interpretációra, jelez
zük, hogy — a nemzetközi szakirodalom gyakran alkalmazott fogalomhasználatának 
megfelelően — a hagyományos középrétegeket elsősorban a kistulajdonosi, az új 
középrétegeket lényegében a „fehérgallérosokhoz", alkalmazotti rétegekhez kap
csoljuk.2 A hazai esetben még inkább komplikálja a képet a második gazdaság 
„fél-kispolgárainak” több évtizedes létezése, amely a „hagyományos középrétegek" 
világos képletét is megbontja. A tipikus nyugati tendenciával szemben (ahol a ha
gyományos kispolgári középrétegek visszaszorulásával párhuzamosan emelkedtek 
fel az „új középrétegek" úgy, hogy a tartós gazdasági növekedés következtében 
összességében szélesedtek a középrétegek), a mi esetünkben ellentétes fejlemé
nyekről van szó. A kistulajdonosi-kisvállalkozói réteg számottevően gyarapodott az 
elmúlt évtizedben, és aránya körülbelül elérte a foglalkoztatottak 10 százalékát. Míg 
ez a hagyományos, azaz újonnan életre kelő társadalmi csoport ténylegesen erősí
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tette a középrétegek bázisát, a „magyar modell" tipikus fél-kispolgárai, a második 
gazdaságból profitálók nagymértékben vesztettek korábbi pozíciójukból. Ami pedig 
a fehérgalléros új középréteget illeti, 'jelentős részének az életvitele rendült meg az 
elmúlt években. Ezt részben az állam g zdasági szerepvállalásának mérséklődése, 
részben a gazdasági helyzet romlása (a nemzeti termék mintegy egyötödös csökke
nése) idézte elő, esetenként e réteg tagjainak egzisztenciális biztonságát is veszé
lyeztetve. (Ha nagyon sommásak is azok a KSH-adatok, amelyek a megtakarítók 
arányának változásáról szólnak, mindenképpen sokatmr ^ó, hogy 1986 és 1993 
között 70-ről 37 százalékra csökkent azon háztartások hányada, amelyek képesek 
voltak folyó jövedelmükből félretenni —  Harcsa 1994). Végeredményben ellentétes 
folyamatok keresztezik egymást: ha a tulajdonosi-vállalkozói rétegek növekednek is, 
ezt összességében ellensúlyozzák a második gazdaság és az állami szféra zsugo
rodásából eredő impulzusok. Ha kissé paradox módon hangzik is, de a fentiek 
alapján igaz lehet, hogy a „régi középrétegek" térhódítása nem volt olyan mértékű, 
hogy kompenzálta volna az „új középrétegek" (és a „fél-kispolgárság") lesüllye
dését.

Kétségtelen ugyanakkor, hogy a jelzett objektív folyamatok a középrétegesedés 
fogalomkörét nem fedik le teljesen. Az osztálytudat terén végbemenő fejlemények 
akár a folyamatok dinamikáját is befolyásolhatják. A kutatók egy része valóban 
megkülönbözteti a középrétegesedés objektív és szubjektív vetületeit. Ha az előbbi 
téren a jelzett ellentmondásokkal vetnek is számot, mégis úgy látják, hogy tudati 
síkón, az aspirációk, a célul tűzött életstílus tekintetében elmozdulás történik a kö
zéprétegek felé (úgy, hogy az újonnan kialakuló vonatkoztatási keretek a majdani 
objektív változásoknak is kiindulópontját jelenthetik)3

A megközelítéseknek tulajdonképpen három típusa különböztethető meg. Az op
timista verzió szerint mind objektív, mind szubjektív síkon kialakul a —  modernizáció 
s a demokratikus fejlődés alappillérét képező — széles bázisú középosztály. Egy 
másik, mértéktartóbb megközelítés, a gazdasági realitásokkal inkább számot vetve, 
kevésbé látja megvalósultnak a tömeges felemelkedésre, ga. dasági függetlenedés
re épülő középrétegesedést, de határozott jeleket vél felfedezni a habitusok, az erre 
irányuló aspirációk terén. És végül egy szkeptikusabb felfogás nemcsak az objektív, 
hanem még ez utóbbi, szubjektivebb vonatkozások terén sem érzékel igazán hatá
rozott tendenciát a középrétegesedés irányában.4

Az eddigiekből talán kiderült, hogy a magunk álláspontja az elsőként említett 
optimista verzióval korántsem esik egybe. Jelen tanulmányunkban arra keresünk vá
laszt, hogy adataink az utóbbi két verzió közül melyiket támasztják inkább alá. Eze
ket az álláspontokat a szubjektív tényező értékelése különbözteti meg; a szociális 
identitás, rétegpercepció kérdéskörét kívánjuk tehát középpontba állítani.
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2. A rétegidentifikáció hazai tendenciái

A középrétegesedés egyszerű, de nem elhanyagolható mutatója, hogy az emberek 
mekkora hányada sorolja magát a középrétegekhez. Az erre vonatkozó empirikus 
megközelítések persze eltérőek, amennyiben nyitott vagy zárt kérdéseket alkalmaz
nak, s az utóbbiak is a tekintetben, hogy hányféle réteget különböztetnek meg. A 
nemzetközi irodalomban a zárt forma különböző változatai a leggyakoribbak. Nincs 
egyöntetűség a megfogalmazásokat tekintve sem, így például sokrétű a kutatási 
gyakorlat az „osztály" vagy „réteg” kifejezéseket illetően. Magunk az alkalmazott 
kérdésblokkokban kerülni igyekeztünk akár a „középosztály” , akár a „munkásosz
tály” formulát. Az utóbbiról úgy véltük, hogy a hazai terep sajátos ideológiai konno- 
tációi különösen erős torzításokhoz vezethetnének. A „középosztály" helyett pedig 
főként azért használtuk inkább a „középrétegek" formulát, mert mentes a „történelmi 
középosztály" ideológiai jelentésárnyalatától. Ezzel függ össze az a további indok is, 
hogy a „középrétegek" kifejezés szélesebb rétegek azonosulását engedi meg, mint 
9 Magyarországon rendies exkluzivitást is magába sűrítő „középosztály” kifejezés. 
Kiinduló feltevésünk szerint az előbbi inkább lehetővé teszi, hogy a mostanában 
felemelkedő rétegek a magasabb státusz-szinten azonosítsák magukat.5

1993 vége és 1994 szeptembere között három hullámból álló panelvizsgálatot 
végeztünk, melynek középpontjában az 1994-es parlamenti választások álltak. A lé
nyeges közbülső változónak tekintett osztálytudatot —  a nemzetközi tapasztalatok 
felhasználásával —  különböző módszerekkel közelítettük meg. Az első hullámban a 
nyugatnémet választásszociológiai, illetve az ALLBUS-felvételekben szokásosan al
kalmazott ötfokú skálát vettük át (alsó, munkás-, közép-, felsőközép-, felső réteg). A 
harmadik hullámban az amerikai National Election Study dichotóm indikátorát adap
táltuk (ha az „osztály" kifejezést ki is iktatva: munkások/középrétegek). Emellett —  a 
hazai viszonyokhoz kissé hozzáigazítva — átvettünk egy 20 címkés identitásblokkot 
is (melynek két tételéül — ellenőrzésképpen — a munkás- és a középréteg-itemet is 
beválogattuk).

A különböző módszerek többé-kevésbé hasonló eredményekre vezettek. S ami 
nem kevésbé lényeges, az időbeli egybevetés is meglehetős konzisztenciát jelez az 
osztálytudatban. így megvizsgáltuk, hogy a decemberi ötfokú skálás önbesorolás 
hogyan függ össze a szeptemberi dichotóm kategorizációval. Különösen az „alsó 
térfélen" figyelhető meg az identifikáció viszonylagos stabilitása. A magukat (az ötfo
kú skálán) az alsó és munkásrétegekhez sorolók mintegy 85 százaléka háromne
gyed évvel később is a munkásokat jelölte meg (két kategória közt választva). De a 
középréteg térfelén is aránylag magas — körülbelül kétharmados —  az egybeesés.

A magyarországi adatok értelmezéséhez hasznosnak látszik egy — legalább 
részleges —  összehasonlítás a nemzetközi adatokkal. Erre jelenleg az ALLBUS-kér- 
dés nyújt lehetőséget, mivel ennek alapján rendelkezésünkre állnak az 1991-es (a 
volt NSZK-t és NDK-t is felölelő) nagyszabású felvétel adatai. A nemzetközi tapasz
talatok áttekintése előtt emlékeztetni kell az országok foglalkozási struktúrája közti
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jelentős eltérésekre (az NSZK-ban a foglalkoztatottaknak csak mintegy a fele fizikai 
munkás). Ezzel együtt is igen figyelemre méltóak a magyar és a nyugatnémet réte
gönbesorolás különbségei (lásd 1. táblázat).

1. táblázat
Szubjektív rétegidentifikáció az egykori NSZK-ban, NDK-ban és Magyarországon 
az ALLBUS-kérdés alapján
(egykori NSZK és NDK 1991, N = 1580-1500 fő; Magyarország 1993, N = 1800 fő; 
százalékban)

egykori NSZK egykori NDK Magyarország

alsó 1 3 11
munkás 24 }25 57)60 45 }56
közép 62)75 37)40 41 )44
felsőközép 12 2 3
felső réteg 1 0 0

100 100 100

Az egykori NSZK polgárai jóval nagyobb arányban tekintik magukat a középréte
gekhez tartozónak, mint a magyarok. Ezt a különbséget a társadalmi rétegződés 
különbségei csak részben magyarázzák. A rétegtudat különbségeit talán az jellemzi 
legjobban, hogy a nyugatnémetek közt az alacsony iskolázottságúak és a fizikai 
dolgozók többsége sem a munkáskategóriát választja (egy példa: a szakmunkáské
pesítéssel rendelkezőknek is 65 százaléka sorolta magát a középrétegekhez). Való
színű, hogy az NSZK-beli jellegzetességeket (a strukturális különbségeken túl) rész
ben az alsóbb rétegekre is kiterjedő magasabb általános életnívó, részben a „jóléti 
középréteg-társadalom" hagyományos kultivációja magyarázza.6

A bevezetőben vázolt vitapontok szempontjából még hangsúlyosabb lehet az 
időbeli összehasonlítás. Ekkor arra kereshetünk választ, hogy valóban kimutatható-e 
a rendszerváltás óta egy, a középrétegek irányába való elmozdulás, legalább az 
aspirációk szintjén. A fenti 1993-as vizsgálat 44-45 százalékos arányt jelzett, ami — 
némileg más módszerekkel —  1994-ben sem mutatkozott magasabbnak. Dichotóm 
módon vizsgálva, 60 százalék sorolta magát a „munkásokhoz” , 40 százalék a „kö
zéprétegekhez". A lényegesen lazább itemsoros kiválasztás esetében pedig a meg
kérdezettek 62 százaléka jelölte meg a munkásokat, mint akikhez közel érzik 
magukat (és ezen belül 15% a legelső helyen). E módszer alapján is kevesebben, 
csak 50 százalékban választották a középrétegeket (és 10% említette ezt a fajta 
azonosulást az első helyen).

Míg a szóban forgó adatok megerősítik, hogy a középréteg-identitás a legutóbbi 
időkig nem tudott kiterjedni a munkás-, illetve alsóbb rétegekre, arról nem világosí
tanak fel, nem történt-e mégis valamelyes eltolódás az elmúlt négy-öt év során a 
fenti vizsgálatokat megelőzően. (Elvben elképzelhető, hogy a kilencvenes évek for
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dulóján a 40-45%-ot sem érték el a kérdéses adatok.) Mivel közvetlen forrásokkal 
nem rendelkezünk, más vizsgálatok szolgálhatnak kiegészítő adalékul. Ilyen jellegű 
(az ALLBUS-kérdéssel csaknem azonos megfogalmazású módszerrel kapott) ada
tokat tett közzé Róbert Péter a TÁRKI-ban lebonyolított kutatásai a lapján/ A szerző 
1991-ről 1992-re nyolc-kilenc százalékos elmozdulást mért a munkástól a középré
teg-önbesorolás felé, és ezt a változást a szubjektív aspirációk figyelemreméltó mó
dosulásaként értelmezte. Bizonyos fokig gyengítette azonban a változás 
jelentőségét, hogy —  ugyanezen vizsgálat szerint — 1993-ban már megtört a szó
ban forgó tendencia. Ha ezt az idősort saját 1993 végi (ötfokú ALLBUS-kérdésen 
alapuló) adatainkkal egészítjük ki, még inkább elenyészni látszanak a kilencvenes 
években észlelhető elmozdulások. Az egyszerűbb áttekintés érdekében az alsó és a 
munkás, másfelől a közép- és a felső rétegeket összevonva a következő táblázatot 
kapjuk.8

2. táblázat
A magyarországi szubjektív rétegidentifikáció alakulása a kilencvenes években (százalékban)
(1991, 1992, 19931.: TÁRKI, 199311.: MTA—-ELTE KKCS)

1991 1992 1993. I. 1993. II.
alsó-(-munkás 56 49 53 55
közép+ felső szintű önbes. 44 51 47 44

100 100 100 100
N = 993 2998 1130 971

Mivel a négy adat közül három (az 1991-es és az 1993-as TÁRKI-, illetve az 1993 
végi KKCS-felvétel alapján) csaknem egybeesik, ennek fényében az 1992-es 
elmozdulás szinte „kicsúszottnak” tekinthető. Ha az akkori felvétel az aktuális 
állapotot esetleg pontosan rögzítette is, inkább felfogható a politikai klímaváltozások 
szituatív lecsapódásaként, mint tartós változás kiindulópontjaként a szociális 
identifikáció terén.

Ezekkel a következtetésekkel egybecsengenek azok a nem kifejezetten a mun
kás-középréteg kategorizációval, de a szociális identitással, konfliktustudattal kap
csolatos vizsgálati adatok, amelyekkel még a rendszerváltás előtti időből, 1988-ból, 
majd 1991-ből és 1993-ból rendelkezünk. E kérdések arra irányultak, hogy megha
tározott hierarchikus dimenziók mentén (fizikai-szellemi, vezető-beosztott, vagyo
nos-vagyontalan stb.) látnak-e konfliktusokat a megkérdezettek, s ha igen, melyik 
pólushoz húznak inkább. 1993-ban, csakúgy mint a kiindulási időpontban, a vála
szolók nagy többsége a hierarchia alsó szintjeivel azonosult az észlelt konfliktusok
ban, sőt ami a fizikai-szellemi és a vagyonos-vagyontalan9 ellentétpárokat illeti, 
még nőttek is valamelyest a különbségek a lent lévők javára10.
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Az (akár objektív, akár szubjektív értelemben vett) középrétegesedés lényeges 
ismérve, hogy milyen társadalmi meghatározók húzódnak meg mögötte. A polgáro
sodáshoz kapcsolódó elképzelések egyik sarokpontja, hogy a hagyományosan ve
zető szerepet játszó státuszdimenziók, a foglalkozási, iskolázottsági pozíciók mellé 
felzárkózik (vagy esetleg meghatározóvá válik) a tulajdon és a gazdasági pozíció. E 
kérdés vizsgálata céljából regresszióanalízist végeztünk. Az egyenlet függő változó
jaként a (legegyszerűbb és a tapasztalataink szerint legnagyobb mértékben magya
rázható) dichotóm munkás-középréteg kérdést, független változóiként az 
iskolázottságot, a fizikai/szellemi foglalkozási hovatartozást, a munkaviszony meglé
tét (illetve a munkanélküli állapotot), valamint a vagyoni helyzetet11, a személyes 
keresetet és a családi összjövedelmet szerepeltettük. Az anyagi helyzet és az élet
stílus kifejezésére néhány részletesebb változót alkalmaztunk. Kontrollváltozókként a 
szokásosan alkalmazott nem, életkor, településtípus változókat is bevontuk. Mivel a 
társadalmi kontextus, a családi miliő hatását is feltételeztük, a házastárs és az apa 
iskolázottságát is számításba vettük. Végül a kérdéskör ideológiai implikációi miatt 
olyan mutatókat is bevontunk a független változók közé, mint az MSZMP-tagság és 
a (tízfokú skálás) baí-jobb önbesorolás. A 3. táblázat az eredményeket a középréte
gek irányában számítva mutatja be, ahol csak a szignifikáns magyarázó erővel ren
delkező tényezőket tüntetjük fel.

3. táblázat
A szubjektív rétegidentifikációt meghatározó tényezők (regresszió-analízis)

béta-együttható szignifikancia

fizikai-szellemi 0.30 0.0000
iskolai végzettség 0.27 0.0000
házastárs isk. végz. 0.13 0.0027
bak-jobb skála 0.10 0.0039
hifi-torony 0.10 0.0052
egykori MSZMP-tagság -0  88 0.02
munkanélküliség -0.07 0.04

r2 43%

Világosan megállapítható, hogy a vizsgált osztálytudati tényező mögött dominánsan 
a foglalkozási és iskolázottsági hierarchiához és a kulturális miliőhöz kapcsolódó 
változók húzódnak meg. A középréteg fogalma jellegzetesen a fehérgalléros társa
datomhoz (a fent jelzett kifejezéssel élve az „új középrétegekhez") kötődik. Egészen 
leegyszerűsítve, a következő táblázat jól érzékelteti e képletet.
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4. táblázat
Szubjektív rétegidentifikáció a fizikai és a szellemi foglalkozási csoportokban (százalékban)

fizikaiak szellemiek

a munkásokhoz 79 25
a középrétegekhez sorolja magát 21 75

100 100
n = 568 276

A 3. táblázat világosan jelezte továbbá, hogy a vagyonnal, jövedelemmel összefüg
gő tényezők csak másodrendű szerepet játszanak a szóban forgó identitásjellemző 
szempontjából (a vagyoni index nem került a szignifikáns tényezők közé, a szignifi
káns hifi-tulajdon ugyanakkor részben maga is kulturális-életstílus indikátor; ha az 
utóbbi tényezőt kihagyjuk a modellből, a személyes kereset is bekerül — valamivel 
kisebb súllyal —  a szignifikáns magyarázók közé.). Egészében véve tehát egyfajta 
rendies jelleg nyomja rá ma is a bélyegét az identifikációra.

A képet jól érzékelhetően ideológiai motívumok is színezik. Mind a (tízfokú) bal
jobb skálán a baloldali önbesorolás, mind az egykori MSZMP-tagság a munkáska- 
tegorizáció felé mutat, s ez a valamikor kultivált politikai osztálymodell szubjektív 
lecsapódásaként értelmezhető. (Ha halványabban is, az ellenkező irányú ideológiai 
hatásokra is mutatkoznak jelek, a két világháború közt kultivált középosztály-ideoló
gia befolyását érzékeltetve.)12 Végül, ha nem is döntő a súlya, de említésre méltó a 
munkanélküliség tényezőjének önálló magyarázó szerepe. Ez is fontos adalék ah
hoz, hogy egy olyan periódusban, amikor a félmillió főt tartósan meghaladja a mun
kanélküliség és az érintettek, illetve a fenyegetettek köre ennél is kiterjedtebb, miért 
nem tud igazán megerősödni a középréteg-tudat.

Mint látható volt, a fizikai-szellemi tagozódás nagyon éles választóvonalat jelöl ki 
az identifikáció terén. A kontextuális tényezők (mint például a házastárs iskolázottsá
ga), ha módosítanak is valamelyest e képen, átütő erejű jellegváltozást nem ered
ményeznek. (Például a középiskolai végzettségű házastárssal rendelkező 
szakmunkások nagy többsége is munkásnak, s nem a középrétegekhez tartozónak 
tekinti magát.) A fentieken túl olyan kontextuális vonatkozást találtunk —  az ágazatot 
— , amely szintén határozott befolyást gyakorol e kérdésben. Az ipari, építőipari kör
nyezet számottevően felerősíti a munkásjelleget, úgy, hogy az itt dolgozó szellemi 
foglalkozásúak több mint 40 százaléka is a munkáskategorizálást választja. A többi 
ágazatban, leginkább a szolgáltatások terén foglalkoztatott fizikaiak viszont valami
vel közelebb érzik magukat a középrétegekhez, és ez a tendencia főleg a főváros
ban erős. A nem az iparban vagy az építőiparban foglalkoztatott fizikaiak közül, akik 
nem voltak tagjai az MSZMP-nek, már 50 százalék sorolta magát a középrétegek
hez.
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A hagyományos kispolgári rétegek közül a kisiparosságon, kiskereskedőkön be
lül ugyanakkor nem igazán erős a középréteg-tudat: a többségben az előbbiekből 
tevődő „önállóaknak" csak 48 százalék sorolta magát ide és 52 százalék a munká
sokhoz. Az egyelőre még mindig nem túl magas elemszám nem teszi lehetővé az 
elmélyültebb magyarázatot (például olyan tényezők szerepére, mint az alkalmazot
tak száma, a tőkeerő vagy az, hogy ki mióta tartozik e kategóriához és milyen terü
letről nyergeit át). A panelvizsgálat első hullámából rendelkezünk viszont olyan 
adatokkal, amelyek a lakosság különböző csoportjainak a privatizáció egyes formái
ban való érdekeltségét (mint földvásárlás, vállalkozás indítása stb. és az ezekkel 
kapcsolatos tervek) mérték fel. Az egyes felvételek összekapcsolásából adódó (a 
lemorzsolódás következtében kisebb létszámú) mintán ezt a tényezőt is bevontunk 
a fentiekhez hasonló regresszióelemzésekbe. Ha nem is túl erős, de szignifikáns 
önálló hatás mutatkozott. Ennek alapján a privatizációs részvétel mutatóját is szere
peltettük abban a további elemzésben, mely a munkás- és középréteg-kategorizá
lás szociális térképét rajzolja ki. A világosabb kép érdekében néhány alapvető 
társadalmi réteget is bevontunk a modellbe. A rétegtudatról vázolt kép megerősíté
se céljából pedig a szociális identitás item-sorozatának — e vonatkozásban lénye
ges — néhány tételét is figyelembe vettük a változók között.

1. áora
Társadalmi rétegek és a rétegidentifikáció kétdimenziós térben
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KR2 = dichotóm középréteg, MU2 = dichotóm munkás-identifikáció
ért = értelmiségi adm = egyéb szellemi, szakm = szakmunkás, fiz = egyéb fizikai



Az ábra néhány ponton még szemléletesebben érzékelteti az elmondottakat. így jól 
jelzi nemcsak az alsó, de a szakmunkásréteg határozott távolságát a középrétegek 
tartományától. Ami az utóbbit illeti, az értelmiségiek, vezetők, irodai alkalmazottak 
mellett az önállóak csak távolabbról kapcsolódnak a „középréteg", de akár a „pol
gár" címkékhez. És ha a privatizációs részvétel tényezője (mely az önállók kategóri
ájával leginkább közelíti a „polgár" identitást) ebbe az irányba mutat is, ez a hatás 
még igencsak gyenge. A szakmunkás és a paraszti kategóriáktól való jelentős távol
sága pedig azt jelzi, hogy az alsó rétegek tulajdonhoz jutása egyelőre igen erőtlenül 
működik, mint a középrétegek felé irányuló társadalmi híd.

3. Rétegidentifikáció és politikai attitűdök

A korábbi elemzések már jelezték a politikai-ideológiai tényezőknek a rétegtudattal 
való összefüggéseit. így világosan kirajzolódott mind az egykori MSZMP-tagságnak, 
mind a bal-jobb skálán a baloldali pólus irányában elfoglalt pozíciónak a munkása
zonosulás felé mutató szerepe. Persze egyirányú hatást ez esetben is kevéssé téte
lezhetünk, és ugyanolyan joggal beszélhetünk arról is, hogy milyen jelleggel befolyá
solja a rétegazonosulás a politikai tudatot. A középrétegesedéssel kapcsolatos kon
cepcióknak például hagyományos momentuma, hogy e folyamat révén a polgári 
berendezkedést konszolidáló széles társadalmi bázis jön létre. Az elképzelés lénye
ges momentuma, hogy a kialakuló középrétegtudat átnyúlik az objektív réteghatáro
kon, és a társadalmi emelkedésre aspiráló alsóbb csoportokat is az érdekkiegyenlí
tő konfliktuskezelés politikai intézményrendszerébe integrálja. A nyugat-európai kon
zervatív és liberális pártok választási aritmetikáját alapvetően megszabja a magántu
lajdonosi rétegek bizonyos visszaszorulása: sikeres szereplésükhöz elengedhetet
len, hogy a magukat középrétegként azonosítók köre „lefeié" bővüljön, s potenciális 
szavazóközönségük ily módon szélesedjen. A nemzetközi választásszociológiai iro
dalom valóban számos példát szolgáltat arra, hogy a szubjektív identifikáció szoro
sabb összefüggést mutat a pártpreferenciákkal, mint az objektív réteghelyzet.13

E kérdéseket hazai terepen az 1994-es választásokra vonatkozóan panelfelvéte
lünk harmadik hulláma alapján — már a tényleges választási magatartás adataiból 
—  vizsgálhatjuk. Mielőtt a pártválasztás témájára térnénk, megjegyezzük, hogy ma
ga a választási részvétel sem egészen érintetlen e mozzanat által. Korábbi kutatása
ink a részvételi aktivitás alapvető motívumai között vezető helyen emelték ki a 
„státusztudat" tényezőjét. Eszerint a határozott társadalmi identitással rendelkező 
választópolgárok nagyobb felelősséget éreznek a személyes politikai cselekvés e 
formája iránt, és különösen így van ez a magasabb képzettségű, jobb anyagi pozí
ciójú választók esetében. Jelen elemzéseink is ezzel egybecsengő eredményekre 
vezettek. A választási részvételt illetően önálló magyarázó tényezőnek bizonyult, 
hogy valaki egyáltalán be tudta-e sorolni magát a munkás- vagy középrétegek vala
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melyikébe.14 Aki tehát azonosulni tud valamelyik réteggel, az nagyobb aktivitást ta
núsított a választáson.

A fentiek mellett azt is feltételeztük, hogy az említett „státusztudat" — mint a 
választási részvétel egyik alapmotívuma — elsősorban a középréteg-azonosuláshoz 
kapcsolódik. E feltevés a választások első fordulójára vonatkozóan bizonyult igaz
nak (a második fordulóban már a személyes pártpreferencia, a választott pártnak az 
első forduló utáni győzelmi esélyei befolyásolták alapvetően a részvételt).15

Kiindulópontunk szempontjából azonban nem kevésbé érdekes, hogy miként hat 
—  illetve hat-e egyáltalán —  a rétegtudat a pártok közti választásra. A hat parla
menti pártra vonatkozóan olyan elemzést végeztünk (itt is a regresszióanalízist alkal
mazva), ahol egy-egy párt választottságát a társadalmi-demográfiai alapváltozók 
(mint iskolázottság, foglalkozás, nem, életkor, lakóhely, településtípus) mellett a szó
ban forgó identifikációs tényezővel kíséreltük megmagyarázni. A hat párt közül két 
esetben állapíthatunk meg szignifikáns összefüggést: az MSZP-nél a munkás-, az 
SZDSZ-nél a középréteg-azonosulás irányában.16

Ezt a talán nem is annyira magától értetődő eredményt —  hiszen a jelenlegi 
koalíció két pártjáról van szó —  egy másik elemzési módszer útján is ellenőriztük. A 
(kategoriális sokdimenziós elemzésen alapuló) OVERALS-technika alkalmazása so
rán a modellbe a hat parlamenti párton és a két azonosulási kategórián (munkás, 
illetve középréteg) kívül a korábban említett identifikációs címkesorozatnak az ilyen 
vonatkozásban legfontosabb tételeit (munkás, középréteg, polgár) is bevontuk. A 
következő ábra rajzolódott ki.

2. ábra
A pártok szavazótáborai és a rétegidentifikációk kétdimenziós térben
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DIMENSION 1
KR2 = dichotóm középréteg, MU2 = dichotóm munkás 
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94

közép

KR2
° SZDSZ

° P o lg á r

FIDESZ
o

MSZP
о

munkás
о

mun
о

MDF
о

К

FKGP
о

DNP
о



A kirajzolódó séma alapvonásaiban megerősíti a fent leírtakat. Az MSZP-szavazók- 
nak a munkásidentifikációhoz való közelsége egészen egyértelmű (akár a dichotóm 
önbesorolást, akár a címkék közti választást tekintjük).17 Ha kevésbé pregnáns mó
don, az SZDSZ-nek a középréteg-pólushoz való közelsége is igazolódik. Az OVE- 
RALS-modell azonban további mozzanatokkal gazdagítja az eddigieket. Az SZDSZ- 
szavazók a „polgár" címkéhez a „középrétegnél” is inkább vonzódnak. Érdekes 
ugyanakkor, hogy e tekintetben a FIDESZ hívei állnak az SZDSZ-hez a legközelebb. 
A kirajzolódó séma gyakorlatilag ugyanannak a háromosztatú tagolódásnak felel 
meg, amely (1993-as vizsgálatok alapján) a különböző pártok választóinak ideoló
giai affinitásai volt megfigyelhető (baloldali — MSZP; liberális — SZDSZ, FIDESZ; 
jobboldali — MDF, KDNP, FKGP).18

A vázolt eredmények a hazai pártpolitikai vetélkedés dinamikáját és az 1994-es 
választások eredményeit is sajátos, eddig ritkábban alkalmazott nézőpontból vilá
gítják meg. Többé-kevésbé egyértelmű, hogy a politikai pártok többsége a középré
tegeket kívánta elsősorban megszólítani politikai jövőképével és kampánystratégiájá
val egyaránt. A munkásérdekek képviseletének imázsa aránylag az MSZP-hez fűző
dött leginkább a parlamenti pártok közt. A közölt vizsgálati adatok viszont arra utal
tak, hogy a magyar társadalomban a középrétegesedés folyamatai még korántsem 
„törtek át” . Valószínűleg a rétegtudat alakulása is egyike volt azoknak a tényezők
nek, amelyeket a politikai élet különböző szereplői kevéssé vettek figyelembe, azon
ban valójában számottevően befolyásolták a választások kimenetelét.

Jegyzetek

1 Itt még kevésbé mehetünk bele annak taglalásába, hogy a „középrétegek" vagy „középosztály" fogalma 
eleve fel kell hogy tételezzen egy e felett elhelyezkedő szintet. (Még ha a mindennapi szóhasználatban a 
„középosztály" gyakran összemosódik is e felsó szinttel.)

2 E kétfajta középréteg választóvonalairól, eltérő kapcsolódási mintáiról a nyugatnémet társadalom példá
ján lásd Pappi 1981.

3 Ilyen gondolatmenet körvonalazódik például Róbert Péter „Középosztály, attitűdök, politikai preferenciák" 
című tanulmányában (1994a).

4 Elvben lehetséges volna ugyan egy negyedik megközelítés is, amely azt feltételezné, hogy a rend
szerváltás után megkezdődött egy széles alapú középosztály kialakulása, ezt azonban nem kísérte 
egyelőre az ambíciók, életstílus hasonló átformálódása. Ezt azonban csak a logikai komplettség kedvéért 
jegyeztük meg, hiszen a szóban forgó „tudati lemaradás” a modernizálódás, gazdasági fejlődés olyan 
ütemét feltételezi, amellyel még a legoptimistább megfigyelők se számolhatnak. Ilyen jellegű felfogással 
a.magunk részéről nem is találkoztunk a hazai társadalomkutatásban.

5 Ez a választás — csakúgy mint az esetleges ellentétes opció — kétségtelenül magába foglal bizonyos 
önkényes elemet. Talán annyiban indokolt az adott esetben alkalmazott döntés, hogy implikációi inkább 
nehezítik, mint könnyítik a vizsgálat alapmegállapításainak érvényre jutását.
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6 A fenti adatokkal közvetlenül nem vethető egybe, de érdemes megjegyzést tenni az amerikai tapasz
talatokról is. A NES-vizsgálatokból a dichotóm (középosztály/munkásosztály) önbesorolás eredményei 
ismeretesek (NES 1992). Az Egyesült Államok-beli felnőtt népesség 47 százaléka sorolta magát 1992-ben 
a középosztályhoz és 52 százaléka a munkásosztályhoz. Mint a következőkben utalunk rá, hasonló 
dichotóm kérdésben a magyarországi megoszlás 40:60 százalék volt, ami mérsékeltebb eltérést jelez, 
mint a nyugatnémet-magyar egybevetés esetében (különösen, ha azt a tényt is figyelembe vesszük, hogy 
az Egyesült Államokban is körülbelül feleződik a népesség a szellemi és fizikai foglalkozások közt). 
További jellegzetesség, hogy Amerikában — a nyugatnémet tapasztalattal szemben és lényegében a 
magyarhoz hasonlóan — a szakképzett fizikai foglalkozásúak (minden bizonnyal magasabb életnívójuk 
ellenére) ugyancsak a munkásosztállyal identifikálódnak. Fontos különbség viszont a magyar tapasz
talatokhoz képest, hogy az alsóbb szellemi foglalkozások képviselői, az irodai, adminisztratív dolgozók 
is inkább közbülső helyet foglalnak el az identifikáció tekintetében, mintsem egyértelműen a középosz
tállyal azonosulnának. E tények interpretációja meghaladná tanulmányunk kereteit, és a rendelkezésünkre 
álló adatok sem elégségesek (nem tartjuk azonban kizártnak, hogy ezek a jelenségek is összefüggenek 
azokkal a tényezőkkel — az alsó osztályok relatív helyzetével, illetve a „jóléti társadalom" hangsúlyának 
alakulásával — , amelyekre fentebb a nyugatnémet jellegzetességek kapcsán utaltunk).

7 Lásd Róbert 1994a; 1994b. Az általunk alkalmazott megfogalmazáshoz képest aTÁRKI-kérdés két ponton 
különbözik: 1. A munkás-, illetve középrétegek helyett itt osztályokról volt szó. 2. Az ötfokú skála helyett 
—  az alsó középosztályt és a középosztályt megkülönböztetve— hat fokozat szerepel. Az első eltérés e 
verzióban — az erősebb ideológiai töltettel összefüggésben — nagyobb szerepet adhat az aktuális 
politikai klímaváltozásoknak (így például a „munkásosztály" ideológiai sémájához tapadó averzióknak). 
A második eltérés — mivel így hárommal szemben négy fokozat helyeződik a munkáskategória fölé — 
szintén inkább a középrétegek választottságát növelheti egy árnyalattal. E kettős hatást bizonyos fokig 
ellensúlyozhatja a „középosztály" kifejezésnek a „középrétegeknél" némileg exkluzívabb konnotációja.

8 A TÁRKI vizsgálata hat kategórián (alsó osztály, munkásosztály, alsó középosztály, középosztály, felső 
középosztály, felső osztály) alapult.

9 Ennél a dimenziónál 1991-től a „szegény" kategóriát alkalmaztuk az ellentétpár alsó pólusán.

101993-ban a következő megoszlásokat regisztrálhattuk a konfliktust észlelők között a fenti ellentétpárok 
pólusain: fizikai 40, szellemi 14; szegény 52, vagyonos 8 százalék, 1988-ban e viszonylatokban még 
38-15, illetve 35-18 százalékos megoszlásokat regisztrálhattunk. 1991 -tői az említettek mellett a vállal
kozó-munkás páros is szerepelt a blokkban. 1993-ban a megkérdezettek 40 százaléka nyilatkozott úgy, 
hogy konfliktus esetén inkább a munkásokhoz húz, és csak 17 százaléka, hogy a vállalkozókhoz. 
1991 -ben még 34 és 12 százalék voltak ezek az arányok.

11A vagyoni helyzetet a háztartás tartós javakkal való felszereltségének indexével mértük.

12 Ilyen jelleggel értelmezhetők valószínűleg azok a további regresszióelemzések, melyekbe a század, illetve 
a közelmúlt néhány vezető magyar politikusának megbecsültségét is bevontuk mint a politikai-ideológiai 
attitűdök egy-egy mutatóját. Ezek közül a Kádár János iránti pozitív attitűd a munkás-, s valamivel kisebb 
súllyal az Antall József iránti megbecsülés a középréteg-pólus irányában jelent meg önálló magyarázó 
tényezőként.

13 így például az 1990-es német választásokról készült vizsgálat szerint (ZUMA—ALLBUS) a szakmunkás
bizonyítvánnyal rendelkezőknek (a volt nyugatnémet területeken) 44, a magukat a „munkásréteghez" 
sorolóknak viszont már 54 százaléka szavazott a szociáldemokratákra.

14 Regresszióelemzés alapján (ahol az identitásváltozók mellett a szokásos objektív ismérvek szerepeltek a 
független változók között) a szóban forgó tényező, a rétegidentitás megléte szignifikáns magyarázónak 
bizonyult az első fordulós választói részvételt tekintve (béta = .12, p =  .0002).

1SA regresszióelemzés szerint a középréteg-tudat irányában a béta-együttható .12 (p =.0012).

16A kérdéses együtthatók a következők ^lusz jellel a középrétegek, mínusz jellel a munkásrétegek 
irányában). MSZP: béta =  — .12 (p =  .0012; SZDSZ: béta = .10 (p = .01).

96



17A félreértések elkerülése végett ismét meg kell jegyezni, hogy itt szubjektív önbesorolásokról és nem 
objektív réteghovatartozásról van szó. A kérdéskör ideológiai töltete is közrejátszhat abban a jelenségben, 
hogy míg a szubjektív identifikáció terén az MSZP-szavazókat alapjában a munkásazonosulás jellemzi, 
objektíve inkább a szellemi, mint a fizikai réteghez állnak közel (regresszióelemzés szerint — ellenkező 
előjellel — mindkét tényező szignifikáns magyarázó).

18 Lásd erről Anagelusz—Tardos 1994.
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MŰHELY

Berencsi Zsuzsa

AZ ELVÁNDORLÁSI SZÁNDÉKOK MAGYARORSZÁGON 
1994-BEN*

A migrációs szakirodalom a jogi-politikai szóhasználathoz hasonlóan hagyományo
san éles választóvonalat feltételez a migráns és a menekült között. Menekültnek az 
minősül, akit mintegy a külső körülmények kényszerítenek a migrációra, ezzel szem
ben az önkéntes migráns az, aki szabad elhatározásából dönt ennél, és mint ilyen, 
szinte törvényszerűen kiérdemli a „gazdasági” jelzőt. A besorolások aztán megha
tározzák a migráns sorsát: míg az előző, amennyiben igazolni tudja magát, védel
met kap, az utóbbi mozgását adminisztratívan korlátozni próbálják, illetve amennyi
ben már elérte célját, újabb retorziókkal próbálják visszatérésre ösztönözni.

Már évtizedekkel ezelőtt felvetődött, napjainkban pedig egyre többen kérdőjelezik 
meg ennek a felosztásnak a jogosságát (például Blaschke 1994), hiszen a migráció 
fajtái gyakran mind motivációjukban, mind a gyakorlatban összefonódnak. Azt is 
felvethetjük, hogy a migráció típusai és a befogadás-reagálás között a kauzalitás 
fordított irányú, azaz az egyik migráns azért menekült, mert segítünk neki, a másik 
pedig azért gazdasági migráns, mert elutasítjuk.

A két típus szétválaszthatóságának mítoszába beletartozik az is, hogy mást tarta
nak a kettő kiszámíthatóságáról; amíg a menekültáramok megjósolhatatlanok, hi
szen nem várt események váltják ki őket, az egyéb migráció személyes döntés 
kérdése, tehát az egyén szintjén előre is mérhető, és ezért jövőbeli nagysága meg
jósolható. Korunkban, amikor csak elenyészően kevés ország kíván bevándorlókat 
határai közé engedni, és azok is fönntartják a szigorú szelektálás jogát, nagy az 
igény ilyen „mérőeszközre", amely pontosan tájékoztat a migránsok által megjelení
tett „ veszély” nagyságáról.

A migrációs potenciál ilyen mérőeszköz kíván lenni. A módszer premisszái között 
szerepel, hogy, Richmond terminusai szerint, proaktív, nem pedig reaktív migránsról 
van szó, vagyis a személy nemcsak önkéntelen választ ad egy tőle függetlenül ki
alakult helyzetre, hanem a migrációs szituáció kialakításában aktívan részt vesz. 
Richmond tipologizálásában azonban már ott rejtezik a módszer kritikája is. Modell
jében az egyén migrációra vonatkozó személyes döntését ugyanis nem kategóriák
ba sorolja, hanem erősségétől és a gyakorlatra való hatása szempontjából egy

* A tanulmány a Magyar Háztartás Panel Műhelytanumányok 5. kötetében megjelent mű 
átdolgozása. Adataiban teljes egészében a Háztartás Panel adataira támaszkodik.
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tengely mentén helyezi el (míg modelljének másik tengelye mentén a releváns gaz
dasági és társadalmi faktorok vannak).

A migrációs potenciál mérése direkt kérdezésen alapul. A nemzetközi összeha
sonlítást megnehezíti, hogy a válaszok nagyságrendje erősen függ a szövegezés 
puhaságától (például szeretne-e, illetve tervezi-e, hogy külföldre megy stb.). Hiány
zik továbbá az empirikus bizonyíték is arra, hogy a pozitívan válaszoló személyek 
valóban szignifikánsan többen válnának potenciálisból valóságos migránssá. Meg
kérdőjelezik a mérőszám megbízhatóságát például a Háztartás Panel 1993-as és 
1994-es adatainak összevetéséből kapott eredmények, amelyek szerint az első év
ben pozitívan válaszolóknak 12 hónap múlva csak 20-30 százaléka tartott ki valami
lyen formában terve mellett (Sik 1994).

Azt jelentik mindezen bizonytalanságok, hogy a kivándorlási szándékok ilyen jel
legű empirikus tanulmányozásának nem érdemes figyelmet szentelni? Semmikép
pen sem. A migráció tanulmányozása szempontjából ugyan nem feltételezhetjük, 
hogy minden migrálni szándékozó egyrészt ki fog tartani szándéka mellett, másrészt 
a körülményei is lehetővé teszik majd ezt. Feltételezhetjük azonban, hogy a pozití
van válaszolók között nagyobb arányban lesznek olyanok, akik kivándorolnak.

Nem kevésbé fontos továbbá az, hogy a migráció és ennek tervezése is társa
dalmi tény, és a vele kapcsolatos attitűdök sokat árulnak el egy társadalom közér
zetéről. A migrációt tervezők csoportjának nagyságrendjéből következtethetünk az 
egész társadalom „egészségi állapotára", a felülreprezentáltság mértéke pedig az 
adott csoportok relatív helyzetéről szolgál információval.

A Háztartási Panel 1993-as és 1994-es adatai alapján készített táblázatokból azt 
láthatjuk, hogy a külföldön munkát vállalni, illetve kivándorolni szándékozók aránya 
egyrészt meglehetősen alacsony, másrészt a vizsgált két évet tekintve nagyon 
stabil.

1. táblázat
Azok aránya, akik tervezik, hogy...

1993 1994
százalék százalék

-  külföldre költöznek 1,4 1,3
-  néhány évre külföldön vállalnak munkát
-  néhány hétre vagy hónapra

2,7 2,7

külföldön vállalnak munkát 4.3 3,8
-  a fontiek közül legalább egyet 6,0 5,3

N = 3978 3760

A motivációk — amint a 2. táblázatból kitűnik — szembeötlően egyszínűek, szinte 
kizárólag gazdasági okokat neveztek meg (2. táblázat), ez azonban két különböző 
válasz, a két válasz —  az általánosan magas életszínvonal, illetve a jobb személyes 
lehetőség — köntösében jelent meg. Az egész csoport jellemzésénél látni fogjuk, 
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hogy a homogénen gazdasági indokok a különböző társadalmi pozíciójú csoportok 
számára nem feltétlenül ugyanazt jelentik.

2. táblázat
Miért tervezi, hogy külföldre megy dolgozni vagy élni? (két válasz volt lehetséges)

N =
összes

226
1. válasz 

194
2. válasz 

32
százalék százalék százalék

életszínvonal 43 49 1
személyes esélyek 38 34 63
demokrácia 1 1 3
kulturális színvonal 2 1 3
közbiztonság 0 0 3
egyéb 16 15 25

összesen 100 100 100

Nincs lényeges különbség a motivációkban aszerint sem, hogy a kérdezett csak 
munkavállalás végett kíván külföldre menni, vagy végleg szeretne kitelepülni, uniform 
módon mindkét csoportban a gazdasági okok dominálnak (3. táblázat). Ezzel össz
hangban az IOM (International Organisation for Migration) a régióra, például Romá
niára vonatkozó felmérései szintén a „work-related migration" (munkával kapcsola
tos migráció) túlsúlyáról beszélnek.

3. táblázat
A migrációs szándék típusai és okai

N =

néhány hétig vagy hónapig 
külföldön dolgozna 

157

néhány évig 
külföldön dolgozna 

70

külföldön
élne
23

százalék százalék százalék
életszínvonal 46 51 23
személyes esélyek 38 39 30
demokrácia 1 3 9
kulturális színvonal 1
közbiztonság 1
egyéb 13 7 9

összesen 100 100 100
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A célországok tekintetében viszont számottevőek a különbségek aszerint, hogy 
csak dolgozni vagy élni kívánnának ott a válaszadók. A munkavállalás szempontjá
ból, függetlenül attól, hogy néhány hétről vagy akár évekről van szó, a közeli orszá
gok a vonzóak. Közülük is kiemelkedik Németország, ahol az összes külföldön 
munkát vállalni tervezőnek egyharmada szeretne dolgozni. Ez egyrészt mutatja Né
metország gazdasági fontosságát a régióban, másrészt megerősíti azt, hogy sokan 
a már bejáratott utat preferálják. Ez az elképzelés illeszkedik a migráció mint net
work típusú tevékenység felfogásához.

4. táblázat
Hova szeretne menni? (országok szerint)

néhány hétig vagy hónapig 
külföldön dolgozna 

N = 228

néhány évig külföldön 
külföldön dolqozna 

150

külföldön
élne
75

százalék százalék százalék

Németország 32,8 32,0 13,3
Ausztria 21,9 16,7 12,0
Franciaország 5,7 5,3 6,7
Anglia 7,5 6,7 X
Svájc 3,5 3,3 5,3
skandináv országok 2,6 2,7 5,3
Hollandia 2,6 2,7 2,7
egyéb európai ország 6,6 8,6 6,7
Egyesült Államok 4,9 4,7 14,7
Kanada 3,0 4,0 12,0
egyéb amerikai ország X X 5,3
Ausztrália és Új-Zéland 2,2 2,6 8,0
egyéb X X X
nem tudja 4,8 9,3 6,6

összesen 100 100 100

X = kevesebb mint 2%

Németország mellett Európa, pontosabban Nyugat-Európa túlsúlyáról is beszélhe
tünk, hiszen a külföldön munkát vállalni szándékozók négyötöde ott akar szerencsét 
próbálni (lásd 5. táblázat).

102



5. táblázat
Hová szeretne menni? (régiók szerint)

N =

pár hétre v. hónapra 
külföldön dolgozna 

228

pár évig külföldön 
dolgozna 

150

külföldön
élne
75

százalék százalék százalék

európai ország 83,4 78,0 53,3
Európán kívüli ország 11,8 12,7 40,0
nem tudja 4,8 9,3 6,6
összesen 100,0 100,0 100,0

A kivándorolni szándékozók esetében alapvetően mások a tendenciák. Itt már a 
potenciális emigránsok 40 százaléka Európán kívüli célországot választott magának. 
Ezek közül is az Egyesült Államok és szorosan mögötte Kanada a legnépszerűbbek 
(ezt a célpontbeli különbséget a rövid, illetve hosszú távú migrációs tervek esetében 
Romániában szintén kimutatták, lásd IOM 1993).

Országokra lebontva, a munkavállalás céljából külföldre készülők elsősorban Né
metországot, Ausztriát, illetve Angliát részesítik előnyben, míg a kivándorlási toplis
tán a távoli angolszász kultúrájú országok és az olyan európai jóléti államok, mint a 
skandináv országok és Svájc érnek el előkelő helyezést.

A célország kiválasztása az adatok tanúsága szerint nem függ össze azzal, hogy 
hol fordult meg az elmúlt évben a kérdezett. Itt a turizmus, a pihenés és a rokonlá
togatás motivációi dominálhatnak, hiszen a környező országok és a meleg tenger
parttal rendelkező országok viszik el a pálmát.

A külföldön munkát vállalni vagy ott megtelepedni szándékozók csoportjának le
írása többféle módon lehetséges. Leírhatók szociodemográfiai ismérvekkel, némely 
jellemző attitűdjeik, illetve személyes kapcsolataik alapján.

A migráns szociodemográfiai típusa az egész világon hasonló, legjellemzőbb tu
lajdonságai szerint fiatal, férfi, városlakó és relatíve magas iskolázottságú. Ezen tu
lajdonságok némelyikét teljes biztonsággal, másokat csak feltételesen igazolták a 
magyar adatok (lásd 6. táblázat).
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6. táblázat
A potenciális migránsok némely szociológiai jellemzői (százalékban)

rövidebb hosszabb külföldön legalább teljes
ideig ideig élne egyik az minta

külföldön dolgozna előzőek közül
N = 144 100 50 200 3760

átlagéletkor (év) 30 28 27 29 46

férfi 70,1 71 52 66,5 46,9
városi 68,1 68 82 69,3 59,3
budapesti 21,5 19 28 23,5 16,2
20 éven aluli 9,2 10,3 4,6 17 5,9
egyetemi végzettségű 7 7 10 8 4,1
cigány 8,6 11,3 6,4 8,2 8,2
munkát keres 40,5 34,4 36,7 37,2 14

A fiatal kor nagyon erős ösztönzőerőnek bizonyult, a csoportban az átlagéletkor 
csak harminc év, a húsz éven aluliak pedig különösen nagy előszeretettel foglalkoz
nak a migrációs tervekkel.

A kérdezett neme a külföldi munkavállalási tervek esetében rendkívül szignifikáns 
változó, hiszen itt a pozitív választ adók 71 százaléka férfi, míg a kivándorlás eseté
ben ez az arány 52 százalékra esik vissza, ami kiegyensúlyozottságot feltételez a 
nemek között. Ez a különbség azt sugallja, hogy az időszakos mobilitás sokkal in
kább opció a férfiak számára, hiszen kevésbé kötik őket olyan társadalmi elvárások, 
mint a gyerekekkel való állandó együttlét, emellett az a gazdasági racionalitás is 
meghúzódhat mögötte, hogy a férfiak könnyebben jutnak munkához általában, illet
ve jobb fizetéshez idegenben.

Szintén magas a városi lakosok, és ezen belül is a budapesti lakosok aránya. Az 
iskolai végzettség is szignifikánsan magasabb az átlagosnál. Különösen így van ez 
a diplomások arányával a kivándorolni szándékozók között.

Az adatok tanúsága szerint markánsan dinamikus csoportról van szó, mely fiata
los lendületének és magasabb szintű szakképzettségének szeretne kibontakozási 
teret találni, és ezt a külföldi munkavállalásban, illetve a kivándorlásban véli felismer
ni. Más adatok azonban közel sem ilyen homogén képet sugallnak. Rendkívül so
kan vannak ugyanis a csoportban jelenleg munkát keresők. A néhány hetes külföldi 
munkavállalást tervezők között nem kevesebb, mint 40,5 százalék azok aránya, akik 
ebben a helyzetben vannak, s ez minden bizonnyal a „mindegy, hogy hol van, csak 
munka legyen” elszántságát jelzi.

Ez arra utal, hogy nem egy homogén csoporttal van dolgunk, hiszen megtalál
hatjuk egyrészt a magasan képzelteket, másrészt a reményvesztetteket, munkanél
külieket. Petersen (1958) megkülönböztet „konzervatív” és „innovatív” migránsokat. 
Az előző típus pozíciójának megőrzésére törekszik, és ehhez választja eszközül a 
migrációt, míg az utóbbi javítani szeretne helyzetén azáltal, hogy földrajzi pozícióján
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változtat. Ha ezt két feltételezett alcsoportunkra alkalmazzuk, a nehéz helyzetű, 
munkát kereső csoport motivációja konzervatív jellegű, hiszen —  elsősorban a kül
földi munkavállalástól — azt várják, hogy ezzel elejét vehetik további lecsúszásuk
nak. Ezzel szemben a magasan képzett csoportok inkább arra számítanak, hogy a 
választott célországban tudásukat jobban tudják kamatoztatni és evvel abszolút 
helyzetük javul, vagyis motivációjuk innovatív.

Feltételezhetjük, hogy más formában ugyanez a kettősség jelenik meg a megne
vezett gazdasági motivációk kétféle megfogalmazásában is, miszerint a személyes 
esélyek vagy a célországbeli általános gazdasági színvonal szerepel az első helyen. 
Az igazi bizonyiték arra, hogy érdemes egy elemzést a két csoport létezésére ala
pozni, persze az lenne, ha viselkedésbeli különbséget lehetne találni közöttük. Egy 
lehetséges hipotézis szerint például a magasan képzett csoport nagyobb lehetősé
geivel sokkal inkább képes lesz arra, hogy a migrációs tervét valóra váltsa. Ameny- 
nyiben a Háztartás Panel kérdései között egy a migrációs gyakorlatot vizsgáló 
kérdésblokk helyet kap néhány év múlva, az ilyen és hasonló hipotézisek könnyen 
tesztelhetőek lesznek.

Láthattuk, hogy számos egyszerű szociodemográfiai változó nagy magyarázóerőt 
mutatott a migrációs szándék kialakulásában. A kognitív struktúrák felől közelítve 
ellenben nem könnyű egyszerű dimenziók mentén — amilyen például az elégedett
ség —  meghatározni a migrációt tervező csoport attitűdjeit (lásd 7. táblázat).

7. táblázat
A migrációt tervezők elégedettségi szintjei*

rövid ideig hosszú ideig külföldön teljes
külföldön dolgozna élne minta

N = 144 100 50 3760

elégedettség... 
élete eddigi alakulásával 5,51 5,39 5,02 5,84
jövőbeni kilátásaival 5,19 4,79 4,77 4,86
életszínvonalával 4,69 4,72 4,58 4,89
családon belüli kapcsolataival 7,86 8,01 7,32 8,49
egészségével 7,86 8,16 7,50 6,36
munkájával 6,96 6,30 5,85 7,27
lakásával 6,39 6,52 6,04 7,14
lakókörnyezetével 6,29 6,08 5,28 7,00
jövedelmével 3,39 3,33 2,91 4,01

0 -  egyáltalán nem elégedett, 10 -  teljesen elégedett

A táblázat tanúsága szerint az elégedetlenségnek csak néhány dimenziójában talá
lunk nagyobb különbségeket az elvándorolni szándékozó, illetve külföldi munkaválla
lást nem tervező csoport között, és ezeket is nagy valószínűséggel magyarázzák az 
olyan különbségek, mint például az alacsonyabb átlagéletkor.
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A harmadik módja a csoport leírásának a személyes kapcsolatokat veszi figye
lembe. A migrációt tervezők barátai, rokonai között többen külföldön élnek, koráb
ban külföldön vállaltak munkát vagy ezt tervezik. A megkérdezettek fele ismer olyan 
személyt, aki maga is külföldön élt vagy ott munkát vállalt, s ez azt mutatja, hogy 
már a terv kialakításában is nagy a szerepe a személyt körülvevő kapcsolati háló
nak. A migrációs gyakorlat irodalmából pedig tudhatjuk, hogy ezek a kapcsolatok a 
későbbiekben egyenesen nélkülözhetetlenek.

8. táblázat
A migrációt tervezők személyes kapcsolatai

rövid hosszú külföldön legalább teljes
ideig ideig élne egyik az minta

külföldön dolgozna előzőek közül
N = 144 100 50 200 3760

százalék százalék százalék. százalék százalék
rokona él külföldön 
barátja, ismerőse

29,9 28 41,6 30,7 23,1

él külföldön 33,6 24,6 25 27,2 10,4
családtag vagy barát tervezi, 

hogy külföldre megy 
vannak barátai, akik az elmúlt

25 33 42 28 6,8

évben külföldön 
vállaltak munkát 
vagy telepedtek le 49,3 43 48 47 17,9

A korábban már említett bizonytalanságok miatt most sem vállalkozhatunk ferra, 
hogy az adatokból megjósoljuk, az elkövetkezendő néhány évben honfitársaink mi
lyen nagyságrendben hagyják majd el az országot időlegesen vagy véglegesen, és 
hogy elsősorban mely rétegekből fognak kikerülni. A most elvándorolni tervezők kö
zül sokan majd meggondolják magukat, másoknak a szándékuk fenntartása ellenére 
sem lesz lehetőségük tervük végrehajtására, megint másoknak pedig csak később 
támad kedvük szerencsét próbálni. Azt azonban láthatjuk, hogy a földrajzi nyitottság 
Magyarországon rövid távon nem idézett elő nagyobb nemzetközi mobilitást, illetve 
a külföldre távozás tervezése nem vált széleskörűen elfogadott stratégiává.
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TÁJÉKOZÓDÁS

Balogh István

A CSELEKVÉS CSOMÓSTERE
(Richard Münch elmélettörténeti köteteiről)

1. A voluntarisztikus elmélettörténeti kényszer

A voluntarisztikus paradigma1 keretei között — ha kellően következetes — előbb 
vagy utóbb társadalomelmélet-történetet fog írni az ember. Természetesen más pa
radigmát követve és egyébként is sokféle okból kifolyólag lehet elmélettörténeti 
összefoglalót készíteni. De a voluntarisztikus elméleti tradíció vállalóját és folytatóját 
alapvető elméleti és módszertani megfontolásai kötik a vizsgálódásnak ehhez a te
repéhez. Richard Münch nagyívű elmélettörténeti munkájának, a Sociological Theory 
három kötetének tavalyi megjelenése nem csupán kitűnő alkalmat ad arra, hanem 
immár halaszthatatlan feladattá teszi, hogy a voluntarisztikus elmélet említett sajátsá
gos elmélettörténeti kapcsolódását ismét szemügyre vegyük: felidézzük eredetét, 
elemezzük modifikációit és újragondoljuk lehetőségeit.

★  ★ ★

Szembeötlő az elmélettörténeti tradícióhoz fűződő különleges kapcsolódás a volun
tarisztikus elméletnek már első, Parsons általi megfogalmazása alkalmával is. Az 
elméleti pozíció elnevezéséhez Parsons a cselekvés önkéntes normakövető jellegét, 
illetve a normakövetésnek a cél-eszköz dimenzióval való összefonódását emeli ki, 
de a cselekvés e koncepciójához azonmód és elválaszthatatlanul hozzárendeli az 
elméletalkotás speciális módszertani elvét is. A voluntarisztikus cselekvéselmélet 
eredeti, Parsonstól kifejtett koncepciója módszertani szempontból azt az elvet rögzí
ti, hogy miután az emberi cselekvés teleologikus és normatív elemeket foglal magá
ban, ezért valamely komplex és analitikus elmélet kidolgozását szükségképpen 
megelőzi számos, vagy a cél-eszköz relációt, vagy a normativitást egyoldalúan kifej
tő redukciós, egyszersmind egymással mégis összekapcsolható elmélet együttes 
létezése és következetes megfogalmazása. Ennek az elmélettörténeti előfeltételnek 
a fennállása esetén a voluntarisztikus elméletalkotó feladata voltaképpen nem más,

* Münch, Richard: Sociological Theory. Vols. 3. Nelson-Hall Publishers. Chicago 1994.
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mint ezeknek az egyenként egyoldalú elméleteknek a kritikai elsajátítása, konstruktív 
összekapcsolása és egyetlen átfogó elméletté szintetizálása. E korántsem bonyolult 
kiindulópont azonban messzemenő konzekvenciákat von maga után és végül is an
nak bejelentését tartalmazza, hogy a voluntarisztikus elméletalkotás az elmélettörté
net csomópontjainak kialakítására, új szintet generáló fordulópontjainak megvalósítá
sára irányul, s ennek folytán — legalábbis bizonyos értelemben —  kizárólagosságra 
tart igényt.2

Ez utóbbira nézve (ezen a helyen csak széljegyzetként) mindjárt meg is kell emlí
teni: a tudományelmélet művelőinek érdeklődését mindeddig elkerülő, speciális ha
tókörű, a társadalomelméletre alapozó tudományelméleti felfogásról van tulajdon
képpen szó. A voluntarisztikus módszer specifikáló, egyben korlátozó teljesítménye 
az általános — a természettudományok alapján álló — tudományelmélettel szem
ben az, hogy sajátosan a társadalomismeret jellegére, s ezen belül is a társada
lomelmélet dinamikájára vonatkozik. Saját terepén, a társadalomelmélet körén belül 
viszont e sajátos tudományfelfogásnak két oldala különböztethető meg egymástól: 
az egyik esetben a voluntarisztikus tézis magát a társadalmi cselekvést, a másik 
esetben az elmélettörténeti előzményekhez kapcsolódás mikéntjét tematizálja.

Más kérdés immár, hogy Parsons, az elmélet névadója, az elmélet két oldalát, a 
normativitás tézist (pontosabban: a cselekvésnek a normativitást is magában foglaló 
koncepcióját) és az elméletalkotás módszertani eljárását milyen értelemben hozza 
egymással kapcsolatba és egyáltalán megkülönbözteti-e egymástól. A The Structure 
of Social Actionban a voluntarisztikus elméleti paradigma legteljesebbnek tekinthető 
meghatározásában is azt találjuk, hogy Parsons inkább egybefogja és összemossa, 
nem pedig elválasztja és megkülönbözteti egymástól az említett két oldalt. így az 
elméleti tézisnek és az elméletalkotás módszertani alapjainak egymásba fonódását 
legplasztikusabban a voluntarisztikus paradigma Parsons által adott részletező leírá
sával szemléltethetjük. Eszerint: „A pozitivista elméletek valamennyi típusával szem
ben a voluntarisztikus elmélet alapvető tétele az, hogy a cselekvés lényeges szub
jektív összetevőit nem fogja át a tudományosan érvényes ismeretekről szóló (poziti
vista) metodológiai séma. Annak folytán, hogy e szubjektív összetevők nem igazod
nak az így felfogott érvényes tudás kategóriáihoz, az elemzés során nem kezelhet
jük őket sem úgy, hogy eltekintünk tőlük, sem úgy, hogy tévedéses cselekvésnek 
fogjuk fel őket, sem úgy, hogy funkcionális függőségbe hozzuk azokkal a cselekvési 
összetevőkkel, amelyeket nem-szubjektív terminusokban írhatunk le, sem pedig oly
képpen, hogy ez utóbbiakhoz képest véletlenszerűeknek tekintjük.” Továbbá — foly
tatja Parsons — „a voluntarisztikus rend sajátossága az, hogy normatív tulajdonság
gal rendelkező összetevőket is magában foglal. A radikális pozitivista elméletek vi
szont tagadják, hogy e normatív összetevőknek bármiféle empirikus relevanciája 
lenne. Az utilitarista felfogás keretén belül egy meghatározott összefüggésben meg
jelennek ugyan a normatív elemek, azonban a véletlenszerű cél státuszába helyez
ve, aminek következtében azután csupán az elméleti rendszer alkalmazásának em
pirikus adataiként szerepelhetnek. Ezzel szemben a voluntarisztikus elmélet keretén
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belül a cselekvés normatív összetevői a rendszer integráns részének tekintendők, 
amelyek a rendszeren belül sajátos meghatározottságuk alapján függetlenek más 
elemektől. A voluntarisztikus rendszer semmiképpen sem vitatja el a cselekvés kon- 
dicionális és más nem-normatív összetevőinek fontos szerepét, ámde a normatív 
elemekkel való interdependenciájukban fogja fel ezeket az összetevőket" (Parsons 
1967: 81-82). A cselekvéselmélet másik nagy — az általa idealistának nevezett — 
tradíciójával kapcsolatban viszont Parsons hangsúlyozza: „Amíg a voluntarisztikus 
elmélet tételezi az interakció folyamatát a cselekvés normatív és a nem-normatív 
elemei között, az idealista elméletekben a kondicionális összetevők tűnnek el, csak
úgy, mint ahogyan a normatív összetevők eltűntek a pozitivista elméletekben" (Par
sons 1967: 82-83). Következésképpen Parsons szerint a voluntarisztikus elmélet a 
pozitivista és az idealista elmélet kritikája, egyúttal pedig egy mindkettőnél maga
sabb elméleti szinten megvalósított összekapcsolása, integrációja, egyszersmind 
pedig a szociális (társadalmi) cselekvés adekvát értelmezése.

Ha a két problémakör (az elméleti tézis és az elméletalkotási módszer) egymás
hoz kapcsolódása nem is egészen világos az iménti hosszú idézetben, az azonban 
egyértelműen kiolvasható, hogy a voluntarisztikus elméleti paradigma kezdettől fog
va —  azaz már a Parsons által adott meghatározásában is — valójában kettős 
irányultságú. Egyfelől, elméleti alapállását tekintve a cselekvés többdimenziós jelle
gét tételezi (cselekvő, cél, eszköz, kondicionális és normatív elemek). Másfelől, az 
így felfogott cselekvés (unit act) szerkezetének elméleti megkonstruálásához egy
mástól különböző, egymást kizárni látszó tradíciókhoz tartozó elméleti teljesítménye
ket kapcsol össze. Mármost éppen ebből a kettős elemzési stratégiából fakad az, 
hogy a voluntarisztikus elméletalkotó nem állhat meg sem az empirikus vizsgálódás
nál, sem pedig a modellalkotásnál, hanem alapvető megfontolásainak megfelelően 
elmélettörténetet is kell írnia. így jár el Parsons, amikor a voluntarisztikus paradigma 
első megfogalmazási kísérletét egy nagyszabású társadalomelméleti áttekintés, a 
The Structure of Social Action keretében valósítja meg. Ebben az elméletörténeti 
keretben a cselekvés, valamint a rend és a rendszer összekapcsolásának volunta
risztikus tézisét meghirdetve és a társadalomelmélet — különböző tradíciókhoz tar
tozó — történeti anyagán bemutatva fogalmaz meg hosszú távú tudományos prog
ramot önmaga számára.

★  ★ ★

Az eddigiekből is látható azonban, hogy Parsons voluntarisztikus elméleti programja 
kezdettől fogva belső feszültségeket hordoz. Egyrészt az is kérdés, hogy Parsons 
voluntarisztikus tézise az elmélettörténeti tradíció kategorizálása révén (pozitivista
idealista) nem vezet-e általában is prekoncepcióra az egyes elméletalkotók munkás
ságának megítélésében, s e prekoncepció következtében (pl. Durkheim esetében) 
mennyiben válik hamissá valamely elméleti álláspont ábrázolása és értékelése (Ale-
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xander 1982b; 1988). Másrészt — és jelenlegi vizsgálódásunk szempontjából ez a 
fontosabb — Parsonsnál nyomon követhetjük a cselekvés jellegére vonatkozó vo- 
luntarisztikus tézis (az önként követett normatív elem beemelése a cselekvés alap
szerkezetébe), és a modern társadalom által kondicionált individuális cselekvési 
mód tematizálásának ellentmondását, vagyis az összekapcsolt elméleti tézisnek és 
az elméletalkotási módszernek Parsons által nem tudatosított konfliktusát (Alexander 
1978; 1983b; 1988). E konfliktust Jeffrey Alexander a voluntarisztikus elmélet erede
ti, Parsons által kifejtett koncepciójának belső feszültségeként tematizálja és mint 
Parsons szubsztantív, illetve formális voluntarisztikus felfogásának ellentmondását 
bontja ki, egyúttal új irányba — a mikro- és makroszintű szociológiai vizsgálódás 
összekapcsolásának problémái irányába —  fordítja. Alexander szerint a voluntariszti
kus elmélet formális felfogásának státusza abban áll, hogy „az individualista, idealis
ta és materialista elméletek meghatározott elemeinek egy átfogóbb elméleti egység
gé transzformálásával Parsons a cselekvés és a társadalom struktúrájának partiku
láris manifesztációiktól elválasztott modelljét vázolja fel, hasonlóképpen ahhoz, aho
gyan Chomsky a generatív grammatikát a nyelv univerzális struktúrájaként ábrázolja. 
Parsons saját meghatározása szerint is a cselekvés általa tárgyalt elemeinek feno
menológiai státuszt tulajdoníthatunk, mégpedig a husserli értelemben. Analitikus 
perspektívából tekintve a voluntarisztikus jelleg a cselekvés formális sajátossága, 
mivel független a konkrét történeti meghatározottságoktól” (Alexander 1978). Ezzel 
szemben a szubsztantív voluntarisztikus elmélet „a konkrét egyént tekinti kiindulási 
pontnak. Ebben az esetben Parsons elfogadja a konkrét egyén autonómiájának 
klasszikus liberális tézisét, habár számára ez az autonómia —  ezt ismételten kell 
hangsúlyozni — multidimenzionális. A szubsztantív voluntarisztikus elmélet szerint 
tehát a valóságos egyén a cselekvési szituációnak mind a normatív, mind pedig a 
kondicionális elemeivel szemben autonómiával rendelkezik" (Alexander 1978. Az én 
kiemeléseim. — B. /.). Alexander szerint a kétféle voluntarisztikus szempont azért 
választható el nehezen Parsonsnál, mert egyfelől „elfogadja azt az ideológiai állás
pontot, miszerint a konkrét egyén szabadsága a kondicionális és a normatív struktú
rák differenciálódásától függ. Ugyanakkor azonban e szubsztantív célokat azon a 
szintetikus perspektíván keresztül artikulálja, amelyet az egyéni szabadságra vonat
kozó ugyanezen tradíció formális aspektusainak kritikája során használt fel" (Alexan
der 1978). Alexander szerint tehát a voluntarisztikus elméleti tézis és a különböző 
elméleti tradíciók kritikájának és összekapcsolásának módszere Parsons alapvető 
felfogásával összefüggő okok miatt fedi át egymást nem kellően tisztázott módon a 
The Structure of Social Act ionban. Elmélet és módszer határozott elválasztására és 
kapcsolatának egyértelmű meghatározására vezette be Alexander a formális és 
szubsztantív voluntarisztikus elv megkülönböztetését.

A parsonsi voluntarisztikus elmélet „formális" (módszertani) és „szubsztantív" 
(tartalmi-elméleti) oldalának megkülönböztetésével és szétválasztásával Jeffrey Ale
xander lehetővé tette a maga számára, hogy a voluntarisztikus módszert önállósítva 
(kiemelve az általa ideológiainak nevezett eredeti összefüggéséből, vagyis elválaszt
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va az autonóm egyén Parsons által képviselt liberális felfogásától) egy másik, 
ugyancsak fontos probléma, a mikro-makro kapcsolat problémájának tisztázására 
tegye felhasználhatóvá.3 Miként Parsons, olyképpen Alexander is az elméleti prog
ramot nagyszabású elmélettörténeti áttekintéssel és összegezéssel indítja, immár 
Parsonst is a tradíció részeként kezelve (Alexander 1982a; 1982b; 1983a; 1983b.)

Az, ami Parsonsnál többé-kevésbé egybefonódottan — mindenesetre nem kellő
képpen differenciálva — jelent meg, (egyrészt a cselekvésnek a normatív elemeket 
is magában foglaló többdimenziós jellege, másrészt a többirányú elmélettörténeti 
tájékozódás alapján álló elméleti szintézis, vagyis a szintetizáló elméleti tézis és a 
szintézis megvalósításának módszere), Alexandernál világosan megkülönböztethető- 
vé válik. Egyúttal azonban Alexander a voluntarisztikus tézist Parsonstól eltérő irány
ba fordítja, ezáltal új témakörre terjeszti ki, egyszersmind újabb társadalomelméleti 
iskoláknak (fenomenológia, szimbolikus interakcionalizmus) az elemzésbe való be
vonására teszi alkalmassá a voluntarisztikus paradigma hatókörét (Alexander 1988: 
222-256).

2. Münch: harmadik típusú voluntarisztikus elmélet

Az előzőekben részletesebb tárgyalás nélkül utaltunk arra, hogy Jeffrey Alexander a 
voluntarisztikus paradigma parsonsi kettősségének — a módszer és az elmélet fe
szültségének — a kibontásával és kiélezésével tette lehetővé a voluntarisztikus 
módszer kiterjesztését az empirikus szintű mikro- és a rendszerszintű makró-elem
zés összekapcsolásának elméleti problémáira. Richard Münch viszont ezzel éppen 
ellentétes stratégiát követve, „a legjobb értelemben vett ortodox parsonsiánus állás
pontból” (Wenzel 1990: 43-47) tesz kísérletet a voluntarisztikus paradigma tovább
építésére.4 Az Alexanderral ellentétes előjelű stratégia két pillére: egyfelől visszaté
rés a parsonsi cselekvéselmélethez, s ezen az alapon Parsons elméleti folytonossá
gának rekonstrukciója a The Structure of Social Actiontó\ az Action Theory and Hu
man Conditiomg, másfelől pedig a módszertani megfontolásoknak a visszacsatla- 
koztatása a cselekvéselméleti keretekbe. Ezáltal Münch az elé a feladat elé kerül, 
hogy a voluntarisztikus elméleti tézisnek és elemzési módszernek az Alexander által 
érzékelt (és Münch szempontjából is releváns) feszültségeit a cselekvéselmélet ke
retein belül értelmezze és így tegyen kísérletet megoldására.

Münch „Parsons-ortodoxiájának" első tekintetre paradox eredménye a parsonsi 
elméleti konstrukció alapvető tartalmi átfogalmazása — a konstrukció formai oldalá
nak csaknem változatlan fenntartásával. Ennek okát főként abban találhatjuk meg, 
hogy Münch nem kívánja — valamiféle rosszul értelmezett elméleti elkötelezettség 
jegyében — feloldani a parsonsi elmélet ellentmondásait. Sőt, általában sem tekinti 
a Parsonsnál fellelhető ellentmondásokat az elméleti konstrukció leküzdendő hiá
nyosságának (mint pl. Alexander), hanem magának a tárgynak — a voluntarisztikus 
cselekvés inherens feszültségének — az elméleti megnyilvánulásaként fogja fel. Az
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ebből az álláspontból kiinduló voluntarisztikus elméleti stratégia ezért Münchnél az 
ellentmondások specifikálásának és generalizálásának a vonalán halad tovább és 
legalább négy lényeges ponton hat módosítólag Parsons eredeti koncepciójára. A 
módosítások főbb jellegzetességei röviden a következők:

a) Az elmélet két szintjének, a tárgyelméleti és a metaelméleti szintnek a parsonsi 
konstrukciónál határozottabb elválasztása. Münch szerint a voluntarisztikus alapkér
dés tárgyelméleti szinten az, hogy „miképpen lehetséges az emberi cselekvés, ha a 
rendezettség (Geordnetheit) és az individuális autonómia egymásnak feltétele?” 
(Münch 1988: 12). A metaelméleti kérdés pedig így hangzik: „Hogyan lehetséges 
cselekvéselmélet, ha az elméleti absztrakció és a történeti-empirikus specifikáció, a 
kauzális magyarázat és a hermeneutikai megértés egymással összekapcsolódik?" 
(Münch 1988: 14). Ezáltal az elméletalkotásnak az elméleti tradícióhoz való volunta
risztikus kapcsolódása metaelméleti szintre tevődik át, egyszersmind a módszer 
problémája kitágul az elmélet két szintjének összekapcsolódása irányában. Vissza
utalva a korábban mondottakra: Münch az elméleti tézis és elemzési módszer par
sonsi egybeszövődését nem a formális és a szubsztanciális voluntarisztikusság dif
ferenciálásával látja tisztázhatónak (miként Jeffrey Alexander), hanem az elemzés 
tárgyelméleti és metaelméleti szintjének határozott elválasztásával.

b) Münch szerint az „alapkérdések" kanti ihletettsége korántsem véletlen, hanem 
Parsons implicit, de határozott és következetes filozófiai felfogásával függ össze. 
Röviden: a parsonsi elmélet — Münch által részletesen bemutatott — rejtett „kanti 
m ag ijának problémájáról van szó (Münch 1988: 23-32). Parsonsnak a kanti filozó
fiához kapcsolódását mind biográfiai adatokkal, mint elméleti okfejtéssel igazolva 
Münch generalizálja az instrumentális és a normatív cselekvésnek —  legelőször a 
The Structure of Social Actionban megjelenő és Parsons későbbi munkáiban külön
böző megközelítésekben újólag rekonstruált — feszültségét. E feszültség Münch 
általi generalizálásának eredménye a szimbólumkomplexitás és a cselekvéskontin- 
gencia fogalmi kettőssége (Münch 1988: 92-95).

c) A cselekvésnek, a normatív rendnek, az intézményesítő folyamatoknak a szim- 
bólumkoplexitás és a cselekvéskontingencia két pólusa által behatárolt feszültség
mezőbe helyezése kitüntetett helyet biztosít az egyes „elemek" kölcsönös áthatásá
nak, egymásra rétegeződésének és emergenciájának, azaz —  Münch terminusával 
—  interpenetrációjának. Az eredetileg Parsons által bevezetett fogalom helye ilyen
képpen megváltozik az elméleti konstrukcióban és a funkcionális differenciálódás 
ellenfogalmává emelkedik (Münch 1994c/; 1994e).

d) A generalizált pólusok, az interpenetráció fogalmai, valamint a szimbólum
komplexitás és a cselekvéskontingencia szűkülése és bővülése együttesen a cse
lekvést egyfelől mint egy sajátos, kétpólusú feszültségmezőben lezajló folyamatot, 
másrészt mint e feszültségmezőt újrageneráló centrumot konceptualizálja. A cselek
vés e kettős dinamikája, mint történeti egymásra következés is felfogható: ennek 
elemzésére Münch a génpólus és a fenopólus megkülönböztetését tartja szüksé
gesnek (Münch 1988: 168-173). A dinamika másik irányú következménye pedig az,
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hogy cselekvés és rend (Ordnung), cselekvés és rendszer nem egymást kizáró, 
hanem egy folyamat részeként, egymást feltételező kategóriákként foghatók fel.

A parsonsi modell iménti, Münch által végrehajtott módosításának legfontosabb kö
vetkezménye tehát az, hogy dinamizálja és generalizálja Parsons eredeti és későbbi 
(AGIL) sémáját (Münch 1988: 79-96). A Sociological Theory elmélettörténeti kon
cepciója rekonstrukciójához a modell dinamikájának két —  az a és a d  pontok kom
binációját érintő —  dimenzióját kell feltétlenül kiemelnünk, és ebben a tekintetben is 
csupán utalásokra kell ezúttal szorítkoznunk. Eszerint a cselekvés térbeli (strukturá
lis) és időfüggő (génpólus és fenopólus felőli) dinamikáját mind tárgyelméleti, mind 
pedig metaelméleti problémaként kell kezelnünk. Mármost belátható, hogy egyfelől 
a cselekvés voluntarisztikus — azaz egyidejűleg instrumentális-stratégiai és norma
követő —  jellege, másfelől a cselekvés elemeinek analitikus külön-kezelésének el
méletei, végül pedig a normák, struktúrák interpenetrációja és ezzel együtt az anali
tikus elméleteknek metaelméleti szinten megvalósított összekapcsolása egyetlen 
modell összetartozó, ok-okozati összefüggésekre azonban nem redukálható részei. 
Münch eddigi munkáiban, a modell tárgyelméleti problémáit tartva szem előtt, egy
részt az analitikus fogalomértelmezés és az interpenetráció (strukturális összefüggé
sek) problémáinak tisztázására törekedett. Másrészt az intézményi átalakulás és a 
normakövetés megszilárdulása, interiorizálódása (időfüggő kapcsolódások) problé
máit igyekezett elemezni. (Münch 1984; 1986; 1988). Azáltal, hogy ezt a programot 
Parsons elméleti pozíciójának a rekonstrukciójaként és történeti verifikálásaként való
sította meg, nem volt szüksége arra, hogy mindjárt a kiinduló ponton —  Parsonshoz 
és Alexanderhez hasonlóan — az általa módosított (generalizált) parsonsi modell 
metaelméleti-elmélettörténeti problémáival szembenézzen. A tárgyelméleti szem
pontú elemzést követően azonban Münch számára a voluntarisztikus paradigma lo
gikája szerinti legközelebbi tennivaló az elmélettörténet metaelméleti szintű rekonst
rukciója. Mármost az említett körülmények eredményeképpen korántsem valamiféle 
szokásos tankönyvet kapunk kézhez Münch és az amerikai kiadó jóvoltából, hanem 
az oktatásban is kitűnően használható, koncepcionálisan azonban ezen túlmenő 
igényű elmélettörténeti alapvetést, amely hasonló szerepet tölt be Münch volunta
risztikus elméleti építkezésében, mint a The Structure of Social Action Parsonsnál, 
vagy a Theoretical Logic in Sociology négy kötete Jeffrey Alexandernél.
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3. Elmélettörténet — metaelmélet

A tárgyelméleti és metaelméleti szint elválasztása, a parsonsi elméletnek a kanti 
filozófia irányában történő generalizálása, és a modell dinamizálása nem függesztet
te fel Münch számára a voluntarisztikus elmélettörténeti kényszer működését, de két 
lényeges összefüggésben módosította azt. Münch egyrészt Parsons, Durkheim és 
Weber cselekvéselméletének rekonstrukciója során (Münch 1988) a voluntarisztikus 
hagyományok stratégiáját követte ugyan, de elemzésének közvetlen tárgyelméleti 
irányultságánál fogva csak részben és csak mint az elméletalkotás első kísérlete 
elégítette ki a metaelméleti igényeket. A két elméleti szint definitív megkülönbözteté
se, ugyanakkor a megkülönböztetési programnak részleges megvalósítása kelle
metlen következményekkel is járt Münch számára, főként az analitikus fogalomépí
tés és a kategóriák reálszintű értelmezése között fellépő bizonytalanságokban (Ba
logh 1991). Másrészt a Münch előtt —  legalábbis a Theorie des Handelns megje
lentetésétől fogva — világos volt, hogy a modell magasabb szintű generalizációja 
következtében a metaelméleti szintű elmélettörténeti vizsgálódás nem korlátozódhat 
egynéhány társadalomelméleti irányzat tematizálására, miként az Talcott Parsonsnál 
és Jeffrey Alexandernél történt. Münchnek tehát —  a voluntarisztikus paradigma 
alapján állva — metaelméleti szinten általános szociológiai elmélettörténetet kellett 
írnia. Ugyanakkor az is magától értetődő volt Münch számára, hogy e metaelméleti 
szinten megvalósított általános elmélettörténeti áttekintést az általa kidolgozott (a 
parsonsi tradíciót vállaló) voluntarisztikus elméleti konstrukció kereteiben kell elhe
lyeznie. E kettős feladat didaktikai szempontból is példamutató megvalósítását ve
hetjük kezünkbe a Sociological Theory 1994-ben megjelent három kötetében.

★  ★ ★

Első tekintetre úgy tűnhet, hogy újabb szokványos, időrendi tagolású elmélettörténe
ti áttekintést kapunk: az első kötet az 1850 és az 1920 közötti, a második az 1920 
és az 1960 közötti, végül a harmadik az 1960 óta eltelt időszak elméleti fejleményeit 
taglalja. Münch elméleti programja azonban — a voluntarisztikus paradigma logiká
jának megfelelően —  az elmélettörténet terepén is ennél tovább vezet: „nem csu
pán az volt a cél, hogy megírjam, hanem, hogy tovább is vigyem a szociológiai 
gondolkodás történetét” (Münch 1994a: 6). A három kötet egységes tagolása csak
hamar meggyőz e szándék megvalósításának fő irányáról: Münch az elmélettörténet 
mindhárom korszakát szigorú szerkezeti és tematikai felfogásban, nevezetesen a 
szociális (társadalmi) cselekvés struktúrájának, gazdaságának, politikájának és szim
bolikájának tagoltságában tárgyalja Az elmélettörténetnek ez a konceptualizálása 
„közvetlenül ered a társadalmi (social) realitás két alapvető dimenziójának a rende- 
zettség/rendezetlenség (order/chaos) kereszttáblázatában ábrázolható kapcsolatá
ból. E két dimenzió pedig: egyfelől a szimbolikus világ komplexitása (vagyis az el- 
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képzelhető szimbólumok és jelentések sokasága), és másfelől a cselekvések kontin- 
genciája (a lehetséges cselekvések sokasága)" (Münch 1994a: 9). E két dimenzió 
kereszttáblázata szerinti elmélettörténeti tagolás adja mindhárom kötet tartalmi —  
fejezetenkénti —  felosztását. Az ismétlődő fejezetek tehát: I. A társadalmi struktúra 
elméletei, II. A szociológiai relevanciákat vállaló gazdaságelméletek, III. A politika 
szociológiai elméletei, és végül IV. A szimbolikus folyamatok szociológiai elméletei. 
Ezek az elmélettörténeti súlypontok Münch konstrukciójában mint a bővülő és szű
külő szimbólumkomplexitás és cselekvéskontingencia által behatárolt szociális cse
lekvési tér összesűrűsödési pontjainak elméleti tematizálásai jelennek meg. Képlete
sen szólva azt mondhatjuk, hogy Münch felfogásában egyrészt a cselekvési tér uni
verzumnak tekinthető ugyan, de különös, behatárolt univerzumnak: a cselekvési tér 
univerzalitása nem a kiterjedés, hanem a generalizáció lehetőségének irányában ér
telmezendő. Másrészt e behatárolt tér szociális-strukturális, gazdasági, politikai és 
szimbolikus „galaktikái" szoros és állandó kapcsolatban, interpenetrációban állnak 
egymással. Münch e kapcsolat médiumának a szociológiaelméleti diskurzust tekinti, 
s úgy véli, hogy „mivel az empirikus kutatás és az elméleti problémák gyenge reláci
óban állnak, az egymással versengő paradigmák és elméletek kölcsönös kritikáját 
kell a legjelentősebb tényezőnek tekinteni az elméleti tévedések korrekciójában és 
az elmélet fejlődésében” (Münch 1994a: 5). A cselekvési tér négy, kölcsönös átha
tásban álló sűrűsödési csomópontja ezáltal négy diskurzus típust (games of dis
course) is képvisel, amelyek mindegyikét Münch az egyetemes szociológiaelméleti 
diskurzus sajátos, nemzeti hagyományokhoz is köthető modifikációjaként jellemez. 
„Ha egymással szembeállítva jellemezzük a négy nemzeti tradíciót, azt látjuk, hogy 
az angol diskurzust a tradicionális rend problémája jellemzi, melyet az organikus 
paradigma keretében értelmeznek. A továbbiakban azonban az organikus felfogás 
kiegészül az individualitás problémájával... az empiricizmussal, az osztálykonfliktus 
és az unionizmus kérdéskörével. A francia diskurzus fő jellemzője a politikai küzde
lemmel összefüggő és a struktúrával, valamint a strukturalizmussal konfrontálódó 
vitaiizmus, a racionalitás... és az egzisztencializmus. A német diskurzust elsősorban 
a jelentés és az értelem problémája foglalkoztatja... paradigmáit az idealizmus, his- 
toricimus, elidegenedés, a paradoxia inspirálják... Az amerikai diskurzus legfőbb vo
nását a csere ... az instrumentalizmus, a pragmatizmus és a konszenzus adja" 
(Münch 1994a: 14-15).

Habár Münch az elmélettörténet téridejében tett utazás végén, mintegy emlékez
tetőül, táblázatban felvázolja a szociológiai elmélet említett nemzeti „hálózatainak" 
térképét (Münch 1994c: 304-314), a három kötetben mégis (a nemzeti meghatáro
zottságoktól természetesen nem függetlenül) az elmélet egyetemes történetét adja 
elő. Az első, az 1850-1920 közötti időszakot átfogó kötetben a szociális (társadalmi) 
cselekvés gazdasági dimenziójának kibontásánál találjuk Spencert és Marxot, a poli
tikai dimenzió megnyitásának kezdeteinél Vilfredo Paretót és Simmelt, a struktúra
irány megalapozásánál Durkheimet, és a cselekvés szimbolikus dimenziójának feltá
rásánál Max Webert és George Herbert Meadet. Habár a kötetben, a tárgyalás
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terjedelmét tekintve Max Webernek jut a kiemelt szerep (főként vallásszociológiájá
nak részletező bemutatásával), a cselekvés négy dimenziója mégis időrendben kö
vetkezik egymásra, és a megalapozó klasszikusok egyaránt megkapják a nekik kijá
ró elismerést. Ugyanis Münch voluntarisztikus koncepciójában a cselekvés említett 
négy dimenziója egyaránt és egyenértékűen fontos. A cselekvési tér „univerzumá
nak" csomópontjainál talán csak kölcsönös áthatásuk, interpenetrációjuk elméleti 
megalapozása fontosabb számára. Ezért az 1920 és az 1960 közötti időszakot tag
laló második kötet szerkezetében és értékrendjében lényeges eltéréseket mutat az 
első kötethez képest. E négy évtizedet magában foglaló periódus főszereplője Tal- 
cott Parsons, és Münch számára ennek az időszaknak legfontosabb eseménye a 
voluntarisztikus elmélet megalapozása. A cselekvés struktúrájának más irányt követő 
elméletei (Merton, a fenomenológiai és az etnometodológiai törekvések) éppúgy vi
szonylag kevésbé jelentős mellékszereplőkké válnak, mint a cselekvés politikai di
menziójában továbbhaladó kutatók (pl. Dahrendorf), a cselekvés gazdaságát elem
zők (George C. Homans, Peter Blau), vagy pedig a szimbolikus dimenzió kutatói 
(Jean Piaget, Herbert Blumer, Erving Goffman).

A második kötetnek különösen fontos szerep jut az elmélettöréneti tárgyalásban. 
A hangsúlyoknak Parsons szerepét kiemelő, egyértelműen kiegyenlítetlen elhelyezé
sével együtt is, az 1920-as, illetve 1960-as időszak elmélettörténetének eme legú
jabb feldolgozása világosan jelzi Münch koncepciójának az utóbbi években történt 
jelentős módosulását. Első munkáiban, mindenekelőtt a Theorie des Hadelnsben, 
ugyanis Münch a parsonsi voluntarisztikus elméletet összefoglaló koncepciónak fog
ta fel, amelyben összefutnak a megelőző elméletek, egyszersmind a generalizáció 
olyan szintjén álló elméletnek is tekintette, amelynek határai ugyan tágíthatok, de 
keretei nem haladhatok meg (Münch 1988). Úgy vélte, a szociológiai elmélet — és 
általában a társadalomelmélet — további útja nem lehet más, mint az új elméleti 
témák és törekvések kibontása a parsonsi elméleti keretekben, illetve integrálásuk e 
keretekbe. Korábban éppen Münch példáján utaltunk rá, hogy ez a koncepció nem 
zárja ugyan ki a parsonsi elmélet akár alapvetőnek is tekinthető módosítását, de 
ugyanez a koncepció vezetett arra, hogy Münch végül is elméletileg megalapozat
lannak, sőt elméleti visszaesésnek tekintett mindenfajta Parsons-kritikát.6 Mostani 
háromkötetes elmélettörténeti áttekintésének a Parsons utáni időszakot tárgyaló fe
jezeteiben azonban Münch —  ha nem is teljes határozottsággal — túllépett korábbi 
álláspontján. Azáltal, hogy a cselekvés gazdasági, politikai és szimbolikus dimenziói
nak a Parsonst követő időszakban kidolgozott koncepcióit, ha kritikusan is, de sem
miképpen sem elutasítóan tárgyalja, lehetővé válik Münch számára, hogy a korábbi
nál tagoltabb és árnyaltabb képet adjon a szociológiai elmélet legújabb fejleményei
ről is, önmaga feladatát pedig egy új szintézis irányában jelölje ki.6

Az elmélettörténeti koncepcióváltás első lépésének köszönhetően a harmadik kö
tet (1960-tól napjainkig) igen széles körű, ugyanakkor rendszerezett áttekintését tud
ja adni a legújabb elméleti irányzatoknak és törekvéseknek. A cselekvés strukturális 
csomópontjainak újabb tárgyalását mutatja be Claude Lévi-Strauss és a posztstruk

116



turalista irányzatok, valamint a posztmodern kiemelkedő képviselői (pl. Jean Baudril- 
lard, Francois Lyotard, Michel Foucault) koncepciójának körvonalazásával. A cselek
vés gazdasági dimenziójának újabb fejleményeit elemzők között James Coleman, 
Claus Offe, Terence Hopkins koncepcióját ismerteti Munch. Igen részletes a cse
lekvés politikai dimenziójának bemutatása — többek között Randall Collins, Pierre 
Bourdieu, Alain Touraine, Anthony Giddens munkáin keresztül — , külön tárgyalja 
Norbert Eliasnak e témakörben csak némi erőltetéssel elhelyezhető alakzat-elméle
tét. Végül a cselekvés szimbolikájának dimenziójában helyezi el Münch — többek 
között — Lawrence Kohlberg, Jürgen Habermas és Niklas Luhmann munkásságát.

Első olvasatra talán meglepő, hogy Habermas és Luhmann „egymástól radikáli
san különböző” (Münch 1994c: 271) álláspontjának együttes szerepeltetése a cse
lekvési téridő egyazon „galaktikájában" (a szociális cselekvés szimbolikájának di
menziójában) Münch számára egyáltalán nem problematikus. Úgy látja ugyanis, 
hogy különböző problémákba nyújtanak mindketten az eddigieknél mélyebb bete
kintést. Habermas —  a kommunikáció és a stratégiai cselekvés szigorú elválasztása 
alapján — a kommunikáció társadalmi folyamatának struktúráját és folyamatát vilá
gítja meg, és a kommunikáció mindkét aspektusának a társadalmi fejlődésre gyako
rolt hatásait elemzi, egyszersmind pedig a kommunikáció elemzése során messze 
túllép a szimbolikus interakcionalizmus látókörén (Münch 1994c: 269). Luhmann ez
zel szemben „azt mutatja be, hogy a szociális (társadalmi) élet miképpen szervező
dik a közvetlen interakció hátterében. Ez az a belátás, amely kétségtelenül többletet 
jelent azokhoz az elméletekhez képest, amelyek... önmagukat a interakció szintjére 
korlátozzák... Luhmann rendszerelméletének másik fontos vonása annak kiemelése, 
hogy milyen páratlan jelentőségű az a folyamat, amelynek során a rend kialakul a 
rendezetlenségből, a rendszer a világból, a rendezettség a zajból. Egyetlen elmélet 
sem foglalkozott eddig olyan precizitással ezzel a témával, mint Luhmann rend
szerelmélete” (Münch 1994c: 298).

Münch említett új elmélettörténeti koncepciója és ennek keretében Habermas és 
Luhmann közismerten élesen szemben álló koncepciójának összekapcsolása talán 
leginkább sejteti Münch törekvését egy magasabb szintű (voluntarisztikus) szinté
zisre.

4. Újabb voluntarisztikus szintézis felé

Szinte magától adódik a kérdés: mennyit valósított meg Münch metaelméletként 
előadott elmélettörténetében a programatikusan megfogalmazott szintézisből. Két
ségtelen, hogy a megvalósítás egyik bizonysága az átláthatóan jól tagolt, egységes 
szerkezetű az első kötet bevezetőjében felvázolt koncepciót maradéktalanul betelje
sítő szociológiai elmélettörténet. A megvalósítás másik — némiképpen meglepő —  
eredménye a harmadik kötetet lezáró táblázat „a szociológiai elmélet időfüggetlen 
univerzális hálózatáról" (Münch 1994c: 322), melyet a szociológiai elmélet egyfajta
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„Mengyelejev-táblázatának" is tekinthetünk. Itt nem csupán mintegy félszáz —  a 
szociológiai elmélet történetében kiemelkedő jelentőségű — kutató kapott helyet, de 
jó néhány rubrika üresen maradván, egyesek számára inspirációt is adhat elméleti 
program kialakítására, egy-egy ma még nem létező, de a táblázatban helyet kapott 
elmélet megalkotására. Mindazonáltal kétségeket is táplálhatunk a társada
lomelmélet továbbhaladására vonatkozó ilyesfajta prognózisok iránt. Maga a szerző 
is óvatosságot javasol ebben a tekintetben, s nem zárja ki az elméletalkotás más 
lehetőségét sem, nevezetesen „a cselekvési tér egészére irányuló elméleti vizsgáló
dást" (Münch 1994c: 323).

Ez utóbbi megjegyzésében nem csupán a Münch-féle elméleti konstrukció sokat 
bírált sajátos és túlhajtott formalizmusa bírálatának a szerző általi visszaigazolását 
érzékelhetjük, hanem —  jóllehet határozatlanul —  Münch számára is felmerül e he
lyen az a kérdés, hogy metaelméleti szinten egyáltalán prognosztizálható-e a tárgy
elmélet változása. Vagy másként fogalmazva, Münch hallgatólagosan elismeri annak 
a kérdésnek a jogosságát, hogy a táblázatkészítés alternatívájaként nem lenne-e 
célszerű még inkább „felpuhítani” a Sociological Theory köteteiben a Parsons kriti
kákkal szemben képviselt, a korábbinál mindenesetre rugalmasabb álláspontját. A 
további felpuhítás esetén ugyanis Münch nem lenne rákényszerülve arra, hogy a 
parsonsi elmélettel szembeni kritikákat az általa módosított parsonsi modell metael
méleti szinten végrehajtott (és csak ezen a szinten végrahajtható) kitágítása és gen- 
ralizálása révén akceptálja, alkalmassá téve a modellt arra, hogy beleemelhetővé 
váljanak a tárgyelméleti szinten megfogalmazódó kritikák.

A Sociological Theory három kötetének több fejezete és szöveghelye is kínál 
kiindulási pontokat a Parsons-kritikák további akceptálásának irányába. Nyilvánvaló
an azokról a helyekről van szó, ahol kétségek merülhetnek fel a táblázat — vagyis 
az eredeti parsonsi modell kitágításának — alkalmazhatóságával, valamely elmélet
alkotó „éppígy-való" besorolásával szemben. Magától értetődik: ezek a kételyek ép
pen Parsons esetében jelentkeznek a leghatározottabban. Parsons elméleti „beso
rolása" és e besorolás bizonytalansága az előbbiek következtében Münch elmélet- 
történeti konstrukcióját lényeges pontokon kikezdő probléma, s úgy jelenik meg, 
mint Parsons kettős szerepeltetése a történetben. Parsons egyik szerepe Münch 
elmélettörténeti „elbeszélésében” nem más, mint a cselekvés struktúráját átfogóan, 
univerzális igénnyel kidolgozó elméletalkotóé. Ennek megfelelően a második kötet
ben a cselekvés struktúrája címet viselő fejezetben kap helyet (Münch 1994Ó: 1- 
118). A Parsonsra kiosztott másik szerep — amelyet ezúttal, mármint a Sociological 
Theoryben, Münch jó okkal nem explicit módon hangsúlyoz — az elmélettörténeti 
tárgyalás egészének koncepcionális kereteit meghatározó elméleti konstrukció mes
teréé. Ez utóbbi szerepet Münch korábbi műveiben osztotta ki Parsonsra, s ha ezút
tal nem tér ki ennek tárgyalására, nem is módosítja, inkább megerősíti korábbi állás
pontját. E kettős szereposztás feszültsége éppen a besorolás révén ellentmondássá 
érik. Amennyiben ugyanis Parsons a voluntarisztikus elmélettörténeti tárgyalás kon
cepciójának alapjait és általános kereteit meghatározó megfontolások forrása, any -
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nyiban nem besorolható sem az amerikai, sem pedig az időfüggetlen háló egyetlen 
rubrikájába (nevezetesen: a cselekvés struktúrájának konszenzus-centrumú paradig
májába). Amennyiben viszont Münch az említett, korántsem centrális helyet jelöli ki 
elmélettörténeti táblázatában Parsons számára, annyiban nem tekintheti őt az elmé
lettörténeti konstrukció megalapozójának. Másképpen fogalmazva: azt állítjuk, hogy 
az elmélettörténetnek mint metaelméleti szinten megvalósított voluntarisztikus szinté
zisnek Münch-féle koncepciója nem valósítható meg a parsonsi voluntarisztikus el
mélet kereteinek kitágításával, további generalizálásával. Mégpedig azért nem, mert 
a parsonsi voluntarisztikus szintézistől nem vezet közvetlen és egyenes út újabb 
voluntarisztikus szintézishez. Akkor sem, ha Parsons kikerülhetetlen egy újabb vo
luntarisztikus szintézis megvalósításához.

Az iménti probléma további specifikációjának lehetőségét nyújtja Luhmann elmé
letének különös elhelyezése az elmélettörténeti konstrukcióban. Korábban említet
tük: Luhmann a cselekvés szimbolikája fejezetben kapott helyet — többek között — 
Habermas és Lawerence Kohlberg társaságában, mégpedig annak alapján, hogy 
„munkásságának a kommunikáció áll a középpontjában" (Münch 1994Ö: 271). Ah
hoz, hogy Münch a kommunikáció ürügyén egyrészt relativizálja Habermas és Luh
mann elméleti álláspontjának éles különbségét, másrészt, hogy a cselekvés szimbo
likus dimenziójában helyezze el Luhmann felfogását alaposan át kell értelmeznie a 
kommunikáció luhmanni fogalmát. Mindenekelőtt tompítania kell a cselekvés, ese
mény, folyamat Luhmannál hangsúlyos (különböző rendszerekhez kapcsolódó) fo
galmi különbségeit, legfőképpen azonban annak fontosságától kell eltekintenie, 
hogy Luhmann a cselekvéselmélettel explicit módon szemben álló rendszer elméleti 
álláspontot képvisel.7 Kiélezetten tehát úgy fogalmazhatunk, hogy Münch a parsonsi 
elméleti keretek kitágításának stratégiáját követve rákényszerül arra, hogy az újon
nan jelentkező elméleti stratégiáknak a voluntarisztikus elmélettel szembeni paradig- 
matikus különbségeit és vitáit relativizálja, eljelentéketelenítse — ez az ára ugyanis 
annak, hogy ezeket az elméleti törekvéseket (mindenekelőtt a rendszerelméletet és 
a posztmodern elméleteit) beemelhesse a folytonosnak tételezett voluntarisztikus 
koncepcióba.

Az a következtetésünk tehát, hogy habár Münch jelentős mértékben —  olykor 
alapvetően — módosította Parsons elméleti konstrukcióját, koncepcionálisan még
sem radikalizálta kellőképpen Parsonshoz fűződő elméletkritikai viszonyát. Metael
méleti szinten kifejtett elmélettörténetére nézve ez a nem kellő következetességgel 
végigvitt kritika olyan tág keretű séma megszerkesztéséhez vezetett, amelyben min
den eddigi — valamennyire is konzisztens elmélet és minden jelentős —  elméletal
kotó elhelyezhető valamelyik rubrikában, ráadásul a szociológiaelmélet következő 
nemzedékei számára is maradnak kitöltendő helyek. A probléma csak az, hogy a 
besorolás csaknem korlátlan lehetősége és egyszerűsége alig mond valamit is az 
elmélettörténet és napjaink társadalomelméletének tényleges dinamikájáról és ten
denciáiról. Ha ez utóbbiakhoz akarunk közelebb jutni, a Sociological Theory anya
gának koncepcionális elrendezésétől eltérő, másik olvasata is szükséges, hogy a
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szerző által összegyűjtött és rendezett, valóban hatalmas ismerethalmazt újból „ki
kérdezhessük".

Álláspontunk szerint e másfajta olvasatra a lehetőséget az teremti meg, ha radi- 
kalizáljuk Münch következetlen kritikai álláspontját Parsons elméleti konstrukciójával 
szemben. Vagyis — Münch-hel ellentétben —  azt feltételezzük, hogy nincs közvet
len és egyenes összefüggés a parsonsi voluntarisztikus elméleti szintézis és egy 
jövőbeli, vagy ez idő szerinti voluntarisztikus szintézis között. Ellenkezőleg: az új 
szintézisnek (amennyiben egyáltalán lehetséges) előfeltétele a parsonsi voluntariszti
kus elmélet — részben már Parsons által elindított — felbomlása, a különböző 
egyoldalú elméleti paradigmák kidolgozása és szembefordítása a parsonsi elméleti 
konstrukcióval. Hasonlóképpen ahhoz, ahogyan a parsonsi voluntarisztikus elmélet 
is csupán egyoldalú paradigmákra (pozitivizmus, idealizmus) épülhetett, az újabb 
voluntarisztikus szintézis szintén különböző, egymást kizáró elméleti irányzatok ősz - 
szekapcsolásaként valósítható csak meg. Münch metaelméleti szintű elmélettörténeti 
konstrukcióját tehát éppen az teszi problematikussá, ami a tárgyelméleti megfonto
lásait is. Nevezetesen: a voluntarisztikus elméleti szintézist a parsonsi elméleti ala
pokon —  ezen alapok kitágításával, módosításával — akarja fenntartani, újrafogal
mazni, ezáltal — szándékával éppen ellentétben —  egyre távolabb kerül a megvaló
sítandó újabb voluntarisztikus szintézistől. Ezért teheti meg Münch, hogy a parsonsi 
elméleti konstrukciónak a felbontásig eljutó kritikáját — amilyen Habermasé vagy 
Luhmané — lényegét tekintve nem az elméleti progresszió körébe sorolja. És innen 
ered az is, hogy az új, vagy újrafogalmazott paradigmákban nem látja meg a továb
bi voluntarisztikus szintézis lehetőségét.

★  ★ ★

A Sociological Theory három kötetének az előbbiekben vázolt szempontok szerinti 
olvasatából a társadalomelméleti paradigmák sajátos dinamikája bontakozik ki, 
amely csak igen kevéssé igazodik a „hálózatok” Münch által fontosnak tartott sémá
ihoz. Feltűnik egyfelől a cselekvéselméleti paradigma markáns újrafogalmazása, di
menzióinak szétágazása. A Münch-féle táblázat különböző helyeire besorolt olyan 
elméletalkotók együtt jelennek itt meg, mint például Parsons első alkotói korszaka, 
Habermas, Coleman, Kohlberg Bourdieu vagy Hans Joas. Hasonló határozottság
gal jelentkeznek a rendszerelméleti koncepciók —  gyakran a cselekvéselméleti pa
radigmával folytatott nyílt konfrontáció jegyében. A rendszerelméleti paradigma ki
bontakozását és a társadalomelmélet egyik centrális műhellyé formálódását jelzi, 
többek között, Parsons késői munkássága, Luhmann, a radikális konstruktivizmus 
egyes irányzatai8 vagy Günter Teubner és a Luhmann-tanítványok sokasága.

A cselekvéselmélet és a rendszerelmélet mellett a posztmodern bontakozott ki az 
elmúlt években harmadik markáns társadalomelméleti paradigmaként. Münch azon
ban (az előzőek alapján persze érthetően) feltűnő módon hangsúlytalanná teszi —
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jóllehet nem mellőzi —  a posztmodern irányzatát. E paradigma témaköreiből, irány
zataiból a Sociological Theoryben egyedül Foucault munkásságát tartja érdemesnek 
a részletesebb tárgyalásra, amelyet a társadalmi cselekvés (hatalmi) struktúrájának 
témakörében, és összefoglaló táblázatában —  nehezen védhető módon —  a kon
szenzus rubrikában helyez el. A posztmodern problematikának ez a sajátos leszűkí
tése szorosan kapcsolódik a Luhmann és Parsons tárgyalása kapcsán korábban 
említett elméleti alapálláshoz, ugyanakkor persze azért is sajnálatos, mert a poszt
modern (egyebek mellett) a metaelméleti szinten is értelmezhető dekompozíció tézi
se a társadalomelméleti (a cselekvéselméleti és rendszerelméleti) paradigmákra 
nézve is tartalmaz fontos állítást.9 Ennek a körülménynek a figyelembevétele hozzá
segíthette volna a szerzőt, hogy az általa „erős relációnak” tekintett elméletközi dis
kurzust részletesebben tárgyalja és bemutassa. A posztmodern említett eljelentékte- 
lenítése annálfogva is rendkívül sajnálatos, mert a posztmodern társadalomelméleti 
alapállása éppen ellentéte a voluntarisztikus felfogásnak, és ezért például Lyotard, 
Foucault vagy Feyerabend Münch kitüntetett vitapartnere lehetne. Egy ilyen vita 
szolgálhatná a most negyedikként említendő voluntarisztikus paradigma továbbgon
dolását is, vagyis a paradigmák kölcsönös áthatásának és összekapcsolásának le
hetőségeire és aktualitására vonatkozó kérdés tisztázását. A Sociological Theory 
megjelentetése is igazolja, hogy e paradigma legjelentősebb művelőjének —  Jeffrey 
Alexander mellett — kétségtelenül Münch tekinthető.10

A közelmúlt és napjaink társadalomelméleti fejleményeiben tehát négy rivális, 
egymást kizáró, egyszersmind egymást kölcsönösen értelmező paradigma kibonta
kozását véljük felismerni. Bizonyossággal feltételezhető, hogy sokkal inkább a két 
„statikus" (a cselekvéselméieti és a rendszerelméleti) paradigma és a két „dinami
kus" (a dekonstrukciós posztmodern és a szintetizáló, integratív voluntarisztikus) pa
radigma egymás közötti vitái és értelmezési kísérletei, nem pedig a „szociológiai 
elmélet diskurzushálózatát" sematizáló táblázatok és ezek üresen maradt rubrikái 
hordozzák a társadalomelmélet perspektíváit. E paradigmák mindegyike egyaránt 
képes arra, hogy válaszoljon a „kívülről” érkező kihívásokra, egyszersmind pedig 
képes arra a teljesítményre, hogy kritikailag interpretálja a többi paradigma válaszait 
is. A kihívásokra megszülető válaszkísérletek és a kölcsönös kritikák dinamikájában 
formálódó társadalomelméleti perspektíva egyik nyitott kérdése pedig az, hogy a 
voluntarisztikus elméleti paradigma, képessé válik-e, válhat-e újabb, a többi para
digmát is magában foglaló szintézisre.

Richard Münch társadalomelméleti munkássága — és ezen belül a Sociological 
Theory —  aligha túlbecsülhető jelentősége, felfogásunk szerint, mindenekelőtt ab
ban áll, hogy erőteljes rivális paradigmák dominanciájának időszakában fenntartja, 
ismételten újragondolja és tovább építi a voluntarisztikus paradigma meghatározó 
téziseit, fogalmait és módszertani megfontolásait. A Sociological Theory megírásával 
Münch ama távolabbi szintézis irányába tett ismét jelentős lépést.
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Jegyzetek
1 Talán úgy tűnhet; nevezhetnénk akár parsonsiánusnak is. Mégpedig nemcsak annálfogva, hogy Par

sons adta a paradigma nevét (Parsons 1967), hanem azért is, mert a paradigma kifejtésének első 
nagyszabású kísérletét is megtalálhatjuk a The Structure of Social Action ban. A hetvenes évek végére 
azonban — főként Jeffrey Alexander munkái (1978, 1982a, 1982b, 1983a, 1983b) — nyomán bizonyos
sá vált, hogy a voluntarisztikus paradigma kifejtésének a parsonsi koncepciótól eltérő módozatai is 
lehetségesek. Ettől kezdve immár nem helytálló a voluntarisztikus elméleti tradíciót Parsons munkássá
gával azonosítani.

2 Parsons a The Structure of Social Actionnak mindjárt a bevezetőjében bejelenti ezt a kizárólagossági 
igényt, amikor saját elméleti konstrukcióját a cselekvés elméleteként jelöli meg: „e tanulmány célja, 
hogy a társadalomtudományok egyetlen elméleti rendszerének struktúrájában bekövetkezett alapvető 
változások folyamatát részleteiben is nyomon kövesse" (Parsons 1967: 43).

3 Alexander a voluntarisztikus elméleti paradigma keretében a mikro-makro kapcsolat tézisével az egyén 
versus társadalom, cselekvés versus rendszer dichotómiák ellenében, a Parsons utáni szociológijában 
bekövetkezett újbóli kiéleződésével szemben dolgoz ki alternatív elméleti perspektívát (Alexander 1988: 
282-333).

4 Mások — így például Habermas — korántsem tekintik elismerésre méltónak Münch ortodox parsonsia- 
nizmusát, hanem elméleti tevékenységének leginkább kritikára szoruló oldalaként tartják számon (Ha
bermas 1988: 438-444; Schwinn 1993: 301-303).

5 így például élesen szembefordul mind Luhmann mind pedig Habermas Parsons-bírálatával (Münch 
1980; 1988).

6 A későbbiekben utalunk majd rá, hogy e perspektíva megvalósítása a Münch által kidolgozott elméleti 
séma jelentős módosítását feltételezi. Ezúttal csupán a továbblépés lehetőségének első jelentkezéséről 
beszélhetünk.

7 A két elméleti irány egymással éppen ellentétes irányba haladó logikáját Habermas már a hetvenes 
évek elején egészen világosan látta és meg is fogalmazta (Habermas 1971).

8 Azok az irányzatok, amelyek a rendszer-környezet kapcsolatnak a társadalmon belüli típusait elemzik 
(Karácsony 1994).

9 Nem csupán a felvilágosodás racionalitás-eszméjének posztmodern kritikájára gondolunk, hanem pél
dául Feyerabend (1980) tudományelméletére.

,0Mindemellett úgy tűnik, korántsem kizárt, hogy rövidesen a voluntarisztikus paradigma új szempontú 
kifejtését is konstatálhatjuk a konstruktivizmus és a társadalomelmélet konfrontációjának eredménye
ként. Elsősorban a „Delfin csoporténak az a tézise mutat a voluntarisztikus szintézis irányába, miszerint 
„a tudat és kommunikáció, egyén és társadalom, természet és kultúra, kognitív autonómia és szabályo
zás, cselekvéselmélet és rendszerelmélet korántsem alkotnak egymással áthidalhatatlan ellentéteket” 
(Rusch— Schmidt 1994: 8).
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Buda László

KOMPLEMENTER MEDICINA NAPJAINKBAN
Ursula Sharma: Complementary Medicine Today.
Tavistock/Routledge, 1992.

A klasszikus, „ortodox" medicina a 19. század kezdetétől többé-kevésbé a racioná
lis diskurzus, a tudományos megismerés bázisán, meghatározott etikai követelmé
nyek keretei között működik. Az utóbbi évtizedek során egyre több kritika éri ezt az 
annak idején egységesnek tűnő felfogást, új megközelítéseket ajánlva a teoretikusok 
és a praktizőrök számára. Paul Kurtz egyenesen „tudományellenes antikultúra" kiala
kulásáról beszél, mely az orvostudomány területén is egyfajta paradigmaváltást sür
get, hangsúlyozva az objektivitás mellett létező „másik igazság” , a szubjektív, spiri
tuális és misztikus tapasztalat valóságát. A modern, tudományos szemlélet elleni 
ideológiai támadás több fronton zajlik, szakmai és laikus körökben egyaránt jelentős 
intenzitással. Példaként említhetjük a nukleáris holokauszt fenyegetését, a környezet- 
szennyezés világméretű problémáját vagy a medicina területén a génsebészet leg
újabb eredményei iránti gyanakvást, a gyógyítási folyamatok túltechnicizálódását — 
és folytathatnánk. A hetvenes évektől a fejlett ipari társadalmakban dinamikusan ter
jedő alternatív gyógyítási formák megjelenése minden bizonnyal részét képezi ennek 
a folyamatnak.

Ellentétben a közfelfogással, a medicina mint társadalmilag legitimizált profesz- 
szió, a középkorban jelent meg —  írja Kottow — , amikor is alapvetően intellektuális 
diszciplínának számított, terápiás és tanácsadó funkciójában csak a 19. században 
teljesedett ki. Ez az úgynevezett tradicionális vagy klasszikus medicina mindig is 
együtt létezett az alternatív gyógyászati formákkal, mindkét tevékenység társadalmi 
feladatköre a szenvedés enyhítése, a biológiai és szociális deviációk kontrollálása 
volt. A kettő különválása és a biomedicinával kapcsolatos elvárások frusztrálódása a 
tudomány mindenhatóságába vetett hit megingásával, a gyógyítás magas fokú 
technicizáltságával, az orvos-beteg interakció elszemélytelenedésével és bürokrati- 
zálódásával párhuzamosan alakult ki. Az „ortodox" medicina tehát sok szempontból 
nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, és ez értelemszerűen az alternatív kíná
lat előtérbe kerülését eredményezte, ami viszont új orvosi, etikai és szociológiai di
lemmákat vet fel. Aligha van ugyanis a medicinának olyan aspektusa, amelyet ne 
érintene mélyen e két különböző megközelítés dichotómiája, konszenzust sürgetve 
többek közt olyan alapvető problémákban, mint a források elosztása, a kutatási pri
oritások megállapítása vagy az illetékesség és felelősség kérdése, a terápia haté
konyságának kritériumait illető állásfoglalás kialakítása és így tovább.

A jelenséget a hetvenes évek végétől (hazánkban kb. egy évtizedes késéssel) 
folyamatos diskurzus kíséri mind szakmai, mind laikus körökben. A nyugati tudo
mányos folyóiratok hasábjain jelentős empirikus bázisra támaszkodó kutatások mel
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lett rendszeresen találkozunk értelmező, magyarázó, a problémát társadalmi-kultu
rális kontextusában vizsgáló írásokkal. Emellett időről időre megjelennek tudo
mányos igénnyel összeállított monográfiák is, melyek hasznos eligazítást nyújtanak a 
téma iránt érdeklődők számára. Ezek közül is kiemelkedő jelentőségű Ursula Shar- 
ma, a University of Keele tanára által írt összefoglaló jellegű mű, amely 1992-ben 
jelent meg a fíoutledge kiadó gondozásában, Complementary medicine today cím
mel.

Könyvének bevezetőjében a szerző kísérletet tesz a hagyományos gyógyítás 
mellett létező, koronként változó jelentőséggel és befolyással bíró komplementer 
medicina definiálására, hangsúlyozva a forgalomban levő meghatározások diverzitá- 
sát és tartalmi zavarosságát. Pragmatikus szempontokból helyénvalónak tartja az 
„ortodox"-„nem ortodox” medicina megkülönböztetést, amennyiben az előbbi fog
lalja magában mindazt a gyógyító-egészségmegőrző eljárást, amely a hagyomános 
nyugati tudományos paradigmára épül és a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (azaz 
az állam) anyagi támogatását élvezi. Szinonimáiként használja a „bio-", „allopatikus", 
„konvencionális” , „modern" medicina kifejezéseket. Ezzel szemben a „nem ortodox 
medicina" azokat a kuratív módszereket egyesíti, amelyek az előbbin kívül helyez
kednek el, mint ahogy erre a szóösszetétel is utal. Felfogás kérdése, hogy ezeket 
párhuzamos, független rendszereknek tekintjük (ezt sejteti az alternatív jelző), avagy 
egymást kiegészítő, összeegyeztethető szisztémáknak, amely esetben a „komple
menter" kifejezés tűnik szerencsésebbnek. A szerző fontosnak tartja, hogy a „ho
lisztikus gyógyászat" fogalmát, amelyet különösen az Egyesült Államokban 
használnak előszeretettel, világosan elkülönítse a komplementer medicináitól, 
amennyiben az előbbi lényege a beteg embernek mint testi, lelki, szociális és spiri
tuális értelemben vett egységes egésznek a gyógyítása, és ezt a megközelítést nem 
kevés ortodox orvos is magáénak vallja. Az alapvető különbség azonban — véleke
dik Sharma —  a legitim hatalom és a társadalmi kontrollfunkció gyakorlásában ér
hető tetten. A bevezetésben a szerző utal arra a kiterjedtebb, a medicina határait 
túlnövő szemléletbeli változásra, amelynek a komplementer kuratív rendszerek ex
panziója része lehet, nem bocsátkozik azonban részletekbe a két trend lehetséges 
érintkezési felületeit illetően. Jelzi továbbá, hogy könyvében csak azoknak a mód
szereknek a tanulmányozását tűzi ki célul, amelyek jól körülhatárolható teoretikus 
bázissal és regisztrálható kuratív effektussal rendelkeznek és megfelelően képzett 
szakemberek végzik speciális technikákkal.

A könyv a továbbiakban két külön részben foglalkozik a komplementer medicina 
igénybevételével, illetve gyakorlásával. A szerző a témára vonatkozó irodalom rész
letes, bár kissé szelektív áttekintése mellett saját kutatási eredményeit is megosztja 
az olvasóval.

Ki veszi igénybe a komplementer gyógyászat szolgáltatásati? — teszi fel a kér
dést Sharma az első rész első fejezetében. Részletesebben: milyen szociológiai, 
demográfiai sajátosságokkal jellemezhető az alternatív gyógyeljárásokat használók 
csoportja, mely betegségekkel kapcsolatban veszik azokat igénybe, kimutathatók-e
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nemzeti sajátosságok, avagy internacionális jelenségről van szó? A kérdések meg
válaszolásához módszertanilag a szóban forgó típusú konzultációk számának vagy 
az e céllal kiadott pénzösszeg meghatározásának segítségével juthatunk közelebb. 
További lehetőség a praktizőrök számából és elfoglaltságából következtetni a hasz
nálat mértékére. Az ilyen jellegű felmérések eredményei azonban számottevő kü
lönbségeket mutatnak. Fulder és Munro 1981-ben végzett kutatásai alapján például 
az Egyesült Királyságban egy év alatt hozzávetőleg 12 millió konzultáció zajlik az 
alternatív szektorban, ez körülbelül 7-8 százaléka a háziorvosokkal való találkozások 
számának és a teljes népességnek mintegy 3,7 százalékát érinti. Az Institute of 
Complementary Medicine 1984-es felmérése ugyanakkor átlagosan évente 4,6 millió 
konzultációval kalkulál, ami hozzávetőleg egymillió használót jelent. A Research Sur
vey of Great Britain eredményei szerint egy nagyszámú reprezentatív mintából 30 
százalékra tehető azok aránya, akik már megpróbálkoztak valamilyen nem ortodox 
gyógyeljárás igénybevételével. Hasonló eredményt hozott a Market and Opinion Re
search Information 1989-ben a The Times magazin számára készített felmérése is. 
A kutatások továbbá felhívták a figyelmet az expanzió növekvő mértékére, többek 
között arra a tényre, hogy az alternatív gyógyítók száma az általános orvosokéhoz 
képest hatszoros tempóban gyarapodik, és forgalmuk egy év alatt szerény becslé
sek szerint is mintegy 15 százalékkal nő. Ugyanakkor különbséget kell tennünk a 
használat és az érdeklődés vagy nyitottság közt, tudniillik az emberek túlnyomó 
többsége pozitívan viszonyul a jelenséghez: a vizsgálatok szerint a populációnak 
csak 20-25 százaléka nyilatkozott úgy, hogy semmifajta alternatív kezelést nem ven
ne igénybe adott esetben.

A fejezet további részében a legfontosabb komplementer gyógyeljárások vázla
tos ismertetését találhatjuk, melyek közül a szerző kiemeli az öt, Angliában legnép
szerűbb formát: az oszteopátiát, az akupunktúrát, a homeopátiát, a
gyógynövényekkel, gyógyfüvekkel való kezelést és a kiropraktikát. Megemlít továb
bá olyan dinamikusan terjedő módszereket, mint a reflexológia, aromaterápia, radi- 
esztézia, spirituális gyógyítás stb. Ezt követően egy 1987-ben végzett 
összehasonlító tanulmány adatait olvashatjuk, melyben kilenc európai ország legel
terjedtebb alternatív gyógyeljárásairól, azok népszerűségéről és igénybevételéről ka
punk közelebbi információkat. A kutatás egyik fontos tanulsága, hogy a 
komplementer medicina legális helyzete és a fogyasztás mértéke között nincs 
egyértelmű összefüggés, hiszen például Belgiumban tiltott az üzletszerű gyógyító 
tevékenység a nem orvosi végzettségű terapeuták számára, a komplementer medi
cina nem része az egyetemi képzési rendszernek, ugyanakkor magasak az igény- 
bevétel arányszámai.

Arra a kérdésre, hogy milyen emberek fordulnak alternatív gyógyítókhoz, szintén 
nem adható egyértelmű válasz. A kutatási eredmények összegzéseként megállapít
ható —  írja a szerző — , hogy az érintett csoportban valamivel nagyobb a tehetősebb 
középosztálybeliek, a telefon- és lakástulajdonosok, a magasabban iskolázottak ará
nya, több nő fordul meg ezeken a rendeléseken (hasonlóan az alapellátáshoz), vala
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mint hogy a fehér bőrű lakosság körében nagyobb az igénybevevők hányada, mint 
az egyéb etnikai csoportokéban. Az eredmények jelentős eltéréseket mutatnak az 
egyes módszerfajtákat illetően, a fizetség nélkül dolgozó hitgyógyítókhoz érthetően a 
szegényebb réteg képviselői fordulnak inkább, a különböző népi eljárásokat alkalma
zóknál több iskolázatlan beteg jelentkezik és így tovább. Az adatok arra utalnak, hogy 
a fokozott pszichológiai érzékenység, a pszichoszociális distresszre adott reakció 
intenzitása és az úgynevezett kis pszichiátriai betegségek morbiditása magasabb az 
érintett csoportban, amit bizonyos mértékig magyarázhat az alkalmasint hosszú ideje 
viselt krónikus betegség neurotizáló effektusa.

A vizsgálatok szerint ugyanis a komplementer gyógyítókat többnyire krónikus, 
inkább zavaró mint fenyegető betegségek kapcsán keresik fel, főként csont-ízület- 
izomrendszeri panaszokkal, hosszan tartó fájdalmakkal, allergiás tünetekkel, pszi
choszociális problémákkal. Kérdés marad ugyanakkor a szóban forgó diagnózisok 
tudományos értelemben vett pontossága, hiszen az adatok többnyire a páciens 
vagy az alternatív gyógyító véleményét tükrözik, ami sokszor nem egyezik a kezelő
orvos hivatalos állásfoglalásával.

A második fejezetben Sharma néhány ismert szociológiai és antropológiai kon
cepciót hív segítségül a jelenség szélesebb kontextusban való értelmezésére. A pá
ciens döntéshozatali folyamatát az „ illness behaviour", „health seeking behaviour” 
teóriák fogalmi hátterébe helyezve vizsgálja, kiemelve a Parsons-féle passzív beteg 
szerep és az „aktív szenvedő" szerepe közti különbséget, amennyiben ez utóbbinál 
a hangsúly a betegségről a betegre, annak felelősségére és lehetőségeire tevődik 
át. A szerző felhívja a figyelmet Freidson gondolatmenetére, amely szerint az orvosi 
praxist folytató szakember számára kollégái nagyobb kontrollt jelentenek, mint amit 
páciense gyakorolhat a kezelés körülményeit illető egyezkedés során. Ezt nevezte 
„dependent practice’’-nek, szemben azzal a fajta tevékenységgel, melyet a gyógyító 
személy a lehető legteljesebb függetlenségben, a beteg igényeihez igazítva végez
het. Ez az „independent practice", amelyet Sharma szerint a komplementer medici
na jól modellez. Megfontolandó továbbá az a transzkulturális vizsgálatok által 
alátámasztott tény is, hogy a legtöbb fejlődő országban a biomedicina prioritását az 
állam biztosítja, de a helyi kultúrára, szokásokra és gyógyító gyakorlatra épülő „indi
genous” medicina mellett idegen, importált, „exogenous" marad. A fejlett országok
ban — érthetően — a helyzet nagyjából ennek a fordítottja.

Az egyéni döntéshozatal során — az irodalmi adatok szerint —  a legfontosabb 
tényezők között szerepel az elérhetőség (költség, távolság stb ), a szóban forgó 
betegség fajtája, stádiuma, valamint az azzal kapcsolatos személyes és mikrokö- 
zösségi hiedelmek. Feltételezhető egyfajta „esélyhierarchia", melynek alapján az 
egyén eldönti, hová fordul, ha a kipróbált módszer nem hoz kielégítő eredményt. A 
kutatások beszámolnak arról is, hogy ebben a próbálkozási folyamatban jelentős 
következetlenségek figyelhetők meg. Ennek mértéke nagyban függ a „therapy ma
naging group”-nak, a beteget döntésében segítő, befolyásoló csoportnak a konzisz-
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tens működésétől, a „laikus utalási rendszer" megfelelő funkcionálásától és az 
egyént körülvevő „szociális háló” kiterjedtségétől.

A harmadik fejezetben a szerző 30 „alternatív" pácienssel készített mélyinterjús 
vizsgálatának konklúzióit tárja az olvasó elé, részletesen elemezve a leggyakoribb 
döntéshozatali sémák sajátosságait az első konzultációtól a terápia befejezéséig. Az 
interjúalanyok válaszaiban — akik egyébként panaszaikkal először orvosukhoz for
dultak —  megfogalmazódtak a legáltalánosabb motivációk: az elégedetlenség a ha
gyományos kezelés eredménytelensége, a kellemetlen gyógyszermellékhatások, az 
invazív diagnosztikus beavatkozások miatt, az orvossal való kapcsolat személytelen
ségének kiemelése, a tünetcentrikus gyógyítással szemben egy emberközpontú, 
egyenrangú nexus igénye és így tovább. Arra a kérdésre, hogy általában hogyan 
kerülnek a leendő páciensek kapcsolatba a komplementer medicina praktizőreivel, 
Sharma nem szolgál egyértelmű válasszal. Eredményei alapján úgy véli, hogy a 
médiák hatására egyfajta prediszpozíció alakul ki bizonyos emberekben, a végleges 
döntés pedig az egyén szociális hálózatában érik meg. A szerző különböző —  kissé 
talán erőltetett —  kategóriákba sorolja az alternatív szolgáltatások „fogyasztóit" 
aszerint, hogy milyen hatásokra, milyen formában, mennyire kitartóan használják 
ezeket a gyógymódokat. Az ilyen jellegű általánosítást azonban a kis számú minta 
nem tudja kellőképpen alátámasztani, ezen a téren további, specifikus vizsgálatokra 
lenne szükség.

A fejezet végén a szerző elemzi az ortodox és nem ortodox terapeuták kapcsola
tát, amely —  sajnos —  a legritkább esetben konstruktív és kölcsönös, és hangsú
lyozza ennek kiemelkedő fontosságát a beteg érdekei szempontjából.

Sharma külön fejezetet szentel a hatékonyság és az elégedettség kérdésének, 
előrebocsátva, hogy a gyógyításnak ebben a szektorában meglehetősen kevés kor
rekten regisztrált, kontrollált kettős vak kísérlet történt, mely az effektivitás valós mér
tékéről adatokkal szolgálhatna. Empirikusan igazolt tény viszont az, hogy az 
alternatív módszerekhez folyamodó páciensek jelentős része (Which 1986: 82%, 
MORI 1989: 81%) elégedett a kapott kezeléssel, és adott esetben újra alkalmazná. 
Egyes magyarázatok szerint ennek oka pusztán pszichológiai jellegű: a foglalkozá
sok után a beteg hangulata javul, fájdalmait kevésbé éli meg, egyfajta interpretációt 
kap problémái lényegéről, amelyen aztán tovább gondolkodhat. Ez valójában nem 
több, mint az úgynevezett placebo-effektus, amely a hagyományos gyógyítás ered
ményességének is mintegy 30-40 százalékáért felelős. Bár Sharma megkérdőjelezi, 
hogy a tudományosan mérhető effektivitás teljes egészében fedné azt a tartalmat, 
amelyet szomatikus és pszichoszociális értelemben a gyógyulás jelent, ugyanakkor 
elismeri, hogy ezen a területen talán a legsürgetőbb az igény a korrekt, összeha
sonlítható, kontrollálható adatok megszerzésére.

A könyv második részében a szerző a komplementer medicina „szolgáltatóival” , 
az alternatív gyógyítókkal foglalkozik. Az ötödik fejezet az Egyesült Királyságban mű
ködő nem ortodox rendszerek sajátosságait részletezi. Különböző becslések szerint 
(pl. Fulder and Munro 1982) a nyolcvanas évek elején 25-30 ezerre volt tehető a
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szóban forgó praktizőrök száma a szigetországban, és számuk azóta folyamatosan 
növekedik. A komplementer gyógyítók között jelentős diverzitás mutatható ki a vég
zettség, a klientúra nagysága, a díjazási feltételek, a munkaidő és nem utolsósorban 
az alkalmazott módszer tekintetében, nehéz tehát egységes csoportként nyilatkozni 
róluk.

A fejezet további részében a nem ortodox medicina hivatalos helyzetéről, az álla
mi szabályozás, az anyagi támogatottság sajátosságairól, a kutatás és a képzés 
körülményeiről olvashatunk. Megismerhetjük továbbá a szerző véleményét az úgy
nevezett hólizmusról, valamint az 1983-ban alakult British Holistic Medical Associati
on céljait. A holisztikus gyógyászattal kapcsolatosan egyébként nagy mennyiségű 
magyar nyelvű irodalom is rendelkezésére áll az érdeklődőnek.

A hatodik fejezet a „Professziók, hatalom és a páciens" címet viseli. Első részé
ben a szerző alaposan körüljárja az alternatív gyógyászat szociológiai értelemben 
vett szakmai jellegzetességeit és felhívja a figyelmet a professzionális és a piaci 
orientáció közötti különbségekre, amelyeknek együttes jelenléte ebben a szektorban 
fokozott feszültséget teremt. Kétségbevonhatatlan, hogy nagyszámú jól képzett, 
eredményesen dolgozó praktizőr működik e területen, ugyanakkor viszont szembe
tűnő, hogy alig találunk olyan szakmai szervezetet, amely képes lenne tagjai felett 
megfelelő szankcionális háttérrel kontrollt gyakorolni vagy akár csak precízen re
gisztrálni az érintett gyógyítókat, akiknek túlnyomó többsége saját egyéni vállalkozás 
formájában — azaz teljességgel ellenőrizhetetlenül —  praktizál. Hiányzik továbbá az 
egységes, standardizált képzési rendszer, így a piac nyitva áll a legkülönbözőbb 
képesítésű „szakemberek" előtt. Megemlítendő azonban, hogy a megfelelő képzés 
támogatására az állam minimális dotációt nyújt, márpedig modern ipari társadal
makban — vélekedik Sharma — az állam garantálja egy professzió biztonságát és 
autonómiáját. Ahhoz azonban, hogy a komplementer medicina nagyobb állami tá
mogatást élvezzen és megfelelő jogokkal bírjon, éppen arról a szabadságáról kelle
ne lemondania, amely oly sok orvost is ebbe a szektorba vonz, lehetőséget kínálva 
a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat bürokratikus szervezetéből való kiszakadásra. 
Hozzá kell tennünk, hogy ezáltal ugyanakkor elvész a kontroll a nem kooperáló pá
ciens felett is, vagyis a beteg mindenféle szankció nélkül bármikor megszakíthatja a 
kezelést. A fejezet összegzéseként a szerző megállapítja, hogy a nem ortodox me
dicinát jelenleg két dolog szabályozza: a piac és a törvény, és ez a legtöbb prakti
zőr számára így éppen megfelelő. Ezért nem meglepő az, hogy hosszú évek óta az 
állami szabályozás, a képzés és a kutatás területén oly kevés előrelépés történt.

A hetedik fejezetben a szerző az általa végzett helyi kutatás eredményeit, 34 
komplementer gyógyítóval készített interjús vizsgálatát összegzi. Az általános de
mográfiai jellemzők mellett olyan kérdésekre keresi a választ, mint az, hogy ki kezd 
alternatív praxist és milyen okokból, mennyire elégedett a munkájával, milyen díjazá
si rendszerben és időbeosztással dolgozik, hogyan értékeli saját eredményességét, 
mennyire tartja a kapcsolatot „kollegáival" és az ortodox orvosokkal és így tovább. 
A vizsgált praktizőrök körében az első számú motiváció a segítés iránti elhivatottság,
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második a függetlenség volt. A beszámolókban elhatárolták magukat az úgyneve
zett cowboyoktól, akik megfelelő szakmai tudás nélkül próbálnak meggazdagodni 
mások hiszékenységéből, és hangsúlyozták, hogy munkájuk egyszerre szolgáló hi
vatás és üzlet. A 34 terapeutából kettő egy évnél kevesebb időt töltött képzésben, 
tízen 4 éves nappali kurzust végeztek, a többi 1-3 évig tanulta a szakmát. A vizsgált 
személyek harmada teljesen függetlenül dolgozott, harmada rendszeres kapcsolatot 
tartott fenn más alternatív gyógyítókkal és körülbelül egyharmada kooperált orvosok
kal. Az interjúk során előkerült a felelősség megoszlása a praktizőr és a beteg kö
zött, és hangsúlyt kapott a páciens megfelelő informálása után annak döntési 
szabadsága a kezelést illetően. Gondot jelent viszont az, hogy ebben a rend
szerben a terapeuta általában nem szerez tudomást arról, hogy betege adott eset
ben miért szakította félbe a kezelést, így fontos kontroli-lehetőségtől esik el. Az 
interjúrészietekben bővelkedő elemzés izgalmas olvasmány, és bár a reprezentativi
tás itt is kérdéses, a fejezet sok értékes információval segíti a jelenség alaposabb 
megismerését.

Az utolsó fejezetben a komplementer medicinát érintő politikai megfontolások 
összegzése található. A szerző részletesebben is ismertet három, az Egyesült Ki
rályságban igen népszerű és elterjedt módszert: az oszteopátiát, a homeopátiát és 
a reflexológiát, egybefoglalva kialakulásuk történetét, hatásmechanizmusuk lényegét 
és az aktuális működési feltételeikkel, autonóm szakmai szervezeteikkel kapcsolatos 
tudnivalókat. Felhívja a figyelmet arra a sajátos jelenségre, hogy az alternatív gyó
gyászatnak nemcsak az ortodox medicinával problematikus a viszonya, hanem a 
különböző komplementer rendszerek közötti kommunikáció is meglehetősen zava
ros, bár úgy tűnik, megfigyelhető egyfajta közeledési tendencia. Ennek elősegítése 
volt többek közt olyan országos szervezetek megalapításának célja, mint a Council 
for Complementary and Alternative Medicine, az Institute of Complementary Medici
ne, vagy a National Consultative Council, amelyek különböző módszerekkel igye
keznek elősegíteni a nem ortodox csoportok politikai és szakmai értelemben vett 
fúzióját, a képzés standardizálását, a praxis feltételeinek szabályozását stb. (Zárójel
ben jegyezzük meg, hogy hazánkban a Magyar Természetgyógyászok Uniója és a 
Természetgyógyász Szakmai Kollégium lenne hivatott ezen feladatok koordinálásá
ra, megfelelő szintű egyetértésről azonban sajnos itthon sem beszélhetünk, hiszen 
az utóbbi által szerkesztett, jelenleg tárcaközi egyeztetésen levő miniszteri rendelet- 
tervezet elleni tiltakozásul az Unió tagjai utcai demonstrációt terveznek...) A szerző a 
fejezet további részében emlékeztet arra, hogy annak idején Wakley, Warburton és 
mások 30 év kitartó küzdelme után születhetett meg 1858-ban a Medical Act, amely 
a különféle biomedicinális eljárások egységes szabályozását és legitimálását jelen
tette, nem csodálkozhatunk tehát, hogy a némiképp hasonló helyzetben levő komp
lementer gyógyászat esetében sincs még kielégítő eredménye a fúziós 
kísérleteknek.

A könyvet egy teoretikus alapossággal megírt, önmagában is tanulságos össze
foglalás zárja, amelyben Sharma még egyszer végigjárja a téma központi kérdéseit,
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zárszóként hangsúlyozva, hogy a páciens érdeke minden gyógyító rendszerben el
sődleges fontosságú. A mű végén jól használható szómagyarázó gyűjtemény és 
terjedelmes irodalomjegyzék segíti az érdeklődőt a további tájékozódásban.

Ha a kutatási adatok által alátámasztott trendben nem történik jelentős változás, 
az ezredfordulóra a nem ortodox medicina egyes formái prioritást szerezhetnek a 
konvencionális gyógyítással szemben. Emlékeztetünk arra, hogy Eisenberg összesí
tő becslése szerint az Egyesült Államokban már 1990-ben több alkalommal keres
ték fel az alternatív gyógyítókat (425 millió eset), mint az alapellátásban dolgozó 
orvosokat (388 millió eset)! Nincs okunk tehát feltételezni, hogy átmeneti divathul
lámról van szó, sokkal valószínűbb, hogy a jelenség más, alapvető társadalmi vál
tozásokkal fonódik össze, melyek okai gazdasági, politikai és kulturális 
törvényszerűségekben gyökereznek. E folyamatok alapos vizsgálata, értelmezése és 
gyakorlati menedzselése új kihívást jelent a szociológusok és az egészségügyi 
szakemberek számára.

A nyitott kérdések megválaszolásához értékes segítséget nyújthat Ursula Sharma 
könyve, amely hiánypótló mű ebben a rendkívül időszerű témában. Imponáló irodal
mi tájékozottsága mellett a szerző gondos, áttekinthető szerkesztése és olvasmá
nyos stílusa külön erénye a könyvnek. Kritikus olvasó kifogásolhatja a szelektív 
látásmódot, a helyenként egyértelmű elkötelezettséget tükröző érvelést, ez azonban 
megengedhető — sőt, általánosan elfogadott — a tudományos közleményekben is 
mindaddig, amíg objektivitása nem kérdőjelezhető meg. Ursula Sharma könyve or
vosok, alternatív gyógyítók, szociológusok és a téma iránt érdeklődő laikusok szá
mára egyaránt ajánlható.
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Antal Z , László

The Social Background of Public Health

The Social background of healing and the elaboration of the integrative forms of 
healing, presented in the paper, offer such a theoretical framework to research 
extending over the different fields of healing which is suited to show how seriously the 
weakening of the social background of healing endangers the health status of the 
population.

I relied on the categories elaborated by Karl Polányi for the substantive analysis of 
economic activities when evolving the integrative forms of healing. It is an essential 
element of Karl Polányi’s logic that self-regulating market is only one possible method 
of the integration are also given some role in the performance of economic tasks such 
as households, reciprocity and redistribution, in which the social embedment of 
economic activity is of different extent.

I have constructed the integrative forms of healing along the pattern of the integrative 
forms elaborated for the analysis of economic processes and then I have applied this 
conceptual framework to the analysis of the social embedment of healing. This 
conceptual framework is suited for the analysis of health care within and outside public 
health in a uniform conceptual framework. In addition, it also offers an opportunity for 
shedding new light upon the role of state health care played in the society. I was 
encouraged to elaborate a conceptual framework different from the traditional one when 
studying the social context of healing, that the analysis of the institutions of health care 
is often limited to the „state-market'' dispute. Such a broader system of reference allows 
me to distance myself from this often analysed dimension and to analyse the functioning 
of the institutions of health care and their role in the totality of healing in a broader context.

Böröcz, József—  Southworth, Caleb

Social Relations and Income, Hungary 1986-1987

While social network assets have been widely studied — albeit quite inadequately 
theorized — as mechanisms for social achievement in the capitalist context, they 
have remained unduly outside of the focus of empirical work under socialism. In the 
second of a series of studies utilizing „Milieux” , the 1986-87 dataset on social 
networks and stratification in Hungary, this study addresses that weakness in the 
literature and tests the usefulness of social network resources in income attainment 
models. It offers a conceptual and measurement-oriented critique of the conventional 
characterization of ties as either „weak” or „strong”, and suggests that the 
formal-informal distinction is more useful as a basic taxonomy of social network 
assets. We argue that formal and informal ties criss-cross both the state and
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non-state sectors of the Hungarian economy —  hence we measure them separately 
in all combinations of economic sectors. OLS hierarchical regression models show 
that social network resources contributed quite measurably to income inequality 
under late state socialism in Hungary. We also find that formal and informal network 
ties have independent and unequal returns; they are hence to be treated as 
qualitatively different types of ties rather than poles or distinct sections in a 
one-dimensional spectrum.

Csite, András— Kovách, Imre
The Transformation of Rural Societies in East Central Europe

The main topic of our paper is the emergence of new structures within rural society in 
six countries (Russia, Hungary, Poland, Slovakia, Czech Republic, and Bulgaria) and 
the development of the institutional environment of these transformation. In the first 
chapter we present some theories on the nature of rural-urban duality in redistributive 
state socialism. Thereafter we formulate two hypotheses on wage distribution and 
unemployment that we see the major factors of the new subjugation of rural people. 
The third chapter contains the data analysis and presents regional models of 
transformation.

We stated that the differentiation of wages was less influenced by the rural-urban 
divide, the wages of rural people are increasingly shaped by the market mechanisms 
in countries that have gone farthest in building a market economy. At the same time 
new variants of income inequalities have evolved, each determined by employment. In 
countries where the rural-urban differences have been least related to the differentiation 
of wages, unemployment and other forms of employment have become the primarily 
decisive factors of the new type of inequalities.

Moksony, Ferenc

Victims of Change or Victims of Backwardness?
Suicide in Rural Hungary

The research reported in this paper tests two competing explanations of the rise in 
rural suicide. The first theory regards this increase as the result of the spread of 
modern industrial civilization into the countryside, whereas the second stresses the 
negative effect that the physical isolation of small settlements exerts on community 
integration. I tried to choose between these arguments by taking a random sample of 
600 Hungarian villages and performing regression analysis, with suicide as the 
dependent variable and various measures of modernization as the independent 
variables. The results indicate that modernization decreases the risk of 
self-destruction and this impact cannot be due to differences in the composition of 
the population. It thus seems that the rise in rural suicide is not, as the first 

134



explanation suggests, a consequence of great socio-economic changes but, in 
keeping with the second argument, it is the result of backwardness, of villages being 
unable to join the main stream of development.

Angelusz, Róbert— Tardos, Róbert
Changes in Social Stratification and the Social-Political Identification

Transformation theories tend to relate the consolidation of democratic institutions to 
the process of embourgoisement and the establishment of a strong middle class in 
East Central European societies. As to the Hungarian case, one can observe in the 
press, but even in scientific discussions, the coexistence of two more or less 
contrasting views. Putting an emphasis on the restructuration of ownership (the 
spread of private property in the wake of the political changes), one of these schools 
of thought has stated the emergence of a broad well-established middle class. While 
as a rule not entering a direct confrontation, representatives of the other approach 
have spoken of polarization tendencies, the (relative or absolute) deprivation of wide 
strata, including a considerable part of middle class losing ground, as well.

The issue has been dealt with by subtler terms at the scientific scene bringing in a 
distinction between the objective and subjective aspects of the problem. Those claiming 
the growth of middle class must by now face hard evidence of opposite tendencies 
(such as the significant shrinkage in the last decade of households possessing 
discretional incomes). Not denying these facts some authors still argue for a broadening 
middle class consciousness on the basis of heightened social aspirations and 
weakening ties toward working class among lower strata, too. It is this frame of reference 
that we have addressed by presenting some findings of our recent survey of class 
identification.

Berencsi, Zsuzsa

Intentions of Emigration in Hungary in 1994

After listing the uncertainties surrounding the preliminary measuring of intentions to 
emigrate, the paper — while keeping in view these uncertainties — attempts to 
describe those who wish to emigrate temporarily or for good. The 
socio-demographic characteristics, those of attitude and network, together with 
motivations and target countries, influencing decisions, are considered on the basis 
of the data of the 1994 Household Panel. The paper outlines two groups, in which 
migration, the planning of migration as strategy has a different meaning and 
conceivably the realisation of their chances are also different. The paper cannot give 
estimates of how many people would actually leave the country with a view of taking 
up jobs abroad or for good, but it helps in understanding why people seek a way out 
in the planning of migration.



E számunk szerzői

Antal Z. László
MTA Társadalmi Konfliktusok Kutató Központja

Böröcz József 
University of California Irvine 

Department of Sociology, UCLA

Caleb Southworth 
University of California Irvine 

Department of Sociology, UCLA

Csite András
MTA Politikai Tudományok Intézete

Kovách Imre
MTA Politikai Tudományok Intézete

Moksony Ferenc 
BKTE Szociológia Tanszék

Angelusz Róbert 
ELTE Szociológiai Intézet

Tardos Róbert 
MTA- ELTE KKCS

Berencsi Zsuzsa
MTA Politikai Tudományok Intézete

Balogh István
MTA Politikai Tudományok Intézete

Buda László
POTE Magatartástudományi Intézet



CONTENTS

STUDIES

Antal Z., László: The Social Background of Public Health 3

Böröcz, József—Caleb Southworth: Social Relations and Income,
Hungary 1968-1987 25

Csite, András— Kovách, Imre: The Transformation of Rural Societies
in East Central Europe 49

Moksony, Ferenc: Victims of Change or Victims of Backwardness
Suicide in Rural Hungary 73

Angelusz, Róbert—Tardos, Róbert: Changes in Social Stratification
and the Social-Political Identification 85

WORKSHOP

Berencsi, Zsuzsa: Intentions of Emigration in Hungary in 1994 99

ORIENTATION

Balogh, István: The Nodal Space of Action 107

Buda, László: Complementary Medicine Today 125

ABSTRACTS 133

Ára: 125,-R







SZOCIOLÓGIAI SZEMLE

a Magyar Szociológiai Társaság folyóirata 
1995-3

Szerkesztőbizottság Szerkesztőség

Cseh-Szombathy László Némedi Dénes
(ielnök)
Andorka Rudolf

(,főszerkesztő)

Angelusz Róbert Heleszta Éva
Bertalan László 
Csepeli György

(.szerkesztőségi titkár)

Ferge Zsuzsa Füstös László
Hegedűs András Gábor László
Huszár Tibor Kovách Imre
Karády Viktor Lengyel György
Kemény István 
Kolosi Tamás 
Laky Teréz 
Losonczi Ágnes 
Márkus Mária 
Szelényi Iván 
Vaskovics László

Mészáros József



Tartalom

TANULMÁNYOK

Havas Gábor-Kemény István: A magyarországi romákról 3

Tóth András: Civil társadalom és szakszervezetek 21

Szabó Máté: Politikai tiltakozás mint az új politikai kultúra eleme:
Magyarország, Szlovénia, Szlovákia 51

Földesiné Szabó Gyöngyi: Magyar NB-l-es lagdarúgó-mérkőzések
nézőinek társadalmi összetétele és motivációi 73

Szántó Miklós: A magyar szociológia 1960 és 1968 között 95

TÁJÉKOZÓDÁS

Weis János: Habermas magyarországi recepciójáról 123

Hrubos Ildikó: Társadalmi szelekció és esélyegyenlőtlenség. Ladányi János
Rétegződés és szelekció a felsőoktatásban című könyvéről 135

ABSTARCTS 139



Olvasószerkesztő: Tömöri Lajos
Technikai szerkesztő, számítógépes szövegszerkesztés: Bujdosó Ferencné

A szerkesztőség címe: 1068 Budapest, Benczúr u. 33. 
Tel.: 321-4830 
Fax: 322-1843

e-mail: H2001 LEN@ELLA.FIU 
ISSN 1216-2051

Neotipp Nyomdaipari és Kereskedelmi Betéti társaság 
1Ö25 Vöröstorony lejtő 5.

Felelős vezető: dr. Naszályi Gábor

mailto:LEN@ELLA.FIU


TANULMÁNYOK

Havas Gábor-Kemény István

A MAGYARORSZÁGI ROMÁKRÓL

Cikkünk az 1993-1994 telén végrehajtott országos reprezentatív roma- (cigány-) ku
tatás néhány eredményét foglalja össze.1

Utoljára 1971-ben készült országos reprezentatív adatfelvétel a magyarországi 
roma népességről. Az 1993-1994 évi adatfelvétel ugyanazon alapelveken nyugszik.2

Azokat a személyeket soroltuk a romákhoz (az 1971-es vizsgálathoz hasonlóan), 
akiket a nem roma környezet annak tart. Ez a meghatározás bizonyosan nem zárja 
ki azokat, akik öntudatosan vállalják romaságukat, de azokat sem, akik erőteljesen 
megindultak az asszimiláció útján. Minden tapasztalat azt mutatja ugyanis, hogy a 
nem roma környezet a sikeresen asszimilálódók roma származását is számon tartja. 
Az ily módon meghatározott roma népességből csupán a nyomtalanul asszimiláló- 
dottak maradtak ki.

A roma lakosság 2 százalékát kérdeztük meg. A kutatás alapegysége a háztar
tás volt, pontosabban az egy fedél alatt lakók közössége. A háztartásokat többlép
csős, rétegzett mintavétel útján választottuk ki.

A kiválasztott községekben, illetve körzetekben a helyi közigazgatás, valamint a 
szociális és oktatási intézmények segítségével a területen lakó roma háztartások 
teljes összeírását hajtottuk végre. Ezután meghatározott kulcsok szerint véletlen min
tát vettünk az összeírt háztartásokból.

A mintába 1941 háztartás és 8663 személy került be. A háztartások átlagos lét
száma 4,47 fő volt.

Ha feltételeznénk, hogy a kiválasztott helyeken összeírásunk teljes körű, tehát 
100 százalékos volt, akkor a magyarországi roma háztartások számát 97 050-re és 
a roma népesség számát 433 800-ra kellene becsülnünk. Teljes körű összeírás 
azonban csak elméletben létezik. Azzal a feltevéssel élünk, hogy összeírásunk 90 
százalékos volt. E feltevés alapján a roma háztartások száma 107 833, a roma 
népesség száma 482 000, kereken félmillió fő. A roma lakosok Magyarország teljes 
népességéhez viszonyított aránya 4,69, kereken 5 százalék.

Vessünk egy pillantást a roma népesség regionális megoszlására. Az országot 
ebből a szempontból hat régióra osztottuk: Kelet (ide soroltuk Szabolcs-Szatmár- 
Bereg, Hajdú-Bihar és Békés megyét), az Alföld (Csongrád, Bács-Kiskun és Szolnok 
megye), a budapesti iparvidék (ide soroltuk Budapestet, Pest, Fejér és Komárom 
megyét), Észak (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyet), Dél-Dunántúl 
(ide soroltuk Baranya, Somogy, Tolna, Zala és Veszprém megyét), Nyugat (Vas és 
Győr-Sopron megye).
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1. táblázat
Regionális megoszlás

régió létszám létszám roma lakossághoz teljes népességhez
a mintában összesen viszonyított viszonyított

arány (%) arány (%)
1971 1994 1971 1994 1971 1994

Észak 65 000 2104 116 900 20,4 24,3 6,5 9,0
Kelet 75 000-80 000 1712 95 100 23,0 19,8 5,0 6,3
Alföld 50 000 
Budapesi

1041 57 833 16,0 12,0 3,0 4,1

iparvidék 60 000 1577 87 611 19,0 18,2 2,0 2,4
Dél-Dunántúl 65 000 1978 109 889 20,0 22,8 4,0 6,5
Nyugat 5 000 251 13 944 1,4 2,9 1,3 2,0

Eltolódások mentek végbe a településtípusok között is. 1971-ben 25 000 roma la-
kott Budapesten, a teljes roma népesség kevesebb, mint 8 százaléka. Számuk je
lenleg 44 000, a teljes roma népesség 9,1 százaléka. Még nagyobb az eltolódás a 
vidéki városok irányába. 1971-ben 45 000 roma volt városlakó, jelenleg több, mint 
háromszor annyi, és a teljes roma népességhez viszonyított részarányuk 14-ről 30,4
százalékra emelkedett.

2. táblázat
Településtípusok szerinti megoszlás

településtípus létszámok arányok (%)
a mintában összesen

1971 1994 1994 1971 1994
Budapest 25 000 972 44 000 7,9 9,1
vidéki város 45 000 2445 146 000 13,9 30,4
község 250 000 5246 291 000 78,4 60,5

1971-ben a roma népesség létszámát 320 000-re becsültük, jelenleg félmillióra. Ez 
csaknem 50 százalékos növekedés.

Ugyanebben az időben, illetőleg ennek az időszaknak második felében az or
szág teljes népessége nem nőtt, hanem csökkent. 1970-ben a népesség száma 10 
322 000 fő volt, 1980-ban 10 710 000, 1990-ben 10 375 000, 1994-ben 10 278 000. 
1971-ben a roma népesség az ország teljes lakosságának 3 százalékát tette ki, 
jelenleg 5 százalékát. A jövőben további arányeltolódás várható.

Az ezer lakosra jutó élveszületések száma 1971-ben a romáknál 32 volt, az or
szág teljes lakosságánál 15. Jelenleg az ezer lakosra jutó élveszületések száma a
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romáknál 28,7 és a következő 10-15-20 évben hasonló mértékű csökkenés várha
tó. Az ország teljes lakosságánál az ezer lakosra jutó élveszületések száma 1992- 
ben 11,8; 1993-ban 11,3 volt. A halálozások száma viszont évtizedek óta növekedik, 
és igen nagy: az ezer lakosra jutó halálozások száma 1991-ben 14,0; 1992-ben és 
1993-ban 14,4 volt. Nincs komoly esély arra, hogy a halálozási arány a következő 
években csökkenjen, és ezért a népesség további csökkenése várható. A romák 
száma viszont továbbra is gyorsan növekedik

Magyarországon 1992-ben 122 000 gyerek született, 1993-ban 116 000. Ugyan
abban az évben 13 833 roma gyerek született, vagyis a teljes gyerekszám 11,9 
százaléka jut a romákra.

Iskoláztatási arányok

Az 1971. évi reprezentatív vizsgálat idején az akkor 25-29 éves és 20-24 éves ro
mák 26-27 százaléka végezte el az általános iskola nyolc osztályát, vagyis a roma 
fiatalok 73-74 százaléka gyakorlatilag majdnem teljesen analfabéta maradt.

Az 1971. évi vizsgálatról szóló beszámoló arra is felhívta a figyelmet, hogy az 
ötvenes és hatvanas években a nem roma népesség iskolázottsági szintje gyorsan 
emelkedett, és a romák és a nem romák közötti távolság növekedett.

Ma mások az iskolázottsági szintek, de a távolság növekedésének trendje meg
maradt, sőt erősödött. Két évtized, sőt ennél rövidebb idő alatt annyit mindenesetre 
sikerült elérni, hogy még a roma gyerekek többsége is elvégzi az általános iskolát.

A 3. táblázaton láthatjuk, hogy a 25-29 éves korosztályhoz tartozók 75 százaléka 
elvégezte az általános iskola nyolc osztályát, míg például az 50-54 éves (1971-ben 
28-32 éves) korcsoporthoz tartozók közül csak 28,9 százalék.

A távolság növekedését a továbbtanulásnál tapasztalhatjuk. Az általános iskola 
elvégzése után a továbbtanulásnak három útja nyílik meg a nem roma fiatalok előtt: 
a szakmunkásképző iskolák, a szakközépiskolák és a gimnáziumok. A 3. táblázat
ban azt is láthatjuk, hogy ezek közül valójában csak a szakmunkásképző iskola nyílt 
meg a romák számára. A 35-39 éves korcsoporthoz tartozóknak 7,4 százaléka vég
zett szakmunkásképzőt. Ez az arány a 30-34 éveseknél 17,2 a 25-29 éveseknél 
13,2 a 20-24 éveseknél 15,6 százalékra emelkedik. A baj csak az, hogy a szakmun
kásképző iskolák túlnyomó többségükben olyan szakmákra képeznek, amelyek iránt 
már évek óta nincs kereslet és a belátható jövőben nem is lesz; az általuk kiállított 
oklevelekkel egyáltalában nem lehet elhelyezkedni. A munkaerőpiacon a legrosz- 
szabb feltételekkel azok indulnak, akiknek nincs nyolc osztályuk sem. Bizonyos tá
volságból követik őket azok, akiknek nyolc osztály a legmagasabb végzettsége, és 
az utóbbiak mögött alig maradnak el a szakmunkásképző iskolát végzettek.

Az idősebb romák -  elsősorban az 50 éven felüliek -  nagyrészt azért válnak 
munkanélkülivé, mert még az általános iskola nyolc osztályát sem végezték el. A



fiatalok viszont többnyire nem találnak munkát, mert a mai munkaerőpiacon a 8 
osztály és a szakmunkásképző sem elég az elhelyezkedéshez.

Iskolázottság és munkanélküliség összefüggését illetően két nagy vízválasztó 
van. Az egyik a középfokú, a másik a felsőfokú végzettség. A Magyar Háztartás 
Panel 1994. áprilisi adatai szerint a munkanélküliségi ráta országosan 15,3 százalék, 
a 0 -7  osztályt végzetteknél 34,7, a nyolc osztályt végzetteknél 26,1, a szakmunkás- 
képző iskolát végzetteknél 17,2, a középiskolát végzetteknél 9,5 százalék, az egye
temet, illetőleg főiskolát végzetteknél 3,4 százalék.3

A középiskolát végzettek aránya minden roma korosztályban rendkívül alacsony. 
A roma gyerekek már a középiskolába való bejutásnál rendkívül erős hátrányt szen
vednek: az általános iskola nyolcadik osztályában tanuló nem roma gyerekeknek 
csaknem fele, míg a roma gyerekeknek három százaléka jut középiskolába. Ez a 
hátrány azután fokozódik a középiskolai évek során: a középiskola negyedik osz
tályáig a lemorzsolódás a nem roma gyerekeknél kevesebb, mint a 14 százalék, 
míg a roma gyerekek esetében megközelíti a 40 százalékot.4

Míg az általános iskolánál és a szakmunkásképzőnél határozott javulást rög
zíthettünk, addig a középiskolába való bejutásnál, illetőleg elvégzésénél semmiféle 
előrehaladást nem észleltünk: az 50-54 éves korcsoportnál a középiskolát végzettek 
aránya 1,2 százalék, a 20-24 éves korcsoportnál 1,5 százalék. A középiskolai to
vábbtanulás esélyei a roma gyerekeknél 1971 óta semmit sem változtak.

Még rosszabb a helyzet a felsőoktatásban. A 60-64 éves, 55-59 éves, 45-49 
éves, 40-44 éves, 35-39 éves, 30-34 éves korcsoportban rendre azt tapasztaljuk, 
hogy a főiskolát végzettek aránya 1 százalék körül mozog, a 25-29 éveseknél már 
csak 0,6 százalék. Tudjuk jól, hogy közben -  az elmúlt 4 év során -  a nem roma 
fiatalság körében jelentősen javultak a felsőfokú továbbtanulás esélyei.

A roma fiatalok részvétele a felsőoktatásban mindig is elenyésző volt. Most azon
ban még észrevehetetlenebbé vált.
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3. táblázat
A roma lakosság korcsoportjainak iskolai végzettség szerinti megoszlása a mintában

életkor 0 1-7 8 szakmunkás- szakközép- főiskola nincs eset-
osztály osztály osztály képző vagy iskola vagy vagy adat szám

szakiskola gimnázium egyetem

14-19 12 254 434 82 3 _ 1 786
1,5 32,3 55,2 10,4 0,4 - 0,1 15,3

20-24 8 168 452 118 11 _ _ 757
1,1 22,2 59,7 15,6 1,5 - - 14,7

25-29 16 143 378 84 13 _ 2 636
2,5 22,5 59,4 13,2 2 - 0,3 12,4

30-34 22 184 349 120 19 3 1 698
3,2 26,4 50 17,2 2,7 0,4 0,1 13,65

35-39 40 250 284 47 15 1 2 639
6,3 39,1 44,4 7,4 2,3 0,2 0,3 12,4

40-44 39 172 211 40 7 2 1 472
8,3 36,4 44,7 8,5 1,5 0,4 0,2 9,2

45-49 41 141 111 18 4 3 1 319
12,9 44,2 34,8 5,6 1,3 0,9 0,3 6,2

50-54 58 114 60 5 3 1 1 242
24 47,1 24,8 2,1 1,2 0,4 0,4 4,7

55-59 81 70 29 11 3 _ 1 195
41,5 35,9 14,9 5,6 1,5 - 0,5 3,8

60-64 71 68 12 1 _ 1 1 154
46,1 44,2 7,8 0,6 - 0,6 0,6 3

65-69 41 77 6 5 1 _ _ 130
31,5 59,2 4,6 3,8 0,8 - -2,5

70- 52 41 8 1 _ _ 2 104
50 39,4 7,7 1 - - 1,9 2

nincs adat 1 2 2 _ _ _ _ 5
0,1

összesen 482 1684 2336 532 79 11 13 5137
9,4 32,8 45,5 10,4 1,5 0,2 0,3
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Foglalkoztatottság

A nyolcvanas évek közepétől kibontakozó gazdasági válság és a politikai változá
sokkal, illetve a piacgazdaság kiépítésével együtt járó gazdasági folyamatok (az el
avult iparágak leépülése, a szakképzetlen munkaerő rohamos leértékelődése, a ke
leti piacok elvesztése, a mezőgazdaság szétzilálódása, a privatizáció stb.) az átla
gosnál lényegesen súlyosabban érintették a roma lakosság foglalkoztatási viszonya
it. 1971-ben, a mostanit megelőző egyetlen országos reprezentatív roma vizsgálat 
idején, a munkaképes korú (15-59 éves) roma és nem roma férfiak gazdasági akti
vitása alig tért el egymástól.

4. táblázat

teljes népesséq romák
aktív keresők 87,7 85,2
inaktív keresők, munkaképtelenek, 
tanulók, egyéb eltartottak 12,3 14,8

összesen 100,0 100,0

Akkor a kutatási beszámoló (lásd 1 jegyzet) a fenti adatokat értelmezve így fogalma
zott: „Az elmúlt tíz évben a munkaképes korú roma férfiak életében óriási változás 
zajlott le: a férfiakat illetően a cigányság közel jutott a teljes foglalkoztatottság álla
potához."

A nyolcvanas évek közepe óta eltelt évtizedben viszont ellenkező előjelű folyamat 
játszódott le.

A mostani vizsgálat tanúsága szerint a foglalkoztatási szint általános csökkenése 
az elmúlt években nagyon különböző mértékben érintette a roma és nem roma 
népességet. A teljes férfi népességben a foglalkoztatási ráta ma több mint kétszere
se a roma férfiakénak.

5. táblázat
A foglalkoztatott munkaképes korú férfiak aránya

életkor

a foglalkoztatottak aránya 
(%)

teljes nepesseg romák

15-19 12,9 17,7
20-29 68,0 35,0
30-54 76,9 33,8
55-59 43,1 1 5 /
összesen 63,4 30,8

Forrás: * KSH munkaerő-felmérés, 1994.1. negyedév.
* Országos romavizsgálat.
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A mai inaktív státusú, korábban munkaviszonyban lévő 30 éven felüli roma férfiak 
csaknem 65 százaléka több mint tíz éves folyamatos munkaviszonyt követően vált 
munkanélkülivé vagy lett inaktív kereső (rokkantnyugdíjas, járadékos, rendszeres 
szociális segélyezett stb.). Az 54 éven felüli, de a nyugdíjkorhatárt még el nem érő 
roma férfiak 67,6 százaléka pedig 20 évet is meghaladó folyamatos kereső munka 
után került hasonló helyzetbe. Az esetek jelentős részében a leszázalékolás vagy a 
járadékra, rendszeres szociális segélyezésre jogosító munkaképesség-csökkenés 
megállapítása is a foglalkoztatási problémák megoldását segítő eszközként funkcio
nált. Erre utal, hogy a 30-54 éves korcsoportban az inaktív férfiak 32 százaléka 
vagy rokkantnyugdíjas vagy nyugdíjszerű járadékot kap.

A romák kiszorulása a munkaerőpiacról már a nyolcvanas évek közepén elkez
dődött.

A mai inaktívaknak több, mint 40 százaléka 1990 végéig, tehát még az 1991-es, 
többek között a munkanélküli ellátások rendszerét is szabályozó foglalkoztatási tör
vény megszületése előtt vesztette el munkáját.

A roma nők foglalkoztatási szintje -  ellentétben a férfiakéval -  az 1971-es orszá
gos vizsgálat idején is jelentősen elmaradt a nőkre általában jellemző arányoktól. 
Ebben egyaránt szerepet játszott a tradicionális értékrend és az a körülmény, hogy 
a romák lényegesen nagyobb arányban éltek az országnak azokban a régióiban és 
ezen belül azokon a településein, ahol a szakképzetlen nők számára akkor is na
gyon kevés tartós munkalehetőség adódott.

Annak ellenére, hogy az elmúlt években a roma férfiak foglalkoztatási szintje is 
drárhaian visszaesett, a nőké továbbra is jelentősen elmarad a férfiakétól.

6. táblázat
A foglalkoztatott munkaképes korú nők aránya

életkor teljes népesség
* *

romák

15-19 12,3 12,8
20-29 70,1 15,6
30-54 73,1 20,2
összesen 63,1 17,5

Forrás: * KSH munkaerő-felmérés, 1994. I. negyedév.
** Országos romavizsgálat.

A teljes népességben a nők munkanélküliségi rátája minden életkori csoportban 
alacsonyabb, mint a férfiaké. A roma népességben a férfiak és nők munkanélkülisé
gi rátája lényegében azonos.
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7. táblázat
A munkaképes korú nők munkanélküliségi rátája

életkor teljes népesség*
* *

romák
15-19 24,9 46,6
20-29 9,9 31,6
30-54 7,6 31,0
összesen 8,8 34,1

Forrás: ^KSH munkaerőfelmérés, 1994.1. negyedév. 
Országos roma vizsgálat.

Noha a roma nők foglalkoztatottsági szintje sohasem érte el a roma férfiakét, a 
munkapiacról való drámai kiszorulás náluk éppúgy megfigyelhető, mint a férfiaknál. 
A kutatás adataiból egyértelműen kiderül, hogy a jelenleg inaktív 15-54 éves roma 
nők jelentős része korábban, amíg módja volt rá, hosszabb-rövidebb ideig munkavi
szonyban állt.

8. táblázat
A korábban kereső munkával rendelkező, jelenleg inaktív 15-54 éves roma nők százalékos 
aránya korcsoportonként

15-19 évesek 23,2
20-29 évesek 72,6
30-54 évesek 86,7
összesen 70,3

A jelenleg inaktív 15-54 éves nők korábbi lényegesen magasabb foglalkoztatási 
szintjéről tanúskodik a különböző típusú inaktív státusok megoszlása is, hiszen vi
szonylag magas a munkanélküliek, illetve a tartós munkaviszony révén megszerez
hető ellátásokban (rokkantnyugdíj, átmeneti és szociális járadék, gyes, gyed stb.) 
részesülők aránya.

9. táblázat
A jelenleg inaktív 15-54 éves nők inaktív státusának megoszlása

inaktív státus 15-19
életkor
20-29 30-54 összesen

nyugdf], járadék, rendszeres szoc. segély' 6 1,7 27 4,6 301 31,9 17,5
gyed, gyes 52 14,3 204 34,5 98 10,4 18,7
regisztrált munkanélküli 38 10,5 109 18,4 208 22,1 18,7
nem regisztrált munkanélküli 131 36,4 78 13,2 84 8,9 15,4
háztartásbeli 120 33,1 157 26,6 229 24,3 26,7
egyéb 16 4,4 16 2,7 23 2,4 2,5
összesen 363 100 591 100 943 100 1897
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Ha a teljes aktív korú roma népesség (15-59 éves férfiak és 15-54 éves nők) foglal
koztatottsági szintjét és munkanélküliségi rátáját vetjük össze az ugyanehhez a kor
osztályhoz tartozó teljes magyar népességével, akkor megállapíthatjuk, hogy elké
pesztő mértékűek a különbségek.

A KSH országos munkaerő-felmérése szerint (ELAR-minta) 1993 őszén a teljes 
népességben a munkanélküliségi ráta a passzív munkanélküliek nélkül 11 százalék, 
a passzív munkanélküliekkel együtt 13 százalék volt. Ugyanazon mintában a roma 
munkanélküliség megfelelő rátái 34 és 43 százalék. Az ELAR-minta roma almintája 
azonban felülreprezentálja a magasabb iskolai végzettségűeket. Az ELAR-ból szá
mított iskolai végzettség szerinti munkanélküliségi rátákat az országos reprezentatív 
roma vizsgálat iskolai végzettség szerinti megoszlásával átsúlyozva a roma munka
nélküliségi ráta a passzív munkanélküliek nélkül 38 százalék, a passzív munkanélkü
liekkel együtt 48 százalék.

Az aktív korú roma népesség (15-59 éves férfiak és 15-54 éves nők) 24 százalé
kának van rendszeres munkából származó jövedelme és 41,7 százaléka rendelkezik 
valamilyen rendszeres, nem munka jellegű jövedelemmel.

10. táblázat
A nem munka jellegű jövedelmek megoszlása

az ellátás fajtája aránya
a teljes aktív korú népesség az ellátásokban részesülők 

százalékában
előnyugdíj 0,6 1,4
rokkantnyugdij 10,9 26,0
átmeneti vagy szociális járadék 2,9 7,0
özvegyi nyugdíj 0,4 0,9
rendszeres szoc. segély 0,4 0,9
gyed, gyes 7,8 18,8
munkanélküli járadék 6,8 16,3
mn, jövedelempótló t. 11,2 26,9
egyéb mn. ellátás 0,7 1,8
összesen 41,7 100

Az aktív korú népesség fennmaradó 34,3 százaléka önálló jövedelemmel nem ren
delkező eltartott.

Település- és lakásviszonyok

Az 1971-es országos romavizsgálat idején a romák rendkívül rossz lakásviszonyok 
között éltek. Nemcsak a társadalom átlagától maradtak el igen lényegesen minden 
mutató tekintetében, hanem az azonos jövedelmi szinten élő nem romáktól is. Az
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akkori lakásviszonyok meghatározó eleme volt a nagyon erős szegregáció. A roma 
háztartások közel kétharmada (65,1 százaléka) elkülönült telepeken élt. 1971-ben a 
telepek többségét a spontán módon keletkezett, a saját kivitelezésű „putris” építke
zési mód túlsúlyával jellemezhető, a településektől távol vagy azok szélén fekvő ha
gyományos telepek alkották. Ezekre a civilizáció legelemibb vívmányai sem jutottak 
el. A romák lakásainak 44 százalékában nem volt villany, csak 8 százalékában volt 
vezetékes víz, és csak további 16 százalékához tartozott az épület telkén lévő kút 
stb. A szegregált romatelepek másik típusát azok, a magyar lakásállomány legala
csonyabb színvonalú részét magukba foglaló vagy eredetileg nem is lakás céljára 
létesült épületegyüttesek (volt uradalmi puszták, lerobbant munkáskolóniák, barakk
lakások, nyomortelepek, elszlamosodott városi negyedek, munkásszállók, elhagyott 
vágóhidak stb.) alkották, ahova hatósági közreműködéssel költöztették be -  több
nyire a tudatos elkülönítés szándékával -  a roma családokat.

Az 1961-es párthatározat nyomán 1965-ben indították el azt a nagyszabású te
lepfelszámolási programot, amely célul tűzte ki a hagyományos romatelepek meg
szüntetését és a romák lakásviszonyainak lényeges javítását. Ennek legfőbb 
eszköze az az erősen limitált összegű, kedvezményes kamatú hitelkonstrukció volt, 
amelynek igénybevételével a romák az engedélyezett két-három típusterv alapján 
az átlagos családi házaknál kisebb méretű és szerényebb kivitelezésű ún. cs (csök
kentett értékű) új házakat építtethettek vagy -  különösen a csökkenő lélekszámú 
falvakban -  megvásárolhatták a megüresedő régi parasztházakat. Az országos vizs
gálat adatai már 1971-ben is, amikor a program még csak néhány éves múltra 
tekinthetett vissza, arról tanúskodtak, hogy a hagyományos telepek ilyen módon 
történő és olykor a hatósági erőszaktól sem visszariadó felszámolása sok helyen 
nem szünteti meg a települési szegregációt, hanem annak új formáit hozza létre. A 
cs-házak többnyire telepszerűen, a helyi tanács által egymás mellett kijelölt nadrág- 
szíj-parcellákra épültek és hamarosan újratermelték a régi romatelepeken uralkodó 
zsúfoltságot. Ráadásul az így épült házaknak később alig volt forgalmi értékük, 
többnyire eladhatatlannak bizonyultak és röghöz kötötték tulajdonosaikat. Régi pa
rasztházak vásárlására pedig elsősorban ott nyílt mód, ahonnan az őslakosság a 
különösen kedvezőtlen körülmények miatt az átlagosnál nagyobb mértékben vándo
rolt el, vagyis a szerepkör nélkülivé nyilvánított, intézményeitől megfosztott, az infra
strukturális fejlesztésekből kimaradó, sorvadó kistelepüléseken, az ún. 
társközségekben. Ezekben a falvakban -  szoros összefüggésben a közigazgatási 
besorolással és következményeivel -  az életkörülmények további romlása és a ro
mák beköltözése többnyire felgyorsította a helyi lakosság elvándorlását, és megin
dult a szóban forgó települések „gettósodása".

A mostani országos vizsgálat eredményeinek jelenlegi feldolgozási szintjén még 
nem tudjuk megmondani, hogy a roma népesség milyen arányban lakik ilyen tele
püléseken, de 1987-ben például a jellegzetesen aprófalvas szerkezetű Baranyában 
a megye teljes népességének 15 százaléka, míg a romák 36 százaléka élt az ún. 
társközségekben.
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Mindazonáltal kétségtelen, hogy a romák települési és lakásviszonyai 1971 óta 
nemcsak a saját korábbi helyzetükhöz képest, hanem az összlakossághoz viszonyít
va is lényegesen javultak. Ebben szerepet játszottak az érintett időszakot meghatá
rozó társadalmi-gazdasági folyamatok (a romák foglalkoztatottsági szintjének a 
nyolcvanas évek közepéig tartó emelkedése, az életszínvonal nyolcvanas évek ele
jéig tartó, a romákat is érintő emelkedése stb.), de, és minden negatívuma ellenére, 
kétségtelenül szerepe van a telepfelszámolási programnak, illetve a hozzákapcsoló
dó kedvezményes hitelkonstrukciónak is. Ez a hitelkonstrukció kisebb-nagyobb mó
dosításokkal a hatvanas évek közepétől egészen a nyolcvanas évek végéig 
érvényben volt, s így nagyon sok családot juttatott a korábbinál magasabb, a 20. 
századi európai normákhoz legalább közelítő színvonalú lakáshoz. A romák maga
sabb jövedelmű, illetve jobban integrálódott csoportjaiból sokan további építési köl
csönök felhasználásával a cs-lakásnál magasabb színvonalú házak építésére is 
vállalkoztak. A nagyvárosokban pedig egyes időszakokban, különösen a hetvenes 
évek második felében és a nyolcvanas évek elején, a paneles állami lakásépítés 
volumenének köszönhetően az ott élő romák -  főként a három- és többgyermekes 
családok -  esélyei is valamelyest növekedtek arra, hogy lakótelepi vagy az odaköl- 
tözések révén megüresedő régebbi építésű tanácsi bérlakásokhoz jussanak. Esé
lyeiket némileg növelte az elavult városrészek szanálási programja, a „buldózeres 
városrendezés” , mert az ilyen övezetekben többnyire az átlagosnál magasabb volt a 
romák aránya, és a városokba frissen beköltöző roma családok is elsősorban ezek
ben a városrészekben tudtak megkapaszkodni. Bár érdemes megjegyezni, hogy 
egy-egy elavult negyed vagy telep szanálásakor az újabban beköltözötteknek min
dig kemény és bizonytalan kimenetelű küzdelmet kellett folytatniuk a hatóságokkal 
jogosultságuk elismertetéséért. (A családok 2,1 százaléka volt már részese kilakolta- 
tási és 3,8 százaléka telepfelszámolási akciónak.)

A vázolt folyamatok következtében radikálisan csökkent a telepen élők aránya. 
1971-ben a romák 65,1 százaléka, ma csak a 13,7 százaléka él elkülönült telepen. 
A hagyományos vagy a szerveződési és uralkodó építkezési mód alapján annak 
tekinthető telepek, illetve az ezeken élő roma népesség aránya minimálisra zsugoro
dott. A meglévő telepek túlnyomó többsége újabb keletű, hatósági közreműködés
sel létesített, többnyire cs-házakból álló telep. Ahogy 1971-ben, úgy ma is jelentős 
különbségek mutatkoznak a telepen élők arányában a település jellege szerint. Mind 
a két időpontban a vidéki városokban a legmagasabb és a fővárosban a legalacso
nyabb a telepen élők aránya. Az arányszámok minden településtípusra érvényes 
jelentős csökkenésén túl lényeges különbség azonban, hogy a fővárosban, szem
ben az 1971-es 29,5 százalékos részesedési aránnyal, ma egyáltalán nincsenek 
telepi lakások.
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11. táblázat
A telepi lakások százalékos aránya településtípusonként

településtípus 1971 1994

Budapest 29,5 -

vidéki városok 70,0 16,4
községek 69,4 14,5
összesen 66,0 13,7

Nagyok a különbségek régiónként is. Míg az északi régióban a telepi lakások ará
nya 28,9 százalék, addig a Dél-Dunántúlon 5,7, a Budapest környéki központi régió
ban 3,0 százalék. Észak-Dunántúlon pedig egyáltalán nincsenek telepi lakások. En
nek főként történeti okai vannak. A telepi lakások arányában 1971-ben is jelentős 
különbségek mutatkoztak a régiók között. A sorrend alig változott. Érdemes azon
ban megjegyezni, hogy 1971-ben a keleti régióban volt a legmagasabb a telepi 
lakások aránya (84,8%), es csak azután következett az északi régió (73,3%), ma 
pedig fordított a helyzet (16,5, illetve 28,9%).

Általában is igaz, hogy csökkent a települések külterületén és nőtt a belterületen 
lakó roma családok aránya. A kutatás során nemcsak a jelenlegi, hanem a családfő 
előző lakásának az adatait is rögzítettük. Az adatok összevetéséből kiderül, hogy 
még az utolsó költözés is számottevően módosította a lakásviszonyaikat. Az utolsó 
költözés természetesen nagyon különböző időpontokat jelenthet, hiszen a romák 
egy része csak a közelmúltban költözött a jelenlegi lakásba, más részük évtizedek 
óta él ott. Mégis tanulságos, hogy családonként egyetlen lakásváltoztatás milyen 
jelentős arányeltolódásokat eredményezett. A községben élőknél például a jelenlegi 
14,5 százalékkal szemben az előző lakások 27,5 százaléka volt telepi. A keleti régió
ban pedig a jelenlegi 16,5 százalékkal szemben 31,4 százalék.

12. táblázat
Az előző és a jelenlegi lakás fekvése

előző
lakás

(százalék)

jelenlegi

belterületi 68,1 80,5
elkülönült telep 23,2 13,9
tanya 2,9 1,4
puszta, major 3,7 0,8
egyéb, nem derül ki 3,3 2,2

A telepi és egyéb külterületi lakások arányának csökkenése nem jelenti azt, hogy 
azonos mértékben csökkent volna a romák lakóhelyi szegregációja is. A megkérde
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zés során rögzítettük azt is, hogy a felkeresett családok közvetlen környezetében 
(nagy bérház, telep, kolónia, falusi utca stb.):

-  kizárólag vagy túlnyomórészt roma családok laknak;
-  vegyesen laknak roma és nem roma családok;
-  van néhány roma család, de a többséget a nem roma családok alkotják;
-  a közelben nem lakik több roma család.
Az esetek csaknem 30 százalékában a közvetlen környéken kizárólag vagy túl

nyomórészt roma családok laknak. További csaknem 3C százalék pedig olyan kör
nyéken lakik, ahol többé-kevésbé egyenlő arányban laknak romák és nem romák. 
Mivel a romák aránya az össznépességben kh. 5 százalék, az ilyen megoszlás még 
mindig erősen szegregált helyzetnek tekinthető. Különösen, ha tekintetbe vesszük, 
hogy az olyan lakóövezetekben, ahcl a romák aránya már elérte ezt a szintet, a i 
ingatlanok forgalmi értékének jelentős csökkenése, és ezzel párhuzamosan a nem 
roma lakosság erőteljes ütemű elköltözése figyelhető meg.

Megállapítható tehát, hogy a romák csaknem 60 százalékának a területi elhelyez
kedését ma is az erőteljes lakóhelyi szegregáció határozza meg.

13. táblázat
A pontos megoszlás egyébként a következő:

a közvetlen környéken___________________________százalék
csak roma családok laknak 29,7
vegyesen laknak romák és nem romák 29,1
a többséget nem roma családok alkotják 29,4
nem lakik több roma család 8,7
nem lehetett megállapítani______________________________3,1

Azoknak az aránya, akiknek a szomszédságában csak vagy túlnyomórészt roma 
családok laknak, Budapesten a legalacsonyabb (6,5%) és a vidéki városokban a 
legmagasabb (35,6%). A falvakban 30,5 százalék.

A cs-lakások, a régi (nyeregtetős) parasztházak és a családi házak együttvéve a 
teljes lakásállomány 71,2 százalékát teszik ki. Budapesten igen magas (62,%) a 
régi, leromlott bérházakban található lakások aránya.

A lakások 32,8 százaléka egyszobás, 42,7 százaléka kétszobás és 24,4 százalé
ka három- vagy több szobás. Ugyanezek az arányok jellemezték az összlakosság 
legalacsonyabb jövedelmű csoportjának lakásait 1985-ben. (Lásd Háztartásstatiszti
ka, 1985, KSH.) A mai teljes magyar lakásállományban 15,4 százalék az egyszobás, 
43,4 százalék a kétszobás és 40,2 százalék a három- és több szobás lakások ará
nya (Magyar statisztikai évkönyv, 1991).

Ha a lakások minőségi mutatóit (közművesítettség, komfort stb.) vizsgáljuk, akkor 
természetesen minden téren ugrásszerű javulást tapasztalunk 1971-hez képest. A 
kérdést inkább úgy érdemes föltenni, hogy ez a javulás csökkentette-e a romák 
hátrányát a lakosság többi részéhez képest. Ami a lakásviszonyokat illeti, a kérdésre
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igennel válaszolhatunk, noha a hátrány még mindig igen jelentős. Mindenesetre ab
ból az archaikus állapotból, ami a romák többségének a lakásviszonyait 1971-ben 
jellemezte, mára sikerült kitörni.

1971-ben a lakások 61 százaléka volt földes padlójú, ma ez a lakások 10,1 szá
zalékára igaz. 1971-ben a romák lakásainak csak 56,1 százalékában volt villany, ma 
97,9 százalékában van. (A lakások 1,2 százalékába nincs bevezetve és további 0,7 
százalékában ki van kapcsolva díjhátralék miatt.) 1971-ben a lakások 38,8 százalé
kában nemhogy vízvezeték nem volt, de a vizet 100 méternél messzebbről kellett 
hordani. Ma az ilyen lakások aránya 5,3 százalék. Akkor a lakások elenyésző száza
lékában volt csak vízöblítéses WC, ma a 42,2 százalékában van, akkor a lakások 
egyharmadához még árnyékszék sem tartozott, ma az ilyen lakások aránya nem éri 
el az egy százalékot. 1971-ben elenyésző volt a fürdőszobás lakások aránya is, ma 
ez eléri a 47,6 százalékot. Igaz, a teljes magyar lakásállomány 78,9 százalékában 
van fürdőszoba, és a 75 százaléka van vízöblítéses WC-vel ellátva.

Mindenesetre a problémát ma nem elsősorban a lakásviszonyok elviselhetetlen- 
sége okozza, hanem az, hogy a jelenlegi foglalkoztatási és jövedelmi viszonyok kö
zött a meglévő lakásszintet is nagyon nehéz fönntartani. A családok több mint 
negyedének van 1988. január elseje előtt felvett kedvezményes építési (házvásárlá
si) kölcsönből származó tartozása. Tudjuk, hogy az ilyen tartozások havi törlesztő 
részletét jelentősen megemelték, és ez a mai viszonyok között megoldhatatlan ter
het jelent az érintett családoknak.

Javaslatok

Tudomásul kell venni, hogy a romák jelenlegi, katasztrofálisnak minősíthető foglal
koztatottsági helyzete számottevő mértékben csak akkor javulhat, ha az iskoláztatás 
terén jelentős előrelépést sikerül elérni, és a gazdasági fellendülésnek köszönhetően 
a munkaerőpiac szívóhatása is érvényesülni kezd.

Az iskolázottsági szint emelése szempontjából a leghatékonyabb eszköz a köte
lező iskoláztatás időtartamának a meghosszabbítása. Hosszabb távon csak az isko
lakötelezettség 18 éves korig történő kiterjesztésétől remélhető komoly előrelépés. 
Némi javulást eredményezhet a kötelező tíz éves általános képzésnek az oktatási 
törvényben és a kormányprogramban is előirányzott bevezetése. Az iskoláztatás 
szempontjából leghátrányosabb helyzetű (legrosszabb előmeneteli esélyekkel ren
delkező) társadalmi csoportok esetében azonban további kedvezmények is szüksé
gesek ahhoz, hogy az általános képzés időtartamának a meghosszabbítása 
valóban éreztesse hatását. E nélkül ugyanis az ilyen társadalmi háttérrel rendelkező 
gyerekek nagy valószínűséggel a hat és nyolc osztályos középiskolák rohamos gya
rapodása miatt erősen kontraszelektált általános iskolákban fogják „letudni" a tíz 
évet. A támogatások feltételéül olyan kritériumokat kell megszabni, amelyek garan
tálják, hogy azok valóban az egyébként legrosszabb továbbtanulási esélyekkel ren
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delkező gyerekekhez jussanak el. Az ilyen típusú támogatások óhatatlanul kedvez
nek a romáknak, de aki a kritériumoknak megfelel, annak meg kell kapnia, függetle
nül attól, hogy roma vagy nem roma.

Kétféle támogatást javaslunk:
1. Továbbtanulási támogatást kell biztosítani azoknak a családoknak, amelyek

ben egyik szülőnek sincs nyolc általánosnál magasabb iskolai végzettsége, leg
alább az egyik szülő munkanélküli, és legalább egy gyerek közép- vagy felsőfokú 
tanulmányokat folytat. A továbbtanulási támogatást differenciálni lehet aszerint, hogy 
azon a településen, ahol a család él, milyen magas a munkanélküliségi ráta. Ez a 
kritérium a válságövezeteket, illetve a sorvadó kistelepüléseket fogja előnyben ré
szesíteni, ahonnan a fenti kritériumoknak megfelelő családok gyerekei a legkisebb 
valószínűséggel tanulnak tovább.

2. Fejkvóta jellegű „prémiumot" kell biztosítani minden, a fenti kritériumoknak 
megfelelő gyerek után azoknak az általános iskoláknak, ahonnan valamelyik közép
fokú, illetve azoknak a középiskoláknak, ahonnan valamelyik felsőfokú tanintézmény
be felvételt nyertek.

A javasolt támogatási rendszer természetesen csak több év után eredményezhet 
érzékelhető változást. Jelenleg a roma gyerekek túlnyomó többsége az általános 
iskola után nem tanul tovább, és többnyire esélyük sincs arra, hogy munkát találja
nak. Ugyanakkor a munkaügyi központok sem regisztrálják őket. Az országos roma
vizsgálat adatai szerint a 15-19 éves roma munkanélküliek 81 százaléka nincs 
regisztrálva. (Hasonló eredményre jutott az Oktatáskutató Intézet ifjúsági munkanél
küliséggel foglalkozó kutatása.) így írott malaszt marad az Ftv. 14. paragrafusának 
(2) bekezdése, amely kötelezően írja elő az iskolába már nem járó, 18. életévüket 
be nem töltött fiatalok képzési támogatását. Az országos romavizsgálat adatai sze
rint a megfelelő életkorú, munkanélküli roma fiatalok kevesebb, mint egy százaléka 
vesz részt képzésben.

3. Ezért javasoljuk, hogy a munkaügyi központoknak tegyék kötelezővé a 15-18 
éves munkanélküli fiatalok regisztrálását. A regisztrálás alapját a körzethez tartozó 
általános iskoláktól kapott rendszeres adatszolgáltatás képezné. (Név és lakcím 
szerint kik azok, akik kimaradtak az iskolából vagy a nyolcadik osztály elvégzése 
után nem tanultak tovább.) Az így szerzett adatokból kiindulva és az illetékes önkor
mányzatokkal együttműködve biztosítható a teljes körű regisztráció. Márpedig ez a 
minimális feltétele annak, hogy a fiataloknak ez a legkiszolgáltatottabb, legperspektí- 
vátlanabb helyzetű csoportja átgondolt stratégia alapján intézményes segítségnyúj
tásban részesüljön.

Általában is igaz, hogy a roma munkanélkülieket az ún. aktív foglalkoztatáspoliti
kai eszközök lényegesen kisebb arányban „érik el". A munkanélküliek foglalkoztatá
sát ösztönző támogatási formák az ő munkába állításukat a legritkább esetben 
segítik elő, az átképzési programokban alig-alig vesznek részt. Leginkább a köz
hasznú munkavégzés lehetőségéből részesülnek, de ez az esetek jelentős hánya
dában (különösen a kisebb településeken) pszeudo-foglalkoztatás vagy
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kvázi-segélyezés. Nem visszaintegrálást jelent, hanem a dezintegrált állapot, illetve a 
munkaerőpiaci értelemben vett szegregáció fenntartását. Az önkormányzatok sok
szor nem tudják vagy nem is nagyon akarják „értelmes" feladatokkal ellátni őket, 
többnyire megoldatlanok (elsősorban megintcsak a kisebb településeken) a munka- 
szervezési, „művezetési” problémák. Ezért az önkormányzatok többnyire megelég
szenek azzal, hogy a konstrukcióban rejlő, számukra kedvező lehetőségeket 
kihasználva kíméljék a segélyezési keretüket.

4. A fentiek figyelembevételével javasoljuk olyan program kidolgozását, amely az 
önkormányzatok, a munkaügyi és képzési központok együttműködésére építve a 
képzési programok és a közhasznú munkavégzés összekapcsolására törekszik. 
Magyarán arra képezzék ki a résztvevőket, amire az érintett önkormányzatok terüle
tén szükség van, és úgy, hogy utána „értelmes" feladatokkal lehessen őket ellátni. A 
helyi lehetőségekhez és igényekhez igazodva nagyon sokféle változat merülhet fel.

Az egyik terület, ahol a jövőben jó lehetőségek adódhatnak a képzés és a köz
hasznú foglalkoztatás összehangolására, az önkormányzati hatáskörbe tartozó szol
gáltatások, különösen a szociális szolgáltatások területe. Ebben a szférában 
számos olyan -  már létező vagy ezután létrehozandó munkakör van (házi szociális 
gondozás, szociális étkeztetés, falugondnoki rendszer, iskolai, óvodai szolgáltatások 
stb.) - ,  amely nem igényel magas szintű képzettséget, ugyanakkor a foglalkoztatási 
lehetőségek bővíthetők. A szociális törvény előírja, hogy 1997-ig a megfelelő lélek- 
számhoz rendelten létre kell hozni a családsegítő központok országos hálózatát. 
Egyre erőteljesebben fogalmazódik meg az a szociálpolitikai törekvés, amely arra 
kívánja ösztönözni az önkormányzatokat, hogy a területükön felmerülő szociális gon
dozási, ellátási feladatokat lehetőség szerint igyekezzenek helyben megoldani, és 
csak végső esetben folyamodjanak a bentlakásos intézményekbe történő beutalás 
eszközéhez. Ezek a változások átgondolt stratégiát, alapos szakmai előkészítést 
igényelnek, de a Munkaügyi, a Népjóléti és a Művelődési Minisztérium együttműkö
dése révén számos feltétel a foglalkoztatáspolitikához kapcsolódó képzési progra
mok keretében is megteremthető. Az ilyen típusú foglalkoztatás nagy előnye a 
közhasznú munkavégzés jelenleg uralkodó formáival szemben, hogy sokkal inkább 
integráló hatású. Hasonló lehetőségeket kínálnak a komplexebb kistérségi területfej
lesztési programok is.

A képzés és a közhasznú foglalkoztatás összekapcsolása révén szervezhetők 
olyan „tatarozó brigádok" is, amelyek valamilyen non-profit konstrukcióban elvégzik 
a családi házak és középületek egyszerűbb felújítási munkáit.

5. A fenti elképzelések megvalósításához a képzési rendszert rugalmasabbá kell 
tenni. Tapasztalataink szerint a regionális átképzési központok jelenleg éppen azo
kat a -  sokszor elszigetelt földrajzi helyzetű -  településeket nem nagyon „érik el", 
ahol a munkanélküliek aránya a legmagasabb és a helyzet a legreménytelenebb. E 
települések lakói szinte bizonyosan nem jutnak el a központokban szervezett tanfo
lyamokra. Ezért minden olyan esetben, amikor ez lehetséges, magukat a tanfolya
mokat is decentralizálni kell. A gyakorlati képzést pedig a napi munkafeladatokhoz
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kapcsolódva akkor is folytatni lehet, amikor a tanfolyam elvégzését követően az 
érintettek már közhasznú munkásként dolgoznak.

6. Nyilvánvaló, hogy a fenti elképzelések -  az egyéb feltételek teljesülése esetén 
is -  csak akkor valósulhatnak meg, ha vannak olyan „szereplők” , akik a települések 
vagy kistérségek szintjén a helyi szervezési, menedzselési feladatokat ellátják. Ezért 
egyetértünk a Munkaügyi Minisztérium 1994. évi cselekvési programjában szereplő 
javaslatával, amely ilyen típusú munkaügyi asszisztensek/szervezők közhasznú fog
lalkoztatását irányozza elő. Nem tartjuk viszont szerencsésnek sem a merev etnikai 
párosítás (roma programokhoz roma szervezők), sem a megyei/fővárosi roma ér
dekképviseleti szervezeteknek kiírt pályázat gondolatát. A programokhoz kapcsolód
va szisztematikus „tehetségkutatást” kellene végezni, hogy a helyi közösségekben 
vagy egy-egy kistérségi településegyüttes szintjén meg lehessen találni az erre a 
feladatra alkalmas szereplőket. Ehhez az önkormányzatok, a helyi roma tagszerve
zetek (ha egyáltalán vannak ilyenek) közreműködése és a fiatal munkanélküliek ter
vezett teljes körű regisztrációja egyaránt felhasználható. A kiválasztottak számára 
speciális képzést és tapasztalatcserét kell biztosítani. A kiválasztásnál nem lehet 
sem kizáró, sem elengedhetetlen feltétel a roma származás.

A regionális szintű roma szervezeteknek kiírandó pályázat azért nem szerencsés 
elgondolás, mert tovább erősíti a hazai roma önszerveződéseknek azt a sajátossá
gát, hogy jókora vízfejjel föntről lefelé szerveződnek és többnyire meg is rekednek a 
regionális szerveződések szintjén. A támogatásokat a felső szintek lenyelik, és a 
szervezet működésének hatása a legmostohább viszonyok között élő közösségek
ben egyáltalán nem érezhető. Az országos romavizsgálat adatai szerint még a ma
gukat országos hatókörűnek valló, számos tagszervezettel és több tízezres 
taglétszámmal dicsekvő szervezetek ismertsége is rendkívül alacsony. Összesen két 
szervezetnek, a Phralipénak és a Lungo Dromnak van valamiféle társadalmi bázisa. 
Arra a kérdésre válaszolva, hogy „Ismer-e roma szervezeteket, és ha igen, melyek 
ezek?", a megkérdezettek csaknem 90 százaléka egyetlen szervezetet sem tudott 
megnevezni. A fennmaradó 10 százalék nagyobbik felét azok tették ki, akik vagy a 
Phralipét vagy a Lungo Dromot nevezték meg. A 14 éven felüli roma népesség 5 
százaléka tagja valamelyik roma szervezetnek. A tagsággal rendelkezők nagyobbik 
fele (2,8%) a Phralipe és a Lungo Drom között oszlik meg egyenlő arányban. Az 
összes többi szervezet ismertsége és tagsága elenyésző mértékű, és vannak olyan, 
jelentős anyagi támogatást élvező szervezetek, amelyekről a megkérdezettek közül 
senki sem tudott. A megyeközpontból kijáró vagy fővárosi szinten tevékenykedő 
asszisztensek, szervezők ezen a helyzeten nem tudnak változtatni. Mindez persze 
nem jelenti azt, hogy nem kell együttműködésre törekedni többek között a foglalkoz
tatáspolitikában is a roma szervezetekkel. De a munkaügyi központoknak, illetve 
kirendeltségeiknek mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy az alsóbb 
szintekkel is kapcsolatot találjanak. így legalább kiderül, hogy melyek azok a szerve
zetek, amelyeknek van társadalmi bázisa, és a kapcsolatokat a továbbiakban ennek 
megfelelően lehet alakítani.
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Gyakran felvetődik -  nagyon általános megfogalmazásban a Munkaügyi Minisz
térium cselekvési programjában is szerepel erre vonatkozó javaslat hogy a falun 
élő, hátrányos helyzetű munkanélküliek és ezen belül a romák önfoglalkoztatásában 
szerepet kaphatna a mezőgazdasági termelés, és ehhez művelésre alkalmas földte
rületet kellene biztosítani. Néhány elszórt -  többnyire önkormányzati vagy alapítványi 
kezdeményezésű -  próbálkozástól eltekintve azonban egyelőre semmi érdemleges 
nem történt ezen a téren.

Tény, hogy a romák, ahogy annak idején az első, most a „második földosztás
ból" sem részesedtek. Mivel korábban ritka kivételektől eltekintve nem volt saját 
földtulajdonuk, a kárpótlási jegyek révén eleve nem juthattak földhöz. De részarány
tulajdonosként is alig-alig szereztek jogot, pedig az elmúlt évtizedekben sokan kö
zülük tartós alkalmazottai voltak valamelyik téesznek vagy állami gazdaságnak és 
mezőgazdasági munkából éltek. Azt is érdemes figyelembe venni, hogy a teljes 
népességnek már csak kevesebb, mint 40, ezzel szemben a romáknak még mindig 
több, mint 60 százaléka él falvakban.

A Munkaügyi Minisztérium az önkormányzati tulajdonban lévő földek ilyen célú 
hasznosítását javasolja. Tudjuk, hogy az önkormányzatok csak a korábban állami 
tulajdonban lévő belterületi földeket kapták meg. Ezek helyenként a legrászorultabb 
családok minimális szintű önellátást biztosíthatják, de ennél többet aligha. A jövede
lempótló támogatásból vagy egyéb szociális jövedelemből tengődő családoknak ez 
is sokat jelenthet. Kérdés, hogy a roma családok termelési kultúráját figyelembe 
véve megfogalmazhatók-e ennél nagyratörőbb tervek is. Az országos romavizsgálat 
adatai azt mutatják, hogy ezen a téren is igen jelentősek a regionális különbségek. 
A Dunántúlon és ezen belül különösen a dél-dunántúli régióban lényegesen jobbak 
a háztáji gazdálkodás mutatói, mint az ország többi részén. Ennek az a legfőbb 
oka, hogy ezen a vidéken a román anyanyelvű beás romák vannak többségben, és 
ők az eltérő történeti előzmények és kulturális hagyományok következtében sokkal 
inkább közelebb jutottak a paraszti gazdálkodáshoz, mint a romaság más anyanyel
vű csoportjai.

7. Ezért javasoljuk a Dél-Dunántúlon (elsősorban Baranya, Somogy, Tolna és 
Zala megyék jönnek számításba) olyan program kidolgozását, amely lehetővé teszi 
a komolyabb gazdálkodást is vállaló családok kiválasztását és földhöz juttatását. A 
kiválasztás egyik szempontja lehet, hogy kik azok, akik korábbi hosszabb alkalma
zotti jogviszonyuk révén jogosultak lettek volna részarány-tulajdonra, de jogosultsá
gukat valamiért nem érvényesítették.

Jegyzetek
1 A kutatást Kemény István, Havas Gábor és Kertesi Gábor vezette. Az adatfelvételt az MTA 

Szociológiai Intézete az MTA Közgazdaságtudományi Intézetével közösen készítette.
2 Kemény István: Beszámoló a magyarországi cigányok helyzetével foglalkozó 1971 -ben végzett 

kutatásról. Budapest 1976.
3 Magyar Háztartás Panel. Műhelytanulmányok. 5. Társadalmi átalakulás 1992-1994. 21. o.
4 V. ö. Kertesi Gábor: Cigány gyerekek az iskolában, cigány felnőttek a munkaerőpiacon. 

Közgazdasági Szemle, 1995. január
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Tóth András

CIVIL TÁRSADALOM ÉS SZAKSZERVEZETEK1

I. A civil társadalom fogalmának újraéledése

A civil társadalomról folytatott vita a hetvenes években Lengyelországban éledt újra, 
mint végleges szakítás mind az etatizmussal, mind a forradalmiság aurájával (Arató 
1990: 11). Ezt követően a fogalom népszerűségét növelte a független szerveződé
sek jelentős hozzájárulása a demokratikus átmenethez nemcsak Kelet- és Közép- 
Európában, de Latin-Amerikában, Ázsiában és Afrikában is (Plattner-Diamond 
1994: 5). Jóllehet a demokratikus átmenetek többségét nem tömegmozgalmak 
eredményezték, hanem elhúzódó és tárgyalásos átmenetek voltak (nem egy eset
ben a létező autoriter hatalom részbeni kontrollja alatt), a demokratikus átalakulás 
kezdeményezésével és különösképpen a teljessé tételéért kifejtett nyomással az új
jászületett civil társadalom és a különféle típusú független csoportok nagyban előse
gítették a folyamatot (O’Donnell-Schmitter 1986: 43).

A fogalom értelmezése és jelentősége meglehetősen eltérő Nyugat-Európában 
és a volt szocialista országokban. Nyugat-Európában a civil társadalom koncepciója 
lett a kulcsfogalma az új társadalmi mozgalmaknak (Őst 1982: 19). A civil társada
lom koncepciójának újjászületése Nyugat-Európában azonban nemcsak az új társa
dalmi mozgalmak megjelenéséhez, illetve a kelet-európai disszidens mozgalmakhoz 
kötődik, hanem Keane szerint (1988a: 2-13) két további jelentős faktorhoz is, neve
zetesen a gazdaság átstrukturálódásával járó nehézségekhez és a politikai változá
sokhoz, amelyek a keynesiánus, jóléti állam gazdaság- és társadalompolitikájának 
válságát kísérték. Őst (1982: 20) hozzáteszi, hogy a hatvanas évekre felnőtt új ge
nerációk -  jelentős részben a jóléti állam közreműködése eredményeképpen meg
emelkedett életszínvonal és iskolázottsági szint áldásait élvezve -  megkérdőjelezték 
a második világháború után kialakult etatista jóléti állam mindenhatóságát, és na
gyobb szerepet igényeltek saját életük igazgatásában. Az „új politika" teoretikusai 
amellett érveltek, hogy nemcsak az a módja a demokráciának, hogy az állampolgár 
négyévenként a szavazóurnához járul, leadja a szavazatát és visszavonul otthonába, 
ráhagyva a politikát a megválasztott képviselőkre. Lehetséges más módja is a de
mokratikus politizálásnak, amikor a civil társadalmi mozgalmak is szerephez jutnak a

1 A tanulmány az OTKA 513 „Szaktudás és polgárosodás" kutatási program támogatásával 
készült.
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politikai szférában. A civil társadalom nyugat-európai koncepciójának alapfeltétele, 
hogy a civil társadalom az etatista jóléti állam minden gyámkodása ellenére sem 
szűnt meg létezni abban az értelemben, hogy az állampolgároknak mindig volt lehe
tőségük a civil társadalmi lét valamilyen formájára. Mivel a kapitalizmus mindig bizto
sít valamelyes üzleti függetlenséget, a kapitalista társadalom valamilyen mértékben 
mindig nyitott a civil társadalmi mozgalmak, kezdeményezések, a privát szféra irá
nyába. Ugyanakkor Nyugat-Európában a civil társadalom koncepciója a marxi osz
tályelmélet újraértékeléséből nőtt ki. A marxizmus leginkább kritizált része 
ökonomista koncepciója, a tulajdonviszonyok feltételezett elsődlegessége és meg
határozó szerepe, illetve az ebből fakadó osztályközpontú szemlélet, amely szerint 
minden konfliktus az osztályellentétek körül keletkezik. A civil társadalmi mozgalmak 
újdonsága, ami megkülönbözteti a „régi" mozgalmaktól, az, hogy nem a tulajdonvi
szonyok körül szerveződnek (Pakulski 1993: 147). A civil társadalmi mozgalmak, 
ahelyett, hogy politikai pártként vagy szakszervezetként konstituálnák magukat, alul
ról szerveződő (grassroots) mozgalmak és közvetlen demokráciát képviselnek, szer
vezetük informális, lazán strukturált, s csak lazán kapcsolódnak össze országos 
szinten. Működésük fő területe inkább a mindennapi élet demokratizálása, mint a 
hagyományos politikai és gazdasági szféra (Cohen 1985; Melucci 1988). A civil tár
sadalmi mozgalmak megjelenése jelezte a feszültséget az autonómia utáni igény és 
a jóléti államok fokozódó szabályozottsága között (Gorz 1982).

A szocialista társadalmakban, Őst gondolatmenetét követve, a lényegi különbség 
az volt Nyugat-Európához képest, hogy állam és civil társadalom között a viszony 
ellenséges. Őst, Jean Cohenre támaszkodva, könyvében bemutatja, hogyan fordul 
el Marx a hegeli civil társadalom elméletétől, s találja meg a munkásosztályban azt 
az erőt, amely helyreállítja állam és társadalom kettősségét; és hogyan csupaszodik 
le a munkásosztály szerepe Leninnél a párt szerepére mint az általános érdek kifeje
zőjére, s válik a civil társadalom negatív jelenséggé, amint a párt átveszi a hatalmat. 
Ettől kezdve a civil társadalom mint káros, partikuláris érdek megjelenítője elnyoma
tás tárgya az általános érdek nevében. Ennek következtében nincs lehetőség külön 
érdek megjelenítésére és független közvéleményre. A gazdaság államosítása blok
kol minden lehetőséget a partikuláris érdek megjelenítése szükségességének elis
merésére a gazdaság területén is. így munkavállalók léteznek, de önálló 
érdekképviseletre nincs lehetőségük, mert érdekeiket a párt, az őket alkalmazó ál
lam vezető ereje fejezi ki.

A civil társadalom koncepciója a hetvenes években Lengyelországban éledt újra. 
Az 1956-os magyar forradalomnak, a civil társadalom alulról való helyreállítási kísér
letének bukása, illetve 1968, a prágai tavasz mozgalmainak tankokkal történő leve
rése és a Gomulka bukását követő Gierek-féle kurzus tette világossá a lengyelek 
számára, hogy nem életképes stratégia az állam demokratizálásáért és politikaváltá
sáért folytatott küzdelem, hanem antipolitikára, az államtól független civil társadalom 
kiépítésére kell stratégiai irányt venni. A civil társadalomra orientált stratégia, nem a 
pártállam megdöntésére, illetve megreformálására, hanem a mindennapi életből va
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ló kiszorítására irányult. A hatalom visszaszorításának stratégiáját nevezte Michnik új 
evolucionizmusnak (Bozóki 1992: 20). A civil társadalom programja egyben az ön- 
korlátozás programja is volt: a hatalom megragadása helyett a polgári jogokért, a 
szabad egyesülésért és az alternatív nyilvánosságért folytatott harc. Az önkorlátozó 
forradalom gondolatában benne volt az összes korábbi nagy forradalom tapasz
talata is, miszerint e forradalmak után a hatalomra jutott új elit nemcsak demobilizál- 
ta azokat a társadalmi erőket, amelyektől eredetileg függött, de egyben olyan 
diktatórikus viszonyokat teremtett, amelyek épp az ilyen erők megjelenését igyekez
tek minden lehető eszközzel megakadályozni. Az önkorlátozó forradalom épp az 
ellenkező célt tűzte maga elé, mégpedig az alulról való építkezést és azt, hogy 
ameddig csak lehet, megpróbálja megvédeni a rendkívül artikulált, szervezett autoJ 
nóm és mobilizálható civil társadalmat (Arató 1990: 11-14).

Lengyelországban és más kelet-európai országokban a civil társadalom koncep
ciója a demokratikus ellenállási mozgalomnak központi kategóriája lett (Őst 1982: 
19). A totalitárius vagy autoriter politikai rendszerekkel szemben meghatározott civil 
társadalom fogalom alapvetően állam (politika) és civil társadalom szembenállására, 
különállására épít. Ugyanakkor a civil társadalom létezésének és kifejlődésének elő
feltétele az államhatalom önkorlátozása, amely az alapjogok deklarálása és gyakor
lati érvényesítése révén valósul meg. Ezek az alapjogok a magánszféra jogai, a 
társadalmi jogok és a nyilvánosság jogai. E jogok megléte, illetve valamilyen kombi
nációjuk szükséges ahhoz, hogy létrejöhessen az államhatalomtól független szerve
zett társadalom (Arató 1987). Miszlivetz (1993: 45) szerint a civil társadalom-állam 
fogalompár, akár a politikai retorikát, akár a társadalomtudományi irodalmat tekint
jük, ott bír magyarázó erővel és válik paradigmává, ahol megroppant, de még túlsú
lyos államhatalom és egy gyenge, magát megvédeni és kifejezni akaró, de még 
gyenge, az önvédelem és önszervezés módozatait és intézményeit még bizonytala
nul vagy sehogy sem birtokló társadalom kerül szembe egymással.

Arató 1990-ben, a demokratikus átmenet „pillanatában" hangsúlyozza, hogy a 
civil társadalom elmélete nemcsak arra jó, hogy segítségével leírhatóak a szovjet 
típusú társadalomból való átmenet bizonyos formái, de lehetővé teszi, sőt meg is 
követeli az immanens kritikát, szemben az elitdemokráciával (amely az átmenet kö
rülményei közepette szorosan kötődik a gazdasági liberalizmushoz) a civil társada
lom általi demokratizálódás lehetőségének hangsúlyozását. Arató 1992-ben 
megjelent tanulmányában a civil társadalom újjáépítésének stratégiáját, sikereit és 
kudarcait elemzi a lengyel és a magyar közelmúlt alapján. A cikk arra a kritikára 
válaszol, miszerint a civil társadalom mint a bírálat és az ellenzékiség szelleméből 
született kategória az 1989-ben bekövetkezett rendszerváltások nyomán a társada
lomépítés és a napi politika megértésére és orientálására immár nem alkalmazható 
terminus. Arató álláspontja szerint a politikai átmenet után is alkalmazható elemzési 
keret a civil társadalom fogalma. Álláspontját két indokkal támasztja alá. Egyrészt a 
kommunista uralom felszámolása nem vezet el automatikusan a demokratikus társa
dalmi-politikai berendezkedés kialakításához, mint ahogyan a máshol létrejött intéz
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ményrendszerek egyszerű utánzása sem. A civil társadalom a demokratikus meg
újulás, a demokratikus forradalom hosszú távú beteljesítésében, intézményépítési 
szakaszában jut szerephez. Másodsorban azt hangsúlyozza, hogy a civil társadalom 
fogalmának differenciáltsága a kategóriának csak a polemikus, a társadalmat az 
állammal szembeállító változatára igaz. Tágabb értelemben azonban a társadalom 
jóval összetettebb topográfiáját feltételezi, s ez kiindulópontot ad a kategória belső 
differenciálásához is.

A civil társadalom fogalma, amint azt a témával foglalkozó több szerző is hang
súlyozza, meglehetősen általános, sok értelmezési lehetőséget kínál. Gyűjtőfogalom
ként olyan elemeket foglal magában, mint alkotmányosság, állampolgárság vagy 
demokrácia (Bozóki 1992: 26). A civil társadalom tágabb értelmezésére példa Dia
mond (1990: 84), aki szerint a civil társadalom kialakulásának folyamata az államgé
pezettől független intermedier csoportok és önkéntes szervezetek kiépülése, illetve 
sűrű hálózatuk kifejlődése az autoriter, illetve totalitárius berendezkedésből való át
menet során. Ebben a felfogásban kereskedelmi és termelői csoportosulások, szak- 
szervezetek, parasztligák, szövetkezetek, elméleti és gyakorlati szakemberek 
szakmai egyesületei, nőszövetségek, önsegélyező egyletek, egyházi intézmények, 
nemzetiségi és törzsi szövetségek, a szabad sajtó orgánumai -  mind elemei a civil 
társadalomnak. E szervezetek maguk elé tűzhetnek gazdasági, társadalmi, kulturális 
vagy akár nyíltan politikai célokat is, mint például a polgárjogok védelme, őrködés a 
választások tisztasága felett, korteskedés és tagtoborzás.

A civil társadalom szűkebb, a társadalmi önszerveződésre korlátozott értelmezé
se szervezetek és egyesületek egy meghatározott csoportját sorolja csak a civil tár
sadalmi szervezetek közé. Hankiss Elemér (1989: 185-187) a társadalmi 
mozgalmak és a civil társadalmi szervezetek között a különbséget abban határozza 
meg, hogy az utóbbiak sajátos hangsúlyt helyeznek a mikrohálózatok lassú és infor
mális regenerálódására, a civil társadalom sejtjeinek fokozatos kiépülésére, az em
beri méltóság és autonómia lassú megerősödésére. A civil társadalom stratégiáját, 
fő célját Hankiss abban jelölte meg, hogy fokozatosan létrehozza az autonóm társa
dalmi lét, a, „párhuzamos” , az „alternatív", a „második” társadalom, a „párhuzamos 
politika” , az „alternatív” vagy „ellenkultúra", egy lehetséges ellenrendszer szféráit, 
amelyek függetlenek lesznek a pártállamtól, amelyeket a pártállam nem tud átszőni 
és korrumpálni a maga bürokratikus hatalmi struktúrájával, oligarchikus és kliensi 
hálóival és destruktív ideológiájával. E folyamat lassan és fokozatosan kiszélesítheti 
a hiteles és autonóm emberi lét tartományait, s felépíthet egy második társadalmat. 
Az 1981-es szétverése után hamarosan újraéledt Szolidaritás még nagyobb hang
súlyt helyezett az erkölcsi és spirituális megújulásra, arra, hogy mindenkinek lehető
leg őrizkednie kell attól, hogy belekeveredjen a hatalom hamis és korrupt világába, 
és ki kell építeni az „antipolitika” stratégiáját.

Arató és Cohen (1992: IX—XI) civil társadalmon a gazdaság és politika közötti 
közvetítő szférát érti, ezt elsősorban az intim szférák (család), önkéntes társulások, 
egyesületek, társadalmi mozgalmak alkotják. A szerzők ugyanakkor hangsúlyozzák,
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hogy megtévesztő lenne azonosítani a civil társadalmat a társadalmi létnek mind
azokkal a formáival, amelyek kívül esnek az állami adminisztráción és a gazdasá
gon. Egyrészt meg kell különböztetni a civil társadalmat a politikai társadalomtól -  
ide tartoznak a pártok, a politikai szervezetek, a politikai intézmények (pl. parlament) 
-  és a gazdasági társadalomtól, amely a termelés szervezeteit -  cégeket, vállalato
kat, szövetkezeteket, gazdasági társulásokat -  fogja át. A politikai és a gazdasági 
társadalom szintén a civil társadalomból nőtt ki, és jogok (politikai és tulajdonjog) 
révén intézményesedik, de aktorai közvetlenül betagozódnak az állami hatalomba 
vagy a termelés folyamatába, amely fölött kontrollt kívánnak gyakorolni, illetve irányí
tani akarják. Ezért ezek a szervezetek nem engedhetik meg maguknak a civil társa
dalmi szervezetekre jellemző nyitott, demokratikus kommunikációt, a normatív 
integrációt. Ezzel szemben a civil társadalom politikai szerepe nem kapcsolódik köz
vetlenül a hatalom meghódításához, hanem azáltal befolyásolja a politikai döntésho
zatalt, hogy szabad vitákban formálja a közvéleményt. A civil társadalom politikai 
szerepe diffúz és nem hatékony. Hasonló megfontolások miatt választhatóak el a 
civil társadalmi szervezetek a gazdasági szervezetektől. S habár a gazdasági szer
vezetek sikeresebben elzárták magukat a civil társadalomtól, a szakszervezetek, kol
lektív tárgyalások és különböző participációs intézmények révén mégis van a civil 
társadalomnak bizonyos közvetítő szerepe ez irányban is. Másrészt a civil társada
lom megkülönböztetése a politikai és gazdasági társadalomtól nem jelenti azt, hogy 
minden jelensége az életvilágnak, ami nem tartozik az utóbbi kettőbe, a civil társa
dalom része. Aratóék szerint a civil társadalom a társadalmi önszerveződés külön
böző formáit, önkéntes egyesületeket, társulásokat és a kommunikáció szervezett 
formáit foglalja magában. Civil társadalom és gazdaság, illetve a politika világa egy
mást kiegészítő fogalmak. A civil társadalom csak akkor válik a politika vagy a gaz
daság antagonisztikus ellenpárjává, ha nincs lehetőség közvetítésre, s a politikai 
vagy gazdasági társadalom elzárja magát a civil társadalmi szervezetektől.

Molnár Miklós (1993: 89) szerint a civil társadalom fogalma tudományos haszná
latra túlságosan tág, szinte a végletekig tágítható kategória. Felfogható mint szocio
lógiai jelenség, mint célként kitűzött rendszer, mint módszertani koncepció. 
Megjelenik mint társadalmi mozgalom, mint a civilizált életforma mikéntje, mint ben
ső értékrend és érzésvilág. Ugyanakkor Molnár szerint éppen azért alkalmas közép
európai használatra, mert a magát kereső emberi szabadság, s az azt biztosító 
jogállam és társadalmi berendezkedés terméke. Ezért és ennyiben a „másik Euró
pa" identitáskeresésére is alkalmazható.

Az államhatalommal szemben álló, illetve az állam és a társadalmi önszervező
dés kapcsolatát kutató civiltársadalom-felfogásokkal szemben Szelényi Iván (1993) 
szélesebb, társadalomszerveződési keretbe helyezi a civil társadalom meghatározá
sát. Molnár Miklós nagydoktori értekezése kapcsán fejti ki opponensi véleményé
ben, hogy eszmetörténetileg a civil társadalom mindig a rendiség alternatívájaként, 
a rendies hatalmi szerkezet kritikájaként jelenik meg elsősorban. A rendies államok
ban a jog forrása a társadalom felett álló uralkodó, a civil társadalom ezzel szem

25



ben a népszuverenitás elvére épül, s azt tételezi, hogy egymással legalábbis jogi 
szempontból szimmetrikus viszonyban álló emberek szabad szerződésben, állam
polgárokként szabályozzák a társadalmi rend feltételeit. A civil társadalom fogalmá
nak modern tartalmát, illetve azt, hogy az a hetvenes évek közepétől Közép- és 
Kelet-Európábán reneszánszát éli, annak tulajdonítja Szelényi, hogy ezúttal az állam
szocializmus rendies hatalmi szerkezetének bírálataként fogalmazódik meg.

Civil társadalmi mozgalmak-e a szakszervezetek?

A magyar irodalomban eddig Gyáni Gábor és Szalai Erzsébet illesztette bele az alulról 
szerveződő szakszervezetek és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek probléma
körét a civil társadalom kategóriájába.

Gyáni Gábor (1991) a Századvég által rendezett vitában elhangzott előadásában 
a civil társadalom és a 19. századi liberális állam kapcsolatát elemezte. Kiindulás
ként elfogadja Arató álláspontját, s a civil társadalom szerveződését a reformkortól 
kezdődően mint a fennálló uralommal szembeni önszerveződést írja le. A civil társa
dalom mint fogalom és mint társadalomszerveződési forma -  írja Gyáni -  a reform
kor évtizedeiben vert hazánkban mélyebb gyökeret. Az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc bukását követően megtört a civil társadalom fejlődésének lendülete, 
és a politikai diskurzus visszaszorult a magánélet keretei közé. Az 1867-es kiegye
zés nyitotta meg az utat a polgári jogegyenlőségre és az alkotmányos parlamenta
rizmusra alapozott társadalmi átalakulás előtt. Egyúttal felgyorsította a gazdaság 
kapitalista fejlődését, felszámolta az urbanizálódás és a radikális társadalmi átréteg- 
ződés útjában álló akadályokat. A civil társadalom fogalmának megfelelő önszerve
ződések is ez időtől bontakozhattak ki újra. Maga a fogalom szerinte azokat a 
társulásokat fogja át, amelyek nem az államhoz tartoztak, helyesebben szemben 
álltak vele. Mint írja, a dualista Magyarországon két kiterjedt népességcsoport szinte 
teljes egészében kívül rekedt a széles politikai konszenzus keretein, s nem rendel
kezett közvetlen képviselettel a parlamenti politikában: a tágan értelmezett, a városi
ipari és a falusi agrárproletáriátust magában foglaló munkásság és a nem magyar 
anyanyelvű kisebbségek. A dualizmuskori egyletek döntő hányada e két nagy blokk 
társadalmi aktivitása révén jött létre. Ezeknek a rétegeknek a tagjai nagy számban 
hoztak létre olyan legális egyesületeket, amelyek mintegy érdekvédelmi szervezet
ként működve politikai jelentőségre és jelentésre tettek vagy tehettek szert. Az alap
szabályokban nem tükröződő valós szándékok1 és a tényleges közösségi akarat 
látható burkául kínálkozó társadalmi egyesületek látens politikai tartalmát az állam és 
helyi szervei gyanakvással figyelték, úgy értékelték, mint a legerősebb társadalmi 
csoportok politikai konszenzusán nyugvó status quóra veszélyt jelentő szerveződé
seket. Ugyanakkor Gyáni kiemeli annak jelentőségét is, hogy az egyletek belső éle
tükben -  szöges ellentétben a külső makrovilággal, amelyre jellemző volt a társas 
élet megannyi antidemokratikus megnyilvánulása -  egalitariánusok és demokratiku
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sak voltak, s így menedéket nyújtottak a szabadság gyakorlatának, amelyet az egy
más között egyenlő tagok teljesítettek ki ebben a szűk körben.

Szalai Erzsébet (1994: 147-150) könyvének zárófejezetében a munkástanács
mozgalom kudarcát értelmezve veti fel a munkavállalói érdekképviseletek és a civil 
társadalom problematikáját. Álláspontja szerint a munkástanács-mozgalom az ura
lommentes kommunikáció szférájában, a rendies szerkezetű államszocializmus ta
gadásaként született meg olyan időszakban, amikor az országban politikai-hatalmi 
vákuum volt. Keletkezésének első időszakában civil társadalmi mozgalom volt, 
amely nem a politika meghódítását, hanem a gazdasági társadalom radikális átfor
málását tűzte ki célul. A civil társadalmi állapot azonban nem tartott sokáig. A mun
kástanács-mozgalom elindult az intézményesülés, majd a politikai társadalomba 
való betagozódás útján. Ezen az úton egyre inkább kénytelen volt alkalmazkodni a 
politikai világ játékszabályaihoz, és mozgalmi jellege fokozatosan elhalt. A munkás
tanács-mozgalom civil társadalmi állapotának elhalásában két tényezőt tart fontos
nak: a civil társadalmi potenciál gyengeségét, az egyéni alkuk és stratégiák erejét a 
szolidaritásra épülő stratégiákkal szemben, és a politikai társadalom húzóerejét. A 
politikai társadalom vonzerejének magyarázataként Szalai a munkástanácsokat az 
MDF-hez fűző kapcsolatok mellett az Érdekegyeztető Tanácsra is hivatkozik. Az ál
lammal az Érdekegyeztető Tanácsban folyamatos érdekharcban álló szakszerveze
tek világát Arató meghatározása értelmében a politikai társadalom részének tekinti, 
hiszen itt -  véleménye szerint -  nem a társulások és a kulturális nyilvánosság szférá
jában zajló szabad viták közvetítéséről, hanem a hatalommal való közvetlen és rend
szeres alkukapcsolatról van szó.

Mint láttuk, Gyáni a szerveződő szakszervezeti mozgalom példáján hangsúlyozza 
a civil társadalmi szerveződések, így a szakszervezetek „államellenes", politikai ka
rakterét, illetve azt, hogy e szervezetek a demokrácia kis köreit alkották egy antide
mokratikus világban. Szalai, mintegy folytatásképpen, amellett érvel, hogy a civil 
társadalmi szervezet jellegű munkástanács-mozgalom betagozódása a politikai tár
sadalomba, a politikába egyet jelentett a a civiltársadalmi-mozgalmi-demokratikus 
kommunikatív struktúra elvesztésével, mondhatnánk a „bűnbeeséssel"2.

A civil társadalom problémakörével foglalkozó szerzők egyetértenek abban, hogy 
az államszocializmusból, illetve más diktatúrákból, autoriter rendszerekből való de
mokratikus átmenet előtt és során szerveződő független szakszervezeti mozgalmak, 
érdekképviseleti csoportosulások, munkástanácsok a civil társadalom részét képezik 
(Arató 1992; Miszlivetz 1993; Diamond 1994). Azonban csak elvétve lehet utalást 
találni arra, hogy a korábbi autoriter rendszerbe beilleszkedő szakszervezetek a de
mokratizálódás során civil társadalmi szervezetté válnak-e. Cohennel írt közös köny
vében Arató (Arato-Cohen 1992) utal arra, hogy a volt állampárti szakszervezetek 
átalakult utódszervezetei esetében nagyon kérdéses, hogy részei-e a civil társada
lomnak. Szalai nem tér ki arra, hogy az 1991-re a korábbi pártállami kapcsolataikat 
és monopóliumaikat elvesztő, átalakuló és struktúrájukat decentralizáló-demokrati-
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záló hagyományos szakszervezetek a civil társadalom részének tekinthetők vagy 
sem.

Joggal merül fel a kérdés, civil társadalmi szervezetek-e a szakszervezetek? Ha 
igen, milyen feltételekkel? S ha azok, a munkástanács-mozgalom példáját látva, kér
déses, hogy az autoriter rezsimekkel szemben keletkezett munkavállalói érdekvédel
mi mozgalmak esetében természetes fejlődés-e, hogy a demokratikus átmenet 
után, a demokratikus berendezkedés stabilizálódása és intézményesedése során 
elvesztik civil társadalmi jellegüket? Saját intézményesedésük, politikai kapcsolataik 
kiépülése és a demokratikus berendezkedés intézményeibe való betagozódásuk 
egyet jelent-e mozgalmi jellegük feladásával? Vagy csak arról van szó, amit Molnár 
Miklós (1993: 76) is felvet, hogy a poszttotalitarizmus sajátos viszonyai közt a pártál
lammal való szembenállás elrejtette a civil társadalom differenciáltságát. A rend
szerváltással a differenciálódás felszínre kerül és előrehalad, a pluralizmus 
multiplikálja a politikai mérkőzés formáit és tartalmát, számos addig globálisan léte
ző probléma politikai, kulturális, szociális vagy akár közigazgatási elemeire bomlik.

A civil társadalom irodalma nem ad választ ezekre a kérdésekre. A nyugat-euró
pai civil társadalmi mozgalmakkal foglalkozó irodalom jelentős mértékben éppen a 
keynesiánus modell válságának terméke. A keynesi modell a társadalmi konfliktusok 
bipoláris osztályellentétére épült. A modell válságának egyik jele, hogy olyan új konf
liktusok keletkeznek, amelyeket nem lehetett leírni az osztálykonfliktus tradicionális 
fogalmával, és megoldani sem a hagyományos szakszervezeti eszközökkel, kollektív 
tárgyalásokkal, illetve a jóléti állam közbelépésével. Ugyanakkor e problémák nyo
mán új mozgalmak jöttek létre, amelyek nélkülözték a szervezettség hagyományos 
struktúráit (Rosanvallon 1988: 214-215). így a civil társadalmak elméletei egyik 
megközelítésben kikerülik a szakszervezetek témakörét, mint az állammal korporatív 
kapcsolatokban álló, „régi" mozgalomét, amihez nincs sok köze az „új" társadalmi 
mozgalmaknak. Másoknál szoros összefüggést feltételeznek civil társadalom és 
szakszervezeti demokrácia között és felvetik annak kérdését, hogy a szakszerveze
teken belül is szükséges-e a hatalom folyamatos megkérdőjelezése, a belső de
mokrácia és egyenrangú kommunikáció szerepének növelése (Keane 1988b).

A következő fejezetben a munkaügyi kapcsolatok irodalmára támaszkodva leírjuk 
a szakszervezetek mint munkavállalói érdekképviseletek jellemzőit, és elemzésük 
alapján válaszolunk arra, hogy mennyiben tekinthetők civil társadalmi mozgalmak
nak a szakszervezetek.
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II. A munkaügyi kapcsolatok rendszere és a szakszervezetek 

A munkaügyi kapcsolatok rendszere

A szakszervezetek a munka világából nőttek ki. A munka világát a munkaügyi kapcso
latok rendszere írja le, amelynek fogalmát Dunlop (1958: 3-6) alakította ki, a szereplők 
közötti kapcsolatok modellezésére és hogy magyarázatot találjon a munkaviszonyra 
vonatkozó szabályok keletkezésére és változására. A parsonsi rendszerelemzésből 
kiinduló Dunlop a munkaügyi kapcsolatok rendszerét a társadalom egyik alrendszeré
nek tekinti. A munkaügyi kapcsolatok alrendszerét szélesebb gazdasági, társadalmi és 
politikai környezet veszi körül, amelynek elemei interaktív kapcsolatban állnak egymás
sal és a munkaügyi kapcsolatok rendszerével. Dunlop szerint a munkaügyi kapcsolatok 
rendszere egymással alrendszerré összekapcsolódó négy elemre osztható, amelyek 
szabályok rendszerét alkotják a foglalkoztatási viszonyok szereplői tevékenységének 
regulálására. E négy elem a következő. 1. A munkaügyi kapcsolatok rendszere három 
szereplőt foglal magába, ezek a munkavállalók és érdekképviseleti szervezeteik, a 
munkaadók és érdekképviseleti szervezeteik, és a kormányzat. 2. A munkaügyi kap
csolatok rendszerében szabályok keletkeznek a munkahely és a munkahelyi közösség 
szabályozására. A szabályok különböző formákat ölthetnek, lehetnek megegyezések, 
szerződések, utasítások, ajánlások, politikák, tradíciók. A szabályok különböző folya
matok, eljárások eredményeképpen jönnek létre. 3. A szereplők döntéseire és tevé
kenységére hatással van környezetük. Dunlop külön kiemelt három területet: a) a 
technológiát, b) a piaci versenyt, illetve a költségvetési korlátokat, és c) a szereplők 
erejét és egymáshoz való viszonyát. 4. A rendszer stabilitásának feltétele, hogy a 
szereplőkben kifejlődjön olyan ideológia vagy legalábbis kölcsönösen elfogadott érté
kek együttese, amely a másik fél rendszeren belüli szerepével együtt azt is meghatá
rozza, hogy a felek hogyan értékelik egymást. A rendszer stabil, ha a felek hasonlókép
pen ítélik meg egymás szerepét és lehetőségeit.

A munkaügyi kapcsolatok rendszerét alkotó szerepek, kapcsolatok, intézmények 
és eljárások átfedik a gazdasági aktivitás ágait munkahelytől országos szintig, és 
mind horizontálisan, mind vertikálisan meghatározzák a szereplők tevékenységét 
(Dunlop 1958: 6).

Dunlop szerint (1958: 13-15) a munkaügyi kapcsolatok alrendszerének az a 
funkciója, hogy szabályozza a munka rendjét és a munkahelyi foglalkoztatási viszo
nyokat. Kétfajta szabálycsoport alakul ki a foglalkoztatás szabályozására. A tartalmi 
szabályok rögzítik a bérezés feltételeit, a munkavégzés követelményeit és mulasztás 
esetére a fegyelmi büntetéseket, továbbá a munkavállalók jogait és kötelességeit a 
meghatározott munkakörökben. Az eljárási szabályok határozzák meg a tartalmi 
szabályok megállapításának, módosításának, valamint végrehajtásnak a rendjét. A 
szereplők között a szabályok megállapítása során interakció áll fenn. A szabályok
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egy része inkább a technológiai és piaci körülményekre reflektál, más részük inkább 
a felek erőviszonyától és hatalmi pozíciójától függ.

A munkaügyi kapcsolatok szabályozásának tárgya a munkaszervezet, a munka- 
szervezet társadalmi viszonyai. Fox (1973) osztályozása szerint a munkaszervezeten 
belüli társadalmi viszonyok megítélésében három nagy véleménycsoport található:
a) egyoldalú (unitarista), b) pluralista és c) radikális álláspont.

Az egyoldalú nézőpont azon a feltételezésen alapul, hogy a munkaszervezet 
olyan emberek integrált csoportja, akiknek vannak közös érdekeik, értékeik és cél
jaik. A munkáltatók (menedzsment) előjogai legitimek, s minden ellenállás -  legyen 
akár formális vagy informális -  irracionális. A munkáltatók és munkavállalók nem 
érdekellentétben állnak egymással, hanem kiegészítik egymást a közös cél, a ter
melés, illetve a profit és a bér érdekében. Az egyoldalú nézőpont szerint a szerve
zeten belüli konfliktus irracionális, és a szakszervezetek kívülről behatoló ellenséges 
erőként a munkáltatóval versenyeznek a munkavállalók lojalitásért. Az esetleges 
sztrájkok kívülről behatoló agitátorok, harcias és agresszív szakszervezeti bizalmiak 
műve, akik ellen az egyetlen hatásos eszköz a megrendszabályozás. Fox vélemé
nye szerint ez az álláspont elsősorban a menedzsment ideológiája.

A munkaügyi kapcsolatok plurális felfogása szerint a munkaszervezeten belül 
számos részérdek jelenik meg, és a munkavállalóknak is eltérő érdekeik, vágyaik, 
értékeik vannak. A munkaszervezet többszörösen strukturált, és állandóan belső 
konfliktusok támadnak a különböző részérdekeket képviselő csoportok között. E 
konfliktusok megoldása azt igényli, hogy intézményeken, eljárásokon keresztül ke
zelhetőek legyenek. A pluralista álláspont elismeri a szervezeten belüli munkaválla- 
lók-munkaadók közötti konfliktusokat, és másképpen ítéli meg a szakszervezetek 
szerepét is. A munkavállalók és a munkáltatók közötti konfliktus nemcsak nyílt for
mában jelentkezik, mint sztrájk, hanem látens magatartások egész sorozatában 
(Kornhauser et al. 1954)3. A konfliktusok racionálisak és elkerülhetetlenek. Nemcsak 
egyéni személyiségvonásoktól függnek, hanem rajtuk túlmutató, szervezeti okai van
nak. A konfliktusok egyik fő forrása a munkahely, a munkavégzés feletti kontroll, a 
menedzsment vezetési jogai határának meghatározása. Ugyanakkor a pluralista ál
láspont szerint, ha vannak is konfliktusok, megoldhatók, illetve a felek képesek arra, 
hogy limitálják saját követeléseiket az „üzem” fenntartása érdekében. A konfliktusok 
rendezésére olyan belső érdekegyeztetési eljárást kell kialakítani, amely lehetőséget 
ad az eltérő érdekek feltárására és megtárgyalására. A pluralista felfogás ennek 
megfelelően nemcsak elismeri a munkavállalók jogát arra, hogy érdekvédelmi szer
vezetekbe tömörüljenek, hanem egyenesen pozitív szerepet tulajdonít a szakszerve
zeteknek. A szakszervezetek nem okai a szervezeten belüli konfliktusoknak, hanem 
megjelenési és tárgyalási keretet biztosítanak a különböző szekcionális érdekeknek, 
kanalizálják a konfliktusokat.

A radikális -  tulajdonképpen a marxista -  álláspont nem a munkaszervezetre, 
hanem a munkaszervezet tágabb társadalmi környezetére koncentrál. Richard 
Flyman, aki talán a legnevesebb képviselője a munkaügyi kapcsolatok irodalmában
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a marxista felfogásnak, amellett érvel (Hyman 1975), hogy a munkaszervezetben a 
munkáltató és a munkavállalók közötti konfliktusok elsősorban az osztályellentét 
megnyilvánulásai. Ennek megfelelően a munkaszervezeten belüli konfliktus nem 
egyszerűen szervezeti konfliktus, hanem társadalmi konfliktusok megjelenési formá
ja. A szakszervezetek nem egyszerűen a munkavállalók érdekvédelmi szervezetei, 
hanem egyben az osztályérdekek kifejezői is.

Fox csoportosítását alapul véve a munkaügyi kapcsolatok dunlopi modellje alap
vetően a pluralista szemléletmód terméke. A modell középpontjában a szervezeten 
belüli látens konfliktusok jelenségének elfogadása áll, s azt vizsgálja, hogy a látens 
konfliktusok hogyan manifesztálódnak, illetve hogy a konfliktusok miként kezelhető^ 
szabályozás és intézmények útján. A munkaügyi kapcsolatok elmélete a második 
világháborút követően kiépülő jóléti állam terméke. Abból a feltételezésből indult ki, 
hogy munkáltatók és munkavállalók között alapvető ellentétek vannak, amelyek nem 
oldhatók meg sem a felvilágosult munkáltatók jóindulatával, sem pedig oly módon, 
hogy a kapitalista termelési módot szocialista berendezkedés váltja fel. Ellenben 
megfelelő szociális szabályozással elérhető, hogy az ellenérdekű felek között egyen
súly alakuljon ki (Kochan-Katz-McKersie 1986). Ezért a munkaügyi kapcsolatok tu
dománya, Flanders (1965) kifejezésével élve, a munkaviszonyt szabályozó 
intézmények tudománya.

Habár Dunlop műve az 1958 óta eltelt időben sok kritikát kapott (vő.: Salamon 
1987, Beaumont 1992), alapvetően nem kérdőjelezték meg elméletét. Ennek egyik 
legfőbb oka Wood (1975) szerint az, hogy Dunlop elég nyitott meghatározásába 
kényelmesen belefér minden korábbi és később született tanulmány. Kochan-Katz- 
McKersie (1986) álláspontja szerint Dunlop alapvetően stabil viszonyokat feltételező 
elmélete megfelelő elemzési keretet nyújtott a hatvanas-nyolcvanas évtizedekben, 
amikor általános stabilitás és nyugalom jellemezte a nyugat-európai és amerikai 
munkaügyi kapcsolatok rendszerét. Hyman egyik legújabb tanulmányában (1994b) 
amellett érvel, hogy a munkaügyi kapcsolatok tudománya elsősorban empirikus tu
dományág, s mint ilyen más tudományterületek teóriáit, eszközeit használja, és ez 
magyarázza Dunlop meghatározásának időtálló voltát. A munkaügyi kapcsolatok ka
tegóriájának rugalmasságát-tágasságát mutatják az irodalom divattémáinak változá
sai: a hatvanas években a szakszervezet mint inflációs tényező; a hetvenes 
években szakszervezeti harciasság, vadsztrájkok, a tagság lázadása a bürokratikus 
központokkal szemben, a szakszervezetek hanyatlása; a nyolcvanas évtizedben a 
gazdasági válság hatása a munkaügyi kapcsolatokra. Nemcsak a fő témák változ
tak, de a munkaügyi kapcsolatok nemzeti rendszereinek megítélése is: a 19. szá
zadban Anglia, a századfordulón Németország, az ötvenes években az Egyesült 
Államok a mintaország, a hatvanas években Svédország, a hetvenes években Né
metország és napjainkban Japán (Beaumont 1992).

Dunlop modellje szerint a munkaügyi kapcsolatok elemzését a környezeti elemek 
-  a munkaerőpiac állapota, piaci verseny, technológiai változások, politikai és jogi 
háttér -  vizsgálatával kell kezdeni, amelyek meghatározzák a munkaadók és munka
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vállalók mozgásterét. Ezután kell figyelmet fordítanunk a szereplőkre -  a kormány
zat, a szakszervezet, a munkáltatók és kapcsolataik -  annak érdekében, hogy meg 
tudjuk magyarázni, milyen szabályok határozzák meg a munkavégzést, a munka- 
végzési viszonyokat. A rendszer Dunlop szerint alapvetően stabil jellegű, mivel a 
felek konszenzust alakítanak ki egymás szerepének elfogadása és legitimitása tekin
tetében. Ugyanakkor számos kritika érte a rendszert -  éppen a stabilitást és a felek 
által egymás szerepéről elfogadott konszenzus háttérfeltételeit illetően, mondván, 
hogy a modell megfelelő keretet nyújt az elemzésre stabil viszonyok között, de nem 
alkalmas a munkaügyi kapcsolatok változásának, dinamikus oldalának megragadá
sára (Beaumont 1992).

A munkaügyi kapcsolatok marxista kritikája felől nézve Hyman (1975: 13) szerint 
a munkaügyi kapcsolatok irodalma arra koncentrál, hogyan lehet a konfliktust sza
bályozni és kezelni, s nem arra, miért keletkezik konfliktus. Szűkén a munkaviszony
ra koncentrálva keresi a konfliktusok forrásait, egyéni és csoportkonfliktusokat kutat, 
s nem a mögöttük meghúzódó osztályellentéteket. Ennek megfelelően a munkavál
lalói érdekek és a szakszervezeti célok szűk és korlátozott definícióját alkalmazza. 
De a radikális irodalom fő problematikája a szakszervezetek természete és szerepe: 
a szakszervezetek szekcionális érdekeket képviselve nem a társadalom megváltoz
tatásáért küzdenek, hanem kifejezik alapvető ellentmondásait. Az osztályok közötti 
társadalmi konfliktust a szakszervezetek csupán munkahelyi, mikroszociális konflik
tusra redukálják. A szakszervezetek korai forradalmi radikalizmusa átadta a helyét 
egy sokkal konzervatívabb politikának, amely a társadalom és politika reformjára 
helyezi a súlyt. Az osztálykonfliktus helyét a menedzsment és a munkavállalók egy
máshoz való alkalmazkodása vette át (Vall 1970: 54). A munkáltatók és szakszerve
zetek közötti tárgyalások éppenséggel nem kérdőjelezik meg az adott társadalmi 
berendezkedést, hanem alátámasztják. Marginális eredményeket elérve erősítik a 
rendszer legitimációját, kompromisszumuk révén stabilizálják a rendszert (Hyman 
1972).

Ugyanakkor nem kis mértékben a hatvanas évek második felében kitört vadszt
rájkok irányították rá a figyelmet arra, hogy a szakszervezetek szabályozó tevékeny
sége nem feltétlenül azonos a munkavállalók, a szakszervezeti tagok elvárásaival, s 
a hagyományos intézmény- és szabályozáscentrikus megközelítés szűk. Szükséges 
a kevésbé formalizált vagy éppen informális viselkedések, a személyközi viszonyok 
vizsgálata is. Clegg hat ország kollektív szerződési rendszerének összehasonlító 
vizsgálata alapján azt a következtetést vonta le, hogy a szakszervezeti magatartás, 
a belső demokrácia megértéséhez a legerősebb magyarázó tényező a kollektív 
szerződéses gyakorlat (Clegg 1976), szerinte a munkaügyi kapcsolatok vizsgálatá
nak ki kell terjednie a munkaviszony szabályozásának minden aspektussá, függetle
nül attól, hogy az formális vagy informális, strukturált vagy nem strukturált 
(Bain-Clegg 1974).

Az ipari kapcsolatok rendszerének menedzsment szempontú kritikája szorosan 
összefonódik a hetvenes évek közepe óta alaposan megváltozott feltételekkel. Mind
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nyilvánvalóbb, hogy a foglalkoztatási viszonyok szabályozása egyre növekvő mér
tékben kikerül a szakszervezetekkel közös szabályozás szférájából. Ennek egyik jele 
a szakszervezetek szervezettségének és a kollektív szerződések hatókörének csök
kenése. A menedzsment fokozatosan „felmondja” a háború utáni rendezés alapel
veit, s a szorító piaci verseny körülményei között új stratégiát, az „emberi 
erőforrás-gazdálkodást" (human resource management) választotta (Kochan-Katz- 
McKersie 1986). Az emberi erőforrás-gazdálkodás szakítást jelent a hagyományos 
munkaügyi kapcsolat felfogással, azzal, hogy a munkaviszonnyal összefüggő kérdé
sek szabályozásának akceptálható módja az, ha a munkáltató és a szakszervezet 
közösen végzi (leginkább kollektív szerződés útján)4 (Beardwell-Holden 1994; 
Biewster-Hegewisch, 1994). Az emberi erőforrás i-cdalma által az emberi erőforrás
gazdálkodás környezetének jellemzésére használt keretelnevezés a „munkavállalói 
kapcsolatok” (employee’s relations) (Beardwell-Holden 1994). Kochanék az ameri
kai munkaügyi kapcsolatok átalakulásáról szóló könyvükben amellett érvelnek, hogy 
a hagyományos munkaügyi kapcsolatok kutatása elsősorban a kollektív szerződés 
intézményére, létrejöttére, szabályozási erejére és a szakszervezetekre helyezte a 
hangsúlyt, s a vállalatvezetést elsősorban mint reaktív félt kezelte, amely reagál a 
megújuló szakszervezeti követelésekre. Álláspontjuk szerint azonban a „lépésdiktá
ló” szerepét valójában nem a szakszervezetek, hanem a vállalatvezetés, a munkálta
tók játsszák a munkaügyi kapcsolatok alakításában. Valójában -  érvelnek -  a piaci 
verseny körülményeinek változása elsőként a vállalatot érinti és üzleti és személyzeti 
stratégiájának átformálására kényszeríti. Elemzésük tárgya, az amerikai munkaügyi 
kapcsolatok átalakulása a hetvenes évektől, azt mutatja, hogy az élesedő piaci ver
seny következtében a menedzsment átformálta üzleti és belső szervezeti stratégiáját 
alacsonyabb munkaköltségek és flexibilis munkavégzés elérése érdekében, s ott, 
ahol megtehette, szakszervezetmentes irányítási rendszert preferált. Ez megmutat
kozott a szakszervezeti szervezettség rohamos csökkenésében, különösen a ma
gánszektorban, illetve abban, hogy a szakszervezetek képtelenek voltak az újonnan 
létesített munkahelyekre bejutni. A vállalatok pedig a „szakszervezeti vírussal” fertő
zött északkeleti államokból egyre növekvő mértékben áttették termelő kapacitásaikat 
a déli és nyugati államokba, ahol a szakszervezetek hagyományosan nem épültek 
be a társadalom szöveteibe.5

Összefoglalva, a munkaügyi kapcsolatok a munka világának azt a speciális terü
letét fedik le, amely a foglalkoztatás, a munkaviszony szabályozása és e szabályok 
keletkezése során kialakuló társadalmi viszonyokat fogja át. A munkaügyi kapcsola
tok fókuszában a munkáltatóknak, a munkáltatói szövetségeknek és a munkaválla
lók érdekképviseleti szervezeteinek, a szakszervezeteknek a munkaviszony 
szabályozása érdekében folytatott tárgyalásai állnak. A munkaügyi kapcsolatok mint 
fogalom hagyományosan az iparban dolgozó, szervezett fizikai munkavállalóknak a 
szakszervezeteken keresztül folytatott tárgyalásaira utal. A fogalom azonban fokoza
tosan kiterjedt a kereskedelemben, a szolgáltató szektorban, az oktatásban és az 
államigazgatásban dolgozó kék- és fehérgalléros munkavállalókra egyaránt, A mun
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kaügyi kapcsolatok rendszerében az eredetileg kétoldalú munkaadó-munkavállaló 
viszony több szereplős erőtérré alakult át, s ebben folyik a foglalkoztatás világának 
szabályozása (Gladstone-Parker-Yemin 1989). A munkaügyi kapcsolatok rendszere 
négy fő elemét az alábbiakban foglalhatjuk össze Clegg (1979) és Beaumont (1992) 
alapján:

-  munkaadók és munkavállalók tárgyalásai, ezek sikertelensége esetén a nyo
másgyakorlás, a munkaharc formái a munkaviszony szabályozása érdekében, to
vábbá a kormányzat beavatkozása a munkaadók és munkavállalók egymás közötti 
tárgyalásába és munkaharcába;

-  maguk a munkaviszonyt meghatározó szabályok, megalkotásuk, megváltozta
tásuk, értelmezésük és végrehajtásuk;

-  a munkaviszonyra vonatkozó szabályok megalkotásában részt vevő szerveze
tek: munkavállalói érdekvédelmi szervezetek (pl. szakszervezetek), munkavállalói ér
dekképviseleti szervezetek (pl. üzemi tanácsok), menedzsment, munkaadói 
szervezetek, kormányzati és állami szervezetek;

-  a munkáltatók és a munkavállalók központi szervezetei, valamint e szervezetek 
és a kormány közötti országos konzultációk rendszere olyan gazdasági és szociális 
kérdésekben, amelyek jelentős hatással vannak a munkáltatók és a munkavállalók 
érdekeire.

Clegg (1979) a szabályrendszer megalkotása módszereinek hat formáját hatá
rozza meg: 1. kollektív alku, 2. egyoldalú munkáltatói szabálymegállapítás, 3. egyol
dalú szabálymegállapítás a szakszervezet részéről, 4. jogi szabályozás, 5. 
szokásjog, 6. participáció-konzultáció. Az, hogy melyik mód milyen szerepet játszik 
a munkaügyi kapcsolatok rendszerében, időben és országonként eltérő lehet. így az 
angolszász országokra jellemző, hogy a munkaviszonyokat a munkáltatók és mun
kavállalók (és szervezeteik) együttesen alakítják ki, kollektív tárgyalások útján -  
szemben a jogi szabályozással. A skandináv államokban az országos szintű kollek
tív tárgyalásoknak van meghatározó szerepe Ezzel szemben Európa mediterrán, 
déli részére a gyenge és korlátozott hatókörű kollektív szerződéses szabályozás jel
lemző (Ferner-Hyman 1992).6

Szakszervezetek a m unkaügyi kapcsolatok rendszerében

A szakszervezetek megalakulása és a munkaviszony feltételeinek szabályozására 
irányuló törekvéseik vezettek el a munkaügyi kapcsolatok rendszerének kialakulásához. 
Mint fentebb láttuk, munkaügyi kapcsolatokról csak addig beszél a szakirodalom, amíg 
a munkaviszonyok szabályozása tárgyában a szakszervezetek alkotják az egyik tárgya
ló felet. Szakszervezetek hiányában már nem munkaügyi kapcsolatokról, hanem „mun
kavállalói kapcsolatokról” van szó. A munkaügyi kapcsolatok rendszerének elvileg csak 
egyik szereplője, valójában sine qua nonja a szakszervezeti oldal. A szakszervezetek 
kulcsszerepe megmutatkozik a munkaügyi kapcsolatok irodalmában, melynek nagy
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részét a szakszervezetek, kollektív szerződések és szakszervezetek által szervezett ipari 
akciók, sztrájkok elemzése adja, és sokszor csak kiegészítőként vagy háttérként jelenik 
meg a munkáltatói oldal, illetve a kormány tevékenységének elemzése.

A munkaügyi kapcsolatok irodalmában a szakszervezetek legáltalánosabban el
fogadott és legtágabb meghatározását a Webb házaspár fogalmazta meg a szá
zadfordulót megelőzően, eszerint a szakszervezetek a „munkavállalók állandó 
egyesülése abból a célból, hogy megőrizzék vagy javítsák munkavállalói életük felté
teleit" (Webb-Webb 1884). A szakszervezetek e klasszikus definíciója három olyan 
elemet tartalmaz, amely lényegében érvényes napjainkban is: a) a szakszervezetek 
a munkavállalók érdekképviseleti szervezetei, b) a szakszervezetek személyegyesü
lések, vagyis egyesületként működnek7, s mint ilyenek különböznek a választott 
üzemi képviselőktől8, c) a szakszervezetek, mint ezt a különbséget Webbék is 
hangsúlyozzák Munkásdemokrácia (1909) című művükben, nem alkalmi sztrájktársa
ságok, pillanatnyi koalíciók, hanem állandó jellegű személyegyesülések.

Jászai Samu (1906), a Szaktanács titkára is hasonlóképpen fogalmazta meg a 
szakszervezet fogalmát: „a szakszervezet fogalmán mindenütt a világon olyan testü
letet értenek, melynek első és fő célja a munkafeltételek javítása. Már ez maga is 
kifejezi, hogy a szakszervezetek milyen keretek között mozognak". A Révai Lexikon 
szakszervezet szócikkében a munkaszerződés intézményéhez kapcsolja a szakszer
vezeteket. „A modern munkásmozgalomban a munkások iparágak szerinti szakegy
letekbe tömörülnek, hogy érdekeiket a munkáltatókkal szemben érvényesíthessék. 
Tehát egyfelől itt szakegyletekről, másrészt gazdasági érdekképviseletekről van szó, 
amelyek szövetkezés útján nagyobb befolyást akarnak szerezni a munkaszerződés 
alakulására." A munkaügyi kapcsolatok irodalmában a szakszervezetek modern 
meghatározásai azt a tényt tükrözik, hogy a kollektív szerződés vált a szakszerveze
tek fő eszközévé a munkaviszony szabályozásában. Clegg (1976) definíciója szerint 
a szakszervezet a munkavállalók szervezete, amelynek célja, hogy a munkaadóval 
történő tárgyalások útján meghatározza a béreket és a munkavállalás egyéb körül
ményeit és feltételeit. Farnham és Pimlott szerzőpáros (1979: 106), Webbék definíci
óját alapként elfogadva, két kritériumot határoz meg, amelyek alapján 
szakszervezetnek tekinthető egy szervezet: 1. a munkáltatótól független legyen, 2. 
fő funkciójának a kollektív tárgyalások folytatását, illetve tagjainak mint munkaválla
lóknak az érdekképviseletét tekintse.9 E két kritérium alapján a szakszervezet definí
ciója: „munkavállalók szervezete, amelynek fő célja, hogy tárgyaljon a
munkáltatókkal annak érdekében, hogy szabályozza tagjai fizetését és munkavállalá
suk egyéb feltételeit, ugyanakkor független azoktól a munkáltatóktól, akikkel tárgyal, 
illetve akikkel tárgyalni akar". A Roberts-féle Munkaügyi kapcsolatok szótára (1986) 
a szakszervezet szócikkében megismétli a Webb-féle definíciót, de hozzáfűzi, hogy 
modern értelmezés szerint a munkavállalói lét védelme és javítása magában foglalja 
azt, hogy a szakszervezetek tagjaik nevében megkötik a kollektív szerződést és tár
gyalnak a bérek és munkafeltételek tárgyában tagjaik érdekében. Gladstone-Pan- 
ker-Yemin (1989), az ILO álláspontját képviselve, azt tartják fontosnak, hogy a
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hagyományosan a munkáltató-szakszervezet közötti tárgyalásra alapozott szakszer
vezet fogalom új dimenziót nyert a jóléti állam kiépülésével, aminek nyomán mind 
nagyobb szerepet kaptak az országos szintű, a kormány részvételével a munkálta
tók és munkavállalók érdekei szempontjából fontos gazdasági és szociális kérdé
sekről folytatott tárgyalások.

Az ismertetett definíciók közös jellemzője, hogy kiindulópontjuk a Webb-féle 
meghatározás két eleme, miszerint a szakszervezetek a) a munkavállalók állandó 
személyegyesülései, b) fő funkciójuk tagjaik, a munkavállalók munkaviszonnyal 
kapcsolatos érdekeinek védelme és munkavégzésük feltételeinek javítása. Jellemző 
módon a szakszervezetek jogi meghatározásai is általában e két alaptényt tartal
mazzák. Az angol munkaügyi kapcsolatokról szóló 1974. évi törvény (Trade Union 
and Labour Relations Act, 1974) szerint a szakszervezet valamilyen jegyek által 
meghatározható munkavállalói csoport vagy csoportok olyan állandó vagy időleges 
szervezete, amelynek fő céljai között megtalálható, hogy szabályozza a viszonyokat 
a munkavállalók szóban forgó csoportja vagy csoportjai és a munkáltatók vagy 
munkáltatói szövetségek között. Az ACAS 1980. évi évkönyve úgy határozza meg a 
szakszervezetet, mint munkavállalók olyan szervezetét, amelyet azért létesítettek, 
hogy javítsa tagjainak a státusát, béreit és munkafeltételeit. Az 1992-ben elfogadott 
Munka Törvénykönyve (1992. évi XXII. törvény) definíciója szerint „szakszervezeten a 
munkavállalók minden olyan szervezetét érteni kell, amelynek elsődleges célja a 
munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és megvé
dése” .

Összefoglalva, a munkaügyi kapcsolatok irodalmából idézett meghatározások 
többnyire megegyeznek abban, hogy a szakszervezeteket a munkavállalók olyan 
szervezetének tekintik, amely elsősorban a munkavállalás és munkavégzés feltételei
nek tárgyában a munkáltatókkal és a kormányzattal tárgyal, s politikai irányultsága 
ennek függvényében értelmezendő. A szakszervezet meghatározásának további 
elemei, pontosításai tükrözik születésük időpontját és körülményeit, a tekintetbe vett 
szakszervezeti mozgalmak gyakorlatát, stratégiáját és egyben a szerzők saját kiin
dulási pontjait is.

Az egyes fogalommeghatározások egyrészt alkalmasak arra, hogy egy-egy defi
níció tükrében normatív alapon „mérni" lehessen a szakszervezetek „szakszervezeti 
mivoltát” , annak fokát, hogy egyes szervezetek mennyiben felelnek meg a definíció
ban meghatározott feltételeknek. Mint már korábban utaltunk rá, Blackburn és 
Brandy (1965) az általuk meghatározott hét feltétel teljesülésének vizsgálata alapján 
„rangsorolják” a különböző munkavállalói szervezeteket aszerint, hogy milyen mér
tékben felelnek meg e kritériumoknak egy adott időszakban. A Farnham-Pimlott 
(1979) szerzőpáros is fontosnak tartja az ilyen szembesítést, mivel az egyes szak- 
szervezetek különböző mértékben mutatnak elkötelezettséget a szakszervezeti alap 
eh/ek, a munkavállalói szolidaritás és az érdekképviselet vállalása dolgában, s e 
különbségek megállapítása hasznos eszköz a szakszervezetek elemzésénél.
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Ugyanakkor a különböző meghatározások tükrözik azt is, hogy a szakszervezeti 
mozgalom története dinamikus, a szakszervezetek tagságának összetétele, a kitű
zött célok és az elérésük érdekében alkalmazott eszközök időről időre változtak, 
csakúgy, mint a szakszervezeteknek és tagjaiknak belső és a környezetükhöz való 
viszonya. A definíciók, Richard Hyman (1994a) kifejezésével élve, a változó szak- 
szervezeti identitást tükrözik. A változó szakszervezeti identitások megragadására, 
illetve az egyes szerveződési típusok jellemzőinek leírására a munkaügyi kapcsola
tok irodalma számos kategóriát dolgozott ki. Hyman (1994a) tanulmányában a szak- 
szervezeti identitás négy faktorát az alábbiakban jelöli meg: érdekképviselet, belső 
demokrácia, célul kitűzött feladatok és rendelkezésre álló eszközök. A szakszerve
zeti identitás e tényezők kombinációja. Mivel a szakszervezetek jelentős mértékben 
a múlt letéteményesei, egy-egy szervezet aktuális identitását jelentős mértékben 
meghatározza az, hogy melyek voltak születése pillanatában a domináns sajátossá
gai. Az identitás az örökölt tradíció, amely strukturálja a napi döntéseket.

A fejlett piacgazdaságokban Hyman (1994a) szerint történelmileg négy jellegze
tes szakszervezeti identitástípus alakult ki: az üzleti szakszervezet (business unio
nism), a társadalmi jólétet képviselő szakszervezet, a kommunista-szindikalista 
szakszervezet, valamint a neokorporatív szakszervezet.

Az üzleti szakszervezet kizárólagos munkaerőpiaci érdekképviseleti szervezet. A 
munkaerőpiac kontrollja, a munkafeltételek egyoldalú megállapítása, illetve a kollek
tív alku áll a szakszervezet tevékenységének középpontjában. Tagjai foglalkozási
munkahelyi, szekcionális érdekeit képviseli. A szekcionális érdekképviselet hátrányt 
szenved, ha az ilyen szakszervezet politikáját alárendeli szélesebb társada
lompolitikai érdekeknek, s ezért általában az ilyen szervezetek elkerülik a szorosabb 
politikai kapcsolatokat. A társadalmi jólétet képviselő szakszervezet a munkások stá
tusának emelkedését és a szociális igazságosság fokozottabb érvényesítését szor
galmazza. Eszköz a munka világának fokozatos demokratizálására.

A társadalmi jólétet képviselő szakszervezet a munkásság, a munkavállalók tár
sadalmi integrációjának eszköze. Az ilyen szakszervezetek célja a jóléti állam szol
gáltatásainak fokozatos kiépülése és a jólét emelkedése. Magukat a társadalmi 
érdekek képviselőinek tekintik. Tipikusan ilyen szakszervezetek a szociáldemokrata 
és a keresztényszocialista szakszervezetek. Céljaik elérése érdekében lazább-szo- 
rosabb kapcsolatokat alakítanak ki a szociáldemokrata, illetve keresztényszociális 
pártokkal.

A kommunista-szindikalista szakszervezetek a tőke és munka harcában a forra
dalom iskolái. A munkásosztály felszabadításáért, nem pedig a tőkés társadalom 
javításáért küzdő harci szervezetek.

A második világháborút követően kiépült jóléti állam körülményei között új szak- 
szervezeti identitástípus alakult ki, a neokorporatív szakszervezet. A szűk szekcioná
lis érdekeket követő üzleti szakszervezeti modell elvesztette létalapját -  nem kis 
mértékben éppen azért, mert a jóléti állam átvette a funkcióit. A szociáldemokrata- 
keresztényszociális szakszervezetek egyre inkább a kollektív tárgyalások intézménye
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felé fordultak, kialakult a neokorporativista szakszervezet e két korábbi identitástípus 
keverékéből. A neokorporativista szakszervezet részt vesz a jóléti állam gazdasági 
makrofolyamatainak és jogi kereteinek alakításában, s ugyanakkor kollektív tárgyalá
sokat folytat a munkáltatói szervezetekkel. Tekintettel a kollektív szerződések által 
lefedett munkahelyek nagy számára, a kollektív alku során figyelembe kell vennie a 
makropolitikai folyamatokat is. Különösen ott, ahol vagy centralizált tárgyalások foly
nak (skandináv országok), vagy egy-egy szakszervezetnek meghatározó szerepe 
van az országos béremelkedés mértékében (mint például az IG Metall Németor
szágban), a kollektív alku során be kell kalkulálni a megegyezés várható hatását a 
munkaerő árának a növekedésére, és ennek következményeire, egyszóval az egész 
ország gazdasági egyensúlyának kérdését. A szakszervezetek mérsékletet tanúsíta
nak a munkavállaló-barát kormánypolitika, illetve a keynesiánus jóléti állam fenntar
tása érdekében. Neokorporatív keretekben politikai alkuk születnek gazdasági 
kérdésekről.

Hyman szerint a hetvenes évek fordulóján kibontakozó és elhúzódó válság nyo
mán a nyolcvanas évtizedre nyilvánvalóvá váltak a neokorporativista szakszervezeti 
modell válságjelenségei. Új, szakszervezetmentes menedzsment-ideológiák virágzá
sa, neoliberális kormányzati politikák, szakszervezetellenes vagy legalábbis a mun
kaerőpiaci rigiditást csökkenteni kívánó törvényhozás jelzik a változó környezetet 
Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban. Szakszervezeti nézőpontból a csök
kenő taglétszám, a csökkenő szervezettség, a kollektív szerződések hatókörének 
leszűkülése a riasztó jelek. Számos országban megindult a kollektív tárgyalások de
centralizációjának folyamata. Országos szinten egyre inkább csak legitimációs funk
ció jut a szakszervezeteknek, amelyek abban bíznak, hogy legalább lassítani lehet a 
jóléti állam leépülését, s némi kompenzációt lehet elérni szociális kérdésekben. A 
kollektív alkuk területén a korábbi a munkafeltételek javulását eredményező megálla
podások helyett engedményekre kényszerülnek a szakszervezetek. A tagság részé
ről növekvő apátia és csalódottság érzékelhető. Hyman szerint a szakszervezeti 
mozgalom számára a kérdés az, hogy milyen új identitástípus formálódik.

III. Szakszervezetek és civil ipari viszonyok

Civil társadalm i m ozgalm i je lleg  és a szakszervezeti identitás 
be lső  ellentm ondásai

A szakszervezeteket számos tulajdonságuk hasonítja a civil társadalmi mozgalmakhoz. 
Eredetüket tekintve, mint Gyáninál N989) is láthattuk, a munkavállalók önszerveződése 
hozta létre őket, az államtól független vagy kifejezetten az államhatalommal szemben 
álló szervezetként alakultak meg. Felépítésükben, belső életükben demokratikus be
rendezkedést alakítottak ki. Az a jellegzetességük azonban, hogy elsősorban a mun
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káltatókkal szemben létrejött gazdasági érdekképviseletek, megkülönbözteti őket a civil 
társadalmi szervezetektől.

A hatékony érdekképviselet szükséglete a belső demokrácia rovására a felülről 
való irányítás súlyát, a mozgalmi jelleg rovására az üzletiesség szerepét növelte a 
szakszervezetek életében -  ami kifejeződik a szakszervezeti demokrácia és irányítás 
ellentétében. Hyman (1994a) kifejezésével élve, a szakszervezet a relatíve gyengék 
érdekképviseleti szervezete. Fő funkciója, hogy lehetőséget adjon a munkavállalók
nak arra, hogy kontrollt gyakorolhassanak munkavállalásuk és munkavégzésük felté
telei felett, amit egyéni, illetve informális úton kevéssé remélhetnek elérni. A 
szakszervezetek arra kényszerítik a munkáltatót, hegy olyan prioritásokat és érdeke
ket vegyen figyelembe, amelyek ellentétesei; lehetnek az övéivel, illetve nyomást’ 
gyakorolnak a kormánypolitikára és a törvényhozásra megfelelő szociális törvények 
érdekében. Érdekképviseleti tevékenységük során tehát a szakszervezetek hatalom 
és erő megtestesítői (Ferenczi 1907; Hyman, 1975). Hyman szerint (1994a) a szak- 
szervezetek erejének három tényezője: a) képességek meghatározott célok elérésé
re, akár ellenállás dacára is, b) befolyásuk révén elérik a megfelelő intézményi és 
jogszabályi környezet kialakítását, amely segíti őket feladataik ellátásában, c) képe
sek befolyásolni az általános közvéleményt, a kormányzatot, a politikai pártokat és a 
munkáltatókat a számukra kedvező politikai klíma kialakítása érdekében. A szak- 
szervezetek erejének egyik kifejezője taglétszámuk. Bain és Price (1980), akik nyolc 
országban vizsgálták a szakszervezeti tagság szintjét mint a szakszervezetek erejé
nek indikátorát, megállapították, hogy a szakszervezetek három irányban lépnek fel 
kollektív erőként: a) a szakszervezeti mozgalmon belül, b) a kormányzat és c) a 
munkáltatók irányában. Ugyanakkor a szerzők azt is hangsúlyozzák, hogy a tagság 
nagysága, aránya önmagában nem feltétlenül elégséges tényező a szakszervezet 
erejének mérésére. Fontos lehet a tagságot képező munkavállalói csoport szerepe 
az adott munkáltatónál, illetve országban, a tagság öntudatossága és készsége az 
ipari akciókra, arra, hogy szükség esetén sztrájkba lépjen, továbbá a vezetőség 
„minősége", a kormányzat felfogása arról, hogy mennyire fontos számára a szak- 
szervezeti támogatás, és ugyancsak lényeges a gazdasági helyzet alakulása, az 
általános légkör, az, hogy a jogi környezet milyen akciókra, eljárásokra ad lehetősé
get stb. A szakszervezet ereje nem egyszerűen tagjai számának összege vagy tag
jai alkupozíciójának milyensége, hanem azoknak minőségileg más transzformációja 
(Hyman 1994a). Perlmann (1972) szerint minél homogénabb az a munkavállalói 
csoport, amelynek érdekeit a szakszervezet képviseli, annál könnyebb a kollektív 
fellépés megszervezése, annál könnyebben alakul ki a spontán szolidaritás a tagok 
között. Nem véletlen, hogy Jászai Samu egyenesen a munkáltatókkal szembeni har
ci szervezetként fogalmazza meg a szakszervezet lényegét: „A munkafeltételek javí
tása soha nem, vagy csak a legritkább esetekben történik békés úton, és így a 
szakszervezetek a munkások harci szervezetévé váltak. Minden fillér béremelés 
vagy minden perc munkaidő-rövidítés csak elkeseredett harcok seregével várható 
el. Ez utóbbit már tudták a magyarországi munkások, amikor szakszervezetek alapí
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tását határozták el" (Jászai 1906). A szakszervezeti identitás másik belső ellentmon
dása, hogy a szakszervezetek a munkavállalók érdekeit a munkáltatóval szemben 
képviselve, részt vesznek a munkaviszony feltételeinek és szabályainak kialakításá
ban és kontrolljában. Hyman (1975: 65) kifejezésével élve, a szakszervezetek kont
rollálják tagjaikat saját érdekükben.10 Egy szakszervezet csak akkor tudja a 
munkafeltételeket kontrollálni, ha tagjait szervezett akcióra tudja mobilizálni, illetve a 
kialkudott munkafeltételek megtartására késztetni.11 Más szóval, a kollektív akciók 
sikeressége attól függ, hogy a szervezet tagjai mennyire rendelik alá magukat a 
kollektív döntésnek. Ez a kontroll behatol a szakszervezet belső viszonyaiba, érinti a 
tagok, aktivisták és tisztségviselők egymáshoz való viszonyát. A korai szakszerveze
tek arra való törekvésükben, hogy egységes munkafeltételeket érjenek el tagjaik 
számára, keményen felléptek azok ellen, akik a közös szabályokat megszegték. Bír
ságolásra, kizárásra vonatkozó szabályokat a legrégibb időktől kezdve találhatunk a 
munkásegyletek belső szabályzataiban, a kollektív szerződésekben (Webb 1909: 
235; Novitzky é.n.).12

A szakszervezeteknek ez a jellegzetessége, hogy ti. elsősorban erőt testesítenek 
meg, és e hatalom birtokában részt vesznek a munkaviszony feltételeinek kialakítá
sában és azt követően érvényesítésében, szemben állhat a demokrácia, a szerveze
ten belüli szabad diskurzus, az uralommentesség elvárásával. A hatékonyság iránti 
elvárás pedig az irányítás és a demokrácia közötti ellentmondást élezi ki.13 Identi
tástípustól, szervezet jellegétől függően változik az, hogy éppen melyik oldal az erő
sebb. De akárhogy alakul is e két tényező egyensúlya, a hatalom megtestesítése 
következtében a szakszervezetek nem tekinthetőek véleményünk szerint civil társa
dalmi mozgalomnak abban a szűk értelemben, amely a habermasi uralommentes 
kommunikáció érvényesülését tekinti a civil társadalmi jelleg feltételének.14

A szakszervezetek és a politikai társadalom viszonyában sem olyan egyértelmű a 
különállás, mint az ideális civil társadalmi mozgalmak esetében. A munkaügyi kap
csolatok irodalmának szakszervezet-fogalma a munkaviszony szabályozására kon
centrál. Flanders (1970: 31) a szakszervezetek lehetséges politikai céljait 
érdekvédelmi tevékenységükből kiindulva határozta meg, szerinte a szakszerveze
teknek annak érdekében kell politikai tevékenységet folytatniuk, hogy olyan gazda
sági és jogi környezetet biztosítsanak, amely teret enged érdekvédelmi 
tevékenységüknek. A szakszervezet csak addig folytathat politikai játszmákat, amíg 
az nem fenyegeti tagsági bázisát, annak egységességét. Ipari céljai elérésének 
ugyanis feltétele, hogy annak a csoportnak, amelynek a képviseletét vállalta, minél 
nagyobb részét meg tudja szervezni. Ha a szervezeten belül túl nagy a politikai 
megosztottság, akkor az paralizálhatja a szervezetet. Ezért még ha a szervezet ve
zetősége egy politikai párt kontrollja alatt áll is, a párt politikáját nem lehet rákény
szeríteni a tagságra. Ez nem jelenti azt, hogy ne lett volna a történelemben olyan 
eset, amikor egy szakszervezet politikai célok áldozatává vált, de a szakszervezetek 
nem politikai pártok, s a munkavállalók nem feltétlenül azért csatlakoznak egy szak- 
szervezethez, mert hasonlóképpen gondolkoznak vagy azonos a politikai álláspont
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juk, hanem munkafeltételeik azonnali javulása reményében, amit a közös akciótól 
várhatnak. Salamon (1987: 83) szerint az, hogy a második világháború után a nyu
gat-európai szakszervezetek számos kormánybizottságban és kormányzati intéz
ményben helyet kaptak, s közvetlenül hatást gyakorolhatnak a különböző 
kormányok gazdasági és szociálpolitikájára, dilemma elé állította őket. A gazdasági 
tervezésben való akár csak közvetett részvétel is felelősséget hárít a szakszerveze
tekre. A kialakított döntések, még ha vélhetően az egész társadalom vagy éppen a 
bérből és fizetésből élők érdekeit szolgálják is, ellentétbe kerülhetnek a szakszerve
zetek tagjainak konkrét szekcionális érdekeivel. Szalai (1994) értelmezése szerint 
már az országos tripartit érdekegyeztető fórumban, az Érdekegyeztető Tanácsban 
való részvétel is a politikai társadalomhoz való csatlakozás jele. Egyrészt igaza van, 
hiszen, mint Neumann (1992: 148) is hangsúlyozza, az Érdekegyeztető Tanács ha
tásköre tágabb is az eredeti nyugati jelentésénél, mindenekelőtt az érdekegyeztetés 
tárgya tekintetében. Az Érdekegyeztető Tanács napirendjén szereplő ügyek jó része 
-  bár húsbavágóan érinti a munkavállalók érdekeit -  kevésbé oldható meg a mun
kavállaló-munkaadó dimenzióban, s inkább az átmenet társadalompolitikai kérdéseit 
feszegeti. Másrészt azonban éppen amiatt, hogy Magyarországon a munkafeltételek 
szabályozásában a jogi reguláció szerepe meghatározó, az ÉT-ben való részvétel 
kikerülhetetlen minden olyan szervezet számára, amely a jogi környezet formálásá
ban részt kíván vállalni. Továbbá maga a munkástanács-mozgalom, amikor fő fel
adataként a munkavállalói tulajdonszerzést, illetve az ezt elősegítő törvénykezés 
előmozdítását tűzte ki célul, eleve a politikai megközelítés felé fordult.

De a szakszervezeteknek a munka világára koncentráló meghatározása, illetve a 
politikai szerepüknek a munkaügyi kapcsolatokra korlátozó értelmezése nincs tekin
tettel arra, hogy egyrészt a különböző országok szakszervezetei nemcsak a munkál
tatókkal tárgyaló munkavállalói szervezetek voltak, hanem gyakran különböző 
politikai célokat is maguk elé tűztek.15 Az Encyclopaedia of Political Sciences (1989) 
szerint a szakszervezetek a munkavállalók koilektív szervezetei, amelyeket részben 
abból a célból hoztak létre, hogy javítsák munkavállalói létük feltételeit. A szakszer
vezetek -  folytatja a szócikk -  megtehetik, hogy csak tagjaik szűkén vett érdekvé
delmének feladatait látják el, de az érdekvédelem köre tágabb lehet és magába 
foglalhat olyan kérdéseket, mint munkaegészségügy, társadalombiztosítás, politikai 
jogok. Ahol a szakszervezeti feladatok tágabb körét jelölik ki, ott a szakszervezetek 
gazdasági szerepe nem okvetlenül kisebb, mint a politikai. Azok, akik elsősorban a 
foglalkoztatási viszonyok terén értelmezik a szakszervezeteket, főleg a kollektív szer
ződés intézményéhez kötik e szervezeteket, minimális politikai szerepvállalással. 
Ugyanakkor a csak foglalkoztatási kérdésekkel foglalkozó szakszervezetek is politi
kailag aktívvá válhatnak, ha nincs biztosítva megfelelő jogi szabadság a kollektív 
alkuhoz, illetve ha az állam a legfőbb munkáltató. Már Szabó Ervin (1908) felhívta a 
figyelmet arra, hogy alapvető különbség húzódik az angol-amerikai szakszervezeti 
mozgalom és a kontinentális európai között, e két angolszász országban relatíve 
korán megvalósult a teljes egyesülési és politikai szabadság; parlamentáris-politikai
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munkásmozgalom csak átmenetileg vagy alig fejlődött ki. Ellenben mindenütt, ahol a 
feudális nagybirtok és a hivatalnok-bürokrácia volt az uralkodó, többé kevésbé erős 
szociáldemokrata mozgalom szerveződött. Szabó szerint minél erősebb valamely 
országban a politikai munkásmozgalom, a szociáldemokrácia, annál hátramaradot- 
tabb az illető ország a társadalmi és politikai demokrácia dolgában. A Révai Lexikon 
már idézett szakszervezeti szócikke a szakszervezetek leírása során fontosnak tartja 
azt is, hogy „a szakszervezetek elsősorban gazdasági intézmények, de politikai te
vékenységet is kifejtenek” -  ami utal a magyar szakszervezetek részvételére a vá
lasztójogi küzdelmekben, illetve a szociáldemokrata párttal történő össze
fonódásukra. Az ír szakszervezeteket, amelyek az angol minta alapján szerveződtek, 
átformálta a nemzeti függetlenségi harcban való részvételük, a nacionalizmus, ami a 
struktúrák és az érdekvédelmi stratégiák teljes azonossága ellenére hozzájárult ah
hoz, hogy a munkaügyi kapcsolatok fejlődése a nyolcvanas évektől eltérő irányt vett 
(Gunnigle et al. 1994).

Összefoglalásképpen, az a véleményünk, hogy a szakszervezetek számos vonat
kozásban hasonlítanak a civil társadalmi mozgalmakhoz. Ugyanakkor nem tekinthe
tők szőkébb értelemben vett civil társadalmi mozgalomnak. A civil társadalmi 
mozgalmak sok tekintetben más típusúak. A szakszervezeteket mindig is fenyegette 
az elbürokratizálódás, a vezetés „elszakadása" a tagságtól vagy legalábbis a tagsá
gi kontroll gyengülése. Továbbá az, hogy a szakszervezet vezetése külső politikai 
erők befolyása alá kerül, hogy legitimációját nem a tagságtól kapja -  s ebből a 
szempontból mindig indokolt a szembesítés az önszerveződést, a belső demokráci
át számon kérő normatív elvárásokkal. De félrevezető is lehet, ha csak a civil társa
dalmi mozgalom szempontjából ítéljük meg a munkavállalói érdekképviseleteket.

A szakszervezetek szerepe a civil társadalom kialakulásában

Diamond (1990: 84-85), Lipsettel és Juan Linzzel egybehangzóan, az államgépezettől 
független intermedier csoportok és önkéntes szervezetek sűrű hálójaként határozza 
meg a civil társadalom fogalmát. Az önkéntes szervezetek több feladatot is betölthetnek. 
A politikai pártok mellett további, alternatív csatornát is jelenthetnek az érdekek és 
vélemények artikulálásában, a kormánnyal szemben támasztott követelések megfogal
mazásában. Belső struktúrájukban, működésükben talán még a demokrácia gyakorló
teréül is szolgálhatnak, mert fokozzák az állampolgárok politikai érzékenységét, új 
politikai vezéregyéniségek számára jelenthetnek kiinduló pályát, részvételre ösztönöz
nek, s egyáltalán, növelik az egyén részvételét és ezzel hozzájárulását a demokráciához. 
Összességében korlátozzák a kormányzat központosítási hajlamát és fokozottan ellen
őrzik a tevékenységét. A civil társadalom kialakulása ebben az értelemben egyet jelent 
a demokratizálódással, a polgári társadalom újjáélesztésével (O'Donnell-Schmitter 
1986). A szakszervezetek számos vonatkozásban hozzájárulhatnak a civil társadalom 
kialakulásához, megerősödéséhez. Diamond, Gyáni és Szalai szerint a különérdekek
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megjelenítése, az, hogy közösségek formálódásának terei, illetve a munkavállalói 
érdekképviseletek belső demokráciája, a politikai és gazdasági rendszer további de
mokratizálása irányába kifejtett tevékenységük -  mind-mind erősítheti a civil társadalmi 
szférát. Azonban a munkavállalói érdekképviseletek hozzájárulása a civil társadalmi 
szféra kialakulásához és erősödéséhez nemcsak az állam-társadalmi önszerveződés 
dichotómiában ismerhető fel. Úgy véljük, hogy a munkavállalói érdekképviseletek 
sajátos hozzájárulása a civil társadalom kialakulásához a munkaügyi kapcsolatok 
rendszere keretében ragadható meg.

A munkaügyi kapcsolatok kiépülésének és funkcionálásának egyik feltételrend
szere a civil társadalom bizonyos fokú elismerése az állam részéről. Az egyesülési 
jog, a szabad véleménynyilvánítás joga és a munkaügyi vita szabadsága azok a 
minimális peremfeltételek, amelyek hiányában nem beszélhetünk munkaügyi kap
csolatokról (Gladstone-Parker-Yemin 1989). A szabad szervezkedés jogi-politikai 
feltételei, a munkavállalói érdekképviseletek szabad szerveződése, továbbá a már 
meglevő, de államosított, illetve állami kontroll alatt álló szervezetek függetlenedése 
vagy felbomlása csak az egyik oldala a civil társadalom kialakulásának. A másik 
oldala a már meglevő munkavállalói érdekképviseleti szervezetek függetlenedése a 
munkáltatóktól, illetve a munkáltatóktól független új szervezetek alakulása. Ebből a 
szempontból a szakszervezet alapjellemzője, hogy a munkavállalók olyan érdekkép
viseleti szervezete, amelynek elsődleges célja tagjai munkaviszonnyal kapcsolatos 
érdekeinek előmozdítása és védelme, és ennek érdekében törekszik a munkavi
szony és a munkavégzés feltételeinek, tágabb értelemben a foglalkozási viszonyok
nak a szabályozására. A foglalkozási viszonyok szabályozására törekvés nemcsak 
és nem feltétlenül bérharcot jelent, hanem azt is eredményezi, hogy elszakadnak a 
munkavállalókat a munkáltatókhoz fűző paternalista kötelékek, s a politikai polgárjo
gok rendszerével párhuzamosan és azt kiegészítve megteremtődik az ipari polgárjo
gok másodlagos rendszere -  a civil ipari viszonyok. A civil ipari viszonyok jellemzője, 
hogy munkáltató és munkavállaló viszonyában a szakszervezet intermedier szerepet 
tölt be, és az a funkciója, hogy függetlenítse a munkavállaló személyét a munkálta
tótól, kiszabadítsa a munkavállalókat a személyes függés bilincséből. Úgy gondol
juk, hogy a kulcskérdés a szakszervezetek civil társadalmi szerepének 
megítélésében az, hogy 1. mennyire szakadnak el a munkáltatók, a menedzsment 
gyámkodásától, 2. milyen mértékben alapozzák tevékenységüket a tagság részvéte
lére a döntéshozatalban, illetve a mobilizálására, 3. milyen mértékben törekednek a 
munkaviszony szabályozása során olyan munkahelyi viszonyok kialakítására, amely 
korlátozza a tagok egymás közötti versenyét és ezzel személyes függőségüket a 
menedzsmenttől.
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A term elő társadalmak típusai és a civil ipari viszonyok

A civil ipari viszonyok megkülönböztetése a paternalista, személyes függésen alapuló 
munkáltató-munkavállaló viszonytól genezisét tekintve szorosan kapcsolódik a Dávid 
János (1988a, 1988b) által kidolgozott paternalista és polgári termelő társadalom 
típusok közötti megkülönböztetéshez. Dávid gondolatmenetének középpontjába -  
Hajnal, Bibó és Kemény nyomán -  a modern racionális szaktudás szerepét állította. A 
szakismeret birtoklása teremti meg a biztonság feltételeit a munkavállalók számára, 
egyszersmind a polgári-polgárias lét alapja, a polgári társadalomba való integrálódá
suk eszköze. Az iparfejlődés során különböző technológia-típusok fejlődtek ki, amelye
ket különböző szaktudástípusok, illetve megszerezhetőségük eltérő útjai és rájuk épülő 
munkástársadalmak jellemeznek. Bár az egyes technológia-típusok különböző történeti 
korszakokhoz kötődnek, egy-egy technológia sokszor fél évszázadig is életképes 
maradthat, magán viselve azon korszak társadalmi viszonyainak lenyomatát, amelyben 
keletkezett -  a termelőtársadalom jellegzetességeit, az ehhez tapadó státus-biztonság 
és életformák jellemzőivel. A különböző korszakokban megjelenő új technológiák új 
társadalmi struktúrát jelenítenek meg -  más és más rétegek az újfajta szaktudás 
hordozói. Az egyes technológiák egy-egy termelő társadalom típust alakítanak ki. Ahogy 
a társadalom egésze által elfogadott egzisztenciális biztonság-életszínvonal-életforma 
időben változik, úgy változik az egyes technológia-típusokban dolgozó munkavállalók 
kedvező vagy kedvezőtlen megítélése. Dávid a munkaadó-alkalmazott viszonyát jelle
mezve különbözteti meg a paternalista vagy polgári jellegű termelő társadalmakat 
(1988a: 523). A paternalista jellegű szerveződés elemei (1988Ö 147) elsősorban az 
iparba frissen bekerülők adaptációját-integrációját támogatják: ilyen elemek a szakis
meret elsajátítása a tanuló-tanító viszonyban a munkavégzés során, a lépcsőzetes 
előrejutás a hierarchiában, a munkaszervezet rendje feletti vezetői kontroli és viselke
désmegítélés, s mindezek alapján a munkahelyen kívüli egzisztencia megteremtéséhez 
való hozzájárulás vagy ennek megtagadása. A polgári jellegű viszonyokra jellemző az 
egységesült és univerzális, bárhol használható szaktudás, a racionális logika érvénye
sülése, a munkatevékenység és a munkakör pontos körülírtsága, a tényleges munka
végzés preferálása a főnöki megítélésben a viselkedéssel szemben, az beosztott-főnök 
viszony egyén-szervezet viszonnyá transzformálása, a szervezet működési elveinek 
átláthatósága és homogenitása, a magánélet és a termelői lét éles szétválása, a 
munkavállalónak a munkaadó jóindulatától való egzisztenciális függetlensége.

A Dávid-féle polgári típusú termelőtársadalom és a civil ipari viszonyok közös 
jellemzője, hogy munkáltató és munkavállaló viszonya tárgyiasul, egymáshoz csak a 
munkavégzés során kapcsolódnak, s ez egyfajta objektív biztonságot nyújt a mun
kavállalóknak. A különbség a két kategória között, hogy Dávidnál a polgári viszony 
alapja a technológia-típus, illetve c technológia működtetéséhez szükséges szakis
meret-szaktudás jellege. Nálunk a fő hangsúly azon van, hogy a munkavállalói ér
dekképviseleti szervezet milyen mértékben képes vagy akarja előmozdítani civil ipari 
viszonyok kialakítását, illetve, hogy a munkavállalók milyen mértékben tudják érdek
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védelmi szervezeteiket autonómiaigényeik szolgálatába állítani. S bár -  mint a dunlo- 
pi modell is jelzi -  szoros összefüggés van a szakszervezetek sikere és a munkavál
lalók szaktudása, a technológiai körülmények, a munkaerőpiac állapota között, de 
szakszervezet-kutatásaink azt mutatják, hogy a szakszervezeteknek, a szakszerve
zetek által kitűzött céloknak és alkalmazott eszközöknek is megvan a maguk saját 
élete. Szakszervezeti érdekvédelmi stratégiák gyakran keresztülmetszik a technoló
giai meghatározottságokat, s a múltból megragadt tradíciók, cselekvésminták meg
változott körülmények között is hatnak.

Civil ipari viszonyok elérésére akkor törekednek a munkavállalók, amikor foglal
koztatási feltételeik javítása és munkahelyi autonómiájuk biztosítása érdekében kol
lektív cselekvésmódot választanak, s állandó érdekképviseleti szervezetet hoznak 
létre. Az így létrejött munkavállalói érdekképviseleti szervezet célja, hogy a munkafel
tételek és a munkavégzés szabályozásában részt vegyen annak érdekében, hogy 
csökkentse tagjai kiszolgáltatottságát, személyes függését a munkáltatótól. Civil ipari 
viszonyokon azt értjük, hogy a munkavállalói érdekképviseleti szervezet sikeresen 
tudja egyoldalúan vagy a munkáltatóval (munkáltatókkal) közösen szabályozni a 
munkafeltételeket és alakítani a munkavégzés szabályait, s ennek eredményekép
pen olyan eljárási és tartalmi előírásokat magába foglaló szabályrendszer alakul ki, 
amely korlátozza a munkáltató diszkrecionális döntési jogosultságait.

Jegyzetek

1 A korabeli egyesülési jog tiltotta, hogy az alapszabályok politikai célokat tartalmazzanak.

2 Ezt a fordulatot Bruszt Lászlótól vettem át.

3 Hyman (1978) három formáját különbözteti meg a munkavállalók és a munkáltatók közötti 
konfliktusoknak. 1. Látens: a munkaerő-vándorlás nagy aránya, sok hiányzás, a munkahelyi 
balesetek magas száma, magas megbetegedési arány. Az ACAS 1980. évkönyvében felhívja 
a munkáltatók figyelmét, ha a fenti mutatók magasak a munkahelyen, akkor megfontolandó 
az ACAS tanácsadó-szolgálatához fordulni, mivel feltehetőleg e felszíni jelenségek mögött 
súlyosabb, elfojtott konfliktus húzódhat meg. 2. Nyílt, alkotmányos: szakszervezet megszerve- 
ződése, behatolása a munkahelyre, maga a kollektív alku folyamata, a sérelmi eljárások magas 
száma. 3. Nyílt ipari akció: sztrájkok, munkabeszüntetések.

4 A munkaügyi kapcsolatok felfogásának változását mi sem mutatja jobban, mint az, hogy 
1993-ban a parlament törölte az ACAS-t (Békéltető-Közvetítő és Döntőbírói Szolgáltató 
Szervezet) létrehozó, 1975-ös Employment Act azon szakaszát, amely arra kötelezte az 
ACAS-t, hogy tevékenysége során mozdítsa elő kollektív szerződéses kapcsolat kialakulását, 
illetve fenntartását a felek között (Beardwell-Holden 1994).

5 Sajátos intézménye az angolszász munkaügyi kapcsolatoknak az ún. zárt munkahelyek 
(closed shop). Zárt munkahely esetén a szakszervezetek a kollektív alku során elérték, hogy a 
kollektív szerződés tartalmaz egy ún. biztonsági záradékot (unión security clause). A biztonsági 
záradék értelmében ha egy munkavállaló nem tagja a szakszervezetnek, akkor a munkáltató 
nem alkalmazhatja, illetve ha kilép a szakszervezetből, akkor a munkáltató köteles elbocsátani 
záros határidőn belül. Témánkhoz kapcsolódik, hogy az Egyesült Államokon belül 13 déli és 
nyugati állam tartozik az ún. „munkához való jog (right to work)" övezetbe, ahol a helyi 
alkotmányok tiltják annak kimondását a kollektív szerződésekben, hogy az adott munkahelyen
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csak szervezett munkavállalók dolgozhatnak. Angliában a nyolcvanas években, Teacher alatt 
léptek életbe olyan törvények, amelyek tiltják zárt munkahely kikötését a kollektív szerződések
ben. A második világháború előtti magyar szakszervezeti mozgalom törekvése is az volt, hogy 
a munkáltatók csak szervezett munkavállalókat alkalmazzanak. A hatályos magyar Munka 
Törvénykönyve tiltja a szakszervezeti tagság alapján való pozitív vagy negatív diszkriminációt, 
s jogellenesnek számít minden olyan típusú megállapodás munkáltató és szakszervezet között, 
amely zárt munkahely létrehozására irányulna.

6 A nyugat-európai munkaügyi kapcsolatok megosztottsága három nagy földrajzi régióra már a 
munkásmozgalom kialakulásának kezdeteitől megfigyelhető. Werner Sombart (1908: 158) az 
európai szociális mozgalmakat áttekintve megkülönbözteti az angol, a francia és a német 
típust. Az angol típus -  írja -  a politikai vagy szocialisztikus munkásmozgalom visszavonulása 
és kizárólag a szakszervezetek útján fejlődött ki. A francia típusban a régi stílű forradalmi 
gondolat igyekszik kifejezésre jutni. Végül a német típus marxista szellemmel áthatott, törvé
nyes-parlamentáris munkásmozgalomban domborodik ki.

7 Mint ilyenek, jogukban áll alapszabályaik és szabályaik kidolgozása, képviselőik szabad 
megválasztása, ügyintézésük és tevékenységük megszervezése, valamint programjaik meg
szövegezése (vö.: ILO 87. sz. egyezménye az egyesülési szabadság és a szervezkedési jog 
védelmében).

8 A választott üzemi képviselők a jog vagy kollektív szerződés rendelkezéseinek megfelelően 
szabadon választott képviselők, akiket az adott üzem dolgozói függetlenül szakszervezeti 
tagságuktól választanak meg (vö.: ILO 135. sz. egyezménye a dolgozók üzemi képviselőinek 
védelméről és kedvezményeiről).

9 A két kritériumot Blackburn és Brandy (1965) hét kritériumának szelektálása alapján állították 
fel. Blackburn és Prandy fehérgalléros szakszervezetekről szóló cikkében az alábbi hét 
kritériumot határozta meg: 1. szakszervezetnek deklarálja önmagát; 2. regisztrálásra kerüljön 
mint szakszervezet; 3. aTUC tagja legyen; 4. a Munkáspárttagja legyen; 5. független legyen 
a munkáltatótól; 6. fő céljának a kollektív tárgyalást, illetve tagjainak, mint munkavállalóknak az 
érdekképviseletét tekintse; 7. legyen felkészülve arra, hogy célja elérése érdekében szükség 
szerint sztrájkot alkalmaz, vagy az ipari akció bármilyen más hatékony formáját.

10Novitzky N. László, aki 1891-től a nyomdászszakszervezet tisztviselője volt, ezt írja: „A tarifae
gyezségek legfőbb előnye a létező kedvezmények stabilizálásában van, ilyet pedig csak két 
egyenlő garanciákra képes fél köthet” (Novitzky é.n.: 438). Méhely (1916: 90), a magyar 
Vasművek és Gépgyárak Országos Egyesületének ügyvezető igazgatója így ír ugyanerről a 
kérdésről: „Még az annyira rettegett kollektív szerződés sem más, mint olyan gyári munkarend, 
mely elavult törvényes rendelkezések helyett a gyári munkát ily szempontból a munkásra és 
munkaadóra legelőnyösebb hatásokat kiváltó módon szabályozza. Annak az átérzése, hogy 
nem zsarnoki önkény, hanem közös megbeszélés és megvitatás alapján készültek e szabá
lyozások, betartatásuk tekintetében a gyárvezetőség számára a munkások legjobbjainak és a 
szakszervezet vezetőségének támogatását biztosítja. A vidéken fekvő vasművek teljesen 
homogén, alacsonyabb kulturális fokon álló munkássága katonai módon adminisztrálható. De 
előfordulhatnak nagy városokban oly tömeggyártású nagyobb vállalatok, melyeknek munkás
anyaga magasabb szellemi fejlettségű nyugtalan agglomeráció; az ilyeneknél esetleg ajánla
tos lehet a gyárrendészetbe a szakszervezet aktív közreműködését és támogatását kollektív 
szerződés útján biztosítani."

111904-ben a magyar szakszervezetek harmadik kongresszusán az egyik napirendi pont a 
munkaközvetítés kérdése volt. A kongresszus határozati javaslatában követelte, hogy az állami 
és városi munkaközvetítő intézményekben paritásos irányítás legyen, továbbá hogy sztrájk 
vagy kizárás esetén a közvetítés az adott szakmában szüneteljen, továbbá a kollektív szerző
désekben megállapított bérminimumok alatt ne közvetítsenek (Buchinger é. n.: 87). A magyar
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szakszervezetek ebben az esetben nemhogy saját tagjaikat, de a munkavállalókat kívánták 
kontrollálni, s megakadályozni, hogy a szakszervezetek által kialkudott feltételek szintje alatt 
tudjanak munkához jutni, illetve hogy sztrájktörőként aláássák a szakszervezet bérharcát.

12„Azt, hogy a kényszerítés némi mértéke benne foglaltatik a közös alkuvás rendszerében, egyik 
munkásegyleti tag sem fogja tagadni. A munkásegyletek, amint elmondottuk, épp azért 
becsülik a közös alkuvást, mert az kizárja az egyes munkások vagy műhelyek különös igényeit. 
Természetesen ezen igények kizárása magával hozza a személyes hajlamok bizonyos meg
szorítását..." (Webb 1909: 234).

13E kettős jelleg megnyilvánulását véljük felfedezni Hirschler Rezső Tonniessel szembeni érvelé
sében. Hirschler (1928) definíciója szerint a szakszervezetek a munkások önkéntes elhatáro
zásuk alapján hozott egyesületei kollektív érdekeik érvényesítésére. A szakszervezetek kereté
ben a tagok erkölcsi, szellemi és gazdasági érdekközössége testesül meg, vagyis magúkban 
foglalják a társadalmat alkotó szolidaritás nélkülözhetetlen alapelveit. Éppen ezért, csak az a 
szakszervezeti mozgalom mutathat fel jelentős és tartós eredményeket, amely e három 
alapelemet érvényesíteni tudja. Hirschler az erkölcsi és a szellemi szolidaritás kiemelésével 
különbözteti meg saját álláspontját Tönniesétől: a szakszervezetben olyan emberek tömörülé
sét látja, akik valamely közös foglalkozás vagy valamely gazdasági üzemhez való közös 
tartozás révén, már előzőleg objektív viszonyban álltak egymással. A szakszervezetek célja a 
harci erők összefogása és rendezése, a szembenálló érdekek elleni küzdelemben. Tonnies 
ebben a harcban elsősorban árharcot lát. A harcnak ez az irányzata a szakszervezetet 
kereskedelmi társasághoz teszi hasonlóvá, helyesebben az ugyanazon árut termelők olyan 
szövetségéhez, amely nagy jelentőségű kartellnek is tekinthető.

14Mindez persze nem jelenti azt, hogy -  mint arra John Keane (1988b: 16), s számos a 
szakszervezetekkel foglalkozó kutató, Hyman, Flanders is utal -  a szakszervezetek számára 
ne lenne fontos kérdés a belső demokrácia állapota, illetve, hogy a civil társadalmi mozgalmi 
jelleg ne jelentene kihívást a szakszervezetek számára tagságuk megújítását, demokratikus 
szervezeti felépítésüket illetően.

16Ebből a szempontból a szakszervezet mai angol felfogása korlátozottabb értelmű, mint 
Webbéké. Amikor a szakszervezetek által céljaik elérésére alkalmazott eszközöket tárgyalják, 
Webbék három fő eszközt határoznak meg: a kölcsönös biztosítást, a kollektív alkut és a 
parlamenti lobbizást. Ezzel szemben az angol munkaügyi kapcsolatokkal foglalkozó aligha
nem legfrissebb szótár a szakszervezetek címszónál megismételve a webbi meghatározást, 
csak a kölcsönös biztosítást és a kollektív alkut említi meg mint eszközöket, a politikai eszközt 
nem (vö.: Terry-Dickens 1991).
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S z a b ó  M á té

POLITIKAI TILTAKOZÁS MINT AZ ÚJ POLITIKAI KULTÚRA 
ELEME: MAGYARORSZÁG, SZLOVÉNIA, SZLOVÁKIA*

A politikai tiltakozást a posztkommunista rendszerekben sokszor csupán a demok
rácia és a piacgazdaság kiépülésének kerékkötőjeként fogják fel. Jóllehet valóban 
léteznek antidemokratikus és a piacgazdaságot ellenző mozgalmak az átmenet idő
szakában, a tiltakozás békés kultúráját kiépítő mozgalmi szektor egészét nem sza
bad ezekkel azonosítani. A tiltakozási kultúra a civil társadalom kiépülési folyamatá
ban fontos szerepet tölt be, a demokratikus politikai kultúra lényeges eleme. Az 
1993-as év sajtójából egy-egy napi és hetilap teljes évfolyamának elemzése alapján 
igyekeztünk három közép-kelet-európai posztkommunista országban, így Szlovéniá
ban, Szlovákiában és Magyarországon összehasonlítani a tiltakozási kultúra különfé
le dimenzióit. A széles körű adatbázis sokféle aspektusából a kvantitatív elemek -  a 
kiterjedés, a tartam, a részvétel -  mellett itt a szervezés, a tiltakozásokban részt 
vevő szervezett aktorokra vonatkozó eredmények áttekintésére s értelmezésére te
szünk kísérletet az összehasonlító elemzés keretein belül.

Előrebocsátva eredményeinket, a vizsgált évben a tiltakozás relatíve legnagyobb 
mérvű Szlovéniában volt és a legkisebb Szlovákiában. A tiltakozás mindhárom or
szágban nagymértékben szervezett volt, a civil társadalom szervezetei és főként a 
szakszervezetek játszottak ebben vezető szerepet. Az az elterjedt feltételezés, amely 
szerint a prekommunista időszak, főként a két világháború közötti periódus konflik
tusai újjáélednek a posztkommunista politikában, részben dokumentálható a kisebb
ségek és a parasztok esetében, de már nem állja meg a helyét az egyházak és a 
vallási közösségek vonatkozásában. Sokféle társadalmi, politikai konfliktus jelenik 
meg a tiltakozásokban, de nem eszkalálódnak erőszakos formákban és nem vezet
nek a társadalmi, politikai intézményrendszer destabilizálódásához. A konfliktusok 
részleges intézményesítésének feladatát a pártrendszer, a szakszervezetek és más 
érdekképviseleti szervek mellett az intézmények és a spontán társadalmi cselekvés

* A jelen tanulmány a Central European University/Open Society Institute Research Support 
Scheme által támogatott 215/193 sz. „Politikai kultúra és konfliktusmegoldás Közép-Kelet-Eu- 
rópában" című projekt keretében készült (1993-1995). A tanulmány kidolgozását a Nether
lands Institute of Advanced Studies (NIAS) Wassenaar, Hollandia 1995 első félévében kapott 
ösztöndíja tette lehetővé. Az írás a Regensburg, NSZK 1995. június 28-30. között a „A 
katasztrófa esélyei, avagy Európa felszabadítasa" című konferencián németül elhangzott 
előadás szövege alapján készült.

Köszönetét mondok a kutatás támogatóinak és az ELTE szlovákiai, szlovéniai és magyaror
szági diákjainak, akik a felmérésben részt vettek.
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között elhelyezkedő flexibilis kollektív cselekvési formák is ellátják a posztkommunis
ta rendszerekben.

A politikai tiltakozás mint a posztkommunista rendszerek elemzésének 
egyik elhanyagolt aspektusa

A politikai tiltakozást mint a politikai részvétel sajátos formáját, a demokratikus aka
ratképzés folyamatának integráns részét a posztkommunista rendszerek társada
lomtudományi elemzése az eddigiekben nagymértékben elhanyagolta (Tarrow 1991: 
12 skk). A Közép-Kelet-Európa új politikai rendszereiről megjelent újabb német kézi
könyvek (Beyme 1994; Glaessner 1994; Offe 1994) sem érdemesítik önálló fejezet
re, avagy alfejezetre a mozgalmakat és a politikai tiltakozást mint a politikai kultúra 
relatíve önálló elemeit és aktorait. A civil társadalom nem szervezett elemeivel kap
csolatosan a rendszerváltásról szóló irodalomban pedig többnyire csak általános 
elmélkedéseket találunk (Merkel 1994: 325 skk).

Milyen szemléleti és egyéb okokra vezethető vissza a demokratikus átmenetek 
egyik fontos aspektusának az elhanyagolása, és milyen ellenérvek hozhatók fel a 
mozgalmak és a tiltakozás elemzésének nagyobb relevanciája mellett?

A prob lém a  elhanyagolásának háttere

1. A tiltakozás mobilizálásának az elemzése a politikatudományon belül általában is 
elhanyagolt terület (Beyme 1992: 371; Rucht 1991). A szervezett politikai aktorokat 
mindig könnyebben lehet azonosítani, s tevékenységüket dokumentálni, kvantifikálni, 
mint a mozgalmaknak és a kollektív cselekvés más formáinak szerepét a civil társa
dalom politikájában. A pártok és a szakszervezetek befolyásos politikai szereplők a 
választások és a korporatív egyeztetések révén, ezzel szemben a tiltakozó mozgal
mak hatása a politikára és a politikában csak közvetetten és nehezen azonosítható, 
s így nehezebben dokumentálható.

2. A régi rendszer elleni tiltakozásnak, az antikommunista mozgalmaknak az 
elemzése nemrég, a kommunista rendszerek válságának idején még a Kelet-Euró- 
pa-kutatás középpontjában volt (Tismaneanu 1990; Sedaitis-Butterfield 1991). Em
berjogi mozgalmak, környezetvédelmi kezdeményezések, egyházi csoportok, elnyo
mott etnikai kisebbségek, a reformkommunisták csoportjai -  a szovjetológia 
számára a demokratikus változásokba vetett remények hordozói voltak. E korábbi 
mozgalmak részben az új, posztkommunista rendszerek intézményesített hatalmi té
nyezőivé váltak pártok vagy szakszervezetek formájában, más részük pedig eltűnt, 
avagy továbbra is marginális pozícióban van.

3. A posztkommunista rendszerek tiltakozó mozgalmait ma a demokrácia bizony
talansági faktorainak, a stabilizációs és a konszolidációs időszak megzavaróinak lát
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ja az elemzők többsége, abból az alapfeltevésből kiindulva, hogy az intézményese
dés időszakában elsősorban a politikai szervezetek, jelesül a pártok és a szakszer
vezetek az új rendszer kiépítésének felelős és hatalommal rendelkező aktorai (Bős 
1994: 81 skk). A posztkommunista rendszerekben létrejött politikai formációk eseté
ben a kívülről és alulról kezdeményezett mobilizációk főként mint a piacgazdaság és 
a demokrácia építésének ellenzői és megnehezítői jelennek meg az elemzésekben.

Érvek a problém ával való intenzívebb, differenciáltabb foglalkozás m ellett

1. A politikai intézmények komplex összefüggésrendszerben állnak társadalmi kör
nyezetükkel, és nagymértékben függnek a társadalmi támogatás (support) mobilizá
lásának folyamatától (Fuchs 1993). A pártok ifjúsági és egyéb szatellit szervezeteket 
hoznak létre a társadalmi támogatás megszervezésére, a szakszervezetek és más 
korporatív szervezetek hatalmi pozíciója tagjaik vétóhatalmának mobilizációjától 
függ, másfelől pedig a tiltakozás nem intézményesített formáinak a funkcionálása 
sok szálon összefügg a választói magatartás és a korporatív egyeztetések módjával 
és mikéntjével az adott politikai rendszerben (Kaase 1993: 17 skk; Dalton 1993). A 
politikai tiltakozás azonosításának és kvantitatív elemzésének problémái megfelelő 
módszerek kifejlesztésével megoldhatóak.

2. Kelet-Európábán a nyolcvanas évek végén és a kilencvenes évek elején a 
tiltakozó mozgalmak „életciklusai" a rendszerváltás szakaszaival függnek össze. A 
kommunista rendszerek válsága antikommunista mozgalmakat hívott életre, amelyek 
az új rendszerben intézményesedtek vagy ismét marginalizálódtak. A posztkommu
nista rendszerek társadalmi, politikai konfliktusai új tiltakozó mozgalmakat hoznak 
létre a demokrácia keretfeltételei között és ezeknek a mozgalmaknak az intézmé
nyesedése ma talán még meg sem indult. Míg a korábbi, a kommunista rendszert 
megváltoztató mozgalmak -  mint a „Szolidaritás", avagy a „Charta 77" -  nagymér
tékben intézményesedtek és „eltűntek", addig az új társadalom és új politikai prob
lémái újabb mozgósítási impulzusokat jelentenek a tiltakozó mozgalmak új generá
ciói számára (Szabó 1991; 1994: 223 skk; 1995).

3. A posztkommunista mozgalmak és tiltakozásaik a demokratizálódás szem
pontjából ambivalensebb és differenciáltabb jelenségek, mint a kommunista rend
szerek ellenzéki mozgalmai voltak. A kommunista rendszerek ugyanattól a pártállami 
rendszertől nyomorgatott alternatív társadalmi kezdeményezései egyformán rákény
szerültek az egymással való szolidaritásra, szervezeti és tiltakozási formáik nagy
mértékben hasonlóak voltak a Rendszer mindegyikükre egyformán nehezedő rep
ressziójának és korlátozásainak következtében. A rendszerváltás után akadálytalanul 
megnyilvánulhatnak az egymással szembeni különbségek és ellentétek a civil moz
galmak között, a demokrácia és a piacgazdaság ellenzői és támogatói egyaránt 
szabadon artikulálhatják igényeiket és mobilizálhatják támogatóikat. Jóllehet vannak 
a demokráciát és a piacgazdaságot ellenző tiltakozó mozgalmak, egyáltalán nem
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bizonyos, hogy a tiltakozási kultúra és a mozgalmi szektor mint egész ez ellen irá
nyulna.

A posztkommunista rendszerekben megjelenő politikai tiltakozás mobilizálásának 
kutatása mellett és ellen szóló érveket persze még hosszan lehetne sorolni és még 
hosszabban kifejteni, itt azonban csupán az volt célunk, hogy érzékeltessük: a 
posztkommunista rendszerek elemzésében a tiltakozás és a mozgalmak kutatása a 
jelenlegihez képest jóval nagyobb teret és differenciáltabb megközelítést igényel.

A posztkommunista tiltakozási kultúrák vizsgálata.
Koncepciók, módszerek, célok

A tiltakozást (Pross 1992; Lofland 1985) itt úgy vizsgáljuk, mint
-  a társadalmi, politikai konfliktusok egyik kifejezési formáját,
-  a kollektív aktorok mobilizációját
-  a nyíltan és nyilvánosan artikulált igények megvalósítása céljából
-  az addig diffúz társadalmi támogatás mobilizációja révén.

A politikai tiltakozás

1. Kollektív cselekvés, amely különbözik a puszta nyilatkozattételtől. Vannak kollektív 
cselekvések, amelyek nem nevezik magukat annak, mégis súlyuknál fogva azok. 
(Nem az a mérvadó, hogy a tiltakozó vagy az arról hírt adó újságíró mit nevez 
tiltakozásnak.)

-  Nyilvános tiltakozó akció, amely
-  valamely társadalmi-politikai cél elérésére (proaktív) vagy bizonyos állami-poli

tikai cselekmények meghiúsítására, következményeik elhárítására (reaktív)
-  mozgósítani (mobilizálni) kíván társadalmi-politikai támogatást, forrásokat; nem 

állami aktorok, hanem társadalmi csoportok (pártok, szakszervezetek, egyházak, 
egyesületek) az alanyai.

2. Címzettjei, közvetve vagy közvetlenül, az államhatalom, illetve az azt ellenőrző 
társadalmi-politikai szervezetek és csoportok vagy más mozgalmi szervezetek, illet
ve a nyilvánosság, a civil társadalom.

3. Akcióformája tipizálható (Raschke 1985: 274-377): legális-illegális, erőszakos
erőszakmentes, tömeges-kiscsoportos-egyéni, szervezett-spontán, közvetítő-figye- 
lemfelkeltő-nyomásgyakorló. A szervezettség kritériuma, hogy mennyiben vesznek 
benne részt formális politikai szervezetek, illetve hogy mennyiben van olyan előké
szítő csoport, amely előzetes elképzelésekkel rendelkezik az akcióról, a benne részt 
vevő csoportokról és az akciók lefolyásáról.

4. Célja: a társadalmi-politikai támogatás megnyerése (forrásmobilizáció) (Zald- 
McCarthy 1977; 1987), jellege változik az alapul szolgáló konfliktus szerint (gazda
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sági, szociális, kulturális, vallási), elnyerni kíván (proaktív) vagy elutasítani (reaktív) 
valamit, illetve ezeket kombinálja.

5. Hatása, közvetlen-közvetett társadalmi-politikai folyamatok kiváltása, elutasí
tás-elfogadás lép-e fel vele szemben, megvalósíthatja-e céljait (célelérés), eljárási 
eredményt ér-e el, amennyiben bevonják a tiltakozó csoportot vagy szervezetet a 
konfliktus megoldásába, hatalommal ruházzák fel vagy pusztán elismerik legitim tár
gyalópartnerként vétóhatalma alapján (Gamson 1975).

A tiltakozási formák radikalitása, „diszruptlv" jellege (Tarrow 1989: 14 skk) eltérő 
mértékű és minőségű.

A tiltakozások eltérő formákban nyilvánulnak meg:
-  erőszakmentesen vagy erőszakosan,
-  a közrend sérelmével avagy a közrend megsértése nélkül,
-  legálisan avagy illegálisan,
-  szervezetten avagy spontán módon.
A tiltakozást fogalmilag el kell határolni a forradalomtól avagy a bűncselekmény

től, még akkor is, ha a három fogalom határai nem merevek. A forradalmak, avagy 
a „rendszerváltások" általános és átfogó társadalmi és politikai folyamatok, amelyek 
a tiltakozások különféle hullámait foglalhatják magukban. A tiltakozások lehetnek 
akár kiváltói, akár részesei, akár következményei ezeknek az átfogó változásfolya
matoknak, de nem azonosíthatók velük. A tiltakozások nem minden esetben irányul
nak a rendszer egészének minőségi változására.

A tiltakozások nyíltak és nyilvánosak, szemben a végrehajtás és az elkövetési 
felelősség szempontjából titkos bűncselekménnyel. Dolgok és személyek sérelmére 
elkövetett bűncselekmények részét képezhetik a tiltakozó akcióknak, ha végrehajtá
suk nyilvános, „közös” (public) igények érdekében, nem egyéni vagy csoportos ha
szonszerzésre történik. A tiltakozás célja a nyilvános mobilizálás támogatása, és er
re esetenként titkos terrorakció is szerveződik. A közönséges és a tiltakozás 
érdekében elkövetett bűncselekmények határai büntetőjogilag irrelevánsak lehetnek, 
azonban a tiltakozás kutatásának el kell választania például a szkinhed terror jelen
ségét a szkinhed tiltakozástól mint tüntetéstől, még ha a cél és a végrehajtás alanya 
azonos is. Például a színesek sérelmére elkövetett testi sértések nem minősíthetők 
tiltakozó akciónak, hiszen nem nyíltan és nyilvánosan megfogalmazott igényekre 
mobilizálnak, de egy rasszista felhívás, aláírásgyűjtés, tüntetés már annak tekinthető. 
Forradalom, bűncselekmény és tiltakozás a társadalmi gyakorlatban összefonódott 
kategóriák, amelyeket a politikai tiltakozás elemzésében el kell különítenünk, annak 
ellenére, hogy ez a stratégia, cél és alanyok ugyanazon körét érintő jelenségek elvá
lasztásához vezet.

A tiltakozás motívumai, céljai, alanyai sokfélék lehetnek. A politikától a vallásig, a 
pártoktól az informális baráti körig sokféle cél és cselekvő válhat a tiltakozási kultúra 
elemévé. A tiltakozások sokarcú kulturális, társadalmi és politikai keretfeltételek kö
zött és azokkal összefüggésben artikulálódnak (Tarrow 1991: 647 skk), a különféle 
keretfeltételek között különféle tiltakozási kultúrák alakulnak ki. Autoriter rendszerek
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és demokráciák, keresztény és nem keresztény kultúrák, Kelet és Nyugat -  és még 
sorolhatnánk a politikai kultúrák tipológiájának egyéb választóvonalait -  keretfeltéte
lei és tiltakozási kultúrái mások és mások.

A tiltakozási kultúrák fejlődési szakaszai, típusai és altípusai még azonos társa
dalmi-politikai keretfeltételek mellett is eltérőek lehetnek. Az általánosság szintjén 
megkülönböztethetjük a mobilizációs időszakok tiltakozási kultúráját, ahol sokféle és 
sokszor új típusú tiltakozó cselekvés manifesztálódik, és az intézményesedési idő
szakok tiltakozási kultúráit, ahol a tiltakozó mozgalmak visszaesnek, intézményesed
nek (Hirschmann 1984), de szem előtt kell tartanunk, hogy a mobilizáció és az intéz
ményesedés csak sajátos mozgalomtípusokra tekintettel elkülöníthető fázisok, 
bizonyos mozgalomtípusok adott társadalomban a mobilizáció, más típusok az in
tézményesedés fázisaiban vannak és fordítva.

A tiltakozó akciók sokféle módszerrel vizsgálhatók (Dyani-Eyerman 1992). Anél
kül, hogy megkísérelném ezek sokféleségét akár csak áttekintően érzékeltetni, rövid 
bevezetést szeretnék adni a kutatás során felhasznált módszer alapjaiba.

1. A tiltakozó akciók kutatása a sajtó közleményei alapján

A nyilvános tiltakozásokat a nyilvánosságban lehet regisztrálni, s ennek elterjedt 
módszere a hatvanas évek óta a sajtódokumentáció elemzése (Franzosi 1987: 5; 
Olzak 1989: 119). Ezt a módszert a kommunista politikai rendszerek vizsgálatában 
aligha lehetett gyümölcsöztetni, hiszen e rendszerekben a hivatalos sajtó jellege és 
monopolhelyzete nem nyújtott lehetőséget a rendszerrel szembehelyezkedő tiltako
zás dokumentálására. A nyugati demokráciák sajtója avagy a szamizdat források 
persze felhasználhatók voltak, de itt sem a szisztematikus és részletes tájékoztatás 
volt a cél, s a forrásbázis sokszor azonosíthatatlan. A rendszerváltással a sajtó gyor
san változott, a régi sajtóorgánumok átalakulásával és újak megjelenésével, és a 
hírérték szerint szerveződött sajtónyilvánosság megjelenése lehetővé teszi a bevett 
nyugati kutatási módszerek alkalmazását.

A sajtóforrások elemzése persze csak az egyike a lehetséges megközelítések
nek. Hasznos lehet például a tiltakozás általános trendjeinek azonosítására, az ak
cióformák, illetve az alanyok struktúraváltozásának bemutatására, a nagy tiltakozó 
kampányok frekvenciáinak bemérésére. Nem alkalmas viszont a konfliktusok kelet
kezésének és kimenetelének teljesebb körű bemutatására, hiszen a sajtót a tiltako
zás attól kezdve és addig érdekli, ameddig hírértéke van. Nem tarthat igényt a sajtó 
figyelmére nagyon sok olyan „szürke" szervezőmunka, amelynek megismerése nél
kül nem tudjuk elemezni a tiltakozást. Ugyancsak hiányzik a sajtó perspektívájából a 
konfliktusok rövidebb vagy hosszabb távú hatásainak megismertetése, megközelíté
se. A tiltakozás körüli diskurzusok is csupán addig érdekesek a sajtónak, amíg köz
figyelemre tarthatnak számot, a stratégiai-taktikai viták bizonyos lényegi köre csu
pán a tiltakozó csoportok saját kiadványaiban jelenik meg.
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A sajtó hírérték szerinti szerveződése relatívvá teszi a sajtódokumentáció alapján 
a társadalmi-politikai tiltakozások rekonstruálására irányuló igényt. Hiszen még so
sem szerveztek olyan felmérést, amely az elérhető összes sajtódokumentumot fel
dolgozta volna hosszabb távon, ez legfeljebb egy-egy akcióra vonatkozóan oldható 
meg. Persze a feltételezett teljes dokumentáció is hiányos volna, hiszen nem gon
dolhatjuk, hogy minden egyes tiltakozó akció „sajtót" kap valahol. A tiltakozásoknak, 
főleg a helyi, az egymást sűrűn ismétlő akcióknak vagy a gyenge hírértékkel bíró, 
esetleg diszkriminált csoportok tiltakozásainak a közfigyelmet lekötő más esemé
nyek, háborúk vagy választások idején nem nagyon van sajtója, vagy ha igen, akkor 
nem az országos napi- és hetilapokban. Természetesen, ha például az etnikai 
avagy a béketiltakozások területét kívánjuk kutatni, akkor koncentrálhatjuk kutatásun
kat a megfelelő politikaterület saját kiadványaira, sajtójára is (pl. kisebbségi, etnikai 
csoportok, a békemozgalmak kiadványai), már ha van ilyen, kiszűrve ezzel a többi, 
az erősebb általános hírértékű események hatásait.

Megállapíthatjuk, hogy a politikai tiltakozásnak a sajtó alapján történő felmérése 
sosem lehet teljes, azt mindig más forrásokkal kombinálva kell alkalmazni az elem
zésben (pl. statisztikák, interjúk, dokumentumelemzések, résztvevő megfigyelés). 
Mindemellett a központi sajtóorgánumok alapján végzett felmérések szolgálhatnak 
adalékokkal a tiltakozás bizonyos általános profiljának és kontúrjának megrajzolásá
hoz, ezeket aztán más kutatási eredményekkel szintetizálva pontosítani lehet.

Az efféle felmérések igazi haszna a hosszabb távú, illetve összehasonlító megkö
zelítés részeként mutatkozik meg. Ilyenek Charles Tillynek az angol és francia politi
kai tiltakozás több évszázados történetét feldolgozó kutatásai (Tarrow 1989; Tilly 
1986; Tilly et al. 1975), avagy Sidney Tarrow-nak a háború utáni Olaszországról, 
Hanspeter Kriesinek a háború utáni Svájcról készült több évtizedet feldolgozó felmé
rése (Kriesi et al. 1981), illetve a most még folyamatosan készülő, a német Dieter 
Rucht nevével fémjelezhető Prodat-projekt a háború utáni Németországról. Ezek a 
kutatások azonban az alkalmazott tiltakozási felfogások és a választott forrásbázis 
eltérései miatt nehezen összehasonlítható és szintetizálható eredményekhez vezet
tek. Az egységes szempontok szerint kivitelezett nemzetközi összehasonlító projekt 
iskolapéldája a Hanspeter Kriesi teamje által az új társadalmi mozgalmak dinamiká
járól a nyolcvanas években elvégzett nyugat-európai összehasonlítás (Kriesi et al. 
1992).

Kelet-Európábán az ilyen kutatás lehetőségét a posztkommunista átmenetek te
remtették meg. Eléggé hiábavaló vállalkozás lenne, ha valaki a politikai tiltakozást 
megkísérelné rekonstruálni a hetvenes évek magyar nyilvános lapjai alapján. Ehhez 
csupán a korabeli szamizdat, illetve a szabad világ demokratikus sajtójának elemzé
se segíthet. A tiltakozás sajtóelemzéséhez a szabad sajtó újramegjelenésével kezd
hettünk hozzá, amikor már bizonyos tapasztalatok, távlatok alakultak ki a rend
szerváltás után. Azonban a médiakonfliktus zilálta magyar sajtó állapotát tekintve 
még ma is nehéz feladat, sőt bizonyos vonatkozásban ma sem lehetséges még a 
nyugati professzionális újságírás mércéi alapján a bizonyítható „tények" sokaságát
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várni a sajtótól. Például a tiltakozók számára az újságcikkek elenyésző hányada utal, 
sokszor még akár olyan bizonytalan fogalmakkal sem próbálják felbecsülni, amilyen 
a „sokan” avagy „néhányan” , hanem pusztán a tüntetés tényének megállapítására 
szorítkoznak. Ezzel szemben a nyugati sajtóforrások alapján elég megbízható képet 
lehet kialakítani a tiltakozás intenzitásáról, azaz, hogy mennyien vettek részt bizo
nyos tiltakozó cselekményekben.

2. Kelet- és Közép-Európa politika i kultúrája és a tiltakozás

A tiltakozás mint a demokratikus akaratkifejezés egyik formája ebben a régióban 
már régóta hiánycikk. Sem a prekommunista rendszerek, sem a kommunista rend
szerek nem tették lehetővé hosszabb távon a békés tiltakozás demokratikus intéz
ményesítését (Bonwetsch-Grieger 1991). Azonban ha Oroszország avagy a Balkán 
politikai kultúráinak hagyományait vesszük alapul, akkor ezzel szemben Közép-Euró- 
pában mégis fellelhető a jogállam néhány évtizedes -  igaz, korlátozott -  tapasz
talata a Habsburg Monarchiában, néhol a két világháború közötti rendszerekben, 
illetve a kommunizmus nyitási periódusainak néhány évében (1956, 1968, 1989). A 
békés demonstrálás, a petíciók vagy másféle tiltakozó akciók alkalmazásának ha
gyományai abban is megmutatkoznak, hogy sem a posztkommunista rend
szerváltásokban, sem utánuk nem alakultak ki erőszakos konfliktusok, etnikai össze
csapások vagy polgárháborúk ezekben az országokban. „Tiltakozás mértékkel" -  ez 
a demokratikus politikai kultúra mindennapjaihoz tartozik Közép-Kelet-Európában, a 
cél az, hogy a konfliktusok és tiltakozások ne vezessenek kiterjedtebb és erőszakos 
összeütközésekhez. Ez a sajátosság, mint látni fogjuk, különböző mértékben jellem
zi a három országot, amelyek véleményem szerint a tiltakozási kultúra ugyanazon 
típusába tartoznak.

3. Tiltakozási kultúra az intézményesedés szakaszában

1993 olyan év a vizsgált három országban, Magyarországon, Szlovéniában és Szlo
vákiában, amikor a rendszerváltás turbulens konfliktusai intézményesednek és az új 
politikai keretek -  két esetben új államok -  stabilizálódnak. Szlovákia ekkor függet
lenségének az első, Szlovénia a második évében van, Magyarországon a szabadon 
választott parlament törvényhozási periódusának közepén jár. Ebben az évben nin
csenek általános választások a három országban, úgyhogy a kampányok és a vá
lasztás hatása nem árnyékolják be a politikát. Ezért véleményem szerint ez az év 
alkalmas arra, hogy a tiltakozási kultúrák „állóképét" kialakítsuk a konszolidáció fázi
sában, amikor a szabad véleménynyilvánítás, a gyülekezés és az egyesülés sza
badsága nem csupán az alkotmányban, de már a politikai valóságban is működik. 
A tiltakozás ezekben az országokban ebben az időben már nem más, mint „busi-
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ness as usual”, része a demokratikus folyamatnak a turbulens, mobilizációs fázis 
után, amelynek aktorai vagy hatalmi tényezőkként intézményesedtek az új rend
szerben, vagy pedig az új tiltakozó mozgalmakkal együtt továbbra is a civil társada
lom aktorai.

A tiltakozási kultúrák összehasonlító elemzése Közép-Kelet-Európában

A tiltakozó akciókat (Protestereignisse, Protest Events = PE) egy napi- és egy heti
lap teljes évfolyama alapján dokumentáltuk mindegyik országban. Inkább liberális és 
alternatív orientációjú lapokat választottunk ki, amelyek feltehetőleg nyitottabbak a 
tiltakozásokra más, konzervatívabb orientációjú orgánumoknál.

Magyarországon a Magyar Hírlap és a Magyar Narancs volt az elemzés forrása. 
Egy másik, a Harvard Egyetem által finanszírozott, nagyobb volumenű projektben, 
ahol még a Magyar Hírlapon túlmenően a HVG, a 168 óra, a Magyar Nemzet és a 
Népszabadság is szerepelt a feldolgozás bázisában, majdnem másfélszer annyi til
takozó akciót dokumentáltunk. Azonban az összehasonlítás egységes alapja miatt 
itt a magyar adatok esetében csupán a két először említett sajtóorgánumra támasz
kodunk.

Szlovákiában nem sikerült céljainknak megfelelő hetilapot találni. Napilapként a 
liberális Narodna obroda, emellett az 1993 februárjában induló ifjúsági napilap, a 
Sme volt felmérésünk forrása. Kiegészítésképpen a magyar kisebbség napilapját, 
az Új szót (Novy misl) szintén feldolgoztuk, de ezt nem használjuk fel, csak egy 
helyen a további elemzés során, mivel a kisebbségi napilap anyaga felborítaná az 
egységesítendő összehasonlítási alapot. A magyar újságban talált magasabb tilta
kozási adatot csak az első táblázatban említjük meg összehasonlításképpen. Szlo
véniában a Delo mint mérvadó napilap és a Mladina mint ifjúsági alternatív hetilap 
került feldolgozásra.

A sajtódokumentáció feldolgozása tizenkét kérdést tartalmazó kérdőívvel kezdő
dött, amelyet aztán tizenöt kérdés szempontjából egységesen kódoltunk. A na
gyobb tiltakozó események több mint hetven, főleg zárt kérdéseket tartalmazó kér
dőívvel kerültek dokumentálásra. A kódolt adatokat számítógépen dolgoztuk fel. A 
feldolgozást az ELTE diákjai végezték, a szlovák és szlovén részekét a két ország
ból az ELTE-n tanuló ösztöndíjasok. A projekt előzetes eredményeit több szeminári
umon és workshopon vitattuk meg a résztvevőkkel és szakértőkkel az érintett orszá
gokból is. Szlovéniában nincs tudomásunk hasonló felmérésről, Szlovákiában 
korábban a Szlovák Akadémia Szociológiai Intézete, újabban a Comenius Egyetem 
Politikatudományi Tanszéke folytatott ilyen jellegű kutatásokat, s igyekeztünk fordítá
sok, konzultációk révén eredményeinket kölcsönösen megismertetni egymással.

A továbbiakban a kutatás eredményeinek néhány kiválasztott aspektusát dolgoz
zuk fel, s a táblákban meghagyunk néhány eredetileg angolul szereplő, közkeletű
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kifejezést. A kutatás nyelve magyar, az eredmények első összefoglalása angol nyel 
ven történt.

I. A tiltakozások alapadatai

1. táblázat
Tiltakozások 1993-ban, havonta, a tiltakozás kezdete alapján

I. II. III. IV. V. VI. VII. Vili. IX. X. XI. XII.
Magyarország
Összesen: 96 11 11 8 11 8 9 8 6 9 5 7 3

Szlovákia
(Narodna Obroda, Sme) 
Összesen: 42 1 2 8 6 6 5 4 2 0 3 5 0

Szlovákia 
(Új szó) 
Összesen: 97 15 12 8 3 9 7 8 5 6 5 10 9

Szlovénia
Összesen: 112 10 9 14 10 11 6 10 10 12 8 5 7

Az adatokat az alábbi ábra szemlélteti:

Tiltakozások 1993-ban, havonta, a tiltakozás kezdete alapján

1. ábra
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A fenti táblázat tartalmazza havonként a megkezdődött tiltakozásokat és éves szá
mukat. A hónaphoz számít minden, a hó folyamán kezdődött tiltakozás. Itt még 
nincsen különbségtétel a tiltakozások időtartama alapján, a tiltakozás lehet néhány 
órás, de hónapos is.

2. táblázat
A tiltakozás átlagos tartama

Magyarország Szlovákia Szlovénia
Összesen 96 42 112
01. 1 óra vagy rövidebb 41 25 19
02. Egy nap 3 1 1
03 2-7 nap 8 7 17
04. 8 nap -  1 hónap 13 6 7
05. Több mint 1 hó 5 2 5
06. Más (nyílt levél) 23 1 50
99. Nincs adat 1 0 11
Átlagos tartam (napok)* 7 6 10

Nr. of PE: 01.=0,25 nap; 02. = 1; 03.=5; 04. =20; 05.=40

* A tiltakozások számának összege osztva a tiltakozások számával -  kivéve 06., 99. -  adja az 
átlagos tartamot.

A tiltakozások az időtartam alapján öt kategóriába kerültek, majd összegüket a fenti 
kalkulációs értékek alapján összeadtuk, és az össztartamot elosztottuk a releváns 
tiltakozó események számával. A tiltakozás átlagos tartama így Szlovéniában a leg
magasabb, Szlovákiában a legalacsonyabb, Magyarország középen áll.

3. táblázat
A résztvevők számának átlaga

Magyarország Szlovákia Szlovénia
Összesen 96 42 112
01.0-20 11 7 5
02.21-100 13 7 20
03.201-500 11 6 9
04.501-1000 3 3 4
05.1001-2000 7 2 3
06.2001-10 000 4 5 7
07.10 000 felett 8 3 8
99 Nincs adat 39 9 56
Résztvevők átlagszáma eseményenként 2800 900 3000

Nr. of PE: 01. = 10; 05. = 1500 02. = 100; 06 =5000; 03 =350; 07. = 15000; 04.=750
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A résztvevők közölt száma a tiltakozás sajtóelemzésének bizonytalanságaira utal. A 
különféle sajtóorgánumok különféle becsléseket alkalmaznak, s a tiltakozók és a 
rendőrség becslései is eltérőek lehetnek. Nagyon sok sajtóközlemény egyáltalán 
nem is kíván állást foglalni a résztvevők számáról, ezért itt nagyon magas a hiányzó 
adatok aránya. E fenntartások mellett alakítottuk ki a fenti táblát a résztvevők szá
máról. Az egyes kategóriákra megállapított átlagok szerint adtuk össze a résztvevők 
számát, és osztottuk azt el a tiltakozó akciók számával, ahol voltak értékek a rész
vételre, s ennek alapján kalkuláltuk az átlagos résztvevői létszámot eseményenként. 
Az eredmények alapján a sorrend azonos, Szlovénia az élen jár, Magyarország kö
veti és Szlovákia zárja a sort.

4. táblázat
A tiltakozás és a lakosság számának viszonya

Magyarország Szlovákia Szlovénia

A tiltakozások száma 96 42 112
Lakosság száma (100 000 fő) 103 53 20
Tiltakozás (100 000 fő) 0,93 0,79 5,6

Az 1993-as lakosságszám Magyarországra Cseh-Szombathy László, Szlovákiára Silvia 
Mihalikova, Szlovéniára pedig Danica Fink-Hafner szíves közlésén alapul.

Abszolút számok nem alkalmasak a tiltakozás méreteinek összehasonlítására a né
pességet tekintve különböző nagyságú országok között. A tiltakozások számát és 
méreteit az ország lakosságának fényében lehet összehasonlítani. Itt ezt aszerint 
tesszük, hogy 100 000 lakosra hány tiltakozó akció jut 1993-ban. A lakosság szá
mával arányosított eredmények a tiltakozási kultúra intenzitását tükrözik.

A három ország közül Szlovéniában volt a legintenzívebb a tiltakozás, százezer 
főre 5,6 tiltakozás jutott, míg Magyarországon és Szlovákiában ez a szám egy 
egész alatt volt. így az összehasonlításban szereplő legkisebb ország volt a „leg
nyugtalanabb" a vizsgált évben, mind az események számát, mind a tartamát, mind 
pedig a résztvevők számát tekintve (lásd az 5. táblázatot). Szlovéniát követi Magyar- 
ország, a három közül a legnépesebb állam, és a magyar értékeknél valamivel ki
sebb intenzitásra utalnak a szlovák tiltakozások adatai. Szlovákia bizonyult tehát a 
tiltakozás szempontjából a „legnyugodtabb" országnak 1993-ban.
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5, táblázat
Tartam, résztvevők és lakosságszám arányai

Magyarország Szlovákia Szlovénia

A tiltakozások száma 96 42 112
Átlagos tartam (nap) 7 6 10
Résztvevők átlaga 2800 900 3000
Tiltakozás aránya lakosság (100 000 fő) 0,93 0,79 5,6

Az „állókép" jelleg a három ország tiltakozásainak összehasonlításában bizonyosan 
változhatna hosszabb távú összehasonlítások eredményeként (pl. a 18. század so
rán az angolokat nyugtalan, a franciákat pedig nyugodt nemzetként tartották szá
mon Európában, később azonban ez a kép változott, sőt a szerepek felcserélőd
tek). A vizsgált három ország 1993-as eredményeinek eltéréseiben feltehetőleg köz
rejátszottak olyan tényezők, mint a korábbi Jugoszláviának az akkori blokkországok
kal szemben relatíve liberális berendezkedése, Szlovénia nyugatias struktúrái, illetve 
a sztrájkjog terén a már korábbi munkásönigazgatás keretein belül szerzett tapasz
talatai. Szlovákiában hosszabb, konfliktusokkal terhes periódust követően alakult ki 
az új nemzetállam (Szomolanyi-Meseznikov 1994), aminek nyomán a korábbi tilta
kozó csoportok (Stena 1992) egyrészt átrendeződtek, másrészt pedig átmenetileg 
megnőtt az új politikai keretekhez igazodás, a konformitás kényszere. Más interpre
táció a szlovén kormánykoalíció nyitott, tarka összetételét tekintheti a tiltakozások 
csábító célpontjának, ahol mindenki remélhet kapni valamit, eltérően az ideológiai
politikai platformjukat tekintve viszonylag egységes szlovák és magyar koalíciós kor
mányzatoktól, amelyek megrostálják a potenciális tiltakozókat, míg a széles és nyi
tott koalíció az összes résztvevő és a koalíción kívül maradt politikai irányzatok mo
bilizálásához nyújthat valamiféle sanszot (Kitschelt 1986).

A tiltakozás mennyiségi aspektusai nagyon fontosak, azonban a tiltakozások szá
mát különféle minőségi jellemzők alapján kell elemeznünk ahhoz, hogy összehason
líthassuk a három országot a tiltakozási kultúra aktuális karakterének és kontextuális 
vonatkozásainak szintjén. Projektünk elsősorban a következő aspektusokat vizsgálta 
a tiltakozások kapcsán:

-  célok,
-  szervezet,
-  akcióforma,
-  társadalmi csoportok részvétele,
-  legalitás és illegalitás,
-  tiltakozás címzettje,
-  reakciók a tiltakozásra.
A továbbiakban e minőségi összefüggések néhány vonatkozását elemezzük.
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II. A tiltakozás szervezettsége

6. táblázat
Szervezett és szervezetlen tiltakozás (a tiltakozások százaléka)

Magyarország Szlovákia Szlovénia
A tiltakozások száma 96 42 112

százalék százalék százalék
Szervezett 86,4 66,7 71,4
Nem szervezett 10,4 33,3 25,8
99. Nincs adat 3,1 0 2,6

Az adatokat az alábbi ábrák szemléltetik:

Szervezett és szervezetlen tiltakozás

Magyarországon Szlovákiában Szlovéniában

О  Szervezett ф  Nem szervezett ф  Nincs adat

2. ábra



A szervezett tiltakozások aránya Magyarországon volt a legnagyobb, a legkisebb 
Szlovákiában 1993-ban. Szlovénia köztes helyet foglalt el Magyarország mint szer
vezett és Szlovákia mint kevésbé szervezett tiltakozási kultúrák között.

7. táblázat
A tiltakozásokat szervező, illetve finanszírozó szervezetek száma

Magyarország Szlovákia Szlovénia

Szervezetek száma 107 41 92
A tiltakozások száma 83 28 80
Szervezetek száma/szervezett tiltakozás 1,28 1,46 1,15

Ha a tiltakozásokat szervező avagy finanszírozó szervezetek számát a szervezett 
tiltakozások számához viszonyítjuk, akkor mindhárom országban hasonló szervezeti 
sűrűséget állapíthatunk meg. A kevésbé szervezett szlovák tiltakozások viszont a 
legsűrűbben szervezettek, és az általában magasan szervezett szlovén tiltakozások
ban vett részt a legkevesebb szervező. Magyarország középen áll a két ország 
között e vonatkozásban. A szervezeti sűrűséget tekintetbe véve összességében, a 
különbségek ellenére mindhárom országban magasan szervezett tiltakozási kultúrá
ról beszélhetünk. Ha ezeket a számokat a kommunista rendszer szervezeti mono
póliumával jellemezhető közelmúlthoz viszonyítjuk, amikor csak spontán módra 
avagy csak titkosan megszervezett tiltakozások létezhettek, meg kell lepődnünk a 
civil szervezetek gyors reorganizációjának és a tiltakozás magasfokú intézményesí- 
tettségének láttán.

Amennyiben a spontán, szervezetlen tiltakozások magas fokát az intézményes 
demokráciára veszélyesnek tartjuk, s a tiltakozás szervezettségét a civil társadalom 
és a tiltakozási kultúra intézményesítettségével azonosítjuk, akkor a három ország 
relatíve egyaránt magas szervezettségű tiltakozási kultúrája aligha tekinthető a de
mokráciára leselkedő veszélyforrásnak, sokkal inkább a demokratikus politikai rész
vétel nem konvencionális kiegészítésének.

8. táblázat
A tiltakozásokat szervező és finanszírozó szervezetek típusa 
(az összes szervezett tiltakozás százaléka)

Magyarország Szlovákia Szlovénia
A tiltakozások száma 107 41 92

százalék százalék százalék
Politikai párt (parlamentben) 2,9 7,3 2,2
Civil szervezet 97,1 92,7 97,8
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Az adatokat az alábbi ábrák szemléltetik:

A tiltakozásokat szervező és finanszírozó szervezetek típusa 

Magyarországon Szlovákiában Szlovéniában

3. ábra

A fenti táblázat és ábrák a tiltakozásokban részt vevő két nagy szervezettípus viszo
nyát mutatják be a három országban. A szervezetek két típusa a parlamentben 
mandátummal rendelkező politikai párt, illetve az egyéb, civil szervezetek. A pártok 
kategóriáját azért csökkentettük a parlamenti hellyel rendelkező szervezetekre, mert 
a posztkommunista rendszerek első szabad, konstitutív választásain sokféle, a civil 
szervezetek kategóriáiba tartozó szervezet vett részt a kilátásba helyezett támogatá
sok elnyerése érdekében, és hogy mintegy tesztelje saját hatalmi esélyeit. A valódi 
pártok körét ezért szűkén, a parlamenti mandátummal rendelkező politikai szerveze
tekre korlátozva értelmeztük. A pártok mindenütt marginális szerepet töltenek be, de 
jelen vannak a tiltakozások piacán. A demokratikus stabilitás szempontjából kedve
zőnek tűnik, hogy a politikai pártok eszerint elsősorban a parlamentben fejtik ki akti
vitásukat, és nem a parlamenten kívüli tiltakozással foglalkoznak. Nagymérvű tiltako
zási részvételük arra vallana, hogy bajok vannak a parlamenti demokrácia funkcio
nálásával, a parlamenti pártok tevékenységükhöz nagymértékben a parlamenten kí
vüli tiltakozás révén szereznének legitimációt. Szlovákia esetében a legnagyobb a 
parlamentben képviselettel rendelkező pártok tiltakozása, amire az akkori kormány 
és parlamenti ellenzék közötti éles konfrontáció adhat magyarázatot. Különösen a
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magyar kisebbségnek a parlamentben is hellyel rendelkező pártjai kompenzálhatták 
hiányzó parlamentáris hatékonyságukat a parlamenten kívüli tiltakozás eszközeinek 
felhasználásával (az önálló Szlovákia politikai rendszeréről lásd Kusy 1994: 279 skk; 
a szlovákiai magyar pártokról Malova 1995: 200 skk). A parlamenti pártok tiltakozá
sának aránya jóval a szlovák értékek alatt van Magyarországon és Szlovéniában. A 
magyar értékek valamivel magasabbak a szlovénokénál, itt okként szintén a kor
mány és az ellenzék közötti politikai konfrontációt lehet feltételezni bizonyos politikai 
témákban, mint például a média kontrollja vagy az egyházak állami támogatása.

A civil szervezetek részvétele a tiltakozásokban mindhárom országban 90 száza
lék fölött volt 1993-ban, s ez a civil társadalom magas fokú újjászerveződésére utal, 
ami meglepetés a kommunizmus hosszú évtizedes szervezeti monopóliuma után 
(Bibic-Graziano 1994). Szlovéniában volt a legnagyobb a civil szervezetek részvéte
le a tiltakozásokban 1993 folyamán, ezt szorosan követi Magyarország, s valamivel 
alacsonyabbak a szlovák értékek. A civil szervezetek részvétele a tiltakozásban nem 
tér el jelentős mértékben a három országban, s ez a civil szervezetek kiegyensúlyo
zott szerepére utal a posztkommunista Közép-Európában.

9. táblázat
Civil szervezetek részvétele a tiltakozásban 
(a részt vevő civil szervezetek százaléka)

Magyarország Szlovákia Szlovénia

Civil szervezetek száma 104 38 90

százalék százalék százalék
Parlamenten kívüli pártok 4,8 7,3 3,2
Szakszervezetek 28 24,3 39,1
Paraszt szervezetek 1,8 2,4 3,5
Üzemi tanács, sztrájkbizottság 0,9 7,3 32,6
Érdekképviseleti szervezetek 2,8 17 2,1
Ifjúsági szervezetek 7,4 4,8 1,1
Etnikai kisebbségek szervezetei 2,8 4,8 1,1
Szkinhedek 1,8 0 0
Alternatív mozgalmak 14 7,3 1,1
Lokális, regionális szervezetek 3,7 4,87 9,7
Más politikai mozgalmak 14,9 4,87 0
Római Katolikus egyház 0 0 0
Más egyházak, vallási közösségek 4,8 0 0
Más szervezetek 8,4 4,8 4,3
Szervezetek hálózata 0,9 2,7 0

Összesen 97,1 92,7 97,8
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Kelet-Közép-Európában a tiltakozások megszervezésében centrális szerepük van a 
szakszervezeteknek. A szakszervezetek állnak mindhárom országban a lista elején a 
„tiltakozás piacán" 1993-ban. Szlovéniában a tiltakozások a leginkább gazdasági 
jellegűek, arányuk, ha a sztrájkbizottságok és az üzemi tanácsok arányát hozzáad
juk a szakszervezetekéhez, akkor 77 százalék felett van (a szlovén politikai rend
szerről különös tekintettel a korporatizmusra lásd Bibic-Graziano 1994: 355-449). A 
magyar szakszervezetek részesedése jóval kisebb a tiltakozásokban, aminek oka 
bizonyára az, hogy 1993-ban a szakszervezetek és a többi érdekképviseleti szerve
zetek szerepe kevésbé volt tisztázott, mint Szlovéniában. Csak 1994-ben realizálódik 
a szakszervezetek és a magyar kormány között létrejött megállapodás a szakszer
vezeti vagyonnak és a társadalom- és egészségbiztosítási alapoknak, illetve fel
ügyelőbizottságaiknak az érdekképviseleti választások eredményei alapján történő 
elosztásáról (lásd Brusis 1994: 25 skk). Szlovéniában rendelkeznek a dolgozók a 
legtöbb tapasztalattal a sztrájkok és az üzemi önigazgatás terén a többi a volt 
blokkországhoz képest, és itt intézményesítették a rendszerváltás után a legmesz- 
szebbmenőkig a sztrájkjogot, beleértve a munkahelyek elfoglalásának jogát is. Szlo
vákiában még a magyarországinál is csekélyebb szerepet játszanak a tiltakozásban 
a szakszervezetek és üzemi tanácsok. Itt a „tripartizmusnak" nevezett rendszer kere
tein belül, a munkaadók, a munkavállalók, az állam vesznek részt a korporatív 
egyeztetésekben, és az új állam első évében még nagyobb konformitást várnak el a 
szakszervezetektől a politikában, mint korábban avagy később (Szomolanyi 1993: 
40 skk). Szlovákiában a „white collar workers" típusait szervező érdekképviseleti 
szervezetek nagyobb szerepet töltenek be a tiltakozásban, mint a másik két ország
ban, mivel a Meciar vezette kormányzat kevésbé képviselte a modernizációs elköte
lezettségű értelmiségieket, menedzsereket, vállalkozókat, és az orvosok, vállalkozók, 
tanárok és diákok szervezetei nagyszabású tiltakozó kampányokat szerveztek 1993- 
ban a kormány politikája ellen.

A magyar civil társadalom tiltakozása tűnik 1993-ban a leginkább „politikusnak". 
A politikai mozgalmak, ifjúsági és alternatív mozgalmak itt vesznek részt a legna
gyobb mértékben a tiltakozások megszervezésében. A civil szektor magyarországi 
politizálódása feltehetőleg a szakszervezetek szerepének és hatalommegosztásának 
bizonytalanságaira, valamint a kormányzat és az ellenzéki politikai szervezetek kö
zötti éles konfliktusra vezethető vissza (Kurtán-Sándor-Vass 1994). A vallás körüli 
konfliktusok csak Magyarországon játszanak szerepet 1993-ban, mivel a kormány a 
vallási közösségek számára korábban megállapított állami támogatását csökkenteni, 
illetve megszüntetni kívánta az ún. „destruktívnak" nevezett, például a „scientology” 
és Krishna stb. csoportok esetében. Hasonlóan politizálódott konfliktusok játszódtak 
le ebben az évben Magyarországon a tömegtájékoztatás politikai ellenőrzése, illetve 
az egyházi vallásoktatás és iskolaügy kapcsán (Gombár et al. 1994). Ilyen és ha
sonló típusú konfliktusok járultak hozzá az év során civil a társadalom politikai moz
galmainak mobilizálódásához -  sokkal inkább, mint Szlovéniában vagy Szlovákiá
ban.
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A „két világháború közötti konfliktusvonalak visszatéréséről a kommunizmus utáni 
politikában” forgalomban van egy közkeletű feltételezés, amely valahogy úgy áb
rázolja ezt, mint a „mélyhűtőből felolvasztott mirelit” újrafelhasználását (Rupnik 1990: 
5 skk; Schiermacher 1990). Vizsgálatunk eredményei alapján azonban nem látjuk 
ma a katolikus vagy más egyház előtérbe kerülését, sem pedig a parasztok mobili
zációját visszatérni, kivéve Szlovéniát, ahol az 1993-as év egyik legnagyobb tiltako
zása a parasztoknak az ország egész közlekedését megbénító blokádja volt. A ka
tolikus egyház hiányzó mobilizációja azon is alapulhat, hogy az egyház mindegyik 
vizsgált ország kormányzatában erős szövetségesekkel rendelkezett, és igényeinek 
érvényesítésében egyáltalán nem volt ráutalva a nyilvános tiltakozásokra. A hagyo
mányos rurális társadalom a vizsgált országokban oly mértékben felbomlott az ipa
rosítás és az urbanizáció révén, hogy a klasszikus „urbanista" és a „populista” konf
liktusa nem felel meg többé a társadalmi realitásoknak (Sterbling 1994: 6 skk). 
Azonban ennek a konfliktusvonalnak a fennmaradása, illetve visszatérése figyelhető 
meg az intellektuális szubkultúrák vitáiban, függetlenül a szélesebb társadalmi támo
gatástól, a két világháború között még meglévő társadalmi bázist nélkülözve 
(Schöpflin 1991: 60 skk).

Az a „cleavage” , konfliktusvonal, amely az etnikai kisebbségek mentén, a kelet- 
közép-európai régióban nagyon erős volt a 20. században, a kommunizmus utáni 
politikában is fennmaradt -  mint vizsgálatunk eredményei is mutatják. A kisebbségi 
tiltakozások Szlovákiában a legjelentősebbek, a mintán belül a legnagyobb etnikai 
kisebbségi aránnyal rendelkező országban, ahol a legélesebb a konfliktus a kisebb
ségek helyzete körül ebben az évben. Magyarországon nincsenek nagyobb, terüle
tileg elhelyezkedő etnikai kisebbségek, és a kisebbségek tiltakozásai 1993-ban kizá
rólag a cigányság köréből származnak. Ezek a tiltakozások összefüggésben vannak 
a rasszista szkinhed szubkultúrák tiltakozásaival, amelyek ugyancsak kizárólag Ma
gyarországot jellemzik ebben az évben. A kisebbségek körüli konfliktus Magyaror
szágon főként a városi miliőben jelenik meg, a rasszizmus-ellenes, illetve a rasszista 
szubkultúrák konfliktusában, s a cigányság, valamint a színes külföldiek integrációjá
nak kérdése körül alakul ki.

Szlovéniában az olaszok és a magyarok, a két ún. „államalkotó kisebbség” jogait 
az alkotmány az ismert európai modellek közül a legnagylelkűbben biztosítja (Cons
titution of the Republic Slovenia. Ljubljana 1992. 34-36). Azonban, mint azt a vizs
gálatunkban szereplő egy-egy olasz és magyar tiltakozás szlovén visszhangja mu
tatja, az e kisebbségeknek alkotmányosan biztosított jogok realizálásának kísérletét 
a gyakorlatban a szlovén többségi társadalom viszonylag egységesen elutasítja.

A vallási közösségeknek, az etnikai kisebbségeknek és a rurális paraszti közös
ségeknek a vizsgálatunkban megmutatkozó viszonylag alacsony részvétele a tiltako
zásokban a tiltakozási kultúra modernizálódására, „europaizálódására” utal, s nem a 
hagyományos konfliktusok eluralkodását mutatja. Amennyiben főként hatalompoliti- 
kailag és gazdaságilag motivált, materiális és disztributív konfliktusok uralják a tilta
kozásokat és nem etnikai közösségi összeütközések válnak uralkodóvá, és nem a
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szimbolikus konfliktusok kerülnek előtérbe, úgy a konfliktus alanyai között nagyobb 
a kompromisszumok kialakításának az esélye, s az erőszak eszkalációja elkerülhe
tővé válik (Oberschall 1973).

A parlamenten kívüli pártok részvétele Szlovákiában volt a legnagyobb a vizsgált 
év tiltakozásaiban. Az esetek többsége a parlamenten kívüli magyar pártok tiltako
zásaira vonatkozik, amelyek a parlamenti hellyel rendelkező magyar pártokkal együtt 
tiltakoznak a kisebbséget érintő kérdésekben (Malova 1995). Helyi és regionális 
szervezetek részvétele a tiltakozásokban Szlovéniában a legnagyobb, talán a volt 
jugoszláv önigazgatási tradíció okán. A hasonló szervezetek szerepe marginális a 
magyar avagy a szlovák tiltakozási kultúrákban.

A tiltakozásokban részt vevő szervezetek áttekintését a három országban azzal 
zárhatjuk, hogy a következő trendek érvényesülését hiposztazálhatjuk mintánk alap
ján a posztkommunista Közép-Kelet-Európában jellemző tiltakozásokban.

1. A tiltakozások nagymérvű szervezettsége, a spontaneitás marginális szerepe.
2. A civil szervezetek dominanciája a tiltakozások szervezésében és finanszírozá

sában.
3. A gazdasági és hatalompolitikai konfliktusok az uralkodóak a tiltakozások mo

bilizálásában, és az etnikai, vallási és más tradicionális konfliktusok szerepe margi
nális.

4. A tiltakozási kultúra kialakulását és a társadalmi politikai tiltakozások mobilizá
cióját összefoglalóan a demokratikus, a politikai részvételre épülő politikai kultúra 
kiépülésének és a demokrácia stabilizálódásának a jeleként értelmezhetjük.

Ezek a sajátosságok, amelyek -  jóllehet különböző mértékben -  a felmérésünk
ben szereplő mindhárom közép-kelet-európai ország tiltakozási kultúráját jellemzik 
1993-ban, összességében kedvezőek a demokratikus politikai kultúra kialakításának 
és a demokrácia intézményesítésének szempontjából. A tiltakozás kultúrája fontos 
eleme a posztkommunista demokráciáknak. A civil társadalom újjáéledése és az új 
társadalmi-gazdasági és politikai szerkezet stabilizálódása szempontjából jelentős a 
tiltakozási kultúrának, a politikai kultúrakutatás eddig elhanyagolt elemének a szere
pe. A tiltakozási kultúra vizsgálata fontos felismeréseket és elemzési alternatívákat 
nyújthat az új demokráciák stabilitásának és instabilitásának elemzése számára.

Nem a kvantitatív aspektusok, hanem a kvalitatív jellegzetességek a fontosak a 
tiltakozási kultúra és a demokratikus stabilizáció viszonyának elemzésében. Mint ku
tatásunk eredményei megmutatták, jóllehet Szlovéniában volt relatív és abszolút ér
telemben is legnagyobb a „nyugtalanság" 1993-ban, a szervezett és elsősorban 
gazdasági irányultságú tiltakozások feldolgozása kisebb problémát jelentett a politi
ka számára, mint a mennyiségileg abszolúte és relatíve jóval szerényebb mértékű, 
de közvetlenebbül politikai tiltakozásoké Magyarországon és Szlovákiában, ahol a 
szimbolikus és közösségi konfliktusok jóval erősebbek az etnikai kisebbségek politi
kai szubkultúráinak környezetében.
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Földesiné Szabó Gyöngyi

MAGYAR NB l-ES LABDARÚGÓ-MÉRKŐZÉSEK 
NÉZŐINEK TÁRSADALMI ÖSSZETÉTELE ÉS MOTIVÁCIÓI

1. A téma kutatásának előzményei

A labdarúgó-szurkolók viselkedése két-három évtizede, a futball-huliganizmus1 tér
nyerése óta kitüntetett téma a sportszociológiában. A kutatások bölcsője Nagy-Bri- 
tannia volt, ahol elsősorban a nézőtéri agresszió kialakulásának társadalmi gyökereit 
(Taylor 1971; 1975; 1982; Dunning et al. 1984), terjedésének gazdasági és szocio- 
kulturális okait (Caroll 1980; Pratt-Salter 1984; Maguire 1986), társadalmi osztály-, 
illetve réteg-meghatározottságát (Clarke 1978; Dunning et al. 1982), valamint meg
előzésének és jogi szabályozásának lehetőségeit (Marsh 1977; 1982; Trivizas 1980; 
1984; Lewis 1982) tanulmányozták. A labdarúgó-stadionokban bekövetkezett tö
megkatasztrófák -  különösképpen a brüsszeli Heysel Stadionban 1985 májusában 
lejátszódott tragédia -  hatására a futballnézők magatartását elemző vizsgálatok 
mind földrajzi értelemben, mind tematikusán kitágultak. Nyugat-Európa-szerte2 ug
rásszerűen nőtt a kérdéskör kutatását megrendelő intézmények (labdarúgócsapat, 
illetve pályatulajdonosok, klubok, önkormányzati testületek stb.) száma és köre. Bár 
az érdeklődés középpontjában még mindig a rendbontók álltak3, a kutatók egy ré
szének figyelme a nem deviáns szurkolók felé fordult (Lamon-Famaey 1981; Duke 
1991), és megjelentek az első szintetizáló, elméleti munkák (Dunning et al. 1990; 
Johansson 1987; Brug 1988; Taylor 1990).

Kelet-Európábán a „szocialista" rendszer erodálódásának megindulása előtt nem 
volt mód (és esély) a labdarúgó-huliganizmus társadalmi összetevőinek megismeré
sére: a vandalizmus jelenlétét a lelátókon hivatalosan évtizedeken át tagadták, egy 
sor alapvető dokumentum (például a rendőri beavatkozások és letartóztatások szá
ma, indokai, következményei, az orvosi beavatkozások száma, jellege stb.) hozzá
férhetetlen volt, és nem történt meg a szurkolással kapcsolatos egyéb társadalmi 
problémák feltérképezése sem. Az a néhány felmérés, amely a szurkolást vette gór
cső alá -  például a nézők azonosulását a versenyzőkkel és a sportegyesülettel (Ciu- 
pak 1973), a munkások szurkolási szokásait (Matveyev et al. 1980), a sportnak mint 
látványosságnak a szerepét (Ponomarjev 1980) -  a lényegi problémákhoz képest 
periferikus kérdéseket tárgyalt.4

A labdarúgó-szurkolók viselkedésformáinak és egyáltalán a szurkolásnak mint 
társadalmi jelenségnek a kutatása a hazai sportszociológiában is fehér folt. Bizo
nyos szabadidősport-vizsgálatokban ugyan már a hetvenes évektől kezdve esett 
szó arról, hogy járnak-e sportmérkőzésekre a lakosság különböző társadalmi-de
mográfiai csoportjai, de az ily módon összegyűjtött adatok szerény melléktermékek 
voltak. Valamivel többet mondtak a magyar szurkolókról (motivációikról, beállítódá-
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sukról, sportág-preferenciáikról stb.) azok az értékkutatások, amelyeket rokontémák
ban folytattak például a sportesemények társadalmi szerepéről (Földesiné-Krawczyk 
1982), vagy általában sportesemények és speciálisan az olimpiai sportközvetítések 
nézettségéről (Földesiné 1989; Diósi 1990.), de ilyen kérdésfeltevésű felmérések is 
kivételszámba mentek, és tulajdonképpen ezek sem a szurkolókról és/vagy a szur
kolásról szóltak. A heyseli dráma itthon sem maradt reflexió nélkül. A „szűkebb" 
szakmából Laki László, a „tágabb" szakmából, a sporttémájú szociográfia művelői 
közül, Kocsis L. M. fejtette ki gondolatait a megrázó események kapcsán (Laki 
1986; Kocsis 1986).

„Balesetek mindig voltak. Mint a fenti összeállításból kitetszik, régen is haltak meg 
emberek futballpályák nézőterén. (Az előző két oldalon a szerző felsorolja a világ nagy 
futballkatasztrófáit. -  FGy). De míg korábban szinte mindig a vakvéletlen, mondhatni 
baleset következtében, ahogy a mához közeledünk, egyre inkább erőszak, az emberek 
egymás ellen fordulása okozza a tragédiákat. Brüsszel ilyen tekintetben valamiképpen 
tetőpontja volt egy hosszan érlelődő folyamatnak, és ami miatt szinte minden hasonló 
korábbit felülmúlt: mert a szemünk előtt játszódott le. Egyenes adásban! Fliszen száz
milliók ültek abban az órában a képernyők előtt a játékra kíváncsian. Ami történt, velünk 
történt tehát. Velünk -  ha egy könyvnek mondanivalója kell legyen, akkor ennek ez," 
(Kocsis 1986. 22-23.)

Az 1985-ös brüsszeli tragédiára való reflektálás azonban csupán közjáték ma
radt. Folytatás nem következett: a magyar sportszociológia továbbra is negligálta a 
témakör kutatását, s egyáltalán nem azért, mintha a magyar labdarúgópályákon 
minden rendben lett volna. Egyrészt itt is szaporodtak az aggasztó jelek: a politikai 
diktatúra enyhülésével párhuzamosan mind többet lehetett megtudni az egyre nö
vekvő nézőtéri erőszakról. Másrészt a futballmérkőzések látogatottsága drasztikusan 
csökkenő tendenciát mutatott, s ma sem tudni pontosan, mennyiben befolyásolta a 
nézőszám alakulását az agresszió terjedése és mennyiben a játék színvonalának 
süllyedése. Ezek a problémák szinte kiáltottak társadalmi összefüggések, okok, ma
gyarázatok kereséséért, tudományos elemzésért. Akkor hát miért hallgatott a sport
szociológia?

Lehetne itt kritikát (és önkritikát) gyakorolni, és azzal érvelni, hogy a sportszocio
lógusok kerülték a nyílt ütközéseket, s ezért „elhajoltak" a kihívás elől, nem vállalkoz
tak e kényes, feltehetőleg a makrostruktúrához, a fennálló rendszer bírálatához is 
vezető kérdéskör tanulmányozására. Ha a heyseli katasztrófa előtti évtizedeket néz
zük, valószínűleg van némi igazság ebben az érvelésben, bár a „képlet", periódustól 
függően, akkor is összetettebb volt. Meggyőződésünk szerint azonban 1985 után 
többről, másról van szó. Úgy véljük, hogy -  bár a labdarúgás Magyarországon még 
„romos" állapotában is kitüntetett helyet foglalt el a sportpolitikában -  a nyolcvanas 
évek közepétől már nem kellett volna túl nagy politikai bátorság a szurkolói maga
tartásformák vizsgálatához, s az évtized végére már a nézőtéri devianciákról is lehe
tett volna értekezni. Feltevésünket alátámasztja az a tény, hogy akkorra a korábban 
agyonhallgattatott társadalmi devianciák és beilleszkedési zavarok kutatása is -  az 
öngyilkosságtól kezdve, a bűnözésen, alkoholizmuson és mentális betegségeken át 
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a prostitúcióig, a homoszexualitásig és kábítószer-fogyasztásig -  szabad jelzést ka
pott bizonyos határokon belül.

Közelebb járunk a valódi okokhoz, ha emlékeztetünk arra: a labadarúgó-huliga- 
nizmus, de még a nem deviáns szurkolói szokások sem az a téma, amelynek kuta
tásához -  a hazai sportszociológiában eléggé általános és a sportszociológusok 
által kénytelen-kelletlen tudomásul vett gyakorlat szerint -  tisztán egyéni érdeklődés
ből kiindulva, egy-két személyes vállalkozásként, kevés pénzből neki szabadna látni. 
E tárgykörök tudományos megközelítéséhez (is) elengedhetetlen jó néhány érintett 
intézmény, szervezet (sportegyesületek, szövetségek, pályafenntartók, rendfenntartó 
szervezetek, városi, területi -  állami és társadalmi - testületek stb.) aktív közreműkö
dése és a kutatások finanszírozása: érdektelenségük, közömbösségük esetén, 
szponzorálásuk híján a kutatói próbálkozások eleve kudarcra vannak ítélve. Azokban 
az államokban, ahol tudatosan felvették a harcot a nézőtéri vandalizmus ellen (pél
dául Nagy-Britanniában, Olaszországban, Németországban, Hollandiában, Belgium
ban), már létezik pályán kívüli „osszjáték" a labdarúgó-szurkolók vizsgálatában, sőt 
nemzetközi szinten is erősödik a kooperáció.5

Hazánkban, a labdarúgó-stadionokban tért hódító vandalizmus ellenére, az érin
tett intézmények a problémák megoldásához ma sem tartanak igényt a társada
lomtudományok segítségére. Amikor 1991-ben hozzákezdtünk a szurkolókkal 
kapcsolatos kutatások terén meglévő szakmai adósságunk törlesztéséhez, ezúttal 
sem támaszkodhattunk megrendelőkre, szponzorokra a labdarúgás szférájából, a 
sportklubokból.

A magyarországi empirikus felmérések ötlete nem is hazai berkekből származott. 
A kutatás az angliai Salford University Szociológia Tanszékének javaslatára indult, 
egy Kelet-Nyugat összehasonlító vizsgálat részeként. Az angol szakértőkkel közö
sen kialakított kutatási koncepció alapján 1991 őszén próbafelmérést végeztünk 
négy hazai NB l-es labdarúgócsapat nézőinek körében. A következő évben -  fel
használva az 1991. évi adatgyűjtés tapasztalatait és figyelembe véve az itthoni vi
szonyokat -  kibővítettük a kutatás céljait, feladatait, kérdésfeltevéseit, kiszélesítettük 
a vizsgálatba bevont NB l-es csapatok (stadionok) nézőinek körét és empirikus fel
mérést végeztünk a magyar labdarúgó-szurkolókról.

A kutatás célja

A kutatás fő célja az volt, hogy megismerjük a magyar NB l-es labdarúgó-mérkőzé
sek nézőinek szurkolási szokásait, a szurkolói magatartásformák jelenségvilágát és a 
szurkolók cselekvéseit vezérlő értékeket. Az empirikus vizsgálat a következő kérdé
sek megválaszolására törekedett:

-  Milyen a magyar NB l-es labdarúgó-mérkőzések közönségének demográfiai, 
szociológiai összetétele?
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-  Melyek a különböző demográfiai, szociológiai jellemzőkkel rendelkező nézők 
szurkolásának motivációi?

-  Melyek a nézők mérkőzéslátogatással kapcsolatos általános és sajátos 
szokásai?

-  Melyek a domináns szurkolási szokások a mérkőzések időtartama alatt?
-  Milyen a szurkolók labdarúgással kapcsolatos értékszemlélete?
-  Milyen azonosságok és különbségek figyelhetők meg a fenti kérdésekben a 

hazai és a vendégszurkolók, valamint a fővárosi és a vidéki mérkőzések nézői kö
zött?

Néhány sajátos módszertani probléma

A nemzetközi szakirodalom tanúsága szerint a szurkolók körében folytatott empiri
kus felmérések módszertani szempontból legkritikusabb szakasza a mintavételi eljá
rás, mivel rendkívül nehezen oldható meg a vizsgálati minta kijelölésének mindkét 
kardinális problémája: az alapsokaság meghatározása és az azt reprezentáló minta 
kiválasztása. A szurkolók általában provizórikus, mobil alapsokaságot jelentenek, 
még azokban az esetekben is, amikor számottevő részük a jól működő bérleti és a 
pártolótagsági rendszer segítségével azonosítható. Leszámítva ugyanis egy többé- 
kevésbé állandó csoportot, más a szurkolók összetétele bajnoki, kupa- és váloga
tott mérkőzéseken, az egyes kategóriákon belül más ősszel és tavasszal, más eső
ben és napsütésben, más idén, mint tavaly vagy jövőre. így az alapsokaság térben 
és időben csak relatíve pontosítható, illetve az elvileg behatárolható alapsokaságok
ra, például egy bajnoki évad valamennyi elsőligás mérkőzésének nézőire, vagy egy 
naptári év valamennyi válogatott és kupamérkőzésének nézőire gyakorlatilag, anyagi 
és technikai okok miatt, nem lokalizálható a vizsgálat.

Még súlyosabb módszertani gond a vizsgálati minta kiválasztása. Kivéve azokat 
a külföldi vizsgálatokat, ahol a bérletesek többezres név- és címlistája a kiinduló 
alap, a szociológiában elterjedt és bevált mintavételi eljárások csődöt mondanak. 
Előzetes tervek ugyan készíthetők és készítendők, de a minta tényleges kiválasztá
sára esetenként mégis igen rövid idő, stílszerűen és némi túlzással fogalmazva, „két 
félidő" áll rendelkezésre.

Áttanulmányozva a hasonló kutatások módszertani leírásait6 és leszűrve az 
1991/92-es labdarúgó évadban végzett próbafelmérés tapasztalatait, a vizsgálatot 
az 1992/93-as NB l-es labdarúgó-mérkőzések nézőire lokalizáltuk 7 A mintavételt két 
lépcsőben végeztük: először a stadionokban a helyszínen mintát vettünk, majd a 
második szakaszban pontosítottuk az előzetes mintát. Erre a sorrendre azért volt 
szükség, mert a helyszínen végzett mintavételnél csak az előző évi NB l-es labdarú
gó-mérkőzések nézettségi adataira támaszkodhattunk, és ezek alapján becsültük 
meg a várható nézőszámokat.
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A vizsgálati minta tagjainak kiválasztását a stadionokban kérdezőbiztosok végez
ték. Az interjúalanyokat a nézőtér különböző részeiről választottuk ki: a hazai és a 
vendégszurkolók részére fenntartott szektorokból, az állóhelyekről és az ülőhelyek
ről, a kapu háta mögül, az ún. hajlatból, és külön a „kemény mag” által elfoglalt 
szektorokból. Mindegyik szektorban az egyszerű véletlen kiválasztás elvét (a véletlen 
számok módszerét) próbáltuk alkalmazni. Valamennyi érintett stadionban mind az 
őszi, mind a tavaszi szezonban három-három mérkőzésen történt adatfelvétel: az 
évad kezdetén, közepén és végén.

A teljes sokaság létszámát pontosan csak a szezon végén lehetett megállapítani, 
meghatározásakor a Nemzeti Sport nem hivatalos statisztikáját vettük alapul.8

A teljes alapsokaság létszámának pontosítása után a beérkezett kérdőívekből 
egyszerű véletlen mintavétellel választottuk ki azokat, amelyeket vizsgálatunkban fel
használtunk, mégpedig oly módon, hogy minden NB l-es labdarúgócsapat hazai 
nézőszámának 0,2 százaléka került a vizsgálati mintába.

Az alkalmazott mintavételi mód garancia arra, hogy a vizsgált minta a sport
egyesületi hazai nézőszámok szerint és regionálisan pontosan reprezentálja a teljes 
alapsokaságot.9 A vendégszurkolók minden bizonnyal felülreprezentáltak, de nem 
tudjuk korrektül megállapítani, hogy a hazai és a vendégszurkolók aránya a mintá
ban mennyire közelít az alapsokaság megfelelő jellemzőihez, miután az utóbbiakról 
nincsenek megbízható adatok.10 Ugyanez mondható el az alapsokaság további, 
szociológiai szempontból releváns ismertetőjegyeiről, a nemenkénti, életkor, iskolai 
végzettség, foglalkozás stb. szerinti megoszlásáról is. A vizsgált minta összetétele a 
fentiek alapján, ebben a metodológiai szempontból speciális helyzetben, egyébiránt 
jóval többet jelent a módszertani eljárás helyességét igazoló, szokásos információ
nál; itt a felmérés egyik részeredményének tekinthető. Ugyanakkor hangsúlyoznunk 
kell, hogy miután a mintavétel sajátosságai miatt a megbízhatóság nagyságrendje 
(hibaszázalék) nem számítható ki, a kapott eredmények csak korlátozott érvénnyel 
általánosíthatóak.

Az empirikus vizsgálat fő adatgyűjtési módszere a standardizált kérdőíven alapu
ló személyes interjú, a részt vevő megfigyelés és a mélyinterjú volt.

A kérdőív gerincét, a későbbi összehasonlítás reményében, a nemzetközi kutató- 
csoporttól átvett kérdések alkották, amelyeket kiegészítettünk néhány magyar vonat
kozású, illetve érdekeltségű kérdésfelvetéssel. A kérdőív döntően zárt és válaszalter
natívákat kínáló, kisebb részben nyitott kérdéseket tartalmazott.

A „participation observation" strukturált és strukturálatlan megfigyelésből állt. A 
megfigyelők egyik csoportjának a mérkőzések körülményeiről, hangulatáról, a hazai 
és a vendégcsapat játékára, a bíróra és a szurkolótársakra vonatkozó észrevételek
ről kellett feljegyzéseket készítenie. A megfigyelők másik része a szurkolói „kemény 
mag” magatartásformáinak jelenségvilágáról, normasértő akcióiról és ideológiai ele
meket tartalmazó megnyilvánulásairól gyűjtött információkat. Végül a megfigyelők 
harmadik csoportja strukturálatlan megfigyelést végzett, vagyis leírt minden olyan
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feltűnő, szokatlan, szembeötlő, érdekes eseményt, mozzanatot, amit az adott mér
kőzés előtt, alatt és után említésre méltónak tartott.

Mélyinterjút szurkolókkal (n=34), nézőtéri alkalmazottakkal -  jegyszedőkkel, 
pénztárosokkal, árusokkal -  (n=27), valamint az érintett NB l-es labdarúgócsapatok 
sportegyesületének, szakosztályának munkatársaival (n=22) végeztünk.

Az adatgyűjtést a speciális kettős (adatgyűjtési és mintavételi) feladatra felkészí
tett kérdezőbiztosok és megfigyelők végezték.

Az adatfeldolgozás során nagy hangsúlyt kapott az összegyűjtött információk mi
nőségi elemzése. Az adatok mennyiségi értékelését IBM Series I. típusú számítógé
pen végeztük. Tapasztalatainkat hét íves kutatási beszámolóban foglaltuk össze 
(Földesiné 1994b). Tanulmányunkban, a rendelkezésünkre álló hely szűkössége mi
att, csak arra van mód, hogy ízelítőt adjunk két részterület eredményeiről.

Magyar NB l-es labdarúgó-mérkőzések szurkolóinak demográfiai, 
szociológiai összetétele

A korábbi évtizedekben, az akkor még zsúfolt hazai labdarúgó-stadionokban nem 
készültek tudományos felmérések, így nincsenek megbízható adataink a futball egy
kori közönségének társadalmi-demográfiai összetételéről. Korabeli művészeti alko
tások (film, irodalom), sajtótermékek, rádióműsorok és szemtanúk visszaemlékezé
sei alapján azonban jó okunk van feltételezni, hogy harminc-negyven évvel ezelőtt a 
magyar labdarúgásnak széles társadalmi bázisa volt, nézői tág körből kerültek ki. A 
közönség összetétele az elmúlt időszakban számottevően megváltozott: a kilencve
nes évek elején Magyarországon NB l-es labdarúgó-mérkőzésekre jobbára ala
csony iskolai végzettségű és társadalmi státusú, fiatal felnőtt férfiak járnak.

A férfiak dominanciája a labdarúgó-stadionok nézőterein hétköznapi ismereteink 
szerint is nyilvánvaló. Miként világszerte, a futball Magyarországon is a férfiak sport
ja. A hasonló jellegű külföldi munkák általában tíz százalék körüli női labdarúgó szur
kolóról számolnak be. Egy brit kutatócsoport, amely két angliai labdarúgócsapat 
nézőközönségét tanulmányozta, kilenc-tíz százalék női szurkolóról tudósított (Mal
colm és mások, 1993). Két német szerző tíz sportágban vizsgálta a szurkolók szo
ciális összetételét és a labdarúgásban regisztrálta a legkevesebb női drukkert, 
kevesebb, mint tíz százalékot (Messing-Lames 1992). Egy cseh kutató a labdarú
gás és tucatnyi más, kevésbé népszerű sportág publikumát mérte fel, s azt állapítot
ta meg, hogy futballmérkőzéseken számottevően kevesebb női néző van, mint más 
labdajátékok meccsein, mindössze nyolc százalék, szemben például a kosárlabdá
val, ahol 34 százalék (Slepicka 1989). A fentiektől lényegesen magasabb női szur
kolói arányt az olaszok közöltek, akik a bolognai „ultrák” csoportjában a lányok 17,1 
százalékos részesedését tapasztalták (Roversi 1991).

A férfiak túlsúlya a hazai NB l-es labdarúgó-stadionok lelátóin is nyilvánvaló: a 
meccsek közönségének 87,58 százaléka férfi, 12,42 százaléka nő.
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A hazai csapat szurkolói között relatíve sokkal több, mintegy négyszer annyi nő 
van, mint a vendégszurkolók körében. A lányok, asszonyok saját lakóhelyükön még 
csak kimennek egy-egy meccsre, de idegenbe már nem követik a csapatokat.

A fővárosban jóval több hölgy jár mérkőzésre, mint vidéken, 3:1 az arány. A 
férfiak között házasok és nőtlenek egyaránt vannak a stadionokban, a női szurkolók 
minimális kivétellel hajadonok és elváltak. Úgy tűnik, miként oly gyakran az aktív 
sportolás, a meccsrejárás is abbamarad a házasságkötés után a leányként még 
szurkoló hölgyek számára, mert elfogadják azt a hagyományos és hazánkban az 
alacsonyabb társadalmi rétegekben, csoportokban ma is uralkodó szerepmegosz
tást, amely szerint munkaidőn túl csak a férfi járhat-kelhet önállóan, tetszésének 
megfelelően a (kül)világban, a nők helye a családi tűzhely mellett van. Vagyis amíg 
a férj (jó esetben fiaival) kimegy a labdarúgó-mérkőzésre, addig a feleség (lányai
val) otthon takarít, mos, főzi „urának” a vacsorát.

A szurkolók életkorát tekintve a legfeltűnőbb a húsz éven aluliak és a középkorú
ak nagymértékű távolmaradása a mérkőzésekről (lásd 1. ábra). A nézőteret a fiata
lok uralják, a szurkolók majdnem fele harminc éven aluli, de kevés a kisgyerek és a 
serdülőkorú, a nézők egyharmada a húszas éveiben jár.

A szurkolók életkori megoszlása (n = 2608)

százalék

alatt fölött

1. ábra
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Hiányoznak a javakorabeli férfiak. Különösen az 50-60 évesek fogytak el a tribünök
ről, miként sajnos az egész társadalomban, jelenlétük mindössze 6,59 százalékos. 
Ebből a korcsoportból többnyire a munkanélküliek, a rokkantnyugdíjasok és a kor
kedvezményes nyugdíjasok látogatják a stadionokat, a még aktívaknak erre feltehe
tőleg nem jut idejük, energiájuk.

A hatvan év felettiek csoportja nagyobb, tíz százalék feletti, s azok alkotják, akik 
az ötvenes, hatvanas években végigszurkolták a labdarúgás fénykorát és azóta is 
hűségesen kitartanak mellette. Nem kevesen vannak közöttük olyan hetven év felet
tiek, akik még a második világháború előtt kötelezték el magukat csapatuk mellett.

Az idős szurkolók nagy száma alapvetően eltérő sportszocializációjukkal indokol
ható, s csak részben függ össze azzal a ténnyel, hogy már felette vannak a nyugdíj- 
korhatárnak, közel egynegyedük ugyanis nem nyugdíjas. Még kevésbé döntő az, 
hogy a magyar társadalom „öregedett" az elmúlt évtizedekben, vagyis emelkedett 
az időskorúak aránya, hiszen az élemedett korúak között a hölgyek vannak túlsúly
ban.

Külföldi beszámolókban kevesebb idős és több fiatal labdarúgó-szurkolóról ol
vashatunk. Például az említett cseh kutató a nyolcvanas évek végén országában hat 
százalék hatvan év feletti és 25 százalék tizennyolc év alatti labdarúgó-szurkolót 
talált; az angol vizsgálatok pedig 25-30 százalék húsz éven aluli és 10-15 százalék 
ötven éven felüli nézőről számolnak be.

A labdarúgó-szurkolókat gyakran vádolják azzal, hogy többségükben műveletle
nek, kultúrálatlanok. Mi tagadás, a vádak ezúttal megalapozottaknak bizonyultak: 
majd 20 százalékuk nem fejezte be az általános iskolát és mindössze 2,34 százalék 
közöttük a diplomások aránya (lásd 2. ábra).

A szurkolók iskolai végzettség szerinti megoszlása (n = 2608)
százalék

2. ábra

befeje- általános szak- közép- főiskola,
zetlen iskola munkás- iskola egyetem

általános képző
iskola
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Az általános iskolát be nem fejező, valamint az általános iskolát és szakmunkáskép
zőt végzett futballdrukkerek együttes aránya 86,85 százalék. Ezek a szerfölött ked
vezőtlen adatok még szépítik is a valóságot, mivel a „szakmunkásképzőt végzettek" 
csoportjába nemcsak azokat soroltuk be, akik kijárták ezt az iskolát, hanem azokat 
is, akik más szervezeti keretek között szakmunkásoklevelet szereztek. Ugyanakkor, 
a szurkolók többsége férfi, és az egész népességen belül a férfiak iskolai végzettsé
ge magasabb, mint a nőké.

A szurkoló nők iskolai végzettsége rendkívül alacsony. Diplomás női szurkolókra 
a vizsgált mintában csak elvétve bukkantunk, s az érettségizettek sem nagyon hem
zsegtek. Magasan kvalifikált férfiak sem tolonganak a labdarúgó-stadionok lelátóin, 
de azért közöttük akadnak megszállottak.

A szurkolók között alig vannak mezőgazdasági fizikai dolgozók, akiknek az ala
csony iskolázottsága lerontaná a labdarúgó-közönség iskolai végzettségéről kiállított 
bizonyítványt.

A szurkolók iskolai végzettsége korcsoportonként arányos elosztást mutat. Mivel 
azonban a lakosság közép- és időskorú csoportjainak átlagos iskolai végzettsége 
lényegesen alacsonyabb, mint a 35-40 év alattiaké, az arányos eloszlás azt jelenti, 
hogy a szurkolók fiatalabb évjáratainak iskolázottsága jóval alacsonyabb, mint a né
pesség megfelelő korosztályaié.

Mind a szakmunkásképzőt, mind a felsőfokú intézményt végzettek között az ala
csonyabb társadalmi presztízsű szakmabeliek vannak többségben. A diplomás lab
darúgó-szurkolók ritkábban orvosok, jogászok, bölcsészek, közgazdászok (talán 
még a művészek, főként a színészek kivételek), inkább kereskedők, vendéglátósok, 
tanítók és üzemmérnökök járnak ki a mérkőzésekre. A futballt kedvelő szakmunká
sok ritkábban műszerészek, gépjárműszerelők, villanyszerelők, nyomdászok, inkább 
építőipari, bőripari és élelmiszeripari szakmunkások vannak közöttük nagyobb 
számban -  hogy csak néhány eltérő társadalmi presztízsű szakmát említsünk. Ha
sonló jellegű különbségek már a szurkoló diákságnál is megfigyelhetők. Általában 
kevés a „főfoglalkozású" tanuló a vizsgált mintában, a 10 százalékot sem éri el. 
Vidéki labdarúgó-mérkőzésekre valamelyest több gimnazista, főiskolás és egyete
mista jár, mint a fővárosi meccsekre, s a közép- és felsőfokú végzettséggel rendel
kező drukkerek száma is ott magasabb.

Az alacsony iskolai végzettséggel összhangban áll a szurkolók társadalmi-foglal
kozási csoport szerinti tagozódása, amelyben a legszembeötlőbb a szellemi foglal
kozásúak alacsony és a munkaviszonyban nem állók magas száma (lásd 3. ábra). 
A középszintű szellemi dolgozók alig hét, az értelmiségiek mindössze két százalékát 
teszik ki a labdarúgás közönségének. Mind a magyar társadalom rétegtagozódásá
nak, mind a külföldi szurkolói vizsgálatok eredményeinek ismeretében, rendkívül 
csekélynek tekinthető ez a részesedés.
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A szurkolók társadalmi-foglalkozási csoport szerinti megoszlása (n = 2608)00
ГО

százalék

értel közép vállal szak betanított paraszt munka nyug tanuló egyéb
miségi szintű kozó munkás és segéd nélküli díjas eltartott

és munkás
irodai

3. ábra



E két heterogén csoport, a munkanélküliek és az egyéb eltartottak csoportja (amely 
javarészt munkaképes korú, de munkát vállalni nem képes, nem tudó vagy nem 
akaró férfiakból áll) teszi ki az NB l-es labdarúgó-mérkőzések szurkolóinak megkö
zelítőleg egyötödét. Jut belőlük minden hazai NB l-es labdarúgó-stadionba, de je
lenlétük markánsabb a fővárosi és egyes vidéki mérkőzéseken, s ahhoz képest, 
hogy nincs vagy minimális a legálisan szerzett jövedelmük, meglepően sokan van
nak a vendégszurkolók között.

A felmérés tanúsága szerint a közönség összetételében bekövetkezett változá
sok fő tendenciája a lezüllés, a lumpenesedés. A labdarúgó-stadionokban tömegé
vel vannak lumpen elemek, gyakran ók uralják a tar epet és ők határozzák meg a 
légkört, önkéntes száműzetésre kárhoztatva ezáltal értelmiségiek, középszintű szel
lemi dolgozók, jól kvalifikált szakmunkások és egyéb „tisztes" kétkezi munkások ez
reit, tízezreit.

A labdarúgás hazai közönsége egyidejűleg visel magán olyan ismertető jegyeket, 
amelyek nemzetközi szinten is jellemzőek, és olyanokat, amelyek többé-kevésbé 
magyar -  esetleg kelet-európai -  sajátosságok, vagy legalábbis a magyarországi 
lelátókon erőteljesebben mutatkoznak meg, mint másutt. A nemzetközi trendhez 
igazodnak a magyar adatok abban, hogy a futballrajongók nem a felső osztály és a 
felső középosztály polgárai, mint ahogyan nem azok szerte Nyugat-Európában sem; 
közelmúltbeli felmérések szerint például Németországban a labdarúgás táborában 
szinte egyáltalán nincsenek a felsőbb társadalmi rétegekből való szurkolók (Mes- 
sing-Lames 1990). Ezen túl, miként Angliában, Ausztriában, Belgiumban, Hollandiá
ban, Olaszországban, Spanyolországban és a futball-vandalizmus más 
fellegváraiban, nálunk is nagy számban vannak a stadionokban szociálisan, kulturáli
san és részben gazdaságilag marginalizálódott fiatalok, ők alkotják az ún. kemény 
magot. A fenti államokban azonban, ellentétben a magyarországi helyzettel, szép 
számmal vannak a futballnak hívei a középosztályból, a középső és az alsó rétegei
ből egyaránt. A legfrissebb felmérés egy angol labdarúgó-stadionban 29,7 száza
lék, egy másikban 43 százalék(l) középosztálybeli nézőt regisztrált (Malcolm et al. 
1993). Egy másik vizsgálat szerint még a szélsőséges olasz ultrák sem kizárólag 
perifériára szorult fiatalokból állnak, mindössze 3,9 százalékuk vallotta magát mun
kanélkülinek (Roversi 1990), bár kétes egzisztenciák másutt is kétségtelenül a fut- 
ballhuligánok között vannak nagyobb számban, akik döntően fiatalok. A hazai 
szurkolók körében minden korosztályban sokkal kevesebb a középosztálybeli (ará
nyuk még akkor is felettébb alacsony, ha figyelembe vesszük az angol, olasz és 
magyar társadalom struktúrája közötti lényeges eltéréseket) és több a lumpen elem. 
Ez azzal a veszéllyel jár, hogy elmosódik a „normál" és a szélsőséges szurkolók 
közötti határ. Nyugat-Európában viszonylag jól elkülöníthetőek azok a spontán, kö
vetkezményeikben káros, szándékuk szerint azonban nem durva, hanem ünneplést, 
örömet kifejező nézői rendbontások, amelyek egyidősek a futball elterjedésével, illet
ve azok a futball-huliganizmusra jellemző, esetenként tervezett, vandál cselekedetek, 
amelyek lényegében nem a labdarúgásban gyökereznek, s gyakorta kapcsolódnak
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rasszista ideológiákhoz és/vagy szélsőséges politikai nézetekhez, ezért súlyosabb 
társadalmi problémát jelentenek és másfajta kezelési módot igényelnek. Hazánkban 
a hagyományos rendbontók és az újabb kori futballhuligánok mellett kialakult a de
viáns nézők harmadik kategóriája, akikre talán „a kvázi szurkolók" elnevezés illik leg
jobban. Ez a csoport nem szervezett. Egyénenként vagy csoportosan akcióba lépő 
lumpen elemekből áll. Az ide besorolhatók durvasága gyakoriságában is, minősé
gében is messze meghaladja a tradicionális rendzavarokét, s noha agresszivitásuk 
nem éri el a futballhuligánokét, ugyanúgy rontják a szurkolók imázsát, ugyanúgy 
megkeserítik a labdarúgás rajongóinak életét, mint a szervezett bandák. „Kvázi 
szurkolók" ugyanis minden szektorban vannak, ellepik a nézőteret, s az egyszerű 
nézők térbelileg nehezebben tudnak elhatárolódni tőlük, mint a könnyebben azono
sítható „kemény magtól". Miként az ifjú huligánok jó része, úgy a középkorú és idős 
„kvázi szurkolók” többsége sem kizárólag (vagy egyáltalán nem) a labdarúgás ked
véért jár a stadionokba, ezért nézőtéri viselkedésük gyakran függetlenedik a zöld 
gyepen lejátszódó cselekményektől, devianciájuk sokszor a civil társadalommal 
szembeni engedetlenségben, esetenként bűnözésben (lopás, illegális üzletelés, 
újabban kábítószer-árusítás) nyilvánul meg. Igen valószínű, hogy a hazai labdarúgó
stadionokban nemcsak azért van kevesebb néző a kulturálisan és részben anyagi
lag kedvezőbb helyzetű társadalmi csoportokból, mert a magyar társadalomban 
kevesebb a középosztálybeli, mint a nyugat-európai struktúrákban, hanem azért is, 
mert a szolidabb, „rendes” szurkolók elszigetelődnek és kimenekülnek a futballhuli
gánok és a kvázi szurkolók kettős szorításából.

A meccsre járás indítékai

A sportklubok, labdarúgó-szakosztályok vezetői általában azt gondolják, hogy a 
nézők „szeretik a futballt” . Felmérésünk tanúsága szerint ez a jóindulatú előfeltevés 
gyakran hibás kiindulópontnak bizonyul: a szurkolóknak csupán egytizede említette 
a labdarúgás szeretetét a mérkőzéslátogatás konkrét indítékai között (lásd 1. 
táblázat).
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1. táblázat
A hazai és a vendégszurkolók indítékai

(n=

hazai
szurkolók

1605)(százalék)

ranghely vendég
szurkolók

(n=1604) (százalék)

ranghely

kikapcsolódási szándék 24,38 2. 26,10 1.
barátok ösztönzése és vonzása 24,98 1. 23,06 2.
azonosulás a kedvenc csapattal 19,93 3. 22,46 3.
késztetés a „feszültség" 

levezetésére 16,39 4. 20,94 4.
azonosulás a lakóhellyel 

(várossal, kerülettel) 13,15 5. 19,73 5.
nem tudatosult 12,31 7. 14,11 6.
szórakozási igény 12,43 6. 9,71 7.
a labdarúgás szeretete 11,11 8. 8,19 8.
családi ösztönzés 9,37 9. 2,42 11.
egyéb, labdarúgással 

közvetlenül összefüggő indíték 4,74 11. 6,52 9.
egyéb, labdarúgástól 
független indíték 4,86 10. 4,70 10.

A lelátókon rengeteg gond valószínűleg éppen abból fakad, hogy a stadionokba 
kilátogatok számottevő hányada (egyötöde) saját bevallása szerint nem is kedveli 
(nem is érti) különösebben a futballt. Mit keresnek akkor a tribünökön? Egy részük 
tudatosan a konfliktusokat, a balhékat hajszolja, más részük többé-kevésbé vélet
lenszerűen keveredett oda. Az, hogy milyen úton-módon, nem mindig derült ki pon
tosan, de úgy tűnik, nemcsak szomszédok és haverok invitálására, hanem különbö
ző politikai csoportosulások ösztönzésére is, az általuk képviselt szélsőséges, de
magóg nézetek, ideológiák vonzáskörébe kerülve. Feltehetően háttérből irányított, 
tudatos mozzanatok is belejátszanak az önkéntelennek látszó cselekedetekbe; jó 
néhány tudatlan, képzetlen szurkoló alkalmasint a színfalak mögött meghúzódó poli
tikai erők játékszere, illetve szócsöve, amikor „piszkos idegennek” titulálja a külföld
ről hazánkba került játékosokat és szurkolótársakat, vagy amikor az alábbihoz ha
sonló „rigmuskákat" üvöltözi:

„Újpesti (csabai stb.) cigányok, В...... tok anyátok!"
„Cigány, cigány mocskos cigány."
„Minden mocskos cigány hitvány."

A jelenség nem új keletű. Prejudíciumoktól mindig is (másutt is) hangosak voltak 
a lelátók, s azt, hogy a szurkolói elfogultság milyen irányba és milyen messze ter
jedhetett, az adott politikai, társadalmi helyzet szabta meg. Hazánkban az elmúlt 
évtizedben, sajátos módon, a diktatúra enyhülésével párhuzamosan kaphattak új 
erőre szélsőséges előítéletek.
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Napjainkban az alsó- és középosztályt fokozottabban sújtó gazdasági reccesszió 
ab ovo kedvez az előítéletes gondolkodás terjedésének. Vizsgálatunk során talál
koztunk olyan vélekedésekkel, melyek szerint egyes politikai csoportosulások még 
rá is játszanak erre a helyzetre és tudatosan szítják a gyűlölködést.

Az alapprobléma megoldása nyilvánvalóan nem a sport világában, hanem a tár
sadalom egészében keresendő. Annyit azonban a sportban is látni kell, hogy a 
futballstadionok ideális színteret jelentenek a bűnbakkereső, elfogult viselkedés ki
alakulásához és szításához. A magyar sportéletnek (és közéletnek) súlyos szégyen
foltja, hogy manapság a lelátókon nyíltan, következmények nélkül, százaknak, 
ezreknek szabad egyes etnikai csoportokat, nemzetiségeket, fajokat szidalmazni, 
gyalázni, s kevés jelét látni az elharapódzott előítéletes megnyilvánulások megféke
zését célzó törekvéseknek. A sportszférának legalább kísérletet kellene tenni arra, 
hogy a labdarúgás megszabaduljon az ideológiai, politikai tehertételektől.

Az önbevallások alapján azt kell hinnünk, hogy a vendégszurkolók közül viszony
lag többen azonosulnak csapatukkal, lakóhelyükkel, és többen tekintik a lelátókat 
idegi, pszichikai feszültségük levezetésére alkalmas színtérnek. A hazai nézők vala
melyest jobban vágynak szórakozni, állításuk szerint többen szeretik a futballt, és 
nagyobb szerepet játszik náluk a család ösztönző szerepe.

Sok hazai néző nincs tisztában saját indítékaival. Az azonban még meglepőbb, 
hogy a vendégszurkolók egyhetede úgy kíséri el csapatát idegenbe, hogy nem azo
nosul vele, a játék sem vonzza különösebben, és egyáltalán azt sem tudja pontosan 
megmondani, miért kerekedett fel.

A csapatuk nyomában járó, megszállott szurkolók egyik felét a futballon kívül az 
égvilágon semmi más nem érdekli, a stadion közönségét azon az alapon osztályoz
zák, melyik együttes szekértáborába tartoznak. A vendégszurkolók másik felének 
viszont a futball főként eszköz: csoportjaikban a különböző indíttatású és eredetű 
kirekesztő ideológiák nemcsak gyökeret vertek, hanem csoportkohéziót gerjesztő 
elméletként funkcionálnak.

Ismeretes, hogy fanatikus vendégszurkolók nemcsak idehaza okoznak sok min
denkinek fejfájást, hanem mindenütt, ahol a labdarúgást játsszák. Mindazonáltal van 
egy kardinális különbség: Magyarországon jóformán csak szélsőségesek járnak ál
landóan csapatukkal, míg például Nyugat-Európában a józan futballrajongók töme
gei is (akik ugyan extrém helyzetekbe kerülve, időnként szélsőségesekké válnak, de 
ez már egy másik történet, s nem azonos azzal, hogy a rendszeres vendégszurko
lók zöme eleve fanatizált).

Hivatkozhatunk arra, hogy az angol, belga, dán, német, olasz stb. nézőknek sok
kal több szabadidejük és pénzük van arra, hogy hobbijuknak hódoljanak, s ez bizo
nyos határig nagyon is jogos érv. Ugyanakkor a vizsgálat szerint a jelenség sokkal 
összetettebb, hiszen a megkérdezett szurkolók meghökkentően kevesen^ említették 
a fenti okokat: idegenben játszott mérkőzéseknél időhiányt 8-10, pénzhiányt körül
belül 15 százalékban, otthoni mérkőzéseknél időhiányt 10-12, pénzhiányt pedig 
csupán 1-2 százalékban! Egyrészt azért válaszoltak így ennyire kevesen, mert a

86



kötött idő mennyisége és az anyagi helyzet eleve befolyásolta a megkérdezhető 
közönség összetételét; másrészt azért, mert a vissza-visszatérően felhozott indokok 
(a gyenge színvonalú játék, a lepusztult tárgyi és emberi környezet) olyan erőseknek 
bizonyultak, hogy sok szurkoló el sem jutott a kérdésfeltevésig; vajon kedvezőbb 
körülmények között jutna-e a futballra több ideje és pénze; és végül azért, mert 
tényleg jó néhányan lehetnek azok, akik szívük (és talán pénztárcájuk) szerint jóval 
többet szánnának erre a kedvtelésükre. Úgy tűnik, hazánkban ma a sport- és az 
idegenforgalmi szervezetek is alábecsülik annak az idő- és pénzmennyiségnek a 
nagyságrendjét, amit a labdarúgó-szurkolók szívesen fordítanának szenvedélyükre. 
Igaz, nem erre a hazai futballra és nem a kínált formában, hanem más szinten, 
illetve más formában nyújtott labdarúgóélményre.

A kereslet és a kínálat közötti szakadék növekedése nemcsak a szolgáltatókon 
múlik, hanem a közép-európai tradíciókon is. Nevezetesen azon, hogy a vendég
szurkolás modern formái, amelyek Észak- és Nyugat-Európában a tömegközleke
dés kiépülése, a modernizáció, az urbanizáció stb. következményeként egy sajátos 
kultúra részeként a hatvanas, hetvenes évektől létrejöttek, Kelet-Európábán politikai 
és gazdasági okok miatt késve, korlátozott mértékben vagy egyáltalán nem alakultak 
ki. Azt a rizikót, hogy a labdarúgó-stadionokban hétről hétre tízezrek jöjjenek össze 
a gyülekezési jog erős korlátozása idején, magasabb belpolitikai okokból, még a 
legkeményebb diktatúrák is vállalták a volt szocialista táborban. Azt azonban, hogy 
önszerveződésen alapuló, nagy létszámú csoportok rendszeresen együtt járják be 
az országot, pláne Európát, még a puha diktatúrák is túl veszélyesnek ítélték és 
nem támogatták. Arról nem szólva, mit jelent(ett) ebből a szempontból az, hogy a 
kelet-európai pénznemek, közöttük a magyar forint nem (volt) konvertibilis, és hogy 
milyen önkorlátozó szerepet töltöttek be a valutavásárlási szabályok.

Bár a tábor többi országához képest Magyarországon sok vonatkozásban ked
vezőbbek voltak a feltételek, a vendégszurkolás nálunk is megkésve, féloldalasán 
fejlődött. Külföldre irányuló változatai -  jórészt anyagiak híján -  mára sem kris
tályosodtak ki, s belföldi változatai is torzók, hiányosak. Talán azért is, mert túl sok 
olyan vészjósló történet fűződik a vendégszurkolók viselkedéséhez, amely elriasztja 
a sportklubokat és az előmozdításukban szóba jöhető egyéb intézményeket. Vizs
gálati eredményeink fényében azt gondoljuk, hogy az érintettek ódzkodása a jelen
legi hazai helyzet félreértelmezésén alapul: azon a tévhiten, hogy a vendégszurkolás 
visszafogása gátat szab árnyoldalai érvényre jutásának és szükségtelenné teszi az 
ellenük való küzdelmet. Ez a kiindulópont azért téves, mert figyelmen kívül hagyja, 
hogy az itthoni szituáció e téren igencsak visszás, a vendégszurkolást kísérő negatív 
mozzanatok kialakulásának feltételei ugyanis anélkül is adottak Magyarországon, 
hogy a jelenség pozitív oldalai kifejlődtek volna. A jelenlegi vendég- (és hazai) szur
kolók szélsőséges, elvakult csoportjai nem veszélytelenebbek, nem igényelnek ke
vesebb odafigyelést csupán azért, mert a lelátókon hiányoznak mellőlük a tisztes, 
elkötelezettségükben mértéktartó vendég- (és hazai) szurkolók tömegei.
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A valódi szurkolókat a játék potenciális szépsége motiválja mérkőzéslátogatásra. 
Egy elkötelezett szurkoló így beszélt erről:

„Nem vagyok hülye. Látom, amit látok, a játék sz..abb, mint tavaly, és tavaly mégsz..abb 
volt, mint tavalyelőtt. Felfogom, hogy a sok féllábú nem miattam rúgja a bőrt, maguknak 
focizzák össze a nagy pénzeket. Nem is tudom, hogy mondjam, mert tudom, hülyén 
hangzik, én se miattuk jövök ki. A futballért vagyok itt, nevetséges vagy nem, a foci 
varázsáért, mert varázsa nekem még ennek a focinak is van, itt a béka s...e alatt. És 
különben is, futballmeccs nézők nélkül fából vaskarika. Ilyet még ez a tehetségtelen 
banda se mer kitalálni". (Középkorú szakmunkás)

Ezek a kissé bárdolatlanul megfogalmazott gondolatok a szurkolás lényegének -  
elméletileg egyébként még nem feltárt -  filozófiai mélységeit érintik, azt, hogy a 
szurkolás a befogadó oldaláról kétarcú jelenség. Az élmény forrása egyrészt a játék 
látványa, amely a műalkotások élvezetéhez hasonló érzelmeket kelthet, másrészt a 
választott csapattal való azonosulás, amely a játéktól részben független, több-keve
sebb szubjektív elemet tartalmazó, pártos állásfoglalásban nyilvánul meg. Úgy tűnik, 
e két terület különböző variációkban erősítheti, gyengítheti és kiegyenlítheti egymást, 
a különféle hatótényezők szerencsés összetalálkozásakor pedig létrejöhet az a -  
racionális érvekkel teljesen meg nem magyarázható -  jelenség, amelyet a sportág 
szerelmesei a „futball varázsának" neveznek. Nem tudjuk pontosan, milyen hatás- 
mechanizmusokon keresztül jön létre ez a folyamat, milyen összetevői vannak, s 
melyik milyen szerepet tölt be a dolgok menetében. A leghitelesebb információkat 
erről a kérdéskörről azoktól a futball-rajongóktól kaptuk, akik vallják, hogy egészen 
kivételes, ritka pillanatokban, szinte katartikus élményként egyszer-egyszer átélték a 
varázslatot. Ma is ez vonzza, húzza vissza őket a lelátókra, ennek reményében utaz
nak órák hosszat, s minden esetben csalódásként könyvelik el, ha a „csoda" elma
rad.

A régebbi hívek azt mondják, hogy a hazai labdarúgásban valahol elveszett az a 
varázslat, amely fiatalabb korukban elbűvölte, magához kötötte őket. A veszteségért 
nem kizárólag a játék színvonalát teszik felelőssé, a játékosoknak legalább annyira a 
szemére vetik, hogy eltávolodtak a közönségtől, mint azt, hogy „elfelejtettek" futbal
lozni. Nem is csupán a játékosokat hibáztatják a kialakult helyzetért, hanem a labda
rúgásban és a körötte uralkodó légkört, amely teret engedett annak, hogy a futball 
öncélú, elidegenedett, a szurkolás pedig társadalmilag lebecsült, nemritkán megve
tendő tevékenységgé váljék.

A középkorú és idősebb nézők hada megkülönbözteti magát mint régi vágású 
labdarúgódrukkert azoktól az új stílusúaktól, akik mélyebb érzelmi vonzódás nélkül, 
nem a sportághoz fűződő indítékoktól vezéreltetve csapódtak a labdarúgáshoz, 
azoktól, akiket mi „kvázi szurkolóknak" neveztünk. Ezek a nézők, a publikum megfo
gyatkozása mellett, fájlalják a nézősereg felhígulását, és úgy vélik, ezt a közönséget 
ez a futball termelte ki. Véleményük arra hívja fel a figyelmet, hogy összefüggés van 
a tribünökön, a játéktereken és a labdarúgás egészében lejátszódó események 
közt, valamint arra, hogy megváltozott a szurkolás korábbi funkciója.
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Felmérésünk tapasztalatai arra engednek következtetni, hogy a mai magyar NB 
l-es labdarúgó-mérkőzések a nézők szempontjából diszfunkcionálisak, hatásuk a 
visszájára fordult: az idegfeszültséget tömegméretekben nem levezetik, hanem nö
velik, a tribünökön lévőknek zömmel nem élvezetet, örömélményt nyújtanak, hanem 
stresszt okoznak. Ez az állítás nyilvánvalóan nem arra utal, hogy a mérkőzésen alul
maradt csapat hívei általában csalódottak, hiszen ez bizonyos fokig természetes. A 
vereség ténye azonban nem zárja ki szükségszerűen a mérkőzésen szerzett pozitív 
élményeket, a kellemes szórakozást. Megállapításunk azt kívánja kifejezni, hogy a 
hazai NB l-es labdarúgó-mérkőzések nézőinek széles köre -  csapatuk konkrét 
eredményétől függetlenül -  gyakran oly mértékben elégedetlen a játék színvonalá
val, a szurkolás körülményeivel és a labdarúgást körülvevő légkörrel, hogy ez az 
állapot m ind egyéni, mind társadalmi szinten több kárral jár, mint haszonnal, s igen 
valószínű, hogy nem tartható fenn sokáig. Érdemes lenne a változásoknak elébe 
menni és a labdarúgás, valamint a szurkolók közös érdekeit szem előtt tartva, tuda
tosan befolyásolni a várható átalakulást.

Jegyzetek

1 A futball-huliganizmus Nyugat-Európában és Észak-Amerikában nemcsak a szakirodalomban, 
hanem a sportsajtóban is évtizedek óta használt kifejezés. Miután Magyarországon az elneve
zés viszonylag szőkébb körben ismert, úgy véljük érdemes pontosítani, hogy a kifejezés csak 
a labdarúgó-szurkolókra vonatkozik, és nem foglalja magában sem a labdarúgással foglalkozó 
intézmények, szervezetek képviselőinek, sem a labdarúgók esetleges huliganizmusát. Több
féle tudományos definíciója van forgalomban, ezek közül Antonio Roversi általánosan elfoga
dott meghatározását idézzük: „A labdarúgó-huliganizmus kifejezés a durvaság minden olyan 
formájára utal, amely a nézők között zajlik le. Az elnevezés Angliából ered, ahol először jelent 
meg, s ahol igen nagy mértékűvé vált. A jelenséget a vandalizmus és a szisztematikus, véres 
agresszió keverékeként írhatjuk le, amely a fiatalok bizonyos csoportjára jellemző, s amelyet a 
hasonló korúak ellen követnek el a stadionon belül és kívül. A durvaságnak ez a formája 
Olaszországban először a hetvenes évek elején jelent meg szoros összefüggésben olyan 
szurkolócsoportok létrejöttével, amelyeket »ultrák«-ként ismerünk... ezeknek a csoportoknak 
múltja van, amely túlmutat a fizikai durvaság határain" (Roversi 1991: 331).

2 A szurkolók körében terjedő erőszak az észak-amerikai társadalomtudósokat is foglalkoztatta. 
Noha a pszichológiai és szociálpszichológiai megközelítés kezdetben mind az USA-ban, mind 
Kanadában nagyobb hangsúlyt kapott, a hetvenes évek közepén a témakör szociológiai 
kutatása is lendületet vett (Edwards-Rackages 1977; Smith 1978; Coakley 1981), de a 
jelenséget érthetően a kontinensen népszerű sportágakban (baseball, jégkorong, amerikai 
futball, ökölvívás) tanulmányozták, az európai labdarúgást perifériás helyzetéből következően 
mellőzték.
Dél-Amerikában viszont, ahol az európai labdarúgás virágkorát élte, a sportszociológia fejlet
lensége miatt nem voltak ilyen irányú vizsgálatok. Az észak-amerikai elméleti elemzések, 
kutatási tapasztalatok bizonyos fokig ugyan felhasználhatóak, lényegében azonban a nézőtéri 
agresszió vizsgálata külön szálon futott a két kontinensen.
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3 Az idevágó kutatások témáiról jó áttekintést adnak a tematikus bibliográfiák (Hahn et al. 1985; 
Melnick 1989) és az átfogó, teoretikus művek (Johansson 1978; Brug 1988).

4 A témakör nemzetközi szakirodalmát részletesen elemzi Földesiné 1994a.

5 Miután a heyseli tragédia arra is rávilágított, hogy a labdarúgó-huliganizmus jó néhány európai 
állam közös problémája, a téma kutatásában megerősödött a nemzetközi együttműködés. Az 
Európa Tanács, amely már korábban is foglalkozott a futball-huliganizmus megfékezésének 
esélyeivel, módjaival (Council of Europe 1983), a brüsszeli tömegszerencsétlenséget követően 
azonnal akcióba lépett, és három hónap elteltével elfogadott egy Európai Konvenciót a 
szurkolók helytelen, erőszakos viselkedésének megítéléséről, kezeléséről és megelőzéséről, 
különös tekintettel a labdarúgó-szurkolókra (Council of Europe 1985).
A brüsszeli katasztrófa új impulzust adott nemzetközi tanácskozások rendezésének és össze
hasonlító kutatások szervezésének is. Az Európai Egyetemi Intézet és az Európai Kulturális 
Kutatóközpont (Firenze) keretein belül 1988 őszén nemzetközi kutatócsoport alakult a sport- 
'kultúra jelenkori, európai kérdéseinek multidiszciplináris vizsgálatára. Ez a team az olasz Pierre 
Lafranchi menedzselésével három kötet szakbibliográfiát jelentetett meg (Annuaire et liste de 
publication, Florence 1993) és két kollokviumot hívott össze a labdarúgásról: 1989 őszén „Le 
football et ses public", 1990 tavaszán pedig „Le football et Г Europe" címmel.

6 A szakirodalom tanúsága szerint a szurkolók között végzett kutatások zöménél vitatott a 
vizsgálati minta reprezentativitása. A legnagyobb tapasztalattal rendelkező angolok általában 
a bérletesek, plusz bizonyos szempontok alapján meghatározott mérkőzések nézői közül 
választják ki a mintába kerülőket. Az alapsokaság létszámáról az előzetes nézőszámok 
ismeretében becslés alapján döntenek. Ügyelnek a bérletesek és nem bérletesek arányának 
helyes megválasztására, valamint a nézőtér valamennyi releváns részének megfelelő képvise
letére. A bérleteseknek postán juttatják el, a nem bérleteseknek személyesen (lehetőleg 
jegyvásárlásnál vagy a jegyellenőrzésnél) adják át a kérdőíveket, amelyekhez felbélyegzett 
válaszborítékot is mellékelnek. A válaszadást a legkülönfélébb módszerekkel próbálják ösztö
nözni, például kifejezetten a labdarúgás rajongóinak szóló vonzó ajándékokat (futball-labdát 
a játékosok autogramjával, következő szezonra szóló bérletet stb.) sorsolnak ki a kérdőíveket 
beküldők között (akik név és cím nélkül, jeligésen is részt vehetnek a sorshúzáson). Ennél a 
módszernél a nem válaszolók nagy száma okozhat és általában okoz is gondot, hiszen a 
kérdőíveket visszajuttatok a kutatás szempontjából tudvalevőleg különböznek a nem válaszo
lóktól. A legkedvezőbb válaszolási arány 50-60 százalékos volt; a legfrissebb felmérésnél, 
amelyet két élvonalbeli gngol labdarúgócsapat hazai szurkolóinak körében végeztek, 56, illetve 
57 százalékos válaszolási arányt állapítottak meg (Malcolm et al. 1993).

7 Az a tény, hogy a kutatást az 1992/93-as NB l-es labdarúgó-mérkőzések nézőire lokalizáltuk, 
egyértelműen magában foglalja azt a körülményt is, hogy az 1991 őszén négy NB l-es 
.labdarúgócsapat szurkolói körében szerzett adatokat nem használtuk fel az összesítésnél.
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8 A Nemzeti Sportban (1993. június 19.) közölt adatok szerint az 1992/93-as NB l-es labdarúgó- 
bajnokságban a hazai nézőszámok (az otthon lejátszott mérkőzések számai) a következők 
voltak:

a csapat neve otthoni nézőszáma
Ferencváros 214 000
Diósgyőr FC 129 000
Nyíregyháza 113 000
Rába ETO FC 97 500
Békéscsaba 95 000
Videoton-Waltham 87 000
Kispest HFC 79 500
Pécsi MSC-Fordan 77 000
Újpesti TE 65 000
Siófok 60 000
Vác FC-Samsung 59 500
Vasas-Smirnoff 55 000
Veszprém LC 55 000
Csepel-Kordax 47 000
MTK 41 200
BVSC-Dreher 30 400

összes nézőszám 1 302 100

9 A vizsgált minta megoszlása sportegyesületi hazai nézőszám, vagyis a szurkolók által látogatott 
mérkőzések színhelye szerint a következő volt:

a csapat neve n százalék
Ferencváros 428 16,41
Diósgyőr FC 258 9,89
Nyíregyháza 226 8,67
Rába ETO FC 195 7,48
Békéscsaba 190 7,29
Videoton-Waltham 172 6,60
Kispest HFC 159 6,10
Pécsi MSC-Fordan 154 5,90
Újpesti TE 130 4,98
Siófok 120 4,60
Vác FC-Samsung 119 4,56
Vasas-Smirnoff 110 4,22
Veszprém LC 110 4,22
Csepel-Kordax 94 3,60
'MTK 82 3,14
BVSC-Dreher 61 2,34

összesen 2608 100,00
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A kilenc vidéki és a hét fővárosi csapat hazai mérkőzésein szurkolók aránya (a regionális 
megoszlás) a mintában az alábbiak szerint alakult:

régió n százalék
fővárosi mérkőzések nézői 1064 40,79
vidéki mérkőzések nézői 1544 59,21

összesen 2608 100,00

10A vizsgált minta hazai nézőszám szerinti és regionális megoszlása csupán arra utal, hogy 
mennyi volt a szurkolók aránya az egyes csapatok, illetve a fővárosi és a vidéki stadionok hazai 
mérkőzésein, s nem jelzi, hogy a nézők konkrétan mely csapatoknak szurkoltak. Az utóbbi 
szempontot nem is kívántuk figyelembe venni. Felmérésünkkel ugyanis nem az egyes csapatok 
szurkolóinak szokásait próbáltuk megismerni, ahhoz más megközelítésű, egy-egy sport
egyesület labdarúgó-szurkolóira koncentráló és intenzívebb módszereket szélesebb körben 
alkalmazó kutatásra lenne szükség. Jelen vizsgálatunk általában a hazai NB l-es labdarúgó- 
pályákra kijáró szurkolókról szól. Az egyes labdarúgócsapatok hazai nézőszáma szerinti 
mintaválasztást módszertani okok indokolták. A továbbiakban azonban a felmérés adatainak 
feldolgozásánál már nem bontottuk csoportokra a vizsgálati mintát aszerint, hogy melyik NB 
l-es labdarúgócsapat stadionjában készítettük az interjúkat. Megkülönböztetést annak alapján 
tettünk, hogy az interjúalanyok az adott mérkőzéseken a hazai csapat vagy a vendégcsapat 
győzelmét kívánták-e, mert ez a disztinkció lehetővé tette a hazai szurkolók és a vendégszur
kolók értékszemléletének, motivációinak, szokásainak stb. leírását. E kritérium mentén, azaz a 
nézők elkötelezettsége szerint, a vizsgálati minta a következőképpen oszlik meg:

n százalék
hazai szurkolók 1665 71,64
vendégszurkolók 659 18,36

összesen 2324 100,00

Hivatkozások

Brug, van den H. 1988. Hét voetbalvandalism in Nederland: teoretische uitgangsputen en enkele 
onderzoesbevindingen. In: M. Berghius (ed.): Tijdschrift voor Criminologie, thema nimmer 
Voetvandalism. Haarlem: De Vrieseborch

Caroll, R. 1980. Football Hooliganism in England. International Review of Sport Sociology, 2, 
77-92.

Ciupak, Z. 1973. Sport Spectators -  An Attempt at Sociological Analysis. International Review of 
Sport Sociology, 2, 89-102.

Clarke, J. 1978. Football and Working Class Fans: Tradition and Change. In: R. Ingman (ed.): 
Football Hooliganism: the Wider Contest. London: Inter-Action, 37-60.

Coakley, J. 1981. The Sociological Perspectives: Alternate Causation of Violence in Sport. Arena 
. Review, 1,44^56.

92



Council of Europe, 1983. A Cultural and Educational Approach to the Problem of Violence. 
Strasbourg

Council of Europe, 1985. European Convention on Spectator Violence and Misbehaviour at 
' Sports Events and is Particular at Football Matches. Strasbourg, Aug. 19.

Diósi, R 1990. Báró Coubertin nem érti az unokáit. A Magyar Testnevelési Egyetem Közleményei, 
1. Melléklet, 3.

Duke, V. 1991. The Sociology of Football: a Research Agendafor the 1990s. Sociological Review, 
3, 627-645.

Dunning, E.-J. Maguire-R Murphy-J. Williams 1982. The Social Roots of Football Hooligan 
Violence. Leisure Studies, 2, 139-156.

Dunning, E.-R Murphy-J. Williams 1984. The Sociogenesis of Football Hooligan Violence. In: C. 
Levy-Leboyer (ed.): Vandalism: Behaviour and Motivation. Amsterdam

-  1990. Football on Trial. Spectator Violence and Development in the Football World. London: 
Routledge

Edwards, H.-V. Rackages 1977. The Dynamic of Violence in American Sport. Some Promising 
Structural and Social Consideration. Journal of Sport and Social Issues, 2, 3-31.

Földesiné, Sz. Gy. 1989. A teljesítménysport és az olimpiák társadalmi értékei Budapesten, 
Havannában, Prágában, Tallinban és Varsóban. A Testnevelési Főiskola Közleményei, 2, 
11-37.

-  1994a. A futball-huliganizmustól a szurkolói szokásokig a szakirodalom tükrében. Testnevelés- 
és sporttudomány, 4, 183-189.

-  1994b. Flelyzetkép a lelátóról. Budapest: TF
Földesiné, Sz. Gy.-Z. Krawczyk, 1982. Social Role of Sports Events in Poland and in Hungary. 

International Review of Sport Sociology, 23-47.
Hahn, E.-M. Mercy-A. Remans 1985. A Bibliográfia over Sport Agressie in Geweld. Brussel: 

I.S.S.G.S.
Johansson, M. 1987. Soccer Flooliganism. Some Theoretical Views. Umea Universitet 

Kocsis L. M. 1986. A halál kapujában. Budapest: Minerva 
Laki L. 1986. A heyseli tragédia társadalmi összetevői. Kézirat.
Lamon-Famaey, A. 1981. Some Social Status Aspectes of Spectators of Sports Event.

International Review of Sport Sociology, 1.87-96.
Lewis, J. M. 1982. Crowd Control at English Football Matches. Sociological Focus, 4, 417-423. 
Malcolm, D.-L. Walsh-E. Dunning-P Murphy P-l. Waddington 1993, A Survey of Arsenal and 

Aston Villa Fans. Manuscript, 24.
Maquire, J. 1986. The Emergence of Football Spectating as a Social Problem 1980-1985. A 

Figurational and Developmental Perspective. Sociology of Sport Journal, 3, 217-244.

Marsh, R E. 1977. Football Hooliganism: Fact or Fiction? British Journal of Law and Society, 2, 
256-259 *

-  1982. Social Order on the British Soccer Terraces. International Social Sciences, 2, 247-256, 
Matveyev, L. R-O. A. Milstein-S. W. Moltchanov 1980. Spectator Activity of Workers in Sports.

International Review of Sport Sociology, 2, 5-26.
Melnick, M. J. 1989. The Sports Fan: A Teaching Guide and Bibliography. Sociology of Sport 

Journal, 2, 167-175.

93



Messing-Lames. 1992. Comparative Study of Spectators in Different Sports. Olympic Scientific 
Congress. In: Abstracts. Belnamádena. Andalúzia: Unisport, 22.

Ponomarjev, N. J. 1980. Sports as a Show. International Review of Sport Sociology, 3-4, 73-79.

Pratt, J.-M. Salter 1984. A Fresh Look at Football Hooliganism. Leisure Studies, 2, 201-230.
Roversi, A. 1991. Football Violence in Italy. International Review for the Sociology of Sport, 4, 

311-331.
Slepicka, P 1989. Kdo chodi sportovni utkáni? Teor. Prax. Tel. Wych, 11,677-683.

Smith, M. D. 1978. Precipitants of Crowd Violence. Sociological Inquiry, 2, 121-131.
Taylor, I. 1971. Soccer Consciousness and Soccer Hooliganism. In: S. Cohen (ed ): Image of 

Deviance. London: Penquin, 134-164.
-  1975. Football Mad -  A Speculative Sociology of Soccer Hooliganism. In: E. Dunning (ed.): 

The Sociology of Sport: A Reader. London: Cass, 357-377.

-  1982. On the Sports Violence Guestion: Soccer Hooliganism Revisted. In: J. Hargreaves (ed.): 
Sport, Culture and Ideology. London: Routledge and Kegan Paul, 152-196.

-  1990. English Football in the 1990s: Taking Hillsborough Seriously? In: J. Williams-S. Wagg 
(eds.): British Football and Social Change: Getting into Europe. University of Leichester Press

Trivizas, E. 1980. Offences and Offenders in Football Crowd Disorders. British Journal of 
Criminology, 3, 276-288.

-  1984. Disturbance Associated with Football Matches: Types of Incidence and Selection of 
Charges. British Journal of Criminology, 4, 361-383.

94



Szántó Miklós

A MAGYAR SZOCIOLÓGIA 1960 ÉS 1968 KÖZÖTT*

1987 januárjában az MTA Szociológiai Bizottsága két tanulmányt vitatott meg a 
nyolcvanas évek szociológiájáról. Ha Erdei Ferencet, Szalai Sándort joggal tekinthet
jük a legutóbbi -  immár közel három évtizedes -  korszak első nemzedékének, ak
kor az említett szerzők, Somlai Péter és Tamás Pái már a harmadik nemzedék. 
Ismert kutatók, jó évtizede működnek a pályán, a megbízást jó munKáikkal érdemel
ték ki. És -  ez a mi hibánk -  a magyar szociológia újraindulásának körülményeit, a 
korai évek tanulságos eszmetörténeti viszonyait alig ismerik. Ez kiderül abból, hogy 
Somlai Péter anyaga -  visszatekintve a kezdetekre -  a tudományág intézményes 
indulását a hatvanas évek második felére dátumozza, Tamás Pál pedig egy odave
tett mondatában az MTA Szociológiai Bizottságának megalakulását -  kérdőjelesen -  
1969-re teszi.

A valóságban a Szociológiai Kutatócsoport élete 1963. március elsején indult. De 
milyen helyzetben? Milyen feltételek közt? Kik készítették elő? Mert e kezdetnek is 
voltak történelmi előzményei, és az előzményeknek is van kezdőpontja. (Nem aka
rok most visszatérni az előtörténethez, az első világháború előtti hőskorszakhoz, 
sem a két világháború közötti falukutatókhoz. Sőt a felszabadulás utáni rövid epizó
dot, Szalai Sándor tanszékének működését sem érintem.) 1949 után csaknem tíz év 
alatt teljesen felszámolták a szociológiát,írmagja sem maradt.

Mindent elölről kellett kezdeni. Amikor tehát az újraindulásról szólok, először az 
intézményesedés új csíráiról szeretnék képet adni, ami az 1956-os eseményeket 
követő társadalmi stabilizálódás kezdetére tehető.

A Filozófiai Intézetben 1960 tavaszán kezdte meg munkáját egy szociológiai cso
port, két munkatárssal. A csoport vezetője Szántó Miklós volt, e tanulmány szerzője, 
aki félállásban dolgozott. A másik csoporttag -  státusban -  Márkus Mária, egy há
zasságával Magyarországra települt lengyel fiatalasszony volt. Ez az ún. „csoport” 
készítette elő -  csaknem hároméves tevékenysége során -  a helyzet felmérését, 
gyűjtötte egybe azokat, akik az országban szociológiával foglalkoztak vagy a tudo
mányág peremén munkálkodtak, vagy akiket érdekelt, izgatott ez a társada
lomtudományi szakágazat. És persze kutatásokat is szervezett. Mielőtt azonban 
részletesebben -  persze csak nagy vonásokban -  szólnék erről az időszakról, te
gyük fel a kérdést: kik állították pályára ezt a részleget és miért? Nyomozzunk to
vább!

Legjobb tudomásunk szerint az 1958-as esztendő vége az új kezdet origója, 
legkezdete. Hogyan indulhat el egy ilyen vállalkozás?

* A tanulmány az OTKA által támogatott kutatás előzetes vázlata.
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Rendszerint az derül ki, hogy kiváló koponyák, akik eddig titokban művelték a 
tudományt, mert a feltételek rosszak vagy éppen veszélyesek voltak, a változott, 
immár kedvező széllel vitorlát bontanak. Valóban voltak nálunk kiemelkedő szakem
berek, de nem törhettek ki „eget kérve” , mert ebben az időben számukra még nem 
adódtak lehetőségek. (Szalai Sándor szilenciumos, Erdei Ferenc még a közélet kü
szöbén van, Hegedűs András éppen visszatér Moszkvából és a Közgazdasági Inté
zetben helyezkedik el. Kulcsár Kálmán az ELTE keretei közt dolgozik, nem túl jó 
körülmények közt a jog nevelő szerepén, Huszár Tibor Aszódon tanít és fiatalkori 
bűnözőkről készít felmérést.) A leendő csoport vezetője egy napilap felelős szer
kesztője, Márkus Mária még állás nélkül, nyelvet tanít, már Budapesten.

Előfordulhat, hogy a politikusok egy csoportjának reformjaik keresztülviteléhez 
egy ilyen reformtudományra van szüksége. Csakhogy 1958-ban nálunk már zátony
ra futott a közgazdasági reformbizottság szép terve: a Varga István-team koncepci
óját elvetették, ismert képviselőit revizionizmussal gyanúsítva támadták. A 
szociológia valóban édes gyermeke a reformnak, de a jelzett időszak nem volt al
kalmas a fogantatásra.

Lehet olyan válsághelyzet, amely a felszínre löki a társadalmi ellentmondásokra 
szakosodott diszciplínát. 1958 végén azonban a magyar társadalom éppen túljut 
mély válságán, és megkezdődik a sikeres konszolidáció, amelynek fedezete alatt 
lehetett szétverni az első reformpróbálkozásokat is.

Marad tehát az objektív külső szükséglet, amely egyben belső véletlen is. 
Valóban ilyen jellegű indokot jelölhetünk meg „első mozgatóként". 1958 végén 
meghívás érkezett a magyar tudomány vezetőihez a szociológiai világszervezet 
részéről, és a szituáció olyan, hogy meg kell ragadni a váratlan alkalmat, 
egyszerűen nem lehet elszalasztani. A Magyar Népköztársaság ugyanis ekkor 
teljesen elszigetelt a nemzetközi politikai életben: az ENSZ napirenden tartja az ún. 
magyar ügyet, megkérdőjelezték a Kádár-kormányzat legitim voltát. Az ENSZ által 
kiküldött „magyar bizottság" kihallgatásokat folytatott a magyar menekültek közt -  
1956-57-ben 200 000 ember hagyta el az országot - , a magyar nagykövetségeket 
szabályos ostromgyűrűbe fogták a tüntetők a legfontosabb nyugati fővárosokban.

És ebben a nehéz helyzetben egy UNESCO-intézmény 1959. szeptemberi világ- 
kongresszusa kínál alkalmat szerény kitörésre. Az első rés a falon. Az igazságnak 
tartozunk azzal, hogy nem egyedül mi kaptunk meghívót Kelet-Európából, nem csu
pán mi kaptunk tagságot ekkor az ISA tanácsában, de a bolgár és a román szocio
lógiai társaság is. De egyik ország sem volt olyan bajban, mint mi és számukra nem 
ugyanazt jelentette a felvétel, mint nekünk. A szomszédos szocialista államok kor
mányai javasolták a részvételt. A lehetőséget kihasználtuk.

Egy gond azért akadt: nem volt Magyarországon szociológia. De volt Filozófiai 
Intézet, amelyben működött a történelmi materializmus osztály, és nem felejtettük el 
a lenini megállapítást, hogy a történelmi materializmus a marxizmus szociológiája. 
Ez az osztály foglalkozott a társadalmi lét és tudat problémáival. Adódott tehát az 
elindulási alap, és az aggályoskodókat -  bőven voltak -  megnyugtatták azzal, hogy
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a Szovjetunióban is megkezdte működését a filozófiai intézetben a konkrét szocioló
giai kutatások osztálya.

Villámgyors döntés született arról, hogy a Filozófiai Intézet lépjen be a világszer
vezetbe; két társadalomkutató -  egyik sem volt az intézet munkatársa -  menjen ki a 
világszervezet stresai kongresszusára: Molnár Erik, az MTA Történettudományi Inté
zet igazgatója és Fukász György, a művelődési minisztérium marxizmus-leninizmus 
főosztályának vezetője, és szentesítsék belépésünket. így történt és ennek igazolá
sára két interjúrészletet idézek: Szabó Imre akadémikus1 -  1959-ben az MTA főtit
kárhelyettese -  így beszélt a világkongresszus előzményeiről:

„Általános politikai tendencia volt akkor, hogy ott legyünk, részt vegyünk minden
ben, amiben lehet. Nem nagyon volt világos, mi is volt akkor a szociológia, hol tart? 
Az UNESCO először 1958 végén adta meg a lehetőséget a részvételre a Nemzet
közi Szociológiai Társaságban. Magyarország elszigetelt volt, és ezt át akartuk törni. 
Előbb volt döntés a részvételünkről a nemzetközi szervezetben, aztán alakult a nem
zeti bizottságunk. Már akkor felmerült egy Társaság létrehozásának gondolata, de 
mindez csak jóval később jöhetett létre. Egy ideig fiktív volt, csak nemzetközi össze
függéseiben élt a szociológia.”

A Fukász Györggyel2 készített interjúból idézem:
„Szabó Imre behívott, közölte a kongresszusi meghívást és azt, hogy a döntés: 

Magyarország részvétele fontos, nem maradhatunk ki. Eredetileg a stresai delegáci
ót három tagúra tervezték: Molnár Erik, Friss István, Fukász György. Ám ezután 
Frissnek az ekkor szerveződő pártkongresszus miatt itthon kellett maradnia. Akkor 
már ismert volt az is, hogy a Szovjetunióban folyik társadalomkutatás, a szociológia 
kibontakozóban volt, és az volt a vélemény, hogy a stresai részvétel segítheti a 
magyar társadalomtudomány fejlődését. Tagintézet egyébként filozófiai intézet is le
hetett, ezért a döntés az volt, hogy ez az intézetünk lépjen be a világszervezetbe. A 
kongresszus kitörési lehetőséget adott számunkra az akkori teljes elszigeteltségből."

Nem a szociológia iránti szükséglet volt tehát születésénél az elsődleges, ezt 
mutatja a „fonákjáról” a Világkongresszusról hazatért küldöttség jelentéseinek meg
lehetősen defenzív megfogalmazása is. Talán egy viszonylag rövid passzus ide ikta
tása megmutathatja, mire gondolok.

„Lenin Marxról írja, hogy »...Ő volt az első, aki a szociológiát tudományos alapok
ra fektette, amikor meghatározta a társadalom gazdasági alakulatának... a fogalmát 
és megállapította, hogy az ilyen alakulatok fejlődése olyan, mint valami termé
szettörténeti folyamat". Lenin rámutatott arra is, hogy csakis a történelem materialis
ta felfogása alapján van értéke annak a nézetnek, hogy a társadalom fejlődésében 
törvényszerűség mutatható ki. A szubjektív szociológusok elismerik a társadalmi tör
vényszerűségeket, de nem képesek ezeket mélyen, a törvényszerűség tudományos 
értelmében felfogni, tehát a társadalom mozgását nem képesek természettörténeti 
folyamatként felfogni.

A tudományos szociológia a marxizmussal vonult be az ISA tevékenységébe is. 
A szocialista országok szociológusai a marxizmus-leninizmus alapján álló nyugati
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szociológusokkal együtt új szint, tudományos szemléletmódot visznek az ISA-ban 
folyó vitákba. A marxista szociológia tanulmányozása, művelése a szocialista orszá
gokban szükséges, és ennek eredményeivel meg kell ismertetni az ISA-ba tömörült 
szociológusokat is.

Az ISA, mint az UNESCO, s ezen keresztül az ENSZ szerve alkalmas terület 
ahhoz, hogy a két világrendszer, a kapitalista és a szocialista világ megismerje egy
más felfogását, gondolatait. Lehetséges a politikai közeledés a békés egymás mel
lett élés szellemében -  ezt mutatja a most lefolyt kongresszus is, amelynek 
záróülésén például C. Friedman, mint az ISA lelépő elnöke, a békés egymás mellett 
élés szellemében beszélt. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy az ideológiai osz
tályharc a marxista és antimarxista világnézet között a társadalom magyarázatában 
egy jottányit is csökkenne. De az elvek csatája nem azonos a fegyverek csatájával. 
A' békés egymás mellett élés, az egymás megismerésére törekvés szellemében kell 
tevékenykedni az ISA keretei között, s a két rendszer békés versenye eredményre 
vezet, ideológiai síkon is felülkerekedik világméretekben is a materialista törté
netfelfogás, az egyedül tudományos társadalommagyarázat."

Szükségszerű volt tehát, hogy a hatvanas években legyen szociológia Magyaror
szágon, de véletlen, hogy mikor, hol, kik kezdték el.

Egyébként a két részt vevő említett kongresszusi jelentéséből és javaslataiból 
már körvonalazódik a fejlesztés terve. Ezt olvashatjuk: „A küldöttség fő feladata az 
volt, hogy keresztül vigye az MTA Filozófiai Intézete felvételét az ISA-ba.. Ezt a fel
adatot a küldöttség teljesítette. Molnár Erik akadémikus az MTA Filozófiai Intézete 
megbízásából az ISA tanácsának tagja lett. A Filozófiai Intézetnek gondoskodni kell 
a kapcsolatok kiépítéséről az ISA szervezetében."

„A magyar küldöttség a kongresszus munkájában, az üléseken, az ISA tanács
ülésén rendszeresen részt vett. Molnár Erik akadémikus felszólalt a gazdaságilag 
fejletlen népek problémáiról tartott vitában és azt bizonyította, hogy ezen népek 
problémáját, fejlődését csakis a szocializmus módszereivel lehet megoldani.

A hivatalos rendezvényeken kívül számos egyéb megbeszélésen vettünk részt, 
így például a szovjet elvtársak által összehívott megbeszélésen, amelyen megállapo
dás született a szocializmus fejlődéstörvényeiről szóló nagyszabású munka meg
szervezéséről. Eszerint minden szocialista ország tudományos akadémiája (a 
rnunka bázisa mindenütt a Filozófiai Intézet) törekedjen egy-egy kötet kiadására 
egy-két éven belül a szocializmus fejlődéstörvényeiről saját tapasztalatai felhasználá
sával.”

Új feladatok címszó alatt a következőket írják:
„A filozófusok mellett fokozatosan be kell kapcsolni a társadalomtudományok 

művelőit. Közgazdászok, történészek, jogászok, geográfusok, demográfusok, nép
rajzkutatók közreműködésével szélesebb skálájúvá és hatékonyabbá kell tenni a 
szociológiai munkát. Különösen fontos, hogy alapos, mély elemzésnek vessük alá a 
szocializmus építése társadalmi problémáit, az SZKP XXI. kongresszusán tárgyalt 
társadalmi-ideológiai kérdéseket, valamint az MSZMP VII. kongresszusának tézisei
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alapján felvetett szociológiai problémákat. Különösen fontos a «szocializmus fejlő- 
déstörvényei« témával kapcsolatos munkák meggyorsítása.

A munka szervezeti kereteit is jobban ki kell építeni. A Magyar Tudományos Aka
démia Filozófiai Intézetére építve esetleg Szociológiai Társaság vagy Szociológiai 
Bizottság létrehozásával is ki kell alakítani a különböző társadalomtudományok mű
velői együttműködéséhez a szociológiában legmegfelelőbb szervezeti kereteket.

Ennek során fel kell használnunk és az eddiginél sokkal jobban figyelembe kell 
vennünk a baráti szocialista országok szociológiai tevékenységének tapasztalatait, 
eredményeit, valamint a nyugati burzsoá szociológia legújabb jelenségeit, tanulsá
gait, leleplezve a burzsoá szociológia mai módszereit, bírálva a ma legelterjedtebb 
burzsoá szociológiai áramlatokat és nézeteket."3

A szociológia a Filozófiai Intézetben, 1960-1962

1960 tavaszán létrehozták a szociológiai csoportot a Filozófiai Intézet történelmi ma
terializmus osztálya keretében.

(Molnár Erik hagyatékában találtam egy 1959. április 24-i jelentést arról, hogy a 
Filozófiai Intézetnek -  Fogarasi Béla halála után -  még nincs igazgatója, és ez ne
hezíti az intézetben dúló klikkharcok felszámolását. Zajlik a filozófiai front: heves és 
keserves viták folynak a Lukács-tanítványokkal. Ahhoz tehát, hogy a szociológiai 
csoport megszülessen, új igazgató és rendcsinálás kellett. Az említett jelentés egyik 
passzusában van egy -  a témánk szempontjából -  fontos mondat: „Folyamatban 
van a Filozófiai Intézet belépése a Nemzetközi Szociológiai Szövetségbe"4, de a 
feladatok közt még nem szerepel a szociológiai csoport megszervezése. Ezt már az 
új igazgató, Szigeti József hajtotta végre. Szigeti ismerte egy 1956 nyarán végzett 
terepmunkámat, ezért kért fel a csoport vezetésére.

Mit tehet az adott körülmények közt egy ilyen jellegű, „másfél" munkatársból álló 
részleg?

Felméri, kik és miért foglalkoznak az országban szociológiával?
Elindítja a publikálást az akkor rendelkezésre álló egyetlen orgánum, ez esetben 

a Filozófiai Szemle hasábjain.
Megtervezi, megszervezi az első kutatásokat saját keretei közt, saját erőivel és a 

felfedezett kutatások támogatását, koordinációját, és vitafórumot, nyilvánosságot 
biztosít számukra.

A felmérés erőfeszítéseit nagyon rövid idő múlva egy konferencia megszervezése 
követte. Ez volt az újrainduló magyar szociológia „új tavaszai seregszemléje" Buda
pesten 1960 júniusában.5

A résztvevők sokféle társadalomtudományi szakmát képviseltek, volt köztük köz
gazdász, jogász, néprajzos, statisztikus, volt egy éppen Magyarországon tartózkodó 
bolgár vendégprofesszor is, de a főszerepet kétségtelenül a filozófusok játszották. 
Először is a konferenciát az úgynevezett filozófiai főbizottság égisze alatt tartották, a
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Filozófiai Intézet munkatársai szervezték meg. Az intézet igazgatója, Szigeti József 
elnökölt, mondott zárszót; a vitaindítót Molnár Erik, az MTA Történettudományi Inté
zet igazgatója -  a világszervezet „Tanácsában" Magyarország képviselője -  tartotta. 
Előadásában nyomban megpendítette az alaphangot, már első mondataiban meg
fogalmazta az akkori kelet-európai társadalomtudományi közélet alapproblémáját: 
van-e létjogosultsága a szociológiának a történelmi materializmus mellett, legitim le
het-e a szociológia, mi a viszonya a történelmi materializmushoz, mi lehet a helye a 
szociológiának a társadalomtudományok rendszerében?

Trónkövetelő jelentkezett-e, amely veszélyeztetheti a filozófia addigi, vitathatatlan 
uralkodó szerepét, vagy megelégszik a szerény, segédtudományi beosztással? Hát
térbe szorítja-e az egyetemeken a tudományos szocializmus képviselőit, akik az 
ideológiai fronton előnyös helyzetet élveznek, jó néhányuk vállalva a mindenkori 
döntések legtöbbször utólagos magyarázatát? Erős érdekcsoportok pozícióit sért
hette tehát -  siker esetén -  az újrakezdő tudományszak, amelyet sebezhetővé tett 
évtizedes rossz híre és az a tény, hogy ismertebb képviselői közt -  ez az akkori 
légkörben sokat számított -  neves, de „pettyes" emberek találtattak. (Bármilyen fui- 
csán hangzik ez a mai fülek számára, de „jobbról" volt gyanús Szalai Sándor, „bal
ról" Hegedűs András.) A derékhad szétszórtan működött, gyakorlatlan emberekből 
tevődött össze, nem tűnt igazi ellenfélnek.

Molnár Erik bevezető előadásában felvázolta, milyen nézetek találhatók a külön
böző kelet-európai vitákban, elsősorban a Szovjetunióban, majd a saját álláspontját 
körvonalazta: „Nézetem először az, hogy a történelmi materializmus nem filozófiai 
tudomány, de ugyanakkor a történelmi materializmusban egységbe olvad a marxiz
mus filozófiája, a dialektikus materializmus és a társadalomtudomány.

Másodszor: a történelmi materializmus szociológia és a történelmi materializmus 
nem más, mint a marxizmus szociológiája.

Harmadszor: mint a marxizmus szociológiája egyformán ki kell, hogy terjedjen a 
társadalom általános fejlődéstörvényeinek kutatására és az egyes formációk külön
leges fejlődéstörvényeinek kutatására.

Ezek után fennmarad az a kérdés, hogy a történelmi materializmus mint a mar
xizmus szociológiája hogyan viszonyul az egyéb társadalomtudományokhoz? Sze
rintem a történelmi materializmus a marxizmus általános szociológiája abban az 
értelemben, abban a tárgykörben, amit elmondtam. Mint általános szociológia, elő
feltétele az összes társadalomtudományoknak és módszertanul szolgál az összes 
társadalomtudományokhoz. Ugyanakkor ezekre a különleges társadalomtudo
mányokra támaszkodik, ezekből meríti anyagát, éspedig elsősorban a történelem
ből, ezen belül is elsősorban a gazdaságtörténetből.

Még egy utolsó kérdést lehet felvetni. Azt ti., hogy az úgynevezett szociográfiai 
kutatás, a falusi szociográfia vagy az ipari üzemek szociológiájának kutatása ho
gyan viszonyul a szociológia általam most kifejtett fogalmához. Mondjuk, vizsgálom 
egy üzemben a munkások rétegződését és vizsgálom a munkások világnézeti tájé
kozódását ennek a rétegzettségnek megfelelően. Én azt hiszem, hogy az ilyen ter
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mészetű szociográfiai munka segédanyaga, segédtudománya a történelmi materia
lizmusnak mint szociológiának, mert anyagot gyűjt, anyagot készít elő feldolgozásra, 
amit azután a történelmi materializmus mint szociológia általánosít."

Azt hiszem, az a helyes, ha a részletekbe nem bonyolódva a magyar szociológia 
legutóbbi negyedszázada vezető képviselőinek az említett főkérdést illető hozzászó
lásaiból iktatok ide néhány gondolatot.

Szalai Sándor: „Abból, hogy a történelmi materializmus a társadalomtudományok 
általános módszertanát nyújtja, semmiképpen sem következik az, hogy azonos vol
na a szociológiával -  értsd: a marxista szociológiával hiszen a szociológia nem a 
társadalomtudományok általános módszertana, hanem egy sajátos munkaterülettel 
rendelkező szaktudomány a társadalomtudományok sorában, amelynek éppúgy 
megvan a maga specifikus, bár a többi társadalomtudományi területtel magától ér
tetődően mindenoldalúan összefüggő tárgya, mint akár a közgazdaságtannak. Mol
nár Erik egy konkrét példán úgy tüntette fel, mintha például egy üzem -  vagy akár 
egy nagyobb egység: mondjuk egy ország -  ipari munkássága rétegződésének 
szociológiai felvételezése alapján történő vizsgálata valamiféle »segédtudomány« kö
rébe tartoznék, amelynek feladata az, hogy «anyagot szállítson-* a történelmi mate
rializmus számára, amit ő a marxista szociológiával azonosnak tekint. De hát ilyen 
alapon a történettudományt is csak valamiféle «segédtudománynak« tekinthetnők.”

Hegedűs András: „A történelmi materializmusból kifejlődőben van egy olyan tu
dománycsoport, amit már nem helyes továbbra is összefoglaló néven történelmi 
materializmusnak nevezni. Különböző elméleti és gyakorlati okokból nem... Helye
sebb marxista szociológiának nevezni analóg módon, mint ahogy a közgazdaság- 
tant mint tudománycsoportot marxista közgazdaságtudománynak nevezzük. Ebben 
a tudománycsoportban a történelmi materializmus továbbra is vitathatatlan prioritás
sal rendelkezik. Szerintem a történelmi materializmust nem lehet kiragadni a marxis
ta szociológiából mint tudománycsoportból. Nem lehet kiragadni, mert akkor 
elválasztanánk az általános törvényszerűségeket, az általános módszereket, az álta
lános mozgásformákat a különös módszerek, sajátosságok és törvényszerűségek 
tanulmányozásától.”

Kulcsár Kálmán: „A marxista szociológiának háromféle értelmezést tulajdonítha
tunk. Mindenekelőtt felfoghatjuk a marxista szociológiát mint tudományt, helyeseb
ben mint tudományágat, jelentkezhet a marxista szociológia mint szemlélet és végül 
mint módszer.

A marxista szociológia mint tudományág az emberi társadalommal mint olyannal, 
annak fejlődésével, törvényszerűségeivel, vonásaival, különböző jelenségeivel foglal
kozik.

A történelmi materializmus magában foglalhatná a marxista szociológiát is, 
amennyiben azonban ezt kívánjuk alatta érteni, amit eddig, akkor véleményem sze
rint szükség van egy külön szaktudományra, marxista szociológiára, amely a társa
dalom szaktudománya lenne és amelynek elemei, problémái a marxista
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klasszikusok műveiben is feltalálhatók már. Természetesen ez a szociológia mint 
szaktudomány sem szakadhat el a történelmi materializmustól."

A második nagy kérdés, amiről vita folyt, a következőképpen fogalmazható meg: 
Milyen lehet a polgári szociológia kategóriáihoz, kutatási módszereihez a marxista 
szociológia viszonya? Talán így foglalhatnám össze az erről folytatott eszmecsere 
végeredményét egy mondatban: A technika átvehető -  gondosan megszűrve - ,  a 
módszertan azonban csak marxista lehet.

A konferencián a csoportvezető beszámolt a felméréséről: hol, milyen szocioló
giai témákat kutatnak az országban. Az előadó -  csak címszavakban -  ilyen felsoro
lást adott:

„A SZOT keretében a munkásszállások körülményeivel, a munkásifjúság házaso
dási, párválasztási szokásaival, a Közgazdasági Intézetben a munkateljesítmények 
társadalmi hátterével foglalkoznak. A Népművelési Intézet kijelölt települések lakói
nak szabadidő-felhasználását vizsgálja. A KSH-ban ötszáz család háztartás-elemzé
se folyik, ezenkívül a mérnökök és más műszaki értelmiségiek helyzetét térképezik 
fel. A Debreceni Mezőgazdasági Akadémián egy munkacsoport az egyéni és kö
zösségi érdekek viszonyát kutatja kiválasztott termelőszövetkezetekben."

„Végül ismertette azokat a kutatási témákat, amelyek az eddigi megbeszéléseken 
felmerültek: a) Egy budapesti középüzem üzemszociológiai vizsgálata, amelynek 
célja lenne a teljesítmények társadalmi hátterének kutatása, b) A szövetkezeti tulaj
donhoz való viszony fejlődésének vizsgálata, a fejlődés más-más fokán álló két ter
melőszövetkezeti községben, c) Egy új budapesti lakótelep szociológiai vizsgálata, 
a szabadidő felhasználásának szempontjából, d) Sztálinváros városszociológiai vizs
gálatának megindítása. Itt az a cél, hogy a parasztból lett fiatal dolgozók szakmun
kássá válásának ösztönző és gátló tényezőit vizsgáljuk meg.”

Mi volt a jellegzetes ekkor?
A kutatások -  búvópatakszerűen -  felbukkantak, eltűntek, ha a támogató elvesz

tette kedvét, türelmét, bizalmát. Ösztönösen, gyakorlatlanul kérdőíveket fabrikáltak, 
kikérdezték az embereket, az adatok nagy része elveszett a munka során. Egyéni 
érdeklődés hajtotta a munkákat, rossz lelkiismerettel dolgoztak a kutatók, az intéz
mények hivatalosan nem vállalták a felelősséget. Nagyon hiányzott a képzés, a ta
pasztalatcsere, a koordináció.

Amikor a konferencia híre elterjedt, kiderült tehát, hogy van mód szociológiát 
művelni és hivatkozni lehetett arra, hogy a párt támogatja, az MTA felkarolja, sok 
helyen egyszerre felélénkült a mozgás. Egy jellemző példa: a Vízügyi Hivatal egyik 
jogásza jelentkezett, hogy a gátőrökről szeretne szociológiai adatfelvételt csinálni. 
Biztattuk, megszervezte, megírta. így indult el a pályán Szesztay András.

Az iram olyan gyors volt, hogy 1961-ben sor kerülhetett az éppen csak első 
lépéseit megtevő tudományág első, komoly válságára is. Ezt a „Szalai-Fukász vita" 
cím alatt rögzítheti talán a készülő szociológiatörténetünk. Hogyan kezdődött? Szalai 
Sándor cikket írt az Élet és Irodalom című hetilapba a szociológia helyzetéről.6 Kifej
tette, hogy a nemzetközi szociológia rendkívül gyorsan fejlődik, ehhez képest vé
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szes a lemaradásunk. Nagy az érdeklődés, de teljes a zűrzavar: mit lehet egyáltalán 
kutatni és -  főleg -  hogyan? Az érdeklődők nem ismerik a kutatási technikákat, 
pedig a polgári szociológia ezeket kidolgozta. A marxista szociológiának megfelelő 
vezetésre, támogatásra, szaktudásra, képzésre van szüksége, saját lábára kell áll
nia. Nem idéztem megállapításait, de ez volt a lényeg.

A pillanat azonban nem volt alkalmas arra, hogy a szociológia „függetlenségi 
nyilatkozata", harci kiáltványa elhangozzék. Az ideológiai „status quo" hívei éppen 
lendületben voltak, a közgazdaság reformerei ellen nagy csatát nyertek. Szalai Sán
dort nem kedvelték, és az ő személye különösen irritálta az ideológia kulcspozíciói
nak birtokosait; cikkét úgy értelmezték, mint igénybejelentést a vezérszerepre.

(Valószínűleg már arról is értesültek néhányan a felső vezetők közül, hogy Szalai 
kidolgozott egy „intern” elképzelést a szociológia irányításáról.)

Ez már sok volt, az ellenakció nem is váratott magára. A Népszabadságban 
jelent meg -  tehát a központi bizottság lapjában, ami már magában is jelezte, hogy 
az ellenfél más „súlycsoporthoz" tartozik -  Fukász György válasza, amely -  megle
hetősen éles hangon -  Szalai minden tételét vitatta.7

Azt írta, hogy nincs lemaradás a társadalomkutatásban, hiszen a pártszervezetek 
naprakész anyagot szállítanak a magyar társadalom minden rétegéről és jelenségé
ről, amely adatokat a vezetés elemezi, megállapítva a trendeket, meghatározva a 
szükséges intézkedéseket. Ezért nincs szükség a szociológiára, mint külön szaktu
dományra; de segítsen a szociológia konkrét társadalomkutatásként, mint segédtu
domány. A polgári szociológia eredményeinek átvétele visszautasítandó, mert 
veszélyekbe sodor.

A Népszabadság kemény állásfoglalása után szinte minden intézmény minden 
kutatása leállt, hetekre teljes lett a csend.

Ekkor jelent meg -  újra csak az Élet és Irodalom ban, mert a Népszabadság 
visszautasította a közlését -  egy újabb vitacikk8, amely szembeszállt a látszólag 
hivatalos állásponttal. Szerzője -  hivatkozva a pártvezetés dokumentumban megfo
galmazott támogatására, a szovjet példára -  a szaktudományként művelt szocioló
gia szükségességét hangoztatta. Magyarázta, hogy a mozgalmi szervek által feltárt 
tapasztalatok nélkülözik a tudományos megalapozást. Ami pedig a polgári szocioló
gia kutatási technikáit illeti, szükségleteinknek megfelelően -  szelektálva és átalakít
va -  helyes felhasználni. A szerző kétfrontos harcot vállalt, igyekezett elhatárolni 
magát Szalai Sándor egy-két odavetett, nem világos és főleg nem taktikus megálla
pításától, amelyek az adott pillanatban, a fennálló erőviszonyok mellett támadási 
felületet nyújtottak a túlerejű ellenfelek számára. (Történelmietlen lenne mai megfo
galmazásokat várni, most szokásos vitastílust igényelni a negyedszázada zajlott 
ideológiai csata résztvevőitől. Az akkori játékszabályok szerint érveltünk, az akkor 
szinte kötelező kifogásokkal éltünk, és ez nem „modor" volt, hanem mindenekelőtt 
meggyőződés őszintén hitt tételek igazában. Nem mértük fel reálisan a kockázat 
nagyságát sem.)
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Ez az írás berekesztette a vitát. A támadók elhallgattak, a szociológiával foglalko
zó emberek fellélegeztek, lehetett dolgozni tovább. Kiderült, hogy a felső vezetés
ben vannak támogatói a szociológiának: a veszély, amely súlyosan fenyegette az 
újrakezdés esélyeit, elmúlt. A többi már a kutatókon múlik. De hogyan tovább?

Említettem, hogy 1961 januárjában már készített Szalai Sándor egy feljegyzést, 
az MTA II. osztályának „felkérésére". A cím is érdekes: „A marxista szociológiai 
kutatás általános helyzetéről és jelentőségéről, különös tekintettel a hazai kutatási 
feladatokra és azokra az intézkedésekre, amelyek a szociológiai szakkutatás terén 
való lemaradásunk kiküszöböléséhez szükségesek". Az elaborátum IV. pontja így 
szól: „Javaslatok a magyarországi szociológiai kutatás intézményes és szervezeti 
előfeltételeinek megteremtésére."9

(Ha gondosan elolvassuk a Szalai-féle elemzést és javaslatokat, kiderül, hogy 
valószínűleg elégedetlen volt munkája fogadtatásával, és meg akarta szerezni hozzá 
a nyilvánosság támogatását, gyorsítani szerette volna az eseményeket. Ezért írta 
meg cikkét az Élet és Irodalomban. A visszahatás váratlan volt számára, csak a vita 
után kezdte sürgetni anyagának elfogadását. Feljegyzését egyébként nem mutatta 
meg sem a Filozófiai Intézet igazgatójának, sem az ottani csoport vezetőjének.)

Szalai javaslatai nagyon fontosak.
„Az MTA II. Osztálya az illetékes vezető szakemberek és a szociológiával határos 

tudományterületeken működő intézmények vezetői bevonásával létesítsen egy rész
ben személyi összetétele, részben a rendelkezésre bocsátott eszközök révén nem 
csupán elméleti tudományos és tudományszervezeti kérdések megoldására hivatott, 
hanem a szociológiai kutatómunka előfeltételeinek megteremtése céljából időlege
sen bizonyos operatív feladatokat is ellátó szociológiai bizottságot."

„Időlegesen -  amíg a magyar szociológiai kutatás intézményes és szervezeti for
mái ki nem alakulnak -  a Szociológiai Bizottság bizonyos -  az ügyintézés folytonos
ságát biztosító -  apparátussal rendelkezzék, amely a bizottsági határozatoknak 
megfelelően az ülések közötti időben is kézben tartja a szociológiai kutatás ügyei
nek intézését, a bizottság által jóváhagyott kiképzési, dokumentációs, kutatási stb. 
munkálatok megszervezését és koordinációját, s amelyhez a szociológiai kérdések
ben tájékozódni kívánó vagy kutatási igényekkel fellépő intézmények fordulhatnak.

Az érintett akadémiai intézetek vezetői azt az egy vagy több munkatársukat, aki 
intézeti beosztásban már eddig is szorosabban vett szociológiai kérdésekkel, illetve 
határkérdésekkel foglalkozik (a Filozófiai Intézetben tudomásunk szerint Szántó Mik
lós, az Állam- és Jogtudományi Intézetben Kulcsár Kálmán, a Közgazdaságtudomá
nyi Intézetben Hegedűs András, a Mezőgazdasági Üzemtani Intézetben nyilván több 
személy), megbízzák, hogy -  úgyszólván intézeti összekötőkként -  részt vegyenek a 
II: Osztály szaktitkárságán létesítendő szociológiai referátum munkájában.

Az itt felvázolt szerény apparátus működéséhez is szükség van azonban arra, 
hogy a II. Osztály költségvetésének keretében vagy esetleg más akadémiai forrá
sokból bizonyos anyagi alap biztosíttassák a Szociológiai Bizottság, illetve a II. Osz
tály szaktitkárságán berendezendő szociológiai referátum számára."
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Szalai Sándor a bizottság elnökéül Erdei Ferenc főtitkárt vagy Szabó Imrét, a 
főtitkárhelyettest ajánlja és a tagokra is részletes, személy szerinti javaslatot tett.

Az egész apparátusnak pedig lenne egy kulcsfigurája, egy titkára, aki az egészet 
összefogja, mozgatja: lehetőleg akadémikus legyen, vagy rendelkezzék szociológiai 
gyakorlattal, széles körű kapcsolatokkal.

A Szalai-féle feljegyzést, mint a következményekből erre visszakövetkeztethetünk, 
sok vonatkozásban elfogadták. 1961 végén megalakult az MTA Szociológiai Bizott
sága, amely pontosan követte Szalai személyi ajánlásait. A Bizottság a következő 
felépítésű:

Elnök: Molnár Erik
Titkár: Hegedűs András
Tagok: Szigeti József

Cukor György 
Ortutay Gyula 
Gegesi Kiss Pál 
Péter György
Mártonfi Rudolf (h. főosztályvezető, KGM,

a Munkatervezési Intézet volt igazgatója)
Perczel Károly (főosztályvezető, ÉM, regionális tervezés)
Szalai Sándor 
Szántó Miklós

Munkabizottság:

Vezető: Hegedűs András 
Titkár: Szántó Miklós
Tagok: Kulcsár Kálmán (jog)

Acsádi György (statisztika)
Bodrogi Tibor (néprajz)
Szalai Sándor

Amint látható, elfogadták a Szalai által javasolt külön munkabizottságot is. De a 
többi alighanem csalódás volt számára: Erdei nem vállalta a bizottság elnöki tisztsé
gét, Szabó Imre csak tagságot fogadott el, és a kulcsember Hegedűs András lett. A
II. Osztály nem vette saját kezébe a vezetést, nem szervezett külön részleget, meg
hagyta a szervezőmunkát a Filozófiai Intézet keretei közt, a szükséges pénzt is ott 
biztosította. Szalai nem kapta meg a vezető szerepet, de tagja lett a munkabizott
ságnak is.

A fejlődés meglepően gyors volt, a szociológia a következő évben „kinőtte" intéz
ményi kereteit, dönteni kellett az intézményesedés további formáiról.

1962 elején készült egy részletes elemzés, amely összefoglalta két esztendő 
eredményeit, kutatásait, a konferencia és a Szalai-Fukász-vita utáni helyzet tapasz
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talatait. Az anyagból idézem a következőket: „Hol tart a marxista szociológia ha
zánkban, és hogyan menjünk tovább? Egyöntetű az a felfogás, hogy meg kell te
remtenünk a jelenleginél jóval szélesebb és szilárdabb kutatóbázisokat, biztosítani 
kell a szükséges szakemberek kinevelését és gondoskodni kell a sokfelé folyó mun
ka eredményes koordinálásáról.

A jelenlegi helyzetre az igények hallatlan megnövekedése a jellemző. Megmutat
kozik ez abban, hogy a társtudományok erősen érdeklődnek a szociológia iránt, 
kérik és várják a módszertani és technikai segítséget, és szívesen feldolgozzák saját 
tudományáguk szociológiai problémáit. Hajlandók közös témák komplex kutatására 
is.

A vezető szervek megrendeléseit el kellene látni, de ennek gátat vet a kapacitás 
szűk volta.

A szervezeti kérdéseken túl, az eddigi felvételek alapján világosan kirajzolódnak 
a közös problémák: a társadalmi jelenségek komplexitása sokféle tudományág erői
nek egyesítését igényli, statisztikustól pszichológusig."

Az előterjesztés azt javasolja, hogy meg kell tartani az eddigi kereteket, ezen 
belül megerősíteni a Filozófiai Intézet szociológiai részlegét, és több éves fejlesztési 
programot ajánl.

„1. Adjunk ki évenként -  először már az idei évről -  összefoglaló tájékoztatót a 
szociológiai kutatások eredményeiről.

2. Kapcsolódjunk be a magunk vizsgálataival abba a nemzetközi szociológiai 
együttműködésbe, amelyet a Szovjetunió kezdeményezett, éspedig két témával: az 
üzemi munka szociológiai tényezőinek kutatásával, valamint a szabadidő-felvételek
kel.

3. Kezdeményezzünk komplex vizsgálatot, amely lehetővé tenné az MTA társa
dalomtudományi intézetei erőinek összefogását a következő téma kidolgozására: A 
személyiség kibontakozásának társadalmi feltételei a szocialista építés során."10

1962 márciusában már készült egy újabb előterjesztés, miután az év elején be
nyújtott anyag elemző részét elfogadták, javaslatait azonban nem. Ennek a tavaszi 
anyagnak a címe már árulkodik arról, hogy különböző alternatívák fekszenek az 
asztalon: „Feljegyzés a konkrét szociológiai kutatások helyzetéről és javaslat megfe
lelő kutatóbázis kialakítására". Készítője a Szociológiai Bizottság, aláírói Molnár Erik, 
Hegedűs András és Szántó Miklós. A javaslat az útkeresést mutatja, egy lépést tesz 
előre.11

„Két megoldási lehetőség merült fel:
Felvetődik önálló szociológiai intézet felállításának a gondolata. Ezt azonban mi 

nem javasoljuk. Ez ellen mindenekelőtt az szól, hogy a konkrét szociológiai kutatá
sok nagyon szorosan kapcsolódnak a társadalomtudományok különböző (jog, köz
gazdaság, népművelés, demográfia stb.) területeihez. Félő, hogy amennyiben a 
konkrét szociológiai kutatásokat elszakítanánk az említett tudományágaktól, akkor ez 
a jelenlegi helyzetben a tudományos kutatás színvonalára károsan hatna ki.
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Ebből az elgondolásból kiindulva az a javaslatunk, hogy különböző intézmények
ben önálló szociológiai osztályok vagy csoportok (az intézet szervezésétől függően) 
alakítassanak ki, amelyek a konkrét szociológiai kutatások bázisaiul szolgálnának.

Szociológiai csoportok, illetve osztályok kiépítését javasoljuk a következő intéz
ményekben:

1. Az MTA Filozófiai Intézetében, azzal a feladattal, hogy munkatársai a szocioló
giai kutatások általános elvi és módszertani kérdéseit dolgozzák ki és ennek érde
kében alapkutatásokat végezzenek.

2. Az MTA Mezőgazdasági Üzemtani Intézetében, azzal a feladattal, hogy a falu 
társadalmi viszonyait és ezen belül a termelőszövetkezetekben kialakuló szociológiai 
viszonyokat vizsgálják.

3. Az MTA Közgazdaságtudományi Intézetében, azzal a feladattal, hogy a köz- 
gazdasági jelenségekben szerepet játszó szociológiai tényezőket kutassák és min
denekelőtt a munkaszociológia területére tartozó vizsgálatokat végezzenek.

4. Az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetében, azzal a feladattal, hogy vizsgál
ják a jogalkotás folyamatában közreható társadalmi tényezőket, a jog társadalmi 
érvényesülési folyamatát, ezzel kapcsolatban a jogi és politikai tudatban bekövetke
zett változásokat, és segítséget adjanak a konkrét kriminál-szociológiai és igazga
tás-szociológiai vizsgálatokhoz.

5. A Művelődési Minisztérium Népművelési Intézetében, azzal a feladattal, hogy a 
művelődési és kulturális viszonyok szociológiai tényezőit vizsgálják.

6. A Központi Statisztikai Hivatal létesítendő demográfiai kutatócsoportját mint 
demográfiai és szociológiai csoportot kellene megszervezni, azzal a feladattal, hogy 
vizsgálják a szocialista társadalom rétegződésének és szerkezeti átalakulásának fo
lyamatát és a társadalmi mobilitást, továbbá egyéb demográfiai jelenségek szocio
lógiai vonatkozásait.

7. A KGM Ipargazdaságtani Intézetében, azzal a feladattal, hogy konkrét üzem
szociológiai vizsgálatokat folytassanak."

Ezt nem hagyta jóvá az MTA elnöksége, visszaadták azzal, hogy tovább kell 
érlelni a megoldást.

A háttérből egyre erősebben érződik Erdei Ferenc befolyása, és kirajzolódik az 
intézményesülés következő, a továbbiakban aztán elfogadott és megvalósuló formá
ja:

1962. szeptember 28-án az MTA elnöksége a következő határozatot hozza:
„A konkrét szociológiai kutatások módszertani és központi kutatóbázisa megte

remtése érdekében szükséges az MTA II. Osztálya intézményeinek keretében önálló 
szociológiai kutatócsoport létrehozása, azzal a célkitűzéssel, hogy az később szo
ciológiai intézetté fejlődjék. A kutatócsoport feladata a módszertan kifejlesztésének 
céljából konkrét szociológiai kutatások végzése, ennek érdekében elméleti tevé
kenység és módszertani segítségnyújtás más szerveknél és intézményeknél folyó 
szociológiai kutatásokhoz."12

Mi történt viszonylag-rövid idő alatt, 1960 tavaszától 1962 szeptemberéig?
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Igaz, hogy a szociológia újrakezdése 1958 végén egy „külső" véletlen: az UNES- 
CO-meghívás eredményeként volt lehetséges. De amikor a gyors politikai döntés 
révén megszületett és működni kezdett, más törvényszerűségek érvényesültek. A 
szociológia hamar beleütközött a neki -  első lépéseinél -  védelmet és keretet adó 
filozófiai front érdekeibe. A játéktér nem is sokára szűknek bizonyult. Az is világos 
és utólag érthető, hogy a létrejött csoport vezetője eleve nem lehetett más, mint egy 
politikai oldalról támadhatatlan, filozófiai végzettségű, a szociológiában előzetes ta
pasztalattal nem terhelt, menedzser-képességekkel felruházott szakember. Szeren
cse is kellett ahhoz, hogy a szociológia megússza az 1961-es válságot a túlerejű 
támadókkal szemben. A védelem és segítség azoknak a vezetőknek az oldaláról 
érkezett, akik felismerték, hogy a konszolidáció csak a veszteségek pótlását jelent
heti, de az igazi megújuláshoz több kell. Szükség van a gazdasági törvényszerűsé
gek megismerésére éppúgy, mint a társadalmi ellentmondások tudományos 
apparátussal való feltárására. Ahhoz pedig, hogy a társadalomtudományok megfe
leljenek a helyzet új követelményeinek, a tudományterületek közötti megmerevedett 
struktúrát át kellett törni.

Ez a folyamat kezdődött el az említett években, de ez nem volt sima út, nem volt 
diadalmenet, hanem ütközések során ment végbe. A szociológia legitimációja és 
intézményesedése lépésről lépésre történt, visszaesésekkel és előretörésekkel. Eb
ben kiemelkedő szerepe volt Erdei Ferencnek, aki előbb a háttérből vigyázta, terelte 
a folyamatot. Később pedig közvetlenül is vállalta a Szociológiai Bizottság elnöki 
tisztét. De ez már a történet új korszaka: a kutatócsoport ideje.

A Szociológiai Kutatócsoport korszaka, 1963-1965

A kutatócsoport kedvező széllel indult. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy 1963-ban 
került le a „magyar kérdés" az ENSZ napirendjéről, a főtitkár U Tahnt Magyaror
szágra látogatott. Az SZKP XXII. kongresszusa után vagyunk, amely meghirdeti a 
desztalinizálás újabb hullámát. Nálunk 1962 közepén megszületik a törvénysértések 
ügyét lezáró párthatározat, Rákosit és Gerőt kizárják a pártból. Ősszel elhangzik a 
híres Kádár-jelszó: „Aki nincs ellenünk, az velünk van!” 1963 márciusában amnesz
tia-rendelet jelenik meg. A gépállomásokat megszüntetik, a vállalati önállóság fon
tosságát hangsúlyozzák. Miután kiderül, hogy a konszolidációs évek végén a gaz
daság nem kaphat új lendületet a mechanizmus új reformja nélkül, újra megindul a 
töprengés és a vita a reform szükségességéről. Utazási könnyítéseket vezetnek be 
1963 és 1966 között. Ennek eredményeképpen 1964-ben már másfél millió magyar 
utazik külföldre, ebből 150 000 Nyugatra. Viták élénkítik az ideológiai életet, a frizsi
der-szocializmusról, a „kicsi" vagy „kocsi" problémáról, új szocializmus-képről, az 
egyéni és társadalmi jólét viszonyáról. A kulturális politika nyitottabbá válik, olyan 
alkotók, mint Illyés Gyula, Németh László, Déry Tibor, újra publikálnak. Elhangzik az 
is, hogy a társadalmi ellentmondások feltárását a tudományra kell bízni.
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(Hruscsov leváltására 1964-ben kerül sor, de az új szovjet vezetés, a gazdasági 
reform-gondolatokkal debütáló Koszigin tervet dolgoz ki és csak egy-két esztendő 
múlva „halnak el” -  két évtizedre eltűnnek -  ezek az ötletek.)

1963-ban két műhelye van Magyarországon a társadalomkutatásnak: a KSH és 
az MTA Szociológiai Kutatócsoport.

Már kezdettől volt ezek közt kapcsolat, hiszen a csoport munkatársainak egy 
része a KSH-ból érkezett; lényegesebb, hogy a KSH két részlegében is elmélyült 
társadalomstatisztikai és demográfiai kutatómunka folyt, amely nem határolódott el 
mereven a szociológiától. Acsády György például már az első szociológiai konferen
cián is részt vett és ott részletesen ismertette a KSH-ban végzett vizsgálatokat. Be
számolt a családkutatások eseményeiről, ártól, hogy a fiatalok egyre korábban 
házasodnak, a válások aránya növekvő. A másik témája a társadalmi rétegződés 
volt.

A KSH-ban folyó munkákról szólt Mód Aladárné a vele készített interjú során:
„Már 1956 előtt is foglalkoztunk olyan gazdasági kérdésekkel, mint a jövedelem, 

foglakoztatás, háztartás társadalmi oldalaival, ezt folytattuk 1956 után önálló profillal. 
Ilyen volt például az a kutatás, amelynek témája: »A nők helyzete a munkahelyen és 
otthon«. Mint az egykori hályogkovács, úgy vágtunk neki; az érdeklődés volt meg. 
Ezek szociológiai témák, de teljesen statisztikai módszerekkel dolgoztunk. Ilyen volt: 
»A nap 24 órája« vagy a »Mit olvasunk« téma is. Megcsináltuk az első időmérleget, 
kíváncsian arra, hogyan élnek az emberek.”

Elindult elég korán a társadalmi rétegződéskutatás, Ferge Zsuzsa vezetésével.
Szabadi Egon -  beszélgetésünk során -  ezeket mondotta: „Időkérdésekkel fog

lalkoztunk, a lakáskérdéssel, válásokkal, nyugdíjasok helyzetével, öngyilkosságokkal, 
alkoholizmussal, nemzetiségiekkel, szociálpolitikával. Ez még nem volt szociológia, 
de csírájában már benne volt ez is a kutatásokban, Kulcsár, Cseh-Szombathy is 
dolgozott nálunk."

A két műhely közötti kapcsolat megmaradt a kutatócsoport megalakulása után 
is. Erre mutat a szociológusok és demográfusok találkozója és az a tanfolyam, 
amelyet a KSH egyik matematikus szakértője tartott szociológusoknak. A társada
lomstatisztika módszereket és technikákat kölcsönzött a szociológiának, de megtar
totta önállóságát, éppúgy, mint a demográfia is.

így a szociológia a következő három évben még egyközpontú tudomány maradt. 
(Volt emellett egy -  a bevett szervezeti kereteken kívüli -  Szalai Sándor-féle vizsgálat 
is; Szalai önmagában is sajátos „intézmény” volt: a Medicor-üzemében folytatott 
kutatása a következő címet viselte: „Üzemszociológiai és az üzemi dolgozók életvi
szonyaival kapcsolatos vizsgálatok, különös tekintettel a többműszakos munkarend
re” .)

A Szociológiai Kutató Csoport fő feladatát az MTA Elnöksége a következőkép
pen határozta meg: a módszertan kifejlesztésének céljából konkrét szociológiai ku
tatások végzése; ennek érdekében elméleti tevékenység és módszertani
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segítségnyújtás a más szerveknél és intézményeknél folyó szociológiai kutatások
hoz.

Lényegében megindulhatott a folyamat, hogy -  kiszakadva a Filozófiai Intézet 
kereteiből -  a szociológia szaktudománnyá váljon. Az első esztendő a szerveződés 
ideje volt. Milyen is volt a kutatócsoport? Mint közismert, a kutatócsoport vezetője 
Hegedűs András lett. Vállalta azért is, mert szenvedélyesen érdekelte a szociológia 
és fellendítését nagy feladatnak tartotta. És elfogadta azért is, mert nem akarta, 
hogy KSH-elnököt csináljanak belőle, ami a politikai karrier útja lett volna, és számá
ra ez már nem volt kívánatos.

A kutatócsoport összetétele meglehetősen vegyes volt, már ami a munkatársak 
előéletét illeti: mindenki menet közben tanulta a szakmát. A csoportba került a Filo
zófiai Intézetből: Szántó Miklós (továbbra is félállásban), és Márkus Mária, a Lu
kács-tanítvány Heller Ágnes, ismert filozófus, a volt politikai elítélt Lőcsei Pál, 
közgazdász fiatalok a KSH-ból és az egyetemről: Rozgonyi Tamás, Nemes Ferenc, 
Szelényi Iván, Varga Károly; volt népművelők: H. Sas Judit és Losonczi Ágnes; a 
volt jogász: Szesztay András; az agrárszakember: Gyenes Antal.

A csoportba kerülés előzetes feltétele a tájékozódó megbeszéléseken az volt, 
hogy a jelölt képes legyen önálló kutatásra -  és legyen elképzelése arról, mit akar 
kutatni. Az első év nagy része úgy telt el, hogy mindenki azt kezdte vagy folytatta, 
amit eddig csinált. Hegedűs hagyta dolgozni az embereket, akinek problémája volt 
vagy eljutott valameddig, azzal megbeszélte.

A csoport munkatársai a következő témákon dolgoztak:
-  Hegedűs András és Márkus Mária: munka- és üzemszociológiai vizsgálatok, 

ezek keretében a szakmai és munkakör: azonosulás, új belépők adaptációja, a szo
cialista brigádok munkakörülményei, a szakmaválasztás problémái; Heller Ágnes: „A 
szerep-fogalom értelmezhetősége"; Szesztay András: „Az egyetemet végzettek beil
leszkedése a társadalmi munkamegosztásba"; Szelényi Iván: „A falusi szomszédsá
gi viszonyok” ; Varga Iván: „A falusi katolikus egyházközségek funkció-változásai"; 
Lőcsei Pál: „A válások társadalmi méretei és okai” ; Szántó Miklós: „Budapesti mun
kások ízlé^szociológiai vizsgálata"; Varga Károly: „A polgári szociológia elemző-ka
tegóriáinak kritikai értelmezése" -  idézhetjük az 1963. évi jelentésből.

A témák egyéni választás eredményei, de voltak megrendelések is. Például a 
tervhivatal és a televízió részére végeztek a két intézmény gyakorlati tevékenységé
hez szükséges szociológiai felvételeket.

Az MSZMP Titkársága határozatának megfelelően a kutatócsoport kidolgozta 
egy városi reprezentatív szabadidőfelvétel tervét azért, hogy a magyar adatok ösz- 
szehasonlíthatóak legyenek hasonló célzatú szovjet, lengyel és bolgár vizsgálatok 
adataival. A felvételt a kutatócsoport irányítása alatt a pártfőiskola hallgatói végez
ték. Készült erről publikáció is, amely a Béke és Szocializmus című folyóiratban 
jelent meg.

Az hamar kitűnt, hogy a kutatóműhellyé szerveződés az „ahány munkatárs-annyi 
téma" módszerével nagyon soká tart. Ezért merült fel már kezdetben egy komplex
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team alakításának, valamennyi munkatárs közös erőfeszítésére épülő csapatmunká
nak a gondolata. így indult útjára a Gyöngyös környéki vizsgálat. Erről a beszámoló 
jelentésben ez áll:

„A gyöngyösi járás három községében komplex faluszociológiai kutatás, amely
ben több intézmény (Közgazdaságtudományi Intézet, Népművelési Intézet, Magyar 
Rádió és Televízió, Pártfőiskola stb.) munkatársai vesznek részt, és amelynek ered
ményeként mintegy 15-20 egymástól elkülönülő szociológiai téma hipotézise és fel
vételi terve került kidolgozásra 1963. II. féléve folyamán.”

A kutatócsoport már az első évben sokat tett a nemzetközi kapcsolatok erősíté
séért. „Megalakulása után külön körlevelet intézett a népi demokratikus testvérinté
zetekbe és külön néhány jelentősebb nyugati szociológiai kutató központhoz, 
intézethez és tanszékhez, s átvállalta a Nemzetközi Szociológiai Társaságban a ma
gyar képviseletet a Filozófiai Intézettől.

A Kutatócsoport az év folyamán több neves marxista és polgári szociológust 
látott vendégül, köztük volt például a szovjet Harcsev és Grusin, a lengyel Sarapata 
és Viatr, a német Scheler és H. Mézért, továbbá Moreno és Polányi az Egyesült 
Államokból, D. Szabó Kanadából és az olasz C. Stroppa.

A kutatócsoport az UNESCO-nak beszámolt a Magyarországon folyó szocioló
giai kutatásokról. Hegedűs András Prágában előadást tartott a magyar szociológia 
helyzetéről."

Természetes volt, hogy a csoport szervezése után az első nagyobb tanulmányút 
Lengyelországba vezetett. (A szociológus-küldöttség tagjai: Hegedűs András, Már
kus Mária, Kulcsár Kálmán és Szántó Miklós voltak.) Hegedűs András -  interjúk 
során -  így magyarázta a lengyel kapcsolat fontosságát:

„Erős volt a lengyel hatás. Ebben egy ember is sokat tehet, ha pontosan ismeri, 
mi van... Márkus Mária jól ismerte az akkor fénykorát élő lengyel szociológiát, ame
lyet Bauman, az empirikus Sarapata és Adam Schaff fémjelzett. Nagyon fontos sze
repet játszott Sztyepanski, aki Erdei Ferenc-szerű híres és befolyásos tudós volt."

Az önálló, saját témájuk kerítése mögé húzódó kutatóknak nyilvánvalóan tovább
képzésre, vitafórumokra volt szükségük. Egymást követték a színvonalas eszmecse
rék, előadások. Már az első évben volt egy olyan szeminárium -  Márkus György 
vezette - , amely „Marx és az elidegenedés" címet viselte. (Ezt azután egy esztendő
vel később kivitték a csoportból, és széles keretek közt vitatták a Kossuth Klubban.) 
(Érdekes volt a „Szerep és státus" vita is: ennek főszereplői Heller Ágnes és Varga 
Károly voltak.)

1964-ben szélesedett és erősödött a szaktudománnyá válás folyamata. Mit mond 
erről a csoport jelentése?

„A faluszociológiai felvételek tapasztalatai alapján előkészítettük Gyöngyös város 
társadalmi viszonyainak vizsgálatát is. A felmérés komplexitását tekintve hasonló 
lesz a falusi vizsgálathoz. Ez a felmérés tulajdonképpen kiegészíti az előzőt, 
amennyiben Gyöngyös középcentruma azoknak a falvaknak, amelyeknek vizsgálatát 
az előzőekben lefolytattuk.
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Kutatócsoportunk részben előkészített olyan komplex kutatást, amely különböző 
intézményekben (ipari üzem, termelőszövetkezet, hivatal, tudományos kutatóintézet, 
lakóhelyi egységek, pl. falvak) vizsgálja azt, hogy a döntésekben milyen szerepe 
van ezen intézmények dolgozóinak. A vizsgálat nemcsak a döntésekben való rész
vétel lehetőségeinek kutatására terjed ki, hanem ezen intézmények mint információs 
rendszerek beható és sokoldalú vizsgálatára is."

Mindez szükségessé tette a csoport belső szerkezetének átalakulását: kutatási 
közösséget hoztak létre. (Elméleti, módszertani, kutatástechnikai, családszociológiai, 
munka- és üzemszociológiai és kultúrszociológiai munkacsoportok alakultak. Fenn
tartották azonban azt, a lehetőséget is, hogy egy-egy kutató -  érdeklődési körének 
és az általa eddig vizsgált témának megfelelően -  egyidejűleg több munkaközös
ségbe is tartozhatott.)

Gazdagodtak a nemzetközi kapcsolatok. Nemzetközi időmérleg kollokviumot 
szervezett a csoport, amelyen hét ország képviselői vettek részt: olyan nevek, mint 
Adam Schaff, E. Scheuch, D. Szabó, Feldheim és mások.

„Hegedűs András volt Bulgáriában, Jugoszláviában, Lengyelországban, Cseh
szlovákiában, Németországban és Romániában. Márkus Györgyné és Gyenes Antal 
Lengyelországban, Nemes Ferenc a Szovjetunióban, Szelényi Iván Kölnben, Cseh
szlovákiában és Amerikában, Cseh-Szombathy László Oslóban és Varga Károly az 
NSZK-ban.

Ugyanekkor kutatócsoportunkat is több ismert szocialista és nyugati szociológus 
látogatta meg. R. König, Ithiel de Sola Pool, H. Raymond, Subkin, Sarapata, Har- 
csev, Gieffeth, Klofacs, Helmuth Steiner, Alfred Klein látogatásai nagyon hasznos 
eszmecserékre adtak lehetőséget.”13

A Gyöngyös környéki anyagok, az üzemszociológiai felmérések nyomán már 
megfogalmazódtak azok az elméleti következtetések, előbukkantak azok a szocioló
giai kategóriák, amelyek idegesítették az ideológiai erődök „parancsnokait". A társa
dalmi struktúra új megközelítése, az üzemi munkában az optimális hatékonyság és 
a humánus viszonyok kettős, ellentmondó követelménye, az elidegenedés a szocia
lizmusban témája és a bürokrácia Marx Weber szerinti értelmezése szentségtörés
ként hatottak.

Nőtt a konzultációs igény a csoporttal szemben. Megszaporodtak a feltűnést kel
tő publikációk. Nőtt a szociológia tekintélye. (Ez a tekintély -  Erdei megállapítása ez 
-  nagyobb volt a hazai közvéleményben és a nemzetközi szociológiai közéletben 
egyaránt, mint a csoport tényleges ereje.)

A kutatókra egyébként nagy teher nehezedett. Kevés volt a képzett szakember, a 
szakképzés megszervezése késett, közben megindultak az ösztöndíjas kiutazások. 
(Szelényi Iván pl. az USA-ba ment egy évre.) A technikai ellátottság gyenge volt, 
tudományos segéderő alig. Egy ócska, a KSH-ban kiselejtezett Sorter-gépen dol
goztak.

Az ellenőrzés sokszoros volt: Tudományos Tanács, Koordinációs Testület, Szo
ciológiai Bizottság, szinte azonos tagokkal. És a bizottságokon belül ott volt Szalai

112



Sándor is, aki az „ördög ügyvédje" szerepében könyörtelenül lecsapott minden 
szakszerűtlenségre.

Ez az időszak kétségen kívül hőskor volt, de nem felhőtlen, konfliktusmentes 
korszak.

A Szociológiai Bizottság időközben újjászerveződött: az elnök Erdei Ferenc lett, 
titkára Hegedűs András. Tagjai pedig: Szalai Sándor, Szigeti József, Szántó Miklós, 
Gyenes Antal, Kulcsár Kálmán, Wirth Ádám, Fukász György, Cseh-Szombathy 
László.

A kontrollt enyhítendő Hegedűs javaslatot fogadtatott el a nárom bizottság ösz- 
szevonására. A publikációs lehetőséget megnövelte, hogy a Valóság -  a mind nép
szerűbb folyóirat -  szerkesztőbizottságát is Hegedűs vezette. A szociológiai 
képzésre is született határozat.

„A szociológia oktatására Hegedűs András, Szigeti József, Szalai Sándor és 
Kulcsár Kálmán átfogó tervet készít elő, amelyben a szociológiai oktatás egy 
felsőoktatási intézményre való koncentrálásának és az egyes szakszociológiai 
ágaknak a megfelelő szakegyetemekre való kihelyezésének szempontjai egyaránt 
érvényre jutnak.”

Hegedűs lendületét fokozta, hogy a Nyers Rezső által vezetett reformmunka 
egyik albizottságának élére került. Az 1965-ös jelentésben ezt olvashatjuk:

„Kutatócsoportunkban több munkatárs aktívan részt vett az új mechanizmus ki
dolgozására irányuló munkákban és ezen belül is elsősorban a dolgozók irányítási 
rendszerbe való bevonása problematikájának vizsgálatában. E témához kapcsoló
dott több kisebb felvétel is, elsősorban a termelési értekezletek, üzemi tanácsok és 
az üzemi demokrácia egyéb formáinak hatékonyságára vonatkozóan."

Mindez azonban nem jelentette azt, hogy a szociológia simán csatát nyert. (Izgal
makat keltett például az 1964 végén rendezett elidegenedés-vita.) Előbb a Szocioló
giai Bizottság őszi, majd a II. Osztály tanácskozásán kemény összecsapás történt.

Hegedűs szóvá tette, hogy nem bővülnek megfelelően a publikációs keretek, 
szociológiai szakfolyóiratra volna szükség. És annak ellenére, hogy határozat van a 
szociológia egyetemi oktatására, az ELTE vezetői nem akarnak tanszéket szervezni, 
és nem mozdul a pártfőiskola sem. A „másik oldal" riposztozott; marxista-e ez a 
szociológia, amelyet a csoport művel? Követelték a nem-marxista irányzatú kutatók 
és vizsgálatok visszaszorítását. Hegedűs válasza az volt, hogy adminisztrációs hatá
rozatokkal nem lehet eredményt elérni, a marxizmus hegemóniája a szociológia te
rületén is csak tudományos viták során biztosítható. Elismerte, hogy vannak olyan 
álláspontok, amelyek szerint: „a szociológia szaktudomány: a jelző nem lényeges” , 
de hangsúlyozta, hogy nem tilthatók meg a „marxizmustól eltérő megközelítéssel 
induló kutatások sem".

Felhívta a figyelmet egy hibás polarizáció végleteinek a veszélyére: az egyik ol
dalon a dogmatikusok, akik mindentől féltik a marxizmust, a másik oldalon a marxiz
must elvetők vannak. Kiemelten kell támogatni a marxista szociológusokat, de nem 
szabad elnémítani a nem-marxista szociológiát sem.
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Erdei támogatta Hegedűst: „a most folyó szociológiai kutatások irányát és ten
denciáját a marxista szociológia kikovácsolódásának folyamatában kell vizsgálni. 
Ebben a főirányban halad, de nem zárhatunk ki más megközelítéseket sem, ame
lyek hasznosak lehetnek”. Javasolta egy technikai tanácsadó központ szervezését a 
csoporton belül, a publikációs keretek bővítését, az oktatás koncentrálását két 
egyetemre. A bizottság ajánlotta, hogy a pártfőiskola legyen a politikai szociológia 
központja.

1965-ben ugyanezek a trendek folytatódtak. Bővültek a kutatott témák. A teljes 
szociológiai spektrumot átfogó kutatási jegyzék az általános szociológia téma
csoportban négy vizsgálatot, a társadalmi struktúra címszó alatt tizenegyet, a mun
ka-, üzem-, iparszociológia keretében kilencet, a kultúra és szabadidő területén 
nyolcat, az ideológiai képződmények szociológiája körében ötöt -  e furcsa címszó a 
vallás-szociológia és a közvélemény meg a nemzeti-faji előítéletek vizsgálataira vo
natkozik -  a település-szociológia tárgykörében hat kutatást tartalmazott.

1965 szeptemberében a csoport feljegyzést készített a szociológia helyzetéről. 
Ebben a szerző -  Hegedűs András -  elemzi, miért volt szükség a szociológiai kuta
tásokra és figyelemre méltó megállapítást tesz: „Világossá vált, hogy a konkrét kuta
tások mellett bizonyos mértékig új tudománycsoportot kell kifejleszteni, a 
szociológiát, amely nélkül a konkrét társadalomkutatások nem hozhatják meg a kí
vánt eredményt és szükségszerűen megrekednek valamilyen empirikus szinten." Va
gyis az elméleti általánosítás is feladata a szociológiának, amely igényt tart arra, 
hogy a társadalmi megismerésben önálló és jelentős szerepet kapjon. Itt veti fel 
Hegedűs a szociológia hármas funkcióját: a társadalomelmélet, a társadalmi gya
korlat és a társadalmi önismeret szolgálatát. „Annak, aki követeii a szociológia által 
nyújtott gyakorlati segítséget, igényelnie kell nemcsak a konkrét szociológiai kutatá
sokat, hanem az azt megalapozó elméleti tevékenységet is.” A szociológiának fel 
kell tárnia egyén és társadalom sok konfliktust tartalmazó viszonyát.

Nehezíti a fejlődést, hogy a gyakorló szociológusok többsége nem szervezett 
oktatás során, hanem önműveléssel szerezte ismereteit, az egyetemi szakképzés 
hiánya súlyos probléma. Az intézményesedés folyamatáról, nehézségeiről Hegedűs 
ezeket írja: „Mindössze egy nagyon szűk létszámkeretek között mozgó intézmény 
foglalkozik hivatásszerűen szociológiával (MTA Szociológiai Kutatócsoport), más in
tézményekben, ha foglalkoznak is kutatók szociológiával, ez legtöbbször megtűrt 
tevékenység (vagy hobby), és éppen ezért ilyen kutatások koordinálásának a lehe
tőségei rendkívül kicsik. Felvetődik az a kérdés, hogy minél gyorsabban ki kellene 
alakítani a szociológiai kutatásokkal foglalkozó különféle részlegeket különböző ku
tatóintézményeken belül (itt mindenekelőtt a Népművelési Intézetre, a Közgazdaság- 
tudományi Intézetre, Munkaügyi Intézetre, Jogtudományi Intézetre stb. gondolunk), 
továbbá a különböző egyetemeken szociológiai tanszékeket kellene létrehozni.”

Egy Hegedűs-jelentésben ezeket olvashatjuk a szociológiai kutatások körül vívott 
kétfrontos harcról: „A szociológiai kutatások egyik legfontosabb problémája a mar
xista társadalomelmélet és szemlélet érvényre juttatása a konkrét kutatásokban. Ez
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a kutatócsoport marxista társadalomkutatóira legalábbis kettős feladatot ró: részint 
le kell küzdeni a polgári szociológia hatására kialakuló szűk empirikus irányzatokat, 
azt a szemléletet, amely megelégszik a jelenségvilág tényeinek többé vagy kevésbé 
pontos rögzítésével, matematikai formulákba foglalásával, vagyis »matematizálásá- 
val«. A felvételek pontossága bármennyire fontos kritériuma is a szociológiai kutatá
soknak, nem lehet az egyetlen ismérv, mert a marxista társadalomtudomány lényegi 
összefüggések megismerésére törekszik, mert csak azok adhatnak igazán értékes 
segítséget mind a társadalomelmélet fejlesztéséhez, mind a társadalmi gyakorlat 
számára. Mindemellett továbbra is kisért a marxizmus dogmatikus szemlélete, 
amely lezártnak tekinti a marxista társadalomelmélet kategória- és fogalmi rend
szerét és megakadályozza azt, hogy a társadalomtudományi megismerés újabb 
módszerei a kutatómunkában felhasználhatók legyenek.”

Egy jelentéstervezetben ezeket írja: „A Szociológiai Kutatócsoporton belül több 
kísérlet is volt a belső képzés megoldására. Ezek közül érdemes kiemelni az 1964- 
ben indított »Marx-szemináriumot«, amelynek az volt a feladata, hogy Marxnak azo
kat a munkáit, amelyek a szociológia fejlesztése szempontjából bírnak elsősorban 
jelentőséggel, áttanulmányozza és megvitassa. Ezt a célt szolgálják az elég rend
szeres időközökben rendezett elméleti-módszertani viták is, amelyeket általában 
nagyfokú aktivitás jellemez, és amelyek iránt a szociológiai kutatócsoporton kívülről 
is jelentős érdeklődés nyilvánul meg. Ma még megoldatlan az egyetemi szociológia
oktatás, bár különböző egyetemeken folytak szociológiai előadások, de ezek szer
vesen nem illeszkedtek be az egyetemi tantervbe. A Művelődésügyi Minisztérium 
Marxizmus-Leninizmus Főosztálya a helyzet megváltoztatására különböző intézke
déseket dolgozott ki, de ezek megvalósítása az egyetemek nagyfokú ellenállásába 
ütközik, amiben feltehetően szerepet játszanak le nem küzdött dogmatikus elképze
lések is a marxista társadalomtudomány jellegéről, bár a szociológiai oktatás tan
anyaga sem tekinthető még megfelelően kidolgozottnak."

A jelentés kitér a szociológia iránti érdeklődés, a divattá válás negatív következ
ményeire is.

„Sokan felkészültség, szakismeret nélkül úgynevezett interjú-módszerekkel felvé
teleket készítettek, amelyek azután érdemleges ismereteket -  éppen az előbbi hiá
nyosságok miatt -  nem adtak. A kutatócsoport ezen jelenség ellen -  amit 
ankétomániának neveztek el -  határozottan fellépett. Ennek leküzdését célozták az 
előbbiekben már említett Közgazdasági Továbbképző tanfolyam keretében tartott 
előadások is. A két kérdés ezzel természetesen még nem oldódott meg, a felvételi 
módszerekben hatékonyabb szaktanácsadásra és nagyobb fokú koordinációra és 
az adatok szisztematikus megőrzésére lenne szükség."

Sok minden történt a nemzetközi kapcsolatok terén is. Egy rendezvényt érdemes 
kiemelni: 1965 szeptemberében a csoport érdekes nemzetközi szemináriumot szer
vezett az „ember-munka viszony" szociológiai problémáiról. Ez volt az emlékezetes 
sebesvízi konferencia, amelyre a Szovjetunióból, az NDK-ból, Jugoszláviából, Cseh
szlovákiából és Romániából érkeztek meghívott kutatók.
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1966-ban megtorpant a fejlődés. A változás furcsán bizonyítja, hogy milyen el
lentmondásos a politikai és a társadalmi élet: az események nem „lineárisan", egye- 
nesvonalúan következnek, hanem kitérőkkel, ugrásokkal, visszaesésekkel. Az 
MSZMP Központi Bizottsága 1966-ban fogadta el a reform elveit, de ez már változó 
nemzetközi helyzetben történt.

A Koszigin-reform lekerült a napirendről, a reformgondolat népszerűsége Kelet- 
Európában nem volt általános. A magyar vezetés erőteljesebben hangsúlyozta, 
hogy csupán új gazdasági mechanizmusról van szó és semmiképpen sem társadal
mi-politikai reformokról. Ez pedig erősen befolyásolta a szociológia pozícióit is, és 
ezt a résztvevők abból érezték meg, hogy a konzervatív erők támadásba mentek át. 
Hegedűst leváltották a Valóság szerkesztőbizottsága éléről. Hegedűs -  az interjú 
során -  erről így nyilatkozott: „Amikor a Valóságban megjelent az »elidegenedés«-vi- 
ta, majd a munkásosztályról, a társadalmi struktúráról cikkezett a folyóirat, sajátos 
nimbusza lett. 1965 végén sűrűsödtek az összecsapások, 1966 elején leváltottak. A 
kutatócsoport még védett volt. Akkor létrehozták a Lakos-féle Társadalomtudományi 
Intézetet mint ellenintézetet. A Szociológiai Kutatócsoport publikációival, az iparszo
ciológiai anyaggal nem volt gond, de kibontakozott a vita az osztályfogalom, a szo
ciológia szerepe, funkciója, elsősorban a kritikai funkciója körül."

Ezekről a eseményekről Huszár Tibor ezeket mondta:
„A Valóság tudatosan hozott szociográfiát, lehozta az elidegenedés-vita jegyző

könyvét. (Azt mondták akkor dogmatikus berkekben, hogy a folyóiratban sok a »za- 
varológia«.) Hegedűsnek a főszerkesztői székből távoznia kellett, a Valóság 
lavírozgatott." Hozzátette: „A szerkesztőség nem követte Hegedűs konfrontációs vo
nalát, taktikusabb politizálással át lehetett volna menteni a kétségtelen értékeket. A 
szerkesztőség reformpárti vonala nem változott." „A Társadalomtudományi Intézet
ben először egyéves tanfolyam indult, kikértek -  szerződéssel -  az egyetemről. Sze- 
lényi Iván, Kulcsár Kálmán, Pataki Ferenc voltak partnereim. Nagyon jó tanfolyam 
volt, a mai derékhad ezen indult el.

Ez a szociológia intézményesedésének korszaka, amikor a Társadalomtu
dományi Intézetben is kialakult a szociológiai részleg, az ELTÉ-n is megkezdődött a 
munka, először tanszéki csoportként."

Szecskő Tamás mondta ugyanezekről: „Hegedűs volt a Valóság szerkesztője is 
és én is dolgoztam a folyóiratnál. Másodállásban szerkesztettem a közgazdasági és 
szociológiai rovatot. Amikor Hegedűst leváltották, én is eljöttem. A Rádió elindította 
a közvélemény-kutatást, Sósné vezetésével, és az elnökség engem bízott meg a 
munka felügyeletével. Félállásban én vállaltam, mert közelebb jutottam a szociológi
ához." „Már a Valóság-Vitákban is szembekerültünk Hegedűssel, ez 1968-69-ben is 
folytatódott. A reformer oldalon voltunk, de azon belül szemben.

Világos az, hogy a társadalmi körülményeket is figyelembe kell venni, és nem 
lehet tisztán a gazdaság szférájában maradni. De a kritikai cikkek túlsúlyba kerültek. 
Igyekeztem a szerkesztőségi vitákban fékezni, féltettem a Valóságot. Nem jártam
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sok sikerrel. Mégis azt mondom, hogy a menesztés módja, a forma, nem volt elfo
gadható."

A kutatócsoport munkatársi kollektívája reformelkötelezett volt és egységes a 
konzervatív oldallal szemben. De a napi munka során késhegyig menő viták voltak. 
Egy-egy téma vitája során átmeneti csoportokba verődtünk, Hegedűssel is nehéz 
vitákba bonyolódtunk. Tulajdonképpen nem volt szerencsés dolog, hogy személye 
önmagában is szenvedélyeket kavart, szinte állásfoglalásaitól függetlenül. A múltja 
súlyosan nehezedett rá, hatványozott érzékenységgel fogadtak mindent, amit írt, 
mondott vagy tett. Volt benne egy ösztönös konfrontációs törekvés is, amely nehezí
tette barátai és szövetségesei dolgát és az ügyet is, amelyre a szövetség alapozó
dott.

Kulcsár Kálmán érdekesen fogalmazta meg ezt az ellentmondásos alaphelyzetet. 
„Tudtam, hogy Hegedűs a Szovjetunióban volt, szociológiával foglalkozik. Mindez 
rokonszenves volt, és ez meg is maradt mindaddig, míg szélsőséges irányba nem 
fordult. Ahol van, ott szélsőségbe fordul, alkatilag ilyen.

A társadalmi valóságot kell feltárni, ebben van a kritikai elem, nem külön. Nála ez 
publicisztika lett, nem tudomány. A valóságból kell deriválni a kritikai elemeket, meg
magyarázni a történelmi összefüggéseket, ez erőteljesebb, mint a divatos ellenzéki
ség."

Egy-egy kor politikai gondolkodását befolyásolják az ideológiai reflexek, de a 
személyi kapcsolatok, közös élmények, rokonszenvek vagy régi indulatok is. Az 
ideológiai-politikai küzdelemnek vannak fórumai, ahol a vitatkozók nyíltan össze
csapnak, de intern, nem nyilvános színhelyei is.

A kutatás egyik nehézsége, hogy ezek tabu-területek, a források ezeket nem 
tartalmazzák, az írásos dokumentumok a vita jellegét nem adhatják vissza.

Ha tehát a folyamatot vizsgáljuk, az intézményesedés fordulataként jellemezhet
jük a történteket: a szociológia többpólusúvá vált.

A nemzetközi kapcsolatok továbbfejlődtek. Egy jelentésben ezeket olvashatjuk:
„Jelentős energiákat kötött le az eviani VI. Szociológiai Világkongresszusra való 

felkészülés, ahol első ízben szerepelt nagyobb számú magyar szociológus delegá
ció. Az eviani kongresszusra kilenc magyar előadás készült, amelyből hatot a Szo
ciológiai Kutatócsoport tagjai készítettek. A kutatócsoport részvételével készült el a 
hazai időmérleg-kutatás, amelynek beszámolójáról külön kerekasztal-konferenciát 
rendeztek, s amely széles körű visszhangot váltott ki.

Az előadások egyébként a szocialista társadalom és a marxista szociológia sok 
fontos kérdését taglalták (társadalmi struktúra, ember-munka viszony problémája, a 
szekularizáció kérdése, a zene funkciója a társadalomban stb.)."

A kutatócsoport az 1966-os évben tovább építette nemzetközi kapcsolatait. Több 
kutatási téma kapcsolódott be, amelyekben kisebb vagy nagyobb mértékben nem
zetközi koordináció folyik. Ilyen témák a már említett időmérleg-kutatás mellett töb
bek között a következők:
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-  középiskolások vallási tudatának vizsgálata,
-  a műszaki haladás társadalmi következményeinek vizsgálata falun.
Az eviani világkongresszus mellett a kutatócsoport tagjai több nemzetközi szemi

náriumon vettek részt, illetve több esetben kaptak meghívást külföldi előadásokra.
A beszámoló végén fontos javaslatot tesznek:
„A szociológia-intézményesülése három olyan problémát vet fel, amelyben szük

ségesnek tartanánk, hogy a Szociológiai Bizottság eszmecserét folytasson és véle
ményt alakítson ki.

a) Az Akadémia keretében, illetve irányítása alatt Szociológiai Társaság létrehozá
sa, hasonlóan a Pszichológiai Társasághoz. Meg kell jegyeznünk, hogy a szocialista 
országok többségében már érdemi működést kifejtő társaságok működnek, ame
lyeknek nincs hazai partnerük.

b) Meg kell kezdeni a negyedévenként megjelenő szociológiai folyóirat előkészí
tését olyan célkitűzéssel, hogy az első szám 1968 elején megjelenhessék.

c) A Szociológiai Kutatócsoport intézetté fejlesztésének problémája, ami elsősor
ban elnevezési kérdést vet fel."

Az 1967-es izgalmas év volt. A cseh események előszele érződött egész Kelet- 
Európában. Itthon folytak a reform beindításának munkálatai. Kemény harcokban 
csaptak össze a reform eredeti elveit védelmezők és az óvatosságra intő konzervatí
vok, az utóbbiak némi fölényével, a fékek beépítésével. A szociológia ugyanis nem 
általában volt érdekelt a reform sikerében, hanem helyzeténél, lényegénél fogva a 
társadalmi-politikai reformhoz kötődött. Ez az elkötelezettség bizonyos mértékig te
hertétellé vált akkor, amikor azt hangsúlyozta a vezetés, hogy a reform nem jelent 
semmi mást, mint a gazdasági mechanizmus megújítását.

Az eddigi erőpozíció megőrzésének hívei 1964-65-ben defenzívába szorultak, de 
ciklikus felélénkülésük 1966-ra kibontakozhatott, 1966-ban elfogadták a reform-elvet, 
de annak ellenére, hogy látszólag erősödött a reform híveinek csapata, engedtek az 
ellennyomásnak: csak az eredeti elgondolás jelentős módosításával, sőt deformáló- 
dásával érték el a reform 1968. január elsejei bevezetését. Nagy volt az ár: le kellett 
mondaniuk egy sor lényeges intézkedésről, ez pedig időben széthúzta és ezzel je
lentősen hatástalanította a reformelemeket, veszélyeztette a lépések konzisztenciájá
val elérhető hatékonyságot. Hallgatniuk kellett a reform bevezetésének 
valószínűsíthető társadalmi-politikai következményeiről, de ezzel arról is lemondtak, 
hogy tudományosan felmérjék ezeket. Elhagytak minden utalást arra, hogy a társa
dalmi-politikai reformlépések elválaszthatatlanul szükségesek és ezek nélkül a re
form gazdasági eredményei is kétségesek.

A harcok egyik negatívuma volt a szociológiai kutatások megrendszabályozása 
elérése. A Kutatócsoport fejlesztése elmaradt. A Szociológiai Bizottság 1967. szep
temberi ülése megerősítette, hogy szükség van Társaságra és szakfolyóiratra, de 
ennél tovább nem jutott. 1967 októberében került sor a siófoki nemzetközi szeminá
riumra -  ’’Az irányítási rendszerek szociológiai problémáiról".

Egy Héthy Lajos által készített Tájékoztatóban erről ezeket olvashatjuk.
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„A szakigazgatás problémáinak tisztázását és elmélyítését célozta a bürokrácia 
problémáiról tartott siófoki nemzetközi szociológiai szeminárium (1967. október), 
ahol magyar, szovjet, csehszlovák, német, osztrák, francia, amerikai és kanadai szo
ciológusok nézeteit vitatták meg. Hegedűs András több dolgozatot nyújtott be meg
vitatásra, amelyek a bürokrácia elleni harc történelmi előzményeit, a 
munkamegosztásnak a bürokrácia kialakításában játszott szerepét, a szocialista tár
sadalomban meglévő társadalmi ellenőrzés kérdését, a specializált vezetés és a 
tudományos kutatás kapcsolatát tárgyalták." Ez a tanácskozás nagy vihart okozott.

A Közgazdaságtudományi Egyetem szociológiai tanszékének Nemes Ferenc által 
készített -  Hegedűs és mások tanulmányaira alapozott -  jegyzete is nyílt ideológiai 
összecsapással járt. így aztán nem meglepő, hogy a legfelső ideológiai pártszerv -  
az Ágit. Prop. Bizottság -  napirendre tűzte a szociológia helyzetét, jelentést kért a 
kutatócsoporttól is, de „független” szakértőktől is rendelt anyagot.

Az 1966-68-as évekről készített jelentést tudomásul vette a Szociológiai Bizott
ság, de csak mint nyersanyagot fogadta el és külön jelentést igényelt. Ebből idézek 
részleteket:

„Talán éppen a társadalmi önismeret szolgálata veti fel a szociológia jelenlegi 
fejlődésének legkényesebb kérdéseit. A hazai szociológiai kutatás fontos feladatául 
tekintettük és tekintjük azt, hogy különböző hibás elképzelésekkel szemben (dog
matikus illúziók, ellenzéki magatartást szült pesszimizmus és szkepticizmus, partiku
láris szemlélet stb.) a szociológiai publikációk sok fontos társadalmi kérdésben 
segítsék a tisztánlátást. Ilyenek voltak többek között a következők: a jogi (amit a 
statisztikai adatokból már eddig is láttunk) és a tényleges válások közötti eltérés; új 
városi lakótelepek társadalmi problémái; a »munkás« és a «paraszti jelleg« a terme
lőszövetkezeti dolgozóknál; művészeti ízlés és a művészetek funkciói a szocialista 
társadalomban; az egyetemet végzett fiatalok beilleszkedése a társadalomba.

Épp így az eredmények bázisán új helyzet állt elő, amelyet a szociológia mint a 
társadalom önismeretét, a társadalmi elmélet fejlesztését és a társadalmi gyakorlat 
segítését szolgáló tudománnyal szemben támasztott szükségletek és igények jelle
meztek -  sőt pozitív és negatív illúziók nagyarányú felnövekedése - ,  ezekkel a mar
xista szociológia lépést tartani nem tudott, és így minden oldalon aránytalanság 
keletkezett.”

„A marxista szociológia sajátos arculatának kidolgozása, saját felvételeknél hasz
nált operacionális kategóriarendszere valamennyi szocialista országban lemaradt a 
szükségletek mögött. Ez a helyzet nálunk is. Ugyanakkor a széles területen való 
érintkezés a polgári szociológiával akár konferenciákon, tanulmányutakon, vagy az 
irodalom tanulmányozása terén történjen is, óhatatlanul okoz torzulásokat a nézetek
ben, zavarja a marxista eszmei alapok kikovácsolásának munkáját. Vannak -  külö
nösen a fiatalok között -  hívei a pozitivista empirista szociológiának, amely 
mindenfajta ideológiát mint hamis tudatot kiküszöbölne a szociológiai felvételekből. 
Vannak viták marxista szándékú és frazeológiájú tanulmányokkal. A marxista szocio
lógia szilárd állásainak kidolgozása hosszú tudományos tevékenység, sok vita és a
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valósággal való állandó konfrontáció révén született meg. Ezek a nézetek jellemez
ték az 1965 szeptemberében megrendezett sebesvízi nemzetközi munkaszociológiai 
konferenciát is, és hasonló összecsapások történtek a siófoki nemzetközi konferen
cián, amely a bürokrácia tárgykörével foglalkozott. Bonyolítja ezt a fejlődést az is, 
hogy a szociológia mint a társadalom önismeretének szolgálata természetszerűleg 
nemcsak a valósággal való konfrontáció során helytelennek bizonyuló nézetekkel 
találkozik szembe, hanem olyan csoportokkal és rétegekkel is, amelyek e nézeteket 
sokszor nagyon is valós partikuláris érdekek miatt rendkívül szívósan védik. Az ilyen
féle összeütközéseket természetesen és elkerülhetetlen jelenségként kell felfogni, 
amelyeket, ha a hazai szociológia valóban marxista irányba fejlődik, legfeljebb mér
sékelni lehet, de megszüntetni nem.

A marxista világnézeti és módszertani alapokat elsősorban és mindenekelőtt a 
kutatások teljes lefolyása során kell biztosítani."

Az „ellen-anyagban" nagyon kemény megállapítások találhatók.
Az érdeklődés nagy a szociológia iránt; ennek oka részben a szociológia újsze

rűsége, de a túltengő ellenzéki-kutatási pozíció is. A fő probléma: elszakadtak az 
elméleti és a konkrét szociológiai kutatások. (Ez lehetőséget adott a marxizmus és a 
konkrét szociológiai vizsgálatok eredményeinek bizonyos szembeállítására, a mar
xizmus alapvető tételeinek háttérbe szorítására vagy helytelen színben való feltünte
tésére.) A feltárt és helytelenül interpretált tények egy része politikailag oppozíciós 
álláspontok indokaiként szolgált. Ez a jelentés pedig a javaslatok közt a személyi és 
anyagi erők olyan átcsoportosítását ajánlja, amely képes megszüntetni a Hegedűs- 
csoport monopolhelyzetét. A „hivatalos" anyag is megállapította, hogy a viták kiéle
ződtek. A helyzetet úgy jellemzi, hogy az erők szétforgácsolódtak -  a koordináció 
gyenge. A siófoki tanácskozás nem volt megfelelő fóruma a bürokrácia-kérdés 
megtárgyalásának. A vita egyoldalú volt, „felelőtlen nézetek hangozhattak el". A „bü
rokratikus hatalmi elit" szélsőséges emlegetése több ponton az „új osztály" ellensé
ges elméletéhez közelít.

„Tisztázatlan maradt a szociológia tárgya, helye a társadalomtudományokban, a 
történelmi materializmushoz való viszonya.

A szociológia funkcióit úgy értelmezik, mintha egyedül a szociológia feladata len
ne a szocialista társadalom önkritikája. Ez ellenzéki általánosításokhoz vezet, főként 
ha feltételezik, hogy a politikai vezetés partikuláris érdekekből szemben áll ezzel a 
kritikával. A polgári szociológia hatása terjed."

A következtetés: ahelyett, hogy számszerűen fejlesztenék a kutatócsoportot, pro
filírozott műhelyeket kell létrehozni; új erőket kell felhozni, átképezni a Politikai Főis
kolán. A jelentés elmarasztalta a Szociológiai Bizottságot is.

A kutatócsoport vezetői nem nyugodtak bele az elítélő határozatba és hosszú 
feljegyzést készítettek. (Aláírói: Márkus Györgyné, Hegedűs András és Szántó 
Miklós.) Ezt egyeztették Erdei Ferenccel is, aki kényes helyzetében is kiállt a csoport 
mellett.
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Részlet a vitairatból:
„A társadalmi struktúra témája a szociológia alapkérdése, és valamennyi felvétel 

valamennyi kutatási eredménye ebben a témában összegződik. Azt kívánni tehát, 
hogy a Kutatócsoport ne foglalkozzon a társadalmi struktúra problémáival, lényegé
ben azt jelentené, hogy maradjanak meg egy-egy elszigetelt társadalmi jelenség 
empirikus kutatásának szintjén és tartózkodjanak minden elméleti általánosítástól. 
Pontosan az következik be, amitől az Ágit. Prop. Osztály határozata óvta a marxista 
szociológiát. (A bürokrácia-téma a társadalmi szerkezet tárgyalásának egy metsze
te.) Azt hisszük, hogy a tudományos fejlődést hátráltatná bizonyos témák monopoli- 
zálása. Természetesen minden intézményt es minden személyt lehet kritizálni azért, 
hogy valamilyen neki kijelölt feladatot nem végzett el, de teljesen jogosulatlan az 
olyan kritika, hogy valamilyen intézmény a tudományának alapkérdéseit jelentő 
problémákkal is foglalkozik, amikor ez más intézményekre volt kiosztva.

A siófoki vita valóban nem volt megfelelően szervezett és kellően magas színvo
nalú. Ugyanakkor kétségtelen, hogy a Tudományos Akadémia vezetése által jóváha
gyott tudományos konferencia volt, és akik a hibás nézetekkel vitába szálltak a 
marxista szociológia platformján, azok elsősorban és mindenekelőtt a Kutatócsoport 
vezető munkatársai voltak. Nem hisszük ugyanakkor, hogy egy tudományos konfe
rencia nem lenne megfelelő fórum az adott téma tudományos kérdéseinek megvita
tására, és ha egy tudományos vitában »vitás« kérdések merülnek fel, az csak 
természetesnek tűnik; véleményünk szerint egy tudományon belül nemigen léteznek 
vitathatatlan kérdések. Bár ezekben a vitákban felmerültek nagyon különböző és 
talán helytelen nézetek is, »új osztály« jellegű koncepciókról nincs tudomásunk.

Ami a szociológia deklarált, illetve tényleges funkcióját illeti, arról nincs tudomá
sunk, hogy valaki kizárólagos jogot követelne akár a szocialista fejlődés alternatívái
nak, akár a szocialista társadalom önismeretének kialakításában. így teljesen 
egyetértünk azzal a megállapítással, hogy ez nem kizárólag a szociológia feladata. 
Ugyanakkor hangsúlyozni szeretnénk, hogy igenis a szociológia feladata is -  akár 
képes ennek a megoldására az adott pillanatban, akár (káder- vagy egyéb szem
pontok miatt) nem."

Közben zajlottak a cseh események -  Párizsban felkelésszerű diáktüntetések vol
tak - , első hónapjait élte az 1968. január elsején bevezetett magyar reform. Mindez 
kiélezte a küzdelmet az ideológiai fronton.

A kutatócsoport reformszociológusai nem vonultak vissza. Mutatja ezt az olasz
magyar szociológus találkozó is, 1968. július 29-e és augusztus 2-a közt. Előadásá
ban például Hegedűs a szociológia funkciójáról a következőket mondotta: „A 
marxizmuson belül a szocialista országokban általában különbözőképpen értelmezik 
a szociológia társadalmi funkcióját. Vannak még mindig olyanok, akik a törtmatos 
jellegű apologetikai funkcióra fektetik a fő hangsúlyt. Ugyanakkor kifejlődött egy erős 
empirikus irányzat, amelynek van is értelme abban az esetben, ha a társadalmi 
fejlődés fő vonalát segíti. Kibontakozott továbbá egy harmadik irányzat, amely egy
szerre két feladat elvégzésére vállalkozik, nevezetesen -  Lukács György szavaival
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élve -  egyidejűleg igyekszik »visszatérni« a marxizmus értékrendszeréhez és a való
ság tényeihez."

Aztán következett a történelmi fordulat, a cseh események túllépték a kritikus 
pontot. Katonai erők avatkoztak be. Heller Ágnes és mások éppen Korcsulán voltak 
egy nemzetközi konferencián. Aláírták a tiltakozó nyilatkozatot. Hegedűs itthon volt, 
és levelet küldve az MSZMP vezetőtestületének, helytelenítette a lépést. A leváltása 
bekövetkezett, és a kutatócsoport tagjai nehéz helyzetbe kerültek. Egy kis csoport 
aktív demonstrációt követelt, a többség -  rokonszenvezve Hegedűssel -  ugyanak
kor féltette a jelentős műhelyt a feloszlatástól. Senki nem ítélte el a súlyos konfliktus
ba került igazgatót, aki maga is el akarta kerülni a csoport elleni retorziókat. A többi 
ismeretes. Itt abba is hagyhatjuk. Ami a kutatócsoport életében ezután történt -  már 
Kulcsár Kálmán vezetésével -  az a vérrögök lassú felszívódása: a politikai trombó
zis gyógyulása, ami nagyon nehéz, ellentmondásos folyamat volt, ám már inkább az 
intézetté fejlődés előjátéka. De ez már a szociológia magyarországi történetének 
következő fejezete.
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április 21.

- j «
Fukász György: Marxizmus vagy polgári szociológia? Népszabadság, 1961. április 29.

8 Szántó Miklós: Flozzászólás a szociológiai vitához. Élet és Irodalom, 1961. június 3.
9 Szalai Sándor: Jelentés a szociológiáról az MTA Elnökségének. (1961. január) MTA Levéltár. 
10Jelentés a szociológia helyzetéről az MTA Elnöksége számára. (1962. január) MTA Levéltár.

.(Készült a Szociológiai Bizottság égisze alatt, összeállította Szántó Miklós.)

1'Feljegyzés a konkrét szociológiai kutatások helyzetéről. (1962. március) MTA Levéltár.
12Az MTA Elnökségének 49/1962. sz. határozata a szociológiai kutatások fejlesztésről. (1962. 

szeptember 28.) MTA Levéltár.
13Az MTA Szociológiai Kutatócsoportjának beszámoló jelentése (1965. január)
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TÁJÉKOZÓDÁS

Weis János
HABERMAS MAGYARORSZÁGI RECEPCIÓJÁRÓL 
Jürgen Habermas: Válogatott tanulmányok.
(szerk: Felkai Gábor) Atlantisz Kiadó 1994.
Jürgen Habermas: A társadalomtudományok logikája. Atlantisz Kiadó 1994.

A közelmúltban megjelent Habermas-monográfiájának előszavában Felkai Gábor a 
következőket írja: „Megkockáztatható az az állítás, hogy Habermas a hetvenes-nyolc
vanas években viszonylag széles kutatói-oktatói körben egyfajta szerény, ha nem is 
mindig tudatosuló, közös orientációs alapot is betöltött."1 Ez a megállapítás első 
olvasásra talán hihetetlen, de megfelelő alapnak tekinthető Habermas magyarországi 
recepciójának vizsgálatához. 2 E recepció összefüggésrendszerében próbálok rámu
tatni a most megjelent Habermas-kötetek jelentőségére.

I.

Habermas fontos szerepet játszott a Lukács-iskola fölbomlásában. Az Ontológiától 
készült Feljegyzések előszavában a tanítványok beszámolnak egy katartikus hatású 
beszélgetésről, melyet Heller Ágnes 1966 májusában Habermasszal folytatott: „Haber
mas szenvedélyesen érdeklődött Lukács vállalkozásának jellege, állása felől... Amikor 
Heller Ágnes ismertette az elkészült részek vázlatos tartalmát és a további terveket, 
Habermas magával a tervvel szemben a limine elutasítónak mutatkozott. Számára az 
effajta törekvés a marxizmus historikus szemléletével elvileg szembeálló kísérletnek 
tűnt..., s mint ilyen a filozófiai »múlt időhöz« tartozott.”3 Habermas heves elutasító 
ítéletében ott rezonálnak a Heideggerrel és az ontológiával szembeni általános ellenér
zések. Az ontológiát Habermas a filozófiatörténet kezdeti korszakával azonosította; az 
a tény, hogy Lukács egy ontológiai koncepción dolgozik, Habermas számára azért volt 
megdöbbentő, mert hiszen éppen maga Lukács mutatta ki A regény elmélete című 
művében, hogy a letűnt korok kulturális kincsei nem aktualizálhatóak. Habermas kritikai 
megjegyzéseiből Lukács tanítványai azt a következtetést vonták le, hogy „ a nagy 
vállalkozás módszertani alapelvei nincsenek végiggondolva."4 A végiggondolatlanság 
a Feljegyzések szerzői szerint az „ontológia" kettős fogalmában jelenik meg: az 
ontológia egyrészt a társadalom és a történelem összefüggéseit a „Seinsnotwendigkeit" 
közegében értelmezi, másrészt viszont az emberré válás által megteremtett lehetősé
geket hangsúlyozza. Ez a kettősség -  ezt sugallta Habermas -  szemben áll egy 
alapvetőnek tekinthető marxi premisszával, mégpedig azzal, hogy „minden kategória 
csakis konkrét történeti megjelenési formájában vizsgálható".5 Ez a követelmény meg
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kérdőjelezi az Ontológia egész programját. E program kudarcát követően -  ezt javasolja 
Vajda Mihály -  vissza kell térni a marxi koncepció praxis-filozófiai magvához.6 Ez a 
kísérlet természetszerűleg a húszas évek marxizmusának általános felértékeléséhez 
vezet. „Ha a marxizmust, a marxizmus filozófiáját a maga egészében akarjuk jellemezni, 
Gramscival kell szólnunk: a marxizmus a gyakorlat filozófiája.”7 Ezt a meggyőződést 
Vajda a Feuerbach-tézisek interpretációjával támasztja alá. Vajda praxisfilozófiai fejte
getéseinek hátterében Habermas egyik korai tanulmánya áll. Az 50-es évek végén 
született és a marxista filozófiában megjelent „legújabb" műveket elemző írásában 
Habermas a marxi koncepciót a forradalmat előkészítő praxisfilozófia előkészítéseként 
mutatja be.8 A praxisfilozófiára épülő kísérletek azonban -  Bence György, Kis János és 
Márkus György szerint -  nem lehetnek többé modellértékűek.9 A húszas évek marxiz
musa ugyanis súlyos fogyatékosságokkal terhes: a forradalmi intenciók leárnyékolták 
és háttérbe szorították a tartalmi elemzéseket. Az ontológiai program kudarcát követően 
azért Márkusék szerint nem a praxisfilozófia, hanem a marxi politikai gazdaságtan 
rekonstrukciója a cél. E rekonstrukció kiindulópontja pedig az a szempont, amely 
korábban az Ontológia ellen irányult: eleget tesz-e Marx a kategóriák immanens 
társadalmi elemzését megfogalmazó követelménynek? A használati érték esetén: nem; 
és ebből a kritikus pontból kiindulva szép lassan összeomlik az egész marxi elméleti 
építmény. Úgy tűnik, ennek a kísérletnek legfeljebb csak a kiindulópontja vezethető 
vissza Habermasra. Márkusék szerint a Frankfurti iskola egész koncepciója a húszas 
évek marxizmusának bűvkörében áll.10 A frankfurtiak szerettek volna megszabadulni 
ettől a bűvölettől, de ez igazából nem sikerült. Ezért utasítják el (Adorno) vagy tabusítják 
(Horkheimer) a húszas évek szellemi légkörét. S ebbe a képbe Habermas is belecsú
szik. A gondolat igazolható, ha a Vajda elemzésein átszűrődő Habermas-képet tartjuk 
szem előtt. És megfordítva, ez a Habermas-kép határozza meg a Frankfurti iskola 
egészének értékelését. A Lukács-iskola ezoterikus Habermas-recepciója a következő 
évtizedekre kijelölte Habermas magyarországi értelmezésének és befogadásának 
pályáit. Létrejött két recepciós vonulat: egy szociológiai-elméleti értelmezés és egy 
politikafilozófiai kísérlet.

A szociológiai-elméleti értelmezések kidolgozása elsősorban Papp Zsolt érdeme. 
Fiatal szociológusként ő írt (írhatott) utószót A társadalmi nyilvánosság szerkezetvál
tozásának 1971-es magyar kiadásához. Az utószó feladata a bemutatás. „Jürgen 
Habermas neve s a közel másfél évtizedes munkássága elválaszthatatlan a kortárs 
polgári szociológiai gondolkodás ama vonulatától, amelyet -  publicisztikai nagyvo
nalúsággal szólva -  képviselőinek Marx iránti rokonszenve és társadalomkritikai el
kötelezettsége hoz közös nevezőre."11 Papp Zsolt szerint Habermas bemutatásakor 
nem lehet eltekinteni a Frankfurti iskola és a kritikai elmélet ismertetésétől. Ezért esik 
szó az iskola szellemi profiljáról stb. Ez a vonatkoztatási rendszer azonban háttérbe 
szorul, mégpedig azért, hogy helyet teremtsen egy ellenvetés számára, amely a 
kritika társadalmi lokalizálatlanságát kéri számon. „Habermas kritikája liberális, sőt 
aufklérista társadalomkritika. Nincs szociális dimenziója."12 (A megfogalmazás félre
vezető, Habermas elemzéseinek csak szociális dimenziója van; a kritika társadalmi
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lokalizálhatósága és a szocialitás nem azonosíthatóak.) E félreértés talaja a korai 
Frankfurti iskola tradíciójának kikapcsolása: Horkheimer már a harmincas években 
túljutott ezen a problémán. így válik meghatározóvá egy másik vonatkoztatási rend
szer: a „filozófiai megalapozottságú történeti szociológia" „Az uralkodó elit"-től „A 
magányos tömeg"-ig. De mit jelent a „filozófiai megalapozású történeti szociológia” 
kifejezése? -  ez a probléma nyitva marad. Ezeket a feszültségeket Papp Zsolt a 
következő munkájában (A válság filozófiájától a konszenzus szociológiájáig13 című 
könyvében) megpróbálta elsimítani. A könyv arra a meggyőződésre épül, hogy a 
kulturális termékek a társadalmi valóság feldolgozásainak tekinthetők. A társadalmi 
valóság fejlődésében bekövetkező töréspontok kulturális műfajváltozásokat indukál
hatnak. Németországban a század első felében a válság feldolgozását a filozófia 
végezte el; a század második felét jellemző konszenzus viszont a szociológia előre
nyomulásához vezetett. (A gondolati minta egyértelműen Lukács György A regény 
elmélete című művének nyomdokain halad.) Ez a koncepció kitüntetett helyet bizto
sít a habermasi társadalomelmélet számára: Habermas az a gondolkodó, aki meg
fogalmazta a konszenzus elméletét. Ebben a koncepcióban egyértelműen 
feloldódnak a Nyilvánosság... könyvhöz írott utószó feszültségei: Habermas művei
nek kontextusát nem a Frankfurti iskola kritikai elmélete jelöli ki, hanem a válság 
nagy alakjainak (Martin Heidegger és Max Scheler) filozófiája. A Frankfurti iskola 
mint vonatkoztatási rendszer elveszti jelentőségét. A könyvben rejlő koncepcionális 
kontraszt eltünteti a korábban hangsúlyozott „filozófiai megalapozást" is. Habermas 
így alapvetően szociológussá válik. Ez a könyv széles oktatói-kutatói körökben óriási 
hatást gyakorolt; s a benne megfogalmazott Habermas-kép általánosan elfogadottá 
vált. Ez a kép -  bizonyos művek alapján -  relevanciára tarthat igényt: ha a hatvanas 
évek elején született Nyilvánosság... könyvet és az évtized végén és a hetvenes 
évek első felében született írásokat tekinthetjük paradigmatikus alkotásoknak, akkor 
valóban a szociológia dominanciájáról beszélhetünk, és a Frankfurti iskola sem tűnik 
meghatározó vonatkoztatási rendszernek. Ebből a képből kiszorul az 1968-ban 
megjelent korai főmű, a Megismerés és érdek, de zavarokat okoz A kommunikatív 
cselekvés elméletének?4 értelmezése is. Az utóbbi műben ugyanis meghatározó 
szerepet játszik a Frankfurti iskola tradíciójának kritikai feldolgozása és az ész filozó
fiai problematikájának racionalitás-elméletként való kidolgozása.

A Nyilvánosság... könyvnek azonban egy másik recepciója is elképzelhető. A 
benne megfogalmazott kritikai potenciál ugyanis -  a társadalmi lokalizáció nélkül is 
-  rendszer-instabilizáló erővel rendelkezik. Erre építettek a közép-kelet-európai ellen
zéki mozgalmak; és erre utalt Habermas a mű 1990-es kiadásához írott előszavá
ban. „A könyv központi kérdését ma a «civil társadalom újrafelfedezése« címen vetik 
fö l.”15 A civil társadalom egyértelműen a nyilvánosság fogalmának örököse. Az ál
lamszocialista berendezkedést talán éppen a civil társadalom ellen irányított elemen
táris támadásként értelmezhetjük. Az ellenzéki gondolkodók legfontosabb 
célkitűzése egy olyan program kidolgozása volt, amely utat mutat a civil társadalom 
megélénkítése felé. „A civil társadalom fogalmának konjunktúrája -  írja Habermas -
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annak a kritikának köszönhető, amellyel tőként az államszocialista társadalmak el
lenzéki gondolkodói illették a politikai nyilvánosság totalitárius megsemmisítését."16 
Magyarországon ebben a szellemben született Kis János, Kőszeg Ferenc és Solt 
Ottilia Társadalmi szerződés17 című műve. A dolgozat a nyolcvanas évek második 
felének általános válságából indult ki. (Romló életkörülmények, a hatalom hazugsá
gai stb.) De még ez az általános válság sem tudta megkérdőjelezni a rendszer 
alapjait. A civil társadalom hiánya ugyanis azt eredményezte, hogy az általános vál
ság nem tud nyílt elégedetlenségként manifesztálódni. A cél ezért a válság mani- 
fesztációs csatornáinak megteremtése; ezek a civil társadalom szervezetei. „A 
rendszer -  írják a szerzők -  az alulról kiinduló követelések elszigetelésére, leszerelé
sére és megtorlására van megalkotva.”18 A fokozódó válság hatására azonban a 
hatalom egyre kevésbé nyúlhat az elfojtás és a megtorlás eszközeihez: „javultak az 
összefogás esélyei".19 A civil társadalom hiányában a társadalmi berendezkedés
ben a legitimáció helyét a közmegegyezés vette át. Ezt a közmegegyezést a válság 
félresöpörte. A civil társadalomban artikulálódó érdekek azonban alkura kény
szeríthetik a hatalmat. Az alku eredményeként jöhet létre a társadalmi szerződés. A 
szerződés helyett azonban a rendszer összeomlására került sor. „A forradalom 
élenjárói azok a templomokban, emberjogi csoportokban, környezetvédő és femi
nista ellenzéki körökben létrejött önkéntes társulások voltak, amelyeknek a látens 
befolyással szemben mindig is erőszakkal kellett stabilizálni a totalitárius nyilvános
ságot."20

A most magyarul megjelent két mű közös vonatkoztatási pontja A kommunikatív 
cselekvés elmélete. „A társadalomtudományok logikája" metodológiai jellegű kísérlet, 
a Válogatott tanulmányok című kötet pedig olyan dolgozatokat (is) tartalmaz, amelyek 
A kommunikatív cselekvés elméletét övező viták kontextusába illeszkednek.21

Flabermas A kommunikatív cselekvés elméletének előszavában a Zűr Logik dér 
Sozialwissenschaften című műre utal vissza. „Valamivel több mint egy évtizeddel 
ezelőtt »A társadalomtudományok logikájáról» című könyvem előszavában kilátásba 
helyeztem a kommunikatív cselekvés elméletének kidolgozását."22 A kommunikatív 
cselekvés elméleti előzményeit tehát a társadalomtudományok logikájáról szóló fejte
getésekben kell keresnünk. A mű magvát az a szakirodalmi áttekintés alkotja, ame
lyet Flabermas 1966-ban fejezett be és 1967-ben jelentetett meg a Philosophischer 
Rundschau című folyóirat különszámában. Habermas sokáig vonakodott a dolgozat 
könyvben (vagy könyvként) való megjelentetésétől. Mégpedig azért, mert elvi kifogá
sa volt az ellen, hogy elméleti útkereséseit teoretikus álláspontként bocsássa a nyilvá
nosság rendelkezésére. A jelenfős útkeresési kísérletek azonban általában rendkívüli 
izgalmakat tartogatnak. Belelesni egy koncepció születésébe sokszor érdekesebb, 
mint egy befejezett (és zárt) gondolati rendszer tanulmányozása. Valószínűleg ez állt
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a habermasi írás iránti érdeklődés hátterében is: az értekezés kalózkiadásokban 
terjedt. Erre hivatkozva Habermas 1970-ben a könyvként való publikálás mellett dön
tött. Habermas útkeresései a hatvanas évek közepén egyértelműen a pozitivizmus-vi
ta kontextusába ágyazódnak. Pontosabban: ez a kontextus némileg kiszélesedve a 
természettudományok és a szellemtudományok dualizmusának koncepciójaként áll 
az elemzések kiindulópontján. „Ma már elfelejtették azt az élénk vitát -  írja Habermas 

amit egykor az újkantianizmus nyitott a természet- és kultúrtudományos kutatás 
metodológiai különbségeiről."23 Ez a dualizmus a mindennapi tudományos és kutatói 
gyakorlatban mégis magától értetődő adottságként szerepel. „Bármely egyetemi tan
tervből kiderül a tudományok e tényleges kettéosztotísága -  csak pozitivista tan
könyvek siklanak el fölötte."24 A pozitivizmus kritikája ezért első megközelítésben e 
dualizmushoz való ragaszkodást követeli meg. Habermas saját feladatának azt tekin
ti, hogy ezen a dualizmuson belül kidolgozza a társadalomtudományos megismerés 
sajátosságait. Max Weber -  aki maga is a neokantianizmus premisszáit tartja szem 
előtt -  arra törekedett, hogy a társadalomtudományokban kiegyenlítse egymással a 
természet és a társadalom megismerésének eljárásmódjait, célkitűzéseit és előfelte
véseit. Weber a társadalomtudományokat „nomologikus szellemtudományoknak" te
kintette; ez a megjelölés azonban Habermas szerint ambivalenciát takar.25 Egyrészt 
Weber empirikus-analitikus célkitűzéseket hangsúlyoz: a törvényhipotézisek kidolgo
zásának és a prognózisok felállításának jelentőségét; másrészt viszont Rickert tanít
ványaként nem elégedhetett meg ezekkel az eredményekkel és az empirikus törvény- 
szerűségek feltárását puszta előmunkálatnak tekinti. „Weber (ezt) a két, egymással 
harcban álló szándékot nem hozta kifejezetten kapcsolatba."26 Habermas is elkülöníti 
a-társadalomtudományokat a természet- és szellemtudományoktól. Ez utóbbiak in
kább közömbös, mint békés egymás mellett élése a társadalomtudományokon belül 
a különböző megközelítési módok feszültségének formáját ölti. Ezeknek a feszültsé
geknek a társadalomtudományokon belül fel kell oldódniuk. A szakirodalmi áttekintés 
vezérfonala az a kérdés, hogy hogyan lehet megragadni a társadalmi cselekvéseket. 
Ez a kérdés Habermasnál a hatvanas évek közepén a megismerést vezető érdekek 
elméletének alternatívájaként jelenik meg. A megismerést vezető érdekek koncepció
jával Habermas a kritikai elmélet új alakzatát dolgozta ki: az elméleti konstrukciók 
mögött -  szerinte -  általános érdekek munkálnak: az elmélet így beleágyazódik a 
társadalom összefüggésrendszerébe.27 A társadalomtudományok logikájáról szóló 
elemzések lemondanak az elmélet kritikai töltésének metodológiai önalapozásáról. A 
fejtegetések továbbra is metodológiai szempontokat követnek ugyan, de ezek már 
nem az elmélet egészére, hanem a társadalmi cselekvésre vonatkoznak. Egyelőre 
persze nem a cselekvések pozitív elemzéséről van szó, hanem inkább az elemzés 
lehetőségeinek vizsgálatáról. Az elméletek egészére irányuló pillantásnak a cselekvé
sek felé való elmozdulása -  úgy tűnik -  feláldozza a koncepció kritikai igényeit. Ez a 
következmény elkerülhető, ha magukban a cselekvésekben rejlő értelem megraga
dásával (megragadhatóságának vizsgálatával) próbálja meghatározni. Ebbe az irány
ba különböző kísérletek már megtették az első lépéseket: Habermas a fenomenoló
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gia, a lingvisztika és a hermeneutika megközelítéseit elemzi. E gondolati ív fényében 
érdemes visszakanyarodni A kommunikatív cselekvés elméletének előszavához: Ha
bermas azt írja, hogy A társadalomtudományok logikájának módszertani érdeklődése 
egy szubsztanciális-tartalmi érdeklődésnek adta át a maga helyét. Ez a megállapítás 
kétségtelenül helytálló, mégis A társadalomtudományok logikája már úton van egy 
tartalmi-szubsztanciális elemzés felé.

A Felkai Gábor által szerkesztett kötet Habermas 1968 és 1988 között készült 
dolgozataiból ad válogatást. A könyv fele olyan tanulmányokból (könyvrészietekből) 
áll, amelyek a hatvanas évek végén és a hetvenes évek elején születtek. Ezekkel a 
tanulmányokkal textuális bázist kapott az a recepció, amely Papp Zsolt írásai nyo
mán bontakozott ki. A kötet második részében viszont olyan tanulmányok szerepel
nek, amelyek új recepciós prespektívákra utalnak. E tanulmányok sorában az első A 
kommunikatív cselekvés elméletének legfontosabb előtanulmánya, A cselekvésraci
onalitás aspektusai. Ez a tanulmány folytatja A társadalomtudományok logikájában 
megkezdett kísérletet. A cselekvésben rejlő értelem föltárása most a cselekvésracio
nalitás elemzésévé alakul át. „A cselekvések racionalitását általában az eszközkivá
lasztás alapján ítéljük meg, s egy teleológiai cselekvésmodellt feltételezünk.”28 Ez a 
megítélés nemcsak a mindennapi tudatot jellemzi, hanem a társadalomtudományos 
megismerésben is általánosan elfogadott. Habermas mindenekelőtt Weber koncep
cióját elemzi, és ahhoz a meggyőződéshez jut, hogy Weber „a társadalmi racionali- 
zálódást a célracionalitás intézményesülésére szűkíti le."29 És ez a beállítottság vált 
meghatározóvá a Frankfurti iskola számára is, A felvilágosodás dia lektiká já t kez
dődően. Habermas e pozíció gyengeségét abban látja, hogy a társadalmi racionali- 
zálódás a cselekvés-összefüggések instrumentális racionalitásának növekedését 
jelenti, de ugyanakkor a szabad termelők társulásának képzeteként egy átfogó raci
onalitás-fogalom jelenik meg a horizonton. Ebből a feszültségből Habermas arra 
következtet, hogy Weber beszűkítette a racionalitás-elmélet alapjául szolgáló cselek
véskoncepciót. Ebbe a kontextusba illeszkedik Habermasnál a kommunikatív racio
nalitás és kommunikatív cselekvés problémaköre. (Nem csak az „előtanulmányban” , 
hanem rpagában A kommunikatív cselekvés elméletében is.) A Válogatott tanul
mányok című kötetben ezt a dolgozatot olyan írások követik, amelyek A kommunika
tív cselekvés elmélete körül kialakult vitához tartoznak. 1. A modern és a 
posztmodern vitája. Habermas a weberi racionalizálódás elméletét kiszélesítve A 
kommunikatív cselekvés elméletében a modernség általános koncepciójához jut el. 
A könyv megjelenésekor azonban már a posztmodern expanziójának korszakában 
vagyunk, legalábbis Nyugat-Európában és Amerikában. (Habermas ezért már 1983- 
ban „Dér philosophische Diskurs dér Moderné" címmel tartott előadásokat a frank
furti egyetemen.) A kötetben Habermasnak a témával foglalkozó két meghatározó 
jelentőségű írása szerepel.30 Az alapvető tézist Habermas a következőképpen fo
galmazta meg: „Úgy vélem, inkább tanulnunk kellene a modernség programját kísé
rő tévelygésekből, a megszüntetés nagyra törő programjainak hibáiból, ahelyett, 
hogy magát a modernséget nyilvánítanánk veszett ügynek.”31 Habermas a modern
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ség programjához való ragaszkodással a Frankfurti iskola -  mindenekelőtt Adorno 
„Esztétikai elméletéinek -  programjához kapcsolódik.32 Első fontos feladatnak 
ezért a modernség esztétikai fogalmának társadalomelméleti kategóriává való átala
kítását tekinti. E program vezérfonala a modernségnek az „utópikus energiákra" 
épülő meghatározása. Ezek az energiák a hetvenes évek végére és a nyolcvanas 
évek elejére kimerültek. A posztmodern diskurzusa -  mondhatnánk -  erre a kimerü
lésre épült. Habermas ezt a diagnózist próbálja relativizálni: szerinte csak a terme
léshez kötődő utópikus energiák kimerüléséről beszélhetünk. A modernség 
programját a kommunikatív cselekvések bázisán lehet megújítani; ezekhez a cselek
vésekhez ugyanis olyan utópikus energiák kötődnek, melyeket a modernség eddig 
kiaknázatlanul hagyott. A habermasi javaslat struktúrája azonban meglehetősen pa
radox; formálisan tekintve az elemzések a „posztmodern" olyan felfogásának köze
lébe sodródnak, mely a modernség új stádiumáról beszél. Ez a habermasi 
modernség-koncepció problémája, és nem az, amit a következő ítélet sugall: „Ha
bermas a nyolcvanas években is kívülállóként tekint a Posztmodernre: a neokonzer- 
vatív vs. anarchisztikus Posztmodern szembeállításán nem jut túl."33 2. Vita a 
metafizikáról. A kommunikatív cselekvés elméletének meghatározó gondolata az a 
paradigmaváltás, amely a szubjektivitás vonatkoztatási rendszerét az interszubjektív 
kommunikációval váltja föl. A modernség megújítása Habermas szerint csakis a 
„metafizika utáni gondolkodásaként lehetséges. Ez a meggyőződés egy éles vita 
kirobbanásához vezetett: Mindenekelőtt Dieter Henrich volt az, aki több tanul
mányában hangsúlyozta, hogy az öntudat tematizálására épülő metafizika a mo
dernség átléphetetlen, paradigmatikus alakzata.34 Henrich központi tézisét 
Habermas a következőképpen rekonstruálta: „Ha a megismerő szubjektum önma
gára vonatkozik, akkor kettős pozícióban jelenik meg: mint a világban benne lévő 
személy, és mint a világgal szemben álló szubjektum."35 Ez a pozíció azonban a 
filozófia története során megkérdőjeleződött. E szituáció kísértetiesen hasonlít arra a 
helyzetre, amellyel a Hegel-tanítványok szembekerültek: ettől a kortól kedve nincs 
alternatívánk a metafizikai gondolkodással szemben. A metafizikai gondolkodás pil
lérei -  így Habermas36 -  a 20. században sorra megkérdőjeleződtek. Ezek a pillé
rek a következők voltak: az azonosságfilozófia, az idealizmus, a prima philosophia 
mint tudatfilozófia, és egy erős elmélet-fogalom. Az azonosságfilozófia az önmagá
ban ésszerű totalitás megismerésére irányul; a megismerő észnek az ésszerűen 
strukturált totalitásban kellene önmagára találnia. Ezt az elképzelést a modern tudo
mányok eljárás-racionalitása megkérdőjelezte: a világ többé nem tekinthető ésszerű 
totalitásnak, a megismerést már csak az eljárásokban rejlő ésszerűség garantálhat
ja. Az idealizmus a lét különböző attribútumait -  az általánosságot, a szükségszerű
séget, az időfölöttiséget -  ideális fogalmi természeteknek tekinti. Ezzel a 
beállítottsággal már a Hegel-tanítványok is szembeszálltak, amikor a mester művei
ben az általános, a szükségesszerű és az idő fölötti rejtett túlsúlyát bírálták a külö
nössel, a változékonnyal és a véletlennel szemben. így jött létre az ész szituálásának 
programja. A prima philosophia eszméje Descartes-tól kezdődően tudatfilozófiai im
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pulzusokkal telítődött; ezt a folyamatot szakította meg a „nyelvi fordulat", amely dön
tően hozzájárult a metafizika utáni gondolkodás erővonalainak kirajzolódásához. A 
metafizika „teória"-fogalma „megköveteli, hogy művelője eltávolodjon a világgal 
szembeni természetes beállítódástól és kapcsolatot ígér a nem-mindennapival” .37 
Ezzel szemben, ha a filozófia visszahúzódott a többi szaktudomány mellé, le kell 
mondania az elmélet üdvözítő jelentőségéről, arról, hogy privilegizált utat jelöljön ki 
az igazság felé. A metafizika utáni gondolkodás általános megalapozására támasz
kodtak Habermasnak azok a filozófiatörténeti előadásai, amelyeket az 1991/92-es 
téli szemeszterben tartott a frankfurti egyetemen. Az előadások vezérfonala az ész 
szituálásának programja volt, melyet Habermas detranszcendentizáló fordulatként 
mutatott be. A legjelentősebb 20. századi gondolkodók, akik ezt a fordulatot végre
hajtották, Cassirer, Lukács, Heidegger és Wittgenstein voltak. A szóban forgó előa
dások e szerzők detranszcendentalizáló fordulatát rekonstruálták. Az előadások 
alapján úgy tűnik, hogy a metafizika utáni gondolkodás döntő motívuma az ész 
szituálása.

A két kötet38 befogadása az eddiginél szélesebb alapokon nyugvó Habermas- 
recepcióra tart igényt. Ezt acélt csak A kommunikatív cselekvés elméletének diffe
renciált recepciójával lehet megközelíteni.

Habermasnak is vannak elképzelései arra vonatkozóan, hogy a kommunizmus alól 
fölszabadult országokban saját életművéből mely részek tarthatnak számot (különös) 
érdeklődésre. Ha erre a kérdésre keresünk választ, mindenekelőtt a lipcsei Reclam 
Kiadó számára összeállított és előszóval ellátott kötetére kell vetnünk egy pillantást.39 
A kötetet Habermas az utóbbi évtizedekben született filozófiai-politikai tanulmányaiból 
állította össze. Az előszóban Habermas azt ígéri, hogy a kötet dolgozatai betekintést 
adnak olyan témákba és vitákba, amelyek a nyugatnémet közvéleményt foglalkoztatták. 
A cél mindenekelőtt egy információs szükséglet kielégítése: ezekre az információkra a 
keleten élő lakosságnak azért van szüksége, hogy betekintést kapjon annak a társa
dalmi gépezetnek a működésébe és problémáiba, amely mellett elkötelezte magát.40 
Ez nem jelenti azt, hogy a keleti lakosságra rákényszerítjük a nyugati problémavilágot, 
az információszükségletnek ugyanis kölcsönösnek kell lennie. A könyv kicsengése 
mégis arra utal, hogy az információcsere és ennek igénye hogyan torzult el. A könyv 
első részében a modernség kérdéskörével foglalkozó tanulmányok szerepelnek: a 
súlypontokat tekintve olyan dolgozatokról van szó, amelyek a Válogatott tanulmányok 
című kötetben is szerepelnek. A kötet második része viszont olyan tanulmányokból áll, 
amelyek az 1989-es forradalommal és a posztkommunista átmenettel foglalkoznak. Az 
1989-es forradalmakat Habermas „helyrehozó forradalomnak” (nachholende Revoluti- 
on-nak) nevezte; és központi tézise a következő: „Amennyiben a helyrehozó forrada
lomnak az a szerepe, hogy lehetővé tegye a visszatérést a demokratikus jogállamhoz
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és a csatlakozást a fejlett kapitalista Nyugathoz, úgy olyan modellek felé tart, amelyek 
az ortodox olvasatnak megfelelően már az 1917-es forradalom nyomán idejét múlttá 
váltak."41 Habermas sohasem osztotta ezt az ortodox felfogást, „A kommunikatív 
cselekvés elmélete" című mű végén A kritikai elmélet feladatai42 című részben a 
szervezett kapitalizmust és a bürokratikus szocializmust a modernség alternatív útjainak 
tekintette. Az előző rendszer középpontjában immanens és intern gazdasági problémák 
állnak, az utóbbi az állami adminisztráció túldimenzionálásával próbálja megvalósítani 
a modernség programját. A bürokratikus szocializmus berendezkedése Habermas 
számára azért elfogadhatatlan, mert az adminisztratív igazgatás túldimenzionálásával 
a szabadságjogok leépítéséhez vezet. Az 1917-es forradalom a modernség eltorzult 
útját eredményezte, bár ez az út a szervezett kapitalizmus alternatívájának tekinthető. 
Az 1989-es forradalmak ezt a meggyőződést megingatták: az események és a cselek
vők intenciói alapján a célok egyértelműen a nyugati társadalmak berendezkedése és 
eredményei voltak. A bürokratikus szocializmus így nem tekinthető többé a szervezett 
kapitalizmus alternatívájának, hanem egyértelműen a fejlődésben visszamaradt formá
ció. Ezért nevezhetők az 1989-es forradalmak „helyrehozó" forradalomnak. Ez a meg
határozás azt implikálja, hogy a szóban forgó forradalomnak nincs különösebb 
jelentősége és tanulsága a nyugati világ számára. Ez az aszimmetria természetesen 
már alapot szolgáltat az információáramlás egyirányúsításához. Ezt az egyirányúsított 
kommunikációs rendszert elemezte Habermas az e kötet számára készült zárótanul
mányában.43 Habermas azt próbálja bemutatni, hogy hogyan és miért sérült meg a 
„második múlt” feldolgozása, pontosabban azt sugallja, hogy a bürokratikus szocializ
mus valóságos legyőzése csak a „második múlt" feldolgozásával lehetséges. Úgy tűnik, 
hogy a kötet mondanivalójának nincs sok köze a magyar szituációhoz: Magyarországon 
jelentek meg Habermas-művek44 és már a hatvanas évektől beszélhetünk Habermas 
recepciójáról. Ezeket a különbségeket azonban Habermas -  úgy tűnik -  elhanyagolha
tónak tartja. Ezt a következő körülmények támasztják alá: 1. A Válogatott tanulmányok 
számára írott bevezetését Habermas a következő mondattal kezdi: „Ez ideig mind
össze egy könyvem jelent meg magyarul, az 1962-ben befejezett A társadalmi nyilvá
nosság szerkezetváltozása."45 Igaz, Habermas tudatában van annak, hogy ez a mű 
milyen fontos szerepet játszott az államszocialista országok ellenzéki mozgalmában, 
de ahol csak egy mű jelent meg, ott a recepció szükségképpen korlátolt. 2. 1992 
márciusában budapesti látogatása alkalmával a lipcsei Reclam Kiadónak készült kötet 
zárótanulmánya volt Habermas központi előadása 46 Talán nem alaptalan a gyanú, 
hogy a háttérben a keletnémet és a magyar szituáció rokonítása áll. 3. Ezt látszanak 
alátámasztani továbbá a Válogatott tanulmányok bevezetésének fejcsóválást sugalló 
sorai: „Az elmúlt öt esztendőből nem szerepelnek tanulmányok a kötetben. Nem mond 
tehát semmit a korhatag államszocializmus átalakulásának sürgető problémáiról, me
lyekkel az egykori «keleti tömb« országainak kell ma szembenézniük."47 Habermas, úgy 
tűnik, fontosabbnak tartaná politikai-filozófiai írásainak megjelentetését, mint elméleti 
művek publikálását. Ez a meggyőződés a bemutatott recepciótörténet alapján vitatható. 
De talán másképp is érthetők Habermas gondolatai: talán csak arra utalnak, hogy a
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Nyilvánosság... könyv politikafilozófiai recepciójának ellenhatásaként megkezdődhet az 
akadémikus Habermas-kép kiépítése; s ez félreértené intencióit. Az „igazi" út -  valószí
nűleg -  a magyarországi Habermas-recepció két vonulata között helyezkedik el.
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362. old. (E tanulmány címe helyett a tartalomjegyzékben a tanulmány első fejezetének címe 
szerepel.)
A fordításoknak az eredetivel való egybevetése egy másik dolgozat témája lehetne, de 
legalább a fordítók neveit szeretném fölsorolni. A társadalomtudományok logikájá-nak fordítói: 
Adamik Lajos, Bacsó Béla, Kiss Endre, Mesterházi Miklós, Némedi Dénes. Vajda Mihály. 
Szakmailag ellenőrizte: Wessely Anna. A Válogatott tanulmányok fordítói: Adamik Lajos (Elő
szó), Bendl Júlia (Vissza a metafizikához) és Felkai Gábor. Szakmailag ellenőrizte: Tallár Ferenc.

39Jürgen Habermas: Die Moderné -  ein unvollendetes Projekt. Reclam Leipzig 1994. 
40Ugyanott.
41-Jürgen Habermas: Mit jelent a szocializmus ma? A „helyrehozó" forradalom és a baloldali 

gondolkodás megújulásának szükségessége. Világosság, 1991.2. sz. 105. old.
42Ez a rész a rövidített magyar kiadásban nem szerepel.
43 ,Was bedeutet »Aufarbeitubg dér Vergangenheit« heute? Bemerkungen zűr »doppelten Ver- 

gangenheit« elmélete” mellett Habermasnak (főleg a nyolcvanas években) számos kisebb 
írása jelent meg a különböző (magyar) folyóiratokban.

45EIőszó a magyar kiadáshoz. In: Válogatott tanulmányok. 7. old.
46Az előadás a Goethe Intézetben hangzott el 1992. március 26-án és a Lettre Internationale c. 

folyóiratban jelent meg: 1992. ősz.
47EIőszó a magyar kiadáshoz. In: Válogatott tanulmányok. 8, old. (Durva melléfogás, amit a kötet 

hátlapján olvashatunk: Habermas „korunk talán legismertebb filozófusa kötetünk számára 
válogatta reprezentatív írásait.")
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Hrubos Ildikó

TÁRSADALMI SZELEKCIÓ ÉS ESÉLYEGYENLŐTLENSÉG

Ladányi János: Rétegződés és szelekció a felsőoktatásban 
Educatio. 1994. 149 p.

Meglehetős bátorságot igényel egy 1986-ban lezárt munka változatlan formában való 
kiadása manapság, amikor -  mint a szerző fogalmaz -  sokan a „régi szövegek" átírásán 
fáradoznak. A magyar könyvkiadás rejtelmei miatt sokéves késéssel történt megjelené
se alkalmából újból elolvasva a már nyolc évvel korábban megismert anyagot, úgy 
vélem, hogy alapvető megállapításai ma is érvényesek, a tanulságok napjaink vitáiban 
is megszívlelendők. Bár az oktatási rendszer különböző (és egymással rövid távon 
többnyire ellentmondásban álló) funkciói közül korszakonként másra és másra kerülhet 
a hangsúly, illetve politikai szemléletmódtól és pozíciótól függően mást emelnek ki az 
egyes aktorok, a társadalmi esélykülönbségek csökkentésének igénye minden bi
zonnyal egyik alapvető paradigmája marad a témával foglalkozó szociológiai kutatá
soknak.

A szerző, aki korábban több publikációban számolt be az iskolai szelekció téma
körében végzett kutatásairól, most a felsőoktatást veszi górcső alá. Vizsgálódásá
nak eredménye röviden abban összegezhető, hogy a társadalmi szelekció az 
oktatási rendszer minden szintjén érvényesül, de legerősebben az általános iskolá
ban. Közben a társadalmi és politikai érdeklődés úgyszólván csak a felsőfokú intéz
ményekbe való bejutás esélyegyenlőtlenségeire irányul, ebben a fázisban próbálnak 
különböző eszközökkel beavatkozni. Igencsak későn, akkor, amikor már aligha lehet 
korrigálni az általános és a középfokú oktatás során bekövetkezett kemény szelekci
ót. Általában nem is járnak tartós és lényeges eredménnyel ezek a beavatkozások, 
ami -  többek között -  arra utal, hogy a társadalmi folyamatok akkor is a maguk 
logikája szerint alakulnak, ha adminisztratív vagy „finomabb” módszerekkel befolyá
solni akarják azokat.

A kutatás időhorizontja az 1945-1980-as időszak. A szerző röviden áttekinti az 
intézményrendszerben ezalatt bekövetkezett változásokat. A felsőoktatásban tanulók 
létszáma jelentősen növekedett, de döntően nem az egyetemi, hanem a főiskolai 
létszám, továbbá főleg az esti és levelező -  nem a nappali -  tagozatra járóké. (A 
recenzens itt megjegyzi, hogy hasonló folyamatok játszódtak le Nyugat-Európa leg
több országában. A hatvanas évek elején, a baby-boom nemzedék előre várható 
ostromára felkészülendő, először az egyetemi férőhelyeket növelték, valóságos 
egyetemalapítási hullámot lehetett tapasztalni. Az évtized végétől azonban a fejlesz
tések súlypontja áttevődött a főiskolákra és más rövidebb képzési idejű formákra, 
részben a 68-as események által kiváltott politikai sokk következtében, részben ab
ból a megfontolásból, hogy a költségvetés a megnövekedett létszámú hallgatók 
számára csak a rövidebb idejű és olcsóbb oktatást tudja finanszírozni. A felsőokta
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tás tehát ott is megkettőződött, csakhogy a miénknél jóval nagyobb együttes beke
rülési arány mellett. Ugyancsak elterjedt a munka melletti, ún. part time képzés, 
amely azonban oktatási koncepciója, felvételi mechanizmusa tekintetében több lé
nyeges ponton eltér a nálunk meghonosodott esti, illetve levelező formától.)

Az empirikus munka alapsokaságát az 1945 után a közgazdasági és műszaki 
felsőoktatási intézmények első szemeszterére beiratkozott hallgatók képezik. Mivel 
ez a két tanulmányi ág a hallgatók mintegy 40 százalékát teszi ki, az itt feltárt össze
függések legfontosabb vonásaikban valószínűleg érvényesek a teljes felsőoktatásra. 
A törzskönyvek alapján rétegezett mintába került hallgatók személyi anyagai alapján 
adatlapot töltöttek ki az egyetem, illetve főiskola előtti és alatti iskolai pályafutásuk
ról, valamint a szülők foglalkozásáról. A viszonylag nagy mintán végzett adatgyűjté
sen alapuló vizsgálat, amelynek során egy-egy alanyról kisszámú információt vettek 
fel, majd azt igen sokrétűen elemezték, kimutatta, hogy egyértelmű társadalmi sze
lekció érvényesül elsősorban a felsőoktatás két típusa és a tagozatok szerint. Az 
egyetemekre belépők magasabb társadalmi státusú családokból kerülnek ki, mint a 
főiskolákra felvettek, továbbá a nappali, esti és levelező tagozat sorrend egyben a 
szülői társadalmi státus csökkenő sorrendjét jeleníti meg. Egy-egy felsőoktatási in
tézményen belül a karok és szakok is jól felismerhető hierarchiát mutatnak: a maga
sabb presztízsű vagy nyelvi, matematikai többletteljesítményt feltételező szakokon a 
belépő hallgatók rendre viszonylag magasabb státusú családból származnak. To
vább árnyalják a képet a területi különbségek. Magasabb presztízsű karok és sza
kok -  azonos tanulmányi ágon belül -  inkább a fővárosban vannak, amelyek 
nehezebben érhetők el a vidéki lakosok számára. (Ennek a szelekcióegyüttesnek 
lényeges befolyása van a diplomázás utáni pályafutásra. A nyolcvanas évek elején -  
Ladányi János kutatásával lényegében egy időben -  a mérnök és közgazdász dip
lomások körében végzett pályaívvizsgálatok eredményeiből tudjuk, hogy bár a sza
kok nem determinálják függvényszerűen a munkahelyi karriert -  különösen nem a 
közgazdasági végzettségűeknél, ahol munkajogi értelemben sem szigorú az erre 
vonatkozó szabályozás - , az elit szakokon végzettek nagyobb eséllyel helyezkednek 
el olyan intézményeknél, ahol a magas szakmai színvonalat képviselő munka hosz- 
szú távon viszonylag magas keresettel és egyéb anyagi és más előnyökkel párosul.)

Különösen kiemelendőnek tartom az időbeli változásokkal kapcsolatos gondolat
sort, fejezetet. A vizsgált időszak politikai, gazdasági szempontból nem tekinthető 
egységesnek, az alkorszakok hatása megjelenik a felsőoktatás világában is. Igen 
tanulságos annak bemutatása, hogyan változott az esti és a levelező tagozat szere
pe. A felnőttoktatás céljára kialakított tagozatok fokozatosan vesztették el eredeti 
funkciójukat, és részben a viszonylag magas státusú fővárosi, illetve nagyvárosi csa
ládból származó, de kevésbé motivált fiatalok pótlólagos bekerülési útjává váltak 
(esti tagozat), vagy pedig a szakmai középiskolában érettségizett, viszonylag ala
csony státusú családból származó vidékiek „könnyebb ágává" (levelező tagozat).

Maga az alapkérdés, a származási kategóriák definiálása is többször változott. 
Figyelemre méltó a különböző időpontokban erre vonatkozóan megfogalmazott hi
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vatalos utasítások bemutatása. Az időbeli változások tendenciájával kapcsolatos a 
könyv talán legfontosabb megállapítása, amely szerint a közhiedelemmel ellentétben 
a származás szerinti megoszlás előírásának 1962-es megszüntetése után nem 
csökkent a fizikai dolgozók gyermekeinek aránya a felsőoktatásban. Ezt részben a 
beiskolázási keretek növekedése tette lehetővé, részben pedig a „felvételi vizsgán 
megfelelt, de nem a feltétlenül felvételre kerülő sávban" a fizikai dolgozók gyerme
keinek preferálása. Mindez nem jelenti a társadalmi szelekció erejének csökkenését, 
hiszen a súlypontja a már említett módon a főiskola-egyetem, tagozat, szak dimen
ziójára tevődött át.

A szerző a nagyvárosi szegregáció jelenségkörének elismert kutatója.
Úgy látszik, „nem tudta megállni" -  és a könyv olvasója örülhet ennek - , hogy 

bár csak a függelékben, de bevonja elemzésébe ezt a szempontot is. A budapesti 
egyetemekre és főiskolákra felvett Budapesten lakó hallgatók lakóhelyének főváro
son belüli elhelyezkedését vizsgálva kimutatja, hogy jellegzetesen elkülönülnek egy
mástól az egyetemisták és főiskolások, valamint a különböző státusú egyetemek és 
főiskolák hallgatóinak lakóhelyei, ami új oldalról világít rá a társadalmi jellegű különb
ségek térbeli megjelenésének finom részleteire. Végül Budapest térképére rávetíti az 
egyetemre és a főiskolára járók mellett az oktatási rendszer másik szélső pontját 
képviselő kisegítő iskolában tanulók lakóhelyét. Ezek egymás komplementereiként 
jelennek meg, szellemesen ábrázolva a társadalmi szelekció átütő erejét.

A kézirat nyomdába adásakor, 1993 nyarán a szerző utószót irt „Iskola, tudás és 
értelmiség a változó stratifikációs térben" címmel, összefoglalva aktuális gondolatait 
az 1989-1990-es fordulat utáni történésekről. Itt a dolog természeténél fogva nincs 
meg az a történelmi távlat és empirikus bázis, amely a higgadt elemzéshez szüksé
ges, az 1993 nyara óta bekövetkezett további változások pedig újabb kihívásokkal 
szolgáltak az elméleti gondolkodás és a társadalompolitikai gyakorlat számára 
egyaránt. Mindenesetre időtállónak tűnik a szerzőnek az a megállapítása, amelyet a 
bourdieu-i stratifikációs elmélet „klasszifikációs harcokra" vonatkozó tételének to
vábbgondolása kapcsán tesz. Eszerint az átmeneti időszakban a klasszifikációs 
küzdelmek nem csak a bourdieu-i értelemben vett különböző tőketípusok által meg
határozott térben folynak, hanem „magának a stratifikációs térnek a definiálásáért, 
esetleg új tőketípusoknak a bevezetéséért, az egyes tőketípusok újradefiniálásáért is 
kiélezett harc folyik".

Az utószó kitér néhány -  a felsőoktatást érintő -  gyakorlati kérdésre is. A kibon
takozás útját a felsőoktatási keretszámok növelésében, a szigorúan standardizált 
külön felvételi vizsgák rendszerének feloldásában, majd a felsőoktatási intézmény
ben folytatott tanulmányok eredményei alapján történő szelekcióban (praktikusan a 
nagyobb lemorzsolódásban) látja. A világviszonylatban bevett gyakorlat példájára 
hivatkozik a szerző. Itt szükségesnek látok egy pontosítást, illetve árnyaltabb megfo
galmazást. A fejlett európai országok egymástól is meglehetősen különböző felső- 
oktatási rendszereiben annyi közösnek mondható, hogy meglehetősen nehéz az 
egyetemekre, főiskolákra bejutni, az utóbbi években az állami intézményeknél a leg

137



több szakon különböző létszámkorlátozásokat vezettek be. Általában nincs közpon
tilag szervezett telvételi vizsga, hanem a középiskolai (sokszor nagyon magas!) ta
nulmányi eredmény a belépési kritérium, amelyet a magasabb presztízsű szakoknál 
kiegészít a felvételi beszélgetés. Igen erős előzetes szelekcióról van tehát szó. A 
tanulmányok során általában nincs tömeges -  a nem kielégítő teljesítményből adó
dó -  lemorzsolódás, illetve a hazainál rugalmasabb oktatási rend lehetővé teszi a 
valamilyen ok miatt abbahagyott tanulmányok későbbi folytatását, tehát nem is ké
szíthető végérvényes „lemorzsolódási statisztika". A kohorszonkénti 30 százalék kö
rüli beiskolázási arány és a viszonylag szerényebb egyetemi-főiskolai végzési arány 
közötti eltérés jórészt abból adódik, hogy a felsőoktatási statisztikában szereplők 
jelentős része nem egyetemi-főiskolai végzettséget szerez, hanem valamilyen post- 
secondary képzésben vesz részt, amely esetleg szakképesítést ad. Ők nem lemor
zsolódók a nálunk használt értelemben, hanem olyanok, akik esetleg nem is 
szándékoztak egyetemi-főiskolai fokozathoz jutni, vagy pedig menet közben tettek 
le erről a szándékukról (tanulmányi, anyagi, családi okból), és megelégedtek az 
alacsonyabb szintű végzettséggel. A magyar felsőoktatás számára véleményem 
szerint ebből az a tanulság vonható le, hogy a nagyobb beiskolázási aránnyal pár
huzamosan rugalmasabbá, átjárhatóbbá kell tenni a rendszert, ki kell alakítani a 
post-secondary forma széles választékát. A miénknél sokkal gazdagabb országok 
sem engedhetik meg maguknak, hogy tömegek számára biztosítsák a 4-5 éves 
felsőfokú oktatást, de azt sem, hogy a sok menet közbeni lemorzsolódással elpo
csékolják az oktatásba addig befektetett pénzt, és sok frusztrált fiatalt produkálja
nak. Illúzióink persze ne legyenek. Az ilyen több szintű felsőoktatási rendszerben 
„természetesen" tovább él, esetleg más formában jelenik meg a társadalmi szelek
ció. A felsőoktatási hierarchia alján, a fokozatot nem adó képzésben nyilvánvalóan 
felülreprezentáltak az alacsonyabb státusú környezetből származók, a másik vég
pont, a PhD fokozat pedig ebből a szempontból is az elitképzés szerepét tölti be. 
De legalább többen léphetnek be a felsőoktatásba egy-egy évjáratból, és elvileg 
van lehetőségük a szintek közötti átjárásra, amely körülmény önmagában is csök
kenti valamelyest az esélykülönbségeket, és növelheti a rátermettség, a teljesítmény 
szerepét a szelekcióban.
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ABSTRACTS

Havas, Gábor-Kemény, István

On the Romas of Hungary

The paper collates the general data of the representative surveys of Romas, Gypsies, 
conducted in the years 1971 and 1994. While stating the growth of the Roma 
population and the growth of their proportion within the entire population of the 
country between the two surveys (1971: 3%; 1994: 5%), we have also found that the 
completion of the primary school has become quite general among them, which 
means that the Romas are not illiterate any more, but their disadvantages in 
secondary and higher education do not seem to diminish. The housing conditions of 
Romas have significantly improved, however, their segregation continues to be quite 
significant. The situation is the worst in respect of employment, in 1971 the Gypsy 
and the total male population were employed more or less to an equal extent, there 
has been no demand for the labour power of Romas as a consequence of recession: 
two-thirds of them are unemployed, which is just the double of the national average.

In the paper proposals are elaborated for the improvement of the position of Romas 
at school and in labour.

Tóth, András
Civil Society and Trade Unions

The paper has the objective of exploring and describing the role of trade unions in the 
development and strengthening of civil society. However, the study of how far the 
trade unions can be regarded civil social movements is closely associated to it. 
Several characteristic features of the trade unions link them to the civil social 
movements. As far as their roots are concerned, they were produced by the 
self-organisation of employees. The main feature of the trade unions, namely that 
they represent economic interests in the face of employers, has shaped them 
different from the civil organisations. The paper argues that the specific contribution 
of employees' interest representation to the evolution of civil society can be found 
within the framework of the system of labour relations. In other words, it is not enough 
to think in terms of the dichotomy of state and the self-organisation of society, when 
one wishes to clarify to what extent have the trade unions contributed to the evolution 
and strengthening of the civil social sphere. The establishment of the legal and 
political conditions of free combination, the free establishment of the employees’ 
interest representations, the regained independence, or dissolution of the existing 
trade unions nationalised, or kept under control earlier, is only one of the con'ditions 
of the trade unions playing their proper role in the development of civil society. The
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other- condition is the setting up of new trade unions, independent of employers, and 
the acquisition of autonomy from the employers by the already existing organisations 
of employees' interest representation.

Szabó, Máté

Trends of Mobilization of Collective Protests in Central European 
Post-Communist Countries: Survey on Hungary, Slovakia and Slovenia

The study is based upon a survey of leading dailies and weeklies in Hungary, 
Slovakia and Slovenia regarding their news on protest politics in these countries in 
1993. After a short introduction in the traditions of protest, at the scope and methode 
of analysis, the results on the size, goal, organization and social background of 
protest will be analyzed. As a preliminary result, existence of differentiated, new 
protest cultures is documented based upon the new framework of opportunities for 
mobilizing in the post communist democracy. Characteristic differences of the three 
countries protest cultures are there, but there are also some common traits of East 
Central European protests compared with the rather violent mass mobilizations in 
former Soviet Union and Yugoslavia.

Mrs. Földesi, Gyöngyi Szabó
The Social Composition and Motivations of the Viewers of the Class I 
Football Matches of Hungary

This study is based on a survey carried out in the 1992/1993 soccer season in the 
stadia of all Hungarian first league teams with the aim of collecting information about 
the major social and demographic characteristies of fans attending the matches, 
about their motivations and match-day routin. Taking into consideration the special 
methodological problems the sample was selected gradually and randomly 
(N=2608), the data were collected by personal interviews, indepth interviews and by 
document analysis. The findings provide the readers not only with wide-range facte 
concerning the age, sex, level of education and profession of spectators in the 
stands and on the grounds as well as concerning their sport-related values and 
motivations, but with thourough analysis of the main social, economic and cultural 
factors influencing the social composition and behaviour of the Hungarian soccer 
crowd. In conclusion the author points out some dysfunctional consequences of first 
league soccer matches in Hungary causing more detriment than benifit both at 
individual and social levels.

140



Szántó, Miklós
Hungarian Sociology between 1960 and 1968

The present paper is a first attempt to write the chronicle of the Research Group of 
Sociology of the Hungarian Academy of Sciences between 1960 and 1968. This 
„workshop” was the framework of the exciting work of starting anew, full of 
contradictions, achievements and failures. However, to the understanding of its 
establishment the institutional antecedents should be discussed: those conditions 
which prepared and forced the reorganisation of Hungarian sociology, the setting up 
of a sociological division within the Institute of Philosophy in the spring of 1960, which 
had been in operation for three years and from which an autonomous research 
group, breaking through the narrow bonds, entered the scene of Hungarian social 
sciences.
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TANULMÁNYOK

Ruud Luijkx-Róbert Péter-Paul M. de Graaf-Harry B. G. Ganzeboom

A SZÁRMAZÁSTÓL A TELJESÍTMÉNYIG:
A STÁTUSZMEGSZERZÉS FOLYAMATA 
MAGYARORSZÁGON*

Bevezetés

A klasszikus státuszmegszerzési modell (Blau-Duncan 1967) kidolgozása óta az 
egyik központi kutatási kérdés a származáson alapuló tulajdonlás (ascription) és a 
teljesítmény (achievement) szerepének időbeli változása a mobilitási folyamat során. 
Tanulmányunkban ezt a változást vizsgáljuk Magyarország esetében. Az elemzés a 
foglalkozási helyzet két fő meghatározójára, az iskolázottságra (teljesítmény) és az 
apa foglalkozására (származás) irányul. Azt gondoljuk, mind a két tényező hatása 
időben változó, ami következhet történeti és politikai folyamatokból, avagy a magyar 
társadalom század elején elkezdődött és az elmúlt 40 év első felében felgyorsult 
ipari és modernizációs fejlődésének üteméből. Ezért ahhoz, hogy képet alkothas
sunk a státuszmegszerzési folyamatról, elégséges, ha áttekintjük a mintegy másfél 
generációt átfogó foglalkozástörténeti adatokat. A történeti, tehát kohorszok közötti 
változások mellett figyelembe vesszük a származás és a teljesítmény hatásában 
végbemenő, az öregedéshez kapcsolódó életkori, vagyis kohorszon belüli változá
sokat is.

Arra a kérdésre keressük a választ, hogy a foglalkozás megváltozása a karrierút 
során mennyiben a származás avagy a teljesítmény következménye. Ezért felfelé és 
lefelé irányuló foglalkozás-változásokat fogunk elemezni. A modernizációs elmélet 
értelmében arra a tendenciára számítunk, hogy a foglalkozási pozíció fő meghatáro
zója a származás (az apa foglalkozása) helyett a teljesítmény (az iskolai végzett
ség).

* Az Európai Szociológiai Társaság 2., Fusion or Fission című konferenciáján (Budapest, 1995. 
augusztus 30-szeptember 2., a „Társadalmi mobilitás" szekcióban elhangzott előadás írott 
(rövidített) változata. Hálásak vagyunk Harcsa Istvánnak és a Központi Statisztikai Hivatalnak, 
illetve Szelényi Ivánnak és Donald J. Treimannak, hogy rendelkezésünkre bocsátották az itt 
elemzett adatokat. Kutató asszisztensi munkájáért köszönettel tartozunk Bukodi Erzsébetnek 
(KSH). Az elemzés elkészítését a kutatók számára az NWO-OTKA „Occupational Career 
Mobility in Hungary in Historical and Cross-National Perspective" című, NWO 048.011.007 
számú projekt anyagi támogatása tette lehetővé.
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Magyarország egyedülálló lehetőséget kínál számunkra, mivel az elmúlt húsz év
ben (1973-1993) számos foglalkozástörténeti adatgyűjtés történt. Négy adatfelvétel 
tartalmaz teljes foglalkozástörténeti adatokat: a KSH mobilitás- és életút-felvételei 
1973-ban, 1983-ban és 1992-ben (Andorka 1973; Kulcsár és Harcsa 1983; Harcsa 
1992), és a „Társadalmi rétegződés Kelet-Európábán 1989 után” vizsgálat (Szelé- 
nyi-Treiman 1993). Ezekből a vizsgálatokból olyan adatbázist hoztunk létre, amely 
mintegy 100 000 esetet tartalmaz, s amely alkalmas a státuszmegszerzési folyamat 
dinamikus elemzésére.

Először áttekintést adunk a származás és a teljesítmény történeti és életkori idő
beli változásának elméleti alapjairól. Ezután foglalkozunk a korábbi magyarországi 
intragenerációs mobilitáskutatásokkal. A gazdasági és politikai fejlemények áttekin
tése vezet el a hipotézisekhez. Az adatok és módszerek rövid tárgyalása után be
mutatjuk a kutatási eredményeket, és a következtetések zárják a tanulmányt.

Trend a származástól a teljesítményig történeti és egyéni időben: 
egymást erősítő és elnyomó hatások

Treiman (1970) iparosodási elmélete szerint a mobilitási folyamat során a származás 
kisebb, a teljesítmény viszont nagyobb szerepet játszik a fejlettebb társadalmakban, 
mint a kevésbé fejlettekben. Treiman-Yip (1989) 21 ország adatait elemezték össze
hasonlító módon ebből a szempontból. Eredményeik megerősítették az iparosodási 
elméletet: az iparosodottabb társadalmakban az apa foglalkozásának hatása a fog
lalkozásra gyengébbnek mutatkozott, az iskolázottság hatása erősebb volt. Az ipa
rosodott társadalmakban a foglalkozás jobban becsülhető a teljesítmény (iskolázott
ság), mint a származás (az apa íoglalkozása) alapján.

A foglalkozási mobilitást nyilván befolyásolja az a modernizációs folyamat is, 
amelynek során a társadalmakban megnő a szakképzett munkaerő iránti igény, s ez 
az oktatás expanziójához vezet. Mivel az iparosodási elmélet szerint a gazdasági 
növekedés a jövedelmi szint és az életszínvonal emelkedését is magával hozza, a 
családok egyre inkább megengedhetik maguknak, hogy gyermekeik számára ma
gasabb képzettséget, jobb iskolázottsági szintet „vásároljanak", s ezzel humántőke
befektetéseket eszközöljenek (Becker 1975). Az iparosodási elmélet szerint a 
mode’rn társadalmakban a képzés költségei csökkennek, s ez a javuló életszínvonal
lal együtt azt eredményezi, hogy a magasabb végzettség megszerzése egyre ke
vésbé múlik a családok anyagi helyzetén. Az iskoláztatási esélyek egyenlősége így 
a nyugati demokráciák lényeges vonásává vált, a modern társadalmak meritokrati- 
kus jellemzőket vettek fel, az iskolázottság különbségei jól felhasználhatóak a társa
dalmi egyenlőtlenségek legitimálására (Collins 1979).1

Treiman és Yip idézett elemzése országok közötti összehasonlítás volt. Lehetsé
ges azonban a státuszmegszerzési folyamat időbeli változásait vizsgálni egy társa
dalmon belül is. Treiman iparosodási elméletéből az következik, hogy a származás
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hatása gyengül, a teljesítmény hatása viszont erősödik, ahogy a társadalom fejlődik, 
iparosodik. Például Blau és Duncan (1967) kohorszokat összehasonlítva vizsgálták a 
származás és a teljesítmény hatását a pályakezdő és a jelenlegi (összeíráskori) fog
lalkozásra. Egy másik alternatíva lehet a kohorszelemzés egymást követő adatbázi
sokon (DiPrete-Grusky 1990). Ez a módszer lehetővé teszi, hogy mintegy kövessük 
ugyanazt a kohorszot (jóllehet nem ugyanazt a személyt) életpályája során, s így 
tájékozódjunk a kohorszok általános karrierfejlődéséről. Az egyéni karrierfejlődés fo
lyamatai ezen az úton nem vizsgálhatók, ha azonban a teljes foglalkozástörténet 
rendelkezésre áll, alkalmazhatjuk az eseménytörténeti (event history) megközelítést 
a státuszmegszerzés folyamatának vizsgálatára. Az egyik lehetőség az, hogy a fog
lalkozási karriert foglalkozási epizódokra (job episodes) bontjuk (Petersen 1988), s 
az ezek közötti átmeneteket vizsgálva választ kaphatunk a kérdésre, hogy miként 
hat a származás és a teljesítmény az intragenerációs foglalkozási mobilitásra külön
böző periódusokban.2 A gazdasági és társadalmi változások következtében bekö
vetkező periódus- (történeti) hatásokon túlmenően azonban, figyelembe kell 
vennünk az életkor növekedését is az életút során. Mind a származás, mind a telje
sítmény hatása a mobilitási folyamat során várhatóan csökken az életkor növekedé
sével. E feltételezés alapja, hogy a kipróbált képességek és az életpálya folyamán 
gyűjtött kölönféle tőkék átveszik az iskolai végzettség és a családi háttér szerepét. 
Ezt már alátámasztotta Blau és Duncan (1967) említett kohorsz-elemzése is.

Fontos tehát megjegyezni, hogy itt kétféle időmetszetről van szó: történeti időről, 
a múlttól napjainkig, egy kevésbé iparosodott időszaktól egy iparosodottabb idő
szak felé tartva; és egyéni időről, az életkor növekedéséről az életpálya során. A 
származás hatása csökken mind a történeti, mind az egyéni időt tekintve, ezek a 
hatások tehát egymást erősítik. A teljesítmény hatása ezzel szemben növekszik a 
történeti időben, miközben csökken az életkorral, az egyéni időben, ezek a hatások 
tehát gyengítik, elnyomhatják egymást. Ha mobilitási adatokat elemzünk, fontos 
hogy a periódus- (történeti) és az életkori hatásokat egymástól elválasszuk, mivel 
mind a társadalmi háttér (a származáson alapuló tulajdonítás), mind az iskolázott
ság (teljesítmény) hatása a foglalkozásra különféle folyamatokból következhet, ami
lyenek az egyenlőtlen képzési lehetőségek, a munkaerőpiacra való belépés 
sajátosságai, vagy a munkaerőpiaci folyamatok a foglalkozási karrier során.

Intragenerációs mobilitási folyamatok Magyarországon

Miközben az intergenerációs foglalkozási mobilitás vizsgálata terén számos, magyar 
adatokat felhasználó tanulmány és elemzés hivatkozható, az intragenerációs mobili
tás kevésbé alaposan vizsgált területnek tűnik. Mi több, a karriermobilitásra vonatko
zó elemzések -  jóllehet a problémára a legtöbb mobilitás-tanulmány kitér -  többnyi
re az első és az utolsó (összeíráskori) foglalkozás összehasonlítását jelentik, hason
lóan ahhoz, ahogy az apa és a megkérdezett foglalkozását viszonyítják egymáshoz. 
Ha viszont a kutató inter-, illetve intragenerációs mobilitási táblákat állít egymás mel-
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lé és az ISA-paradigma szellemében vizsgálja,3 többnyire csak arra a következte
tésre juthat, hogy a nemzedéken belüli mobilitás mértéke elmarad a nemzedékek 
közötti mobilitás mértékétől. Ez könnyen vezethet ahhoz a következtetéshez, hogy 
az intragenerációs mobilitás kisebb szerepet játszik a mobilitási folyamatban.

Az egyik első hazai, kizárólag a nemzedéken belüli mobilitásra irányuló munka az 
1973-as KSH mobilitási adatfelvétel adatait használja (Kulcsár 1981). A tanulmány a 
férfiak és nők első és 1973-as foglalkozási megoszlását hasonlítja össze korcsopor
tok, illetve történeti periódusok tükrében. Megállapításai között szerepel, hogy a fér
fiakra inkább, mint a nőkre jellemző az intragenerációs mobilitás, de a különbség a 
múlttól napjaink (1973) felé tartva mindkét nem esetében csökken; az életciklust 
tekintve a rétegváltások nagyobb része 30 éves kor előtt lezajlik, idősebb korban 
lényegesen kisebb azok aránya, akik más foglalkozási csoportba lépnek át.

A hazai mobilitáskutatás legjelentősebb monográfiájában (Andorka 1982) is vi
szonylag kisebb súllyal szerepel a nemzedéken belüli mobilitás. Ugyanakkor Andor
ka pontosan jelöli ki az inter- és intragenerációs mobilitás viszonyát, amikor arra 
hívja fel a figyelmet, hogy a teljes mobilitási folyamat két részre bontható: az apa és 
a gyermek pályakezdő foglalkozása közti, illetve a vizsgált személy első (pályakez
dő) és utolsó (összeíráskori) foglalkozása közti mozgásra. Az 1962-64-es és az 
1973-as KSH-adatokat összehasonlítva megállapítja, hogy tíz év alatt Magyarorszá
gon csökkent a nemzedéken belüli mobilitás és nőtt a származás és a pályakezdés 
közötti mobilitás.

Szintén az 1973-as KSH-adatok alapján jut hasonló eredményre Simkus (1981). 
Az apa foglalkozása, illetve az utód első foglalkozása és az 1973-as foglalkozás 
közötti kapcsolatot a mobilitási esélyhányadosok (odd's ratio) elemzésével vizsgálja, 
s arra a következtetésre jut, hogy a nemzedékek közötti átörökítés különösen a 
mezőgazdasági és a magasabb státuszú (vezető és értelmiségi) szellemi foglalko
zási csoportok esetében csökkent. Ez a folyamat elsősorban az apa foglalkozása 
és a pályakezdő gyermek foglalkozása közötti intergenerációs „szakaszra” jellemző, 
az intragenerációs mobilitás hozzájárulása a folyamathoz kisebb.

Andorka fentebb hivatkozott monográfiájának egyik fejezete foglalkozik a mobili
tási életutak elemzésével, ami az apa foglalkozása -  pályakezdő foglalkozás -  ösz- 
szeíráskori foglalkozás sorozatából adódó információkra épül. A három változó 
különféle tipikus kombinációi alapján a háromdimenziós tábla „metszeteit" mutatja 
be férfiakra és nőkre külön-külön, s a megfigyelt kilépési és belépési arányszámokat 
elemzi. A monográfia olyan fejezetet is tartalmaz -  ez angolul is megjelent (Andorka 
1983) - ,  amelyben az 1973-as adatok részletes kohorszelemzése szerepel. Itt öt 
éves korcsoportonkénti bontásban vizsgálja a hazai mobilitáskutatásokban szoká
sos foglalkozási kategóriák (Ferge 1973) szerint az egyes kohorszok foglalkozási 
megoszlását 20, 30, 40, 50 és 60 éves korukban (illetve amely életkort az adott 
kohorsz értelemszerűen elért 1973-ig). A közölt táblák, külön férfiakra és nőkre, illet
ve az apa foglalkozása szerint is bontva, lehetőséget teremtenek a különböző hatá-
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sok (történeti időszakok szerinti, kohorszok szerinti, életkori, vagyis öregedési hatá
sok) együttes elemzésére.

Andorka a magyar foglalkozási mobilitási folyamat négy fontos vonását hangsú
lyozza: 1. mobilitás a mezőgazdaságból a nem mezőgazdasági szférába; 2. mobili
tás a fizikai munkás kategóriákból a szellemi foglalkozásokba; 3. mobilitás a 
kisiparos, kiskereskedő kategóriákból más foglalkozási csoportokba; 4. mobilitás a 
nők körében az eltartott státuszból a gazdaságilag aktív státuszba. Ugyanakkor a 
kohorszelemzés kimutatja, hogy a nagy történelmi események és változások (hábo
rú, felszabadulás, extenzív iparosítás, a mezőgazdaság kollektivizálása, az intenzív 
iparosításra való áttérés) másként érintették a különféle kohorszokat, attól függően, 
hogy tagjaik milyen életkorban voltak az egyes hatások idején. A történelmi (perió
dus) hatások erősebbnek tűnnek, ha egy kohorsz még közelebb van a pályakez
déshez; illetve a kedvezőtlen történeti események inkább sújtják az aktív életkorban 
lévő kohorszokat, míg a kedvező történeti események azokat a kohorszokat segítik, 
amelyek közvetlenül az események bekövetkezte után kezdik meg foglalkozási pá
lyájukat.

Lényegében a fenti kohorszelemzés az egyetlen igazi példa a foglalkozástörténe
ti adatokban rejlő lehetőségek kihasználására. A KSH későbbi foglalkozástörténeti 
adatait 1983-ból vagy 1992-ből ilyen mélységben -  már vagy még -  nem elemez
ték. Az újabb eredmények inkább csak a megfigyelt teljes mobilitási-immobilitási 
arányszámok változásán alapulnak. Harcsa és Kulcsár (1986) az 1983-as adatok 
alapján az intragenerációs mobilitásról megállapítja, hogy tovább növekedett az 
életpálya elején megszerzett foglalkozási pozíció jelentősége; a mobilitás a 20-29 
éves korcsoportban erősen, a 30-39 éves korcsoportban mérsékelten csökkent; a 
csökkenés a fiatal férfiak esetében áll fenn, míg a fiatal nők esetében inkább a 
stagnálás jellemző. 1992-es adatok alapján úgy tűnik, hogy a nemzedéken belüli 
mobilitás a 40 év alatti férfiak és a 30 év alatti nők esetében csökken, mintegy 
válaszul a hetvenes évek eleje óta csökkenő mértékű strukturális változásokra. 
Ugyanakkor az 1983-ban 20-29 éves korosztály esetében 1992-re, tehát 30-39 
éves korára, tíz év alatt jelentős nemzedéken belüli mobilitás figyelhető meg, ami a 
rendszerváltozás hatásának tulajdonítható (Bukodi-Harcsa-Reisz 1994).4

A nemzetközi összehasonlító kutatásokat tekintve szintén érzékelhető bizonyos 
lemaradás a rendelkezésekre álló adatforrások mögött. Andorka és Zagorski (1980) 
még 1972-ből, illetve 1973-ból származó adatok alapján állapítja meg, hogy a nem
zedékek közötti mobilitás Magyarországon nagyobb, mint Lengyelországban. A leg
jelentősebb különbség a két ország között a mezőgazdasági önálló, illetve 
mezőgazdasági munkás kategóriák esetében adódott, ami nyilván azzal magyaráz
ható, hogy Magyarországon a mezőgazdaságot kollektivizálták, Lengyelországban 
viszont nem. Az utóbbi évek legjentősebbnek tartott és legtöbbet hivatkozott mo
nográfiája (Erikson-Goldthorpe 1992) szintén az 1970-es évekből származó, csak 
férfiakra vonatkozó adatokat használ, amikor Anglia, Franciaország, Magyarország 
és Lengyelország esetében vizsgálja az apa foglalkozása, a pályakezdő utód foglal
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kozása és az összeíráskori foglalkozása közötti hármas interakciót. Az abszolút mo
bilitási arányszámok szintjén a szerzők azt találták, hogy a nemzedékek közötti mo
bilitás Magyarországon és Lengyelországban elmarad az Angliában, illetve 
Franciaországban tapasztalhatótól. A loglineáris elemzés módszerével vizsgált rela
tív mobilitási arányszámok esetében a négy ország közötti különbségek nagyobb
nak mutatkoztak az első és az összeíráskori foglalkozást (intragenerációs szint), 
mint az utód származását és a pályakezdését (intergenerációs szint) tekintve. A 
mobilitás variációja a négy ország között az apa foglalkozása és az összeíráskori 
foglalkozás kapcsolatát tekintve volt a legkisebb, s az utód pályakezdő és össze
íráskori foglalkozása közötti kapcsolatot tekintve a legnagyobb.5

Viszonylag frissebb eredménynek tekinthető, hogy az 1983-as KSH-adatokat ele
mezve Wong és Hauser (1992) az apa foglalkozása és a férfiak, illetve nők pálya
kezdő foglalkozása közötti kapcsolat gyengülését állapította meg az 1914-18 
között, illetve az 1959-63 között született kohorszok vonatkozásában, de ez a csök
kenés maga is mérséklődik a legfiatalabb korcsoportok esetében. Wong és Hauser 
szintén relatív mobilitási arányszámokat vizsgált, de csak az első foglalkozásra kon
centráltak, kiszűrve ugyan az öregedési hatás szerepét, de nem vizsgálták, hogy mi 
történt ezekkel a kohorszokkal későbbi foglalkozási karrierjük során.

Szintén a nyolcvanas évek elejéről származó adatok alapján hasonlítja össze a 
státuszmegszerzés folyamatát Magyarországon és Hollandiában Kolosi, Peschar és 
Róbert (1986). Az találják, hogy az iskolai végzettség alapján a foglalkozási státusz 
jobban becsülhető Magyarországon, mint Hollandiában, a származási háttér vi
szonylag fontosabb. Ez alátámasztja Simkus (1982) eredményeit, amelyek szerint a 
képzettség hatása a foglalkozásra nagyobb a szocialista országokban, mint a tőkés 
államokban; miközben a foglalkozás kevésbé kapcsolódik a társadalmi háttérhez a 
szocialista országokban, mint a nyugati társadalmakban. A holland-magyar össze
hasonlítás azonban azt is megmutatta, hogy a két ország közötti különbség időben 
csökkenő tendenciájú, s majdnem teljesen eltűnik a legfiatalabb korhorszban.

De nemcsak arról van szó, hogy a legfrissebb hazai mobilitási adatokban több 
elemzési lehetőség rejlik az eddigieknél, hanem arra is kevés a példa, hogy a két 
világháború közötti időszakra visszanyúló mobilitási adatokat is felhasználva a ma
gyarországi mobilitási folyamatok napjainkig ívelő trendjeit vizsgálnák a kutatók. Az 
egyik ilyen elemzés (Andorka 1995) szerint az öt hazai mobilitási adatforrás öt törté
neti fázisnak feleltethető meg: 1930 -  félig fejlett kapitalista társadalom; 1949 -  má
sodik világháború, háború utáni földreform, kommunista hatalomátvétel; 1962-1964 
-  extenzív iparosítás, a mezőgazdaság kollektivizálása; 1973 -  első piacorientált re
formok; 1983 -  a gazdasági fejlődés lelassulása. A tanulmány a hosszú távú tren
dek vizsgálata alapján azt állapítja meg, hogy a gazdasági, társadalmi, politikai 
körülmények általában befolyásolják a mobilitást, de a szocializmusnak nincs ebben 
per se hatása; a gazdasági, társaoalmi fejlődés és a nyitottság párhuzama Magyar- 
ország esetében nem igazolható minden kétséget kizáróan; a társadalompolitika 
képes a mobilitási folyamatokat befolyásolni, de nem mindig a szándékolt módon.
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Egy másik tanulmány kilenc intergenerációs mobilitási tábla alapján, a relatív mobili
tási arányszámokat vizsgálva, a magyar társadalom fokozatos nyitottabbá válására 
vonatkozó trendet mutatott ki 1930 és 1989 között. Egyedül az önálló foglalkozási 
kategória átörökítése tűnik növekvőnek, a növekvő nyitottság tendenciájában más 
vonatkozásban nincs visszafordulás (Ganzeboom-Luijkx-Róbert 1991).

A munkaerőpiaci folyamatokba ágyazott mobilitási elemzések egyik példája Ró
bert és Sik (1989) tanulmánya, amely 1950 és 1970 között munkába állt állami alkal
mazottakat vizsgál. A kutatás a munkakönyvi bejegyzéseik alapján követte nyomon 
ezeknek az embereknek a foglalkozástörténetét. Az elemzés azokra a megszakítá
sokra irányult a foglalkozástörténetben, amelyeket demográfiai események (pl. gyer
mekszülés), humántőke-beruházás (a munkaviszony megszakítása nappali szakos 
továbbtanulás miatt), az informális gazdaságban való részvétel (az állami szektorból 
való időleges, szezonális kilépés), vagy akár munkanélküliség okozhatott. Jóllehet a 
munkanélküliség a nyolcvanas években majdnem ismeretlen volt Magyarországon, 
a szerzők mégis azt találták, hogy a vizsgált népesség csupán 15 százalékának 
esetében nem mutatkozott semmiféle hiátus a foglalkozástörténetben.6

A foglalkozástörténeti adatok szisztematikus elemzése terén a jelen tanulmány 
közvetlen előzményének az .Osztály karriermobilitás Európában” (Eurocareers) 
nemzetközi összehasonlító kutatási program tekinthető.7 A program eredményei kö
zött említhető két tanulmány, amelyek a KSH 1983-as adatait használják. Az egyik a 
középosztály formálódását vizsgálja Magyarországon a felső szellemi és az önálló 
rétegekbe való karriermobilitás tükrében, s azt találja, hogy az állami redisztribúció 
és a vállalkozásellenes gazdaságpolitika részleges csökkenésével a magyar társa
dalomszerkezetben a középosztályosodás már a rendszerváltozás előtt, a korai 
nyolcvanas években megkezdődött (Róbert-de Graaf-Luijkx 1993). A másik tanul
mány témája a családi háttér hatása a karriermobilitásra Magyarországon és Hollan
diában. Ez az elemzés megerősítette azt a modernizációs és indusztrializációs 
hipotézist, hogy a származás szerepe csökken az iskolai és foglalkozási státusz 
megszerzésében (de Graaf-Luijkx-Róbert 1993).

A származásra és a teljesítményre vonatkozó hipotézisek a történeti 
periódusok és az életciklus vonatkozásában Magyarországon8

Tanulmányunkban periódus- és életkori hatásokat kívánunk egymástól elválasztani. 
Annak érdekében, hogy e hatások közötti viszonyt érzékeltessük, hét tízéves szüle
tési kohorszot választottunk ki. Az 7. táblázatban azt mutatjuk be, hogy ezek a ko- 
horszok életkorukat tekintve hogyan kapcsolódnak a magyar gazdasági, politikai, 
társadalmi fejlődés néhány fontosabb történeti időpontjához.9

A periódushatásokat tekintve a foglalkozástörténetek által lefedett hét-nyolc évti
zedben a magyar gazdaságfejlődés többször is megtört (a trinanoni békeszerző
dés, az 1929-33-as gazdasági válság, a második világháború), alapvetően mégis a
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növekedés volt a jellemző trend (Berend-Szuhay 1975). Ez a tendencia a „hosszú" 
ötvenes évek során -  az iparfejlődés erőltetett és extenzív jellege, a mezőgazdaság 
több hullámban végrehajtott erőszakos kollektivizálása közepette -  felgyorsult (Faze
kas 1976), majd a hatvanas évek végétől, az új gazdasági mechanizmus bevezeté
se után, a hetvenes évek folyamán a gazdaság piaci elemek integrálásával, 
jellegzetes módon modernizálódott. A gazdaságfejlődés a foglalkozás-szerkezet át
alakulásával és a képzettségi szint növekedésével járt együtt. Az oktatás expanziója 
ebben az időszakban még a gazdasági fejlődésnél is egyenesvonalúbb felfelé ívelő 
trendet mutatott, a háború előtt, illetve után meglévő különféle jellegű beiskolázási 
korlátozások -  numerus clausus, majd osztály szempontú diszkrimináció -  ellenére 
(Andorka-Simkus 1983).

A nyolcvanas években megkezdődött a növekedési ütem csökkenése, a rend
szerváltást követően pedig a több évtizedes gazdasági fejlődési trend egyértelmű 
töréséről, visszafordulásáról lehet beszélni. Társadalomszerkezeti, illetve munkaerő
piaci szempontból szintén a nyolcvanas évek jellemzője a második gazdaság kifejlő
dése (Gábor-Galasi 1981), az ebből való jövedelemszerzés általánossá válása 
(Kolosi 1987), a társadalom lényegi megkettőződése (Kolosi 1986; Szelényi I. 1986; 
Hankiss 1989). A rendszerváltás után, a kilencvenes években, a politikai intézmény- 
rendszer gyors átalakulása után világossá vált, hogy a gazdasági rendszer átalakítá
sa sokkal hosszabb időt fog igénybe venni. Jellegzetes munkaerőpiaci folyamatok 
indultak el a privatizáció, a magánszektor növekedése, illetve a munkanélküliség 
megjelenése következtében. A spontán privatizáció révén a korábbi nagyvállalatok 
helyén megszaporodtak a kisebb méretű gazdálkodó egységek, helyet kínálva egy 
új menedzseri rétegnek (Sági 1994a), a politikai pluralizálódás pedig szintén eddig 
nem létező pozíciókat teremtett egy új politikai vezető réteg számára. Az aktív kere
sők immár 10-11 százalékát kitevő önállóak egyik -  kulturális, anyagi, szociális tőké
jét jól hasznosítani képes, illetve az önállóvá váláshoz szükséges habitussal, 
aspirációkkal rendelkező -  része visszatér arról a „parkoló pályáról", ahol a szocia
lizmus évtizedeit töltötte (Szelényi I. 1988; Szelényi-Manchin 1988), a másik része 
viszont a kisvállalkozáshoz kapcsolódó adminisztratív, adózási előnyöket kívánja ki
használni, avagy a munkanélküliség elől menekülve fog (kényszer)vállalkozásba 
(Czakó et al. 1995; Laky 1995).

Ezeknek az évtizedeknek az eseményei nyilvánvalóan eltérően befolyásolták a 
különböző kohorszok karrierútját, többek között annak függvényében is, hogy ezek 
a kohorszok mennyi idősek voltak az egyes történeti események bekövetkeztekor. 
Ez olvasható ki az 1. táblázatból. Az idősebb korcsoportok életpályáját nyilván befo
lyásolta még a gazdasági válság, a háború és némileg a szocializmus hatalomra 
jutása utáni politikai és gazdasági folyamatok is. A középső kohorszok mobilitási 
útját elsősorban az ötvenes-hatvanas évek eseményei határozták meg. A késő szo
cializmus válsága őket már kevéssé érintette. A fiatalabb kohorszok viszont gazda
ságilag konszolidált és politikailag liberalizált viszonyok között indultak, s az ő
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foglalkozástörténetükre mind a nyolcvanas, mind a kilencvenes évek gazdasági 
problémái rányomják a bélyegüket.

Mindezek alapján a származás, illetve a teljesítmény vonatkozásában a követke
ző hipotéziseket fogalmazhatjuk meg:

1. A származás erősebben hat a státuszmegszerzésre az idősebb, mint a fiata
labb kohorszok esetében, az apa foglalkozásának hatása várhatóan csökken az 
évtizedek során a végbement modernizáció következtében. Pontosabban ez a 
hosszú távú csökkenő trend felerősödik a „hosszú ötvenes évek” időszakában a 
gazdasági fejlődés és a politikai intézkedések hatására, majd a származás hatása 
enyhén megnő a nyolcvanas évek végére a gazdasági helyzet és a munkaerőpiaci 
körülmények rosszabbodása miatt.

2. A teljesítmény erősebben hat a státuszmegszerzésre a fiatalabb, mint az idő
sebb kohorszok esetében, az iskola hatása várhatóan megnő az évtizedek során. A 
feltételezés tehát az, hogy a teljesítmény hatása többé-kevésbé a tükörképe a szár
mazás hatásának. A „hosszú ötvenes évek" időszakának gazdaságpolitikája követ
keztében a teljesítmény hatása relatíve magas lesz abban az időszakban, de 
stabilizálódik vagy enyhén csökken ezután, a nyolcvanas évek stagnáló gazdasági 
és munkaerőpiaci körülményei között.

3. Az apa foglalkozása a foglalkozási karrierátmenetekre erősebben hat a foglal
kozási pálya kezdetén, mivel a származás veszít a jelentőségéből az életkor növeke
désével.

4. Az iskolázottság hatása a karrierátmenetekre növekvő a karrier kezdetén, de 
35-40 éves kor után ez a hatás csökkenni kezd.

Az adatok és az elemzés módszere

Az elemzés négy adatbázis egységesített, összevont adatállományán (pooled data 
file) történt. Hármat ezek közül a Központi Statisztikai Hivatal vett fel 1973-ban, 
1983-ban és 1992-ben (Andorka 1973; Kulcsár-Harcsa 1983; Harcsa 1992), a ne
gyedik pedig „A társadalmi rétegződés Kelet-Európábán 1989 után" című nemzet
közi összehasonlító kutatás (Szelényi-Treiman 1993) magyarországi adatai. A lekér
dezés minden esetben standard kérdőívvel, kérdezőbiztosokkal történt. A teljes 
esetszám az adatfelvételek sorrendjében: 40 426, 32 301, 29 006 és 4977. A K S i! 
adatfelvételei az azokat időben közvetlenül megelőző aktuális népszámlálás körzet
szintű adataira épülő háztartásmintán történtek, és a kutatás során a kérdőíves fel
vétel a mintába került háztartások minden 14 éves vagy idősebb tagjára kiterjedt. Az 
1993-as felvétel mintája rétegzett személyi minta, amely reprezentatív a 18 év feletti 
magyar népességre. Az itt bemutatott elemzésünkben csak a vizsgált időszakban 
25 és 60 év közötti férfiak szerepelnek.

Az adatbázisban rendelkezésre állt a kérdezettek teljes foglalkozástörténete, 
mind a karrier során betöltött foglalkozási pozíciók, mind pedig a hozzájuk kapcso
lódó évszámok, amelyek jelzik, adott foglalkozáshoz milyen hosszú időtartam (epi
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zód) tartozik. Minden foglalkozást részletes módon kódoltak, 1983-ban és azután a 
KSH-nál rendszeresített ún. FEOR kódrendszer szerint. A foglalkozási kódokat a 
nemzetközi ISCO kódrendszerre kódoltuk át, majd pedig az egyes ISCO kódszá
mokhoz egy nemzetközi társadalmi-gazdasági pontszámot (ISEI) rendeltünk, amely 
0 és 100 közötti értéket vehet fel (Ganzeboom-de Graaf-Treiman 1992).

A teljes személyi adatbázist foglalkozási epizódokra bontottuk az eseménytörté
neti elemzés igényének megfelelően, így a megfigyelési egység a személyről a fog
lalkozásra mint eseményre tevődött át, amelyhez meghatározott időtartam 
kapcsolódott. Ezzel egy ún. person-period file-1 hoztunk létre, amely lehetővé teszi, 
hogy olyan összevont idősoros vizsgálati stratégiát (pooled time series analysis) 
alkalmazzunk, amelyet Sayrs (1989) javasolt.

Az adatbázisban a kérdezett teljes iskolai pályafutása is rendelkezésre állt. Ez 
lehetővé tette, hogy az iskolázottságot mint dinamikus mérést hasznosítsuk, s min
den egyes foglalkozási epizód elején külön kiszámítsuk. Az iskolai végzettséget az 
elvégzett osztályok számával mértük.

Az apa foglalkozása szintén minden foglalkozási epizód része volt, ez azonban 
egy állandó, statikus mérést jelentett, s a kérdezett 14 éves korára vonatkozott. Az 
apa foglalkozását szintén az ISCO kódrendszerben, majd pedig a kódokhoz rendelt 
ISEI pontszámmal mértük.

A kutatás során először leíró elemzést végeztünk, amely tartalmazta:
1. a kérdezett átlagos iskolázottsági szintjét, átlagos foglalkozási szintjét, az apa 

átlagos foglalkozási szintjét az egyes születési kohorszokban, a kiemelt történeti 
időpontokban;

2. az apa foglalkozása és a kérdezett foglalkozása, illetve a kérdezett iskolázott
sága és foglalkozása közötti korrelációs kapcsolatot az egyes születési kohorszok
ban, a kiemelt történeti időpontokban.

Második lépésben a felfelé, illetve lefelé irányuló foglalkozási karrier tmenetekre 
vonatkozóan végeztünk eseménytörténeti elemzést, Allison (1984) diszkrét ese
ménytörténeti modelljét használva. A felfelé, illetve lefelé mobilitás mérésére dicho- 
tóm (0 vagy 1 értékű) változókat használtunk, amelyek azt jelölték, hogy az 
eseménytörténeti adatbázisban, a karrierút folyamán, az egymást követő foglalkozá
si epizódokba való átmenet alkalmával megváltozik-e a következő epizódhoz tartozó 
foglalkozás státuszértéke (ISEI) az előző epizódhoz képest. Kétféle -  felfelé, illetve 
lefelé -  mobilitást különböztettünk meg: a pontérték nagyobb (vagy kisebb), illetve a 
pontérték 5 státuszponttal nagyobb (vagy kisebb). Az így értelmezett dichotóm mo
bilitási változókat függő változónak tekintve logisztikus regressziós elemzést végez
tünk, ahol is azt vizsgáltuk, hogy a -  felfelé vagy lefelé irányuló -  mobilitás mint 
esemény bekövetkezésére (MOB) hogyan hatnak a következő változók:

-  az apa foglalkozása (származás) FISÉI
-  a kérdezett iskolázottsága (teljesítmény) EDUC
-  a munkaerőpiacra való belépés éve (periódushatás) YEAR
-  a kérdezett életkora (öregedési hatás) AGE
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-  a kérdezett „utolsó" foglalkozása (LASTISEI).10
A modelleket három lépcsőben, hierarchikus módon becsültük a következő 

egyenletek alapján:

(1) Logit(MOB) = b0 + biYEAR + t^YEAR2 + bsAGE + b4AGE2 + e
(2) Logit(MOB) = b0 + biYEAR + fc^YEAR2 + bsAGE + b4AGE2 +

bsFISEI + beEDUC + b7LASTISEI + e
(3) Logit(MOB) = b0 + biYEAR + fc^YEAR2 + bsAGE + b4AGE2 +

bsFISEI + beEDUC + b7LASTISEI + 
b8FISEI*YEAR + bgFISEI*YEAR2 + 
b i0FISEI*AGE + bnFISEI*AGE2 + 
b i2EDUC*YEAR + b i3EDUC*YEAR2 + 
b i4EDUC*AGE + bisEDUC*AGE2 + e

A modell tehát alapvetően a származás és a teljesítmény hatását vizsgálja a 
mobilitásra az életpálya során, figyelembe véve a történeti és az életkori különbsé
geket, valamint további kontroli-változóként a mindenkori, szintén dinamikusan válto
zó foglalkozási státuszt. A (1) modell csak a periódus és az életkori hatás szerepét 
vizsgálja a felfelé, illetve lefelé mobilitásban. A modell sajátossága, hogy e hatások 
esetében nemcsak lineáris kapcsolatot tételeztünk fel, ezért szerepel a modellekben 
a történeti év és az életkor négyzete is. A (2) modell már számol a történeti és 
életkori hatások mellett a származásnak és a teljesítménynek a mobilitásra gyakorolt 
hatásával (és tartalmazza a kontroli-funkciót betöltő „utolsó" foglalkozást is). Végül a 
származás és a teljesítmény hatásának változásával kapcsolatos hipotéziseink tesz
teléséhez a modellben figyelembe kellett venni az apa foglalkozása és az iskolázott
ság interakcióját a történeti idővel és az egyéni életkorral. Ezt tartalmazza a (3) 
modell.

Leíró jellegű eredmények (2-6. táblázat)

A képzettség és a foglalkozás terén egyaránt időben növekvő trendre számítunk. 
Mind a periódus, mind az életkori hatások ugyanabba az irányba mutatnak, az isko
lázottság és a foglalkozási státusz is várhatóan növekszik egy korábbi időszaktól 
egy későbbi időszak felé, illetve a fiatalabb életkortól az idősebb életkor felé halad
va. Ezeket a hatásokat az 1. táblázatban bemutatott kohorszbontás, illetve történeti 
időpontok metszetében vizsgáljuk. A 2-6. táblázatok vízszintes számsorai ennek 
megfelelően a kohorszokon belüli életkori hatásokat, a számoszlopok pedig az -  
egyes történeti időpontokhoz tartozó -  kohorszhatásokat tükrözik.

Az iskolázottságra vonatkozó 2. táblázat esetében a legidősebb kohorsz átlaga 
1933-ban 8,21, a legfiatalabb kohorsz átlaga 1990-ben 10,56. A kohorszonként ta
pasztalható növekedési trend (a táblázat soraiban) mérsékelt, hiszen bizonyos élet
kor után a képzettség általában már nem nő. Mégis valamivel erősebb növekedés 
tapasztalható az 1919-1928 között született kohorsz életpályája esetében az 1949
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és 1973 közötti szakaszban, valamint az 1929-1938 között született kohorsz életpá
lyája esetében az 1956 és 1983 közötti szakaszban. Ez valószínűleg az esti és leve
lező képzés hatása, amely az iskolarendszerben lényeges szerepet játszott, s 
amelyből különösen az említett korcsoportok számára származott előny (Kolosi-Ró- 
bert 1985). A periódushatások (a táblázat oszlopaiban) erősebbek, jelezve, hogy a 
fiatalabb kohorszoknál az átlagos iskolázottsági szint magasabb. Ez az eredmény 
egybevág a korábbi hazai iskolai mobilitási kutatások eredményeivel (Andorka és 
Simkus 1983; Róbert 1991).

A foglalkozási státuszra vonatkozó 3. táblázatban a társadalmi-gazdasági pont
szám átlagos változása az iskolázottsághoz hasonló trendet mutat. A legidősebb 
kohorsz átlaga 1933-ban 29,75, miközben a legfiatalabb kohorsz átlaga 1990-ben 
35,78. Az öregedési hatás erősebbnek tűnik 1949 után az 1919-1928 között szüle
tett, valamint a későbbi kohorszokban. Ez azt jelzi, hogy az iparosodási folyamat 
erősebb kohorszon belüli változásokat eredményezhet, felerősítheti az öregedési 
hatást. A periódushatások 1956 és 1973 között jelentősebbek, amikor több struktu
rális változás játszódott le a magyar társadalomban. Ez a folyamat csökkenni kez
dett 1983-ra és 1990-re, sőt a lineáris trend meg is törik az 1949 és 1958 között, 
valamint az 1959 és 1968 között született kohorszoknál.

Az apa foglalkozási státusza esetében, a 4. táblázatban, nem tapasztalunk érde
mi öregedési hatást, hiszen itt nem dinamikus információról van szó, az apa foglal
kozására csak egy adattal rendelkezünk, a kérdezett 14 éves korából. A 
periódushatások esetében viszont a kérdezetthez hasonló strukturális növekedés fi
gyelhető meg az apánál is. Ez inkább jellemző 1968 után, amikor az apai generáci
óban már megjelennek azok a személyek, akikre hatottak a második világháború 
utáni iparosodási és modernizációs folyamatok. Az apa társadalmi-gazdasági pont
száma majdnem azonos a legidősebb kohorsznál 1933-ban és a legfiatalabb ko- 
horsznál 1962-ben (28,14, illetve 28,90), de a növekvő trend megjelenik a későbbi 
történeti időszakban, s az átlagos pontszám 34,11 a legfiatalabb kohorsznál 1990- 
ben.

A kép jóval összetettebb, amikor a korrelációk trendjeit vizsgáljuk. Összhangban 
korábbi érvelésünkkel, itt eltérő periódus- és életkori trendeket várunk. A korreláció 
a származás és a foglalkozás, valamint a képzettség és a foglalkozás között csök
kenni fog, ahogy az emberek öregednek. A korreláció az apa és a kérdezett foglal
kozása között a fiatalabb kohorszok esetében alacsonyabb lesz, mint az idősebbek 
esetében, összhangban az iparosodási hipotézissel, miközben a korreláció az isko
lázottság és a foglalkozás között magasabb lesz a fiatalabb kohorszoknál, mint az 
idősebbeknél.

A várt csökkenő tendencia az apa és a kérdezett foglalkozása között, az 5. táb
lázatban, kohorszperspektívában jelen van. A legmagasabb együtthatót (.58) a legi
dősebb korcsoport esetében, 1933-ban kapjuk, miközben a számok jóval 
alacsonyabbak (.30 és .40 közöttiek) 1983-ban vagy 1990-ben. Ez a magyar társa
dalom fokozatos nyitottabbá válását jelzi, összhangban korábbi elemzésünkkel
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(Ganzeboom-Luijkx-Róbert 1991). Fontos megjegyezni, hogy ez a folyamat nem
csak 1949 után, hanem már a két világháború között megkezdődött.

Az öregedési hatást tekintve váratlan trend mutatkozik az iskolázottság és a fog
lalkozás korrelációjában, a 6. táblázatban, az 1919 és 1928 között, valamint az 1929 
és 1938 között született kohorszoknál: a korrelációs együtthatók a későbbi évekre 
vonatkozóan magasabbak, mint a korábbi történeti dátumok esetében. Ez valószí
nűleg annak a következménye, hogy az iskolázottság a státuszmegszerzés szem
pontjából különösen fontossá vált Magyarországon a szocializmus évtizedei alatt 
(Róbert 1984; Ganzeboom-de Graaf-Róbert 1990).

A másik várt tendencia, a korreláció növekedése az iskolázottság és a foglalko
zás között jelen van a középső kohorszok esetében 1956-ban és 1962-ben, vala
mint a teljes kohorszperspektívában 1968-ban és 1973-ban. Ez az eredmény hihető, 
mivel az iparosodási folyamat főleg ezeket a kohorszokat, illetve periódusokat érin
tette. Azonban nem látható a tendencia folytatása 1983-ban, s főleg 1990-ben. Ez 
utóbbi évre már egyértelműen csökkenő a trend az iskolázottság és a foglalkozás 
korrelációjában. Sőt, az apa és a kérdezett foglalkozásának korrelációja szintén lát
hatóan megtörik 1990-ben (.35, illetve .40 a két legfiatalabb korcsoportnál).

A karrierátmenetek eseménytörténeti elemzésének eredményei 
(7-8. táblázat)

Az eseménytörténeti elemzést az 1920 és 1991 közötti időszakra (71 év) végeztük 
el, és azoknak a férfiaknak a karrierátmeneteit vizsgáltuk, akik 25 és 60 év közöttiek 
voltak ebben az időszakban. Mint említettük, a személyi adatbázist foglalkozási epi
zódokra bontottuk, a foglalkozás lett a megfigyelési egység az adatbázisban. A 25- 
60 év közötti férfiak esetében a 71 éves időtartam során 713 641 megfigyelés (fog
lalkozási epizód) adódott. Az egymást követő foglalkozási epizódok között négyféle 
lehetséges mobilitási eseményt különböztettünk meg:

1. bármiféle felfelé mobilitás (18 130 esemény)
2. 5 státuszpont feletti felfelé mobilitás (13 229 esemény)
3. bármiféle lefelé mobilitás (16 368 esemény)
4. 5 státuszpont feletti lefelé mobilitás (11 560 esemény).
Mind a négyféle esemény bekövetkezésére vonatkozóan egyenként három lo- 

gisztikus regressziós modellt illesztettünk az adatokra. Az elsőben csak a történeti 
és életkori hatásokkal magyaráztuk a mobilitási eseményt; a másodikban ehhez 
hozzáadtuk a származás és a teljesítmény hatását (és figyelembe vettük az „utolsó" 
foglalkozást is); a harmadik modell pedig tartalmazta az időbeli változásokat befo
lyásoló interakciós hatásokat.

A felfelé mobilitásra vonatkozó eredményeket a 7. táblázat mutatja.
1. Ha csak az 1. modellben szereplő történeti (periódus-) és életkori hatásokat 

tekintjük, a kor tekintetében lineárisan csökkenő hatást találunk: a felfelé mobilitás
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esélye csökken az életkor növekedésével. A történeti hatás fordított U görbét for
máz, a felfelé mobilitás esélye előbb növekedett az 1920 és 1991 közötti időszak
ban, majd egy idő után ez a trend csökkenni kezdett (a lineáris hatás pozitív, a 
négyzetes hatás negatív).

2. A 2. modellben szignifikáns pozitív hatást találunk mind a származás, mind a 
teljesítmény esetében. Eszerint a kedvezőbb származás és a magasabb iskolázott
ság egyaránt növeli a felfelé mobilitás esélyét, emellett változatlanul számolunk a 
történeti (periódus-) és az életkori hatással is. Az „utolsó” foglalkozás kontroli-hatá
sa negatív: aki már magas státuszú foglalkozást tölt be, annak az esélye kisebb a 
további felfelé mobilitásra.

3. Az interakciós hatások hozzáadásával, a 3. modellben, megítélhetjük a szár
mazás és a teljesítmény hatásának történeti és életkori változására vonatkozó hipo
tézisek érvényességét a felfelé mobilitás esetében. A történeti idő tekintetében a 
becslések szignifikáns hatást jeleznek, különösen az apa foglalkozása és kisebb 
mértékben a kérdezett iskolázottsága terén. Összhangban a hipotézissel az apa 
foglalkozásának hatása 1920 és 1991 között a felfelé mobilitás esélyére csökkenő 
trendet mutat. Az egyszerű felfelé mobilitás esetében az év négyzetével való interak
ció pozitív, tehát a hatás U alakú görbét formáz, a származás fontossága visszatér 
a vizsgált időszak vége felé. A minősített (5 státuszpont feletti) felfelé mobilitás ese
tében viszont mindkét interakciós hatás negatív. Szintén a hipotézisnek megfelelően 
az iskolázottság és az év közti interakciók -  ahol statisztikailag szignifikánsak -  pozi
tívak, tehát a teljesítmény 1920 és 1991 között egyre fontosabb lesz a felfelé mobili
tás esélyét tekintve.

Az egyéni életkorral való interakciók esetében az iskolázottság hatása nem mutat 
szignifikáns változást, az apa foglalkozása viszont ebben a tekintetben is U formájú 
hatást mutat, ami az életpálya során előbb csökken, majd visszafordul, (a korral 
való interakció negatív, a kor négyzetével való interakció viszont pozitív). Az apa 
foglalkozása és a kor közötti interakciós hatások, bár statisztikailag szignifikánsak, 
valójában meglehetősen gyengék.

A lefelé mobilitásra vonatkozó eredményeket ezután a 8. táblázat mutatja.
1. Ismét csak a történeti (periódus-) és az életkori hatásokat tekintve, az 1. mo

dellben a lefelé mobilitás esélye az életkor növekedésével csökken, de ez a csökke
nő trend bizonyos életkor után már lassul (a lineáris hatás negatív, de a négyzetes 
hatás pozitív). A történeti hatás a felfelé mobilitáshoz hasonlóan fordított U formát 
ölt, a lefelé mobilitás 1920 és 1991 között előbb nő (pozitív lineáris hatás), majd ez 
a tendencia csökken (negatív négyzetes hatás).

2. A 2. modellben mind a származás, mind a teljesítmény szignifikáns negatív 
hatást mutat, itt számításba véve a történeti (periódus) és az életkori hatást is. Ez az 
eredmény nyilvánvaló: minél kedvezőbb a származási háttér, és minél magasabb az 
iskolázottság, annál kisebb a lefelé mobilitás esélye az életút során. Az „utolsó" 
foglalkozás kontroli-hatása természetesen pozitív, vagyis minél magasabb ez a fog
lalkozás, annál nagyobb az esély a lefelé mobilitásra.
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3. Ismét a 3. modellben szereplő interakciós hatások mutatják meg, hogy a szár
mazás és a teljesítmény hatása hogyan változik a lefelé mobilitásra a történeti és az 
egyéni időben. Az eredmények csak az iskolázottság esetében mutatnak szignifi
káns időbeli változásokat, az apa foglalkozása esetében viszont nem. Az iskolázott
ság hatása 1920 és 1991 között U alakú görbét mutat, előbb csökkenő tendencia 
mutatkozik (negatív interakciós hatás az évvel), az alacsonyabb iskolázottság hatása 
a lefelé mobilitás esélyére csökken, majd ez a trend gyengül, és az alacsonyabb 
iskolázottság megint növeli a lefelé mobilitás valószínűségét (pozitív interakciós ha
tás az év négyzetével). A történeti trend szerint tehát akik nem érnek el egy megfe
lelő végzettségi szintet, azok egy idő után újra nagyobb eséllyel süllyednek lefelé 
foglalkozási státuszukat tekintve.

Az életkori hatás tekintetében az eredmények világosak és egybevágnak a hipo
tézissel. A becslések, ahol statisztikailag szignifikánsak, csökkenő trendet jeleznek 
(negatív interakciós hatások) mind az iskolázottság, mind az apa foglalkozása ese
tében (az utóbbi csak az 5 státuszpont feletti lefelé mobilitásra áll fenn). Ahogy tehát 
az emberek idősebbé válnak, a származás, illetve az iskolázottság egyre kevésbé 
befolyásolja a lefelé mobilitás esélyét. Ezek a trendek sem lineárisak (a kor négyze
tével való interakciók mutatnak szignifikáns hatást), vagyis a csökkenő trend bizo
nyos életkor után meredekebb lesz.

Összességében az eseménytörténeti elemzés eredményei összhangban vannak 
a hipotézisekkel. A történeti tendenciák előbb a mobilitás valószínűségének növeke
dését mutatják, majd pedig ezt csökkenés váltja fel. Az életkor növekedése a mobi
litás csökkenését eredményezi, az idősebb férfiak esélye kisebb a mobilitásra. A 
felfelé mobilitást a származás és a képzettség pozitívan, a lefelé mobilitást ugyan
ezek negatívan befolyásolják. A felfelé mobilitásra vonatkozóan a történeti trendek 
egybevágnak az iparosodási elmélet állításával: a teljesítmény hatása nő, a szárma
zásé viszont csökken időben. A lefelé mobilitás esetében az iskolázottság hatásá
nak történeti trendje U görbe alakú, miközben az apa foglalkozásának hatása nem 
mutat szignifikáns változást. A korral való interakciók csökkenő trendet mutatnak, 
mind a származás, mind a teljesítmény hatása kisebb lesz az életkor növekedésé
vel. (Ez az összefüggés gyengébb a felfelé mobilitás esetében.)

Következtetések

Az elemzés célja a státuszmegszerzés folyamatának vizsgálata volt Magyarorszá
gon, hosszabb történeti távlatban. Négy nagy volumenű reprezentatív adatbázis 
alapján mintegy 30 000 férfi foglalkozási történetét elemeztük. A státuszmegszerzési 
folyamat két meghatározójára koncentráltunk: a származásra és a teljesítményre, 
amelyeket az apa foglalkozásával és a kérdezett iskolázottságával mértünk. Elsősor
ban arra voltunk kíváncsiak, hogyan változik a két tényező hatása a történeti időben 
és az egyéni életút során. Egyik fő hipotézisünk az iparosodási elméleten alapult, 
feltételeztük, hogy a teljesítmény hatása növekszik, a származásé viszont csökken
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időben. A másik, az életciklus-elméleten alapuló hipotézisünk szerint az iskolai és a 
származásnak tulajdonított érdemeket fokozatosan felváltják más képességek és tő
kék, amelyeket az emberek életútjuk során gyűjtenek, ahogy öregszenek.

A kutatási problémát két lépésben közelítettük meg. Először leíró statisztikákat 
mutattunk be, az átlagos iskolázottsági szint, foglalkozási státusz és származási hát
tér változását, valamint az iskola és a foglalkozás, az apa foglalkozása és a kérde
zett foglalkozása közti korrelációt, meghatározott történeti évekre, születési 
kohorszok szerint. Ezután logisztikus regresszióval vizsgáltuk a felfelé és lefelé mo
bilitást az életpálya során, figyelembe véve a történeti (periódus-) és életkori hatáso
kat, az iskolázottság és a származás hatását, valamint ezen hatások változását a 
történeti időben és a növekvő életkor során.

Mind a leíró statisztikák, mind az oksági modellek alapvetően megerősítették a 
hipotéziseket. Az iskolázottság és az apa foglalkozásának hatása az életkor növeke
désével csökkenő trendet mutat, ezek a tényezők az életpálya során egyre kisebb 
szerepet játszanak a státuszmegszerzés folyamatában.

Adataink megerősítik az iparosodási hipotézist is, mégis szükségesnek tartjuk, 
hogy az iparosodási elméleten alapuló eredményekkel részletesebben foglalkoz
zunk. A teljesítmény növekvő trendjét és a származás csökkenő trendjét, amelyekre 
számítottunk, sikerült kimutatnunk az adatokból. Ugyanakkor egyik tendencia sem 
lineáris, bizonyos visszafordulás volt tapasztalható a trendekben. Tekintve a nyolc
vanas évek második felétől kezdve Magyarországon kialakult gazdasági helyzetet, 
amikor a gazdaság teljesítménye hanyatlani kezdett, s főleg az 1990 utáni idősza
kot, amikor a GDP, a fogyasztás, illetve az ipari termelés indexei csökkenővé váltak 
(Ehrlich és Révész 1994), eredményeinket nem tekinthetjük az elmélet cáfolatának. 
Éppen ellenkezőleg, ezek az eredmények még inkább támogatják az iparosodási 
elméletet, hiszen ebben az esetben, nevezetesen Magyarországon az elmúlt tíz év
ben, az iparosodás és a modernizációs folyamatok romlani kezdtek egy társada
lomban, és ennek hatására a teljesítmény szerepe is csökkeni, a származás 
szerepe pedig növekedni kezdett a mobilitási folyamatban.

Kutatásunk lényege az volt, hogy a státuszmegszerzés folyamatával kapcsolatos 
változások tendenciáit kerestük, és az, hogy nem csupán lináris trendekre szorítkoz
tunk. Már az is fontos eredmény, hogy sikerült tendenciákat megállapítani a társa
dalmi mobilitás magyarországi fejlődése tekintetében a vizsgált évtizedek során. 
Számos esetben éppen a nem lineáris trendek bizonyultak statisztikailag szignifi
kánsnak. Azt is meg kell említenünk, hogy a trendek módosulásai mely időszakokra 
esnek. Feltételezhető lenne, hogy 1945 vagy 1949 (esetleg 1956) legyen ilyen fordu
lópont. Azonban nem ezek a dátumok tűntek a leglényegesebbeknek a státuszmeg
szerzésre vonatkozó tendenciák változásakor. A hatvanas évek vége (1968) 
fontosabbnak tűnik, és a nyolcvanas évek a másik említésre méltó időszak. Úgy 
tűnik, sem a háború vége, sem a szocialista hatalomátvétel, sem a legutóbbi rend
szerváltás nem befolyásolta olyan mértékben a státuszmegszerzés trendjeit, mint az
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1968 után bevezetett gazdasági reformok, vagy a gazdasági teljesítmény csökkené
se a nyolcvanas évektől.

Sajnálatos egyébként, hogy még az 1992-es és 1993-as adatok sem kínáltak 
elég lehetőséget arra, hogy a legújabb fejleményeket elemezhessük a magyar tár
sadalomban. Csak remélhetjük, hogy a még frissebb adatok lehetővé teszik majd, 
hogy eredményeinket tovább aktualizáljuk. Arra számítunk, hogy a visszaforduló ten
denciák csak átmenetiek, mivel Magyarország gazdasága néhány éven belül növe
kedésnek indul, az iparosodás és a modernizáció üteme ismét nőni fog, s ez a 
státuszmegszerzés folyamatában kedvező változást eredményez.

De nem használtunk ki még minden lehetőséget a jelen adatbázis esetében 
sem. Modelljeinket javíthatnánk és eredményeinket pontosabbá tehetnénk, ha az 
adatbázis foglalkozási epizódokra bontása helyett a származás és a teljesítmény 
hatását éves vagy ötéves bázison vizsgálnánk, tehát megkísérelnénk egy, a jelenle
ginél finomabb szerkezetű képet rajzolni a folyamatokról. Mivel az itt használt négy 
adatbázis nem panelrendszerű felvételeken alapszik, szükségesnek tűnik majd egy 
olyan módszertani ellenőrzés elvégzése is, amely választ ad arra, hogy mutatkozik-e 
az adatokban valamilyen survey-hatás, mennyiben tekinthetők valóban azonosnak -  
az öregedés különbségét leszámítva -  azok a kohorszok, amelyek mindegyik felvé
telben reprezentálva vannak. A jövőben ezenkívül további dinamikus modelleket kí
vánunk kidolgozni, s az eseménytörténeti elemzést abba az irányba folytatni, hogy 
megvizsgáljuk a belépés és kilépés trendjeit olyan foglalkozási csoportoknál, mint a 
vezetők, az értelmiségiek, az önálló kisiparosok és kiskereskedők, a szakmunkások, 
a mezőgazdasági fizikaiak. A rendszerváltáshoz kapcsolódóan rendelkezünk bizo
nyos ismeretekkel az elmúlt évek karriermobilitási folyamatairól, különösen a vezető
vé válás, illetve az önállóvá válás tekintetében (Kolosi-Róbert 1994; Sági 1994b; 
Bukodi 1995), de ezek az elemzések lényegében megmaradtak leíró szinten. A jö
vőbeni elemzések még pontosabb képet nyújtanának a származás és a teljesítmény 
változó szerepéről a státuszmegszerzés magyarországi folyamatában, történeti és 
életkori távlatban.

Jegyzetek

1 Ebben a tanulmányban az iparosodási elmélet keretein belül maradunk, s nem vizsgáljuk, 
hogyan hat a társadalmi háttér az iskolai végzettségre. Erre vonatkozóan lásd Ferge 1980; 
Andorka-Simkus 1983; Róbert 1991; SzelényiSz. 1993.

2 Az eseménytörténeti módszer a kvantitatív életútelemzés módszere, amit itt foglalkozástörténeti 
elemzésre alkalmazunk. A foglalkozási karrier során minden egyes foglalkozás egy-egy élet
eseménynek fogható fel, s minden életeseményhez egy-egy időtartam (epizód) rendelhető. 
Az életútkutatásról magyar nyelven bővebben lásd a Replika 1993. 9-10. számában olvasható 
tanulmányokat, illetve a téma ott mellékelt válogatott bibliográfiáját. A legjelentősebb angol 
nyelvű irodalom: Blossfeld-Hamerle-Mayer 1989.
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3 Az ISA-paradigma a mobilitáskutatások első generációjához kapcsolódó elemzési eljárások 
együttese, nemzetközi megállapodás arra vonatkozóan, hogy milyen azonos módszerrel 
vizsgálják a kutatók a mobilitási kereszttáblákat (részletesebben lásd Andorka 1982).

4 A KSH-ban megjelenés alatt áll a Társadalomstatisztikai füzetek 15. száma, amely a nemze
déken belüli mobilitás alakulásának néhány további vonásával részletesebben is foglalkozik, 
szintén az 1992-es adatok alapján (Bukodi 1995).

5 A mobilitáskutatások frissebb irodalmában nagy súllyal szerepel az abszolút és relatív mobilitási 
arányszámok (más megfogalmazásban a mobilitás fenotipikus és genotipikus szintjének) 
szétválasztása. Itt lényegében a mobilitási adatok olyan elemzéséről van szó -  általában 
loglineáris módszerrel -, amely a strukturális hatásokat kiszűri, s a cirkuláris mobilitásra 
koncentrál (lásd featherman, Jones és Hauser 1975; Erikson és Goldthorpe 1992; illetve 
Andorka 1986.)

6 Terjedelmi okok miatt nem térünk ki arra a közgazdasági jellegű irodalomra, amely a munka
erő-mobilitással, illetve a szélesebb értelemben vett munkaerőpiaci mozgásokkal foglalkozik 
(pl. Galasi 1982).

7 A programot Karl Ulrich Mayer (Max Planck Intézet, Berlin) vezette, és részben a European 
Science Foundation támogatta.

8 A tanulmány angol nyelvű változatában hosszabban foglalkozunk a magyar gazdaság- és 
társadalomtörténet fejlődésével Az ehhez a részhez kapcsolódó hivatkozások esetében 
helyenként megtartottuk a magyar szerzők angol nyelvű publikációit, amelyekre a külföldi 
olvasókra tekintettel hivatkozunk.

9 Az adatok tízéves kohorszokra bontása természetesen a folyamatoknak csak egy durva 
közelítését teszi lehetővé. Ehhez az eljáráshoz a leíró táblázatok esetében fordulunk, leginkább 
technikai adatközlési okok miatt. Az eseménytörténeti elemzésben részletesebben bontott 
adatokkal dolgozunk majd.

10A kérdezett „utolsó” foglalkozása az a foglalkozás, amelyet a kérdezett minden egyes foglal
kozási epizódban a következő epizódhoz viszonyítva utoljára betölt. Ez tehát sziráen dinamikus 
mérés. Minél magasabb e foglalkozás státuszértéke, relatíve annál kisebb a valószínűsége a 
felfelé mobilitásnak, annak, hogy a következő foglalkozási epizódban még magasabb státusz
értékű lesz a kérdezett foglalkozása (ceiling effect); illetve minél alacsonyabb e foglalkozás 
státuszértéke, relatíve annál kisebb a valószínűsége a lefelé mobilitásnak, annak, hogy a 
következő foglalkozási epizódban még alacsonyabb státuszértékű lesz a kérdezett foglalko
zása (bottom effect).
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Táblázatok

1. táblázat
A születési kohorszok, az életkori és a kiválasztott történeti időszakok összefüggése

Történeti
időszak 1933 1941 1945 1949 1956 1962 1968 1973 1983 1990

Születési év
1899-1908 25-34 33-42 37-46 41-50 48-57 54-63
1909-1918 15-24 23-32 27-36 31-40 38-47 44-53 50-59 55-64
1919-1928 13-22 17-26 21-30 28-37 34-43 40-49 45-54 55-64
1929-1938 1 1 - 2 0 18-27 24-33 30-39 35-44 45-54 52-61
1939-1948 14-23 20-29 25-34 35-44 42-51
1949-1958 10-19 15-24 25-34 32-41
1959-1968 15-24 22-31

2. táblázat
A férfiak átlagos iskolázottsági szintje születési kohorszok szerint, a történeti években

Történeti
időszak 1933 1941 1945 1949 1956 1962 1968 1973 1983 1990

Születési év
1899-1908 8 . 2 1 8 . 2 2 8 . 2 2 8 . 2 2 8.23 8.25 8.16
1909-1918 8.37 8.42 8.43 8.45 8.48 8.49 8.64
1919-1928 8.48 8.55 8.70 8.77 8 . 8 6 8.91 9.16
1929-1938 8.93 8.97 9.09 9.15 9.31 9.32
1939-1948 9.47 9.86 1 0 . 2 0 10.26
1949-1958 10.38 10.48
1959-1968 10.56

Összevont adatbázis, 1973-1993

3. táblázat
A férfiak átlagos foglalkozási státusza (ISEI) születési kohorszok szerint, a történeti években

Történeti
időszak 1933 1941 1945 1949 1956 1962 1968 1973 1983 1990

Születési év 
1899-1908 29.75 31.44 32.20 31.84 31.44 29.16 29.46
1909-1918 32.08 33.51 32.77 33.00 31.85 32.03 33.40
1919-1928 33.85 32.18 34.16 34.03 34.58 34.80 34.46
1929-1938 33.71 33.94 34.83 35.28 35.17 35.90
1939-1948 3581 36.80 37.11 37.38
1949-1958 35.73 35.98
1959-1968 35.78

Ö sszevont adatbázis, 1973-1993
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4. táblázat
Az apa átlagos foglalkozási státusza (ISEI) születési kohorszok szerint, a történeti években

Történeti
időszak 1933 1941 1945 1949 1956 1962 1968 1973 1983 1990

Születési év
1899-1908 28.14 28.13 28.13 28.13 28.13 28.42 27.09
1909-1918 28.80 28.77 28.77 28.77 28.77 28.77 28.67
1919-1928 28.30 28.36 28.54 28.54 28.54 28.54 27.93
1929-1938 29.16 28.90 29.01 29.01 28.13 28.11
1939-1948 30.97 31.77 30.54 30.47
1949-1958 32.44 32.24
1959-1968 34.11

Összevont adatbázis, 1973-1993

5. táblázat
Az apa foglalkozása és a kérdezett foglalkozása közti korreláció, kohorszok szerint, a történeti 
években, férfiak

Történeti
időszak 1933 1941 1945 1949 1956 1962 1968 1973 1983 1990

Születési év
1899-1908 .5832 .5287 .4861 .4818 .4854 .5178 .5714
1909-1918 .5179 .4795 .4962 .4679 .4532 .4607 .4405
1919-1928 .4226 .4498 .4022 .3843 .3883 .3958 .3722
1929-1938 .3504 .3397 .3376 .3377 .3033 .3676
1939-1948 .4255 .4296 .3986 .3729
1949-1958 .3622 .3493
1959-1968 .3986

Összevont adatbázis, 1973-1993

6. táblázat
A kérdezett iskolázottsága és foglalkozása közti korreláció, kohorszok szerint, a történeti évek
ben, férfiak

Történti
időszak 1933 1941 1945 1949 1956 1962 1968 1973 1983 1990

Születési év
1899-1908 .6723 .6548 .6395 .6409 .6327 .6516 .5899
1909-1918 .6201 .5902 .6277 .6207 .6182 .6427 .6314
1919-1928 .4826 .5467 .5784 .5923 .6055 .6171 .7013
1929-1938 .6439 .7023 .7112 .7131 .7292 .7485
1939-1948 .7358 .7512 .7288 .6948
1949-1958 .6963 .6622
1959-1968 .6469

Ö sszevont adatbázis , 1973-1993
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7. táblázat
Logisztikus regressziós becslések a felfelé mobilitás esélyére (log odds), 
férfiak 25-60 év között 1920 és 1991 között. Standardizálatlan együtthatók, 
standard hibák zárójelben

Felfelé mobilitás 
(bármilyen)

1 .modell 2 .modell 3.modell

Felfelé mobilitás 
(5 státuszpont feletti)

1 .modell 2 .modell 3.modell

Kor -.0339*** -.0131 -.0025 -.0324*** -.0089 .0284
(.0076) (.0077) (.0281) (.0089) (.0090) (.0321)

Kor2  -.000160 -.000415*** -.000507 -.000176 -.000466*** -.000839*
(.000098) (.000099) (.000358) (.000115) (.000116) (.000409)

Év .0706*** .0855 .1672*** .0748*** .0921 ** * .1383***
(.0038) (.0038) (.0138) (.0944) (.0045) (.0159)

Év2  -.000661*** -.000804*** -.001601*** -.000727*** -.000896*** -.001431***
(.000032) (.000032) (.000114) (.000037) (.000038) (.000133)

Foglalkozás
(plafon -.0638*** -.0639*** -.0739*** -.0742***
hatás) (.0009) (.0009) (.0 0 1 1 ) (.0 0 1 1 )

Iskolázottság .2086*** .1032 .2510*** -.0146
(.0041) (.0820) (.0047) (.0937)

Apa .0096*** .1065*** .0108*** .1352***
foglalkozása (.0007) (.0164) (.0008) (.0187)

Iskolázottság
* Kor .005872 .004349

(003463) (.003965)
* Kor2 -.00007494 -.00006096

(.00004451) (.00005109)
* Év -.002288 .004109*

(.001734) (.002003)
* Év2 .00003358* -.00001571

(.00001392) (.00001617)

Apa foglalkozása
* Kor -.002227** -.002635**

(.000709) (.000822)
* Kor2 .00002708** .003206**

(.00000920) (.001067)
* Év -.001790*** -.002471 ** *

(.000336) (.000384)*!>4_LJ 00001411*** -.00001970***
(.00000272) (.00000314)

Konstans
-3.8716*** -4.7866*** -6.8713** -4.2311*** -5.3740*** -6.9041**

chi2  3847.911 9652.588 9782.955 3115.711 8848.402 8970.847
df 4 7 15 4 7 15

Ö sszevont adatbázis, 1973-1993; Szignifikancia: * * *  p <  .001 * *  p <  .01 * p <  .05
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8. táblázat
Logisztikus regressziós becslések a lefelé mobilitás esélyére (log odds), férfiak 25-60 év 
között, 1920 és 1991 között. Standardizálatlan együtthatók, standard hibák zárójelben.

Lefelé mobilitás 
(bármilyen)

1 .modell 2.modell 3.modell

Lefelé mobilitás 
(5 státuszpont feletti)

1.modell 2.modell 3.modell

Kor -.0752*** -.0971*** -.1660*** -.0718*** -.1008*** -.1803***
(.0074) (.0074) (.0282) (.0087) (.0087) (.0324)

Kor2 .000638*** .000876*** .002147*** .000686*** .001008*** .002522***
(.000092) (.000093) (000354) (.000107) (.000108) (.000405)

Év .0841 *** .0683*** .3380*** .0855*** .0641*** .3557***
(.0042) (.0042) (.0136) (.0049) (.0049) (.0157)

Év2 -.00077*** -.000628*** -.002948*** -.000834*** -.000645*** -.003208***
(.000034) (.000035) (.000113) (.000041) (.000041) (.000132)

Foglalkozás
(padló .0401*** 0406*** .0510*** .0514***
hatás) (.0006) (.0006) (.0007) (.0007)

Iskolázottság -.1395*** .6914*** -.1616*** .7498***
(.0041) (.0768) (.0047) (.0866)

Apa -.0083*** -.0458** -.0103*** -.0665***
foglalkozása (.0007) (.0167) (.0009) (.0193)

Iskolázottság
* Kor .005371 .005385

(.003319) (.003775)
* Kor2 -.00009962* -.00010973*

(.00004193) (.00004751)
* Év -.030504*** -.00033681***

(.001563) (.00001750)
* Év2 .00024753***{ .00027953***

(.00001272) (.00001434)

Apa foglalkozása
* Kor .000919 .001324

(.000701) (.000813)
* Kor2 -.00001621 -.00002202*

(.00000886) (.00001023)
* Év .000344 .000768

(.000348) (.000401)
‘ Év2 .00000098 -.00000235

(.00000282) (.00000327)

Konstans
-3.9607*** -3.0711*** -9.6604** -4.3614*** -3.3342*** -10.2763***

chi2 1760.002 5531.572 6189.464 1319.286 6148.43 6930.62
df 4 7 15 4 7 15

Összevont adatbázis. 1973-1993; Szignifikancia: *** p .< 001 * * |э .01 * p < .05
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Lengyel György

A KELET-EURÓPAI GAZDASÁGSZOCIOLÓGIÁRÓL: 
PROBLÉMÁK ÉS KIHÍVÁSOK*

Nagyszámú publikáció, folyóirat-különszám (Current Sociology, 1987; 1990; Kölner 
Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 1987; American Journal of Socio
logy, 1988; Revija za Sociologija, 1995) és tematikus válogatás (Friedland-Robert- 
son; Zukin-DiMaggio; Granovetter-Swedberg; Smelser-Swedberg) tanúsága sze
rint a gazdaságszociológiai kutatások az utóbbi évtizedben jelentős lendületet vet
tek. E tanulmányban megkísérlem végiggondolni, hogy az újabb fejlemények tükré
ben vannak-e különbségek a nyugati és a kelet-európai gazdaságszociológiai elem
zések között. Ha vannak, mi lehet ezek oka, s mi a következménye? Mennyire füg
genek össze ezek a különbségek az eltérő hagyományokkal, s hogyan befolyásolják 
a diszciplína fejlődését?

Mindenekelőtt, bár igaz, hogy a gazdaságszociológia meghatározó műhelyei az 
ötvenes évektől az amerikai kontinensen vannak, a kelet-európai számvetést nem az 
nehezíti, hogy itt ne lenne miről beszélni. Éppenséggel a bőség zavara az, amivel 
meg kellene küzdeni, vagyis azzal, hogy a fejlemények szinte áttekinthetetlenül szer
teágazóak. Néhány jellegzetes problémájuk azonban megragadható, s ezért az ex- 
tenzív kutatási áttekintés helyett maradok e problémák tematizálásánál.

Az, hogy Polányi Károly, s fivére Mihály, George Katona, vagy a közgazdászok 
közül Tibor Scitovsky és John Harsányi kelet-európai indíttatásúak, meglehetősen 
ismert a társadalomtudományban, csakúgy, mint Maria Hirszowicz, Szelényi Iván 
vagy Kornai János kötődése, hiszen ez utóbbiak teoretizálásának referencia-kerete 
is maga Kelet-Európa. Van-e bennük valami közös vonás? Az első szembeötlő egy 
negatív jel: egyikük sem odahaza vált világhírű tudóssá. Az, hogy külföldre kerültek 
és nemzetközi reputációra tettek szert, egyáltalán nem automatikusan egymásból 
következő két állítás. Sokan emigráltak, és kevesen lettek nemzetközileg elismertek. 
Akadt olyan szellemi nagyság is (Jászi Oszkárra gondolok), aki idehaza a század- 
forduló szellemi pezsgésének meghatározó alakja volt, s Amerikában további mun
kássága jórészt egy vidéki egyetem visszhangtalanságába fulladt. Egy másik 
negatív jel: többségük (ha nem is mindegyikük) nem pozitív tudományos vagy anya
gi alternatíváért, hanem egy negatív egzisztenciális alternatíva elől emigrált.

* A tanulmány a PEW Alapítvány támogatásával készült. Első változata a 2nd European 
Conference for Sociology (Budapest 1995. augusztus 30-szeptember 2.) „Old and new 
economic actors and institutions" című szekciójában került megvitatásra. Észrevételeikért 
köszönettel tartozom e szekció résztvevőinek, valamint Kuczi Tibor, Moksony Ferenc, Nagy 
Beáta, Sik Endre, Neil Smelser és Szántó Zoltán kollégáimnak.
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A 20. századi kelet-európai társadalomtudományban nincsenek olyan nemzetközi 
autoritások, akik tisztán ezt a hagyományt képviselnék. Nekünk nincs Weberünk, 
Durkheimünk, Paretónk vagy Spencerünk, nekünk Polányink és Szelényink van, akik 
emigrálni kényszerültek és külföldön váltak nemzetközi hírűvé. Ennyiben talán külön
böztek is a német nyelvterületről a két háború között emigráltaktól, akik többnyire 
már odahaza is megalapozott szakmai hírnévre tettek szert. Nehéz felbecsülni, hogy 
mi volt az a szellemi poggyász, amit magukkal vittek. Mert Polányi Károlyra -  a 
radikális egyetemi ifjúság Galilei Körének titkára lévén -  kétségkívül hatott a száza
delő magyar baloldali liberális szellemi mozgalmának atmoszférája, s az Európára 
nyitott, Durkheimmel és Spencerrel kapcsolatban álló, Jászi Oszkár-szerkesztette 
Huszadik Század folyóirat gondolatköre. Ez volt az a magatartás, amely egyaránt 
tükrözött a polgárosodó magyar társadalom feudális maradvány-intézményeivel 
szembeni kritikát és szociális érzékenységet is. Maga Polányi egyik visszaemlékezé
sében tőle szokatlan pátosszal így fogalmazott; „Ami lettem, magyar földön lettem. 
Magyar életek adtak értelmet életemnek. Ami hibát netán elkövettem, mások fizettek 
érte. Ami jót akartam, itt teljesedjék. Ami keveset a nagyvilágnak adtam, ide térjen 
vissza” (Polányi 1960: 513; idézi: Gyurgyák 1981; Polányi 1985). Mindazonáltal él
hetünk a gyanúperrel, hogy idehaza Polányi Károly szellemi poggyászába nagyobb
részt inkább értékválasztások, barátságok, s talán a gondolkodási stílus 
sajátosságai kerülhettek. Azé a stílusé, amelyet Katona és Gerschenkron vagy Sze- 
lényi munkáiban is megtalálhatunk. Mert a későbbi teóriákban inkább érzékelhető 
Max Weber és még inkább Kari Bücher vagy az antropológia hatása, mint a hazai 
szellemi műhelyeké.

Talán egyvalami tartalmi örökségként is elszámolható, ami a kelet-európai és a 
német szociológiai hagyományban nagyrészt közös: a történelmi aszinkronitás iránti 
fogékonyság. Hadd említsek két, ezúttal valóban hazai példát erre, olyan két szerző
ét, akik nem kerültek be a nemzetközi tudományos közgondolkodásba. Mert a kép
let Kelet-Európából nézve így fest: ha emigrált valaki, száz esetből egyszer a 
nemzetközi tudomány részévé vált. Ha nem emigrált, tízezer az egyhez bizonyos
sággal ismeretlen maradt. Jószerivel Csajanov posztumusz reputációja az egyetlen 
ismert ellenpélda.

Színlelt kapitalizmus és kettős társadalom

Az egyik szerző, akinek munkája a történelmi aszinkronitások iránti érzékenységről 
tesz tanúbizonyságot, a századforduló egyik különös magyar gondolkodója, Le
opold Lajos. Földbirtokos volt, ennyiben amatőr tudós, ami ekkortájt már a hazai 
társadalomtudomány professzionalizációjával nehezen fért össze. Leopold esetében 
azonban a presztízsről írott műve is bizonyította, hogy nem dilettáns, hanem nem
zetközi szinten összegezni képes gondolkodó. Munkássága generációkra feledésbe 
merült a magyar közönség számára is. Máig fontos esszéjét, a Színlelt kapitalizmust 
-  amelyet a szerző az első világháború elején kezdett írni, majd leszerelése után, 
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1917-ben adott nyomdába egy gazdaságpolitikai cikkgyűjtemény részeként -  a 
nyolcvanas évek egyetemi folyóirata, a Medvetánc közölte újra (Leopold 1988).

Leopold distinkciója szerint kétféle kapitalizmus létezik, az egyik, amelyikben a 
jogi keretek és a kapitalista gazdálkodás szelleme együtt van jelen, a másik pedig 
amelyben ugyan eltörölték a jobbágyságot és a céheket, szabad a munkaerő és a 
magántulajdon domináns, de e külső késztetésre kifejlődött jogi kategória a gazdál
kodás tartalmát tekintve üresen maradt. így viszonyul egymáshoz a szerves és a 
színlelt kapitalizmus. Vannak országok, amelyekben az egyik, s vannak, amelyekben 
a másik uralkodik, jóllehet nagyrészt keverve vannak jelen, s vannak „színlelt kapita
lizmus darabjai a londoni Citynek is" (Leopold 1988: 323). Amit a szerző a gazdál
kodás tartalmának, szellemének vagy másutt logikájának nevez, s ami a kapitalista 
gazdálkodó belső motívumaival azonos: a leggazdaságosabb anyagi létre törekvés, 
amely szétfeszíti a növekedését gátló társadalmi kereteket. Ez hiányzik a színlelt 
kapitalizmusból, s ezért van az, hogy a parazita magatartás itt kap inkább teret.

Ahol a színlelt kapitalizmus uralkodik, ott ez a nyugati országok politikai, gazda
sági és eszmei befolyására alakult ki, s így a tőkés rendszer különbségei a nemzet
közi kapcsolatokban is reprodukálódnak. Kelet-Európa társadalmai, mivel 
rászorulnak a nyugati hitelekre és piacokra, a munkavállalókkal analóg függésbe 
kerülnek. Mimikri-társadalmakat fejlesztenek ki, tőkés jogrenddel, de aránytalanul 
nagy bürokráciával és fegyverkezéssel, céltalan diplomáciával. Hozzájárul mindeh
hez a munka- és tőkekoncentráció bénultsága, főváros-központúsága, a bank- és 
ipari arisztokrácia álláshalmozása, amit képtelen ellensúlyozni a szakértelem, vala
mint az, hogy a földbirtok jelentős része a bérlők kezére jut, vagy felparcellázzák, s 
ez nem kedvez a hosszú távra berendezkedő kapitalisztikus nagyüzem megalapo
zásának. A színlelt kapitalizmus szelleme az állammal való előnyös szerződések, a 
gazdaságpolitikai manipulációk technikáját fejleszti ki. Az állami pénzügyek és a kül
földi kölcsönök technikái gyorsan fejlődtek, s ezzel nem tartottak lépést a belső 
kapitalisztikus rend elemei. Az államhitel közszükségleteket kreál, amelyek kielégíté
sét olyanokra bízzák, akik pártérdemek alapján állami pénzekre vadásznak, s nem 
érzékelik, hogy az üzlet számukra veszteségesen is végződhet.

Magabiztos hang ez, nem egy dilettáns vidéki gazdálkodóé. Néhány ponton nyil
vánvaló a német szociológia hatása, de a szerző éles társadalomkritikai elemzést 
végez. Ehhez megvan az élményanyaga, aminek a politikai esszénél szisztematiku- 
sabb kifejtést keres. A problémákra fókuszál, de ezekhez megfelelő analitikus szem
pontokat és kategóriákat talál. Elemzése nyilvánvalóan ma sem tanulságok nélküli, 
de nem ezért idéztem fel ilyen részletesen. Nem is pusztán a társadalomkritikai él 
az, ami a kelet-európai jelleget adja, bár kétségkívül ez is fontos hagyomány. Ami 
fontosabb itt, az a probléma-irányultság, s a társadalmilag releváns kérdésekre kon
centrálás igénye.

A másik gondolkodó, a szakmai és közéleti szerepe miatt egyaránt vitatott sorsú 
Erdei Ferenc kétségkívül a két háború közötti magyar társadalomkritikai szociográfia 
legkiemelkedőbb fiatal képviselője volt. Az, hogy később, mind az ötvenes évek
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nyers kollektivizálásának időszakában, mind pedig a hatvanas évek agrárreformjai- 
nak előkészítésében politikai szerepet vállalt, ettől nem független, de korai gondol
kodói teljesítményének megítélése szempontjából érdektelen.

Erdei kiindulópontja hasonló Leopold Lajoséhoz: míg ő arra figyel fel, hogy a 
termelés logikája és keretei kerültek ellentmondásba, Erdeit az foglalkoztatja, hogy a 
termelési technika és a társadalom szerkezete fejlődött aszinkron módon a 19. szá
zad második felében külső hatásra kapitalizálódott kelet-európai társadalmakban 
(Erdei 1988). Mindez az elittől az alsó rétegekig a társadalom megkettőződésével 
járt, mivel részint megmaradtak a rendi jellegű történeti társadalomcsoportok, s ezek 
épültek rá az új gazdasági szerkezetre, részint pedig új társadalmi csoportok jöttek 
létre, ám ezek is különböztek a nyugatitól, mivel nem a hagyományos polgári társa
dalom folytatásaként, hanem új alakulatként jelentek meg.

A „történeti nemzeti” társadalom alappillére -  a bürokrácia és az egyház mellett -  
a nagybirtok volt, mely magába sűrítette a legnagyobb társadalmi távolságokat, 
konzerválva az úriságot és az uradalmi cselédséget.

A modern polgári társadalom alappillére, a kapitalista vállalkozás, mivel nem fo
kozatosan fejlődött ki, nem tudta hasznosítani a korábban felhalmozott szakszerűsé
get, hanem külföldi tőkére és a tömegmunkára építve hatolt be a társadalomba.

Erdei regisztrálta, hogy a két háború közötti időszakban a hagyományos úri tár
sadalom kezdett beépülni a kapitalista vezetésbe, az agrárnépesség felesleges tö
megeinek egy része pedig beszivárgott a munkásságba. Megkezdődött tehát a 
történeti és a polgári társadalom válaszfalainak lebomlása, ám a második világhá
ború időszakáig e folyamatok nem hogy lezárultak volna, de nem is módosították 
alapvetően a korábban megszilárdult kettős társadalmi struktúra alapképletét.

Van-e a teoretikus örökségnek hatása?

A háború utáni államszocialista fordulat mind a színlelt kapitalizmus, mind a kettős 
társadalmi struktúra kérdését negligálni látszott. Nem csupán azért, mert éles cezú
rát vont, s nem csupán a teleologikus ideológia társadalomképének dominanciája 
miatt, hanem azért is, mert a korai tervgazdaság időszakában kevéssé bizonyultak 
adekvátnak a társadalmi jelenségek magyarázatához. A hatvanas évektől azonban 
az állami beavatkozás kritikája vélhető hatást gyakorolt a történészek -  Berend T. 
Iván, Hanák Péter, Ránki György -  munkáira, a kettős struktúra tétele pedig felbuk
kant a szociológusok -  Szelényi Iván és Kolosi Tamás -  munkáiban. Nem a történeti 
és a polgári társadalom kettősségének reinterpretációjaként, hanem az első és a 
második gazdaság, tehát az állam által közvetlenül kontrollált és az azon kívüli jöve
delemszerzési formák struktúraalakító szerepének megvilágítására. Összekapcsoló
dott ez Polányi redisztribúció-fogalmának percepciójával, mely hatást gyakorolt a 
kritikai szociológiára (elsősorban Konrád György és Szelényi Iván értelmiség-könyve 
kapcsán) és a közgazdasági gondolkodásra is (Kornai János distinkciója a bürokra
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tikus, a piaci, az etikai és az agresszív koordinációs mechanizmusok között erre 
utal).

Azt látjuk tehát, hogy -  ha közvetlen magyarázó erejük nincs is -  a hazai szocio
lógiai hagyomány bizonyos elemei befolyást gyakoroltak a szemléletmód és a foga
lomalkotás terén. Ez arra utal, hogy valamiféle kumulatív dinamikát a kelet-európai 
társadalomtudományban is érzékelhetünk.

Annál inkább felmerül a kérdés, hogy mennyire sikerült ennek a teoretikus ha
gyománynak a felidézése a napjainkban zajló társadalmi átalakulás feltételei között. 
Ami a magyar gazdaságszociológiát illeti, az új körülmények közt még sem a teore
tikus hagyomány újragondolása, sem alternatív teoretikus keretek kialakítása nem 
történt meg. Ehelyett viszonylag problémagazdag elemzések vizsgálják az új gazda
sági szereplőket -  a vállalkozókat, a gazdasági eliteket, a munkanélkülieket - ,  mód
szertanilag igényes panelvizsgálatok kutatják a háztartások és a vállalatok 
magatartásának változásait. Finom elemzések utalnak a polgárosodás és vállalko
zás történelmi mintáinak felbukkanására (Szelényi 1988), a hazai munkákban azon
ban inkább ötletszerű reflexivitással találkozunk.

Úgy tűnhet, hogy a korszak nem kedvez a teoretikus összegzésnek. A jelensé
gek gyakran amorfak, a fogalmak bizonytalanok, a tények gyorsan avulóak. Másfe
lől pedig: annyi rácsodálkozni valónk van, annyi releváns, de első pillantásra 
érthetetlen jelenséggel találkozunk, hogy az ezekkel való szembesülés ritkán teszi 
lehetővé kész fogalmi sémák alkalmazását. Annál nagyobb kihívás kellene, hogy 
legyen ez a teóriák számára. Valami megkezdődött, vannak kísérletek a teoretikus 
keretek alkalmazására (Csontos 1994; Gál 1988; Czakó-Sik 1986), a folyamat azon
ban csak a kezdeténél tart.

További oka annak, hogy a kelet-európai gazdaságszociológia alulkonceptuali- 
zált, s inkább leíró-reflexív jellegű, a politika és a közvélemény információéhségében 
keresendő. Ez a rendkívüli mértékű adat- és információigény gyors és közérthető 
interpretációt követel. Ugyanakkor nem is utasíthatók mindenkor ei ezek az igények 
tudományos arisztokratizmussal, mivel a tudósok birtokában lévő információk hoz
zájárulhatnak a döntések negatív hatásainak felismeréséhez, s a társadalmi feszült
ségek mérsékléséhez. Ezek az igények magyarázhatják, hogy a magyar 
háztartáspanel-vizsgálat résztvevői évente beszámolnak kutatási eredményeikről a 
parlamenti képviselőknek, vagy hogy orosz szakemberek, nézeteiket kifejtendő, köz
vetlenül az elnökhöz hivatalosak (Radaev 1994).

A közéleti információigény jelenségéről adtak számot cseh kollégák (Vecernik, 
Mateju) is, akiknek munkássága a gazdasági sikerek és egyenlőtlenségek, a jöve
delemszerzési stratégiák és munkaerőpiaci pozíciók elemzésére irányul. Szlovákiá
ban az elitparadigma alkalmazásával, Horvátországban egy interdiszciplináris 
kutatás keretében az emberi tőke és a vállalkozás kapcsolatának elemzésével talál
kozhatunk (Szomolányi 1994; Stulhofer 1995). Bulgáriában a gazdaságszociológu
sok egyik fő kutatási problémája a privatizációhoz való viszony (Stoyanov-Nonchev 
1992; Kostova 1992). Romániában a kutatások ugyancsak érintik a vállalkozás, a
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munkanélküliség és a megélhetési módok kérdéskörét, de a kutatásokban nagyobb 
szerep jut az esettanulmányoknak, valamint a kvalitatív-antropológiai terepmunká
nak. Oroszországban, úgy tűnik, a második gazdaság és újabban a korrupció kér
dései állnak a gazdaságszociológiai kutatások érdeklődésének centrumában. 
Szerbiában a háborús környezetre való tekintettel a válság, a túlélési technikák, a 
fekete gazdaság kap külön hangsúlyt, de folynak kutatások a régi elit továbbélésé
nek, illetve a vállalkozások elterjedésének témáiban (Lazic 1995; Bolcic).

A közvetlen reflexiótól való elszakadás igénye leginkább talán a lengyel gazda
ságszociológiát jellemzi a térségben. Ennek indirekt jeleként fogható fel az is, hogy 
esetükben számottevő idegen nyelvű publikációval találkozunk, amelyekkel a szerző 
nem a hazai közvélemény, hanem a nemzetközi szakma referenciakeretébe illeszke
dik (Rychard, Morawski, Federowicz, Adamski 1993; Kolarska-Bobinska 1994; Ka
minski). Meglehet, ez inkább a hagyományokkal áll összefüggésben, mivel a lengyel 
szociológiában -  eltérően más kelet-európai országoktól -  a nehezebb időszakok
ban is volt rendszeres idegen nyelvű publikáció. (Ilyen volt egyebek közt a Sisyphus 
sorozat, mely azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy nevén nevezte a válságot, s a 
szükségállapot idején is hozzáférhető volt az a kötete, amely a gdanski sztrájkolók- 
kal készített interjúkból adott válogatást.) A hatás mindenesetre az, hogy ezekben a 
munkákban inkább jelen van a teoretikus konceptualizálás igénye. Igaz azonban az 
ő esetükben is az, hogy nem paradigma-, hanem probléma-orientáltak, fogalmaikat 
az empirikus jelenségek által felvetett kérdésekhez igazítják.

Miközben kelet-európai gazdaságszociológiáról beszélünk, látnunk kell, hogy ez 
a hagyomány a legutóbbi időkig töredezett volt. Az egyes nemzetek szociológiái 
ritkán reflektáltak egymásra. Miként Antonin Kaminski egy személyes beszélgetés
ben megjegyezte, van abban valami paradox vonás, hogy többet tudunk a nyugati 
szociológia aktuális fejleményeiről, mint közvetlen szomszédainkéró' Az utóbbi 
években konferenciák, műhelybeszélgetések szervezése, s részben közös kutatások 
révén is a helyzet némileg módosult. Szakmai folyóiratainkban felismerhető egyfajta 
tudatos törekvés arra, hogy a környező országok szociológiai fejleményeiről áttekin
tések jelenjenek meg. Az alaptendencia azonban ezen a téren lényegében nem 
változott.

Ami változott, az a tudomány viszonya a politikához. A rendszerváltás során a 
politika jelentős szívóhatást gyakorolt az értelmiségre, s nem bizonyult kontraszelek- 
tívnek. Meglehet, szerepet játszott ebben a választásban az erős társadalomkritikai 
hagyomány is. Csakúgy, mint Jászi Oszkárban, aki az 1918-as rövid életű demokra
tikus kormány idején miniszterséget vállalt, a kortárs tudomány nem egy kiválóságá
ban is feltámadt a közéleti hivatástudat, mikor megérezte az idők szavát. Van olyan 
vélekedés is, amely szerint a tudományos szerep ezekben az esetekben csak álca 
volt, mely a korábban ki nem élt, de áhított közéleti szerepet leplezte. Elképzelhető, 
hogy némelyekre ez igaz, a többségre azonban aligha. Úgy gondolom, sokkal in
kább következett ez a lépés magának a kihívásnak a természetéből, a kritikus beál
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lítottságból, s abból, hogy ebben a felfogásban a tudományos és a közéleti szere
pek nem voltak inkompatibilisek.

Az elfeledett szociológiai képzelőerő

Mills a szociológiai képzelőerőnek azt a jelentőséget tulajdonítja, hogy az „enables 
us to grasp history and biography and the relations between the two within society” 
(Mills, 1980: 12). Ez -  meglehet, manapság korszerűtlennek tartott szerzőtől való 
idézet -  korai és pontos megfogalmazása a mikro-makro kapcsolat problematikájá
nak, annak az igénynek, amely a személyes és a társadalmi változások dinamikáját 
összefüggéseiben, egymásra hatásában kívánja látni. Tartalmazza továbbá azt az 
ígéretet, hogy a társadalomtudomány hozzájárul a mindennapi társadalmi jelensé
gek megértéséhez.

Továbbgondolva Mills programját, a szociológiai képzelőerő még két további kri
tériumot tartalmaz. Az egyik a kutatói habitussal áll összefüggésben, és úgy nevez
hetjük, hogy a rácsodálkozás képessége. Nem más ez, mint a fontos és izgalmas 
társadalmi jelenségek meglátásának képessége. Képesség arra, hogy a kutató ész
lelje a paradigma értelmezési tartományán kívül eső jelenségeket is. Érdeklődjön a 
mások által megfogalmazott problémák iránt és töprengjen rajtuk, még ha nem is 
ragadhatok meg közvetlenül fogalmi sémáival. Tehát ne csak a paradigmán keresz
tül szemlélje a világot, ne a „gombhoz varrja a kabátot".

Másodszor a szociológiai képzelőerő napjainkban jelenti annak felismerését is, 
amit James Coleman a konstruált szervezetek nem kívánt mellékhatásainak neve
zett. Az a gyanúm, hogy a releváns társadalmi problémák jelentős része egybevág 
napjainkban ezzel a jelenségkörrel. Nem minden releváns társadalmi jelenség vezet
hető le a konstruált szervezetek nem kívánt mellékhatásaiból, de a konstruált szer
vezetek mellékhatásai releváns társadalmi jelenségek.

Kelet-Európábán paradox módon e konstruált szervezetek keretei közt, általuk 
kondicionálva zajlik a spontán szervezetek kiépítése. Talán nem is egyedülálló para
doxon ez, hiszen Coleman olvasatában -  szemben Hayekkel -  hasonló jellemezte a 
nyugati fejlődést is. Ami a szociológiai képzelőerőt lenyűgözi Kelet-Európábán, az a 
konstruált és spontán szervezetek keverékének kialakulási sebessége, s az, hogy ez 
milyen nagy társadalmi nyomás alatt történik. Belátható, hogy mennyivel nagyobb a 
nem kívánt mellékhatások jelentkezésének esélye, s mennyivel nagyobb veszélyt 
hordoz mindez egy instabil közegben.

A társadalomtudósnak nem kell vállalnia a jobb jövő ígéretét -  erre a kelet-euró
pai kollégák vajmi kevés késztetést éreznek, s az elmúlt évtizedek tükrében aligha 
lenne népszerűtlenebb feladat számukra. Értelmes predikciók azonban mégis meg
fogalmazhatók, miként arra a demográfia, s a társadalmi-gazdasági átalakulás, a 
gazdasági intézményi változások társadalmi feltételeinek és hatásainak területe szá
mos példát kínál (lllner).

35



Paradigmák és problémák

Amit végképp nem lenne szabad elfeledni, az a társadalmi problémák észlelésének 
képessége. Problémák egyrészt abban az értelemben, hogy veszélyt jelentenek és 
feszültséget generálnak, ide tartoznak a colemani nem kívánt mellékhatások is. 
Problémák abban a második, tágabb értelemben is, hogy olyan jelenségek, ame
lyek első pillantásra nem érthetők, amelyekre rácsodálkozunk. Megintcsak: a prob
lémák mint mellékhatás-szindrómák köre szűkebb, mint az első pillantásra meglepő 
társadalmi jelenségeké, de éppen nem kívánt mellékhatás-jellegüknél fogva bizo
nyos, hogy ezek nem könnyen érthetők, sőt nem is könnyen vezethetők vissza ere
detükre.

A paradigma-vezérelt és a probléma-vezérelt (vagy valóságfeltárás-vezérelt) ku
tatások különbsége nem csak a nyugati és a keleti szociológiai hagyományok kü
lönbsége. Sokkal inkább kutatói habitusok különbségéről van szó. Az egyik esetben 
a teória építése a cél, s ennek előnye az, hogy a fogalmi készlet egzaktságra törek
szik, nem csúszkál, alkalmas a magyarázatra.

A másik esetben a kiindulópont az, hogy szembesülünk egy fontos társadalmi 
jelenséggel és meg akarjuk érteni, hogy miért van úgy. Mikor van így, mi az oka, mi 
a hatása? A társadalmi jelenségekre való rácsodálkozás és a valóságra vonatkozta
tott töprengés az, amit aztán a paradigmatikus gondolkodásból olykor hiányolunk. 
Pontosabban, majd minden kortárs paradigma forrásánál ott találunk néhány rele
váns társadalmi problémát, amit a fogalmi készlet gazdagodásával párhuzamosan 
egyre mesterségesebb problémák váltanak fel. A szemlélőnek olyan érzése támad
hat, hogy a paradigma végeredményben felfalja a valóságot, s a valóság mestersé
ges illusztrációkká zsugorodik.

Giddens kritikai elemzése nyomán zárójelbe tehetjük most Kuhn Hornná! tudo
mány fogalmát és azt a konklúziót, hogy a társadalomtudomány nem rendelkezik 
egy domináns paradigmával. Mert mindazonáltal rendelkezik olyan fogalmi készle
tekkel, „taken for granted understandings”-szel, „hermeneutically grasped descripti- 
ons"-szel, tehát olyan „frames of meaning”-gel (Giddens 1993: 149), amit kortárs 
tudósok kisebb-nagyobb közössége oszt. Kuhntól némiképp elrugaszkodva, de a 
valósághoz igazodva, nevezhetjük ezeket társadalomtudományi paradigmáknak. 
Közel járunk ezzel Merton felfogásához, aki paradigmákon az előfeltevéseket, fogal
makat, eljárásokat és a közöttük lévő viszonyokat értette. Jogos Merton következte
tése, amely a paradigma egyik legfontosabb funkciójának a homályos előfeltevések 
és a kodifikálhatatlan következtetések kiszűrését tartja. Egyúttal -  s ez inkább fel
edésbe merült -  ráirányítja a figyelmet arra is, ami aggasztó lehet: hogy a paradig
ma szellemi restségre csábíthat, hogy a szociológus eltekinthet olyan adatoktól, 
amelyek a paradigmába nem illenek bele (Merton 1980).

Ami itt problémaként elsőként felmerül, az nem teória és praxis viszonya, nem a 
társadalomtudományok társadalmi hasznának kérdése. Ez is legitim kérdés, s osz
tom James Coleman nézetét arra vonatkozóan, hogy a társadalomtudománynak
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sürgős átgondolnivalói vannak ezen a téren. Az elsődleges probléma az, hogy ép
pen mivel alternatív paradigmákkal számolhatunk, e fogalmi készletek, paradigmák 
a valóság viszonylag szűk szeleteire alkalmazhatók. A néhai James Coleman, ami
kor 1991-ben megkérdeztem arról, milyennek látja a rational choice közelítés empiri
kus alkalmazhatóságát, úgy találta, ez ennek a közelítésnek a gyenge pontja, s nem 
sikerült az illusztratív empirikus alkalmazások köréből kitörnie. Meglehet, ez csupán 
idő kérdése, s a network elemzés vagy a time budget elemzés képviselői más véle
ményen vannak a maguk paradigmájáról. Ám attól tartok, jócskán találhatunk olyan 
releváns társadalmi jelenségeket, amelyek egyik érvényben lévő kortárs paradigmá
val sem hozhatók összefüggésbe, azaz nem magyarázhatók velük érdemben.

A társadalmi relevancia kritériuma

Hasonló, a probléma-orientált kutatással összefüggő igény felmerül a kortárs ameri
kai szociológiában is. Legutóbb épp egy egyetemi hallgatóknak szánt könyvsorozat 
bírálatában veti fel a szerző, hogy manapság a szociológiai szövegek az értelmetlen 
képzésről szóló viccek célpontjaivá válnak, holott ez nem mindig volt így. Az ok az, 
hogy a szociológusok egyre zártabb referenciacsoportot alkotnak, egymásnak be
szélnek és nem vesznek részt a „közbeszédben", nem részesítik előnyben a „társa
dalmi relevancia" kritériumát (O'Brien 1995).

A gazdaságszociológia szempontjából a társadalmi relevancia és a közbeszéd 
valóban két kulcskategória. Itt azonban meg kell állnunk egy pillanatra, mert a két 
kategória nem szükségképpen fedi egymást. A közbeszédben felmerülő kérdések 
egy része valóban társadalmilag releváns, s ezek nagyrészt olyanok, amelyeket a 
tudomány tárt fel, nevezett meg, vagy biztosította a közbeszédhez szükséges kon
ceptuális eszközöket. A jelenségek nagyobb része közismert, s talán többnyire köz
érthető is, mert -  szemben a természettudósokkal -  olyan témán dolgozunk, amiről 
csaknem mindenkinek van valamilyen személyes tapasztalata. Aminek -  s talán in
kább előny ez, mint hátrány -  kicsit mindenki szakértője. Amiről mi beszélünk, arról 
mindenkinek van véleménye, mert mindenki úgy érzi, tud róla valamit, pedig a szub
jektív tapasztalaton túl szinte senki nem tud semmi biztosat.

A közbeszédben felmerülő kérdések jelentős része azonban társadalmilag nem 
szükségképpen releváns. Elég a közbeszéd domináns csatornáit, a tv-t, a rádiót és 
a napisajtót szemügyre vennünk ahhoz, hogy kiderüljön, információik jelentős része 
érdekes ugyan, de társadalmilag irreleváns. Ez a szellemi közfogyasztás csapdája: 
az válik érdekessé, amit a politikusok napi csatái, a sztárok hiúsága, érdekérvénye
sítő csoportok igyekezete, vagy amit a médiaértelmiség szellemi felszínessége azzá 
tesz, s nem az, ami mindennapi életünk problémája, ami szűkebb-tágabb környeze
tünk nyomasztó gondja, vagy ami elgondolkoztat.

No, de nem leszünk így bajban a társadalmi relevanciával? Ha a tudomány nem 
társadalmilag releváns kérdésekre tér ki, s a közbeszédben szereplő kérdések je
lentős része is irreleváns, miről ismerjük fel a társadalmilag releváns kérdéseket?
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Pontosítsunk: igaz, azt állítom, hogy a paradigmatikus tudományfejlődés nem tesz 
jót a valóságérzéknek. Mindazonáltal a társadalmilag releváns kérdéseket a tudo
mány tárja fel és interpretálja. A közbeszéd nem csupán azért nem forog kizárólag 
releváns kérdések körül, mert a médiapiac így diktálja, hanem mert a közbeszéd 
időbeli késéssel közvetíti azokat a problémákat, amelyeket a tudomány tematizál. A 
tudomány a közbeszéd avantgardja.

De ne kerüljük meg a válaszkísérletet: mi a társadalmilag releváns kérdés? Első 
közelítésre azt mondhatnánk, társadalmi relevanciával bír minden olyan globális 
vagy társadalmi jelenség, amelyik a társadalom egészének vagy számottevő cso
portjainak a reprodukciós folyamatait érdemben befolyásolja.

Nyilvánvalóan a közbeszéd domináns csatornáin is találkozunk ilyenekkel, s még 
inkább a marginális csatornákon, a mindennapi kommunikációban. Az tehát, hogy 
olyan témán dolgozunk, amiről mindenkinek van tapasztalata, ezen a ponton lehet 
előny. Ez azonban csak segédállítás: a társadalmi relevanciának nem az az ismér
ve, hogy a mindennapi beszéd tárgya, a társadalmi kérdés nem azonos a közhe
lyekkel.

Másrészt egy társadalmi jelenséget nem lehet úgy felfedezni, mint egy természeti 
összefüggést. A társadalomkutató számára bizonyos értelemben semmi sem lehet 
új, hiszen akik megélték, csinálták, nagy valószínűséggel tudtak róla, talán értelmez
ték is. A tudományos tapasztalat annyiban különbözik ettől a közvetlen tudástól, 
hogy szisztematikusabb, alkalmas az összevetésre és a tágabb konzekvenciák mér
legelésére, tehát ennyiben a predikcióra. Aki először nevez néven egy társadalmi 
jelenséget, először méri fel jelentőségét és hatásait, az mégiscsak felfedez valamit, 
s tudományos tettet hajt végre. A mindennapi tudásra való lefordítás képessége 
pedig, ami ehhez tartozik, hozzásegít a társadalmi relevancia mérlegeléséhez.

Közgazdaságtan és szociológia

A közgazdaságtan és a szociológia közötti határ a nyugati tudományfejlődésben az 
utóbbi évtizedekig meglehetősen éles volt. Boudon és Bourricaud meggyőző érve
lése szerint (Boudon-Bourricaud 1989) mindez jórészt a két diszciplína kialakulási 
körülményeivel hozható összefüggésbe, tehát azzal, hogy a közgazdaságtan a felvi
lágosodás filozófiájának és az utilitarizmusnak a csúcspontján született meg, míg a 
szociológia épp ez utóbbiak romantikus reakciójának idején.

A rigid előfeltevésekben megmutatkozó történeti és ideológiai különbségek -  bár 
mindenkor léteztek ettől eltérő nézetek -  valójában csak az utóbbi évtizedekben 
kezdtek csökkenni, éspedig nézetem szerint azért, mert a közgazdaságtan és a 
szociológia meghatározó műhelyeiben, a paradigma-centrumokban kiformálódó né
zetek közeledtek egymáshoz. Az, hogy Becker és Coleman közösen szerveztek ku
tatószemináriumot a piacok szociológiájáról, pontosan jelzi ezt a közeledést. Ennek 
előzménye volt az, amit sokan a közgazdasági imperializmus jeleként értékeltek, 
hogy a közgazdaságtan az utilitarista előfeltevéseken alapuló elemzéssel sikerrel
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igyekezett magyarázni korábban a szociológia terrénumába tartozónak vélt jelensé
geket. S másfelől előzménye volt az is, hogy a szociológa a tőkeelméletek kikristá
lyosodásával olyan stádiumba jutott, ami a paradigma-formálódást lehetővé tette, s 
a piacok szociológiája révén bizonyította, hogy nem csupán a neoklasszikus, de az 
institucionalista piacképhez is van érdemi hozzátenni valója.

Korábban jelentős mértékben tartotta magát az a James Duesenberrynek tulaj
donított mondás, amely szerint „economics is all about how people make choices; 
sociology is all about how they don’t have any choices to make" (idézi Bowles 
1995), ami tehát a közgazdászok individualista-racionalista, s a szociológusok holis- 
ta nézőpontját abszolutizálta. Miként Bowles joggal megjegyzi, a közgazdaságtant 
hagyományosan a szereplők horizontális kapcsolatai érdekelték. Nem túlzunk talán, 
ha azt állítjuk, hogy ezzel szemben a szociológiát inkább érdekelte a hierarchia, mint 
a piac, és a hatalom inkább, mint a csere. Azóta a közgazdaságtan mind a neoins- 
titucionalizmus, mind a közgazdasági imperializmus révén több olyan témában ér
dekelt lett, amelyek kívül esnek a kompetitív, horizontális és szimmetrikus 
kapcsolatok körén. A szociológia pedig a kapcsolathálók, a bizalom, az alternatív 
pénzhasználati módok tanulmányozása révén olyan jelenségekre bukkant, amelyek
nek közük van a kontraktushoz, de amelyek sem az utilitarista előfeltevésekből, sem 
a tranzakciós költségek teóriájából nem vezethetők le. Ami lényeges itt, az az, hogy 
a két diszciplína problémalátása, jellegadó képviselőik nyelvezete hosszú ideig tartó 
jelentős szembenállás után közelebb került egymáshoz. Bár némelyik méltatás az 
egymásra hatás eredményét csekélynek, s inkább csak jövőbeli ígéretnek tekinti 
(Baron-Hannan 1993), annyi szemmel láthatóan történt, hogy a közgazdászok el
kezdték bepiszkolni kezeiket és a szociológusok közt van törekvés arra, hogy meg
tisztítsák modelljeiket (Hirsh et al. 1990).

Mi jellemezte a két diszciplína kapcsolatát Kelet-Európábán? Ezúttal kénytelen 
vagyok a tapasztalatokat nagyrészt Magyarországra korlátozni, mivel gyanakszom 
arra, hogy az általánosítás téves lehet. Mintha a lengyel és a cseh szellemi életben 
a diszciplináris határok markánsabban megjelentek volna, mint nálunk. Ezzel szem
ben Budapesten, de Szófiában, Moszkvában és Novoszibirszkben is, a gazdaság
szociológiai kutatásokat jó eséllyel közgazdasági egyetemeken és intézetekben 
folytatták.

A magyar körülmények közt a két diszciplína elkülönülése távolról sem volt olyan 
mérvű, mint Nyugaton. Összefügg ez bizonyára azzal is, hogy viszonylag kis -  aka
démiai részét tekintve néhány száz fős -  szakmákról van szó, amelyeknek professzi- 
onalizációja nem fejeződött be. Reguláris képzés hiányában a szociológia korábbi 
generációi más diszciplínákból, a jogból, a filozófiából és a közgazdaságtanból rek- 
rutálódtak. A képzési háttér tehát a szociológusok egy részénél hagyományosan 
közgazdasági volt, s a hatvanas évektől a fiatal közgazdász-generációk szemlélet- 
módját is befolyásolta, hogy -  formális vagy informális keretek közt -  Hegedűs And
rástól, Szelényi Ivántól vagy Kemény Istvántól tanultak szociológiát. Ez a 
szemléletmód és valóságérzék, az empirikus folyamatokból kiinduló vizsgálat igénye
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egyértelműen jellemzi a magyar institucionalista iskolát (Laki Mihály, Szalai Erzsébet, 
Csanádi Mária, Voszka Éva), s az emberi erőforrások gazdaságtanával foglalkozó
kat (Gábor R. István, Galasi Péter, Kertesi Gábor, Köllő János, Nagy Gyula), akik
nek munkái szociológiailag relevánsak.

Végül volt még egy ok, ami hozzájárulhatott ahhoz, hogy a két diszciplína nem 
került távol egymástól. A hatvanas évek második felétől a domináns beszédmóddá 
mindkét diszciplínában a reform-diskurzus vált (válójában ez segítette elő a némi 
ideológiai gyanúval kezelt szociológia újjáéledését is). A kiemelkedő népszerűség
nek örvendő közgazdászok ebben az időben vagy szinte kizárólag a reformjavasla
tok gondolatkörében mozogtak -  mint Tardos Márton, Antal László vagy a verbális 
radikalizmusáról ismert Liska Tibor - , vagy megmaradtak kutatónak -  mint a kiemel
kedő nemzetközi presztízsű Komái Jánoss vagy Ehrlich Éva, Jánossy Ferenc és 
Bródy András -, de időről időre megnyilatkoztak a reform kérdésében is. Ez volt az 
a kérdéskör, amiben rendszeresen vitatkozhattak és szót érthettek a szociológusok
kal, Hegedűs Andrással, Szelényi Ivánnal, Laky Terézzel, Juhász Pállal, Kolosi Ta
mással, Ferge Zsuzsával és Andorka Rudolffal, ami kialakíthatta a kölcsönös 
ismertség és respektus alapjait. Bár adódtak olykor villongások piachívő közgazdá
szok és szociálisan érzékeny szociológusok között, a markáns álláspontok nem a 
diszciplínák töréspontjain fogalmazódtak meg (Miklós 1988).

A tudományos kérdésfeltevésekben is nyilvánvalóan kínálkozott olyan metszés
pont, amely a közgazdászok és a szociológusok érdeklődését egyaránt kivívta: a 
második gazdaság, s ezzel összefüggésben a munkaerőpiac és a társadalmi tago
lódás kérdésköre.

Attól tartok azonban, hogy a reform-diskurzus, amely hozzájárult a földközeli rea
lista álláspontok kialakításához és a diszciplínák közötti toleranciához, nem tett jót a 
két diszciplína teoretikus teljesítményének. Legalábbis a magyar szociológiáról bi
zonnyal elmondható, hogy alulkonceptualizált, s a modellalkotás igényével született 
művek is inkább újabb keletű interpretációs kísérletek.

Ezzel hozható összefüggésbe, hogy megnövekedett érdeklődés kíséri azok mun
káját, akik a nyugati és a keleti kutatási tradíció határvidékén működnek. Nem haj
dani szovjetológusok és régió szakértők, hanem olyan par excellence 
szociológusok, akik képesek a nyugati szociológus közönség számára érdekes teo
retikus kérdésfeltevéseket megfogalmazni és ezeket konfrontálni azzal a valóságis
merettel, amely a kelet-európai kutatási hagyomány sajátja. Ilyenek a társadalmi 
struktúra, a konfliktusok és a gazdasági elitek tanulmányozói (Szelényi Iván vagy a 
fiatalabbak közül Róna-Tas Ákos és Böröcz József). S ilyenek azok is, akik a kelet
európai hagyományban erős esettanulmányos vállalati vizsgálatokhoz tudtak érdek
lődésük folytán kapcsolódni. Erre a nyolcvanas évektől jó példa volt Michael 
Burawoy és David Stark, akik a részt vevő megfigyelést preferálták, de emellett jól 
kiépített kapcsolatra tettek szert a helyi intellektuális szakmai közösséggel is. Ilyen
nek bizonyult Nigel Swain és Wim Swaan is, akiknek tanulmányai a paradigma-kér
dések és a valóságismeret összecsengéséről tanúskodnak.
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Újabban ilyen kutatásokat kezdett esettanulmányos módszerrel egyebek közt 
Magoroh Maruyama, illetve Richard Whitley és Jeffrey Henderson is, akik a kelet
ázsiai üzleti rendszerekkel való összehasonlítás perspektíváját kínálják.

Kétféle gazdaságszociológia?

Megkísérlem röviden áttekinteni, milyen különbségeket és hasonlóságokat véltem 
felfedezni a nyugati és a kelet-európai gazdaságszociológia között. A hangsúly az 
összehasonlítás természetéből adódóan a különbségeken lesz, ami nem jelenti azt, 
hogy ne lennének közös gondjaink, vagy, hogy e különbségeket olyan adottságként 
kellene kezelnünk, ami nem meghaladható.

A nyugati és kelet-európai gazdaságszociológia összehasonlítása

nyugati kelet-európai
az elemzés fókusza paradigma-orientált probléma-orientált

a szociológiai 
képzelőerőhöz 
való viszony

kevés kapcsolódási pont, 
több törekvés 
a szisztematikus elemzésre

több kapcsolódási pont, 
kevés törekvés 
a szisztematikus elemzésre

az elméletekhez 
való viszony

elméleti kiindulás, 
zárt elméleti referencia- 
csoportok gazdag 
teoretikus implikációk

esetenként megválasztott teoretikus 
keretek, laza referenciacsoportok, 
átjárás az elméletek között, 
szerény teoretikus implikációk

a társadalmi 
jelenségekhez 
való 
viszony

illusztratív
empirizmus

szelektív valóságismeret

empirikus kiindulópont, a 
rácsodálkozás képessége

gazdag valóságismeret

a tárgyalt problémák 
relevanciája

vegyes, 
olykor csekély

vegyes, 
olykor jelentős

a politikához 
való viszony

gyenge kapcsolat, 
eseti implikációk

politikai szívóhatás, erős kihívás, 
adat- és információéhség

a közbeszédhez 
való viszony

a kapcsolat meggyengült a kapcsolat igen erős

a szerzők nemzetközi 
ismertsége

nagy, különösen 
a paradigma-centrumok 
képviselőié

elenyésző, kivéve a 
Nyugatra emigráltak 
egynémelyikét

a közgazdaságtan és 
a szociológia közti 
határvonal

éles határ, de a két 
diszciplína közelebb 
került egymáshoz

diffúz határok, 
élénk eszmecsere

intellektuális
tradíció

Marx, Weber, Durkheim, 
Spencer, Sombart, Bücher, 
Pareto, Schumpeter, 
Polányi, Parsons/Smelser

mint Nyugaton,
plusz a helyi >
töredezett
hagyomány
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Bele kell-e nyugodnunk abba, hogy látszólag kétféle gazdaságszociológia van, egy 
paradigma-orientált nyugati és egy közvetlenül a társadalmi-gazdasági problémák által 
orientált keleti típus? Bármennyire is tapasztalunk ilyenfajta jeleket, le kell szögeznünk, 
hogy a tudományos standardek és módszerek tekintetében nincs kétféle szociológia. 
A nem tudás nem lehet erény, legyen szó akár tudományos ismeretről, akár valóságis
meretről. Kelet-Európábán erősebb volt a problémákra közvetlenül reflektáló és a kritikai 
hagyomány, még ha ebből kevesebb teoretikus teljesítmény született is, s még keve
sebb vált ismertté. Nyugaton a szociológia erősebben orientálódik a teória-építés felé, 
még ha ebből alternatív paradigmák emelkednek is fel, s még ha a szociológusok máig 
úgy lennének a fogalmakkal -  miként Weber a maga idejében találóan megjegyezte - , 
mint a fogkefével: nem szívesen használják a másét.

A paradigma nélküli gondolkodás közel vihet ahhoz, amit Coase az amerikai 
institucionalista hagyományról mondott: „led to nothing... Without a theory, they had 
nothing to pass on except a mass of descriptive material waiting for a theory or a 
fire" (idézi: Williamson, in: Smelser-Swedberg 1994: 78).

A paradigmatikus gondolkodás nem megkerülhető, nem is kell megkerülni. De 
ennek is van nem kívánt mellékhatása, amit tudatosítani kell. A gazdasági jelensé
gek társadalmi beágyazottsága -  ami elvitathatatlanul a gazdaságszociológia sarok
pontja -  nem pusztán arra való, hogy a paradigmákat illusztrálja. A paradigma való 
arra, hogy értelmezési keretet, fogalmi készletet adjon a társadalmi jelenségek meg
értéséhez. Mennyit tud egy adott paradigma a releváns társadalmi jelenségek köré
ből lefedni, ezt a kérdést mindenkor mérlegelni kell, mielőtt elveszünk a tudományos 
fogalomalkotás útvesztőiben.

A kelet-európai szociológiai hagyomány és a térségben zajló átalakulás a maga 
kihívásaival közelebb vihet ahhoz, hogy megtaláljuk az elveszett szociológai képze
lőerőt, s a paradigmákat ennek szolgálatába állítsuk.
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Mészáros József

HARSÁNYI JÁNOS TANULMÁNYA ELÉ

A társadalomtudományokban alkalmazott matematikai modellek nagyrészt más tu
dományágakból szűrődtek át. így elsősorban a fizikában szokásos megfontoláso- 
kat-modelleket igyekeztek alkalmazni. A közgazdaságtan, amely leginkább alkalma
zott matematikai megfontolásokat, jól láthatóan a fizikától vette át apparátusát. A 
közgazdaságtanban a századforduló óta használt hasznosságfüggvény-koncepció 
is kísértetiesen hasonlít a múlt század közepének termodinamikájához. Nem véletlen 
az, hogy a megalapozó munka, Edgeworth könyve a Matematikai fizika (Mathemati
cal Psychics, 1881) címet viseli. A csökkenő határhaszon elvét is a fizikában hasz
nálatos Weber-Fechnel-elvból vezették le. Tekinthetjük akár a káoszelmélet esetét 
is, amelynek leszűrődése Poincaretól a szociológiáig jól mutatja a fent leírtakat: a 
múlt század nyolcvanas éveiben Poincare francia fizikus bebizonyította, hogy egy
szerű dinamikus rendszerek is lehetnek instabilak, ez az 1950-es években a meteo
rológiában mint pillangó-effektus tűnik fel, az 1980-as években már mint káoszelmé
let hódít a közgazdaságtanban, majd később a szociológiában.

A társadalomtudományok és a természettudományok közötti egyik fontos válasz
tóvonal, hogy míg a természettudományokban a vizsgált egyedek, egységek szán
dékaival, vágyaival, kívánságaival nem kell számolnunk, és az a feltevés helytálló, 
hogy ezek nem is befolyásolják a cselekvést, addig ez a szemlélet túlságosan is 
leegyszerűsítő a társadalomtudományokra nézve. Az, hogy egy felmelegítendő test
nek mik a vágyai, az teljességgel értelmetlen kérdés lenne, ezzel szemben egy be
vásárlásra induló háziasszony vágyaitól nem lehetséges elvonatkoztatni.

A századforduló táján a társadalomtudományok cselekvéselméleti megalapozása 
vált a kutatások egyik célpontjává. Az egyéni vagy csoportos cselekvések, döntések 
vizsgálatának eredményeképpen kialakultak a pszichológiában, a szociológiában, a 
közgazdaságtanban egyaránt használatos cselekvéselméletek. Ezek a cselekvésel
méletek jórészt egymástól függetlenül jöttek létre, és elég kevéssé használják a más 
tudományágakban született eredményeket. A közös érintkezési felület sokáig egye
dül a preferenciák elmélete volt.

A társadalomtudományokban rendkívül fontos preferenciák elmélete is indokolat
lanul szigorú feltételeket követel, hogy folytonos hasznosságfüggvényeket tudjanak 
megalkotni. Holott itt jóval gyengébb feltételek elegendőek lennének, hacsak nem a 
fizikából átvett apparátushoz kívánunk ragaszkodni. Itt e század derekán történt az 
áttörés, a kinyilvánított preferenciák elméletének létrejöttével. Ez az elmélet az, ame
lyen lényegében az összes társadalomtudomány cselekvéselmélete nyugszik.

Az első olyan modell, amely a társadalomtudományok valóságának sokkal meg
felelőbben írta le a megjeleníteni kívánt valóságot, a játékelmélet. Maga a játékelmé
let századunk tízes éveitől kezdve formálódott ki Boréi, Zermelo, majd Neumann 
János munkásságának köszönhetően. Az első igazán frappáns játékelméleti alkal
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mazás Zeuthen dán közgazda 1930-ban megjelent könyvében a munkaadók és a 
munkavállalók bértárgyalását próbálta elemezni, megelőlegezve már a Nash-megol- 
dást. (Harsányi János részletesen ismerteti s definiálja a fogalmat előadásában.) A 
játékelmélet főbb ágai is ebben az időben jönnek létre: az alkudozáselmélet, a ki
nyilvánított preferenciák elmélete. A sarkalatos összegző munka, Neumann és Mor- 
genstern műve 1944-ben jelent meg. Az 1950-es évek elején a közgazdaságtan, a 
pszichológia, a szociológia, a politológia és kisebb mértékben a filozófia határtudo
mányaként kialakult a társadalmi választások elmélete (social choice theory). E tu
dományban szintén igen gyakoriak a játékelméleti megfontolások. így a játékelmélet 
mint matematikai apparátus gyakorlatilag majdnem minden társada
lomtudományban nélkülözhetetlen eszközzé vált, gyakran az addig használatos ma
tematikai apparátust kiszorítva, egy sokkal egyszerűbb és elegánsabb tárgyalást 
téve lehetővé. Jó példa erre Martin Shubik Game Theory in the Social Sciences 
című könyvének második kötete, melyben az egész makrogazdaságtant hasznos
ságfüggvények nélkül, tisztán játékelméleti apparátust használva építi fel.

Ebben a közegben tevékenykedett Harsányi János, akinek a játékelméletben, a 
társadalmi választások elméletében és az etikában kifejtett munkássága ma már 
megkerülhetetlen. A játékelméletben az ő nevéhez fűződik a nem teljes információs 
játékok elméletének kidolgozása, a társadalmi választások elméletében a hasznos
ságfüggvények elméletének továbbfejlesztése, míg az etikában a Rawls elméletével 
vitatkozó teória kifejlesztése. Aki Harsányi munkásságának részletesebb elemzésére 
kíváncsi, az a játékelmélet terén elért eredményeinek értékelését Selten (1992) írásá
ban, míg a társadalmi választások elméletéhez való hozzájárulásának méltatását 
Weymark (1995) cikkében találja.

Harsányi János az ötvenes évek elején a kardinális hasznosság és a döntésel
mélet kapcsolatát vizsgálta. Mint már előbb leírtuk, a hasznosságelmélet a huszadik 
század közepén nagy változáson ment keresztül. Neumann és Morgenstern a negy
venes években a várható hasznosságelméletet axiomatizálta. Harsányi János ezt az 
elméletet fejlesztette tovább és kapcsolta a társadalmi választások elméletéhez 
(Harsányi 1953-1954). 1958-ban és 1977-ben írott cikkeiben a kanti etikával szem
ben az utilitárius etika alapjait fejti ki. Megmutatván azt az utat, hogy az egyének 
hasznosság-optimalizáló magatartása számos esetben elvezet a közjóhoz, általában 
fogalmazva is, bizonyos peremfeltételek megléte esetén az egyének számára a raci
onális magatartás -  azaz hasznosság-függvényük maximalizálása -  a morális ma
gatartás követését jelenti. A társadalom tagjai számára a helyzet átértelmezése nem 
kooperatív játékról kooperatív játékra a racionális.

1967-1968-ban publikálja a játékelméletben áttörést hozó „Nem teljes informáci
ós játékok bayesi játékosokkal” című cikkét. A gyakorlati életben számos esetben 
előfordul, hogy a játékosok sem a többi játékos stratégiájáról, sem kifizető függvé
nyeiről nem rendelkeznek információval. E cikkében megmutatja azt az utat, ahogy 
a nem teljes információs játékokat vissza lehet vezetni teljes információs játékokra.
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Harsányi János az alkudozáselmélet, a racionalitáselmélet és a társadalmi vá
lasztások elméletének összekapcsolásával foglalkozik 1977-es könyvében, mely a 
téma mindmáig legjobb összefoglalása. A könyvben az alkudozási megoldások lét
rejöttét vizsgálja különböző előfeltevések megvalósulása esetén.

Az alább következő előadás Harsányi professzor magyarországi tartózkodása 
idején, 1995 tavaszán hangzott el, laikus közönség előtt. így az előadás csak nagy 
vonásokban foglalja össze a játékelmélet alapjait és Harsányi János fontosabb tu
dományos eredményeit.
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Harsányi János

A RACIONÁLIS VISELKEDÉS ELMÉLETE

Bevezetés

Gyakran magyarázó és előrejelző erővel rendelkezik az emberi viselkedés tanul
mányozásakor az a feltevés, hogy az adott személy racionálisan viselkedett vagy 
viselkedik. E feltevés segítségével néhány meglehetősen egyszerű hipotézissel élve 
magyarázni vagy jósolni tudunk nagyszámú igen bonyolult tényt egy adott személy 
céljaival és viselkedésével kapcsolatban.

Tegyük fel például, hogy egy történész arra a meggyőződésre jut, hogy Napóle
on meglehetősen racionálisan cselekedett néhány időszakon át. Azaz Napóleon 
cselekedetei ebben az időszakban megmagyarázhatóak politikai és katonai körül
ményei segítségével -  lehetőség szerint viszonylag kevés tény felhasználásával -, 
másképpen fogalmazva, pszichológiai változók nem kellenek magatartása kifejtésé
hez. Viszont ha történészünk úgy találja, hogy Napóleon magatartása nem volt túl
ságosan racionális, ebből az következhet, hogy a meglehetősen jól definiált politikai 
tényeknek nincs olyan halmaza, amelynek segítségével magyarázni tudnánk Napó
leon magatartását. Bármely elfogadható magyarázathoz szükséges élni „mélyebb" 
motivációs tényezőkkel és néhány specifikus feltevéssel az adott személy lélektani 
mechanizmusairól.

Természetesen az a kérdés, hogy ténylegesen mennyire racionális Napóleon 
magatartása, nemcsak azért fontos, hogy megmagyarázzuk a viselkedését, de az 
esemény leírásához is. Például bármely leírás Napóleon politikai és katonai dönté
seiről nagyon hiányos lenne, még leíró szinten is, ha nem tárgyalná ezeknek a dön
téseknek a racionális vagy irracionális voltát. így nem lenne elegendő kifejteni azt, 
hogy egy adott csatában Napóleon megtámadta az ellenség jobb szárnyát. Bármely 
az adott viselkedést kielégítően magyarázó elemzésnek meg kell azt a kérdést is 
válaszolnia, hogy ez megfelelő -  vagy adott esetben kiváló -  taktikai húzás volt-e, 
avagy sem.

A racionális magatartás mint hasznosság-maximalizálás

A közgazdaságtan azt állítja, hogy a racionális magatartás a konzisztens preferenciá
kon alapszik. Ha egy adott személy preferenciái kielégítenek néhány alapvető kon
zisztencia-kritériumot, akkor ezeket a preferenciákat egy jól definiált hasznosságfügg
vény matematikai apparátusának feleltethetjük meg. így a racionális magatartás a 
hasznosságfüggvény maximalizálásának, azaz hasznosság-maximalizálásnak tekint
hető. Ebből az következik, hogy a racionális magatartásnak ezt a definícióját a hasz
nosságelméletnek (utility theory) nevezem.
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Rengeteg bizonyíték van arra, hogy ez a feltevés nem teljesül, mégis a közgaz
daságtan azon a feltevésen nyugszik, hogy az emberek preferenciái teljesen kon
zisztensek. A legtöbb közgazdász úgy tekint erre, mint hasznos leegyszerűsítő felte
vésre, úgy érvelve, hogy az a közgazdaságtudomány, melyet erre a feltevésre 
építünk, általában meglehetősen jó, ha nem is teljesen megfelelő előrejelzéseket ad 
a gazdasági rendszer működéséről.

Számos közgazdász azt az álláspontot foglalja el, hogy a közgazdaságtan hasz
nos szerepet játszhat a társadalmi magatartás változásainak magyarázatában a 
gazdasági életen kívül is. Az elmúlt száz évben például az átlagos családméret a 
legtöbb országban jelentősen csökkent. Érvelhetünk azzal, hogy a nagy család gaz
dasági előnyei lényegesen lecsökkentek, ezzel szemben a költségei nagymértékben 
megnövekedtek az urbanizáció és az iparosodás miatt. A kisebb családok iránti 
pozitív társadalmi beállítódás szintén fontos szerepet játszott.

A társadalmi beállítódások ezen változásai másfelől maguk is a gazdasági válto
zások eredményei lehetnek. Gyakran igaz a társadalomtudományokban, hogy ha
sonló kérdésekre nem tudunk egyszerű választ adni.

Döntéselmélet

Eredeti formájában a hasznosságelmélet racionális magatartáskoncepciója a „bizo
nyosság" esetére vonatkozott csak. Azaz olyan esetekre, amikor a döntéshozó biztos 
vagy majdnem biztos volt, hogy cselekedetének milyen következményei lesznek vagy 
lehetnek.

A döntéselmélet feladata ennek a racionalitásfelfogásnak a kiterjesztése a bi
zonytalanság esetére, azaz azokra az esetekre, amikor a döntéshozó bizonytalan 
cselekedetének következményeit illetően.

A modern döntéselmélet a bayesi megközelítésen nyugszik (Thomas Bayes 18. 
századi angol matematikus volt). Bayes azzal a feltevéssel élt, hogy ha nem tudjuk, 
mit hoz a jövő, akkor rendeljünk valószínűségeket a lehetséges eseményekhez és 
használjuk ezeket a valószínűségeket annak eldöntéséhez, hogy mit is tegyünk.

A bayesi megközelítésnek megfelelően a modern döntéselmélet a következőt ja
vasolja a döntéshozónak arra az esetre, ha bizonytalan döntése következményeit 
illetően. Először is valószínűségeket kell rendelnie minden lehetséges következ
ményhez a rendelkezésre álló legjobb információk alapján. Ezután ki kell számolnia 
mindegyik cselekedete várható hasznosságát a lehetséges következmények valószí
nűségei és hasznosságai alapján. A valószínűségszámítás meglehetősen egyszerű 
képletet ad a várható hasznosság kiszámításához.

Ha a várható hasznosságok ismeretesek, akkor a döntéshozó racionális maga
tartásának az felel meg, ha azt a döntést választja, amelyik a legnagyobb várható 
hasznosságot eredményezi.

Szeretném ehhez hozzáfűzni, hogy a racionális magatartásnak ez a definíciója 
csak azoknál a döntéseknél használható, amikor a döntéshozó preferenciái kielégí- 
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tenek néhány erősebb konzisztencia-követelményt, mint amilyeneket a hasznosság
elmélet esetében feltettünk.

A racionális magatartás általános elmélete

A modern döntéselmélet racionalitásfelfogása további általánosításokat igényel, mivel 
az eddigiek nem elégségesek a játékhelyzetek magyarázatához. Azaz azoknak a 
helyzeteknek a magyarázatához, ahol a végeredmény két vagy több teljesen vagy 
részlegesen eltérő érdekű szereplő cselekedeteitől függ. A játékhelyzetek maguk úgy 
tekinthetők, mint amelyek bizonytalanságot tartalmaznak, mivel egyik játékos sem 
jelezheti előre a tényleges kimenetelt vagy akár a lehetséges kimenetelek valószínű
ségét.

Pontosabban fogalmazva, egyik játékos sem tud ilyen előrejelzéseket tenni a 
helyzetek játékelméleti elemzése nélkül, és ilyen elemzéseket a klasszikus döntésel
mélet nem tud adni.

A hasznosságelmélet, a döntéselmélet és a játékelmélet mellett az etika az, ame
lyet a racionális magatartás általános elmélete részének tartok, mint ahogy azt ko
rábbi publikációimban a morális magatartás döntéselméleti megalapozásával bizo
nyítani próbáltam. (Pontosabban, amellett érveltem, hogy a morális magatartás 
definiálható mint a racionális egyének magatartása, akik tudatában vannak annak, 
hogy hasonló valószínűséggel kerülhetnek bármely pozícióba az adott társada
lomban. Ezért a morális magatartás definiálható mint a társadalom összes egyénei
nek az általános hasznossági szint maximalizálására irányuló cselekvése.)

A racionális magatartás általános elméletének különböző ágait mutatja be a kö
vetkező ábra:

-- bizonytalanság esetén: hasznosságelmélet
egyéni

/  '/ -  bizonyosság esetén: döntéselmélet
racionális ' 
magatartás

\

•

- érdekek konfliktusa: játékelmélet
csoport

. közösség közös
érdekeinek elősegítése: etika

A legjobb válaszok és a Nash-egyensúly

Az alábbiakban a játékelmélet néhány alapgondolatát tárgyalom. Tegyük föl, hogy az 
adott / játékos valamely sí stratégiát alkalmaz a játék során. Tegyük fel továbbá azt is, 
hogy ismerve a többi játékos stratégiáit, ez az sí az összes stratégia közül a legma
gasabb hozamot eredményezi. Ekkor S j-t a legjobb válasznak nevezzük az adott
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játékos stratégiái közül. Nash-egyensúlyról akkor beszélünk, amikor az összes játé
kos stratégiája a legjobb válasz a többi játékos stratégiáira.

A Nash-egyensúly gondolata John Nash-től származik, akit szintén 1994-ben tün
tettek ki Nobel-díjjal. Nash megmutatta azt is, hogy minden véges játéknak van 
legalább egy egyensúlyi pontja. (Számos esetben több egyensúlyi pont létezik.)

Kooperatív és nem kooperatív játékok

Nash felosztotta a játékokat kooperatív és nem kooperatív játékokra. A kooperatív 
játék olyan játék, melyben a játékosok közötti együttműködés kikényszerítódik. Nem 
kooperatív játékokról akkor beszélünk, amikor a játékosok között nem lehet egyessé- 
get kikényszeríteni.

Egy nem-kooperatív játék a játékosok adott stratégiái esetén akkor és csak akkor 
stabil, ha létezik Nash-egyensúly. Stabil, ha létezik Nash-egyensúly, mivel ebben az 
esetben az egyes játékosok stratégiái a legjobb válaszok más játékosok stratégiái
ra, így egyik játékos sem akar ebből az állapotból kimozdulni, más stratégiát vá
lasztva. Másfelől a játék nem lesz stabil, ha nincs Nash-egyensúlyi pont, hiszen 
ebben az esetben mindig lesz legalább egy játékos, akinek a stratégiája nem a 
legjobb válasz, és ezért érdekelt lesz abban, hogy új stratégiát válasszon.

A kooperatív játékok esetén még akkor is stabil lehet, ha egy stratégia-kombiná
ció nem Nash-egyensúly, amennyiben a játékosok egyezségre jutnak, hogy ezt a 
stratégia-kombinációt válasszák.

Egy példa a fenti elméletre

Tekintsük a következő G játékot:

81 82
A1 2,2 0,3
A2 3,0 1,1

G* játék

Ebben a játékban az A játékosnak két stratégiája van, A1 és A2, míg а 8 játékosnak 
szintén két stratégiája van, S1 és 62. A táblázat négy mezőjében az első szám az A 
játékos nyereményét, míg a második szám a 6 játékos nyereményét jelenti. Ha a 8 
játékos 81 stratégiát használja, akkor az A játékos legjobb válasza erre A2 stratégia, 
mivel három nagyobb, mint kettő, azaz így maximalizálja a nyereményét. A fenti 
tényt lefelé mutató nyíllal jelzem. Ha a 8 /átékos 82 stratégiát választja, akkor az A
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játékos legjobb válasza ismét A2, mivel egy nagyobb nullánál. Ezt a tényt a táblázat 
jobb oldalán lefelé mutató nyíllal jelzem. Másfelől, ha az A játékos A1 stratégiát 
választja, akkor a 8 játékos legjobb válasza B2 stratégia, mivel három nagyobb, 
mint kettő. Hasonlóan, ha az A játékos A2 stratégiát választja, akkor В játékos leg
jobb válasza 62, mivel egy nagyobb, mint nulla. Ezt a két tényt a két megfelelő nyíl 
jelzi.

Világos, hogy az egyetlen Nash-egyensúlyi pont az (A2 62) stratégiapár, mivel 
egyedül ez a kölcsönösen legjobb választ tartalmazó pont. Geometriailag ez azt a 
tényt jelenti, hogy a táblázat jobb alsó négyzete az egyedüli, ahova mind a függőle
ges, mind a vízszintes nyilak mutatnak.

így, ha ezt a játékot mint nem kooperatív játékot játsszák, akkor a Nash-egyen- 
súly (A2 62) stratégiapár lesz, szokás ezt a nem kooperatív megoldásnak is nevez
ni.

Ha a játékot mint kooperatív játékot játsszák, akkor az (A1 61) stratégiapár lesz a 
megoldás, s ezt kooperatív megoldásnak nevezik. A játék teljesen szimmetrikus a 
két játékosra nézve, ezért valószínűtlen az, hogy bármelyik játékos egyetértene 
olyan megoldásban, amely számára alacsonyabb nyereséggel járna, mint a másik 
játékos számára. Ez kizárja az (A1 62) és (A2 61) stratégiapárokat mint lehetséges 
megoldásokat. így marad az (A1 61) és az (A2 62) stratégiapár. Mivel az utóbbi 
kisebb nyereséget eredményez mindkét játékos számára, ezért a valószínű vég
eredmény az (A1 61) stratégiapár.

Megjegyezzük, hogy az előbb elemzett játék kifizetési struktúrája többé-kevésbé 
hasonlatos a fogoly-dilemma néven közismert játékhoz. A fogoly-dilemma játékkal 
szokás illusztrálni a kooperatív és a nem kooperatív megoldások közötti különbsé
get.

Nem teljes információs játékok

Teljes információs játékról akkor beszélünk, ha az összes játékos teljes információval 
rendelkezik a játékot meghatározó összes paraméterről, így a különböző játékosok 
kifizető függvényeiről, lehetséges stratégiáiról és a többi játékos fenti tényeket érintő 
informáltságáról. Nem teljes információs játékról beszélünk az összes ettől eltérő
esetben.

A klasszikus játékelmélet jelentős korlátja volt az, hogy nem tudta kezelni a nem 
teljes információs játékokat. A gyakorlati életben elforduló legfontosabb játékok, já
tékelméleti helyzetek nem teljes információs játékok: a játékosok csak korlátozott 
ismeretekkel rendelkeznek a többiek kifizető függvényéről (azaz a többiek valódi 
céljairól a játékban) és keveset tudnak a többi játékos stratégiáiról és a rendelkezé
sükre álló információról.

Az elmúlt néhány évben megoldás született arra, hogyan lehet ezt a nehézséget 
feloldani. Tekintsünk egy példát. Tegyük föl, hogy a fegyverkorlátozási tárgyalásokat 
akarjuk elemezni a hidegháború idején az Egyesült Államok és a Szovjetunió között.
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Az alapvető nehézség az, hogy egyik tárgyaló fél sem ismerte a másik tényleges 
szándékait és technikai lehetőségeit. (Viszonylag megbízható információkkal rendel
kezhettek egymás aktuális fegyverkészletéről, de nagyon keveset tudtak a katonai 
fejlesztésekről, amelyeket a másik fél a fegyvergyártásban alkalmazott.) A következő 
modellt használhatjuk. Az amerikai játékos -  jelöljük A-val -  és az orosz játékos -  
jelöljük fl-rel -  különböző lehetséges típusú lehet. Például az orosz játékos lehet f l 1 
típusú, rendkívül békés szándékú és az új fegyvertechnológiákról kevés tudással 
rendelkező személy, azzal az elképzeléssel, hogy az amerikai játékos szintén békés 
szándékú, de új fegyverkezési technológiákat kíván alkalmazni. Lehet az orosz játé
kos R2 típusú is, aki ugyanolyan, mint az fl1, azzal a különbséggel, hogy az ameri
kai játékosról rendkívül agresszív szándékokat tételez fel. Az orosz játékos esetleg 
lehet R3 típusú is, aki megint más tulajdonságkombinációkkal jellemezhető -  és így 
tovább.

Hasonlóan, az amerikai játékos is lehet A1, A2, A3 stb. típusú, különböző tulaj
donságok kombinációjával az új technológiák alkalmazását, az orosz szándékokat 
stb. illetően.

A játékot a következőképpen játsszák. A játék kezdetén egy hipotetikus sorsolás 
dönt, hogy milyen amerikai és orosz játékostípus vesz részt a játékban. Mindegyik 
lehetséges (Ai flj) játékospárhoz rendeljünk előre egy py valószínűséget. Amikor egy 
adott (Ai flj) párt kiválasztunk, lejátsszák a játékot. Mindegyik játékos tudja a saját 
típusát, de nem vesz tudomást az ellenfele aktuális típusáról, ellenben az ellenfél 
összes lehetséges típusához hozzá tud rendelni egy valószínűséget annak megfele
lően, hogy milyen valószínűséggel lesz az ellenfél az adott típusú, hiszen ismeretes 
a py valószínűség.

Ez a modell lehetővé teszi, hogy az eredeti G játékot, amely nem teljes informáci
ós játék volt, felcseréljük egy új, G játékra, amely már teljes információs játék lesz, 
és játékelméleti szempontból nézve megegyezik az eredeti G játékkal.

A G játék teljes információs játék, mivel feltevéseink mellett mindkét játékos is
meri a py valószínűségeket (még ha egymás aktuális típusát nem is), és ez lehetővé 
teszi, hogy kiszámítsuk a játékosok saját és egymásra vonatkoztatott kifizető függ
vényeit az új játékban.

Másfelől mivel a G játék teljes információs, szemben az eredeti G játékkal, ez a 
tény lehetővé teszi a játékelméleti elemzést. Gyakran számos, a valódi életben elő
forduló játékelméleti helyzet nem teljes információs játék, és ez az új megközelítés 
lehetővé teszi a valódi életben előforduló játékok játékelméleti elemzését. Ez nagy
mértékben elősegítette a játékelméleti modellek alkalmazását a matematikai közgaz
daságtanban.
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TÁJÉKOZÓDÁS

A SZOCIOLÓGIA DISZCIPLINÁRIS HELYZETE 
MAGYARORSZÁGON*

B e s z á m o ló  a z  M TA  IX. O sztá lya  szá m á ra

Készítették: Némedi Dénes és Róbert Péter
Megvitatta az MTA Szociológiai Bizottsága 1995. október 4-én

1. A diszciplína jellemzése a nemzetközi trendek tükrében; nemzetközi, 
hazai prioritások összevetése

A szociológia hazai diszciplináris helyzetének értékelését megkönnyíti, ha a tudo
mányterület nemzetközi, illetve hazai trendjeiből indulunk ki, s erről rövid áttekintést 
adunk. E feladat nem megkerülhető, még ha a szociológia helyzetének reális felmé
rése nem is könnyű, sem a nemzetközi trend, sem a hazai tudományfejlődési ten
denciák nem világosak. A teljesség igénye nélkül a következő vonásokat kívánjuk 
kiemelni:

1. Napjaink társadalmi átalakulásai olyan kutatási kihívásokat jelentenek a szocio
lógia számára, s olyan kérdések megválaszolását igénylik, amelyekhez a szocioló
gia egyre fokozódó mértékben hasznosítja más társadalomtudományok, mint a 
közgazdaságtan, politológia, demográfia, statisztika, pszichológia tudományos meg
közelítéseit, vizsgálati módszereit. A perspektíva ilyen kitágulásának az árnyoldala 
ugyanakkor az, hogy a megelőző időszakhoz képest a szociológia iránti közér
deklődés, az egyetemi hallgatói létszámra is kiható módon, valamelyest csökkent. A 
szociológián belül folytatódott az egymás felé zárt kutatóközösségek kialakulásának 
tendenciája, s ez az integrálódással ellentétes folyamatokat is elindított.

2. Miközben a kutatások interdiszciplináris jellege fokozódik, a szociológiai vizs
gálatokra továbbra is jellemző a társadalmi folyamatok feltárásának és értelmezésé
nek általános igényével fellépő elméleti modellekben gondolkodó munkák s az 
egyes konkrét problémákra irányuló, kis részkérdésekre koncentráló, nagy módszer
tani műgonddal elvégzett elemzések divergenciája.

3. Az előbb említett divergencia mellett megfigyelhető egy másfajta kettősség is 
a szociológiai gondolkodásban, illetve kutatómunkában, s ez az olyan vizsgálatok 
fokozatos szétválása, amelyek vagy tudományos alapkutatás formáját öltik, vagy

* Az MTA 1996. évi országgyűlési jelentéséhez a Szociológiai Bizottság beszámolót készített. 
Szerkesztőségünk úgy véli, hogy ez a vitaanyag számot tarthat a szociolágus társadalom 
érdeklődésére. Közlésével elő kívánjuk segíteni a szociológia sokoldalú önreflexióját, ezért 
szívesen helyt adunk hozzászólásoknak.
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policy jellegű, döntéselőkészítő tanulmányok. Az előbbiek célja elsősorban tudo
mányos ismeretek megszerzése, összefüggések feltárása, oksági mechanizmusok 
kiderítése, az utóbbiak viszont olyan szakértői anyagok, amelyek politikai, gazdasági 
döntéseket kívánnak minél szakszerűbben megalapozni, előkészíteni.

4. Végül, mind az oksági, mind a leíró jellegű szociológiai elemzések jellegzetes 
vonása, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a vizsgált témák tekintetében az időbeli tren
dek feltárására, illetve hogy a kutatási kérdéseket térben és időben komparatív 
megközelítésben vizsgálják, a nemzeti kutatási eredmények nemzetközi összeha
sonlítások viszonyrendszerébe helyeződnek.

★  *  ★

Az évtized fordulóján, a rendszerváltás után, a hazai szociológiában kétféle feladat 
merült fel. Az egyik a szakmai professzionalizálódás igényét fogalmazta meg mint 
olyan elsőszámú követelményt, amelyet a szakmának maga elé kell állítania. Ez a 
követelmény vonatkoztatható mind a tudományos alapkutatásokra, mind a döntés
előkészítő szakértői tanulmányokra. A másik igény a demokratizálódás és politikai 
pluralizmus lehetőségeit kihasználva inkább szélesebb olvasóközönségre számító 
publicisztikusabb és a politikai kérdésekhez közvetlenül is hozzászóló szociológiai 
írások ideáját követte. Míg a rendszerváltás utáni első években felmerült annak a 
veszélye, hogy a szociológiai kutatások, illetve az eredmények értelmezése politikai 
törésvonalak mentén realizálódik, az utóbbi években inkább beszélhetünk ezen a 
téren is a normális pluralizálódás kialakulásáról.

Vajon „válságban" van-e a hazai szociológia, mint azt a szakma jeles művelői 
közül többen megfogalmazták?

Azok, akik a válság-diagnózist elutasítják, komoly érveket tudnak felsorakoztatni. 
Nem következett be a szociológiai tudományos intézményrendszer szétesése, sőt 
jelentős pozitív változások is végbementek. Nem alakult ki a szociológián belül az 
egyes, egyébként markánsan elkülönülő csoportok között olyan belháború, amely a 
kommunikációt lehetetlenné tette volna. A szakmai produkció nem esett vissza, fon
tos eredményekre lehet hivatkozni. Nem omlottak össze a szakma nemzetközi kap
csolatai, a „tranzitológia" iránti nemzetközi érdeklődést a hazai szociológia 
megfelelően ki tudta használni.

Akik válságot látnak, ezt többek közt a szakma közérzetében és öndefiníciójában 
látják. E válságtudat kognitív nagy súlyt tulajdonítanak annak a frusztráció-érzésnek, 
hogy a szakma (egyébként más társadalomtudományokhoz hasonlóan) nem tudott 
eddig átfogó modellt kialakítani a végbemenő átalakulás értelmezésére (ahhoz ha
sonlót, amilyet a struktúrakutatások kínáltak valaha a szocalizmus reformista kritikája 
számára), hogy az a szerepkészlet, amelyet a korábbi évtizedek reformista szocioló
giája kialakított, elértéktelenedett.
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Strukturális válságtényezőket is fel lehet sorolni. A szociológia (más társada
lomtudományokhoz hasonlóan) az általános pénzhiány közepette bizonyos mértékig 
szükségszerűen kommercializálódik.

A gondok része a szociológusképzés nem kielégítő színvonala. Az egyetemeken 
az elmúlt években egyfelől a képzés mennyiségileg bővült, a hallgatók létszáma 
növekedett -  ennyiben ez a „válság" ellen szól. Ugyanakkor a korábbi években sem 
állt rendelkezésre megfelelő mértékben és színvonalon a személyi és tárgyi infrast
ruktúra ahhoz, hogy a megnövekedett számú hallgatók a legkorszerűbb tudást kap
hassák meg. Az egyetemeket sújtó pénzügyi megszorítások azzal fenyegetnek, 
hogy teljesen szétzilálják a szakmai képzést.

A hazai szociológia a szocializmus évtizedeiben egy igen sajátos szocializáción 
ment keresztül, amely nem szolgálta a tudományos vitakultúra, illetve teljesítmény
értékelés kialakulását. A politikai támadások elleni folyamatos védekezési kényszer 
légkörében a tudományos minőség kritériumai nem mindig érvényesülhettek. Ma 
viszont égető szükség lenne egy olyan tudományos közeg kialakításra, amelyet a 
kritikai nyilvánosság, a belső kritika, a nyilt vitakultúra jellemez. Ebben a közegben 
létrejöhetne egy olyan szakmai követelményszint, amely a különböző intézményi 
(akadémiai, egyetemi, stb.) követelményrendszerek számára is alapul szolgálhatna. 
Ma sokszor a pénzügyi restrikciókkal szemben tömörülnek egységbe a szociológu
sok, s a kifelé való legitimációs kényszer megnehezíti egy, a professzionális színvo
nalat a középpontba állító szakmai követelményrendszer kidolgozását.

Ha összehasonlítjuk a nemzetközi és a hazai prioritásokat a kutatások tematikáját 
tekintve a szociológiában, mind az igények, mind a lehetőséges terén tapasz
talhatunk bizonyos különbségeket.

1. A kelet-európai rendszerváltás nem pontosan azokat a témákat állítja a kutatás 
középpontjába, mint a tőkés társadalmak integrációs átalakulása. Nálunk a társadal
mi egyenlőtlenségek növekedése, az átalakulás nyerteseinek és veszteseinek meg
találása nagyobb hangsúlyt kap, miközben a nálunk jobb anyagi-gazdasági 
viszonyokkal jellemezhető társadalmakban az átalakulás költségei okozta feszültsé
gek könnyebben kezelhetők. Érdekes ugyanakkor, hogy ezzel együtt a társada
lompolitikát, szociálpolitikát megalapozó szociológiai kutatások mégsem kapnak 
kellő prioritást nálunk.

2. A nemzetközi kutatási trendek tükrében mutatkoznak olyan témák (nőkutatás, 
kulturális különbségek és multikulturális befogadóképesség, etnikai metszetek, 
posztmodernizmus, posztmaterializmus), amelyek ott jelentős prioritást kapnak, s 
amelyek a hazai kutatásokban csak jóval kisebb súllyal jelennek meg. Emögött sok
szor a szűkös finanszírozási lehetőségekre való hivatkozás húzódik meg, s olyan
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érvek hangzanak el, hogy a mi fejlettségi szintünkön e témák egy része még nem 
releváns, főleg, amikor az igazán aktuális kérdések vizsgálatára sincs elég pénz.

3. A nemzetközi összehasonlító vizsgálatok, illetve az időbeli trendekre vonatkozó 
kutatások, amelyek a nemzetközi prioritások tükrében szintén a legpreferáltabbak 
közé tartoznak, nálunk nem eléggé támogatottak. A legnagyobb gond itt az, hogy 
ezek a kutatások az átlagnál általában költségigényesebbek. Ezeknek a nemzetközi 
szintet jobban közelítő mértékben való támogatása azt jelentené, hogy jóval keve
sebb kutatásnak jutna a mainál több pénz, míg a mai támogatási gyakorlat inkább 
több kutatást támogat viszonylag kevés pénzzel. A prioritások tekintetében a szak
mán belül nem alakult ki konszenzus.

A hazai szociológia színvonala nem marad el a nemzetközi szociológia átlagszínvo
nalától, legfeljebb az élmezőnytől. Ezt mutatja, hogy a hazai szociológusok nemzet
közi konferenciákon való részvétel, külföldi egyetemeken való oktatás alkalmával 
rendszerint jól megállják a helyüket. A következő időszak kérdése, hogy a hazai 
szociológia ebből a pozícióból lefelé, a pénztelenség által is meghatározott igényte
lenség felé mozdul-e el, vagy ki tudja használni intellektuálisan a korszakos válto
zások kihívását, s lépést tud tartani a szociológia központjaiban végbemenő fejlő
déssel.

2. A diszciplína hazai kutatási feltételeinek minősítése. Személyi, intéz
ményi feltételek

A vizsgált 1989-1995-ös időszakban a szociológia helyzetét hosszú távon alapvető
en befolyásoló intézményi változások történtek.

a .) A  k u ta tó in té z e ti h á ló z a t

Erre az időszakra esett a magyar szociológia intézményesülésében úttörő szerepet 
játszó MTA Szociológiai Kutató Intézet kettéválása. A kettéválás nem járt súlyos in
tellektuális veszteséggel. (Az MTA-kutatóintézetek létszámának alakulására lásd az
1. táblázatot.)
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1. táb láza t
MTA s zo c io ló g ia i in té ze te i és ku ta tó csopo rtja i

Év Intézmény Teljes
állású
kutató

Részfoglal
kozású
kutató

Nyugdíjas
kutató

Akadé
mikus

Nagy
doktor

Kandi
dátus

1989 Szociológia Intézet 44 4 2 0 3 13
1990 Szociológia Intézet 43 2 1 0 3 14
1991 Szociológia Intézet 46 0 3 0 2 19
1992 Szociológia Intézet 24 2 2 0 2 6

Konfliktuskutató Intézet 27 0 0 0 1 10
1993 Szociológia Intézet 28 2 1 0 3 11

Konfliktuskutató Intézet 24 0 1 0 1
Kommunikációelméleti
Tanszéki Kutatócsoport 8 n i n c s a d a t

1994 Szociológia Intézet 30 4 1 0 4 11
Konfliktuskutató Intézet 25 1 1 0 1
Kommunikációelméleti
Tanszéki Kutatócsoport 10 n i n c s a d a t

1989 folyamán végbement a korábbi MSZMP KB Társadalomkutató Intézet átalaku
lása. Az Intézet a nyolcvanas években tudományosan nagy teljesítményekre képes, 
interdiszciplináris műhellyé vált. Ez a műhely megszűnt. A műhely jellegadó szemé
lyiségei nagyobbrészt még 1989 során eltávoztak. A maradék intézet átalakult az 
MTA Politikai Tudományok Intézetévé, ahol a szociológia szerepe marginális (lásd a 
2, táblázatot.)

2. táblázat
A Társadalomtudományi Intézet átalakulása

Év kutatók száma ebből szociológus
1989 70 kb. 24
1990 24 kb. 7
1995 30 3

Megszűnt a szociológiai kutatásoknak is otthont adó, tehát ugyancsak interdiszcipli
náris Népművelési Intézet, maradék szociológus kutatógárdája beolvadt az MTA 
Szociológiai Intézetbe.

A jelzett időszakban vált a TÁRKI jelentős tudományos, módszertani és piaci tár
sadalomkutató intézetté.

Szociológiai kutatás (általában kis kutatói létszámmal) számos más intézetben is 
folyik. Jelenleg azonban nem áll rendelkezésünkre olyan adatbázis, amely alapján 
teljes egészében át tudnánk tekinteni az országos helyzetet.

Ellentmondásos fejlemény, hogy miközben a nemzetközi szintéren -  a szocioló
gia alágazatokra bomlásától, ’szektásodásától’ nem függetlenül -  a szociológia és a
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rokon társadalomtudományok kapcsolatai erősödnek, nálunk az utóbbi öt évben 
éppenséggel leépültek ennek az interdiszciplinaritásnak az intézményi feltételei. A 
társadalomtudományok közti integráció intézményi feltételeit vélhetőleg az egyetemi 
szférában lehet újrateremteni (pl. társadalomtudományi karok formájában -  ennek a 
terve az ELTE-n újra felvetődött).

b )  E g y e te m e k

A szociológia helyzetét azokon a területeken, ahol intézményesedése leghamarabb 
és legteljesebben végbement (Nyugat-Európában és Észak-Amerikában) az hatá
rozza meg, hogy a kiterjedt egyetemi képzés mellé nem alakult ki hasonlóan kiter
jedt szociológiai professzió. A szociológiai egyetemi képzés nem (a szó szigorú 
értelmében vett) szociológusokat képez, hanem olyan felsőfokú végzettségűeket, 
akik elsősorban a tercier szektorban, nagyon különböző munkakörökben és szak
mákban helyezkednek el. A szociológiai képzés e tekintetben élesen különbözik a 
hagyományos szakmai képzéstől (orvosok, jogászok, tanárok), és rokon bizonyos 
fokig a filozófiai és a politológiai képzéssel.

Nálunk az utóbbi öt évben kezdett el bővülni a szociológus képzés. Szakos kép
zés ma 6 intézményben folyik, ahgol 109 főállású oktató 1190 diákot oktat. (Az 
oktatói és hallgatói létszámadatokra lásd a 3. és 4. táblázatot.) Az impozáns hallga
tói létszámnövekedés nem feledtetheti, hogy a nappali szakos szociológusok ará
nya az egész egyetemi hallgatóságban feltehetően még mindig lényegesen 
alacsonyabb, mint a nyugat-európai egyetemeken.1 A szociológus képzés bővülése 
várhatóan komoly feszültségeket fog magával hozni (pl. az elhelyezkedés területén). 
Úgy véljük, hogy ezek a feszültségek nem egy válságos helyzetből keletkeznek, 
hanem adaptációs feszültségek, amelyeket vállalni kell a felsőoktatási szerkezet mo
dernizálódása érdekében.

3. táblázat
A szakképzést folytató tanszékek és intézetek fő- és mellékállású oktatói

Intézmény 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

BKE fó 20 21 20 21 21 20 19
mellék 4 3 4 5 4 5 6

ELTE fő 31 43 49 n.a. 50 50 48
mellék 5 3 3 n.a. 5 6 8

JATE fő n.a. 7 7 4 4 4 4
mellék n.a. 0 0 0 0 1 1

JPTE fő n i n c s a d a t 3
mellék n i n c s a d a t 0

KLTE fő n i n c s a d a t 12
mellék n i n c s a d a t 0

MME fő n i n c s a d a t 23
mellék n i n c s a d a t
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4. táblázat
A szakképzést folytató tanszékek és intézetek nappali és esti/levelező hallgatóinak száma

Intézmény 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

BKE nappali 108 108 36 n.a. 64 85 80
esti 0 0 0 n.a. 0 0 0

ELTE nappali n.a. 92 164 237 317 387 458
esti n.a. 139 140 118 150 197 146

JATE nappali 0 0 12 27 39 58 76
esti 0 0 2 6 10 26 49

JPTE nappali 0 0 0 0 0
esti 0 0 0 0 0

KLTE nappali 0 0 0 n.a. n.a. n.a. 241
esti 0 0 30 n.a. n.a. n.a. 162

MME nappali 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 302
esti 0 0 n.a. n.a. n.a. 0

Megjegyzés: Az adatok a BKE esetében 1989-ben és 1990-ben a szociológia szak és szo
ciológia blokk II. féléves, 1991-től a szociológia és társadalompolitika szakirány 
létszámára vonatkoznak. Az ELTE és KLTE esetében a szociológia, szociálpoliti
ka és szociális munka szakos hallgatók együtt szerepelnek.

•

Az egyetemi szférában az utóbbi öt évben pozitív és negatív változások is történtek. 
A korábban is szakos képzést végző ELTE és BKE mellett előbb Miskolcon, majd 
Szegeden és Debrecenben is megindult a szociológus képzés. A tudományos mi
nősítési rendszernek az egyetem irányába való eltolása (a PhD2 bevezetése és a 
habilitáció intézményének a megteremtése) ugyancsak növeli az egyetemek súlyát. 
Ezzel a szociológia helyzete közeledett a ’nyugati’ normához: míg korábban az erő
sen intézményesült kutatóintézeti hálózat mellett a szociológia egyetemi ága alulfej
lett volt3, mostanra a szociológia egyetemi ága tudományos erőben és teljesítmény
ben a kutatóintézetivel egyenrangúvá vált. A szociológia sorsa a továbbiakban attól 
függ, sikerül-e fenntartani, illetve megvalósítani a kutató egyetem koncepcióját (a 
domináns ’nyugati’ modellt).

A legutóbbi költségvetési megszorítások nem ebbe az irányba hatnak: az egye
temeket a nagy hallgatói tömegeket felszínesen oktató intézményi formák felé szorít
ják, a magasabb óraszámok kikényszerítésével diszpreferálják a jelentős tudo
mányos teljesítményt felmutató oktatókat, az alacsony fizetések elvándorlásra kész
tetik a legjobb teljesítményt felmutatókat. Minthogy a szociológia intézményi bázisa 
most már nagyobbrészt az egyetem, a szociológia tudományos színvonala közvet
len veszélybe került. Az egyetemek szétzilálódása és hanyatlása hosszabb távon a 
szociológia intézményesedése terén elért összes eredményt veszélyezteti.

Különösen fontos felfigyelni arra, hogy e változások nem egy bejelentett és legiti
mált koncepció jegyében, hanem homályos jelszavak kíséretében (hivatkozás az ok- 
tató/hallgató arányra), egyoldalú fiskális szempontokat érvényesítve és verbálisán a
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korábbi felsőoktatásbarát célokat fenntartva mentek végbe. A célok homályossága 
elősegítette lobbycsoportok nyilvánosan legitimálhatatlan szempontjainak az érvé
nyesítését.

c )  M a g y a r  S z o c io ló g ia i Társaság

Az MSZT már jelentős tagsággal és kialakult szervezeti formákkal rendelkezett 
1989-ben. Az érdeklődés iránta folyamatosan nőtt. (A taglétszám alakulására lásd 
az 5. táblázatot.) Az MSZT nemcsak a szociológiát tudományosan művelőket fogja 
át, hanem a szociológia iránt érdeklődőket is. Ezért szerepe van abban is, hogy a 
szociológia eredményei a szélesebb nyilvánosságban is megjelenjenek.

5. táblázat 
Az MSZT tagsága

kb. 520 
kb. 680 

765 
840

1989
1991
1993
1995

Az MSZT leglátványosabb tevékenységi formája a kongresszusok szervezése vo lt4

d ) K ö z v é le m é n y -k u ta tá s

1989-1990-ben ment végbe a közvélemény-kutatás tulajdonképpen régen esedé
kes leválása a tulajdonképpeni szociológiai tudományról. Korábban a szociológiai 
tudományosság egyfajta védelmet jelentett a politikailag kényes helyzetben levő 
közvélemény-kutatóknak. Az önálló piaci megrendelők megjelenése, a politikai plu
ralizmus, a nagy nyugati közvéleménykutató vállalkozások megjelenése új típusú, 
kommerciális intézetek kialakulásához vezetett. A szociológiai tudományosság és a 
közvélemény-kutatás közt a szálak természetesen nem szakadtak el. Ennek fenntar
tására hivatott többek közt a Tömegkommunikáció TKCS, amely az ELTE ВТК Pszi
chológiai Intézete mellett működik. A kommerciális intézetek is közreműködnek a 
szociológiai kutatások lebonyolításában, munkatársaik részt vesznek a szakmai kö
zéletben.

e) A  k u ta tá s  finansz írozása

A finanszíiozás legfontosabb forrása az OTKA volt. (A finanszírozás legfontosabb 
adataira lásd a 6. táblázatot.)
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6. táb láza t
S zo c io ló g ia i O TKA-páiyázatok 1991 -199 5

1991 1992 1993 1994 1995

A szociológia 
részesedése 
a társadalom- 
tudományokon belül 
százalékban 18,50 19,70 16,70 14,20 15,30

Elfogadott 
pályázatokra jutó 
összeg EFt tem. 167150 26102 29440 21400 104374

ifj. 0 6260 6690 4172 10648

Elfogadott
pályázatok száma tem. 72 35 48 24 74

ifj. 0 14 12 8 17

Egy elfogadott 
pályázatra

jutó összeg EFt tem, 2321,5 745,7 613,3 891,6 1410,4
ifj. 0 447,1 557,5 521,5 626,3

Egy elfogadott 
pályázatra

jutó összeg tem. 2321,5 606,35 407,31 498,85 605,97

1991 -es árakon 
számolva ifj. 363,55 370,22 291,78 269,08

A pályázatonkénti támogatási összegeket két tényező alakította: az OTKA egészé
ben csökkenő forrásai és a zsűrik két ellentétes elv (mindenkinek egy kicsit contra a 
kevés jobbaknak és/vagy befolyásosaknak sokat) közti vívódása. Ha az 1991 közötti 
jelentős inflációt is tekintetbe vesszük, a támogatási összeg zsugorodása egyér
telmű.

A szociológiai kutatás támogatásában nem hanyagolható el az OTKA-n kívüli for
rások (elsősorban alapítványok) szerepe5, de a tudományos kutatás folyamatossá
gának fenntartását mégis az OTKA lenne hivatott biztosítani. Az egyetemek és a 
kutatóintézetek erre szolgáló költségvetési forrással nem rendelkeznek. A források 
reálértékben aggasztó méretű apadására (egyelőre nem lehet látni, hogy ez az apa
dás mikor fog megállni) két válasz lehetséges:

-  a zsűrik továbbra is biztosítani akarják a kutatási lehetőséget a kutatók relatíve 
széles köre számára, de az eszközök elégtelensége lehetetlenné fogja tenni a tudás
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bővített újratermelését, s ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a szakma válsága eljelenték- 
telenedésével oldódjon meg;

-  a 'survival of the fittest’ szorgalmazásával a csökkenő forrásokat kevés kutató 
között osztják fel; ebben az esetben a kiválasztásban egyaránt szerepet fog játszani 
a tudományos teljesítmény és a befolyás, a szakmán belül éles konfrontáció fog 
kialakulni, s a tudományos teljesítmény alapvetően az intézményes hatalom függvé
nye lesz -  ami vélhetőleg ugyancsak a színvonal esését fogja eredményezni.

A szociológiai kutatás pénzügyi válsága természetesen csak része a magyaror
szági tudományos kutatás egésze, szélesebben az egész innovációs tevékenység 
válságának. A rendelkezésére álló források az egész K+F területen szűkültek. (Lásd 
Tamás Pál; A magyar tudomány nemzetközi környezete. Meghatározó trendek és 
mechanizmusok. Vitaanyag. Kézirat) Egy olyan trend rajzolódik ki, amelyben Ma
gyarország az európai munkamegosztásba alapvetően alacsonyabb bérszínvonala 
révén a centrumból importált technológia felhasználásával mint 'bedolgozó' kapcso
lódik be. Egy ilyen regionális munkamegosztásban nincs szükség magas színvonalú 
hazai tudományosságra. Az egyetemeken a rosszul fizetett és szakmailag egyre 
gyengébb szociológus tanárok (ők fogják a szociológus társadalom zömét alkotni) 
egyre több felkészületlen és motiválatlan, anarchikusán lázongó hallgatót fognak ok
tatni. Ebből a perspektívából még a hetvenes-nyolcvanas évek is aranykornak fog
nak tűnni.

3. A tudományos utánpótlás helyzete; lehetőségek és problémák

A tudományos 'utánpótlás' fő csatornája korábban a TMB által kontrollált minősítési 
rendszer volt. A tág értelemben vett szociológia területén az 1995. áprilisi adatok 
szerint 4 akadémikus, 23 nagydoktor és 131 kandidátus működött.

A vizsgált időszak legfontosabb fejleménye az volt, hogy a jogszabályi változások 
következtében megszűnt a korábbi, 1+2 fokozatú tudományos előmeneteli rend
szer, és a tudományos minősítés lényegében az egyetemek ellenőrzése alá került. 
Ez a változás összhangban lett volna azzal, hogy a tudományos kutatás súlypontja 
is az egyetemek felé tolódik el. A tudományos kutatással kapcsolatos problémákról 
fentebb szóltunk.

Az új minősítési rendszer első lépcsőfoka a PhD cím megszerzése. Az ország
ban két tanszék, illetve intézet nyerte el az akkreditációt PhD program indítására: a 
BKE Szociológia Tanszéke és az ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézete (ez 
utóbbi szociológiai és szociálpolitikai programra egyaránt). A jelenlegi hallgatólét
szám: BKE: 45, ELTE: 29 szociológia, 11 szociálpolitika. A képzés 1993-ban indult 
el szociológiából (a BKE és az ELTE közös szervezésében, a két MTA szociológiai 
kutató intézet részvételével), 1995-ben szociálpolitikából. A programokat korai lenne 
még értékelni. 1996-ban várható az első dolgozatok megvédése. Akkor fog kiderül
ni, hogy valóban a korábbi egyetemi doktori dolgozatoknál magasabb színvonalú
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dolgozatok születnek-e. A programokat működtető intézmények is csak az oktatás 
első két éve, a szigorlatok letétele után lesznek képesek a tapasztalatok átfogó 
értékelésére.

Az egyetemi minősítési-előmeneteli rendszer második lépcsőfoka a habilitáció 
lesz. A habilitálási folyamat még csak most indult el. Az alkalmazott eljárásokról, 
kritériumokról, minőségi követelményekről még nem lehet véleményt formálni. 
Ugyancsak nem lehet még látni, hogy az előző rendszerből fennmaradt akadémiai 
doktori fokozat és a habilitáció viszonya miként fog alakulni. A rendszer a kutatókra 
bízza, hogy törekednek-e mindkét fokozat megszerzésére (az egyetemi karrier 
szempontjából a habilitáció megkerülhetetlen lesz), s ha nem, miként alakul majd a 
doktor habilitáltak és a nem-doktor habilitáltak 'rangja'. Az új rendszert ténylegesen 
működtető presztízs-rangsorok és informális értékelési és minősítési kritériumok 
még nem alakultak ki.

A minősítési rendszer változásának az volt a következménye, hogy nagyon so
kan6 igyekeztek az utolsó pillanatban, a 'kapuzárás' előtt még megvédeni kandidá
tusi disszertációjukat. Ezt a disszertációözönt a korábbihoz hasonló, de most már új 
megnevezések alatt dolgozó gépezet még mindig nem tudta elvégezni. Informálisan 
sokan fogalmazták meg azt a véleményt, hogy az 'utolsó óra' disszertációi átlagban 
alacsonyabb színvonalúak, mint a korábbiak, de ez az értékelések és a pontok 
alapján nem látszik.

Az akadémiai doktori fokozatnak a minősítés, a tudományos karrier új intézményi 
rendszerében elfoglalt helyét az biztosítja, ha a szakmai testületek, az MTA IX. Osz
tálya és a Szociológiai Szakbizottság folyamatosan figyelemmel kísérik a minősítési 
folyamat alakulását.

4. A tudományos közlés hazai és nemzetközi lehetőségei

A publikációs lehetőségek7 tekintetében az 1989 és 1995 közötti időszak nyeresé
geket és veszteségeket egyaránt hozott.

A könyvkiadás közismerten nagy átalakuláson, válságon ment keresztül. A koráb
ban szociológiai munkákat is megjelentető nagy állami kiadók (Akadémiai, Gondo
lat, KJK és a Kossuth elsősorban) összezsugorodtak, némelyikük gyakorlatilag 
eltűnt a piacról. Az új kiadók közül több is jelentet meg szociológiai könyveket (At
lantisz, Századvég-Osiris, Balassi például) -  elsősorban kortárs külföldi szerzőket. 
Magyar szociológiai könyvkiadás gyakorlatilag nem vagy alig létezik -  s az intézeti, 
alkalmi stb. kiadványok az űrt nem pótolják.

A folyóiratkiadás területén az eltelt időszak mérlege inkább pozitív. A nyolcvanas 
években a sajátosan szakmai folyóirat szerepét betölteni hivatott Szociológia rend- 
szertelenül, nagy késésekkel jelent meg. A helyébe lépő Szociológiai Szemle rend
szeresen megjelenik, jó keresztmetszeti képet ad a hazai szociológiai kutatás 
állásáról. 1994-ben és 1995-ben egy-egy angol nyelvű különszámot is megjelente
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tett. A már a 80-as években is megjelenő Társadalomkutatás mint interdiszciplináris 
folyóirat továbbra is rendszeresen közölt szociológiai cikkeket. A nemzedéki szocio
lógiai folyóiratként indult Replika az utóbbi időben szintén az interdiszciplinaritás felé 
mozdult el. Az Esély, a szociálpolitika mint szakma intézményesülésének fontos elő
mozdítója a vizsgált időszakban szintén a nyereségek közé tartozik. Valamennyi em
lített folyóirat pénzügyi helyzete ingatag. A példányok eladásából természetesen 
nem tudnak megélni, különböző támogatásoktól függenek. A támogatások megvo
nása vagy csökkentése megszűnésükhéz vezethet.

A hazai értelmiségi lapok még a nyolcvanas években is rendszeresen közöltek 
szociológiai cikkeket (mindenekelőtt a Valóság). Ma a szociológia sokkal kisebb 
mértékben van jelen ebben a szélesebb értelmiségi nyilvánosságban. E vonatkozás
ban a Valóság jellegének átalakulása semmi más által nem pótolható veszteséget 
okozott.

A magyar szociológusok kü lfö ld i publikációiról adatok hiányában csak benyomá
sokat fogalmazhatunk meg. Úgy tűnik, hogy a térségbeli átalakulás iránti érdeklő
dés, a kapcsolattartás és az utazás szabadsága itt a nyolcvanas évekhez képest 
ugrásszerű változást hozott. Jó lenne összehasonlító adatokkal rendelkezni arról, 
hogy a vezető nemzetközi folyóiratokban a hasonló országokhoz képest milyen 
mértékben van jelen a magyar szociológia -  de ilyen vizsgálatokról nem tudunk, s 
magunk a rendelkezésre álló időben természetesen ezt nem tudtuk pótolni.

A nemzetközi konferenciákon való magyar részvételről nemhogy országos, de 
intézeti szintű adatgyűjtés sem létezik. Benyomásunk szerint ez sokkal szélesebb 
körű volt, mint a nyolcvanas években. Számos konferenciát, szemináriumot rendez
tek Magyarországon is. Megfelelő adatgyűjtés nincs. Megközelítő adataink csak az 
MSZT saját konferenciáiról illetve az MSZT közreműködésével szervezett konferen
ciákról vannak (lásd a 7. táblázatot).

7. táblázat 
MSZT konferenciák

Év Rendező (téma) Hely Résztewők száma

1991 MSZT Gödöllő kb. 400
1992 MSZT Budapest kb. 700 (kb. 400 külföldi)
1992 MSZT (szegénység) Budapest kb. 200
1993 MSZT Miskolc kb. 500 (kb. 250 külföldi)
1995 ESA Budapest kb. 700 (kb. 50 magyar)

5. A tudományos informatikai infrastruktúra hazai helyzete

A kérdés vizsgálatakor különbséget kell tenni a hagyományos és az elektronikus 
informatikai infrastruktúra között. Hagyományos infrastruktúra alatt elsősorban a 
klasszikus értelemben vett könyvtárakat értjük, elektronikus infrastruktúra alatt a szá- 
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mítógéppel összekapcsolt (ún. machine readable) informatikai állományokat. Ha eb
ben a vonatkozásban is utalni akarunk a nemzetközi trendre, akkor azt kell aláhúz
nunk, hogy a hagyományos könyvtárakban is fokozódó mértékben nyer teret az 
elektronika.

A ) H a g y o m á n y o s  in fo rm a tik a i in fras truk tú ra

A szociológia helyzetét ezen a téren is alapvetően a rendelkezésre álló anyagi erő
források határozzák meg. A könyvtárak számát tekintve a helyzet kedvezőnek tekint
hető, hiszen érdemi szociológiai könyvgyűjteménnyel, folyóirat előfizetésekkel több 
intézmény is rendelkezik. Ugyanakkor az elmúlt évek hazai trendje minőségben 
mégis kedvezőtlen, egyre kevesebb pénz jut új könyvek beszerzésére, a folyóirat 
előfizetések fenntartására, az új beszerzések mennyiségileg és reálértékben is csök
kenő trendet mutatnak. Az infláció miatt még ha nominálisan nagyobb is a beszer
zési keret, azért értékben kevesebb könyv vásárolható.

1. A Fővárosi Szabó Ervin könyvtár (FSZEK) szociológiai szakkönyvtárként műkö
dik, külön szociológiai olvasót tart fenn. A könyvtár a magyar szociológiai irodalom 
gyűjtésében teljességre, a nemzetközi irodalom tekintetében reprezentativitásra tö
rekszik. Folyóirat ellátottsága hazai léptékkel kiemelkedő, több mint 100 külföldi fo
lyóiratot járatnak, ami azt jelenti, hogy a fontosabb periodikák fellelhetők, a 
specifikusabbakra viszont már nem telik a 7-10 ezer forintos folyóirat előfizetési költ
ségek mellett. A kézikönyvtár állománya 2000 kötetből áll, de a frissítés anyagi felté
telei itt is szűkösek. Az elmúlt öt évben (1991 óta) a vásárlással beszerzett külföldi 
szociológiai könyvek száma 200-500 között mozog. (Az 1995-ös 3 és fél millió forin
tos költségkeret 120 külföldi folyóirat előfizetésére és 250-300 szociológiai könyv 
beszerzésére elegendő.)

A legnagyobb gond, hogy a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár fenntartója, a Főváro
si Önkormányzat nem ismeri el, s ennek megfelelően anyagilag kevésbé támogatja 
a könyvtár speciális szociológiai szakkönyvtári funkcióját. A probléma egyik gyökere, 
hogy a könyvtár hármas feladatkört lét el, a szociológiai szakkönyvtári funkció mel
lett van közművelődési (a reprezentatív budapesti könyvtár) és helytörténeti (Buda
pest gyűjtemény) funkciója is, s ez utóbbi kettő a fővároshoz jobban kötődik. A 
FSZEK így -  az ismert gazdasági nehézségek közepette -  relatíve hátrányosabb 
helyzetben van, mint más diszciplináris szakkönyvtárak (pl. a BKE könyvtára vagy az 
Országos Pedagógiai Könyvtár), hiszen egy országos funkció fenntartása kerül 
rendszeresen összeütközésbe két másik fővárosi funkció költségigényeivel. A hely
zetet súlyosbítja, hogy a szociológiai beszerzés aránya hosszú távon nincs szabá
lyozva, a három funkció részesedése a könyvtár költségvetéséből évente változik, 
durván egyharmad jut szociológiai könyvbeszerzésre.

2. Az egyetemi könyvtárak esetében az általános színvonal messze elmarad a 
nemzetközitől, különösen ha a hazai átlagba a központi forrásoktól még messzebb
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eső vidéki könyvtárakat is beszámítjuk. Az első számú könyvtár szerepét itt az ELTE 
Szociológiai és Szociálpolitikai Intézete könyvtárának kellene betölteni, ez a könyvtár 
azonban évek óta személyi, raktározási és katalogizálási problémákkal küzd. Ebben 
a helyzetben nem meglepő, hogy a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár gyakorlatilag 
felsőoktatási könyvtárként is funkcionál, a forgalom főleg a vizsgaidőszakokban 
nagy, még a kézikönyvtári könyvekre is várólista van ilyenkor. Megemlíthetők itt még 
más egyetemek szociológiai tanszékének könyvtárai, amelyek viszont általában spe- 
cializáltabb gyűjtemények. Az ELTE Egyetemi Könyvtárában a szociológia meglepő 
kis súllyal szerepel, az ezzel kapcsolatos érv úgy hangzik, hogy a FSZEK ezen a 
területen úgyis vásárol könyveket. A BKE egyetemi könyvtára viszont az átlagnál 
jobb szociológiái könyvgyűjteménnyel, illetve széles körű folyóirat előfizetéssel ren
delkezik.

3. Az akadémiai, akadémai intézeti könyvtárak esetében az MTA Szociológiai 
Intézetének illetve a Konfliktuskutató Központnak a könyvtára említhető. E két intéz
mény az elmúlt években vált széjjel, ami könyvtárilag a szűkös erőforrások további 
forgácsolódását hozta magával. A fővárosban az egyik legjobb szociológiai könyv
tár az MTA Politikai Tudományok Intézetében található, amely az elmúlt évtizedek
ben (mint a Társadalomtudományi Intézet könyvtára) valószínűleg az átlagnál mindig 
jobb anyagi helyzetben volt. Ez a könyvtár még ma is, a társadalomtudományi profil 
változása ellenére, gyűjt szociológiai könyveket, különösen a szociológia és a polito
lógia határterületén. Az anyagi források hiánya a PTI-nél is jelentkezik, 1996-tól a 
szociológiai folyóirat előfizetéseket le kellett mondani.

4. Meg kell végül említeni a Központi Statisztikai Hivatal könyvtárát, amely törté
neti és modern statisztikai és demográfiai gyűjteményét tekintve, nemzetközi állo
mánnyal, fontos információs forrás a szociológusok számára.

Valamennyi itt említett könyvtár esetében, amint fentebb jeleztük, az állomány 
elöregedése az alapvető probléma. Összességében a legfontosabb folyóiratokat le
számítva a hazai könyvtárak polcain található könyvek segítségével egy magyar 
szociológus képtelen naprakészen tájékozódni szakterületéről.

Jelentős elmaradásról kell beszámolnunk a hagyományos könyvtárakban az 
elektronika, a számítógépek térhódítása terén is. A legtöbb könyvtárban nem áll 
rendelkezésre számítógépes keresőrendszer, csak a hagyományos kartotékrend
szerből lehet tájékozódni; a könyvek státuszáról (bent van, ki van kölcsönözve) szin
tén a könyvtárostól kell érdeklődni. Éppen csak megkezdődött a szabadpolcos 
rendszer elterjedése, ami nemzetközi sztenderd, bár persze a könyvek költsége
sebb, elektronikus védelmét igényli. Nem jellemző a mágneskártyás kölcsönzői 
rendszer, ami szintén általánosan elterjedt. A számítógépes, illetve technikai fejlesz
tés egyszeri nagy összegű beruházást, illetve folyamatos kisebb összegű karbantar
tó finanszírozást igényelne. Mindezeken a területeken a legtöbb előrelépés az 
említett könyvtárak közül a BKE egyetemi könyvtárában van, ahol már egy ideje 
működik számítógépes katalógus, illetve most vezették be a mágneskártyás köl
csönzőjegyet.
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В) Elektronikus informatikai infrastruktúra

Ezen a területen a szociológia elmaradása jelentősen csökkent az elmúlt években 
mind a nemzetközi színvonalhoz, mind a műszaki és természettudományok hazai 
szintjéhez viszonyítva is. A jelenlegi állapotot ennek megfelelően az elmúlt évek so
rán bekövetkezett dinamikus fejlődésként értékelhetjük, nem kevéssé az IIF kereté
ben végrehajtott fejlesztések következtében. A szociológiai kutatások legfontosabb 
intézményei közül több helyen (pl. BKE, TÁRKI, MTA PTI) működik olyan számítógé
pes rendszer, amely lehetővé teszi, hogy a kutatók bekapcsolódjanak a nemzetközi 
számítógépes információcsere vérkeringésébe (pl. Internet, gopher-ek elérése, kül
földi könyvtárak katalógus- és információs rendszereiben való tájékozódás stb.). A 
nemzetközi fejlődés ezen a téren robbanásszerű, messze meghaladja a néhány éve 
itthon még nagy vívmánynak számító ELLA elektronikus levelezési rendszer szolgál
tatásait. Bizonyos hazai intézményekben (MTA Szociológiai Intézete, ELTE Szocioló
giai Intézete) azonban még tapasztalható ezeken a területeken lemaradás.

Az elektronikus informatikai infrastruktúra terén meg kell említeni a Fővárosi Sza
bó Ervin könyvtárban több mint 20 éve működő Szociológiai dokumentációs osz
tályt, a magyar szociológiai irodalom több mint 30 ezer tételes, s a könyvtárban 
hozzáférhető külföldi szociológiai irodalom adatbázisaival. A magyar adatbázis fej
lesztését az OTKA támogatja, s a tervek között szerepel a szociológiai irodalom 
1972-1995 közötti anyagából egy CD-ROM megjelentetése. Ezt a programot a 
Nemzeti Kulturális Alap támogatja. Az osztály témafigyelő szolgáltatása egyéni kuta
tók, intézetek, tudományos progamok, döntéshozó szervek, egyesületek, szerkesz
tőségek számára a könyvtár alapvető szolgáltatásai közé tartozik.

A szociológia számára, a számítógépes hálózaton keresztül elvben elérhető 
adatbázisok közül, hazai viszonylatban a legjelentősebb a TÁRKI társada
lomtudományi adatbankjában archivált mintegy 300 szociológiai kutatás, amelynek 
nagyobbik hányada hazai, kisebbik része külföldi, nemzetközi összehasonlító vizs
gálat. Az SPSS export file formában archivált kutatások szociológiai másodelemzé
sekre, idősoros összehasonlításokra, illetve az egyetemi oktatásban hasznosíthatók. 
Az adatok használatáért a TÁRKI elvben díjat számít fel, gyakorlatilag azonban a 
TÁRKI tagintézmények munkatársai (s ez a kör a szakma nagyrészét lefedi), vala
mint az egyetemi hallgatók ingyen juthatnak az adatokhoz. E tevékenységéért a 
TÁRKI az elmúlt években már semmilyen központi finanszírozásban nem részesült. 
A TÁRKI legutolsó kétnyelvű adatkatalógusa 1991-ben jelent meg, újabb katalógus 
készítésre nincs pénz. Az elmúlt években, szintén anyagi okokból csökkent az archi
válások száma is. Az adatbank használata messze elmarad a lehetőségektől. Jólle
het az archivált adatok számítógépes hálózaton keresztül on line formában 
elérhetők lennének, a hazai érdeklődők száma mérsékelt (valószínűleg éppen azért, 
mert az intézményekben az ehhez szükséges számítógépes hálózat nem áll rendel
kezésre). Ezért az adatbankot legalább olyan mértékben használják külföldi kutatók, 
mint hazai kollégák.
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Jegyzetek

1 Az összes nappali hallgatónak jelenleg kevesebb, mint 1 százaléka szociológus (pontos 
országos hallgatói létszám 1995 őszéről még nem áll rendelkezésre). 1970-ben az akkori 
NSZK-ban a hallgatóság 1,5 százaléka volt szociológus.

2 Erről lásd később külön pontban.
3 Ez határozott politikai szándékoknak megfelelően alakult így. A nyolcvanas években a politika 

már preferálta a kötelező marxista tárgyak közé beépített szociológiát, de diszpreferálta az 
egyetemi szociológus képzést.

4 Ezeket lásd lejjebb.
5 Ezekről nem rendelkezünk összefoglaló adatokkal.
6 A korábbi TMB-től örökölt apparátus nem tudott adatot szolgáltatni arra nézve, hogy hogyan 

alakult a védések száma évenként.
7 A jelentés elkészítésére rendelkezésre álló rövid idő nem tette lehetővé a SZÉK magyar 

szociológiai irodalmi adatbázisának a feldolgozását. Ez a későbbiekben pótolható.
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Tardos Róbert

KAPCSOLATHÁLÓZATI MEGKÖZELÍTÉS: ÚJ PARADIGMA?*

Ha csak a mennyiségi ismérveket tekintjük, valószínűleg pozitív válasz felé hajiunk a 
címben foglalt kérdésre. A nemzetközi szakirodalom akár futólagos áttekintése is 
arról tanúskodik, hogy az elmúlt két évtizedben a kapcsolathálózati (social network) 
elemzés a szociológia egyik legdinamikusabban fejlődő és már bizonyos fokig intéz
ményesült megközelítésévé vált. Ezt jelzi a témakörben megjelent publikációk több 
ezer tételes nagyságrendje, a területre specializálódott szerzők növekvő száma és 
önálló szerveződése. Az intézményesülés mutatói továbbá a témakörben rendezett 
konferenciák, szimpóziumok nagy száma, a gyarapodó módszertani kézikönyvek, a 
megközelítésmód egyetemi oktatása és nem utolsósorban olyan szaklapok megjele
nése, mint a Social Networks és a Connections.

A felfutást az irányzat által átfogott kutatási területek kiterjedtsége is érzékelteti. 
Anélkül, hogy kísérletet tennék a kutatási irányzat által felölelt terület részletes kifejté
sére, csak néhány példa az alkalmazások szerteágazó jellegére: a települések bel
ső integráltsága, szomszédsági, rokonsági viszonyok, különböző intézmények, így a 
piac vagy a közvélemény kapcsolathálózatai, a világgazdaság centrum-periféria vi
szonyai, hatalmi elitek strukturális pozíciói, gazdasági és politikai szervezetek, pártok 
összefonódása, koalíciói, sőt a szociológia olyan hagyományos területeinek sajátos 
megközelítése, mint a rétegződés, mobilitás.

A social network irányzat intézményesülése azonban nem feltétlenül jelenti egy, a 
szó szoros értelmében vett egységes paradigma kialakulását. Nemcsak a témák, a 
vizsgálati szintek is meglehetősen szerteágazóak. Az egyéneken kívül a hálózati ak- 
torok között csoportok, szervezetek, s akár nemzetek is előfordulnak, még ha a 
módszertani apparátus viszonylag egységes keretet kölcsönöz is a kutatásoknak.

Az elméleti gyökerek is sokrétűek, a kézikönyvek tucatnyi forrásról számolnak be. 
A legközvetlenebb előzmény a Moreno által fémjelzett szociometriái iskola. A net- 
work-elemzések számos mutatóját, s a grafikus ábrázolás különböző formáit első
sorban a szociometria felől érkező kutatók honosították meg és fejlesztették tovább. 
Ez az iskola ma mindenekelőtt a mikro-network-alkalmazásokra nyomja rá bélyegét. 
A kapcsolathálózati megközelítés lényeges impulzusokat kapott továbbá a kommu
nikációkutatás irányából. Olyan modellek említhetők ezek sorában, mint a vélemény
irányítás „kétlépcsős" elmélete (Lazarsfeld, Katz), az eltérő kommunikációs

* A cikk a BKE „Új utak a közgazdasági, üzleti és társadalomtudományi képzésben” címmel 
megtartott jubileumi konferenciájának (1995. szeptember 28-30.) „Új paradigmák a 
szociológiában és a gazdaságpszichológiában" szekciójában elhangzott előadáson alapul. A 
„social network”-megközelítés áttekintése több ponton épít az Angelusz Róberttal összeállított 
„Társadalmak rejtett hálózata” című gyűjteményes kötetünk (Angelusz-Tardos 1991b) 
bevezető tanulmányára.

73



körökhöz kötődő „lokális" és „kozmopolita" csoportszerepek megkülönböztetése 
(Merton), vagy az újdonságok diffúziójának kutatási területe (E. Rogers). A szociál
pszichológia oldaláról -  a már említett morenoi gyökereken kívül -  a kognitív egyen
súlyi elméletek (Heider, Festinger) különösen a diád, triád alakzatokat középpontba 
állító network-kutatók számára nyújtottak sokat. A szociális, illetve strukturális antro
pológia az olyan formális szerveződések leírásához adott ösztönzéseket, mint a ro
konsági viszonylatok rendszere vagy a cserekapcsolatok elemi formái. 
Radcliffe-Brown, Nadel és Lévi-Strauss munkássága emelhető ki. A szorosabban 
vett szociológiai előzmények közül mindenekelőtt a századelő formális szociológiájá
nak hatása mutatható ki. Símmel, von Wiese munkái a csoportalakzatok klasszifiká- 
lására és elméleti rendszerezésére vállalkozó network-kutatóknak nyújtottak 
kiindulópontokat. Végül, de nem utolsósorban, egyre meghatározóbb a matematikai 
gráf- és mátrixelmélet szerepe az elemzési apparátus kialakításában. Az így formá
lódó speciális terminológia a network-irodalom tekintélyes részét szinte nyelvezeté
ben is megkülönbözteti más irányzatoktól.

Milyen ígéretek, elméleti-metodológiai perspektívák vonzottak sok társada
lomkutatót az irányzat köré? Az egyik legkézenfekvőbb előnynek az a többlet mutat
kozott, amelyet a network-megközelítés az empirikus adatgyűjtés hagyományos 
survey-módszere „egyénközpontú, atomisztikus" szemléletével szemben kínált. 
Utóbbinak joggal róják fel, hogy alanyait kiragadja társadalmi közegükből, s megha
tározottságaikat közvetlen egyéni attribútumokra redukálja. A network-megközelítés 
viszont -  amennyiben az egyéni tulajdonságokon túl tekintetbe veszi a mikro-miliő 
és a makro-kontextus ismérveit is -  többszintű elemzésre nyújthat lehetőséget. (S ez 
akkor is igaz, ha -  mint az esetek számottevő részében -  a network-felvételek egyé
ni, „ego-centered" adatokból kiindulva jutnak kapcsolathálózati jellemzőkhöz.) A 
megközelítés alkalmazása segíthet áthidalni azt a szakadékot, amely a mikro- és a 
makroszociológiai elemzést gyakran mereven elválasztja egymástól. A módszereket 
rugalmasan kezelve, az egyik szinten megragadott összefüggések elhelyezhetők a 
másik szint vonatkoztatási rendszerében.

Hangsúlyozni kell, hogy mindez csak lehetőség: korántsem állítható, hogy a mik
ro- és makroszintű elemzés együttes érvényesítése a network-megközelítés egészé
re jellemző volna. Az irodalomban talán a legnagyobb számban olyan dolgozatokkal 
találkozhatunk, melyek anélkül foglalkoznak valamely kisközösségen vagy szemé
lyes („ego-központú") network-ön belüli hálózati összefüggésekkel, hogy a tágabb 
társadalmi beágyazottságokat is az értelmezési keretbe vonnák. Míg az ilyen típusú 
lehatárolás bizonyos részproblémák (például a szociálpszichológia illetékességi kö
rébe eső problémák) vizsgálata szempontjából teljesen jogos lehet, a network-meg
közelítés szociológiai perspektívái valójában a különböző szintű elemzések 
összekapcsolásából bontakozhatnak ki. Arra a fajta együttes kezelésmódra gondo
lok itt, amelyet például Coleman (1990) nagyszabású összefoglalása állít különös 
hangsúllyal előtérbe (és amelynek következetes alkalmazása a racionális választás 
elméletét egyébként jellemző metodológiai individualizmust is meghaladhatja). A
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szintek egymásba játszásának stratégiai kiaknázására ma már jó pár kiváló példa 
akad. Többségük a nagy elméleti problémákat középszinten operacionalizáló, a mo
delljeiket empirikusan is tesztelő kutatási törekvések közé tartozik. A szociológia 
olyan központi problémaköreiben például, mint a társadalmi struktúra, rétegződés, 
mobilitás, Búrt (1982), Breiger (1982), Nan Lin (1990) és Pappi (1981) egyaránt 
mikroszintű network-adatokból kiindulva célozza meg a nagyobb társadalmi szerve
ződéseket (blokkokat, strukturális határokat, osztályokat). A többszintű elemzés to
vábbi, viszonylag ritkábban alkalmazott lehetősége a network- és a (szűkebben vett) 
kontextuális megközelítés összekapcsolására épül, amikor a kapcsolathálózatok kü
lönböző jellegzetességeit mint a viselkedést, gondolkodásmódokat befolyásoló kon
textuális változókat fogjuk fel. (Ennek a „network mint kontextus" kiindulópontú 
elemzésmódnak az érvényesítésére tettünk Angelusz Róberttal magunk is kísérletet 
a nyolcvanas évek végén, kilencvenes évek elején végzett kutatásunkban, lásd An- 
gelusz-Tardos 1991a).

A fentiekben visszatérően említettem a struktúra fogalmát. A kapcsolathálózati 
megközelítés egyik jelentős, talán legerőteljesebb vonulata számára valóban köz
ponti kategóriáról van szó, olyannyira, hogy sok művelője nem is a „network"-öt, 
hanem a „struktúrát” használja identifikációs címkeként (így Wellman 1991). A BKE 
jubileumi konferenciáján -  amelyre e cikk eredeti változata készült -  Andorka Rudolf 
a megnyitó ülésen hangsúlyosan tárgyalta a struktúra változó szemléletét a mai szo
ciológiában. Elmélettörténeti áttekintése egyik fő pontként foglalkozott azzal, hogy a 
szociológia főáramának néhány évtized előtti erősen determinisztikus struktúra-felfo
gását -  nem utolsósorban Giddens és Bourdieu munkássága nyomán -  a hetvenes 
évektől fokozatosan olyan szemléletmód váltotta fel, amely az egyéni cselekvésnek 
a korábbinál jóval nagyobb szerepet juttat a struktúrák alakításában, sőt létrehozá
sában. A kapcsolathálózati megközelítés e szempontból is sajátos utat követ, ami
kor a struktúra/cselekvés, rész/egész problémákat mind az előbbi, mind az utóbbi 
hagyománytól sok tekintetben eltérő módon oldja meg. Bár egységes elméleti hát
térről e tekintetben sem beszélhetünk, bizonyos megkülönböztető jegyek, legalábbis 
a jellegadó munkákban, kétségkívül kirajzolódnak. A mai szociológia jó néhány -  
főként a szimbolikus interakcionizmus különféle leágazásaihoz kapcsolódó -  befo
lyásos alakjától eltérően, a network-megközelítés kevésbé hangsúlyozza az egyéni 
cselekvés szerepét a struktúrák létrehozásában, annál erőteljesebben a cselekvés 
strukturális beágyazottságát. Itt azonban nincs szó egyoldalú determinisztikus beállí
tottságról. Ha nem is az egyéni intenciókból, hanem a struktúrák belső feszültségei
ből, inkongruenciáiból kiindulva, a network-megközelítés sem vitatja el a cselekvés 
mozgásterét. A struktúra e szemléletmód számára nem készen talált, közvetlenül 
megmutatkozó adottság, hanem a kapcsolatok, tranzakciók hálójából bonyolultan 
kibontható, látens szerveződés. Valójában nem is struktúráról, hanem struktúrák hal
mazáról, különböző szempontokból különbözőképpen kiépült blokkosodásokról van 
szó, melyek sok tekintetben metszhetik egymást. Az irányzat egyik vezető elméleti 
teoretikusa, Ronald Burt fogalmi apparátusának néhány vezérmotívuma is a cselek
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vés mozgásteréről szól. A „strukturális autonómia" (Búrt 1982) például -  amely a 
piaci tranzakciók input és output oldalán is a koncentráltság eltérő fokából vezethe
tő le -  közvetlen kapcsolatba hozható a piaci szereplők eltérő profitesélyeivel. A 
„strukturális lyukak" újabb keletű fogalma (Búrt 1992) pedig azokra a hálózatok, 
blokkok közti megszakítottságokra, vákuumhelyzetekre épül, amelyek sikeres betöl
tésével a network-ök brókerei, a pozíciókat újrakombináló -  schumpeteri értelemben 
vett -  „vállalkozók" (például gazdasági szervezetekben) lényeges mobilitási előnyök
höz juthatnak.

A kapcsolathálózati megközelítés további metodológiai előnye, hogy a hálózati 
viszonylatok kifejlődésében egyszerre képes empirikusan is megragadni a csoporta
lakzatokban testet öltő strukturális kényszereket és azokat az egyéni cselekvéseket, 
amelyek eredőjeként e strukturális kényszerek maguk is folyamatosan módosulnak, 
így például a kapcsolathálózati elemzések hangsúlyosan szólnak arról, hogy az 
olyan piaci formák, mint az oligopóliumok, alapvető strukturális kényszert jelentenek 
valamennyi piaci résztvevő számára, azonban fényt derítenek azokra a folyamatokra 
is, amelyek nyomán a piacot komolyan befolyásolni képes szereplők kapcsolatháló
zati akcióik (például kölcsönös igazgatósági tagságok létesítése, különböző hatalmi 
körökön keresztüli manifeszt vagy látens koordináció) révén a meglévő piaci struktú
rákat átrendezhetik.

Az előzőekben leírtak egy másik vetülete a statikus és dinamikus megközelítés 
ellentétének meghaladása. Bár a strukturális formák leírására törekvő kapcsolatháló
zati elemzésekben kétségkívül benne rejlik egyfajta statikus hajlam, a tárgy maga 
mégis a dinamika tendenciáját hordozza magában: a network-alakzatokban eleve 
inkább jelen van az átrendeződés potenciálja, mint a megkövültebb intézményes 
formákban. Természetesen legközvetlenebb módon longitudinális elemzések tárhat
ják fel a kapcsolathálózatok fejlődését, átalakulását, de a legtipikusabbcn rendelke
zésre álló keresztmetszeti elemzések is rávilágíthatnak a feszültség-pontokra, 
hálózaton belüli hézagokra, „rendhagyó" viszonylatokra, amelyek a csoporton belüli 
vagy csoportközi elmozdulások előjelei. Az erős kötések mellett a gyenge kötések 
szisztematikus számbavétele is az olyan -  a sűrű szövésű, bensőséges hálózatokon 
túlmutató -  csoportközi kapcsolatok, mozgások feltárását eredményezheti, melyek a 
dinamika elemét hordozzák magukban (a „gyenge kötések erejének” granovetteri 
elmélete különös hangsúlyt helyez bizonyos típusú network-pozíciók instrumentális 
értékére, dinamikus potenciáljára, lásd Granovetter 1974).

A társadalmi viselkedések meghatározottságának két nagy szemléleti iránya a 
strukturális helyzetek hasonlóságán és a közvetlen interakciók meglétén, az érintke
zési közelségen alapuló megközelítés. Bár a különbséget nem tünteti el, a kapcso
lathálózati szemléletmód mindkét irányt saját problémakörébe integrálja, sőt, elvileg 
a kétféle megközelítésmód együttes alkalmazására is lehetőséget nyújt. így például 
empirikusan vizsgálható, hogy a pozicionálisan hasonló helyzetű (így egymással 
közvetlen interakcióban esetleg nem lévő, térbelileg elkülönült, de a mikro- vagy 
makrohálózaton belül másokhoz képest azonosan elhelyezkedő) vagy inkább az
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egymással kommunikációs kapcsolatban lévő (de esetleg alapjában eltérő pozíció
jú) szereplők viselkedése hasonlít-e inkább egymásra. E kettős szemléletmód tuda
tos megkülönböztetését és a hozzájuk kapcsolódó elemzési típusok és kutatási 
technikák részletes kategorizálását Búrt végezte el, amikor a relációs és a pozicio- 
nális megközelítéseket az egyén, a csoport és a strukturált rendszer szintjén is 
szembeállította egymással. A strukturális ekvivalenciára és a kohéziós elvre koncent
ráló eljárások -  világos egymásra vonatkoztatásuk esetén -  egyaránt termékenyek 
lehetnek.

Mindezek után felvethető a kérdés: hogyan helyezkedik el a hálózatelemzési 
megközelítés az olyan konkurens elméleti paradigmák mezőnyében, mint a funkció- 
nalizmus, a konfliktuselmélet vagy a szimbolikus interakcionizmus. Az eddigiek már 
érzékeltetik, hogy a hálózatelemzésben rejlő rugalmasság, a manifeszt intézményi 
és csoportalakzatokkal szemben a látens szerveződésekre fordított figyelem alapve
tő különbséget eredményez a funkcionalizmus gyakran merev intézményi és cso
portszemléletéhez, de a konfliktuselméletnek a különböző pozíciójú, érdekű feleket 
élesen szembeállító társadalomképéhez viszonyítva is. Az empirikus kutatások során 
ténylegesen kirajzolódó hálózati alakzatok sem az intézményi, sem az osztály-, cso
porthatároknál nem mutatják fel a zártságnak a merev elméleti előfeltevésekben 
implikált fokát. A hálózatelemzés két nagy ága, a pozicionális és a relációs megkö
zelítés ugyanakkor eltérő affinitást mutat a nagy elméleti iskolákhoz. A kohéziós 
szempontot előtérbe helyező relációs megközelítés inkább a szimbolikus interakcio
nizmus iskolájával, a strukturális ekvivalenciára koncentráló pozicionális elemzés pe
dig az érdekcentrikus konfliktuselmélettei mutat rokonságot. Egészében véve 
azonban a hálózati elemzés inkább átmetszi a hagyományos teoretikus alapálláso
kat, mintsem bármelyikük keretei közé lenne illeszthető.

A fentiek után vissza kell térni a kérdéshez: végül is tekinthető-e a kapcsolatháló
zati megközelítés valamilyen -  a fentiekhez fogható -  koherens elméleti irányzatnak? 
Az elméletépítés normatív követelményeit figyelembe véve, egyelőre inkább kezde
ményekről, egyedi építőkövekről beszélhetünk, mint egységes építményről. Talán in
kább a szemléletmód megújítását, mint valamely elméleti rendszer kialakítását 
tekintve lehet szó új paradigmáról. S persze a kifejlesztett metodika, technika saját- 
szerűsége is elkülöníti a social network irányzatot más társadalomkutatási megköze
lítésektől. Nem nélkülöznek ugyanakkor minden alapot azok a kritikák, amelyek a 
technikai apparátus kifinomultsága kapcsán egyfajta módszertani formalizmus, ön- 
célúság veszélyét hozzák szóba. A krjtikus pontok sorát folytatva, bizonyos csapdát 
rejt magában az a körülmény is, hogy a network-határok csak ritkán ragadhatok 
meg kézzelfoghatóan. A hálózatelemzésben rejlő rugalmasság könnyen elmosódott- 
ságba mehet át.

Az irányzat fontos tartalmi választóvonalát jelenti az, hogy a kontaktusmezőkhöz, 
strukturális képződményekhez közelítve, a kutatókat maguk a hálózati formák, alak
zatok foglalkoztatják, vagy -  a hálózatok világán túllépve, a hálózati pozíciókat eset
leg független változókként kezelve -  a szociológia olyan alapkérdéseit célozzák
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meg, mint a társadalmi rétegződés, a centrum-periféria viszonyok, a szociális integ
ráció, vagy éppen a különféle égető társadalmi problémák. Míg általában véve nem 
vitatható az előbbi megközelítés létjogosultsága, itt is utalni kell az önmagába zárt 
formalizmus veszélyeire. Magam inkább az utóbbi szemléleti irányhoz vonzódom, és 
azok a munkák, melyekre előadásomban hivatkozom, főként ebből a vonulatból va
lók.

A social network-irányzat ma már nem annyira fiatal -  idestova két évtizedes 
múltra tekinthet vissza - , hogy ne vetődhetne fel a kérdés: mennyire váltották be a 
konkrét produktumok az ígéreteket, a megközelítésben rejlő lehetőségeket. Kétség
telen, hogy e téren sincs hiány realizálatlan programokból, alapvetésekből, folytatás 
nélkül maradt kezdeményezésekből. Olyan benyomás is kialakulhat, hogy az a len
dület, amellyel a terület művelői a felfutás első évtizedében közös táborba szerve
ződve próbálták előmozdítani a diszciplináris intézményesülést, mintha alábbhagyott 
volna az elmúlt évtizedben. Számomra azonban úgy tűnik, maga a kutatói érdeklő
dés nem lankadt, de a metodológiai sajátszerűségek kiemelése helyett most már -  
az egyes szakszociológiák keretein belül -  a szubsztantív problémákra koncentráló
dik. Ha a mennyiségi szempontot tekintjük, a szakma vezető folyóirataiban (például 
American Journal of Sociology, American Sociological Review) az elmúlt időszakban 
határozottan nőtt az adott megközelítést alkalmazó publikációk száma. S ha a terü
let sokáig nem is bővelkedett komolyabb monográfiákban, átfogó feldolgozások
ban, az utóbbi évek e tekintetben is szolgáltak pozitív fejleményekkel. Burt 1992-ben 
megjelent Structural Holes című könyvét, mely évtizedes kutatómunka eredményeit 
összegezte, méltán nevezte Robert Merton a strukturális elemzés -  elméleti, meto
dológiai és empirikus szempontból is iránymutató -  mesterművének. De ekkor adta 
közre nagyszabású kötetét az irányzat, s talán a mai szociológia egyik legkreatívabb 
egyénisége, Harrison White is. „A társadalmi cselekvés strukturális elmélete” alcímet 
viselő Identity and Control (White 1992) meglehet,már a 21. század szociológiája 
számára fogalmazza meg kérdéseit, hipotéziseit. A korábbinál is ezoterikusabb stí
lus kétségkívül nem könnyíti meg a szerző elgondolásainak recepcióját, de ahogy 
az irányzat alighanem legtöbb ötletcsírája ebből a műhelyből eredeztethető, White új 
műve, mely a szociológia szinte teljes terrénumát lefedi, hasonlóan termékeny hatá
sú lehet a következő években, évtizedekben.

A kapcsolathálózati paradigma vitalitását a különböző szakszociológiákra gyako
rolt erőteljes kisugárzása is jelzi. Mindenekelőtt azt az „új gazdaságszociológiát” 
kell említeni, amelynek -  ahogy Swedberg közelmúltbeli áttekintése is megállapítja 
(Swedberg 1995) -  a network-irányzat az egyik első számú forrása volt. Magát az 
„új gazdaságszociológia" megszületését is a network-teoretikus Granovetter -  a 
gazdaság társadalmi beágyazottságát középpontba állító -  programatikus cikkéhez 
(Granovetter 1985) kapcsolják. De a fenti szerzők, Búrt és White a piaci struktúrák
kal kapcsolatos elemzéseit vagy az igazgatósági átfedéseken alapuló összefonódá
sok számos vizsgálatát is az „új gazdaságszociológia" integráns részének tekintik. S 
a gazdaságszociológián túlmenve, a network-, a strukturális és kontextuális elemzés
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felől fontos impulzusok érkeztek a szervezet-, a politikai, sőt a történeti szociológia 
irányába is.

Végül röviden szólni kell az irányzat hazai hatásáról. A kapcsolathálózati elemzés
-  bár arról korántsem beszélhetünk, hogy ezt az elemzést a legbefolyásosabb para
digmák közt tarthatnánk számon -  az elmúlt évtizedben több ponton is feltűnt a 
magyar szociológia színterén. Egyik lényeges alkalmazási területe a család, a ro
konsági, illetve támogatási hálózatok; nem utolsósorban idevonatkozó kutatási ered
ményeket foglalt össze a kilencvenes évek elején megjelent tanulmánykötet (Utasi 
1991, ehhez a területhez kapcsolódóan lásd továbbá Somlai 1992). Czakó Ágnes 
és Sik Endre munkáiban a hálózati megközelítés a gazdasági szervezetek informális 
tranzakcióinak, a viszonosságon alapuló munkacsere-viszonylatoknak elemzésekor 
kapott fontos szerepet (Czakó-Sik 1987; Sik 1988), s e kutatási vonulatban már a 
hálózati tőke fogalma is alkalmazásra került (s a fentiekhez hasonlóan, nagy hang
súllyal foglalkozik a munkaerőpiac önszervező hálózati formáival Gyekiczky 1994). A
-  különböző értelemben felfogott -  hálózati erőforrásokat gazdasági input-tényező
ként több szerző is bevezette. Böröcz József amerikai szerzőtársával nyolcvanas 
évekbeli vizsgálatunknak ilyen szempontú másodlagos elemzésére vállalkozott; 
eredményeik más oldalról erősítették meg a network-tényezőknek a gazdasági si
kerben, elért jövedelemszintben betöltött szerepét (Böröcz-Southworth 1995). Len
gyel György és Tóth István János a vállalkozóvá válással kapcsolatban mutatott ki 
hasonló összefüggéseket (Lengyef-Tóth 1993). Szántó Zoltán a hálózatelemzés ré
tegződés- és struktúrakutatási implikációit kísérelte meg elméletileg továbbgondolni 
(Szántó 1991). E teljesség igénye nélküli szemle végén kell szólni Angelusz Róbert- 
tel végzett, már említett munkáinkról. Kulturális-interakciós rétegződésvizsgálatunk 
egyik alappillére a network- (illetve a kontextuális) megközelítés volt (lásd Angelusz- 
Tardos 1991a). Az irányzat hazai recepcióját kívántuk ösztönözni a nemzetközi net- 
work-irodalomból válogatott két readerünkkel (Szociológiai Figyelő, 1988/2. és 
Angelusz-Tardos 1991b).

Talán e rövid áttekintés is érzékeltetett bizonyos súlypontokat, másrészt kevésbé 
lefedett területeket a hazai kutatásban. Úgy tűnik, az irányzat művelői -  különböző 
státuspozíciók elérésének vizsgálatában -  a hálózati erőforrások egyéni szintű meg
közelítésének juttatták eddig a legkomolyabb figyelmet. Amivel eddig viszonylag ke
vésbé foglalkoztak: a szervezetek, intézmények közti strukturális viszonyok, látens 
szerveződések feltárása. S ha (Swedberg értékelésében például) a többszörös tag
ságból adódó átfedések, összefonódások vizsgálata az angolszász társada
lomkutatásban már szinte elcsépeltté vált, a mi esetünkben ez a problémakör -  s a 
sort hosszan lehetne folytatni -  még igencsak fehér folt. A lassan kristályosodó új 
társadalmi-gazdasági viszonyok kétségkívül kínálnak figyelemre érdemes pontokat 
a megközelítés bővülő hazai táborának.
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ÉRVÉNYESSÉG ÉS CIVILTÁRSADALOM

Ha valaki Habermas legújabb könyvének, a Faktizitát und Geltungnak (Frankfurt am 
Main Suhrkamp 1992) a címére hagyatkozva azt remélné, hogy a mű alapján köze
lebb juthat az érvényesség (illetve a tényszerűség) -  egyébként igencsak sokér
telmű -  fogalmának meghatározásához, avagy akár a jogtudományi, filozófiai, tudo
mányelméleti aspektusainak pontosabb körülhatárolásához, nem csupán alaposan 
csalódna, hanem egyúttal tökéletesen el is vétené a terjedelmes munka alapvető 
problematikáját. A következő rövid gondolatmenetben ennek -  a Habermasnál 
egyébként korántsem megszokott -  körülménynek az okait és összefüggéseit né
hány ponton felvillantva a mellett a tézis mellett szeretnék néhány érvet felsorakoz
tatni, hogy e Habermasnál különösnek tekinthető fogalmi határozatlanság egy jelen
tős, a Theorie des kommunikatlven Handelns megjelenése óta lezajlott elméleti vál
tozással függ össze. E változás jellegére nézve pedig azt az álláspontot szeretném 
alátámasztani, hogy nem a kommunikatív cselekvés elméletének kidolgozásával 
összemérhető horderejű paradigmaváltásról van ezúttal szó. Ehelyett -  ugyancsak 
jelentősnek tekinthető -  teóriakonstrukciós fordulatról beszélhetünk. Úgy gondolom, 
hogy e fordulat a jog procedurális felfogásával, illetve általában a procedurális racio
nalitás tematizálásával kapcsolódik össze. A procedurális racionalitás viszont sajátos 
problémákat vet fel az érvényesség fogalmi körén belül. Ezért a jelzett teóriakonst
rukciós fordulat vázlatos jellemzése több kapcsolódó lépést tesz szükségessé. Elő
ször röviden fel kell idéznem Habermas argumentációelméleti kitekintését a Theorie 
des kommunikativen Handelsber, továbbá ehhez kapcsolódóan néhány utalást sze
retnék tenni a jog helyére az eredeti elméleti konstrukcióban (1). Szeretném igazolni, 
hogy a legitimitás és az érvényesség egymástól differenciálódó újrafogalmazása a 
procedurális racionalitás keretei között befolyást gyakorol a kommunikatív racionali
tás habermasi fogalma megalapozhatóságának különböző alternatíváira (2). Ezt kö
vetően körvonalaznom kell Bemard Petersnek a procedurális racionalitásra vonatko
zó fejtegetéseit és Habermasnak ezekhez fűzött, a jog teóriakonstrukciós helyének 
újrafogalmazása irányába mutató megjegyzéseit a Faktizitát und Geltungban (3). 
Megkísérlem a civiltársadalom fogalmának jellemzését a habermasi elméleti konst
rukcióban a jog procedurális felfogása figyelembevételével (4). Végül kritikai szán
dék nélkül megkísérlem jelezni a végrehajtott teóriakonstrukciós fordulat néhány kö
vetkezményét magára a kiinduló paradigmára, vagy -  másként fogalmazva -  igyek
szem körvonalazni az újabb feszültségek keletkezésének lehetőségeit a habermasi 
elméleti kereteken belül.

1. Mielőtt belemerülnénk az egyes témakörök taglalásába, célszerű lesz az érvé
nyesség kategóriáját Habermas helyett nem meghatározni, hanem a különböző szö
vegösszefüggések alapján előzetesen körülírni. Diskurzuselméleti összefüggésben 
az érvényesség Habermas szerint úgy jelenik meg, hogy „A diskurzus ... lehetővé

Balogh István
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teszi az érvényességi kérdés elválasztását a eredetkérdéstől. A diskurzust ugyanis 
oly módon »hordozzák« az interakció empirikus összefüggései, hogy ezek az empi
rikus feltételek nem interferálnak az argumentáció sajátos összefüggéseivel” (Haber
mas 1990: 200). Cselekvéselméleti szempontból: „Érvényesek azok a cselekvési 
formák (Handlungsformen), melyeknek valamennyi lehetséges érintettje, mint részt
vevő, a racionális diskurzust illetően egyet tud érteni" (Habermas 1992: 138). Rövi
den azt mondhatjuk tehát, hogy Habermas felfogásában az érvényesség valamely 
cselekvés résztvevője által tett kijelentésnek, követett normának vagy szabálynak 
keletkezési körülményeitől független fenntarthatóságát jelenti, azzal a végső, azaz 
már nem megkérdőjelezhető háttérrel (érvényesség-alappal) együtt, amelyre hivat
kozással a cselekvők igényt támaszthatnak a kijelentés, norma vagy szabály tartós 
fennmaradására (érvényesség-igény).1

A kommunikációs cselekvés elméletében a proceduralitás problematikája argu
mentációelméleti keretekben merül fel, mégpedig a diskurzus és az érvényesség 
közötti feszültségmezőben. Ez a megközelítés indokolttá teszi, hogy ebből a szem
pontból röviden felidézzük Habermas ide kapcsolódó elméleti konstrukcióját a The- 
orie des kommunikativen Handelsben. A könyv bevezető fejezetében Habermas 
felteszi a kérdést: a kommunikatív racionalitás esetében, amikor is „a kijelentések 
érvényessége sem empirikusan, sem pedig abszolút módon nem alapozható 
meg..., miképpen lehetséges a problematikussá vált érvényességi igény megalapo
zása? és hogyan lehetséges ezt a megalapozást ismét csak kritika alá vonni?” (Ha
bermas 1988a: 47). Szerinte a kijelentések a diskurzus különböző formáiban 
különböző módokon válhatnak problematikussá. Következésképpen az érvényessé
gi igény is egymástól típusosán eltérő módokon jelentkezik. Habermas öt diskurzus
formát különböztet meg, az elméleti, a gyakorlati és az explikatív diskurzust, 
valamint az esztétikai és a terapeutikai kritikát, melyekhez az alábbi problematikus 
kijelentés-típusokat kapcsolja: kognitív-instrumentális, morális-praktikus, evaluatív és 
expresszív kijelentések. Az érvényességi igények formái ennek megfelelően a követ
kezők: a kijelentések igazsága, a cselekvési normák helyessége, az értékstandar
dok alkalmassága, a kifejezések hitelessége, a szimbolikus konstrukciók 
érthetősége. Mármost ebben az elméleti alapkonstrukcióban az argumentáció meg
felelő formáira hárul mind az érvényességi igények procedurális megalapozása, 
mind pedig a megalapozás ismételt kritikai felülvizsgálata. Az argumentáció tehát 
olyan eljárás, amely hozzákapcsolja a mindenkori diskurzusban részt vevők megnyil
vánulásait a beszéd és cselekvőképes szubjektumok összességének diszpozíciójá
hoz és magatartásmódjához. Innen van, hogy a különböző diskurzusformáknak 
azonos „mélystruktúrája" -  Habermas szerint: aspektusa -  ismerhető fel. Eszerint az 
argumentáció mint folyamat (Prozess) ideális feltételek kielégítéséhez folytonosan 
közeledő kommunikációformaként jellemezhető. „Ebből az aspektusból az argumen
táció mint a megértésre irányuló cselekvésnek reflexivitásba átforduló folytatása..." 
fogható fel (Habermas 1988a: 48). Mint eljárás (Prozedur) az argumentáció nem 
egyéb, mint az interakció speciális módon szabályozott formája: a résztvevők (pro-
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ponensek és opponensek) a) tematizálnak valamely problematikussá vált érvényes
ségi igényt, illetve b) a megalapozásra tekintettel megvizsgálják, hogy jogos-e a 
proponens által védelmezett érvényességi igény. Ebben az értelemben c) olyan ar
gumentumokat állítanak elő (produzieren), amelyek érvényességi igényeket igazol
nak vagy tesznek elutasíthatóvá (Habermas 1988a: 48-49). A folyamat, az eljárás és 
a produktum  univerzális hallgatóságot feltételez (folyamat-aspektus), továbbá azt, 
hogy a hipotetikus érvényességi igényről folyó vita a résztvevők racionálisan motivált 
egyetértésére fog vezetni (eljárás-aspektus), végül feltételezi annak belátását, hogy 
az érvényességi igény érvek révén teljesíthető (produktum-aspektus).

A proceduralitás argumentációelméleti tárgyalása Habermasnál azzal a következ
ménnyel jár, hogy az eljáráselemek a kommunikatív cselekvési szituációba beágya
zottam mint a megértésre orientált racionalitás elérésének, illetve érvényesülésének 
folyamatát biztosító mechanizmusok vagy tényezők jelennek meg.2 Mindez azt a 
további következményt vonja maga után, hogy a proceduralitás intézményesítése 
csupán mint a kommunikatív racionalitás vagy általánosságban a kommunikációs 
folyamat intézményesülése jöhet számításba. Ami mármost ebben a teóriakonstruk
cióban a jog helyét illeti, mindenekelőtt azt kell megállapítanunk, hogy a procedurali
tás argumentációelméleti bezártsága folytán nem marad hely a procedurális 
jogértelmezés számára. A proceduralitás problémájáról ily módon leválasztott jog 
problémái viszont a kommunikatív racionalitás „keletkezési" és kikristályosodási he
lyétől távol, makrostrukturális összefüggésekben merülhetnek csak fel. Vagyis Ha
bermas a Theorie des kommunikativen Handelnsben az életvilág „jogmentes” 
racionalizálódását tételezve, a jogot az életvilággal szemben a rendszervilágban 
horgonyozza le, és úgy fogja fel, mint azt a médiumot, amely a pénz és a hatalom 
mellett döntően felelős az életvilágnak a rendszer általi kolonializációjáért (Gephart 
1993: 127-178). Megelőlegezve a jog későbbi, a Faktizitát und Geltungban adott 
jellemzését, felfigyelhetünk arra, hogy a Theorie des kommunikativen Handelns ér
vényesség- és argumtációelméleti álláspontja korántsem zárja ki, hogy a jogot mint 
a tényszerűség és az érvényesség közötti intézményesített feszültségmezőt fogjuk 
fel. Döntő különbség van azonban a jog helyének meghatározását illetően az elmé
leti konstrukcióban. Ugyanis, mint korábban utaltunk rá, a Theorie des kommunikati
ven Handelns ben a kommunikatív érvényesség-probléma a beszéd- és 
cselekvésképes egyének interszubjektív szférájába van lehorgonyozva. A konstrukci
óban az ellentétes oldal -  vagyis a rendszer -  a tényszerűségek világa. A rend
szervilágba iehorgonyozott jog érvényességének magalapozásához tehát 
Habermasnak más, a rendszerhez kapcsolódó támpontot, a hatalom terrénumát kell 
kiválasztania. Ehhez kapcsolódóan azután „új dualizmus lép fel a jog és a morál 
között, amikor is a jog mint rendszerjellegű médium, a morál pedig mint a kommu
nikációs cselekvésben bennerejlő értékvilág jelenik meg" (Gephart 1993: 164). Eb
ben a felfogásban viszont elkerülhetetlenné válik a modern jogállamiság 
meghatározó tendenciáival ellentétes irányú erős hangsúlyeltolódás a jognak és a 
hatalomnak, továbbá a jogérvényességnek, a jogérvényesítésnek és az erőszaknak
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az összekapcsolása irányában. Ez viszont nagymértékben akadályozza egy modern 
hatalomfelfogás kidolgozását. Ennek a körülménynek, vagyis a Theorie des kommu- 
nikativen Handelns -  javarészt implicit -  jogfelfogása és a modern jog változásten
denciái közötti ellentmondás felismerésének is szerepet tulajdoníthatunk abban, 
hogy Habermas úgy vélte: egyrészt fel kell elevenítenie a nyilvánosságról írott vala
mikori tanulmányának alapgondolatát3, másrészt újra kell gondolnia a jog helyét az 
elméleti konstrukcióban.

2. Az érvényesség-igény és az eljárás-, illetve argumentáció-logikának a Theorie 
des kommunkativen Handelnsben kidolgozott összekapcsolását legalább két pon
ton érte kritika. Az egyik az érvényesség-problematikát állítja előtérbe és a körül a 
kérdés körül forog, hogy mennyiben tekinthető kielégítőnek az érvényesség-igény 
megalapozása szempontjából a megértésre orientált interszubjektív kommunikáció 
(a). A kritikák másik iránya az eljárás-problematika habermasi felfogását veszi célba 
és a procedurális racionalitás problémáit érintve e racionalitás-forma további kidol
gozását segíti elő (b).

a) Az érvényesség-igénynek, valamint magának az érvényességnek a ráterhelése 
az interszubjektív kommunikációra azzal a következménnyel jár, hogy Habermas 
kénytelen kettős „feladatot" hárítani a beszéd- és cselekvésképes szubjektumok kö
zötti kommunikáció elemi szerkezetére. Egyrészt -  mint utaltunk rá -  e szerkezetnek 
relativizáló teljesítményt kell produkálnia az érvényesség abszolút felfogásával szem
ben, másfelől azonban a relativizáló tendenciák érvényesülését korlátoznia is kell 
ahhoz, hogy az érvényesség egyáltalán megalapozható legyen. Ennek a problémá
nak a megoldására Habermas a kommunikatív cselekvés elemi szerkezetét kiindu
lásként az érdek jellegű (instrumentális) „cselekvéstől megtisztított diskurzus 
mintájára építi fel” , majd az illokúciós beszédaktus felhasználásával generalizálja.4 
Másképpen fogalmazva: a kettős teljesítmény-követelmény megvalósulását Haber
mas az interszubjektív kommunikatív szituáció alapszerkezetének normatív-univerzá
lis (azaz nem transzcendentális és nem ideális-normatív) jellegében véli felfedezni. 
Azon túl, hogy a problémamegoldásnak ez a stratégiája a diskurzusnak eleve meg
határozott irányt szab -  nevezetesen a konszenzus kialakításának szükségességével 
kapcsolja össze - , további problémák tisztázását teszi szükségessé. A tisztázásra 
váró kérdés pedig az, hogy kidolgozható-e az univerzális beszédszituáció, illetve az 
elemi kommunikatív szerkezet fogalma olyan elméleti alternatívák nyitvahagyása nél
kül, amelyek egyfelől a transzcendentális megalapozás, másfelől egy ideális közös
ség normatív előfeltételezése irányába vezetnek. Az elmélet továbbépítése 
szempontjából Habermas számára megfontolandó és újragondolásra indító kritikák 
fogalmazódtak meg mindkét irányból a Theorie des kommunikativen Handelns 
megoldását illetően.5 Ezekre reagálva Habermas a tanszcendentálpragmatika irá
nyába mutató kritikát és javaslatokat az eljárási racionalitás problémájának újrafelvé- 
telével, míg az ideális-normatív közösség előfeltételezésére vonatkozó kritikai 
észrevételeket a Zivilgesellschaft koncepciójának kidolgozásával látja kivédhetőnek.
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Ь) A kritika másik lehetséges -  lényegesen kevésbé kidolgozott -  iránya Haber
mas argumentációelméleti álláspontját veszi, illetve vette célba. Mint utaltunk rá, a 
kommunikatív cselekvés elméletében Habermas egy tagolt diskurzuselméletet dol
goz ki, és nem kevesebb, mint öt diskurzus-formát különböztet meg egymástól. E 
diskurzuselméleti álláspont kimunkálásának eredményei azonban nem kis részben 
elvesznek az argumentációelméleti keretek közé illesztés következtében. Habermas 
konstrukciójában ugyanis a különböző diskurzusformákat és a hozzájuk kapcsolódó 
érvényességi igényeket egységesítő argumentáció-szerkezet közvetíti az érvényes
ség megalapozásának problémáihoz. Mint korábban felidéztük, Habermas az argu
mentáció szerkezetét elemezve három oldalt különböztet meg egymástól, 
nevezetesen a folyamatot, az eljárást és az eredményt. Ez a fogalmi tagolás azon
ban nem megkönnyíti, hanem megnehezíti annak a Habermas által explikált problé
mának a megoldását, hogy a különböző érvényesség-, illetve raciona
litás-aspektusok -  objektív, gyakorlati, esztétikai -  miképpen integrálhatók. Ponto
sabban: az a kérdés marad nyitva, hogy a különböző „aspektusokat” hordozó argu
mentáció mennyiben képes integratív teljesítményre, és saját „aspektusai" szerinti 
integráció esetén mennyiben képes a közvetítő szerep ellátására. A kritikusok sze
rint erős kétségek fogalmazhatók meg e kettős követelmény teljesíthetőségét illető
en. Martin Seel szerint a Habermas által okozott dilemma argumentációelméleti 
következménye az, hogy „habár az érvényesség interszubjektív megalapozása bizo
nyíthatóan kommunikációs probléma, de ez semmiképpen sem jelenti azt, hogy ez
által maga az érvényesség is kommunikatív érvényesség lenne. Ez azt jelenti, hogy 
noha a racionalitás strukturális és normatív megalapozása a kommunikatív-interaktív 
cselekvés fényére épül, ettől még azonban önmaga nem értelmezhető a tulajdon
képpeni kommunikatív ész megtestesülésének" (Seel 1986: 68). Ennek a különb
ségnek a tisztázatlansága oda vezet, hogy Habermasnál „az életvilág egyszer úgy 
jelenik meg, mint a szakértői kultúrában tagolódó valóság háttere, máskor pedig 
mint a kommunikatív cselekvés által megművelt táptalaj...” (Seel 1986: 55). Másként 
fogalmazva, Seel úgy látja, hogy az argumentációelmélet nem képes teljesíteni a 
habermasi elméletben ráháruló kettős feladatot. Azt tehát, hogy az alapvető érvé
nyességi dimenziókat egyidejűleg integrálja és az életvilágban lehorgonyozza. En
nek oka az, hogy az argumentáció menete és az argumentáció logikája nem 
kapcsolható össze minden további nélkül a kommunikációs racionalitással.

E helyütt érdemes utalni arra, hogy Lyotard és Luhmann -  egészen különböző 
álláspontból -  ezen a ponton ugyancsak erőteljesen bírálják Habermas felfogását. 
Eltérő szempontú kritikájuk közös vonása az, hogy határozott különbséget kell tenni 
valamely szabály vagy kijelentés hatása és a szabályok, illetve kijelentések közötti 
kapcsolatok, összefüggések között. E különbségtevés alapján tartják megkülönböz
tethetőnek egyfelől a legitimációs, másfelől pedig az érvényességi problémákat 
(Lyotard 1986: 188-190; Luhmann 1993: 99). Habermas -  így a kritika -  mindkét 
irányú elemzést a kommunikációs cselekvés alapstruktúrájába ágyazza. A következ
mény az, hogy vagy keresztülvihetetlenné válik a differenciálás, illetve az egység
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probléma elemzése, vagy pedig amennyiben a legitimáció és érvényesség megkü
lönböztetése mégis felmerül, az csak magának a kommunikációs cselekvés alap- 
struktúrájának a megkettőzése árán lehetséges. így azután Habermas 
diskurzuselmélete lehetővé tenné ugyan az érvényesség és a legitimitás Lyotard és 
Luhmann által felvetett megkülönböztetésének akceptálását és továbbgondolását, 
de argumentációelméleti álláspontja következtében a Theorie des kommunikativen 
Handelns a legitimáció problémát feloldja az érvényességben. A szétválasztás -  
immár a kritikusok említése nélkül -  a Faktizitát und Geltung elméleti eredménye 
lesz.

3. Az előző két pontban éppen csak fő vonalaiban érintett gondolatmenet konk
lúzióját abban összegezhetjük, hogy Habermas a Theorie des kommunikativen Han- 
delnsben a proceduralitás kérdéseit argumentációelméleti témaként kezelve, az 
elméleti konstrukcióban kettős funkciót hárít a kommunikáció elemi szerkezetére. 
Egyrészt mint a különböző típusú diszkussziókban elhangzó kijelentések érvényes
ségi alapját fogja fel, másrészt mint a transzcendentálpragmatika irányába vezető 
elméleti alternatíva elzárását. Ezenközben az argumentáció, illetve a proceduralitás 
sajátos logikáját elismerve, nem tarja megkülönböztethetőnek, illetve elválasztandó- 
nak egymástól a procedurális és a kommunikatív racionalitást. Pontosabban fogal
mazva: elvitatja vagy inkább fel sem veti a proceduralitás sajátos racionalitásának 
problémáját.

Habermasnak ezzel az elméleti építkezésével szemben Herbert Simon már jóval 
a Theorie des kommunikativen Handels megjelenése előtt, még a hetvenes évek 
derekán határozottan megkülönböztetendőnek tartja a kétfajta (procedurális és a 
„szubsztantív") racionalitás-típust. így ír: „A viselkedés szubsztanciálisan racionális 
akkor, ha alkalmas valamely, az adott feltételek és kényszerek által behatárolt cél 
elérésére... Procedurális értelemben racionális a viselkedés abban az esetben, ha 
megfelelő mérlegelő megfontolás (deliberation) eredménye. E viselkedés procedu
rális racionalitása attól a folyamattól függ, amelynek az eredménye" (Simon 1976: 
131). Simon gondolatát azután Bernhard Peters építi tovább. Egyfelől Lyotard és 
Luhmann felfogásához hasonlóan, de tőlük függetlenül, különbséget tesz valamely 
eljárás vagy procedúra racionalitása és a racionalitás biztosítására alkalmazott eljá
rások és procedúrák között. „Azok az eljárások, amelyek konstitutív szerepet tölte
nek be az általuk létrejövő eredmények ésszerűségében, szükséges és elegendő 
feltételei azon institucionális komplex racionalitásnak, amelynek a részét alkotják" 
(Peters 1991: 227-233). Peters definíciója szerint: „Valamely eljárás vagy procedúra 
nem egyéb, mint modus operandi -  valamilyen módon szabályozott vagy sematizált 
lefolyása az aktivitásnak, amelynek valamely meghatározott eredményhez hozzá kell 
járulnia. Két alapvető különbséget kell a procedúra során tekintetbe vennünk: egy
részt a tevékenység sémája és tényleges lefolyása közötti, másrészt a folyamat és 
az eredmény közötti különbséget” (Peters 1991: 233-237). A procedúra részlete
sebb elemzése során Peters öt osztályt különböztet meg egymástól, a technikai
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eljárásokat, a szimbolikus műveleteket (operációk), a diskurzust, a vizsgálatokat 
(Untersuchungen), a határozati és döntési eljárásokat (Peters 1991: 262-263).

A procedurális racionalitás megalapozásának eddigi kísérleteiből részletes elem
zés hiányában mindössze két következtetést vonhatunk le meglehetősen nagy biz
tonsággal, Az egyik az, hogy a nyolcvanas évek elején a procedurális racionalitás 
fogalma nem volt sem ismeretlen, sem elméleti novum. Ezért azután, amennyiben 
Habermas a Theoríe des kommunikativen Handelnsben nem vette fel a megtárgya
landó racionalitás-formák közé, hanem ehelyett feloldotta argumentációelméletében, 
akkor ennek elsősorban elméleti és elméletkonstrukciós magyarázatát kell megke
resnünk. A másik megállapítás az, hogy a procedurális racionalitás elméletének ki
dolgozására irányuló jelentős kísérletek ellenére még ma sem mondható el, hogy jól 
formált, és részletesen kidolgozott elméletről lenne szó. Ez a körülmény lehetőséget 
kínál Habermasnak arra, hogy a későbbiekben, így elsősorban a Faktizitat und Gel- 
tungban kétirányú argumentációs taktikát alkalmazzon: egyfelől -  mintegy a Theorie 
des kommunikativen Handelns elméleti álláspontjának fenntartásaként -  elvitassa a 
procedurális racionalitás önállóságát, másfelől azonban a proceduralitás gondolatát 
a jogértelmezésre is kiterjesztve az ideális kommunikatív közösség elvont-normatív 
koncepcióját kiegészítse egy empirikusan is értelmezhető közösségfogalommal. A 
jogra nézve ez az álláspont feltételezi, hogy Habermas érveket találjon egyfelől a jog 
formális felfogásával és elkülönülő, autopoietikus interpretációival szemben, másfe
lől, hogy a procedurális racionalitást külső feltételekhez kapcsolja. Ami az első té
makört illeti, a Tenner Lecturesben Habermas négy, a formális jogot oldó tendenciát 
elemez részletesebben: az akaratképzésnek és a kompromisszum létrehozásának 
kvázipolitikai eljárásához kapcsolódó reflexív jogfejlődést, a jog instrumentalizációját 
a politikai törvényhozó szempontjából, továbbá a büntetőjog „konszenzusorientáció
ját", valamint a moralitás és a pozitivitás kölcsönhatását, melynek következtében 
„napjainkban a morális princípiumok a pozitív jog részévé válnak" (Habermas 1992: 
554). E folyamat horderejét a nyilvánosság politikai súlyának és politikaformáló sze
repének ezzel összefüggő megváltozása jelzi: „A jog procedurális paradigmájában 
a politikai nyilvánosság többé nem a parlamentáris komplexum előtereként jelenik 
meg, hanem a politikai centrumba betüremkedő impulzusleadó perifériaként műkö
dik" (Habermas 1992: 553). Ugyanakkor azonban -  folytatja Habermas immár elvi
tatva a procedurális racionalitás megkülönböztetésének lehetőségét -  „az ejárás- 
(illetve procedurális) racionalitás nem teljes... annak folytán, hogy hiányoznak külső, 
illetve előzetes kritériumai ... a procedúra nem garantálja a hibamentességet, sem 
az egyértelműséget, sem pedig az eredménynek határidőre történő létrejövetelét" 
(Habermas 1992: 565-566).

Mindenesetre: a procedurális jogértelmezés és ennek a szembeállítása a pozitív 
jogértelmezéssel két szférára tagolja a jogot. A procedurális racionalitás önállótlan- 
ságának tételezése pedig ráutalja az eljárás-problematikát a kommunikatív racionali
tásra. Az érvelésnek ez a kettős stratégiai vonala megnyitja az utat Habermas 
számára a jog és az életvilág újratematizálása előtt.
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4. A jog két rétegre (durva tagolásban: pozitív és deliberatív szférára) tagolása új 
dimenziót nyit a „tényszerűség és az érvényesség feszültségmezejében ide-oda 
mozgó” jog érvényességének és hatásirányának újrafogalmazása számára. Az első 
jogszféra, a pozitív jog, nem érinti a habermasi elméleti konstrukció korábbi szerke
zetét; vagyis változatlanul úgy fogható fel, mint az életvilág gyarmatosítását megva
lósító intézmény. A politikai centrum számára nem mellőzhető impulzusokat adó 
második szféra azonban elvileg éppen ellenkező irányban működik: az életvilág 
nem rendszerszerű, a kommunikatív racionalitással összekapcsolt működési, repro
dukciós elveit közvetíti a rendszerhez. Az életvilág ekképpen nem csupán ellenállást 
képes kifejteni a rendszer gyarmatosító tendenciáival szemben, miként a Theorie 
des kommunikativen Handelnsben, hanem elvileg visszaintegrálhatja magába a 
rendszer által már „meghódított” területeit is. Az életvilágnak ez a -  procedurális 
jogértelmezéshez kapcsolódó -  aktív, rendszerformáló működése döntő jelentőségű 
Habermas számára a modern társadalom rendszerjellegű megváltoztatásában. Ah
hoz azonban, hogy ezt a perspektívát elméletileg megalapozza, Habermasnak to
vábbi két problémát kell megoldania. Egyrészt az életvilág struktúrájába be kell 
építenie (Habermas kedvenc kifejezését használva: az életvilágba kell lehorgonyoz
nia) a jognak e második (deliberatív) szféráját, másrészt nem csupán ideális-norma- 
tív megalapozottsággal, hanem empirikusan értelmezhető közösség-formaként is 
definiálnia kell a procedurális jog „tényszerűség és érvényesség közötti feszültség
mezőjét". Az első probléma megoldását Habermas az életvilág fogalmának átalakí
tása és újradefiniálása segítségével oldja meg (a). A második problémakör azonban 
egy új szférának, a civiltársadalom fogalmának a kidolgozására vezet (ö).

a) Kevésbé a kommunikáció elemi szerkezetének elméleti „túlterhelését" ért kriti
kák hatására, mint inkább az említett elméletkonstrukciós logikától vezettetve Haber
mas a Faktizitat und Geltungban felismeri a kommunikatív racionalitás integratív 
teljesítőképességének korlátozottságát. „A kommunikatív cselekvés révén a nyelv 
szabaddá vált a társadalmi integráció funkciói számára... A modern jog pedig be
nyomul a szociálintegrációs teljesítmény szempontjából túlterhelt szociális rend 
(Ordnung) hézagaiba. A jognak ezen érvényességi dimenziójában tovább intenzifi- 
kálódik a tényszerűség és az érvényesség közötti feszültség, amely a kommunikáci
ós cselekvés ideális pragmatikus feltételei révén eleve bele van szövődve a nem 
formalizált mindennapi praxisba.”7 Azonban a jognak a benyomulása az életvilág 
reprodukciós folyamataiba további nem mellőzhető következményeket von maga 
után. Ezek egyik legjelentősebbike, hogy az integrácós és reprodukciós folyamatok 
intézményes tagoltsága, strukturáltsága felszínre kerül, s problematikussá válik a ta
golt szerkezet értelmezése. Élesen fogalmazva: relativizálódik az életvilág és a rend
szer közötti kiinduló dichotómia. Habermas a rend (Ordnung) fogalmának 
(újra)felvételével és az életvilág struktúrájának ezzel összefüggő elemzésével megkí
sérli áthidalni az itt támadt elméleti nehézségeket. A rend és a rendszer pontosabb 
fogalmi elhatárolásának problémáját összeköti egyrészt az életvilág és a rendszer 
dichotómiájával, másrészt a tényszerűség és érvényesség kettősségében értelmezi.
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Eszerint meghatározó különbség állapítható meg egyfelől a tényszerűség és az ér
vényesség dichotómiájának az életvilág (rend) általi feloldása és a rendszer általi 
polarizálása között (Habermas 1992: 399-400). Ebben az összefüggésben az életvi
lág visszakapja ugyan az elméleten belüli kitüntetett helyét, de kétségtelenül felerő
södik az az értelemezése, melyet korábban Martin See tanulmányából idéztünk, s 
amely szerint az életvilág megkérdőjelezetlen háttérként szolgál a cselekvés számá
ra. Egyszersmind gyengülni látszik az életvilág konstitutív teljesítőképessége.

b) Az egyik oldalról az átértelmezett -  Habermas szavaival: „nem falszifikálható 
háttértudást" biztosító -  életvilág, a másik oldalról a procedurális jog tényszerűség 
és érvényesség közötti feszültségzónája meglehetősen pontosan körülhatárolja a ci
viltársadalom fogalmának helyét a Habermas által átalakított elméleti konstrukció
ban. Habermas meghatározása szerint a civiltársadalom az autónom 
nyilvánosságok szociális alapjaként elkülönbözódik éppen úgy a gazdasági tevé
kenység rendszerétől, miként a közigazgatástól (Habermas 1992: 363). Mármost a 
demokráciának ehhez kapcsolódó értelmezéséből normative adódik a pénz, az ad
minisztratív hatalom és a szolidaritás közötti viszonyban a hangsúlyeltolódás köve
telménye. A kommunikációs cselekvés -  írja Habermas -  nem csupán a szolidaritás 
forrásául szolgál, hanem a demokratikus vélemény- és akaratképzés nyilvánosságát 
és jogállami -  intézményi -  eljárását is fenn kell tartania (Habermas 1992: 363).8 
Habermas hangsúlyozza: a civiltársadalom korántsem tekinthető azonosnak a pol
gári társadalom (bürgerliche Gesellschaft, civil society) ismert fogalmával. A polgári 
társadalommal ellentétben a civiltársadalom „intézményi magját azok a nem állami 
és nem gazdasági, önkéntes alapokon létrejövő egyesülések és társulások képezik, 
amelyek a nyilvánosság kommunikációs struktúráját az életvilág társadalmi kompo
nenseibe lehorgonyozzák" (Habermas 1992: 443). Vagyis azokról az egyesületekről, 
organizációkról és mozgalmakról van ezúttal szó, amelyek az emberek magánéletét 
közvetlenül érintő ügyekkel vannak szoros összefüggésben, olyan problémákkal, 
amelyek közvetlenül magánügyek ugyan, de egyszersmind az emberek sokaságá
nak létproblémái. Habermas reménye szerint az ilyen problémák megtárgyalására 
és megoldására megszerveződő civiltársadalom -  közelebbről meg nem határozott 
„bizonyos körülmények között" -  a törvényhozást és a politikai rendszert a „hatalom 
körforgásának” , szokásossá vált menetének és rendjének az átalakítására kény
szerítheti. A civiltársadalom tehát az a faktuális szféra, amelynek egyfelől a procedu
rális jog a folyamatos és intézményes megerősítését, fenntartását biztosítja, másfelől 
pedig amely a pénz és a (nem kommunikatív) hatalom médiuma által működtetett 
gazdasági és politikai rendszer fokozatos átalakítását vagy legalábbis befolyásolását 
megvalósíthatja. Ekképpen a civiltársadalom habermasi koncepciója az életvilág és 
a rendszer dualisztikus felfogását felbontja, és a társadalom strukturális felépítését 
hármas tagolású modellben ábrázolja. Ez a hármas tagolású modell azonban sem
miképpen sem jelenti azt, hogy Habermas a Theorie des kommunikativen Handelns 
dichotóm modelljébe egyszerűen beemelte volna egy másik, nevezetesen a civiltár
sadalom versus politikai állam ugyancsak duális modell egyik elemét.
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5. A civiltársadalom fogalmának kidolgozásával és az elméleti konstrukcióba il
lesztésével Habermas többféle -  elméleti zsákutcának vélt -  megoldással szemben 
kíván alternatívát kínálni. Ezek közül most hármat emelek ki. Először: A civiltársada
lom rendszeridegen jellegének hangsúlyozásával (másként fogalmazva: az életvilág
hoz kapcsolásával) Habermas igyekszik elkerülni a rendszerelméleti csapdát, melyet 
szerinte a legkövetkezetesebben Luhmann állított fel. Luhman-nál ugyanis a rend
szert megfigyelő alrendszer végül is nem képes arra a teljesítményre, hogy megha
ladja magának a rendszernek a működési elveit: gyakorlati rendszerkritika vagy 
nem, vagy csak igen korlátozott mértékben lehetséges. Az eredmény Luhmannnál 
minden esetben magának a rendszernek a továbbépítése, továbbstrukturálódása. 
Másodszor: a politikai centrum-periféria tézissel a Parsonsnál (1978), majd később 
részletesebben kifejtett formában Ulrich Beck (1986) rizikótársadalom koncepciójá
ban meghatározó szerepet játszó intézményes kontroll kiépülését prognosztizáló el
mélettel szemben dolgoz ki Habermas a civiltársadalom fogalmának felhasz
nálásával alternatív megoldást. A rizikótársadalom elméletében ugyanis a rendszer 
fölé helyezett kontroli-intézmény és/vagy -mechanizmus kívül áll ugyan a rend
szeren, azonban hatalmi, politikai értelemben ismétcsak egy új erő- és tudáskon
centráló centrumot alkot. Ennélfogva megkérdőjelezhető az is, hogy a kontrollnak a 
rendszeren kívüli kiépülése mennyiben jelentheti a rendszer tökéletesebb működé
sének biztosításán túl, attól eltérő új típusú működési elvek bevezetését a rend
szerbe. Habermas szerint a politikai centrumra hatékony nyomást kifejtő periféria 
viszont egészen másfajta hatásmechanizmus révén érvényesíti befolyását a fő folya
matra, mint bármifajta kontrollmechanizmus vagy intézmény. A különbség éppen 
abban áll, hogy a civiltársadalom a periféria felől új működési elveket, normákat, 
értékeket képes folyamatosan fenntartani és közvetíteni a rendszerbe. Végül har
madszor: Habermas a jogközösség és a civiltársadalom összekapcsolásával továb
bi biztosítékokat kíván teremteni a Karl-Otto Apel-féle és általában mindenfajta 
transzcendentálpragmatika lehetőségeivel szemben. Egyúttal pedig további szűkítő 
korlátokat kíván felállítani a Theorie des kommunkativen Handelns implicit emanci- 
patorikus tendenciáival szemben is.

Más kérdés immár, hogy a kommunikatív racionalitás teljesítménykorlátainak fel
ismerése a szociálintegráció megvalósításában és e teljesítménydeficit pótlása a 
procedurális jog intézményének segítségével mennyiben teszi lehetővé az életvilág 
eredeti koncepciójának a fenntartását. És ami ezzel szorosan összefügg: mennyi
ben teszi védhetővé az életvilág és a rendszer poláris szembeállítására felépített 
eredeti elméleti konstrukciót.
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Jegyzetek

1 Az érvényesség habermasi definíciójának speciális jogszociológiai kritikáját és alternatíváját fejti 
ki Niklas Luhmann. Definíciója szerint az érvényesség nem más -  nem több és nem kevesebb

mint a jogrendszer egységének szimbóluma (v.ö. Luhmann, N. 1993: 98-100.)
2  ..az argumentációelméletre hárul... hogy meghatározza az érvényességi igények rend

szerét... Valamely beszélő érvényességi igénye legalább egy beszélő jelenlétét feltételezi, 
akinél ezt az igényét bejelentheti. (...) Valamely érvényességi igény ekvivalens azzal a feltéte
lezéssel, hogy egy kijelentés érvényességének feltételei teljesülnek" (Habermas 1988 64-65).

3 V.ö.: „A nyilvánosság szerkezetváltozása” legutóbbi német kiadása elé írt új előszót (Habermas 
J. 1990b: 11-50).

4 Részletesebb elemzéshez v.ö Dux 1986.

5 Jellemző példaként lásd Apel 1989; 1993; Rorty 1993; Nagl 1988.
6 Mindazonáltal kezdetben kritikai nézőpontból. „E racionalitásforma a procedúra ésszerű jelle

gétől függ... A procedurális racionalitás esetében ésszerűnek már nem a dolgoknak a világban 
fellelhető vagy a szubjektum által teremtett, illetve a szellem kibontakozási folyamatából 
kiemelkedő rendje számít, hanem a problémamegoldás, melyet a valóság procedurális 
kezelésével érhetünk el" (Habermas 1988b: 42-60).

7 Habermas elméleti konstrukciójában az integrációs és irányítási problémáknak a kolonializáció 
tézisen kívüli tematizálása automatikusan az életvilág integrációs potenciáljának a csökkentését 
jelenti. V.ö. Habermas 1993: 45-78, 535-536.

8 Következésképpen a civiltársadalom fogalma nem azonosítható a civil társadalom (civil society) 
bármennyire is szélesen és kiterjesztetten értelmezett fogalmával. A civiltársadalom ugyanis 
egy trichotom szerkezetű társadalomstruktúrának a meghatározó szerveződési szintje. A 
magam részéről a fogalmi distinkció pontosabb megjelölésére korábban a politikai társadalom 
fogalmát tartottam megfelelőnek (v.ö. Balogh 1990: 115-142).
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Hrubos Ildikó

A FELSŐOKTATÁSI RENDSZEREK VÁLASZAI 
A VÁLTOZÓ TÁRSADALOM KIHÍVÁSAIRA*

Bevezetés

A nyolcvanas évek évek eleje óta minden fejlett országban a felsőoktatás a társada
lmi, politikai és a kutatói érdeklődés középpontjában áll. A hatvanas évek óta tartó 
rendkívüli növekedés, a felsőfokú tömegoktatás kiterjedése nyomán új helyzet állt 
elő. A korábban csak egy szűk elitet érintő kérdések egyszerre össztársadalmi 
problémává váltak, amelyeknek a kezelése új módszereket, új szemléletet igényel.

A növekvő létszámú és a releváns korcsoport egyre nagyobb hányadát jelentő 
hallgatói tömeg heterogénebb, mint a korábbi elitképzés alanyai. Alacsonyabb tár
sadalmi státuszú családi környezetből érkezők is bővítik a kört, akiknek mások az 
igényei, motivációi, ismeretei, mint a felsőoktatásban természetesen továbbra is ér
dekelt elit gyermekeinek. A munkaerőpiac egyre összetettebb igényeket támaszt a 
végzettekkel szemben, hiszen a legkülönbözőbb ágazatok és szektorok foglalkoz
tatják a nagyszámú diplomást. Éppen nagy létszámuk, valamint a gazdasági re
cesszió miatt egyáltalán nem garantált a végzettek elhelyezkedése. A hallgatók 
igényei ezért fokozottan arra késztetik a felsőoktatást, hogy a munkaerőpiac aktuális 
és várható követelményeihez alkalmazkodjon, háttérbe szorítva az akadémiai és a 
hosszú távú gondolkodásból adódó szempontokat.

A növekvő ágazat egyre nagyobb költségvetési terhet jelent, ami növeli a kor
mányzatok felelősségét, különösen akkor, amikor az állami költségvetés egyébként 
is állandó nehézségekkel küzd. A felsőoktatás a politikai viták középpontjába kerül. 
Az ágazat átláthatóvá, ellenőrizhetővé tétele elkerülhetetlen feladat, az erre irányuló 
kormányzati törekvések a kutatói szabadsághoz és az egyetemi autonómiához ra
gaszkodó érdekcsoportok ellenállásába ütköznek. A finanszírozási nehézségek 
okozta helyzetből az egyik kitörési lehetőségnek tűnik a külső források bevonása, a 
piac felé nyitás. Ez a megoldás azonban gyakran ellentmond az akadémiai szem
pontok érvényesülésének, nehezíti az egész ágazat átlátását, irányítását, és az in
tézményrendszer fragmentálódásához vezethet. A másik út a költségvetési 
támogatások teljesítmény alapján történő elosztása, az intézmények versenyeztetése 
az állami kutatási, fejlesztési alapokért. A belső irányítási rendszer viszont általában 
nem felel meg az ebből adódó követelményeknek.

A tanulmány szövegének egy része elhangzott a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem 
jubileumi konferenciáján, Budapest, 1995. szeptember 28-30.
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Eközben mind az akadémiai világ, mind a kormányzatok hangoztatják, hogy nem 
csökkenhet a színvonal, amelynek fenntartása, illetve emelése a felsőoktatás számá
ra életfontosságú és egyben össznemzeti érdek.

Feloldhatatlannak látszó ellentmondás van tehát három, egy időben jelentkező 
társadalmi igény között: növekvő hallgatói létszám és csökkenő vagy legalábbis 
nem növekvő költségvetési ráfordítás mellett kellene a minőséget fenntartani, de 
inkább emelni. Mindez olyan helyzetet teremt, amelyet a felsőoktatás krízise ként fo
galmaznak meg.

Az oktatási rendszerekkel foglalkozó kutatások korábban szinte kizárólag a köz
oktatásra irányultak, de a felsőoktatás gyorsan növekvő társadalmi jelentősége miatt 
a nyolcvanas évéktől kialakult a speciálisan ezzel az ágazattal foglalkozó kutatási 
irány. Több tudomány képviselői -  sajátos kérdésfeltevéseiket alkalmazva -  foglal
koznak a felsőoktatással. Történészek, szociológusok, közgazdászok, politológusok, 
a közszolgálati szektor kutatói, a szervezéstudomány képviselői, tudo
mányszociológusok egyaránt érdeklődnek iránta. A kérdés fontossága és a kutatás 
és felsőoktatás fokozódó nemzetközivé válása ösztönözte a komparatív elemzéseket 
is, amelyek eredményeit egy sor tematikus nemzetközi konferencián vitatták meg 
(lásd Clark 1984; 1985; Vught 1989a; Neave-Vught 1991; Neave 1991; Chinapah 
1992; Berg 1993; Rothblatt-Wittrock 1993; Gellert 1993; Godegebuuve et al. 1994).

Az európai integrációs folyamat egyik legsikeresebb mozzanatának éppen a fel
sőoktatási együttműködést tekintik, ennek nyomon követése és segítése megvalósít
hatatlan összehasonlító kutatások nélkül. A nemzetközi kitekintés nem maradhat 
szűkén eurocentrikus, hiszen a 20. század legsikeresebb egyetemi modelljének az 
amerikait tekintik, amelyet tehát viszonyítási alapként mindenképpen figyelembe kell 
venni. Ez az érdeklődés nem egyoldalú. Az amerikai felsőoktatás is küzd régi és új 
problémákkal, vannak sebezhető pontjai, tehát sok szempontból tanulni szeretne az 
európai partnerektől, valamint a nagy gazdasági versenytárstól, a kiemelkedően ha
tékony felsőoktatással rendelkező Japántól. Utóbbi viszont folyamatosan moderni
zálni kívánja intézményrendszerét, az európai és amerikai elemek optimális 
ötvözésével. Közép- és Kelet-Európa országai számára pedig nyilvánvaló, hogy ta
nulmányozni kell azoknak a régióknak a tapasztalatait, amelyekhez fel szeretnének 
zárkózni, amelyekhez csatlakozni kívánnak, ugyanis a problémák, amelyekkel a fej
lett országok is küzdenek, itt még kiélezettebbek. Bár még alig érték el, illetve lép
ték át azt a határt, amelyen túl a tömegoktatás felé való elmozdulásról beszélhetünk 
(általában a 15%-os beiskolázási arányt tekintik az elitoktatás felső határának, és 
35% felett beszélnek tömegoktatásról -  Trowe 1974), máris felléptek a fentiekben 
jelzett gondok, amelyek a jövőben minden valószínűség szerint csak fokozódhatnak. 
Mint nem először a történelem során, és nemcsak a felsőoktatást illetően, ezeknek 
az országoknak egyszerre kell szembenézniük a fejlett országokhoz való felzárkó
zásból adódó nehézségekkel és a jelen adottságaiból származó általánosan érvé
nyesülő ellentmondásokkal.
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A dolgozat elsősorban a fejlett országokban végzett nemzetközi összehasonlító 
kutatások eredményei alapján kiemel néhány problémakört, és röviden összefoglalja 
a velük kapcsolatos legfontosabb tendenciákat, megoldási kísérleteket, sikereket és 
kudarcokat. Ezzel jelezni kívánja azt a szemléletet, amelyre valószínűleg szükség 
van, ha a felsőoktatásról való tudományos gondolkodás és gyakorlati politizálás so
rán eredményeket akarunk elérni.

Az egyetem nagy válságai. Rövid történeti háttér

Az egyetem az egyik legrégebbi változatlan formában működő intézmény Európá
ban (egy sokat idézett kutatási eredmény szerint az 1520 óta folyamatosan létező 
85 intézmény között 70 egyetem van, a katolikus egyház, a brit parlament, Izland és 
az Isle of Man parlamentje és néhány svájci kanton társaságában -  Kerr 1982; idézi 
Berdahl 1993: 163). Az intézmény éthosza, társadalomban betöltött szerepe sokat 
változott az évszázadok során. A fogalomhasználat is követte a változásokat, hiszen 
ma már a kissé romantikus hangzású egyetem helyett felsőoktatásról beszélünk. 
Ebben kifejeződik, hogy modern, bürokratikusán irányított intézményrendszerről van 
szó, nem pedig öntörvényű, a társadalomban szigetszerűen álló képződményről, 
„elefántcsonttoronyról".

A mai válsághelyzet értelmezésekor érdemes figyelembe venni, hogy az egyetem 
intézménye már több nagy válságot, átalakulást élt meg (Wittrock 1993).

Az első nagy megrázkódtatás a 18-19. század fordulóján, a felvilágosodás, a 
francia polgári forradalom és az ipari forradalom hatására következett be. A forra
dalmi hevület a középkori eredetű egyetemeket konzervatívnak, elavultnak tartotta, 
és megszüntetésüket követelte. A megújulást a Humboldt testvérek nevével fémjel
zett Berlini Egyetem kezdte. Az alapítók fő elve az volt, hogy a tanult amatőröket 
profi tudósok váltsák fel, nem generalistákra, hanem specialistákra van szükség. Az 
egyetem a tudósok és diákok intellektuális közössége, a magas általános műveltség 
és a szellemi szabadság megtestesítője (szemben a középkori egyetem szigorúan 
szabályozott, zárt világával). A humboldti elvek alapján működő, a 19. században 
általános mintát adó német egyetemek kimagasló eredményeket értek el a tudo
mány fejlesztése, a kutatás és az oktatás terén.

A 19. század vége, a nemzetállamok kialakulása (később „kialakítása") újabb 
fordulatot hozott. A mindaddig nemzetközi kitekintésű egyetemek befelé fordultak, a 
természettudományok és a technika fejlődése a pozitív hatások mellett veszélyes 
fegyvereket is adott a politikusok kezébe világuralmi törekvéseikhez. A 20. század 
totalitárius, autoritárius rendszerei eltorzították az egyetemek fejlődését, a funkciójuk
nál és tradíciójuknál fogva autonóm, nyitott intézményeket szigorú kontroll alá von
ták. Részben ennek is tudható be, hogy a 20. században az egyetemi világ 
súlypontja az Amerikai Egyesült Államokba tevődött át, ahol az eltérő társadalmi, 
gazdasági, politikai környezetben új felsőoktatási modell bontakozott ki.
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Az hatvanas évtized ismét válságot hozott, most már az Atlanti-óceán mindkét 
partján (Riesman-Stadtman 1973). A rendkívül gyorsan növekvő hallgatói létszám, a 
második világháború után született úgynevezett baby boom nemzedék felsőoktatási 
életkorba érése kezdte szétfeszíteni a kereteket. Az évtized végének általánosabb 
érvényű politikai eseményei megrázkódtatták az egyetemi világot, részben éppen 
onnan indultak ki. A hallgatók követelték az egyetemek belső életének demokratizá
lását, az oktatás tartalmának modernizálását. A történések nyomást gyakoroltak a 
kormányzatokra, hogy változtassanak a felsőoktatással kapcsolatos politikájukon, 
demokratizálják az intézmények belső irányítási rendszerét. Míg az évtized elején 
újabb egyetemek alapításával, illetve a régiek fejlesztésével próbáltak felkészülni a 
várható mennyiségi növekedésre, addig a hatvanas évek végétől, a hetvenes évek 
elejétől már nem az egyetemi szektort fejlesztették, hanem alternatív intézménytípu
sokat alakítottak ki, és a fejlesztések jó része már oda irányult. Rövidebb oktatási 
idejű programokat, szakképzést kínáló, a munka melletti képzést lehetővé tevő, regi
onális igényeket kielégítő főiskolákat létesítettek nagy számban. Ez a megoldás 
megfelelni látszott a felsőoktatás demokratizálása társadalompolitikai követelményé
nek, egyben kifejezte a gyanakvást az egyetemek iránt, amelyeket részben konzer
vativizmussal, rugalmatlansággal, részben anarchista eszmék terjesztésével vádoltak 
kimondva-kimondatlanul. A politikailag könnyebben kezelhető, központilag jobban 
kontrollálható új típusú felsőoktatási intézmények egyúttal azzal az előnnyel is jártak, 
hogy a hallgatók képzése kisebb fajlagos költséget igényelt.

A nyolcvanas évtizedben keletkezett újabb kihívások máig válasz nélkül marad
tak. Az évtized végére felsőoktatási életkorba érkezett a baby boom második nem
zedéke, de számítani lehetett arra, hogy a továbbiakban lényegesen csökken majd 
a releváns kohorsz létszáma. E demográfiai hatásokat részben erősíti, részben kom
penzálja az a tény, hogy általában is sokkal nagyobb a felsőoktatás iránti érdeklő
dés, mint tíz évvel korábban. Ennek egyik oka, hogy olyan fiatalokat érint a kérdés, 
akiknek szülei már a második világháború után jöttek világra, közülük sokan végez
tek egyetemet-főiskolát, és gyermekeik számára is ezt az utat látják kívánatosnak. A 
felsőoktatási férőhelyek növelését célzó társadalmi nyomás elől a kormányzatok a 
gazdasági recessziót kísérő tartós munkanélküliség miatt sem tudtak kitérni. Keve
sebb feszültséggel és negatív társadalmi következménnyel jár (talán még olcsóbb 
is) a fiatalok beiskolázása, mint munkanélküli segélyen tartása. E fontos gyakorlati 
politikai problémák mellett megjelent az , igazi egyetem" iránti nosztalgia. Ha a tudás 
általános fejlesztése, az elméleti képzés, a kutatás háttérbe szorul, az már középtá
von is negatív hatást gyakorol egy ország szellemi életére, egy egész régió teljesít
ményére. És mindezeket a problémákat az állami költségvetés szüntelen 
hiányhelyzetei, nehézségei közepette kell megoldalni (Pelikán 1992).
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Akadémiai szabadság -  intézményi autonómia

Az akadémiai szabadság -  a gondolkodás és a gondolatok kifejtésének szabad
sága valamint az egyetemi autonómia -  amely szerint saját céljait és programjait, 
valamint ezek teljesítésének módját az egyetem maga határozza meg -  az egyetemi 
világ legsajátosabb és alapvető vonása, korlátozásuk megakadályozza az intéz
ményt missziójának teljesítésében, a tudás legmagasabb szintű fejlesztésében és 
átadásában (Berdahl 1993). Ezek az alapelvek sohasem teljesültek, teljesülnek kor
látlanul, az alapítók és anyagi támogatók -  a pápa, egyházi és világi hatalmassá
gok, az állam, vállalatok, a pénzintézetek és az alapítványok -  vindikálják maguknak 
azt a jogot, hogy, ha csak közvetetten is, ideológiai, tartalmi, pénzügyi kontrollt gya
koroljanak. Az autonómia kivívása, megőrzése mindig küzdelemmel jár (ennek korai 
példája, hogy a középkori egyetemek ügyesen taktikázva kihasználták a pápa és a 
császár rivalizálását autonómiájuk fenntartása érdekében- Andren-Dahre 1993).

A 20. század végére az egyetemek, a felsőoktatás autonómiáját két tényező kor
látozza: a finanszírozó állam és a piac. Kiemelt figyelem irányul az állami kontroll 
kérdésére, mivel a felsőoktatási intézmények döntő többségét állami költségvetés
ből tartják fenn (a jelentősebb fejlett országok között csak Japán számít kivételnek 
ebben a tekintetben). Amíg az egyetemek meglehetősen kis költségvetési tételt je
lentettek, egy szűk elitet érintettek, ez a kontroll kevésbé volt erős. Megváltozik vi
szont a helyzet, amikor a nagyra nőtt ágazat költségei már tetemesre rúgnak, az 
azok feletti döntés, a támogatás elosztása, a felhasználás ellenőrzése lényeges poli
tikai kérdéssé válik. A kormányzatok joggal igénylik, hogy az elefántcsonttornyukból 
kilépő egyetemek (és más felsőoktatási intézmények), amelyek már nagy társadalmi 
szolgáltató intézményekké váltak, átláthatók, ellenőrizhetők legyenek. Ezt kívánja az 
adófizetők iránti felelősség, akiknek a pénzéből tartják fenn az ágazatot, valamint 
egyfajta „fogyasztóvédelem", a laikusnak tekinthető szülőket és hallgatókat biztosí
tani kell afelől, hogy megfelelő minőségű szolgáltatást fognak kapni. Az elmúlt évti
zedben jelentős fejlemények történtek ebben a tekintetben.

Azokban az országokban, ahol előzőleg alig volt központi kormányzati kontroll, 
határozott lépéseket tettek az erősítésre. Ez nem a közvetlen irányítás bevezetését 
jelenti, hanem olyan közvetítő intézmények létrehozását, amelyek országos szinten 
tekintik át a felsőoktatást, és előkészítik a kormányzati döntéseket (a brit modell erre 
a tipikus példa, de az Egyesült Államokban is vannak ilyen törekvések) (Brennan- 
Shah 1994; Fox 1994).

Az erős tervezési, központi irányítási tradíciókkal rendelkező országokban ellen
kező irányú volt az elmozdulás, amely az előzőhöz lényegében hasonló eredményre 
vezetett. A hatalmas felsőoktatási ágazat közvetlen irányítása egyre kényelmetleneb
bé vált a kormányzatok számára, ráadásul állandóan szembe kellett nézniük a felső- 
oktatási intézmények autonómia-törekvéseivel (főleg 1968 eseményei hatására), 
ezért ugyancsak közbülső intézményekre bízták az ágazat belső életének szabályo
zását (a holland modell jó példa erre) (Goedegebuure et al. 1994).
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A közvetítő intézmények váltak a „kollektív autonómia” megtestesítőivé (Seidel 
1993). Ez a fogalom hasznosnak látszik a századvég felsőoktatási világa számára a 
kormányzatokkal folytatott vitában, hiszen az adott helyzetben az egész ágazatnak 
együttesen kell fellépnie, érdekeit védenie a más logikát követő, az állami támogatá
sért ugyancsak versengő egyéb ágazatokkal szemben. így remélhetően elkerülhe
tők a felsőoktatás egészére veszélyes, társadalmi pozícióit gyengíthető fejlemények: 
a fragmentálódás (a felsőoktatás különböző szektorai egymástól függetlenül működ
nek, nem alkotnak rendszert), az atomizálódás (minden intézmény, azon belül min
den kar, tanszék, professzor csak saját munkájával törődik, tevékenységét nem 
illeszti, az nem is illeszkedik a nagyobb egységbe, végső soron a felsőoktatás egé
szébe) és a balkanizálódás (mindenki a másik rovására próbál támogatáshoz jutni, 
létét fenntartani, teret nyerni).

A szélsőségesen értelmezett akadémiai szabadságnak és autonómiának vannak 
tartalmi hátulütői is. Ezen elvek hangoztatása és érvényesítése a teljesítmény, a mi
nőség rovására mehet, megakadályozhatja az igazi versenyt, a szükséges változá
sokat, megmerevítheti, konzerválhatja az egész rendszert. Gyakran figyelmen kívül 
marad, hogy az akadémiai szabadság és autonómia egyben felelősséget is jelent 
az „igazság keresése és hirdetése", a társadalom szolgálata terén.

Közvetítő szervezetek

A közvetítő, közbeeső (puffer) szervezetek meglehetősen újak, létrehozásuk és mű
ködésük viták kereszttüzében áll, miközben általában elismerik fontos funkciójukat, 
azt, hogy „lefordítják" a társadalmi igényeket az akadémiai világ nyelvére, segítenek 
a konszenzus kialakításában a felsőoktatás és a kormányzat között. Megfelelő mű
ködésük esetén a részvételi demokrácia jó példái lehetnek (Khawas 1993).

A legtöbb fejlett országban létrejöttek ilyen szervezetek, megalakításuk módja, 
hatáskörük, szerepük, munkamegosztásuk azonban országonként igen nagy eltéré
seket mutat. Főbb típusaik a következők:

-  operatív bizottság (steering committee): tagjait általában a kormányzat nevezi 
ki, de van bizonyos autonómiája, a tagok között független szakértők is találhatók; 
kormányzati döntések előkészítését végzi (pl. forráselosztás);

-  kutatási tanács (research counsil): az állami kutatási alapokat osztja el, tagjait a 
kormányzat nevezi ki, legitimitását az biztosítja, hogy főleg a kutatói közösség ki
emelkedő tagjai vesznek benne részt;

-  rektori (főigazgatói) konferencia: a felsőoktatási intézmények első számú veze
tőiből álló (ezért függetlennek tekinthető) szervezet tagjai az intézmények közös 
problémáit tekintik át, közösen lépnek fel a felsőoktatást érintő vitákban;

-  speciális bizottságok, szervezetek: többnyire kormányzati felügyelet mellett te
vékenykednek, tanácsot adnak egy-egy speciális terület vonatkozásában.

A tényleges döntési jogkör szempontjából hierarchikusan is tipizálhatók ezek a 
szervezetek: a primér közvetítő szervezetek hatalmában áll a forrásallokáció, a sze- 
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kunder szervezetek tanácsot adnak és koordinálnak, a tercier szervezetek pedig 
vitákat és konzultációkat szerveznek. Ebben az értelemben az operatív bizottságok 
lehetnek primér és szekunder helyzetben, a kutatási tanácsok primér vagy szekun
der, a rektori konferenciák szekunder és tercier, a speciális bizottságok szekunder 
és tercier helyzetben. Pozíciójukat az adott társadalmi, politikai környezet, valamint 
saját együttműködési készségük határozza meg, amely pozíció ennek megfelelően 
változhat.

A közvetítő szervezetek helyzetét bizonytalanná teszi, hogy létük és szerepük az 
aktuális kormányzat döntésétől függ, egy új kormány akár meg is szüntetheti őket. 
Védelmet az adhat, ha működésükkel kivívják az érintett társadalmi közeg elismeré
sét, továbbá ha rugalmasan tevékenykednek, mindig olyan területre igyekeznek 
koncentrálni, amelyen nagyobb remény van eredmények felmutatására. Biztosabb a 
siker, ha stabil és kvalifikált szakértői stábjuk van, amely komoly kutatói munkával 
készíti elő javaslataikat, döntéseiket (például olyan kényes témákban, mint a felső- 
oktatási intézmények értékelési kritériumai és értékelési rendszere, a forrásallokáció 
alapjául szolgáló normák kidolgozása).

A két legáltalánosabban elterjedt és legfontosabb intézménytípus közül az opera
tív bizottságokat főleg az a veszély fenyegeti, hogy túl bürokratikussá, „államivá" 
válnak. A rektori konferenciáknak nagy jövőt jósolnak a kutatók, de erre csak akkor 
számíthatnak, ha tagjaik között egyetértés lesz abban, hogy milyen szerepet kíván
nak betölteni. Ellenkező esetben súlytalan „vitaklub" lesz belőlük.

A felsőoktatás és a piac (a belső irányítási rendszer átalakulása)

A hatvanas évek elejétől a közgazdászok körében elterjedt a humán tőke koncepci
ója, ma már általánosan elfogadott, hogy az emberi erőforrások „termelését" végző 
oktatásba, ezen belül felsőoktatásba történő beruházás produktívnak tekinthető. Ezt 
az elvi síkot elhagyva, a konkrét gyakorlati kérdések körül már rengeteg a vita. Ki és 
milyen arányban, továbbá milyen módon finanszírozza a felsőoktatást? A 20. század 
második felében óriásira duzzadt felsőoktatást döntően az állam finanszírozza, de 
mellette egyre nagyobb szerephez jut a piac. Nem az emberbaráti szervezetek, 
egyházak, magánszemélyek részvétele az új elem (mivel mindig is jelen voltak vala
milyen mértékben), hanem az üzleti világé, az iparvállalatoké, a pénzintézeteké (ez 
főleg Európában újdonság, az Egyesült Államokban a kezdetektől fogva erőteljes 
volt a piac részvétele). Az üzleti világ növekvő szerepe ugyancsak korlátozza az 
akadémiai szabadságot, az egyetemi autonómiát, mivel a pénzügyi támogatás fejé
ben beleszól az oktatási koncepcióba (pl. rövid távú munkaerőpiaci szempontok 
érvényesítése), a kutatások témaválasztásába, indirekt módon az egyetemek sze
mélyi-kinevezési döntéseibe. A közvetítésére helyenként hasonló ütköző szervezete
ket hoznak létre, mint az állami kontroll esetében (Zemsky-Barblan-Green 1993).

A piaci gondolat abban az értelemben is megjelenik, hogy az állami finanszírozás 
egyre inkább versenyeztetéssel történik. A kutatási alapokat pályázat útján lehet el
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nyerni, a költségvetési támogatás jelentős része a hallgatói létszám függvényében 
alakul.

Az egyre többféle feladat, az új és egyre bonyolultabb finanszírozási rendszer, 
valamint a hallgatói létszámnövekedés következtében gigantikussá vált méret belső 
irányítási rendszerük megváltoztatására kényszeríti a felsőoktatási intézményeket. 
Már nemcsak oktatniuk, kutatniuk kell, hanem ténylegesen gazdálkodniuk is. Nagy
méretű bürokratikus intézményekké, egyben nyereségorientált vállalatokká lettek. 
Ezeket a tevékenységeket nem tudják hatékonyan irányítani alapvetően oktatásra- 
kutatásra koncentráló professzorok. Külön szakirányítási apparátusra van szükség, 
amelynek magasan kvalifikált tagjai élethivatásként végzik munkájukat, ezen a terü
leten kívánnak és tudnak karriert befutni, magas anyagi és társadalmi megbecsülés 
mellett. Kialakul egy második vonal, ahol minden szinten (egyetem, kar, tanszék) 
megtalálható az akadémiai vezető adminisztratív vezető partnere, mellérendeltségi 
viszonyban (valójában az akadémiai vezető társadalmi presztízse továbbra is vala
mivel magasabb, de formális vezetői szintjük azonos). Az egyetemi menedzsment 
ilyen átalakulása sok vitát vált ki. Rövid távon drágának tűnik a kiépítése és fenntar
tása, ennek hiányában viszont állandósulnak az ellentmondások a nem menedzser 
típusú vezetők munkája körül (sokan nem is vállalnak szívesen vezető posztot). 
Hosszabb távon valószínűleg megtérül a befektetés, mert az egyetem jó piaci pozí
cióba kerülhet, viszont állandóan kezelni kell azt a feszültséget, amely az akadémiai 
és az adminisztratív vonal szinte elkerülhetetlen presztízsvetélkedéséből adódik. A 
felsőoktatási intézmények esetében is érvényesül a bürokratikus apparátusok tipikus 
törekvése, hogy saját törvényszerűségeiket kövessék, sokszor öncélú és önigazoló 
elemekkel, és ezzel szándékuktól függetlenül is eltérítsék az intézményeket eredeti 
céljaiktól (Neave-Vught 1991; Trowe 1994).

A felsőoktatási intézmények vezető testületéinek működése, döntési kompetenci
ája, szerepe is átalakul az új helyzetben. A vezető testületek három típusa létezik 
(országonként és egyedi intézményenként eltérően vagy mindhárom, vagy közülük 
csak egy-kettő működik). Az egyetemek tradicionális vezető testületé a professzori 
kar vagy az abból választott testület, a szenátus. Az 1968-as események hatására 
általában létrehoztak emellett egy demokratikus döntéshozó testületet, az egyetemi 
tanácsol Összetétele a képviseleti elvet követi, a tanárok különböző rétegei, az ad
minisztratív apparátus és a hallgatók képviselői kapnak helyet benne, tagjait titkosan 
választják. A felügyelő testület tagjai döntően laikusok (nem egyetemi polgárok), 
kormányzati és törvényhozási személyek, a legnagyobb adófizető cégek, a leendő 
munkaadók képviselői, szakmai szervezetek reprezentásai vannak közöttük, tehát 
lényegében a környező társadalmat, a finanszírozókat és a „fogyasztókat” jelenítik 
meg. Mellettük a létszám töredékét adják az egyetemi polgárok, az egyetem vala
mely vezetője, a hallgatók és a régebben végzett diákok egy-egy képviselője.

Az a körülmény, hogy a felsőoktatási intézménynek már üzleti vállalkozásként, 
gazdálkodó szervezetként is kell működnie, felveti azt a problémát, hogy ezek a 
testületek nem tudják kellő hatékonysággal ellátni a döntéshozatalt. Általában túlzot
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tan nagy létszámúak (az előbbiekben vázolt jellegük következtében). A szenátus 
nehézkes, a professzorok sokat „akadékoskodnak", az üzleti szempontokat nem 
hajlandók akceptálni. Az egyetemi tanácsok inkább érdekvédelmi, szakszervezeti 
szerepet töltenek be. A felügyelő bizottságok a társadalmi elvárásokra, munkaerőpi
aci szempontokra figyelnek, s nem az adott felsőoktatási intézmény általánosabb 
érdekeit tartják szem előtt. Sok helyen az az álláspont alakult ki, hogy bár ezeket a 
testületeket továbbra is fenn kell tartani, hiszen fontos funkcióik lehetnek (megszün
tetésüket lélektani-politikai szempontból egyébként sem lenne tanácsos javasolni, 
létüket törvény írja elő), de az igazán fontos ügyekben kis létszámú operatív testület
nek (executive board) kell döntenie. Ebben az intézmény legfelsőbb akadémiai és 
adminisztratív vezetői vesznek részt (mindössze három-négy fő), akik gyakran ülé
seznek, rugalmasan és gyorsan tudnak reagálni a gyakran változó kihívásokra, a 
fontosabb döntések előkészítésére pedig igény szerint szakértői bizottságokat kér
nek fel. Közvetítő és koordináló szerepet töltenek be az akadémiai és adminisztratív 
stáb, a kétféle szemlélet között. A stratégiai jellegű, az intézmény életét nagyban 
befolyásoló döntések maradnak csak az előbbi nagy létszámú testületekre. Ilyen 
döntési helyzetek viszont ritkán fordulnak elő, ezért tanévenként mindössze egy-két 
alkalommal hívják őket össze. Szerepük inkább reprezentatív, illetve az operatív ve
zető testület döntéseinek legitimálására korlátozódik. Ez természetesen csak a jelen
legi tendencia alapján várható végkifejlet. A szenátusok, egyetemi tanácsok, 
felügyelő bizottságok lehetőség szerint ragaszkodnak jogaikhoz, a munka- 
megosztás és hatalommegosztás a különböző testületek között mindig éles viták 
tárgya, és időben változó.

Szektorok, hierarchiák

A felsőoktatás egyik fő új vonása a többszektorúság. A hagyományos egyetem mel
lett megjelentek új típusú egyetemek, szakfőiskolák, rövidebb oktatási idő alatt álta
lános képzést adó intézmények, postsecondary jellegű intézmények, illetve több 
szektort is magukba foglaló, vegyes intézmények (regionális főiskolák, politechniku
mok, széles szakmai területet átfogó felsőoktatási intézmények). A szektorok hierar
chiája jól érzékelhető, mivel állami kezelésük, jogilag megfogalmazott státuszuk ezt 
egyértelműen kifejezi. Egy-egy szektoron belül is létezik hierarchia, egy ugyancsak 
közismert presztízssorrend, amelynek összetevői már bonyolultabbak, szubjektív 
elemeket is tartalmaznak. Az akadémiai világ, a hallgatók, a kormányzat egyaránt 
számon tartják ezt a sorrendet (amely nem is esik egybe feltétlenül az aktorok e 
három típusánál). A tanárok kutatási-publikációs tevékenysége, a végzett hallgatók 
szakmai sikerei, a külső kutatói támogatásért folyó versenyben elért eredmények és 
hasonló indikátorok alapján alakul ki a sorrend. Míg tehát a státuszhierarchia főleg 
állami elhatározástól függ, a presztízssorrend alakulása jóval összetettebb tényezők
től. Ez utóbbi is számíthat a kormányzat érdeklődésére, mivel a támogatások elosz
tásához szempontokat adhat (Carrier-Vught 1989).
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A hierarchiákra általában jellemző, hogy meglehetősen stabilak. Annak ellenére, 
hogy az ötvenes-hatvanas évektől kezdődő gyors és látványos méretű fejlesztés 
során sok új intézményt alapítottak, új irányítási, finanszírozási rendszereket vezettek 
be, a sorrend csak kevéssé változott. Sokszor több állami támogatást kaptak az új 
egyetemek és a nem egyetem jellegű intézmények, mint a régi egyetemek. Utóbbi
ak mégis megőrizték első helyüket a presztízssorrendben, őket az új egyetemek 
szektora követi, és harmadik helyen állnak a nem egyetem jellegű intézmények 
(amelyek altípusai ugyancsak elég stabil hierarchiába rendeződnek).

A nyolcvanas évtized fejleményei, az állami támogatási eszközök csökkenése az
zal a következménnyel jártak, hogy egy-egy szektoron belül differenciálódott a me
zőny. Verseny indult a külső erőforrásokért, az állami támogatásokért. Míg a piaci 
hatás differenciálódáshoz vezet, az állam -  a nivellált szolgáltatás elvére hivatkozva 
-  általában csökkenteni szeretné a különbségek mértékét. Ezt azonban csak kevés
sé tudja elérni, a sorrendeket pedig végképp nincs ereje megváltoztatni. A kétféle 
beavatkozás eredménye valójában ennél összetettebb. A piaci verseny a differenci
álás mellett többnyire felfelé tolja az egész rendszert, mivel a „jobbakhoz" való iga
zodásra késztet. Az állami beavatkozás, miközben a nivellálás irányába kíván hatni, 
akaratlanul lefelé nyom, mivel természeténél és funkciójánál fogva végül is a hason
ló intézményekből álló -  inkább lefelé igazodó -  tömegoktatást támogatja.

A státuszokkal kapcsolatos megfontolásokban mindig kiemelt helyet kap az elit 
intézmények értelmezése és kezelése. Az utóbbi évtizedek fejleményei komolyan 
fenyegették, fenyegetik a tradicionális egyetemeket. A tömegoktatássá válás meg
változtatta a belépő hallgatók összetételét, a szinte általánossá váló középfokú okta
tás is elszürkült, egyre alacsonyabb a végzősök átlagos tudásszintje. (A középfokú 
oktatás sok-sok tanárt igényel, akik tömegességük miatt süllyedő átlagos színvona
lat képviselnek, továbbá maguk is a tömegessé váló és süllyedő átlagszínvonalú 
felsőoktatás „termékei" -  így bezárul a bűvös kör.) A belső irányítási rendszernek az
1968-as események után bekövetkezett demokratizálódása és a fokozódó állami 
beavatkozás ugyancsak a felsőoktatás átlagos teljesítményének csökkenése irányá
ba hatott. Végül az új típusú, nem egyetemi jellegű intézmények megjelenése, vala
mint az összes említett tényező együttesen is csökkentette az egyetemek -  és a 
diplomások -  általános társadalmi megbecsülését. Mindezt egyedül az elit kutató 
egyetemeknek sikerült elkerülniük. Az egyéb -  régi és új -  egyetemek pedig lesza
kadtak,’ státuszuk közelebb került a megkülönböztetetten kedvező politikai és pénz
ügyi támogatást élvező -  ennek hatására növekvő presztízsű -  nem egyetemi 
jellegű intézményekéhez.

Miben áll az elit gyetemek sikerének titka? Úgy tűnik, hagyományos, nemzetközi 
szinten is számon tartott hírnevük és ebből adódó politikai erejük lehetővé teszi, 
hogy sikeresen ellenálljanak az állami beavatkozásnak, a bürokratizálódásnak és 
átpolitizálódásnak, a belső irányítási rendszer „szakszervezetesedésének", a gyors 
hallgatói létszámnövelésnek. A kiemelkedő kutatási eredmények -  már csak presz
tízsszempontok miatt is -  lényegesek minden állam számára. A vezető tudósok sok-
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szór fontos munkát végeznek szakértőként kormányzati döntések előkészítésében, 
így nem csekély befolyásra tesznek szert. A szaktekintélyként számon tartott tanszé
kek jó eséllyel kapnak kutatási megrendeléseket, így külső forrásokból pótolhatják 
az esetleg csökkenő állami támogatást, fejleszthetik a kutatási infrastruktúrát, meg
hívhatnak jeles (esetleg külföldi) oktatókat, kutatókat. Mindez stabilitást, jó alkotói 
légkört teremt, és az ebben a környezetben megvalósuló kiemelkedő összteljesít
mény tovább biztosítja, sőt növeli az intézmény presztízsét (a kiemelkedő helyzetűek 
esetében a bűvös kör itt zárul be).

E nagy vonásokkal felvázolt általános tendenciák mögött a gyakorlatban a hierar
chiák elmozdulásának többféle fokozata és kombinációja alakult ki. Régiók és or
szágok szerint más-más, időben is változó a felsőoktatási intézmények 
státuszelrendeződésével kapcsolatos akadémiai és kormányzati gondolkodás, cse
lekvés. Az összehasonlító elemzések alapján az attitűdök négy típusa bontakozik ki 
(Trowe 1984).

A meritokratikus-egységesítő álláspont szerint csak a kiemelkedő színvonalú 
egyetemek kaphatnak fokozatadási jogot, a többiek legfeljebb felsőfokú szakképesí
tésre jogosultak. Ellenzi új szektorok létrehozását és költségvetési kurtítások esetén 
a már meglévők leépítését szorgalmazza, hogy a magas színvonalú elitegyetemek 
változatlanul fenntarthassák működésüket. („Ortodox" amerikai kutató egyetemek, 
időnként konzervatív európai kormányzatok gondolkodnak így.)

A meritokratikus-pluralista felfogás támogatja a különböző szektorok létrehozá
sát, azzal a feltétellel, ha ez egyben különböző támogatási, bérezési, engedélyezési 
besorolással jár, így biztosítható az elitintézmények kiemelt helyzete. Ebben a gon
dolatrendszerben korlátozottan ugyan, de lehetséges a tanárok és hallgatók szekto
rok közötti mobilitása, szigorúan verseny alapján. (Az Atlanti-óceán mindkét partján 
ismeretes koncepció.)

Az egalitariánus-egységesítő attitűd szerint a felsőoktatás az egész társadalmat 
szolgálja. Azonos esélyeket kell mindenkinek adni, ne legyenek különbségek az in
tézmények között. Ellenséges az elitintézményekkel szemben, főleg az egységes 
(komprehenzív) felsőoktatási intézményeket támogatja. (Amerikától idegen ez az ál
láspont, Európában a szociáldemokrata adminisztrációk alatt időnként megjelenik).

Az egalitariánus-pluralista gondolatrendszer reálisan szembenéz azzal, hogy kü
lönböző szektorok, azon belül különböző presztízsű intézmények vannak, de úgy 
véli, hosszabb távon a távolságok csökkentésére kell törekedni. A többszektorúság 
iránt -  elismerve, hogy ezt a különböző funkciók indokolják -  megengedőbb, mint 
az egalitariánus-egységesítő álláspont, de ragaszkodik a szektorok presztízsének 
(és ennek előfeltételeként költségvetési támogatásának) közelítéséhez. (Európában 
gyakori és sokak által elfogadott álláspont, de megvalósítására kicsi az esély, mert 
nagyon drága, hacsaknem a legalacsonyabb presztízsű szektorhoz kívánják közelí
teni a többit.)
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A hallgató: produktum és fogyasztó

A felsőoktatásban részt vevő hallgató szempontjából a rendszernek két tiszta típusa 
körvonalazható.

A kötött rendszerben a felsőoktatásban való részvétel a nemzetgazdaság beru
házása. A hallgató nem fizet tandíjat, a tanulmányi idő alatt létfenntartási költségeit 
az állam fedezi. A felsőoktatási intézmények, egyes szakok hallgatói létszámát köz
pontilag határozzák meg a munkaerőtervezés keretében megjelölt irányszámok 
alapján. A felvételt kemény szűrővizsga előzi meg, a tanulmányok során mindenki a 
belépéskor megkezdett utat járja kötött tanterv alapján, a lemorzsolódás meglehető
sen ritka. A végzés után garantált a képzettségnek megfelelő munkahely (esetleg 
központilag jelölik ki a munkahelyet).

A piaci modell a hallgató, illetve a család személyes beruházásának tekinti a 
felsőoktatásban való részvételt. A tandíj fedezi az oktatás költségeit, a létfenntartás
ról mindenki maga gondoskodik. A hallgató a munkaerőpiaci kilátásokat figyelembe 
véve választ szakot, egyes tantárgyakat a rugalmas, sok választási lehetőséget kí
náló tanterven belül. A felsőoktatási intézmények a hallgatói érdeklődésnek megfele
lően indítanak szakokat, hirdetnek meg tantárgyakat. A belépést csak egyszerűbb 
szűrő (pl. középiskolai végzettség igazolása) előzi meg, a tanulmányokat a képes
ség, az érdeklődés és az anyagi helyzet függvényében különböző szinteken lehet 
befejezni, meg lehet szakítani és később folytatni, továbbá menet közben mozogni 
lehet a különböző oktatási szektorok, szakok között. A végzés után semmiféle ga
rancia nincs a képesítésnek megfelelő munkahelyre.

A két modell elméleti jellegű, a gyakorlatban tiszta formában egyik sem jelenik 
meg (bár Közép- és Kelet-Európa országaiban a tervutasításos gazdaságirányítási 
rendszer idején a kötött modell fő vonásai érvényesültek, az amerikai felsőoktatási 
rendszer pedig közel áll a piaci modellhez). Valójában a kötöttségek és a piaci 
elemek valamilyen kombinációja jellemzi a konkrét felsőoktatási rendszereket, amely 
kombináció a társadalmi, gazdasági, politikai környezet alakulásának megfelelően 
változhat. A két modell elemeinek kombinációjára nyilvánvalóan szükség van, mivel 
tiszta formájában mindkét modell súlyosan károsíthatja a felsőoktatást alapvető 
funkcióinak betöltésében. A kötött modellben a bürokratikus elemek eluralkodása, a 
piaci modellben az üzleti szempont felülkerekedése akadályozza az akadémiai gon
dolat érvényesülését, továbbá zárttá, rendiessé teszi a felsőoktatást (nem a tehet
ség, hanem munkaerő-gazdálkodási szempontok, illetve a család anyagi helyzete 
határozza meg, hogy ki vehet benne részt), ami hosszabb távon ugyancsak rontja a 
minőséget.

A nyolcvanas évtized folyamatai a legáltalánosabb szinten úgy jellemezhetők, 
hogy lényeges változások történtek a két modell elemeinek arányaiban. Európában, 
ahol a hatvanas évektől sokféle juttatással és az oktatás többé-kevésbé ingyenessé
gével ösztönözték a fiatalokat a továbbtanulásra (akik egyébként a gazdasági pros
peritás éveiben megfelelő munkahelyekre is számíthattak), most a recesszió
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következtében a piaci modell elemei erősödnek. A diákjóléti juttatásokat csökkentik, 
a növekvő diáklétszám egy részét az egyre szaporodó magánintézmények fogadják 
be, ahol kemény tandíjat kell fizetni, a képzettségnek megfelelő munkahely (vagy 
bármilyen munkahely) egyáltalán nem biztos. Ugyanakkor a kötött modell korábban 
kevésbé érvényesülő elemei is erősödnek: a költségvetés nehézségeire hivatkozva 
központilag korlátozzák bizonyos (főleg a nagyobb költségigényű) szakokon a hall
gatói létszámot.

Az Egyesült Államokban, a piaci modell fő terepén, a demográfiai és a vele ösz- 
szefüggő szociális helyzet változása a kötöttebb modellhez közelítésre készteti a 
kormányzatokat. A felsőoktatásba belépő kohorszokban egyre nagyobb a kedvezőt
lenebb iskolázottságé és rosszabb anyagi helyzetű csoportokból származók aránya. 
Hátrányos helyzetük csökkentése fontos társadalmi és politikai kérdés, és ebben a 
felsőoktatásnak jelentős szerepet kell vállalnia, különböző kedvezmények adásával 
(Neave-Vught 1991).

E változások természetesen sok vitát váltanak ki, esetenként politikai feszültsége
ket is előidéznek.

A reformok esélyei

Az utóbbi három évtizedben -  a társadalmi környezet kihívásaira reagálva -  sok és 
sokféle reformot kezdeményeztek és vezettek be (az oktatás tartalmát és szervezési 
formáit, a felvételi kritériumokat érintő változásoktól kezdve a teljesen új szemléletű 
és felépítésű intézmények, hálózatok létrehozásáig). Ezek a reformok megmozgat
ták a felsőoktatás világát, új gondolatokat vetettek fel, hatásukra jelentős innovációs 
folyamatok indultak meg, annak ellenére, hogy meglepően kevés esetben jártak tel
jes sikerrel, gyakran részleges vagy teljes kudarccal végződtek. Kialakult egy új ku
tatási ág, amely a felsőoktatási reformokat mint társadalmi programokat követi, érté
keli, azzal a szándékkal, hogy jobban megértse a folyamatokat, és a közhelyszerű 
megállapításokon felülemelkedve segítse az ilyen programok megvalósítását. (A si
kertelenség leggyakrabban említett okai a közhelyek szintjén: az egyetemek termé
szetüknél fogva konzervatívak; a tanárok ellenállnak minden változásnak; a reformok 
általában túl ambiciózusak; nem volt elegendő pénzügyi támogatás. -  Kogan 1984; 
Vught 1989b.)

A szisztematikus nemzetközi összehasonlító elemzések arra az eredményre jutot
tak, hogy a reformok megfogalmazásánál és bevezetésénél elsősorban azt kell fi
gyelembe venni, hogy a felsőoktatás egésze és egy-egy intézménye is rendkívül 
komplex képződmény. Részben utalva a fentiekben más vonatkozásban már emlí
tett jellemzőkre, részben kiegészítve azokat, a komplexitás elemei a következőkben 
foglalhatók össze. A felsőoktatásnak sok relatíve autonóm szereplője van, a hatalom 
meglehetősen diffúz módon érvényesül. Többféle diszciplína vesz részt benne, 
amelyeknek sajátos belső világuk, logikájuk van, más-más szakmai érdekcsoport
hoz tartoznak, eltérő a „lobby pozíciójuk". Többféle és sokszor nem világosan meg
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fogalmazott, esetenként egymásnak ellentmondó funkciói vannak a felsőoktatás 
egészének és egy-egy intézményének (a tudás átadása, a tudás fejlesztése, általá
nos képzés-szakképzés, elméleti oktatás -  gyakorlati oktatás, a társadalmi mobilitás 
segítése, nivellálás, a kiemelkedő tehetségek gondozása, felnőttoktatás, alapkuta
tás, alkalmazott kutatás, munkaerő-gazdálkodás, regionális fejlesztés stb.), amelyek 
tekintetében ráadásul nincs is társadalmi konszenzus. Éppen ezért bármilyen be
avatkozást, változtatást ugyancsak komplex módon kell értelmezni, előkészíteni, 
majd értékelni. A siker vagy sikertelenség töbnnyire csak relatív lehet.

Konkrétabban a következő fontosabb tanulságok adódnak a tapasztalatok elem
zéséből. A felsőoktatási reformok bevezetése általában hosszabb időt vesz igénybe, 
és közben a kiinduló helyzethez képest változhat a társadalmi, gazdasági, politikai 
környezet. Ez történt a hatvanas évek végén elkezdett reformokkal Nyugat-Európá- 
ban, amelyek a gazdasági aranykorban indultak, majd szemebetalálkoztak a nem 
várt recesszióval. Helyenként félbemaradtak, másutt részlegesen sikerültek, és volt 
ahol minden nehézség ellenére megvalósultak. Ilyenkor a legnagyobb hiba az, ha 
magát az elvet is feladják, mert akkor már kevés remény lesz a befejezésre, újbóli 
megindításra a gazdasági feltételek kedvezőbbé válása esetén. Az időbeliség szem 
előtt tartása az értékelés szempontjából is fontos, hiszen lehet, hogy kezdetben 
rosszak az eredmények, majd később, miután a változtatás elért egy kritikus pontot, 
a reform sikeresnek minősíthető. Általános tapasztalat, hogy legalább tíz éves kifu
tás kell ahhoz, hogy a reform sokféle hatása kibontakozzon (pl. a végzett hallgatók 
munkaerőpiaci fogadtatásáról is rendelkezésre állnak visszajelzések), és hogy tény
legesen értékelhető legyen. A végső értékelés mellett menet közben is követni és 
ellenőrizni kell a folyamatot, szükség esetén -  ha változnak a környezeti feltételek 
vagy nem várt hatások jelentkeznek -  be kell avatkozni, módosítást kell eszközölni.

Minden változtatásnál számítani kell természetesen ellenállásra, elsősorban azon 
aktorok részéről, akiknek az érdekeit sérti. Itt nemcsak a közvetlenül érintettek jöhet
nek számításba, hanem azok is, akikre közvetve hatnak a változások. így valamely 
csoport pozitív diszkriminációja esetén a kimaradottak tiltakozhatnak, külső aktorok 
(pl. a munkaadók) egészen más logikát követő magatartása, ellenséges hozzáállása 
is kudarcra ítélhet egy felsőoktatási reformot. A fogadtatás mindig sok irracionális, 
így előre nem látható elemet is tartalmaz. A támogatást, az együttműködést végül is 
az ösztönzés és szankcionálás megfelelő kombinációjával lehet elérni. Biztosabb a 
siker, ha a kezdeményező, illetve bevezető nagy elszántságot mutat, mert az általá
ban leszereli az ellenállókat. Sokszor pszichikai tényezők is szerepet játszanak, 
szükség van nagy egyéniségekre a „játszmában” . Végül értelemszerűen könnyebb a 
helyzet, ha a reformot egy teljesen új intézményben vezetik be, mint egy masszív 
struktúrájú régiben.

A siker esélyei modellszerűen is elemezhetők, ha a reformokat háromdimenziós 
közegben tekintjük. A reform jellemezhető a mélységével: lehet graduális, a fokoza
tosság elvét követő, amennyiben a korábbi folyamatokra épít, és lehet radikális, ha 
az azoktól való gyors és egyértelmű elszakadást kezdeményezi. A második szem
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pont a szélesség, aszerint, hogy a rendszer egy-egy vagy több elemét érinti (felvé
teli rendszer, kinevezési rendszer, finanszírozás stb.). Végül a harmadik dimenzió a 
változtatás szintje, tehát hogy az egész felsőoktatási rendszert kívánja megváltoztat
ni vagy csak valamely szektorát, intézményét. Minden reform ezen jellemzők vala
mely kombinációját képviseli.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a fokozatos -  a régi helyzettel és a környezettel 
konform -  reformok bevezetése könnyebb, mint a radikális reformoké. Ez utóbbi 
típus sem reménytelen, de akkor van nagyobb esélye, ha csak egy-egy, jól kiválasz
tott elemet érint, a többit változatlanul hagyja. Egy-egy intézmény vagy regionális 
egység intézményegyüttesének reformja inkább megvalósítható, mint a teljes rend
szeré. De vannak ellenkező előjelű tapasztalatok is. A részleges, a rendszer egy-egy 
elemére korlátozódó változtatásoknál némelykor sikeresebb a teljes rendszer re
formja, amelyet a tanárok és diákok könnyebben elfogadnak, hiszen mindenkit érint 
(egyébként aligha van más választásuk, mivel -  legalábbis országhatárokon belül -  
nincs hova távozniuk). A fokozatos és egy-egy területen a teljes rendszerre kiterjedő 
reformok meglepően sok akadályba ütköznek, ugyanakkor a radikális, egy-egy terü
letet érintő és csak egy-egy intézményben megvalósítandó reformok sokszor sikere
sek. Bár a legnehezebb vállalkozás általában a radikális, minden területre kiterjedő 
és a teljes rendszert érintő reform, hasonlóan nagy (esetleg nagyobb) nehézségek
kel kell szembenéznie a radikális, minden (illetve több) területre kiterjedő, de csak 
egy intézményben bevezetett változtatásnak is (Cerych 1984; 1987).

Záró megjegyzések

A 20. század végére a felsőoktatás társadalmi, gazdasági és politikai súlyát tekintve 
nagy jelentőségű és rendkívül komplex ágazattá vált. Része a környező társada
lomnak, miközben szigetként is jellemezhető. Ebből a sajátos helyzetéből adódik 
sebezhetősége és egyben rezisztenciája. Az a felsőoktatási rendszer tud sikereseb
ben reagálni a változó környezet kihívásaira, amely összetett, sokszínű, többszekto
rú.

Az utóbbi egy-két évtized fejleménye a fokozódó nemzetközivé válás (vagy talán 
a felsőoktatás visszatérése bizonyos értelemben eredetileg is nemzetközi jellegé
hez). A globalizálódás, a regionális integráció gondolatának és gyakorlatának elter
jedése ebbe az irányba hatott. Az egyes országok és régiók történelmileg kialakult, 
meglehetősen nagy eltéréseket mutató felsőoktatási rendszerei sok tekintetben kö
zelednek egymáshoz. Európa fejlett régiójának felsőoktatási rendszerei -  más-más 
kiindulópontról elmozdulva -  néhány alapvető kérdésben ugyanoda tartanak, de ta
pasztalható közeledés a gyakran viszonyítási alapként kezelt amerikai rendszerhez 
is, amely eközben sok mindent átvesz az európai intézményrendszerek megoldásai
ból. Ugyanakkor minden ország felsőoktatása alapvetően megőrzi nemzeti sajátos
ságait, illetve a nemzetközi trendeket a hazai adottságok figyelembevételével, 
azokra építve követi. Kettős folyamatról van tehát szó, amelyben mindkét elem fon-
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tos (Teichler 1993). Az internacionalizálódás csak a kutatás és a kutatóképzés terü
letén átütő erejű, tehát azoknál a funkcióknál, amelyek ellátása a felsőoktatás legré
gibb szektorának, az egyetemnek exkluzív társadalmi feladata.

Irodalom

Andren, C. G.-U. J. Dahre 1993. Academic Freedom and University Autonomy. In: Berg (ed.) 
1993, 50-56.

Berdahl R. 1993. Public Universities and State Governments: Is the Tension Benign? In: Berg 
(ed.) 1993, 162-172.

Berg C. (ed.) 1993. Academic Freedom and University Autonomy. Bucharest: CEPES Papers on 
Higher Education

Brennan, J.-T Shah 1994. Higher Education Policy in the United Kingdom. In: Goedegebuure 
et al. (eds.) 1994, 190-314.

Carrier, D.-F. A. van Vught 1989. Recent Developments in the Governance of Higher Education 
and Higher Education Curricula. In: Vught (ed.) 1989, 73-96.

Cerych, L. 1984. The Policy Perspective. In: Clark (ed.) 1994, 233-255.
-  1987. Reforms of Higher Education Systems. Higher Education in Europe, (Vol. XII.) 3, 6-15.
Chinapah, V. (ed.) 1992. Evaluation of Higher Education in a Changing Europe. Stockholm:

UNESCO
Clark, B. R. (ed.) 1984. Perspectives on higher Education. Eight Disciplinary and Comparative 

Views. Berkeley: University of California Press
-  (ed.) 1985. The School and the University. An International Perspective. Berkeley: University of 

California Press
-  (ed.) 1993. The Problem of Complexity in Modern Higher Education. In: Rothblatt-Wittrock 

(eds.) 1993, 263-279.
Darvas Péter 1993. Felsőoktatás és az egyetemek egy „új" Európában. Várakozások és 

változások. In: Halász Gábor (szerk.) Az oktatásjövője és az európai kihívás. Education, 35-60.
El-Khawas, E. 1993. Academic Buffer Organizations: their Critical Role in a Democratic Society. 

In: Berg (ed.) 1993, 173-183.
Fox, W. 1994. Higher Education Policy in California. In: Goedegebuure et al. (eds.) 1994, 49-82.
Gellert, C. (ed.) 1993: Higher Education in Europe. London: Jessica Kingsley Publishers
Goedegebuure, L.-F. Kaiser-P Maassen-E. de Weert 1994. Higher Education Policy in the 

Netherlands. In: Goedegebuure et al. (eds.) 1994, 188-213.
Goedegebuure, L. et al. (eds.) 1994. Higher Education Policy. An International Comparative 

Perspective. Oxford: Pergamon Press
Kerr, C. 1982. The Uses of the University. Cambridge: Harvard University Press
Kogan, M. 1984. The Political View. In: Clark (ed.) 1984,pp 56-78.
Kozma Tamás 1994. Nemzetközi trendek. Educatio, (Vol. III.) 1,3-13.
Ladányi Andor 1992a. A felsőoktatás összehasonlító statisztikai elemzése. Budapest: 

Oktatáskutató Intézet
-  1992b. A felsőoktatás mennyiségi fejlődésének nemzetközi tendenciái. Budapest: 

Felsőoktatási Koordinációs Iroda
Neave, G. (ed.) 1991. The Changing Relationship Between Government and Higher Education 

in Western Europe. Oxford: Pergamon Press
Palade, G. E. 1993 Academic Freedom and University Autonomy in the USA. In: Berg (ed.) 1993, 

224-233.

108



Pelikán, J. 1992. The Idea of the American University. Reexamination. Yale 
Riesman, D.-V. A. Stadtman (eds.) 1973. Academic Transformation. New York: Me. Graw-Hill 

Book Co.
Rothblatt, S.-B. Wittrock (eds.) 1993. The European and American University since 1800.

Historical and Sociological Essays. Cambridge University Press 
Seidel 1993. Introductory Addresses. In: Berg (ed.) 1993.
Teichler, U. 1993. Structures of Higher Education Systems in Europe. In: Gellert (ed.) 1993, 23-36. 
Trowe, M. 1974. Problems in the Transition from Elite to Mass Higher Education. Policies for Higher 

Education. Paris: OECD
-  1984. The Analysis of Status. In: Clark (ed.) Perspectives on Higher Education, 132-164.
-  1994. Managerialism and Academic Profession. Higher Education Policy, (Vol. 7.) 2, 11-18. 
Vámos Dóra (szerk.) 1993. Ki fizessen a diplomáért? Felsőoktatási Koordinációs Iroda. Budapest 
Vught, F. A. van (ed.) 1989a. Governmental Strategies and Innovation in Higher Education.

London: Jessica Kingsley Publishers
-  1989b. Innovation and Reformes in Higher Education. In. Vught 1989a. 47-72.
Wittrock, B. 1993. The Modern University: the Tree Transformation. In: Rothblatt-Wittrock (eds.) 

1993, 330-362.
Zemsky, R.-A. Barblan-M. Green 1993. Leadership, Coherence and Autonomy. Perspectives for 

Transatlantic Dialógé. In: Berg (ed.) 1993,126-139.

109





MŰHELY

Molnár Attila

A KISSÚLYÚSÁG OKA A VÁRANDÓS ANYA 
HELYTELEN ÉLETMÓDJA?*

Egy ország egészségügyi ellátottságának fontos minőségi mutatója a csecsemőha
lálozás arányszáma, amelyet alapvetően meghatároz a kissúlyú újszülöttek száma.1

Hazánkban 1990-ben ezer kissúlyú élveszületett közül 136 halt meg a születése 
utáni hat napon belül, az érettek közül viszont mindössze öt. A különbség 27-sze- 
res. Ugyanakkor 123 kissúlyú és hat érett újszülött halt meg a hetedik naptól számí
tott egy éven belül, ami több, mint hússzoros különbséget jelent.

Az újszülöttekkel foglalkozó gyermekorvosok szerint a születést közvetlenül köve
tő, és a későbbi vizsgálatokkal is kimutatható, hogy a kissúlyú magzatok esetében a 
méhen belüli elégtelen oxigénellátás miatt jóval nagyobb a visszafordíthatatlan agyi, 
idegrendszeri károsodás veszélye, mint a megfelelő időben világra jött, kielégítően 
fejlődött újszülötteknél. Ezek a gyermekek -  ha életben maradnak -  gyakran szen
vednek kisebb-nagyobb fogyatékosságban, és többnyire nehezebben állnak ellen a 
különböző fertőzéseknek és egyéb külső hatásoknak. A betegség, jelen esetben a 
rendellenes kimenetelű terhesség megelőzése rendszerint könnyebb, mint a meg
szüntetése.

A rendellenes kimenetelű várandósságok kialakulásában szerepet játszó egész
ségügyi tényezők viszonylag korán, alkalmanként még a nő teherbe esését megelő
zően felismerhetők. Ezeket a szakorvos az esetek többségében elháríthatja vagy 
mérsékelheti hatásukat.

A rendellenes terhesség esetében a kora és/vagy kissúlyú újszülött nem okvetle
nül valamilyen betegség következménye, hanem sokkal inkább olyan társadalmi 
okokra vezethető vissza, mint az anya családi állapota, iskolai végzettsége, a váran
dósság alatti életmódja, beleértve a fogyasztási szokásokat, a munkavégzés feltéte
leit, a lakáskörülményeket és a szabadidő eltöltését is.

A kutatás célja és módszere

Nem sokkal a háború után, 1950-ben nemzetközi összehasonlításban is alacsony 
(5,5%) volt Magyarországon a kissúlyú újszülöttek aránya. Ezután drámai romlás 
következett, és a hetvenes évekre csaknem megkétszereződött az arány (10,7%).

* A kutatás az Országos Tudományos Kutatási Alap támogatásával készült.
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Az orvosok, védőnők és a többi egészségügyi dolgozók nagy erőfeszítésével sike
rült 1993-ra leszorítani ezt a mutatót 8,6 százalékra. Az Orvostovábbképző Intézet 
nőgyógyászai már a nyolcvanas évek elején felismerték, hogy a kissúlyú és/vagy 
koraszületés nem elsősorban orvosi kérdés, sokkal inkább a várandós anya élet
módjának következménye. Ők kérték egy olyan vizsgálatnak az elindítását, mely 
fényt deríthet azokra a tényezőkre, amelyek a terhesség kimenetelét rossz irányba 
befolyásolják. A próbafelvételeket 1984-85-ben végeztük az OTKI védőnőképző ka
ra hallgatóinak közreműködésével. Az így szerzett tapasztalatok alapján egy pótla
pot szerkesztettünk. Azt kértük a kórházaktól és szülőotthonoktól, hogy 1986. július 
1-eje és december 31-ike között, minden idő előtt és/vagy kissúllyal született gyer
mek, valamint az őt követő egészségesen született gyermek anyját kikérdezve tölt
sék ki a pótlapot a Központi Statisztikai Hivatal adatgyűjtéseihez felhasznált, minden 
szülészeti intézményben kötelezően kitöltendő Élveszületési lappal egyidőben. A 
pótlap kitöltése önkéntes volt. A válaszadást többen megtagadták. A vizsgálat ter
mészetéből adódóan a kérdezettek nem minden kérdésre tudtak vagy akartak vála
szolni, emiatt néhány pótlapunk hiányos lett. Munkatársaimmal úgy döntöttünk, hogy 
ezeket is felhasználjuk. Ennek következtében a közölt táblázatok értékei csak a táb
lázatokon belül érvényesek.

Az adatfelvételbe került újszülötteket a következőképpen csoportosítottuk2:
I. „Érett"3 koraszülött, aki a 37. betöltött terhességi hét előtt, de legalább 2500 g 

és az alsó 10 percentilis feletti súllyal született (1824);
II. Kissúlyú koraszülött, aki a 37. betöltött terhességi hét előtt, 2500 g és az alsó 

10 percentilis alatti súllyal született (444);
III. Kissúlyú időben született, aki a 36. betöltött terhességi hét után, de 2500 g 

és /vagy az alsó 10 percentilis alatti súllyal született (1537);
IV. Érett, időben született, aki a 36. betöltött terhességi hét után, 2500 g és az 

alsó 10 percentilis feletti súllyal született (kontroli-csoport) (3043).
Összesen: 6848 értékelhető kérdőívet kaptunk.
A minta nem reprezentálta kellően a rendellenes kimenetelű terhességek orszá

gos eloszlását. A torzítás csökkentésére algoritmust dolgoztunk ki, amelynek a se
gítségével a minta adatait a vizsgált csoportok tényleges, országos arányaival 
súlyoztuk, kihagyva az ikrek adatlapjait. A súlyszámok a következők voltak: „Érett" 
koraszülött: 1,00; Kissúlyú koraszülött: 7,01; Kissúlyú, időben született: 1,33; Érett, 
időben született: 15,34.

Ezzel az egyes csoportok között arányos rétegeket alakítottunk ki, így a hozzájuk 
tartozó kiválasztási arányszámok jól reprezentálják az alapsokaságot. Az egyes cso
portok mintaátlagainak eloszlását részmintákon ellenőriztük és az eredmények pon
tosságát ebből a tapasztalati eloszlásból becsültük. Ezután matematikai modellek 
segítségével vizsgáltuk az összefüggést az anya életmódja, valamint a korai és/vagy 
kissúllyal születés között. Az eredmény szignifikanciáját Mantel-Haenszel próbával 
vizsgáltuk. A kutatás matematikai modellezésében dr. Móritz Pálné (KSH) volt a se
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gítségemre, és az adatok számítógépes feldolgozását Balogh Edit (KSH) a SAS 
program PC változatával végezte.

A vizsgálat során arra szerettünk volna választ kapni: melyek azok a társadalmi 
tényezők, amelyek leginkább veszélyeztetik a terhességek normális lefolyását? Eme 
ismérveket veszélyeztető tényezőknek tekintettük, és az esélyhányados módszerével 
kerestük a választ a három kiválasztott rendellenességi csoport kialakulásának okai
ra. Az esélyhányados (odds ratio) kifejezi, hogy a vizsgált tényező milyen mértékben 
befolyásolja a kissúllyal születés valószínűségét, azaz van-e kapcsolat a kissúlyúság 
és az anya életmódja, jelen vizsgálatban a családi állapota, iskolai végzettsége és 
munkaidő-beosztása, továbbá a lakóhelyének milyensége között. Ezeket a mutató
kat fel lehet használni a betegségek, a mi estünkben a várandósságok nem kívánt 
kimenetelének megelőzésében is. Az esélyhányadosok valószínűsítik az egyes válto
zók megléte vagy hiánya esetén valamely rendellenes kimenetelű terhességfajta ki
alakulását. Felhívják a figyelmet arra, mi mindent kellene a társadalmunknak 
biztosítania ahhoz, hogy a magzat kellőkép fejletten, megfelelő időben lássa meg a 
napvilágot. Ezeket a jelzőszámokat nem önmagukban, hanem tágabb összefüggé
seikben kell értelmeznünk. E tanulmány terjedelme nem engedi meg a vizsgálatunk
ban szereplő összes változó többféle elemzésének bemutatását, ezért csak néhány 
rövid megjegyzésre szorítkozom.

Az esélyhányadosokkal végzett elemzéseken kívül felhasználtuk a regresszió
elemzést és a variancia-analízist. A regressziós modellhez lineáris függvényt válasz
tottunk, mert alapadatainkhoz az illeszkedett a legjobban. A modell segítségével 
több alkalmazási feladatot végeztünk. A regressziós mátrix függő változói eseten
ként más-más rendellenes kimenetelű terhességek csoportjai, a független változói 
pedig az anya életmódjának különféle tényezői voltak. A modell eredményeinek 
megbízhatóságát ellenőriztük, és az elemzéshez csak azokat a becsléseket fogad
tuk el, amelyek kielégítették az alábbi feltételeket:

-  a többszörös determinációs együttható értéke 0,5-nél nem kisebb;
-  a variancia-analízisnél alkalmazott F próba 95 százalékos valószínűségi szinten 

szignifikáns eredményt mutat;
-  a reziduális eloszlás képe véletlen szóródást jelez, heteroszkedaszticitás nem 

tapasztalható,
-  a regressziós együtthatók 95 százalékos valószínűségi szinten szignifkáns 

becslést adnak.
A modell eredménye egyértelműen alátámasztotta az esélyhányadosok segítsé

gével készült értékelésünket, aminek alapján határozott tendenciát találtunk az anya 
alacsonyabb iskolai végzettsége, a szerényebb kivitelű lakások, hiányos komfortos
ságuk, a fűtés esetenkénti nagyobb munkaigényessége, valamint a terhességek há
zasságon kívüli kihordása és a rendellenes kimenetelű terhességek között. 
Ugyanakkor határozott összefüggést találtunk az érett, időben születés és az anya 
felsőfokú iskolai végzettsége, lakótelepi, összkomfortos lakása, valamint a terhessé
gek házasságban történő kihordása között.
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A családi állapot és az iskolai végzettség hatása

Magyarországon a nem házas együttélők -  arányuk nem éri el a házasok 10 száza
lékát -  ha gyermeket vállalnak, rendszerint összeházasodnak. Ezért a házasságon 
kívül együtt élőket a mintában elhanyagolható létszámuk miatt a házasokkal össze
vonva vizsgáljuk. A „nem házas" csoportba a hajadonok, özvegyek és elváltak ke
rültek, mivel a kis esetszámú ismét egyedül élő nőknél a terhesség kimenetele a 
születési súly szempontjából nem különbözött a hajadonokétól. Az esélyhányadosok 
számításánál az „Összesen" sorban szereplő „1” érték az oszlopcímekben megjelölt 
születések valószínűségét jelenti, ha az anya családi állapotát nem vesszük figye
lembe. A többi sorban szereplő értékek mindig az „Összesen" sorral történt, páron- 
kénti számítások eredményei. Az „ Г -nél nagyobb érték a megfelelő sorban feltünte
tett, független változó meglétének esetében az oszlopcímben megjelölt függő válto
zó előfordulásának nagyobb valószínűségét, a kisebb érték pedig természetszerűen 
az ellenkezőjét jelenti.

Az 1. táblázatban azt látjuk, hogy a házasságban élő anyák nagyobb valószínű
séggel (1,02) adnak életet érett, időben született gyermekeknek, mint a nem házas 
nők (0,86). Életkilátásaik szempontjából a kissúlyú, koraszülött gyermekek vannak a 
leghátrányosabb helyzetben. Világrajöttük a házasságon kívüli terhességek eseté
ben valószínűbb (2,14), illetve a legkisebb a valószínűsége annak, hogy férjezett 
anyától születnek (0,87). A gyermekorvosok állításai szerint kevésbé rosszak az élet
kilátásaik a kissúlyú, időben született gyermekeknek, és a rosszak között a legjobb 
helyzetük a terhességi hétnek megfelelő, kissúlyú „érett" újszülötteknek van.

Az esélyhányadosok nagyság szerinti sorrendje is azt mutatja, hogy a házasság
ban születők védettsége nagyobb. A nem házas anyák esetében a rendellenes ki
menetelű terhességek előfordulási aránya magasabb minden csoportban, de a 
legnagyobb különbséget a kissúlyú koraszülötteket szült anyák esetében találjuk. Az 
előfordulási arányok az esélyhányadosokat igazolják. A sorok szerint százalékolt 
táblázat mutatja, hogy a kétféle családi állapotú nőknek milyen arányban vált a ter
hességük természetes vagy rendellenes kimenetelűvé.

Az egészséges gyermekek világrajöttének esélye annál nagyobb, minél maga
sabb az anya iskolai végzettsége. E tekintetben azoknak a legrosszabbak az életki
látásaik, akiknek az anyja a nyolc általánost sem tudta befejezni (2. táblázat). Ezek 
az anyák szülnek legnagyobb valószínűséggel méhen belül sorvadt, de a megfelelő 
időben világra jövő gyermekeket. A kissúlyú, de időben született gyermekek eseté
ben a legkisebb az esély, hogy az édesanyjuk diplomás legyen. A táblázaton megfi
gyelhetjük az összefüggést az iskolai végzettség és a különféle rendellenességi 
csoportok között.

Úgy tűnik, az anya iskolai végzettsége leginkább a kissúlyúságot befolyásolja és 
kevésbé van hatással a terhesség időtartamára. Másfelől az esélyhányadosok meg
bízhatóságát megerősíti a magasabb végzettségű anyák érett, időben született 
gyermekeinek a nagyobb százalékos aránya is.
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Ezek az adatok természetesen nem közvetlenül az anya iskolai végzettségének 
az eredményei. Az iskolában eltöltött idő az ismeretek bővítése mellett olyan társa
dalmi normák és attitűdök elsajátítására is lehetőséget nyújthat, amelyek kedveznek 
a magzat egészségesebb fejlődésének. Továbbá a magasabb iskolai végzettség 
többnyire kényelmesebb munkalehetőségeket biztosít a várandós nő számára, ami 
szintén nem elhanyagolható.

A 3. táblázat a várandósságuk alatt aktív és inaktív munkavállaló anyák terhessé
gének kimenetelét mutatja be az iskolai végzettségüktől függően. A dolgozatban 
aktív munkavállalónak nevezem mindazokat, akik a várandósságuk ideje alatt rend
szeres, bérért végzett, otthonukon kívüli munkát vállaltak. A 2. táblázathoz viszonyít
va az aktív anyák között majdnem minden esetben növekszik néhány századponttal 
a rendellenes kimenetelű terhességek kialakulásának esélye. Az egyetlen kivételt a 
nyolc osztálynál alacsonyabb végzettségű anyák kissúlyú, időben született gyerme
keinél találjuk, ahol az előző táblázathoz képest 16 századponttal csökkent az esély- 
hányados. A két kissúlyú csoport „viselkedése" a táblázatainkban nem egyértelmű. 
A második táblázatban annak ellenére, hogy az esélyhányados a 8 osztálynál ala
csonyabb végzettségű anyák esetében a kissúlyú, időben született gyermekeknél a 
legmagasabb, mégis a kissúlyú koraszülöttek megjelenési aránya a legnagyobb. Ez 
a látszólagos ellentmondás a harmadik táblázatban már eltűnik, és a különböző 
iskolai végzettségű anyák újszülötteinek az egyes rendellenes csoportokban való 
megjelenési aránya az esélyhányadosok különbségeinél talán még jobban kidombo
rítja az eltérő iskolai végzettségből adódó eltérő munkakörülmények hatását.

Az inaktív anyák esetében csak a kissúlyú koraszülöttek oszlopában, az érettsé
gizettek és diplomások sorában találunk némi romlást, az összes többi helyen nyil
vánvalóan jobbak az újszülöttek életesélyei. Feltételezhetjük, hogy azok a nők, akik 
legalább érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek, fizikailag többnyire könnyebb mun
kát végeznek munkahelyükön, mint odahaza, és az otthoni nehezebb munka okozza 
a terhességük rendellenes kimenetelét. Az is lehet, hogy a leendő anyák egy része 
veszélyeztetett terhes volt, amiatt kellett otthon maradnia, és ez a veszélyeztetettség 
okozta a kissúlyú koraszülött világrajöttét. Mindez pillanatnyilag csak feltételezés, 
mert sajnos az előfelvételek során ilyen kérdés nem merült fel, ezért a végső kérdőí
ven nem kérdeztünk rá: vajon miért van otthon, miért nem vállalt munkát valahol. 
Mindenesetre feltűnő, hogy az aktívak esetében a legalacsonyabb végzettségűek 
magzatai a legveszélyeztetettebbek a kissúlyú koraszülöttség szempontjából, míg 
ugyanebben az oszlopban az inaktívaknál a legalább érettségivel rendelkezők van
nak a leghátrányosabb helyzetben. Figyeljünk fel arra is, hogy az inaktívak esélyhá
nyadosának általános javuló értéke ellenére megfordult a sorrend az „érett” 
koraszülött és a kissúlyú koraszülött gyerekek születési valószínűségei között. A 
megjelenési arányok megközelítően követik az esélyhányadosok változását a többi 
táblázathoz képest.

A 4. és 5. táblázatban más szempontból kíséreljük meg nyomon követni a kissú- 
lyúság kialakulását. E a táblázatokban csak a munkát vállaló, aktív asszonyokat kí
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sérjük figyelemmel, azt, hogy a fizetett állásukban milyen a besorolásuk, szellemi 
vagy nem szellemi, illetve milyen munkaidő-beosztásban dolgoztak. A 4. táblázaton 
a munkaköri besorolásnak és az iskolai végzettségnek együttes hatását követhetjük 
nyomon. Természetesnek vehetjük, hogy azoknak a nőknek, akik nyolc általánost 
vagy kevesebbet végeztek, nagyobb megterhelést jelent a szellemi munka végzése, 
mint a nem szellemi. A táblázat szerint mind a három rendellenes kimenetelű terhes
ség esetében rosszabbak az esélyei a szellemi munkát végző, alacsony végzettsé
gű leendő anyáknak, mint azoknak, akik fizikai munkával foglalkoznak. A 
középiskolai végzettségűek esetében csak az „érett" koraszülötteket szülők oszlo
pában magasabb 0,15-tel a szellemi foglalkozásúak esélyhányadosa. Az „érett" és 
kissúlyú koraszülötteket szülők csoportjaiban, a kis esetszám miatt megtévesztő le
het a nem szellemi foglalkozásúak alacsonyabb esélyhányadosa. Az 5. táblázatban 
a munkaidő-beosztást három csoportba soroltuk: „Mindig nappal", „Mindig éjszaka" 
és „Változó műszakban”. A szellemi foglalkozásúak ritkán dolgoznak éjszakai mű
szakban. Összesen egy ilyen anya került a mintánkba, és csak a felszorzás után 
lettek heten a kissúlyú koraszülöttet szülők között.

A 5. táblázat csak az aktív kereső anyák helyzetét mutatja be. A mindig nappali 
műszak beosztás az újszülöttek korai világra jöttét segíti elő, míg a változó műszak
ban dolgozó anyáknak nagyobb az esélyük a terhességük normális ideig történő 
kihordására, függetlenül attól, hogy a gyermek kissúlyú lesz-e vagy sem. A mindig 
éjjel dolgozók a táblázat szerint nehezen tudják végig kihordani a gyermeküket, és 
nagy a valószínűsége annak, hogy kissúlyú újszülöttet hoznak világra. Egyelőre nem 
találom a magyarázatát annak, vajon miért van nagyobb esélyük érett, időben szüle
tett magzat világrahozatalára azoknak, akik változó műszakban dolgoznak, függetle
nül attól, hogy szellemi vagy nem szellemi munkát végeznek. Az 5. táblázat 
egyértelműen felhívja a figyelmet az éjszakai műszak ártalmára. Magyarországon a 
várandós nőket -  ha van rá lehetőség -  nem szabad éjszakai műszakban foglalkoz
tatni. Ha ez mégis elkerülhetetlen, akkor az elsősorban a nem szellemi foglalkozású
akat sújtja, az éjszakai műszakokban eleve kevesebb szellemi beosztású dogozik, 
ezért könnyebb az ilyen munka alól a várandós nőket felmenteni. Ez is a magasabb 
iskolai végzettségűek előnyét bizonyítja.

A lakáskörülmények hatása

Az anya családi állapota nem önmagában fejti ki a hatását, hanem a többi változó 
befolyását erősíti vagy gyengíti. Például nézzük meg a lakások építési módjának és 
komfortfokozatának befolyását a rendellenes terhességek kialakulásában, majd 
ugyanezeket a hatásokat az anyák családi állapotával összefüggésben!

A 6. táblázatban az „Egyéb" csoportban az egyenként kis esetszámuk miatt nem 
elemezhető diák- és munkásszállások, valamint a szükséglakások összevontan sze
repelnek. Ezekből a lakásokból kerültek ki a legnagyobb arányban a rendellenes 
kimenetelű terhességekből született gyermekek, illetve innen születtek a legkisebb 
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arányban a megfelelő súlyú és terhességi idejű, valóban érett újszülöttek. Vizsgála
tunk egyik meglepő eredménye, hogy a magzatok méhen belüli fejlődése szem
pontjából a lakótelepi lakások talán a legmegfelelőbbeknek mondhatók. Ezekből a 
lakásokból születik aránylag a legkevesebb koraszülött, és a kissúlyú, időben szüle
tettek szempontjából is csak a társasházi lakások tűnnek előnyösebbeknek. A ha
gyományos bérházak és a családi házak csak ezek után következnek. Valószínűleg 
a többnyire magas komfortfokozat adta kényelem játszik döntő szerepet, és tekin
tetbe kell vennünk az egészségügyi szolgálat könnyebb elérhetőségét biztosító köz
úti hálózat jelentőségét is. A társasházi lakásokban lakók mindezek mellett az 
átlagosnál többnyire jobb anyagi körülmények adta nagyobb kényelemben élnek.

Úgy látszik, hogy a hagyományos bérház sokkal jobb otthont biztosít azoknak a 
leendő anyáknak, akik házasságban szülnek, mint azoknak, akik házasságon kívül 
adnak életet a kicsinyüknek. Ha az esélyhányadosoknak a különböző csoportokon 
belüli sorrendiségét vesszük figyelembe, akkor a családi állapot itt okozza a legna
gyobb különbséget.

Általában a kissúlyú koraszülötteknek vannak a legrosszabb életkilátásaik. A la
kótelepi lakások az ő szempontjukból is a legjobbaknak tűnnek. Itt születnek a legki
sebb arányban az ilyen hátrányos helyzetű gyermekek, akár házasságban, akár 
házasságon kívül jönnek a világra.

Az idő előtti születés, mindent együtt véve, legkevésbé a lakótelepi lakásokban 
fordul elő, viszont a kissúlyúság ellen legjobb a társasház, mind a házas, mind a 
nem házas anyák gyermekei szempontjából. Érdemes felfigyelnünk a társasházak 
és a családi házak helyzetváltására az anyák családi állapotától függően. Családi 
háznak nevezzük az olyan kertes házat, amelyikben legfeljebb két lakás van. A tár
sasházak pedig a többlakásos és általában szintén kertes házak. A társasházi laká
sok a második legjobb otthont adják a megfelelő időben szülő, házas 
kismamáknak, viszont ha az egyéb csoportba tartozó, otthonnak ritkán nevezhető 
szállásoktól és furcsa módon a bérházaktól eltekintünk, akkor a nem házas leendő 
anyák számára a legrosszabb környezetet jelentik. Hasonló képet mutat az érett, 
időben született gyermekeknek életet adó anyák csoportja is.

A családi házak bővítése vagy új ház építése általában a fiatal házasok feladata, 
és feltételezhető, hogy az építkezéseknél gyakorta a leendő anyák is kiveszik részü
ket a fizikai munkákból. A nehéz fizikai munka -  márpedig az építkezés az -  ritkán 
használ a várandós anyáknak.
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A lakás felszereltsége

Mindenféle kényelmi és tisztálkodási berendezések alapja a lakásba bevezetett fo
lyóvíz, aminek fontosságát a 7. táblázat egyértelműen bizonyítja. A különböző érett
ségül újszülötteknek mind a négy csoportjában azok az anyák vannak előnyösebb 
helyzetben, akik vízvezetékes lakásban várhatják gyermekük megszületését. A folyó
víz biztosította kényelmesebb tisztálkodási lehetőségek -  úgy látszik -  leginkább a 
kissúlyúság megelőzésében játszanak kiemelkedő szerepet. Szeretném felhívni a fi
gyelmet a kissúllyal, időben született gyermekek csoportjaira, ahol több mint kétsze
res az esélyhányados-különbség a vezetékes vizet nélkülözni kényszerülők hátrá
nyára. A vezetékes vízre alapozott két legfontosabb berendezés, a fürdőszoba és a 
WC megléte hasonló jelentőségű, mint a folyóvíz. A táblázat itt is alátámasztja a 
házasság, a család védő szerepét. Mind a négy csoportban egyértelműen rosszabb 
a helyzetük azoknak az asszonyoknak, akiknek nincs házastársuk. Ez a gond külö
nösen a családi házakban lakóknál merülhet fel, mivel a családi házak mint otthonok 
nagy része a városok peremkerületeiből és a falusi környezetből származik. Ebből 
következik, hogy ahol nincs vezetékes víz a lakásban, ott a kútról, vödörben kell 
becipelni, ami nem kimondottan a leendő anyáknak való munka. Ebben látom a 
segítő férj egyik szerepét. A 7. táblázatban kezeljük kiemelten a vezetékes víz jelen
tőségét az anya családi állapotától függően. Láthatjuk, hogy a kontroli-csoport kivé
telével az esélyhányadosok mindenütt nagyobbak, ahol az anyának nincs férje, és 
ez a rendellenes kimenetelű terhességek kialakulásának nagyobb valószínűségét 
jelzi az olyan lakásokban, ahol nincs folyóvíz.

A kérdőívünkön azt kérdeztük: van-e villanyvilágítás a lakásban? Ez termé
szetesen a kérdés leegyszerűsítése volt, hiszen nem a világítás módja, hanem a 
villanyáram meglététől vagy hiányától függő, kényelmi berendezések használatának 
lehetősége volt a döntő. Nem elhanyagolható körülmény, hogy a leendő anya mo
sógéppel vagy kézzel mos. Az sem mellékes, hogy vajon a hűtő- és/vagy fagyasz
tógépben tárolhatja az élelmiszert, vagy a kamrában, esetleg a jégveremben. A 
táblázat leegyszerűsítve erre is választ ad és kiemeli a jobb felszereltség segítő, 
védő szerepét, illetve hiányának káros befolyását.

A lakás komfortosságának megítélésében utoljára hagytuk a fűtés módját. A 8. 
táblázatban csak korszerű és hagyományos fűtést különböztettünk meg. Korszerű 
fűtésen a távfűtést és a központi fűtést értjük, de ide vontuk az etázsfűtést és a 
padlófűtést is, mert kis esetszámuk miatt nem voltak külön elemezhetők. Hagyomá
nyos fűtésként értelmeztük a szobák fával, szénnel vagy olajjal történő egyedi fűté
sét. Összesen két válaszolónak nincs fűtve a lakása, egyikük „érett" koraszülöttnek, 
a másik megkérdezett kissúlyú, időben születettnek adott életet. E táblázatunk sze
rint a korszerű fűtésfajták kedvező befolyása nem olyan erős a terhességek fejlődé
sére, mint a villanyvilágítás megléte vagy hiánya.
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A lakáskörülményekkel foglalkozó táblázatainkon mindenütt jól látható, hogy a 
házas anyák esetében mindig kisebb a rendellenes kimenetelű terhességek előfor
dulási aránya, mint a nem házas anyák esetében.

A dolgozat elején megemlítettem az életmódot meghatározó többi tényezőt is, 
amelyek mind befolyásolják a magzat méhen belüli fejlődését. Az alkoholfogyasztás 
káros hatása közismert, de a tapasztalatunk szerinti legártalmasabb dohányfüst el
kerülésének fontossága sajnos még nem eléggé terjedt el a köztudatban. Mind
ezekről már mások is beszámoltak, jómagam is, ezért itt csak egy kevéssé ismert 
és méltatott változócsoportnak a hatására kívántam felhívni a figyelmet.

Összegzés

E tanulmány nem ismerteti a kutatás összes eredményét. Nem foglalkozom a váran
dós anyák fogyasztási szokásaival és munkavégzésük árnyaltabb elemzésével, 
amelyek együttesen talán megbízhatóbb magyarázatot adnak a rendellenes kimene
telű terhességek társadalmi okaira. Nem foglalkozom a kismamák szervi megbete
gedéseinek hatásával sem, mert ez orvosi feladat, és ennek a kutatásnak különálló 
része.

A várandósság kimenetelének rendellenessé válása rendkívül bonyolult és össze
tett folyamat, amelyből a szervi megbetegedéseket alkalmanként orvosi beavatko
zással meg lehet állítani, vagy csökkenthető a hatásuk. A nagyobbik részt kitevő 
társadalmi veszélyeztető tényezők csak megelőzhetők, adott esetben elkerülhetők. 
Ha már jelen vannak és hatnak, akkor a semlegesítésük szinte lehetetlen. A megelő
zés viszont nem mindig olcsó, de többnyire célravezető.

A dolgozatban rámutatok a családi állapot fontos szerepére. Minden vizsgált füg
getlen változó -  a mi esetünkben veszélyeztető tényező -  kevésbé látszik ártalmas
nak, ha a leendő anyának férje -  vagy a mi adatgyűjtésünkben ritkábban előforduló 
esetben élettársa -  van.

A lakás milyensége a vizsgálat tapasztalata szerint döntő jelentőségű, de ennek 
hatását is erősen befolyásolja a várandós anya családi állapota. Némi meglepetést 
okozott a sokszor szidott és lenézett lakótelepi lakások előnyös volta a magzat fejlő
dése szempontjából. Erre valószínűleg a lakások komfortossága adja a magyaráza
tot. Általában ezekben a lakásokban adottak a leginkább a tisztálkodási és egyéb 
kényelmi lehetőségek. Ezek a lakások a legjobban közművesítettek, és a viszonylag 
jó úthálózat megkönnyíti, hogy az orvos és a mentő is az itt lakókat könnyebben és 
gyorsabban megközelítse.

A munkahely alapvetően az iskolai végzettség függvénye. Bár a hatályos törvény 
ellenzi, de gyakorlatilag elkerülhetetlen a várandós nők esetenkénti éjszakai foglal
koztatása, ami egyértelműen károsan befolyásolja a magzat fejlődését. Ártalmas a 
folyamatosan álló vagy más nehéz fizikai munka is, amire a magasabb képzettségű 
nők ritkábban kényszerülnek.
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Az iskolában megszerezhető ismeretek egy része választási lehetőséget nyújt a 
leendő anyáknak a terhesség alatti megfelelő életmód és fogyasztási szokások ki
alakításához. Az nem állítható, hogy mindenki, aki legalább tizenkét évet járt az isko
lába, védettebb a veszélyeztető tényezőkkel szemben. Az iskola nem tesz 
ellenállóbbá, de lehetővé teszi a veszélyeztető tényezők könnyebb elkerülését.

A kutatás során szerzett tapasztalatokat elsősorban azoknak a védőnőknek aján
lom, akik a Családvédelmi Szolgálatnál nap mint nap találkoznak a várandós anyák
kal és olyan nőkkel, akik még csak szeretnének anyák lenni, de fogalmuk sincs az 
ebben az időszakban követendő életmód előírásairól. Másrészt azoknak a politiku
soknak szánom, akik a szívükön viselik az ifjúság sorsát és szeretnék elősegíteni az 
eljövendő újszülöttek jobb életkilátásait.

Az újszülöttek kissúlyúságát és idő előtti világra jöttét nemcsak az aránytalanul 
magas halandóságuk miatt kell megelőzni, hanem azért is, mert ezeknek a gyer
mekeknek -  ha életben maradnak -  többnyire kisebb-nagyobb sérülésekkel kell le
élniük az életüket. Gondolok itt például a kissúlyúságot és/vagy idő előtti születést 
okozó, méhen belüli rossz oxigén- és táplálékellátás miatti agyi, idegrendszeri káro
sodásokra, amelyek következtében a gyermekek gyakorta képezhetetlenek, vagy 
jobb esetben a kisegítő iskolák tanulói lesznek. Nem kell bővebben foglalkoznom az 
ilyen esetek gondjaival, bánataival, amit a családnak okoznak, vagy azokkal a „fe
lesleges", mert megelőzhető terhekkel, melyeket az államra és a társadalomra ró
nak. Ezekkel nagyjából mindenki többé-kevésbé tisztában van, de hiába 
köztudottak ezek a tények, ahelyett, hogy gondot fordítanánk a megelőzésükre, tár
sadalmunk többsége elsiklik felettük. Tanulmányommal ez utóbbit szeretném meg
előzni, és mind a leendő anyákat, mind az illetékes szerveket nagyobb 
körültekintésre és gondosságra rábírni.

Jegyzetek

1 Korábban Magyarországon is, mint sok helyütt a világon, időre születettekről és idő előtt 
születettekről (koraszülöttekről) beszéltünk, de az Egészségügyi Világszervezet ajánlására 
áttértünk a kissúlyúság pontosabb fogalmának használatára. Koraszülött az, aki a 37. terhes
ségi hét előtt születik, kissúlyú pedig az olyan újszülött, aki nem a terhességi hétnek megfelelő 
súllyal látja meg a napvilágot (small for gestation al age-SGA). Ennek leegyszerűsített mutatója 
a mindennapi szülészeti gyakorlatban használt, a 37. terhességi hétnek megfelelő, 2500 
grammos, még elfogadható súly. Aki ennél kisebb súllyal születik, azt kissúlyúként tartják 
számon. Tisztában vagyunk azzal, hogy ma már a világ nagy részén az egészségügyi 
szolgálatoknak a nagyon kissúlyú ( g) újszülöttek jelentik az igazi gondot, de jelen vizsgálatunk 
szempontjából, a rendellenes kimenetelű terhességek kialakulásának társadalmi okait kutatva, 
nem találtunk lényeges eltéréseket a kissúlyúság és a nagyon kissúlyúság okai között.

2 A négy csoport felállításánál Lubcenuho beosztását vettük figyelembe.
3 Az első csoportban az „érett" kifejezést azért tettük idézőjelbe, mert bár elérték a 2500 g 

születési súlyt, illetve meghaladták a születéskori terhességi hétnek megfelelő átlagsúlyok alsó 
10 percentilisét, de a 37. hét előtt jöttek a világra.

120



Irodalom

Bodnár L. 1983. Intrauterin retardáció gyakorisága a cigányoknál. Orvosi Hetilap, 124, 1381.
Dobos Anna 1984. Kandidátusi értekezés
Doszpod J.-7orök М.-Oláh J —Gáti 1.1938. Az intrauterin retardáció gyakorisága és a perinatális 

halálozás. Orvosi Hetilap, 124, 1061.
Edwards, G. 1983. Alcohol and Advice to Pregnant Women. Br. Med. J. (Clin.Res.) 247.
Falussy B —Miltényi К.-Móritz Pálné-Paksy A. 1992. Az egészségi állapot összefüggései az 

életmóddal, az időfelhasználással. KSH Népességtudományi Kutató Intézet jelentése
Holland, W. W.-R. Detels-G. Knox 1985. Oxford Textbook of Public Healths. Oxford University 

Press. Oxford, New York, Toronto
Kóbor J. 1975. Kandidátusi értekezés
KSH 1982. A terhesség kialakulását befolyásoló néhány tényező vizsgálata. Budapest
KSH 1983. Demográfiai évkönyv. Budapest
KSH 1987. Demográfiai évkönyv. Budapest
KSH 1990. Demográfiai évkönyv. Budapest
Lips, H. M. 1982. Somatic and Emotional Aspect of the Normal Pregnancy Experience in the First 

5 Months. Am. J. Obstet. Gynecol. 142, 524.
Molnár A. 1990a. Kissúlyú újszülötteket szült asszonyok összehasonlító életmódvizsgálata. 

Budapest: KSH
-  1990b. A kissúlyú újszülöttek összehasonlító vizsgálata a beiskolázhatóságuk szempontjából. 

Budapest: KSH
-  1990c. Comparative Study of the Manner of Life of Females Having Given Birth to Low-Weight 

Infants. Budapest: KSH
-  1991. La possibilité de la formation des enfants d ’un poids de naissance bas á Page de six 

ans par le degré d ’instruction de la mere. Előadás az Európai Demográfiai Kongresszuson, 
Párizs, 1991. október 21-25.

-1993. The Impact of the Education Attainment of the Mother on the Development of the Foetus. 
Előadás a XXII. Demográfiai Világkonferencián, Montreal 1993. augusztus 24.-szeptember 1.

Molnár A.-Birtalan I. 1988a. A dohányzás és az alkoholfogyasztás szerepe a rendellenes 
terhességek kialakulásában. Alkohológia, 3.

-  -  1988b. A dohányzás és a passzív dohányzás szerepe a rendellenes terhességek 
kialakulásában. Demográfia, (XXXI.) 34.

Molnár A.-Móritz Pálné: Kissúllyal született gyermekek életkilátásai szüleik lakóhelyének 
függvényében. In: A népegészségügy időszerű kérdései '92. DOTE Társadalomorvostani 
Intézet. Megjelenés alatt.

Tietze, K. W. 1982. Epidemiology and Sociomedical Aspect of Pregnancy. Fortschr. Med. 100, 
2031.

121







4. sz.. táblázat
A  várandós nők iskolai végzettségének és beosztásának együttes hatása a terhesség kimenetelére

Iskolai végzettség A
Arányuk 
a hasonló A

Arányuk 
a hasonló

megfigyelt végzett- Esély- megfigyelt végzett- Esély-
gyermekek

száma
ségű

anyák
gyermekei

között

hányados gyermekek
száma

ségű anyák 
gyermekei 

között

hányados

Szellemi beosztású
„Érett” koraszülött__________________ ________ Kissúlyú koraszülött

"8 osztálynál 
kevesebb

121 7,31 2,67 210 12,7 3,02

8 osztály 490 3,47 1,37 827 6,31 1,5
Középiskola 530 2,18 0,8 743 3,06 0,73
Felsőfokú
végzettség

102 1,6 0,59 126 1,99 0,47

Összesen 1243 2,74 1.00 1906 4,2 1.00

Kissúlyú, időben született___________  Érett, időben született (Kontroll)
8 osztálynál 
kevesebb

157 9,53 3,08 1165 70,43 0,78

8 osztály 575 4,39 1,42 11196 85,53 0,95
Középiskola 590 2,43 0,79 22392 92,31 1,03
Felsőfokú
végzettség

79 1,25 0,41 6027 95,14 1,06

Összesen 1401 3,09 1.00 40780 89,95 1.00

Nem szellemi beosztású

„Érett” koraszülött______ ___________ ___________ Kissúlyú koraszülött
8 osztálynál 
kevesebb

98 9,92 1,65 154 15,61 1,47

8 osztály 144 5,92 0,98 196 8,07 0,76
Középiskola 59 3,91 0,65 182 12,1 1,14
Felsőfokú
végzettség

5 3,13 0,52 7 4,39 0,41

Összesen 306 6,01 1.00 539 10,61 1.00

Kissúlyú, időben született_____________ Érett, időben született (Kontroll)
8 osztálynál 
kevesebb

122 12,35 1,76 613 62,1 0,81

8 osztály 173 7,14 1,01 1917 78,85 1,03
Középiskola 53 3,52 0,5 1211 80,45 1,05
Felsőfokú
végzettség

9 5,82 0,83 138 86,63 1,14

Összesen 357 7,04 1.00 3879 76,32 1.00
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5. sz. táblázat
A foglalkozás és a munkaidő beosztás együttes hatása a terhesség kimenetelére 
az aktív keresők esetében

A leendő anya A
Arányuk 
a hasonló A

Aranyuk 
a hasonló

munkaidő megfigyelt időbeosz- Esély- megfigyelt időbeosz- Esély-
beosztása gyermekek

száma
tású, szel
lemi fog
lalkozású 

anyák 
gyermekei 

között

hányados gyermekek
száma

tású, szel
lemi fog
lalkozású 

anyák 
gyermekei 

között

hányados

„Érett11 koraszülött
1 műszak nappal 287 2,11 0,99 395 3,14 1,04
1 műszak éjiéi 0 0 0 4 7,59 2,51
Váltott műszak 41 2,30 1,08 210 2,80 0,93
Összesen 328 2,13 1.00 609 3,02 1.00

Kissúlyú koraszülött
1 műszak nappal 406 2,99 1,04 701 5,57 1,03
1 műszak éjjel 7 1,00 34,76 0 0 0
Váltott műszak 28 1,57 0,55 385 5,14 0,95
Összesen 441 2,87 1.00 1086 5,40 1.00

Kissúlyú, időben született
1 műszak nappal 315 2,32 0,98 456 3,63 0,99
1 műszak éjjel 0 0 0 2 5,03 1,37
Váltott műszak 50 2,83 1,19 281 3,75 1,02
Összesen 365 2,38 1.00 739 3,68 1.00

Érett, időben született
1 műszak nappal 12561 92,56 0,99 11012 87,64 0,99
1 műszak éjjel 0 0 0 46 87,36 0,99
Váltott műszak 1656 93,27 1,01 6610 88,28 1,01
Összesen 14217 92,60 1.00 17668 87,88 1.00
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7. sz. táblázat (folyt.,)
A várandós nők családi állapotának együttes hatása a lakásuk egyes komforttényezőjével
a terhességük kimenetelére

A
Arányuk 
a hasonló A

Arányuk 
a hasonló

Komfort- megfigyelt lakású Esély- megfigyelt lakású Esély-
tényezők gyermekek

száma
anyák

gyermekei
között

hányados gyermekek
száma

anyák
gyermekei

között

hányados

Nem házas

„Érett” koraszülött___________ ___________ Kissúlyú koraszülött
Van víz 183 5,05 0,85 336 9,29 0,89
Nincs víz 116 8,12 1,37 189 13,25 1,27
összesen 299 5,92 1,00 525 10,41 1,00

Kissúlyú időben született_______________ Érett, időben született (Kontroll)
Van víz 2168 5,97 0,84 2883 79,67 1,04
Nincs víz 140 9,85 1,39 981 68,76 0,90
összesen 356 7,07 1,00 3864 76,58 1,00

„Érett” koraszülött Kissúlyú koraszülött
Van WC 155 5,03 0,85 266 8,65 0,83
Nincs WC 144 7,31 1,23 259 13,16 1,26
Összesen 299 5,92 1,00 525 10,41 1,00

Kissúlyú időben született Érett, időben született (Kontroll)
Van WC 171 5,56 0,79 2484 80,74 1,05
Nincs WC 185 9,43 1,34 1380 70,08 0,92
Összesen 356 7,07 1,00 3864 76,58 1,00

„Érett” koraszülött Kissúlyú koraszülött
Van fürdő 152 4,91 0,83 259 8,38 0,80
Nincs fürdő 147 7,52 1,27 266 13,64 1,31
Összesen 299 5,92 1,00 525 10,41 1,00

Kissúlyú, időben született Érett, időben született (Kontroll)
Van fürdő 167 5,40 0,76 2515 81,30 1,06
Nincs fürdő 189 9,71 1,37 1349 69,11 0,90
összesen 356 7,07 1,00 3864 76,58 1,00

"Érett” " koraszülött Kissúlyú koraszülött
Van villany 288 5,86 0,99 497 10,13 0,97
Nincs villany 11 8,19 1,38 28 20,87 2,00
Összesen 299 5,92 1,00 525 10,41 1,00

Kissúlyú időben született Érett, időben született (Kontroll)
Van villany 338 6,88 0,97 3788 77,11 1,01
Nincs villany 18 13,82 1,96 76 57,10 0,75
Összesen 356 7,07 1,00 3864 76,58 1,00
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8. sz. táblázat
A  várandós nők családi állapotának és lakásuk fűtésének együttes hatása a terhesség kimenetelére

Fűtés
A

megfigyelt

A rányuk a  
hasonlóan 

futtött Esély-
A

megfigyelt

Arányuk a  
hasonlóan 

fűtött Esély-
gyermekek lakású hányados gyermekek lakású hányados

száma anyák
gyermekei

között

száma anyák
gyermekei

között

Házas

„Érett” koraszülött Kissúlyú koraszülött

Távfűtés 676 2,35 0,96 1142 3,98 0,93
Hagyományos
fűtés

600 3,35 1,23 848 4,74 1,11

Nincs fűtés 0 0 0 0 0 0
Összesen 1276 2,74 1.00 1990 4,27 1.00

Kissúlyú, időben született Érett, időben született (Kontroll)

Távfűtés 700 2,44 0,78 26166 91,21 1,01
Hagyományos
fűtés

746 4,17 1,34 15674 87,71 0,98

Nincs fűtés 1 100 32,14 0 0 0
Összesen 1447 3,11 1.00 41840 89,87 1.00

Nem házas

„Érett” koraszülött Kissúlyú koraszülött

Távfűtés 107 4,81 0,91 217 9,78 0,93
Hagyományos
fűtés

202 6,76 1,14 329 11,03 1,05

Nincs fűtés 1 100 16,81 0 0 0
Összesen 310 5,95 1 546 10,49 1

Kissúlyú, időben született Érett, időben született (Kontroll)

Távfűtés 102 4,59 0,66 1794 80,79 1,06
Hagyományos
fűtés

261 8,75 1,25 2193 73,44 0,96

Nincs fűtés 0 0 0 0 0 0
Összesen 363 6,97 1 3987 76,56 1





Kovács Katalin-Váradi Monika Mária

SZEREPLŐK ÉS KAPCSOLATRENDSZEREK EGY ALFÖLDI 
MEZŐVÁROS AGRÁRGAZDASÁGÁBAN

Tanulmányunkban egy alföldi mezőváros, Nagykőrös agrárgazdaságát és szereplő
it, az őket összekötő vagy éppen elválasztó viszonyrendszereket kívánjuk bemutatni. 
1995 nyarán megkezdett mikrokutatásunk* célja, hogy lokális szinten föltárja az élel
miszer-gazdaság vertikális és horizontális kapcsolatrendszereinek újraépülési folya
matát. Az újraépülés elsősorban nem új elemek rendszerbe szerveződését jelenti. A 
régi struktúra lebomlása és az új kialakulása átmeneti szakaszokat feltételező, ősz - 
szefonódó folyamatok, melyek szereplői nem annyira személyükben, mint az agrár- 
gazdasági átalakulás során elnyert pozícióik, kapcsolódási pontjaik, valamint elsajátí
tott új tudás- és viselkedéskészletük tekintetében változnak.

Nagykőröst egyrészt azért választottuk kutatásunk terepéül, mert a társada
lomtörténeti, néprajzi és szociológiai irodalom gazdagságának köszönhetően nyo
mon követhető a város agrárgazdaságának és agrártársadalmának több évszáza
dos alakulása, történeti vonatkoztatási keretet kínálva a jelenleg zajló folyamatok 
elemzéséhez és értelmezéséhez. Másrészt feltételeztük, hogy a termelőszövetkezeti 
átalakulás és a földtulajdonviszonyok rendezése után az agrárgazdaság különböző 
üzemtípusai nagyjából azonos versenypozícióból indulnak, tehát közel azonos esé
lye van a megkapaszkodásra kis-, közepes és nagyüzemnek1.

Tanulmányunkban a nagykőrösi agrárgazdaság jellegzetes üzemtípusait, e gaz
daság szereplőinek markáns, egymással a szakmai érdekképviselet és a lokális po
litika szintjén is versengő csoportjait kívánjuk bemutatni. Hangsúlyozzuk, hogy írá
sunkat egy kezdeti szakaszban lévő kutatás első jelentésének szánjuk, s még ezen 
a szinten is igen keveset tudunk mondani a helyi élelmiszer-feldolgozóipar és -ke
reskedelem, valamint a termelői kör kapcsolatrendszerének változásairól. Ebben az 
összefüggésben mindenekelőtt a Nagykőrösi Konzervgyárra2 gondolunk, amely 
mind a város munkaerőpiacán, mind a helyi agrárgazdaságban megtermelt javak 
piacán kulcsszerepet töltött s tölt be ma is. A gyár a rendszerváltás előtt 3000 főt 
foglalkoztatott, s a privatizáció során három részre szakadt üzem utódszervezetei 
napjainkban is a város legjelentősebb foglalkoztatóinak3 tekinthetők. A Konzervgyár 
a városban megtermelt kertészeti termékek legfontosabb felvásárlója volt, s ma is 
az, még ha a feldolgozott termékeknek mindössze 20 százaléka származik is Nagy
kőrösről4, és még ha, konkurens felvásárló és feldolgozó cégek, illetve magánsze

* Az OTKA \/7 T 018541 Agrárvállalkozók egy változó mezővárosi társadalomban című kutatás 
vezetője Kovács Katalin.
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mélyek felbukkanása miatt, jelentősége csökkenni látszik is. Eddigi tapasztalataink 
alapján mindenesetre úgy látjuk, hogy a nagykőrösi agrárgazdaság átalakulása so
rán az élelmiszer-felvásárlás- és -feldolgozás szférájában bukkantak föl új szereplők, 
míg a termelés területén inkább az új helyzetbe került régi szereplők osztoznak a 
kulcspozíciókon, és „osztják újra" a termelési feltételeket.

A nagykőrösi agrárgazdaság mai szerkezetének bemutatását történeti utalással 
kell kezdenünk; eltűnt ugyanis ebből az agrárgazdaságból az az üzemméret, amely 
a háborút követő negyven esztendőben a nyugat-európai értelemben vett farmer- 
gazdasággá fejlődhetett volna, vagyis a tanyás gazdaság helyi típusa. A 7000-8000 
hektárnyi területet művelő nagyüzemek -  egy állami gazdasági kerület és két, egye
sítéssel földuzzasztott termelőszövetkezet -, továbbá az 1 kát. hold körüli tanyai és 
város körüli kertek kettős szerkezete jellemezte az üzemstruktúrát 1990-ben is. Mind
ez a jellegzetes mezővárosi település-szerkezet megbomlását jelezte: noha 1990- 
ben a város 22 794 hektáras határában még kb. 1000 tanyaépület állt, ahol a nagy
kőrösi lakosság 10 százaléka élt, kevés klasszikus értelemben vett tanyás 
gazdasággal találkozhatunk.

Kiskertművelők és kertész vállalkozók

A hatvanas évek kollektivizálása során eltűntek a város határából a két világháború 
között elterjedt öntözéses kertészetek, ám hamarosan termett helyettük más; a né
hány száz specializált zöldségkertészetet -  amelyek egy-egy család elsődleges meg
élhetési forrását jelentették -  néhány ezer kiskert váltotta fel a hatvanas években, 
röviddel a teljes kollektivizálás után. A zártkertek osztását, tagjaik számára nyújtott 
kedvezményként, a termelőszövetkezetek (számuk akkoriban 6 volt) kezdték el, a 
várost közvetlenül övező hajdani szőlős- és zöldségeskertek elvadult, homokos terü
letein, a föld minőségétől függően 600-800 négyszögöles parcellánként. A nyolc
vanas évek elejétől a városi tanács a szövetkezetektől átvett területeken maga is 
bekapcsolódott a telkek osztásába, a már csak 250 négyszögöles kertekhez 50 éves 
haszonbérleti szerződés formájában juthattak a nagykőrösiek; e kerteket -  melyek 
azóta a bérlők tulajdonába kerültek -  nevezte a népnyelv „hobbi"-nak. Mára e szó 
eredeti jelentése elhalványult, és sokan a zártkert szinonimájaként használják, tekintet 
nélkül annak nagyságára és eredetére. Ma 663 hektárnyi területen 3889 öntözött kert 
van a körösi polgárok használatában.

E gyümölcsfákkal betelepített zöldségkertekben a tulajdonosok bevezettették a 
villanyt, kutakat fúrattak, öntözőberendezést, kisgépeket szereztek be, egyszóval ha
mar megteremtették a gazdálkodáshoz szükséges „önerős" infrastruktúrát. A nagy
kőrösi családok csaknem fele e kertekben nem csupán önellátásra rendezkedett 
be, hanem termékeiből több-kevesebb rendszerességgel a Konzervgyárba, a körösi 
és, ritkábban, a regionális (szolnoki, kecskeméti) piacokra is szállított: gyümölcsöt, 
paradicsomot, paprikát, mindenekelőtt azonban uborkát -  általános vélekedés sze
rint „nem is igazi körösi az, aki nem tud uborkázni". A tömeges kiskerti árutermelés 
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mellett megindult a kertek szabadpiaci forgalma és, helyenként, koncentrációja is; 
két-három egymás mellett lévő kert területén jelentős méretű fóliás kertészetekei 
hoztak létre és üzemeltetnek a szocialista vállalkozók első generációjából kinőtt ker
tészek.

A gazdaságukat a nyolcvanas években felfejlesztő virág- és zöldségkertészek 
15-20 fős csoportja a város és közvetlen környezetének 100 000 négyzetméterre 
becsült fóliával fedett területének mintegy 40 százalékát birtokolják. E kertész vállal
kozók ma többnyire negyvenes éveikben járnak, vállalkozásaikat most is elsősorban 
a családi munkaerőre alapozzák. A teljesen új technológiát alkalmazó vállalkozók 
között többségben vannak azok, akik szegényparaszti családból származnak 
ugyan, de maguk már nem végeztek paraszti vagy nagyüzemi mezőgazdasági 
munkát. Három mozzanatot tartunk kiemelésre méltónak, amely őket a helyi agrár- 
gazdaság más termelői csoportjaitól markánsan elkülöníti. A magas szintű speciali- 
záció (1) mellett egyedülállónak tekinthető piaci kapcsolataik gazdagsága (2) -  e 
vállalkozók a helyi, a regionális és az országos piachoz egyaránt kötődnek, rangos 
külföldi cégekkel állnak szerződéses kapcsolatban - , és termelési ismereteiket is 
nemzetközi mércéhez igazítják. Legfontosabbnak azt a tényt tartjuk, hogy a kerté
szet az az ágazat, amely, ha megváltozott formában is, jelentős részben mindvégig 
kisüzemi szerkezetben5 maradt a kollektivizálás után is, s amely a helyi agrárgazda
ság leginkább folytonos elemének tekinthető (3).

Magas szintű szakmai ismeretek, ugyanakkor kemény kétkezi munkával megte
remtett és fönntartott gazdaság, elsősorban azonban a „minden, siker és kudarc 
csak rajtam múlik" self-made man hitvallása jelentik e vállalkozói csoport öntudatá
nak sarkköveit. A kertész vállalkozók -  nem csupán a „nagyok", hanem a náluk 
jóval kisebb kertészeteket üzemeltető további 10-15 vállalkozó -  a helyi közéletben 
is megjelenő önálló szakmai csoporttá formálódtak a kilencvenes évek elején (Vállal
kozók Egyesülete Mezőgazdasági Tagozat), és a legnagyobb kertész vállalkozó, 
egyben 1993-tól a Vállalkozók Egyesületének elnöke, az 1994. decemberi helyható
sági választásokon fölényesen nyert a polgármesteri székért folytatott versenyben. A 
polgármester szocialista-liberális támogatással indult a választásokon, és tipikusan a 
„baloldal" felé orientálódnak a kertész vállalkozók is; származási hátterük, valamint a 
helyi politikai színtér szerkezete és konfliktusai egyaránt magyarázzák e politikai ér
zületet.

A helyi politikában az önkormányzat legerősebb frakciója, az FKgP volt az az 
erő, amely a legélesebben állt szemben a Vállalkozók Egyesületébe tömörült vállal
kozókkal -  a megkülönböztetések körösi rendszerében ennyi egyébként elég ah
hoz, hogy valakit baloldali vagy liberális nézetűnek nyilvánítsanak. Az FKgP választá
si eredményei alapján joggal érezhette magát fölhatalmazva arra 1990 és 1994 
között, hogy az agrárgazdaság helyi átalakításának lebonyolítását magára vállalja, 
és ezt az akkori önkormányzati vezetés is tudomásul vette6. így főképpen kisgazda 
párttagokból, de legalábbis szimpatizánsokból kerültek ki a földrendező és földki
adó bizottságok választott és az önkormányzat által delegált tagjai.
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Szántóföldi növénytermesztéssel, vegyes gazdálkodással foglalkozó 
magángazdák

A város 10 502 hektáras, a kárpótlás, illetve a szövetkezeti átalakulás során több mint 
90 százalékban magántulajdonba került szántóterületének7 63 százalékát (6 666 ha) 
magántermelők művelik, vagy magánvállalkozókkal műveltetik8. A birtokszerkezet 
pontos fölmérése jelenleg zajlik, de úgy becsüljük, hogy az 50 hektárnál nagyobb 
területet művelő/műveltető magángazdaságok száma meghaladja a 20-at, s közöttük 
néhány család 100 hektárnál nagyobb terület tulajdonosa. Egy-öt hektáras területtel 
a város polgárai közül 3100 fő rendelkezik9. Az új tulajdonosok, gazdálkodók között 
sok az idős ember, aki élete alkonyán fogott bele a gazdálkodásba, egyrészt, hogy 
ne vesszen el a törvény szerint járó föld, „vöt főd, legyen is főd", másrészt, mert 
megelégedéssel tölti el őket a tudat, hogy a sajátjukban dolgoznak; „olyan szép, 
hogy ahun megy a két traktor, meg a kombájn, és az a miénk”. Kétségtelen, hogy 
származásukat, foglalkozásukat, társadalmi helyzetüket, termelési ismereteiket, piaci 
kapcsolataikat vagy a földhöz, gazdálkodáshoz fűződő ambícióikat tekintve rendkívül 
heterogén az új tulajdonosok köre: nyugalmazott, fiát és vejét gazdálkodni tanító 
kútfúrómester, gazdaivadék; a visszakapott szülői örökségen való gazdálkodást kihí
vásnak tekintő autószerelő; drága hobbiként tanyát, földet és állatot vásárló, a gaz
dálkodással most ismerkedő orvos -  hogy csupán néhányat említsünk beszélgető- 
partnereink eredeti és/vagy ma is fő keresőtevékenységei közül.

A kis- és középbirtokkal rendelkező tulajdonosok túlnyomó többsége vegyes 
gazdaságot vezet, a szántóföldi növénytermesztés mellett állattartással, elsősorban 
sertéshizlalással foglalkozik, és a „hobbin” zöldséget, gyümölcsöt termel; az önellá
tás és a piacra termelés aránya gazdaságonként éppúgy változik, mint egy-egy 
gazdaságon belül -  az értékesítési lehetőségek, kényszerek függvényében. A zöld
séget, illetve gyümölcsöt részint a helyi és környékbeli feldolgozó üzemek (nagykő
rösi és szegedi konzervgyár) felvásárló telepein adják le, részint az ország minden 
részéből fölbukkanó vállalkozások (pl. léfeldolgozók) és vállalkozók (pl. vecsési sa
vanyítok) számára értékesítik A szántóföldön termesztett gabonafajtákat ceglédi, 
szolnoki, kecskeméti, abonyi, szegedi malmoknak, gabonafelvásárló cégeknek ad
ják el a gazdálkodók, sokan a következő év vetőmagszükségletét is saját termé
nyükből fedezik. A takarmánynövényeket -  s alkalmanként a gabonát -  a gazdaság 
állataival etetik föl, vagy nagyobb helybéli állattartóknak adják el. A gabona- és ta
karmányfajták értékesítése döntően egyénileg történik, csupán az ipari növények, 
mindenekelőtt a napraforgó esetében látja el egy-egy nagyobb társas vállalkozás 
mind a vetőmagbeszerzés, mind az értékesítés feladatát.

A kis- és középbirtokosoknak ez a köre -  és nem kizárólag az idősebb generá
ció -  elsődlegesen nem a mezőgazdasági termelésből származó hasznot tartotta 
szem előtt, amikor belevágott a gazdálkodásba, a föld, a vele való „bíbelődés" 
önmagában vált értékké; „a kisgazda nem attól az, hogy megörökölte a földjét, 
hanem, hogy minden tudását, képességét a föld szolgálatába állítja".
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Nem véletlen, hogy az új tulajdonosok, gazdálkodók jelentik az FKgP bázisát, és 
az sem, hogy e csoport nevében (is) léptek föl azok -  a helyi agrárgazdaság követ
kező markáns csoportja -, akik konzervatív, főként kisgazda politikusként jelentek 
meg a helyi közéletben, illetve azok, akik -  bár pártba nem léptek -  az akkor kon
zervatív többségű önkormányzati testület felkérésére pozíciókat vállaltak a földprivati
zációt bonyolító földrendező és földkiadó bizottságokban. E nyolc-tíz főt számláló 
csoport tagjainak szülei, egy kivétellel, 80-120 holdas tanyás gazdaságokat veszí
tettek el 1949 és 1959 között. Azokat, akik e csoportból az idős generációhoz tar
toznak, nem pusztán a származás köti össze; vezető állásokat töltöttek be a hatva
nas években alakult 2000-3000 hektáras mezőgazdasági üzemekben, majd az 
1976-os egyesítések után a második-harmadik vonalba szorultak vissza. Az akkori 
„nagyüzemről" ezek az emberek épp annyi tapasztalatot szerezhettek, mint a szüle
ik a maguk által működtetett kisüzemről, s visszaemlékezve a kis szövetkezetek 
egybeterelését nem kevésbé fájlalják, mint családi gazdaságuk elvesztését. A szö
vetkezeti átalakulás során a kiválni szándékozók élére álltak, egyrészt, mert ez felelt 
meg legjobban egyéni (családi) érdekeiknek, másrészt mert erkölcsileg és érzelmi
leg nem voltak elkötelezettek az egyesített (s eladósodott) szövetkezeteknek. Ők 
bízhattak a családi összefogásban, abban, hogy együtt megfelelő tőketartalékkal, 
elegendő kárpótlási jeggyel és szövetkezeti tulajdonrésszel rendelkeznek ahhoz, 
hogy ne csak hosszabb távon, a földpiac felélénkülése és a föld árának megemel
kedése révén, hanem rövid távon, a jövedelmező gazdálkodás eredményeként is jól 
járjanak. E személyek ma 50-200 hektáras területek tulajdonosai, tulajdonostársai -  
családi birtokokról lévén szó -, némelyikük a visszaszerzett családi földterületet ma
ga műveli, van köztük, aki másokkal művelteti, s olyan is, aki bérművelést is vállal, 
egyéni vállalkozóként vagy társas vállalkozás tagjaként.

Gépi szolgáltatók

Az új tulajdonosok többségének gondot okoz a többnyire több családtag nevén és 
több tagban álló föld művelése, sőt műveltetése is. Azok számára, akik földjüket nem 
a nagyüzemek utódszervezeteinek adják bérművelésre, két lehetőség kínálkozik az 
egyes munkafázisok elvégzésére. Az egyik: kisebb mértékben családi, baráti szálak 
mentén szerveződő kalákákban -  ezek lényege, hogy az érdekeltek kölcsönösen 
egymás rendelkezésére bocsájtják kapacitásaikat, legyen szó munkáról, gépkölcsön
zésről, ritkábban tárolási, szárítási lehetőségről. A másik: főként gépi bérmunkával, 
mert a földtulajdonosok túlnyomó többsége, az „összesegítés” mellett vagy e lehető
ség hiányában, kénytelen ezt a megoldást igénybe venni. A gépi szolgáltatások iránti 
megnövekedett kereslettel megfelelő kínálat áll szemben -  sőt, akad, aki gépi túlkíná
latot emleget - , és ez a helyzet jórészt a szövetkezeti átalakulás helyi sajátosságainak 
köszönhetően alakult ki. A két mezőgazdasági termelőszövetkezet -  nevük legyen 
„EGYBE" és „SZÉT” -  közül az utóbbiból a kiváló aktív tagok lényegében az egész 
gépállományt kivitték, ennek folyományaként állt elő az a helyzet, hogy a szövetkezet
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utódszervezetei valamikori, vállalkozóvá vált traktorosaikat, kombájnosaikat szerződ
tetik a kezelésükben lévő földek gépi művelésére. A szövetkezetből egy vagy több 
géppel, egyénileg vagy csoportosan kiváltak alkotják a 30-40 tagot számláló gépi 
szolgáltató kör bázisát.

A gépi kínálat ma bőséges, ám a szolgáltatók körét a jövőben feltehetően szűkíti 
majd egyfelől a szövetkezetből kivitt gépek minősége, másfelől a tőkehiány; keve
sen tudják ugyanis előteremteni a géppark felújításához, új gépek vásárlásához 
szükséges pénzforrást. Egy-egy ilyen beruházás azok számára jelent megtérülő be
fektetést, akik maguk is jelentős gazdasággal rendelkeznek, és emellett vállalnak 
bérművelést (mint pl. a fentebb említett 50-200 hektáras vagy akár kisebb családi 
gazdaságok, vállalkozások), és/vagy akik hosszú távon kívánnak lehetőleg a mun
kafázisok teljes körét lefedő gépi szolgáltatásból megélni; az a 15-20 ember, akit a 
városban „számlaképes” vállalkozónak tartanak.

Az új földtulajdonosok többsége munkafolyamatonként és több szolgáltatótól ve
szi igénybe a gépi szolgáltatást. Egy mezőgazdasági kft. alkalmazottjának példáját 
idézzük itt, aki részarányként és kárpótlási földként kapott tulajdonából két hektárt 
maga művel, e két hektáron búzát vetett, és a szántástól a bálázásig hét különböző 
ember gépi szolgáltatásait vette igénybe, emellett az értékesítést is más végezte el 
számára10. Jóval kevesebben tudnak minden műveletet egy vállalkozóval elvégez
tetni, már csak azért is, mert egy kézen megszámlálhatok azok, akik ma ehhez 
elegendő számú és megfelelő minőségű, kapacitású gépparkkal rendelkeznek. Ők 
többnyire olyan vállalkozók, akik kiegészítették a kiválás során megszerzett gépeket 
újonnan vagy használtan vásárolt darabokkal, vagy egy-egy munkafázisra maguk is 
bérelnek mások -  esetleg az egyik szövetkezet -  gazdagabb állományából. A gépi 
szolgáltatást végző vállalkozókká lett volt szövetkezeti dolgozók és középvezetők a 
körösi agrárgazdaság stabil szereplőivé váltak. Az a tény, hogy a legjelentősebb 
szolgáltató vállalkozót megválasztották a megyei agrárkamara városi mezőgazdasá
gi bizottságának elnökévé, e vállalkozói csoport súlyát jelzi. Igaz, a körösi gazdálko
dók többsége bizalmatlansággal elegy tartózkodással szemléli a szerveződő Agrár
kamarát, e bizalmatlanság azonban a „felülről szervezett" kamarának és nem a helyi 
szereplőknek szól.

Állattartó gazdaságok, állattenyésztő vállalkozások

A termelőszövetkezeti átalakulás során a juhállományt lényegében teljesen fölszámol
ták mindkét szövetkezetben, a kiválók által hátrahagyott maradék, vegyes életkorú 
anyajuhokat apránként értékesítették. A szarvasmarha-állomány nagy részét egyéni 
és csoportos kiválók vitték magukkal. Az EGYBE szövetkezet közgyűlése amellett 
szavazott, hogy állatokat csak teleppel együtt lehet kivinni, a főállattenyésztő köré 
szerveződött 25 fős vagyoncsoport végül kivitte magával a 150 jószágból álló növen- 
déküsző-telepet és az ezres állományú juhtelepet. A juhállomány azóta gazdát cse
rélt, a kivált vagyoncsoport három aktív tagja egyéni vállalkozásban működteti az 
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immáron 100-as tehenészetté apadt üzemet. A szövetkezetnek megmaradt a 200-as 
tejmarha-telepe, valamint egy 2000 es sertéstelep. A SZÉT szövetkezetből, ahol az 
állományt és a telepet nem tekintették egységes vagyoncsoportnak, a kiválók a hús- 
marha-telep 450 tehenéből 361-et, az állomány 80 százalékát kivitték, és a szövetke
zet vezetőinek becslése szerint a jószágok 60 százaléka rövid időn belül vágóra 
került. A megmaradt húsmarha-állományt az azóta eltelt időben fokozatosan 100 
tejtehénre cserélte fel a szövetkezet, és a telep megfelelő rekonstrukcióját is elvégez
te az a kft., amely a szövetkezeti holding egységeként folytatja az állattenyésztő 
tevékenységet.

1995-ben a nagykőrösi szarvasmarha-állomány (júniusban 223211 jószág) 36 
százaléka állami gazdasági tulajdonban van, magángazdaságokban tartják az állo
mány 34 százalékát, a maradék a szövetkezetek jogutódainál található. Az összes 
tehén (1279) 39 százaléka magángazdálkodók tulajdonában van, míg az állami gaz
daság az állomány 31 százalékával rendelkezik. A magánvállalkozások között a fent 
említett két 100-as telep tekinthető a legnagyobbnak, emellett 8-10 személy tart 
jelentősebb állományt. A jószágok nem egészen negyedét -  45-50 állatot -  legelte
tik a két, egyenként körülbelül 25 hektáras csordajáráson, amelyek a városi legelte
tési bizottság megszüntetése után, a nyolcvanas években kerültek szövetkezeti ke
zelésbe. Jelenleg az önkormányzat tulajdonában van a város két csordajárása, 
melyeket a hozzájuk csatlakozó szérűskertekkel együtt (összesen három városi szé- 
rűskert van Nagykőrösön) vállalkozóknak adnak bérbe, akik a marhatartók jószágait 
„szájbér" ellenében legeltetik, tartják, gondozzák.

A marhatartó gazdaságok a tejet a helyi piacon részint az egyetlen felvásárló, 
kiskapacitású feldolgozó cég telepeire viszik, részint, magasabb áron, magánforga
lomban, házaknál értékesítik. A két nagyüzem jelenti a kivételt, melyek a szomszé
dos megye székhelyén lévő nagyobb feldolgozó üzemmel állnak üzleti kapcsolat
ban.

A nagykőrösi juhállomány (2935) lényegében teljes egészében (95%-ban) ma
gángazdaságokban, illetve vállalkozásokban található, ebben az ágazatban bizo
nyos koncentráció is megfigyelhető. A juhtartó magángazdák száma 1991 óta több 
mint felére (98-ról 42-re) csökkent, a tulajdonukban lévő állomány egyidejűleg 82 
százalékkal nőtt. E növekedés javarészt annak köszönhető, hogy 6-8 juhtartó -  ré
szint a szövetkezetekből kihozott állatok megvásárlása útján -  200-500-as állo
mánnyal rendelkezik; igaz, a nagyüzemi tartás ezres méretét e vállalkozások egyelő
re nem érik el.

Az eddig fölsorolt ágazatokban a kistermelői, magánvállakozói kör a kilencvenes 
évek elejéhez képest növekvő jelentőségre vagy éppen túlsúlyra tett szert (tehén- és 
juhállomány), ezzel szemben a sertéságazat visszaesésének mértéke drámainak 
mondható: míg 1991 márciusában egyedül a kistermelők közel 20 000, addig 1995 
nyarán az EGYBE szövetkezet és a kistermelő gazdaságok mindösszesen 7889 ser
tést tartottak.
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„Itt a rendőrtől kezdve a tanárig mindenki csinálta, talán csak az orvosok nem" 
neveltek sertést Nagykőrösön, ahol a nyolcvanas évektől a hizlalást integráló szövet
kezetek mellett a szovjet exportra szállító PENOMAH megbízásából két nagykőrösi 
fölvásárló is működött. Az ismert okok, a sertéshizlalás szerződéses biztonságának 
megszűnése, a fragmentálódott piac, az értékesítés bizonytalansága következtében 
Nagykőrösön (is) csökkent a hizlalás volumene, és eltűnt, de legalábbis visszahúzó
dott az évente 200-300 hízót is leszállító, 20-25 tagú nagytermelői kör. Ugyanakkor 
a sertéstartók száma az elmúlt években lényegében nem lett alacsonyabb (1991: 
2288, 1995: 2200 fő), s a földtulajdon rendezése nyomán érzékelhető a hizlalás 
volumenének csekély növekedése is; a szántóföldön megtermelt takarmányt vagy a 
gabonát etetik fel a malacokkal.

Az átalakuló és bizonytalanná váló piaci helyzet késztetett 40 kistermelőt 1990 
tavaszán arra, hogy kistermelői szövetkezetet alakítson a sertések, a zöldség és 
gyümölcs fölvásárlására és értékesítésére. A szövetkezet tevékenységébe kezdettől 
bekapcsolódott, majd főként 1992 után integrálódott a két sertésfölvásárló, a piac 
túl szűknek bizonyult. Rövid története során a kisszövetkezet nem csupán alapító 
tagjainak felét veszítette el, 1994-ben veszteséggel zárt az egyébként vagyontalan 
szövetkezet, s így fölszámolásra került. A nagykőrösi kisgazdaságokban, vállalkozók 
körében hizlalt disznókat ma egy, a kisszövetkezet helyére lépett budapesti székhe
lyű kft. vásárolja föl, melynek vezetője a PENOMAH-ból indult, helyi megbízottja az 
egyik korábbi fölvásárió.

A kft. a hízókat, súlytól függően, országos piacon értékesíti, a helyi piacon az 
egyetlen vágóhíd a fölvásárló. A malacokat a nagykőrösi havi vásárokon vagy a 
hetente tartott szomszéd községbeli (lajosmizsei) piacon tudják értékesíteni a jó
szágtartók.

Néhány szó a tanyás gazdaságokról

Említést kell tennünk arról az üzemtípusról, amelyről a kutatás jelenlegi, kezdeti sza
kaszában a legkevesebb rendszerezett információval rendelkezünk, éspedig a tanyás 
gazdaságról. A két nagykőrösi szövetkezetben összesen mintegy 50-en kérték, hogy 
részaránytulajdonukat és/vagy kárpótlás során szerzett földjeiket tanyatulajdonuk kö
rül mérjék ki. Részint e körben, részint véletlenszerűen kerestek föl szakmai gyakorla
ton lévő diákok12 30 tanyatulajdonost. Az egyetemisták beszámolói és más, tanyával 
is rendelkező földtulajdonossal, gazdálkodóval folytatott beszélgetéseink alapján az 
alábbi, a további kutatás során igazolandó vagy éppen elvetendő feltevéseket fogal
mazhatjuk meg.

Bizonyosnak látszik, hogy a tanyás birtokok nagyrészt kisüzemként működnek 
majd a jövőben, akár jelenlegi tulajdonosaik kezén, akár a piacon értékesülve, más 
gazdálkodni szándékozók tulajdonaként. A tanya elsődlegesen mint lakó- és/vagy 
gazdálkodási funkciók színtere játszik szerepet; városi lakosok hétvégi, második ott
honaként várhatóan a jövőben is kuriózum marad.
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A származás, a gazdasági és társadalmi pozíció, a családi, vagyoni, egész
ségügyi helyzet külön-külön vagy együtt magyarázza, hogy a tanyán élő családok 
egy, vélhetően nagyobb részénél az alapvető önellátó gazdálkodás mellett a piacra 
termelés részlegesnek, korlátozottnak és váltakozó sikerűnek látszik. A nincstelen 
tanyasi bérlők leszármazottai a kárpótlási folyamat során nem vagy alig jutottak a 
tanyát övező kerten túl földtulajdonhoz, termőterület vásárlásához, bérléséhez sincs 
tőkéjük. A fiatalok gyakran azért élnek tanyán, mert -  tanyás bérlők utódaiként vagy 
városi szegényekként -  nem volt s nem is lesz elegendő pénzük ahhoz, hogy a 
városban teremtsenek egzisztenciát. Meglepően gyakran találkoztunk fiatal koruk
ban rokkanttá vált (elsősorban konzervgyári) munkással és munkásnővel, akiket be
tegségük akadályoz a gazdálkodásban, s a megismert családok számához képest 
éppígy nagynak tűnik a beteg, valamilyen testi, szellemi károsodással született gyer
mekek száma. Úgy gondoljuk, hogy a szegény, tanyán rekedt vagy városból kiszo
rult és/vagy rossz egészségi állapotú, gyakran (legalábbis a városi társadalom 
szemszögéből) rendezetlen családi viszonyok között (elvált, élettársi kapcsolatban) 
élő, alapvetően önellátó gazdálkodásra berendezkedő családok a tanyán élő né
pesség egyik meghatározó csoportját alkotják a jövőben is.

Az állandóan tanyán élők körében, ám elsősorban az új, tanyával is rendelkező 
gazdálkodók között találkoztunk vegyes gazdálkodást folytató családi gazdaságok
kal. A városi lakóhely és tanyai gazdaság kettős szerkezete a gazdaságok egy ré
szében várhatóan újraépül. Ezekhez kapcsolódva megint jelentőssé válhat a tanyás 
bérlők rétege, ahogy föltehetően arra is lesz példa, hogy a fiatalabb generáció kiköl
tözik a családi gazdaság tanyai központjába. Ma is vannak tulajdonosok, akik bérlőt 
ültettek tanyájukba, a tanya állagának megőrzése és/vagy a tanyai gazdaság üze
meltetése fejében -  akárcsak a két világháború közötti periódusban lakhatást, 
néha természetbeni ellátást, egy kisebb darab föld művelésének, állatok tartásának 
lehetőségét nyújtva a bérlőnek. A bérlők körében -  ez ideig -  inkább bizonytalan 
egzisztenciájú, illetve rossz szociális helyzetben lévő (néha menekült státuszú) kö
zépkorú vagy idősebb személyekről, családokról szereztünk tudomást; az ő szá
mukra a tanyasi lét vonzó vagy kényszerű megkapaszkodási lehetőséget kínál.

Állandóan lakott tanya körül kialakított intenzív kertészettel is találkoztunk ugyan, 
de a látottak esetében nehéz volna eldönteni, hogy valóban a tanyai gazdaság egy 
újból megjelenő típusáról vagy inkább a hatvanas évek óta kialakult zártkerti övezet 
terjeszkedéséről van-e szó. Másként fogalmazva: nem csupán az intenzív kertésze
tek, hanem az árutermelő tanyás családi gazdaságok megszilárdulása és egyáltalán 
kialakulása szempontjából meghatározó a várostól való távolság, és ezzel összefüg
gésben az infrastruktúra (mindenekelőtt a villany és a telefon) megléte, illetve elérhe
tősége. Sajnos egyelőre nem állnak rendelkezésünkre adatok arról, hogy a város 
határában elhelyezkedő tanyák infrastrukturális ellátottsága milyen mértékű, az álta
lunk megismert tanyák felében azonban nincs bevezetve az áram -  ne feledjük, az 
elmúlt évtizedekben jórészt szövetkezeti tulajdonban volt és a városhoz közel elhe
lyezkedő tanyákról van szó13.
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Abban biztosak lehetünk, hogy a tanyás gazdálkodás, a tanyai társadalom rövi
den körvonalazott típusai tartósan jelen lesznek a (bizonyosan) többrétegű nagykő
rösi tanyavilágban, ám legfeljebb sejtéseink lehetnek az egyes üzemtípusok és tár
sadalmi csoportok arányáról, súlyáról és a város határán belüli elhelyezkedéséről.

Nagyüzemek és utódszervezeteik 

E g y  á lla m i g a z d a s á g i ü z e m e g y s é g

A mezőgazdasági nagyüzemek közül jószerivel változatlan formában csak a tartós 
állami tulajdonbán maradó ceglédi állami gazdaság kerületi üzemegysége működik. 
Az állami gazdaság önálló szervezetként, elkobzott és a legjobb minőségű területen 
fekvő parasztbirtokokon alakult az ötvenes években, 1976-ban azonban, a szövetke
zetek összevonásával egyidejűleg, a szomszédos állami gazdasághoz csatolták. A 
vállalati központ székhelye is a szomszéd város, Cegléd lett. Az a csekély változás, 
ami az állami gazdaság e kerületében az elmúlt években bekövetkezett, az főként a 
kárpótlási folyamatnak köszönhető. Mintegy 1000 hektár került ki az állami gazdaság 
kezeléséből, s e terület nagyobbrészt a körösi gazdák kárpótláson vett tulajdonát 
képezi, kisebb részét 1 hektáras darabokban az ÁG saját dolgozói között osztotta fel. 
A gazdaság 1050 hektár saját és bérleti szántóterületet művel, a legnagyobb kapaci
tású és legjobb minőségű gépparkkal a kerületi üzemegység rendelkezik Nagykőrö
sön. A szántóföld mellett 250 hektár gyümölcsös és a 800-as állományú tehenészeti 
telep van a gazdaság kezelésében. E telepre és az állatok ellátásához szükséges 
takarmánytermelésre hivatkozva tér ki az ÁG az újabb kárpótlási földkijelölések elől, 
noha a körösi kisgazda politikusok mindent elkövettek, hogy a pótkijelölést kieszkö
zöljék. A kerületi üzemegység ugyanakkor 1992-ben egy kisebb hűtőházat állított 
üzembe, az egy évvel később telepített 20 hektár almaültetvény termésének tárolásá
ra.

M e z ő g a z d a s á g i te rm e lő s z ö v e tk e z e te k  és  u tó d a ik

Az 1992-es átalakulás során a két nagykőrösi szövetkezet eltérő stratégiát követett. 
Az EGYBE hagyományos, ágazati rendszerben (növénytermesztés, állattenyésztés, 
kertészet) működő, alaptevékenységet folytató, termelő típusú szövetkezet maradt. 
1995-ben a szövetkezet mintegy 140 főt foglalkoztatott, nyugdíjas tagjainak száma 
341, a szövetkezet által bérben művelt terület (1289 ha) az 1992. évinek mintegy a 
negyede. A hízósertéseket részben a szövetkezet telepén nevelik, részben, 50-100- 
as csoportokban körösi, illetve környékbeli magángazdáknak adják ki bérhizlalásra. A 
200-as tehenészeti telep nem teljes kihasználtsággal működik, noha a telep rekonst
rukciójára, korszerű fejőház kialakítására használták fel az 1993-ban elnyert reorgani
zációs hitel egy részét. A reorganizáció keretében kapott összeg másik részét egy
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hűtőházzal ellátott fóliás kertészeti telep kiépítésére fordították. A szövetkezet akkor 
sem volt nyereséges, amikor a hitelt elnyerte, a termelést azóta is csak hitelfelvételek 
árán tudják biztosítani, s mivel törlesztési kötelezettségeiket sem tudják teljesíteni, így 
végelszámolás fenyegeti. 1992-ben 109 tag vált ki a szövetkezetből, a vagyon 10 
százalékával, kiválásuk előtt készpénzben kellett a szövetkezet kasszájába befizetni
ük a kivitt vagyontárgyakra eső 22 százalékos terhet. Három év perspektívájából 
azonban úgy látszik, hogy ők jártak jól, mert a szövetkezetben maradtak üzletrészé
nek értéke radikálisan lecsökkent. „Ma 10 százalékon fölvásárolható lenne az egész 
szövetkezet" -  hallottuk, s ha az ítélet nem szó szerinti értelmezés céljából hangzott 
is el, jelzi a vagyon értékvesztésének drámai mértékét. A szövetkezet elnöke egyéb
ként 1994 óta önkormányzati képviselő szocialista színekben, és a Vállalkozók Egye
sülete mezőgazdasági tagozatának elnöke, azaz a helyi politikai küzdelmek aktív 
szereplője.

A SZÉT szövetkezet vezetése, miután komoly esély volt arra, hogy egy-egy va
gyoncsoport a csatlakozó kívülállók üzletrészére támaszkodva kivigye a működőké
pes vagyon zömét, nem akadályozta tagjainak kiválását: a vagyon 35 százalékát 
vitték magukkal 243-an (köztük 158 kívülálló). Az eladósodottság e szövetkezetben 
kisebb mértékű volt, a kivitt vagyonnak mindössze 12-19 százalékát kellett befizetni
ük az egyéni, illetve magukra vállalniuk a csoportos kiválóknak. A szövetkezet a 
megmaradt vagyon működtetésére 1993-ban három -  egy növénytermesztő, egy 
állattenyésztő és egy ügyviteli—adminisztratív -  kft.-t alakított, s azóta holding formá
ban működik. A holdinghoz tartozó egységek összesen 70-75 főnek adtak munkát 
1995-ben14, a nyugdíjas tagok száma 230. A mezőgazdasági termelést végző két 
kft.-ben a holding maga 85, illetve 49 százalékos tulajdonnal bír, a vezetés is túlbiz- 
tosítottnak látszik; a kft.-kben tulajdonos és igazgatósági tag a holding igazgatója (a 
téesz volt elnöke), és valamennyi kft. ügyvezető igazgatója tagja a holding igazgató
ságának vagy a felügyelő bizottságnak. A túlbiztosítás egyrészt annak köszönhető, 
hogy a szövetkezet másodvonalbeli vezető gárdájának zöme kivált és vállalkozó lett, 
s így a bentmaradók egymásrautaltsága minden korábbinál erősebb, másrészt a 
gazdálkodás -  s tegyük hozzá, a fennmaradás -  pénzügyi kereteinek megteremté
se, a hitelhez jutás lehetősége, esélye is erősen nyomott a latban. A 838 hektárt 
művelő növénytermesztési kft. -  mely, mint fentebb említettük, az ágazat volt dolgo
zóit külső vállalkozóként alkalmazza a gépi munkák elvégzésére -  kibővítette tevé
kenységét vetőmagtermesztéssel és -terjesztéssel, növényvédelmi szaktanácsadás
sal, s jelenleg már két vetőmagboltot üzemeltet a városban; az állattenyésztő kft. az 
elmúlt három esztendő során profilt váltott, húsmarha-állományát százas tejtehénál
lományra cserélte15, és a fejőház-rekonstrukció révén korszerű üzemmé vált, biztos 
értékesítési lehetőséggel.

Az egykor mintegy 5000 hektáras termelőszövetkezetek tehát 800-1200 hektáras 
középüzemekké olvadtak. Az eladósodottság, a szövetkezeti vagyon leértékelődése, 
s a bizonyosnak látszó felszámolás folytán az EGYBE szövetkezet további elemekre 
bomlása várható. Nem lehetünk biztosak a holding típusú SZÉT szövetkezet stabili
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zációja felől sem; a megmaradt szövetkezeti vagyon racionális üzemeltetésének és 
a tagság, az üzlet-résztulajdonosok osztalék iránti igényének16, valamint ebből faka
dóan az üzemeltetők és tulajdonosok érdekeinek tartós összeegyeztethetlensége 
miatt e forma átmeneti jellege nyilvánvaló. Valószínű azonban, hogy a szövetkezetek 
utódszervezetei vállalkozásszerűen működnek majd, tartós versenyben azokkal a tár
sas és egyéni vállalkozásokkal, melyeket a szövetkezetekből kivált és/vagy nagyobb 
birtoktestekhez jutott gazdálkodók alapítottak.

Ültetvények tulajdonközösségei

A magántermelők és a szövetkezeti utódszervezetek közötti átmeneti alakulatokat 
képeznek a gyümölcsültetvények tulajdonos közösségei. Nagykőrös határában van 
nagyüzemi, az állami gazdaság által művelt gyümölcsös is, és ugyancsak az állami 
gazdaság tulajdona annak a 70 hektáras ültetvénynek a földterülete, melynek meggy
fáit a termelők egyesületi tagokként birtokolják. Ez az egyesület a rendszerváltást 
megelőző évek tipikus terméke, amikor a nagyüzemek szervezetein belül lényegében 
társas magánvállalkozások jöttek létre, melyekben -  mint a körösi egyesület esetében 
is -  számarányánál nagyobb mértékben szerzett tulajdonrészt a helyi és környékbeli 
elit; első- és másodvonalbeli nagyüzemi vezetők és családtagjaik, köztisztviselők. Az 
ültetvény telepítéséhez a tulajdonosok maguk is körülbelül kéthavi fizetésnek megfe
lelő induló tőkével járultak hozzá, s az első meggyes telepítése idején kedvezményes 
hitelhez is hozzájutottak. Ez a tulajdonosi és gazdálkodási forma alkalmas arra, hogy 
egyfelől a gyümölcsfák tulajdonosainak felelősségi körébe tartozó kézi munkák és az 
egyénileg vagy közösen szervezett értékesítés, másfelől a nagyüzem által bérben 
elvégzett gépi munkák legkedvezőbb kombinációját adja.

A körösi határ harmadik egybefüggő, 110 hektáras gyümölcsösét jelenleg szö
vetkezet formájában működtetik. A SZÉT szövetkezetből kivált 47 fős vagyoncsoport 
100 százalékban tulajdonosa a gyümölcsöshöz tartozó hűtőháznak (melyet egyelőre 
nem tudnak kihasználni, és a helyi konzervgyárnak adják bérbe) és 20 százalékban 
az ültetvénynek, az ültetvény alatti földterületet nagyjában-egészében sikerült lefedni 
a tagok részaránytulajdonával. Az ültetvény 80 százalékának a SZÉT szövetkezet 
maradt a tulajdonosa, a holdinggá alakulás után azonban megvásárolta tőle az 
igazgatási-ügyviteli kft., amely kiadja művelésre; a költségeken és az árbevételen a 
tulajdonhányadnak megfelelően osztozik kft. és szövetkezet. Ez esetben kényszerű 
megoldásként alkalmazott átmeneti formáról van szó, ahol a szövetkezet aktív dol
gozói, illetve egyben vezetői már megkezdték a termelőszövetkezetből velük együtt 
kivált nyugdíjas tagok üzletrészének fölvásárlását; a cél a működtetők és a tulajdo
nosok körének egybeesése.
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Összegzés

Egy állami nagyüzem, egy hagyományos s egy holding formában működő szövetke
zet, korlátolt felelősségű társaságokként megszerveződő középüzemek, tulajdonkö
zösségen alapuló új szövetkezések, kertész, állattenyésztő, növénytermesztéssel fog
lalkozó vagy vegyes gazdálkodást folytató és/vagy gépi szolgáltató vállalkozások, s 
végül néhány ezer kistermelő, új földtulajdonos -  íme a nagykőrösi agrárgazdaság 
szereplőinek köre. A nagykőrösi üzemtípusok közül nem egynek bizonytalan a jövője, 
s nem csupán a volt nagyüzemek utódszervezeteire gondolunk, hanem elsősorban a 
kistermelő gazdaságok tömegére. Ezt a termelői kört a legerősebben sújtották és 
sújtják az egyes agrárgazdasági termékek értékesítési nehézségei, elsősorban az 
állatok, állati termékek, de éppígy a dömpingárunak tekinthető zöldségfélék területén. 
A kertész vállalkozók a termelés intenzitásának növelésével és új partnerek bevoná
sával reagáltak az új helyzetre, míg a szövetkezetből kivált, nagyobb birtoktesttel 
rendelkező gazdálkodók -  akár egyéni gazdálkodóként, akár újonnan alapított társas 
vállalkozások tulajdonosaiként dolgoznak -  a családi megtakarításokra és tudáskész
letre támaszkodva kapaszkodtak meg. A szövetkezeti utódszervezetek menedzserei
nek pozíciói (szakmai és piaci kapcsolatai) szintén elég erősek ahhoz, hogy tartósan 
a helyi agrárgazdaság szereplői maradhassanak.

Ami pedig az érdekképviseletet illeti, a különféle vállalkozástípusok, agrárvállalko
zói csoportok elég erősek ahhoz, hogy érdekeiket és értékeiket közös föllépéssel 
képviseljék és érvényre juttassák a tagolt helyi nyilvánosság egymást is kiegyensú
lyozó szerveződéseiben, fórumain. Konzervatív helyi politikusokhoz közelálló szemé
lyek kezdeményezték a gazdakörök megalakítását, azok után, hogy a maguk részé
ről kivonultak a helyi vállalkozók egyesületéből. Úgy vélték, hogy a szövetkezetekből 
kivált, földtulajdonhoz jutott, de politikailag passzív, hagyományos mezőgazdasági 
termelésbe kezdő gazdák vehetik hasznát a szerveződésnek. A konzervatív erők 
azonban az elmúlt választási ciklus végén megosztottá váltak -  a tét a falugazdász 
jelölése volt17 -, így végül két, egy MDF-szimpatizánsokat és egy az FKgP-vel ro- 
konszenvezőket tömörítő gazdakör alakult meg. 1995 nyarán gyakorlatilag egyik 
gazdakör sem működött már, noha a kisgazda orientációjú gazdakör éppen a gé
pek, eszközök, tárolási lehetőségek, korszerű szakmai ismeretek hiányának kiküszö
bölésére szervezett előadásokat és kezdeményezte tagjainak szövetkezését, például 
gépkörök létrehozására. A szövetkezésre irányuló kezdeményezések azonban nem 
sok sikerrel biztatnak, legalábbis egyelőre, „az emberek fülig vannak a közösség
gel". A körösiek többsége maga kíván gazdálkodni, próbálgatja erejét és lehetősé
geit, legfeljebb a kölcsönösség alapján szerveződő rokoni és baráti segítségre tá
maszkodik.

Nagykőrös sokszereplős, tagolt agrártársadalmát konfliktus, már-már úgy tűnik, 
harc jellemzi. A harc az érdekképviselet szakmai határain átlépve a helyi politika 
küzdőterén zajlik, éspedig nem pusztán a jobb piaci pozíciókért és/vagy a már 
megszerzett pozíciók megőrzéséért; tétje a szimbolikus értéktartalommal is bíró föld,

143



az eszközök birtoklásának és/vagy használatának legitimációja, ezzel a tekintély he
lyi érvényű kritériumrendszerének elismertetése is. Ugyanakkor a szereplők egyik 
csoportja sem képes arra, hogy a többieket tartósan kiszorítva a versenyből bizo
nyíthatná, hogy tagjai politikai ellenfeleiknél „jogosultabbak" a föld, a termelés esz
közeinek tulajdonára, s ezzel méltán övezi őket nagyobb megbecsülés a helyi közé
letben. Úgy látszik, hogy a különböző csoportok pozíciói, érdekképviseleti ereje 
kiegyenlítik egymást. Ugyanakkor ezt a társadalmat, minden konfliktus ellenére, egy
fajta, közös -  némi túlzással akár sorsnak is nevezhető -  tapasztalaton nyugvó tole
rancia jellemzi; Nagykőrösön mindenki tudja, mit jelent a földdel „bíbelődni” .

Jegyzetek

1 1993 óta, elsősorban Pest megyében folyó vizsgálataink tapasztalatai szerint az agrárgazda
ságban vegyes üzemi struktúra van kialakulóban -  az egyes üzemtípusok aránya, súlya 
természetesen régiónként, tájegységenként is változik -  , s az átalakulási folyamat, a rend
szerváltáskor hatalomra került politikai erők szándékától függetlenül, a korábban hiányzó 
középüzemi szint térnyerésének kedvezett.

2 A Nagykőrösi Konzervgyár privatizációjáról, az utódszervezetek belső struktúrájáról, a be
szállítói kör változásáról, a termelési és értékesítési stratégiákról, a foglalkoztatási helyzet 
alakulásáról munkatársunk, Bihari Zsuzsanna folytat átfogó vizsgálatot, melynek első ered
ményei hamarosan publikussá válnak.

3 A francia tulajdonú Bonduelle cég állandó alkalmazottainak száma 70, idénymunkára 200 főt 
vesznek fel, a francia-angol érdekeltségű Carnaud-Metal-Box 150 főt foglalkoztat, a Nagy
kőrösi Konzervgyár állandóan 1000, időszakosan 200 főnek biztosít megélhetést.

4 A zöldborsóra és csemegekukoricára szakosodott Bonduelle cég beszállítói nem nagykőrösi 
vállalkozók, a termeltetési szerződésben megkövetelt zárt öntözéses technológiához ugyanis 
nem áll rendelkezésre elegendő vízmennyiség sem a városban, sem a körzetében, s tegyük 
hozzá, egybefüggő 100 hektáros területtel is legfeljebb egy-egy nagyüzem utódszervezete 
rendelkezik.

5 A két termelőszövetkezetben a szántóföldi kertészet a nyolcvanas években mind területét, 
mind jelentőségét tekintve visszaszorult, noha teljesen nem tűnt el.

6 1990-ben a város 27 tagú képviselő-testületében a kisgazdapárt frakciója kilenc tagot szám
lált, a konzervatív blokk a Magyar Demokrata Fórum öt és a Kereszténydemokrata Néppárt 
egy képviselőjével egészült ki. Magukat a helyi kisgazda politikusokat is váratlanul érte a 
választási győzelem, polgármesterjelöltjük sem volt, így a testületen belül az MDF jelöltjét 
támogatták. Az 1994. decemberi önkormányzati választásokon fordulat következett be: a 
városi testületben kényelmes többséggel vezet a szocialista-szabaddemokrata koalíció. A 
legerősebb konzervatív erőt, öt képviselővel, továbbra is az FKgP jelenti. Míg a város ország- 
gyűlési képviselője szocialista, a megyei közgyűlésbe a kisgazdák delegálhattak képviselőt.

7 Az állami gazdaság tulajdonában 800 hektár szántóterület maradt, további 250 hektárt bér
letben művel. 500 hektár szántó maradt parlagon a város határában, lényegében rossz 
minőségű, illetve kedvezőtlen fekvésű részaránytulajdonú szántóról van szó.
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8 Nem tudunk pontos országos arányt mondani, mert az 1994. évi kistermelői felvétel és más 
statisztikák egybevetése nyomán csak azt tudjuk megállapítani, hogy a kistermelők részese
dése a szántó használatában 22 százalék volt. Ugyanekkor 15 százalék volt országosan a 
gazdasági társaságok által művelt földterület aránya, e kategóriába azonban az átalakult 
állami gazdaságoktól kezdve a holding szövetkezetekhez tartozókon keresztül a családi 
kft.-kig minden vállalkozás beletartozik.

9 Az 1995 júniusában a falugazdász által összeállított gazdaregiszter szerint.
10Kiadásainak összege az aratás előtt -  a maga munkaerejét és -idejét nem fölszámolva -  

45 000 Ft, és számításai szerint az aratással és bálázással a 60 000 forintot is eléri. 1994- 
ben egy hektár learatása 4 000, 1995-ben 5500 forintba került.

11 Az 1995. évi állatlétszámra vonatkozó adatok a falugazdász által júniusban készített gazda
regiszterből származnak.

12Gyertyános Ottilia, Györgydeák Anita és Szabó Levente pécsi, illetve budapesti egyetemi 
hallgatók nyári gyakorlatként 10 napot töltöttek Nagykőrösön. Segítségüket és kitartásukat 
ezúton is köszönjük.

13Egyik beszélgetőpartnerünk 1994-ben vezettette be az áramot a tanyaépülettől 60 méterre 
fekvő vezetékről, költségei elérték a 100 000 forintot. A gázfűtés vagy a telefon bekötése is a 
városhoz közeli fekvés esetén reális lehetőség; nem véletlen, hogy az említett intenzív kerté
szet volt az egyetlen általunk megismert „tanyasi" vállalkozás, ahol vezetékes gázzal fűtöttek 
és bekötött telefonnal is rendelkeztek a tulajdonosok.

14A holding központja alá tartozik egy kb. 40 főt foglalkoztató asztalosipari, s alig néhány fős 
építőanyag-értékesítő részleg is, a foglalkoztatotti létszám őket is magába foglalja.

15A kft. a legelőterületet bérli az új tulajdonosoktól, ebben az évben a holdinghoz tartozó másik 
kft. adott át némi szántóterületet bérművelésre, takarmánynövény termesztésére. Ok ugyan
úgy volt tagjaikat csalogatják vissza a gépi munkák elvégzésére. A kft. 1995-ben 159 hektár 
földet művel.

16Az átalakulás óta eltelt időben egyik szövetkezet sem tudott osztalékot fizetni a tagoknak, 
tulajdonosoknak.

17Végül az MDF jelöltje lett a város falugazdásza, utóbb gazdajegyzője.
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Nagy Beáta

ÜZLETASSZONYOK ÉS ÜZLETEMBEREK: NŐI ÉS FÉRFI 
VÁLLALKOZÓK AZ 1990-ES ÉVEK ELEJÉN*

A vállalkozások száma Európa minden részén növekszik, a jelentős számbeli gyara
podás megítélése a gazdasági elemzők szerint sem egyértelmű (Gábor 1994). A 
növekedés nem elhanyagolható -  bár régiónkban mindeddig figyelmen kívül hagyott 
része -  a nők vállalkozókedvének tulajdonítható. A piacgazdaságokban az elmúlt 
évtizedekben nagy figyelmet fordítottak a női munkavállalók és vállalkozók megjele
nésének vizsgálatára, erre Magyarországon mind ez ideig nem került sor. A feminis
ta közgazdaságtan rámutatott arra, hogy az Amerikai Egyesült Államokban az elmúlt 
50 év gazdaságtörténetében a nők munkába állása volt az egyik legfontosabb vál
tozás (Ferber 1995). Mivel Európa különböző részein eltérő társadalmi tradíciók és 
fejlődési utak határozzák meg és határolják be a nők helyét a gazdasági munka- 
megosztásban, érdemes összevetni, milyen főbb pontokban hasonlít, illetve külön
bözik a magyar női vállalkozók csoportja egyrészt a nyugat-európai női, másrészt a 
magyar férfi vállalkozóktól, illetve vállalkozásaiktól.

Amennyiben ténylegesen feltárhatók nagyobb eltérések a női és a férfi vállalko
zók társadalmi jellemzői és gazdasági tevékenységei között, az érvül szolgálhat 
részletesebb elemzés szükségessége mellett. A jövőbeni elemzéseknek árnyaltabb 
képet kell nyújtaniuk a nemek eltérő társadalmi és gazdasági szerepeiről.

Nemzetközi tendenciák

Az 1960-as évektől kezdődően Nyugat-Európában és Észak-Amerikában a női kere
sőtevékenység látványos bővülése új tendenciákat hozott magával, a női munkavál
lalók öntudatos, egyre jobban képzett és munkájuk iránt elkötelezett csoportjai lép
tek be a munkaerőpiacra. Egy részük természetesen továbbra is csak részmunka- 
időben, illetve család- és életciklusának egyes szakaszaiban dolgozott, ám az ada
tok arra utalnak, hogy a fiatalabb generációk tagjai egyre rövidebb időre szakítják 
félbe keresőtevékenységüket, lerövidült az a „break” , amit a nők a gyermekszülés 
miatt iktatnak be pályafutásukba. A nők munkavállalási kedve a '80-as években sem 
csökkent, sőt egyre többen jutottak be a gazdasági szervezetek vezető testületéibe 
is, bár arányuk a pozitív tendenciák ellenére is jelképesnek mondható (lásd 1. táblá
zat).

A vállalkozások száma Európa-szerte nagy ütemben növekedett, és ezen belül 
ma már a vállalkozók 14-37 százalékát nők alkotják. Különösen magas volt a növe-

* A dolgozat elkészítését a Pew Alapítvány támogatta.
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kedési ütem Nagy-Britanniában, ahol 1981 és 1987 között a női vállalkozók száma 
70 százalékkal nőtt. A változás jelentős volt a férfiak esetében is, de ez a 30 száza
lékos növekedés a női vállalkozóknál tapasztaltakhoz képest elenyészőnek tűnik 
(Alimo-Metcalfe-Wedderburn-Tate 1993). Jelenleg (miként az 1. táblázat mutatja) a 
nők Nagy-Britanniában a vállalkozók egynegyedét alkotják.

1. táblázat
Nők a munkavállalók, a menedzserek és a vállalkozók között az Európai Közösség 
országaiban (százalék)

keresők menedzser középszintű
vezető

felsőszintű
vezető

vállalkozó/
önálló

Nagy-Britannia 43,1 26,0 _ 2,0 25,0
Írország 32,8 17,4 - - 31,5
Dánia 45,4 11,0 10,0 5,0 -

Hollandia 37,1 13,0 18,0 - 24,0
Németország 39,0 6,0 - - 17,0
Franciaország 42,3 25,0 44,0 4,6 16,0
Belgium 36,8 - 12,5 5,0 -

Görögország 35,0 14,0 - 8,0 14,0
Olaszország 34,1 - - 3,0 25,0
Portugália 41,7 - - - —

Spanyolország 31,3 10,0 5,0 5,0 37,0

Forrás: Davidson-Cooper 1993: 9, 13.

A nők munkaerőpiaci helyzete számos tekintetben különbözik a férfiakétól, és erőtel
jes a foglalkozások nemek szerinti szegregációja. Az elkülönülés mértékét ésa nők 
hátrányos helyzetét igyekeznek különböző módokon csökkenteni, makro- és mikro- 
szinten egyaránt. Az előbbihez sorolhatók például a törvényi és jogszabályi változá
sok, amilyen a gyermekgondozási szabadság biztosítása. Az egyéni törekvések, 
megoldások körében fontos szerepet játszik a gazdasági önállóság megszerzése.

Nyugat-Európában a női vállalkozások szaporodása kétségtelenül szoros kap
csolatban állt a női keresők számának növekedésével. Úgy tűnik, hogy az önállóvá 
válás nemcsak azoknak a gazdaságilag aktív nőknek reális lehetőség, akik koráb
ban esetleg alkalmazottak voltak, vagy diszkriminációt tapasztaltak, hanem azoknak 
is, akik ezt megelőzően „csak" háztartásbeliek, háziasszonyok voltak, tehát nem vet
tek részt a munkaerőpiacon (Jungbauer-Gans-Preisendörfer 1992).

A vállalkozás sok esetben lehetőséget nyújt a munkavállalóknak a munkanélküli
ség elkerülésére. Itt elsősorban nem a munkanélkülivé vált egyének kény
szervállalkozásairól van szó, hanem általános lehetőségről, amellyel az egyén 
mintegy megelőzheti a munkanélküliséget (Kovalainen 1993). (A munkanélküliség a 
piacgazdaságok csaknem mindegyikében az átlagnál sokkal inkább sújtja a női,
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mint a férfi munkavállalókat. Ezzel szemben a magyarországi makrostatisztikai ada
tokból nyomon követhető, hogy a nők körében mindvégig alacsonyabb szintű volt a 
munkanélküliségi ráta, mint a férfiak esetében.)

Azt már korábbi kutatásokból tudjuk, hogy a vállalkozók foglalkozási, iskolázott- 
sági háttere jól lehatárolható, hiszen túlnyomó többségük közép- és felsőfokú vég
zettséggel rendelkezik, míg a legalacsonyabb iskolai végzettségűek csaknem 
teljesen esélytelenek a vállalkozóvá válásra. A szakirodalom tanúsága szerint a vál
lalkozás lehetőséget ad a munkakarrier kiterjesztésére, a láthatatlan „üvegplafon’’ 
elkerülésére. Az 1. táblázat adatai szemléltetik, hogy könnyebb a nőknek vállalkozó
ként dolgozni, mint nagy és erősen hierarchizált szervezeteken belül megtalálni az 
előrejutás és önmegvalósítás lehetőségét (lásd a „Corporate women versus busi
ness women" vitát). Ez a megközelítés a szakmai mobilitás csatornájaként tünteti fel 
a vállalkozások alapítását (Davidson-Cooper 1993).

A nők által működtetett vállalkozások jellegzetességeit nem érthetjük meg -  akár
csak a női keresőtevékenység egészét - , ha nem vesszük figyelembe a nőknek a 
reprodukcióban és egyben a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt helyét. A nők 
esetében a keresőtevékenységet mindig az otthoni, háztartási teendőkkel összefüg
gésben kell vizsgálni. Éppen ezért különösen fontos az a megközelítés, amely sze
rint a vállalkozás nagyobb rugalmasságot biztosít tulajdonosa, működtetője 
számára. A flexibilitás lehetővé teszi a nőknek a produktív és a reproduktív teendők 
sikeresebb összehangolását. Munkájuk során figyelembe tudják venni a családi pri
oritásokat is, így például kisebb kiesést jelent a gyermekszülés. Ez azért is fontos 
szempont, mert tudjuk, hogy a női munkavállalók életében csaknem mindig felold
hatatlan konfliktus keletkezik a különböző feladatterületek között (Woodward 1993).

A vállalkozások gazdasági ágak szerinti megoszlása is követi a munkaerőpiac 
nemek szerinti szegregálódását. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
nők által létrehozott vállalkozások túlnyomó többsége három területre terjed ki: a 
kereskedelemre, a vendéglátóiparra és a (személyi) szolgáltatásra. Ugyanezek a 
szférák töltik be a legfontosabb szerepet a női foglalkoztatásban, a női munkaválla
lás hagyományos területeiként. A női vállalkozások tehát elsősorban ott koncentrá
lódnak, ahol amúgy is magas a női alkalmazottak aránya. Emellett és ezzel 
összefüggésben általában nem az új, felfutóban lévő, innovatív területekre irányul
nak (pl. pénzügyi, tanácsadói szolgáltatások), hanem általában a kevesebb szaktu
dást és nagyobb munkabefektetést igénylő szektorokra (Kovalainen 1993).

A vállalkozások legnagyobb része önfoglalkoztatás, azonban a méretek tekinteté
ben jelentősek az eltérések a férfi és női vállalkozások között. A női vállalkozások 
kevesebb alkalmazottal dolgoznak, kisebb forgalmat, kevesebb bevételt mutatnak 
fel, mint a férfiak által működtetett üzletek (Jungbauer-Gans-Preisendörfer 1992).

Összegzésként megjegyezhetjük, hogy a nemzetközi szakirodalomból kirajzolódó 
kép szerint a vállalkozások elterjedésével bővülnek a nők lehetőségei a keresőtevé
kenységben való részvételre, azonban a társadalmi-gazdasági munka
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megosztásban folyamatosan kialakult helyzetük főbb (hátrányos) jellemzőit tovább 
örökítik a vállalkozások alapítása során is.

A fentiekben ismertetett nyugat-európai és észak-amerikai kutatások eredményei 
alapján a következő feltevéseket fogalmazhatjuk meg:

1. A vállalkozóvá válás motivációi között a nők esetében a munkanélküliségtől 
való félelem, illetve általában a külső kényszer lényegesen gyakoribb, mint a férfiak
nál. A férfiakénál alacsonyabb női munkanélküliségi rátát tehát részben a női vállal
kozók magas aránya magyarázza.

2. A vállalkozás megteremti a családi és munkafeladatok kombinálásának lehető
ségét, várakozásunk szerint nem találunk eltérést a férfi és a női vállalkozók családi 
állapota között. (Ezzel szemben feltűnő lesz az eltérés a női menedzserekhez viszo
nyítva.) A vállalkozók családi hátterét vizsgálva arra is számíthatunk, hogy felismer
hetővé válik egyfajta családi stratégia. Várakozásunk szerint a házastársak közül a 
férjeknél gyakrabban vállalkozók a feleségek, vagy legalábbis a „nők nevén van" a 
vállalkozás, mivel a férfiaknak -  a nemek eltérő munkaerőpiaci helyzetéből eredez- 
tethetően -  általában jobban fizetett, előnyösebb munkahelyi pozíciójuk van, amelyet 
nem adnak fel.

3. A férfiak és a nők a foglalkozások nemek szerinti szegregációjának megfelelő
en „választanak” vállalkozói területet: a nők a „tradicionális” , a férfiak a „modern” 
területeken vállalkoznak.

4. A női vállalkozók a férfiakhoz képest gyakrabban egyéni vállalkozók és önfog
lalkoztatók, illetve ha van is alkalmazottjuk, kevesebb a foglalkoztatottak átlagos 
száma.

5. Amennyiben a fenti strukturális tényezők és eltérések igazolhatók, ezek követ
kezményeként azzal számolhatunk, hogy a női vállalkozók kevesebb pénzt keres
nek, mint a férfiak. A női vállalkozások bevétele és nyeresége átlagosan 
alacsonyabb, mint a férfiak által vezetett vállalkozásoké.

A mai magyar vállalkozók nemek szerinti megoszlásának 
jellegzetességei1

Magyarországon olyan jelentős arányt képviselnek a nők a vállalkozók csoportján 
belül, amelyet Európa többi részén nem figyelhetünk meg. Különösen feltűnő az a 
tendencia, miszerint az újabban, tehát 1990-től alapított vállalkozások tulajdonosai 
között tovább emelkedett a női vállalkozók aránya, és már túllépte a 40 százalékot 
(lásd 2. táblázat). Ugyanakkor nagymértékű fluktuációval számolhatunk a vállalkozói 
körben.
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2. táblázat
Férfiak és nők aránya a vállalkozók között (százalék)

férfiak nők összesen

1990 előtt alapított vállalkozások 70,7 29,3 100,0
1990-től alapított vállalkozások 58,9 41,1 100,0

A vállalkozás mint a munkanélküliség elkerülésének útja

Adataink nem támasztották alá azt a feltevést, hogy a vállalkozás a nők számára 
kifejezetten a munkanélkülivé, illetve redundánssá (feleslegessé) válás alternatíváját 
jelentené.2 Valójában csak nagyon kevesen lettek amiatt vállalkozók, mert munka- 
nélküliek voltak, vagy mert fenyegette őket a munkanélkülivé válás.

A vállalkozásba kezdés elhatározásakor mindkét nem esetében hasonló fontos
ságú volt az anyagi szempont: minden negyedik vállalkozó azt válaszolta, hogy nem 
tudott volna megélni másképp. Nincs különbség a második leggyakoribb indok te
kintetében sem, amely szerint adódott egy váratlan lehetőség. (A helyzet érdekessé
ge, hogy míg a nőknél a megélhetési szempont került az első helyre, addig a 
férfiaknál a pozitív késztetés volt a leggyakoribb.)

Az okokat külső kényszerként, illetve pozitív késztetésként csoportosítva az ada
tok korábbi elemzői már rámutattak arra, hogy a vállalkozók tetemes része külső 
körülményre hivatkozva indokolta a vállalkozóvá válást (Czakó et al. 1994: 33).

Összességében elvethetjük a külső tényezők általi fenyegetettségre mint megha
tározó motívumra vonatkozó feltevést, mivel csak minden negyedik válaszadó jelölte 
ezt meg indokként, így az említett másik két ok a domináns. A munkanélküliség 
veszélye mint vállalkozási indíték nem mutat férfiakra, illetve nőkre jellemző sajátos
ságokat, bár az figyelemre méltó, hogy a férfiak gyakrabban említettek pozitív dön
téseket (lásd 3. táblázat).

3. táblázat
A vállalkozás létrehozásának oka (a válaszok százalékában)

férfiak nők összesen
pozitív döntés 52,4 45,1 49,7
kényszer 21,5 26,2 23,3
megélhetés 26,1 28,7 27,0
összesen 100,0 100,0 100,0

Az előzőekben a női vállalkozók arányának növekedése kapcsán már említettük: az 
1990-es esztendő fontos korszakhatár, és az egész elemzés során ez az egyik leg
fontosabb magyarázó dimenzió. A pozitív és negatív késztetés szempontjából a férfi
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vállalkozóknál jellegzetes időbeli elmozdulás tapasztalható: míg az 1990 előtt vállal
kozóvá vált férfiak 60 százaléka „önként", azaz pozitív döntés eredményeként kez
dett vállalkozásba, 1990-től kezdődően jelentősen megnőtt -  12-ről 27 százalékra -  
a külső kényszer hatására vállalkozók aránya. Másrészt azt látjuk, hogy a nők min
dig is gyakrabban vállalkoztak külső kényszer hatására: az 1990 előtti vállalkozók 
18, az 1990 utániak 29 százaléka.

Az adatokból egyértelműen kitűnik a magyar vállalkozásoknak az a sajátossága, 
hogy a vállalkozók igen nagy arányban nem főállásban, hanem csak kiegészítő 
vagy melléktevékenységként működtetik. Ezek alapján képeztük az ún. vállalkozói 
típusokat: főállás^ vállalkozó, mellékállású vállalkozó, nyugdíjas vállalkozó, illetve a 
mintába került alkalmazottak.

Mindkét nem esetében szoros statisztikai kapcsolat áll fenn a vállalkozás indoka 
és a vállalkozói típus között. A pozitív indítékok hatására vállalkozók lényegesen 
felülreprezentáltak a mellékállású vállalkozók körében (lásd 4. táblázat). Azt láthat
juk, hogy a mai magyar vállalkozásokat nem annyira az önfoglalkoztatás jellemzi, 
inkább a kiegészítő jelleg dominál. Egyelőre nyitott kérdés, hogy ezek a vállalkozá
sok azért működnek-e, hogy kiegészítő keresetet (esetleg adóleírási lehetőséget) 
biztosítsanak, míg az alkalmazotti lét jelenti a biztonságot, a tartalékot.

Különösen a nőkre jellemző, hogy nem főállású, hanem mellékállású vállalkozói 
státuszt foglalnak el. A férfiak 41 és a nők 45 százalékának van egyéb munkája, 
illetve jövedelme. A pozitív tényezők hatására vállalkozók mindössze 63 százaléka 
teljes állású vállalkozó a férfiak, és még ennél is kevesebb, 51 százalék a nők ese
tében. A külső kényszer, fenyegetettség hatására vállalkozók körében ezzel szem
ben 82-90 százalék teljes állásban vállalkozik. Ez alátámasztja azt a tényt, hogy 
nekik tényleg nem volt más lehetőségük, míg a pozitív döntés hatására vállalkozók 
esetében a „több lábon állás” a jellemző stratégia. A megélhetés biztosítása érde
kében vállalkozóknál is a kiegészítő jelleg dominál, alig több mint 50 százalékuk 
vállalkozik főállásban.

Sajátos összefüggés van tehát az indítékok és a megvalósulási mód között. A 
pozitív indítékok, illetve a megélhetési gondok következtében vállalkozók kb. 30 szá
zaléka mellékállásban vállalkozik, viszont akik negatív, elodázhatatlan kényszerítő té
nyezők miatt vágtak a vállalkozásba, azok az átlagosnál sokkal gyakrabban főállású 
vállalkozók, tehát csak erre a jövedelemforrásra hagyatkoznak. A nyugdíjas vállalko
zók körében igen gyakori indok a megélhetés biztosítása.
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4. táblázat
Vállalkozói típusok és indítékok (százalék)

nők férfiak minta
átlaga

kényszer pozitív megélhetés kényszer pozitív megélhetés
döntés döntés

főállású 82,3 50,8 53,4 90,0 63,1 58,1 62,9
mellékállású 10,7 36,1 29,1 4,6 27,2 29,7 25,9
nyugdíjas 2,7 9,8 14,3 3,4 5,1 9,2 7,3
alkalmazott 4,3 3,3 3,2 2,0 4,6 3,0 3,9

összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

A vállalkozói típusok tekintetében is a vállalkozás „kora" jelenti a fő választóvonalat: 
az 1990 előtt létrehozott vállalkozásoknak még 2/3-a főállású vállalkozást jelentett, 
és a mellékállású vállalkozás 1990-től terjedt el széles körben (lásd 5. táblázat). Az 
1990 óta létrejött vállalkozások különösen a nők esetében módosították ezeket az 
arányokat: az „új” női vállalkozások 36 százaléka mellékállást jelent. Emellett nagy
mértékben csökkent a nyugdíj mellett vállalkozó nők aránya.

5. táblázat
Vállalkozói típusok a vállalkozás alapításának időpontja szerint (százalék)

-1989
nők

1990-
férfiak

-1989 1990-
minta átlaga

főállású 66,4 54,2 69,7 64,5 62,9
mellékállású 9,9 35,6 16,8 27,5 25,9
nyugdíjas 21,1 5,2 11,9 3,4 7,3
alkalmazott 2,6 5,0 1,6 4,6 3,9

összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

A család és a munka összeegyeztetése

A családi állapot tekintetében nem igazolódtak azok a várakozásaink, hogy a vállal
kozás segíteni fogja a nőket a keresőmunka és a családi élet összehangolásában. 
Akárcsak a női gazdasági vezetők esetében, itt is jelentős eltéréseket találtunk a 
férfiak és a nők családi állapotában (lásd 6. táblázat). Míg a férfi vállalkozók 86 
százaléka házas, addig a nőknek csak 73 százaléka van férjnél, ezzel szemben 
arányuk az elváltak körében lényegesen magasabb. A vállalkozások tehát nem te
remtették meg a nők számára annak lehetőségét, hogy -  a férfiakhoz hasonlóan -  
harmonizálják a családi élet és a keresőtevékenység feladatait.
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6. táblázat
A vállalkozók és menedzserek családi állapota (százalék)3

nők
vállalkozók

férfiak
menedzserek 

nők férfiak
nőtlen, hajadon 12,6 7,6 5,8 4,4
házas, férjezett 72,9 86,4 70,6 89,6
elvált 11,5 5,4 21,6 6,0
özvegy 3,0 0,4 2,0 -

összesen 100,0 100,0 100,0 100,0

A férfiak esetében nincs összefüggés a családi állapot és a vállalkozói típus között, 
azaz a családi állapotuk nem befolyásolja, hogy milyen formában vállalkoznak, ezzel 
szemben a nők esetében szignifikáns kapcsolat áll fenn a két változó között (lásd 7. 
táblázat).

Érdekes módon nem azok a nők dolgoznak főállású vállalkozóként, egyszer
smind nagy időbeli és szellemi leterheltség alatt, akiknek ezt a családi állapota úgy
mond lehetővé tenné, azaz hajadonok vagy elváltak. Az átlagosnál lényegesen 
gyakoribb a férjezett főállású vállalkozó, míg a mellékállású vállalkozók körében fe
lülreprezentáltak a hajadonok, a nyugdíjas vállalkozók között pedig az özvegyek 
aránya magas.

7. táblázat
A női vállalkozók családi állapota és vállalkozói típusa (százalék)

főállású mellékállású nyugdíjas alkalmazott
hajadon 10,1 18,7 3,0 26,1
férjezett 75,5 70,1 70,8 60,7
elvált 12,8 11,2 6,3 7,3
özvegy 1,6 - 19,9 5,9

összesen 100,0 100,0 100,0 100,0

A családi állapot vizsgálatakor fontos utalni az életciklus-hatásra, mivel a női vállal
kozók átlagosan „fiatalabbak” férfi kollégáiknál, azaz nagyobb részük található a 
fiatalabb, kisebb részük az idősebb korcsoportokban. A fiatalabb női vállalkozók 
nagyobb aránya azzal is összefügg, hogy az újonnan alapított vállalkozásokban a 
korábbinál több a nő.

Az „új" női vállalkozásokban lényegesen több a hajadon, a korábbi 3 százalékkal 
szemben 15 százalék. Ezzel párhuzamosan csökkent az özvegy nők aránya, annak 
következtében hogy kisebb lett (21 -ről 5%-ra csökkent) a nyugdíjas vállalkozók ará
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nya. A férfiak esetében nincs különbség az „új” és „régi” vállalkozók családi állapota 
között. Nincs összefüggés a családiállapot-változó és aközött, hogy egyéni vagy 
társas vállalkozásról van-e szó.

A férfiakra nehezedő anyagi és társadalmi nyomást, a kenyérkereső és család- 
fenntartó szerep jelentőségét bizonyítja a családi állapotnak és a vállalkozás indoká
nak együttes elemzése (lásd 8. táblázat). A nőtlen férfiak indokolták a 
leggyakrabban pozitív motívummal a vállalkozás elindítását, á házas férfiaknál ki
sebb arányú a kedvező motiváció, körükben magas a megélhetésért vállalkozók 
aránya, de az igazi negatív nyomás az elváltakra nehezedik, akik leggyakrabban a 
külső kényszert jelölték meg a vállalkozásalapítás indokául. (Az özvegy férfiakat a 
kis esetszám miatt kihagytuk a táblázatból.)

8. táblázat
A férfi vállalkozók családi állapota és vállalkozási motivációja közötti összefüggés (százalék)

nőtlen házas elvált férfi minta átlaga

kényszer 18,5 19,9 50,5 21,5
pozitív döntés 66,5 52,2 35,5 52,4
megélhetés 15,0 27,9 14,0 26,1

összesen 100,0 100,0 100,0 100,0

A férfi vállalkozók házastársainak legnagyobb része érettségivel rendelkezik, foglal
kozásukat tekintve leggyakrabban ügyintézők, illetve ügyviteli alkalmazottak. A férjek 
körében ezzel szemben a diplomások dominálnak (29%), és magas a vezetők ará
nya (27%), emellett sok a szakmunkás.

A házas férfiak csaknem 1/3-a él olyan háztartásban, ahol jelenleg a feleség is 
vállalkozó (27%-a), illetve az volt egy korábbi életszakaszában (5%). A férjes asszo
nyok fele él olyan családban, ahol a férj jelenleg vállalkozó (36%), vagy korábban 
volt az (13%). Összességében tehát a nők sokkal inkább vállalkozásbarát környe
zetben élnek, gyakoribb, hogy a családban más is vállalkozik. Ennek alapján tehát 
részben elvethető az a feltevés, hogy a nők a család vállalkozói, míg a férfiak stabil 
alkalmazotti státusszal rendelkeznek.

A férfi és női vállalkozási területek elkülönülése

Várakozásunknak megfelelően jelentős statisztikai eltérést találhatunk a nemek kö
zött abban a tekintetben, hogy milyen vállalkozási területet, illetve formát választot
tak. A férfiak között a legtöbb a kisiparos, feleannyi a kiskereskedő. A nőknél éppen 
fordított a két terület aránya. (Mindkét nem esetében ez összességében a válaszok 
60%-át alkotja.) A harmadik gyakrabban választott terület a szellemi önálló tevé
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kenység, ahol a nők 23 százaléka és a férfiak 19 százaléka dolgozik (lásd 9. táblá
zat).

9. táblázat
Vállalkozási forma nemek szerint (százalék)

férfiak nők minta átlaga

kisiparos 38,4 21,8 32,2
kiskereskedő 20,8 38,2 27,3
szellemi önálló 18,2 24,6 20,6
kisszövetkezet 1,0 0,2 0,6
kft. 10,4 5,8 8,8
bt. 8,4 6,6 7,7
gmk. 2,0 1,4 1,8
egyéb 0,8 1,4 1,0
összesen 100,0 100,0 100,0

Nemcsak a nőkről mondhatjuk el tehát, hogy leggyakrabban tradicionálisan „női" 
vállalkozási területet választottak, olyat, amely már a korábbi gazdasági szerep- 
osztásból következően is jellemző volt rájuk, hanem a férfiak közül is a legtöbben 
tradicionálisan „férfias" területen, a kisiparban vállalkoztak. Nem igaz véleményünk 
szerint az a sztereotip dichotómia, amely szerint a tradicionalitás női, a modernitás, 
az innováció férfi princípium. Éppen ezt a női tradicionalitást kérdőjelezik meg azok 
az adatok, amelyek a nők magas arányát mutatják a szellemi önállók körében.

A férfiak és a nők esetében egyaránt szoros a kapcsolat a vállalkozási forma és 
a vállalkozói típusok között. Ez azt jelenti, hogy a kisiparosok, illetve a kisszövetke
zet-, kft.-tulajdonosok között felülreprezentáltak a főállásban vállalkozók, míg a szel
lemi önállók között a mellékállású vállalkozók vannak többségben, a nők esetében 
elérik a csoport 55 százalékát.

A vállalkozási forma és a vállalkozás indítéka különösen a férfiak esetében mutat 
sajátos összefüggést. A magasabban iskolázott vállalkozóknál egyre nő a pozitív 
indítékok szerepe, a szellemi önállóknál és a kft. működtetőinél a legfontosabb, míg 
a külső kényszer a betéti társaságok létrehozóinál erőteljes, a kisiparosok körében 
pedig a megélhetési gondokkal küzdők voltak felülreprezentáltak. Érdekes módon a 
női szellemi önállók körében is fontos szerepet játszottak a megélhetési problémák. 
Úgy tűnik, hogy a szellemi önálló tevékenységet folytató női vállalkozók jelentős ré
sze anyagi okok miatt vállalkozott, és, mint láthattuk, igen gyakran mellékállásként 
működteti a vállalkozását.

A választott vállalkozási forma nemcsak nemek szerinti jellegzetességeket mutat, 
hanem néhány időbeli eltolódást is (lásd 10. táblázat). Az 1990 óta alapított vállalko
zások között lényegesen megnőtt a társas vállalkozások súlya -  a kft.-k aránya 3,7- 
ről 14 százalékra, a betéti társaságoké 2,8-ról 11,4 százalékra-, ezzel párhuzamo
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san felére csökkent a kisiparosok csoporton belüli aránya. Emellett feltűnő, hogy 
míg 1990 előtt a nők egyértelműen a kiskereskedelmet preferálták, az újabban létre
hozott női vállalkozások profilja tágabb, és ez főleg a szellemi önállók arányának 
megduplázódására vezethető vissza. A férfiak esetében felére csökkent a kisiparo
sok aránya, és megduplázódott a kiskereskedőké, illetve számottevően nőtt a kü
lönböző társas vállalkozások aránya.

10. táblázat
Vállalkozási forma az újabb és a régebbi vállalkozásoknál (százalék)

nők
-1989 1990- -1989

férfiak
1990-

kisiparos 27,2 20,1 57,5 28,1
kiskereskedő 48,3 34,9 11,5 25,8
szellemi önálló 14,9 27,6 18,9 17,8
kisszövetkezet 0,3 0,1 1,1 0,8
kft. 3,2 6,8 3,7 14,0
bt. 2,0 8,1 2,8 11,4
gmk. 2,5 1,0 3,1 1,4
egyéb 1,7 1,3 1,0 0,3
összesen 100,0 100,0 100,0 100,0

Jellegzetes eltérés tapasztalható abból a szempontból, hogy mely vállalkozási terü
leten milyen iskolai végzettségű egyének jelennek meg. A szakmunkásképzőt vég
zett férfiak a kisiparosságot preferálják, ők teszik ki a csoport 44 százalékát. A szel
lemi önállók területén ezzel szemben a diplomások dominálnak, akik a társasvállal
kozások közül a kft.-t részesítik előnyben.

A vállalkozási formák megváltozása mögött ott rejlik a vállalkozók végzettség 
szerinti összetételének változása: az utóbbi időszakban csökkent a szakközépiskolát 
végzettek és megnőtt a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya, ami egyre in
kább azt mutatja, hogy túlnyomórészt a magasabb iskolai végzettségűeknek van 
esélyük a vállalkozóvá válásra (lásd 11. táblázat).
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11. táblázat
Régebbi és újabb vállalkozók iskolai végzettsége (százalék)

iskolai végzettség nők
-1989 1990- -1989

férfiak
1990-

kevesebb 8 osztálynál 1,8 0,6 1,6 0,5
8 osztály 7,5 4,8 7,7 6,5
polgári iskola 2,4 0,1 0,1 0,9
szakmunkásképző 29,7 19,1 33,6 24,2
érettségi 41,2 47,5 34,5 35,0
felsőfokú 17,4 27,9 22,6 32,9
összesen 100,0 100,0 100,0 100,0

Foglalkoztatás és önfoglalkoztatás

A nők kisebb része vesz részt társas vállalkozásban, arányuk itt 28 százalék, míg az 
egyéni vállalkozók körében több mint 40 százalék. A női vállalkozók 15 százaléka, a 
férfiak 23 százaléka társas vállalkozó. Arra a kérdésre, hogy a vállalkozó jelenleg 
milyen formában tulajdonosa a vállalkozásnak, a teljes minta 80 százaléka azt vála
szolta, hogy egyszemélyi tulajdonos, ennél jóval kevesebben vannak a közreműkö
dő társtulajdonosok. Ez egyszersmind megerősíti azt a tényt, hogy a mai magyar 
kisvállalkozások többnyire egyszemélyi tulajdonban vannak, továbbá jellemzően ön
foglalkoztatók.

A férfi vállalkozók 41, a nők 44 százaléka jelezte, hogy van más jövedelme, illetve 
munkája is a vállalkozáson kívül. A társas vállalkozóknál mindkét nem esetében ala
csonyabb, bő 1/3-os ez az arány. Az 1990 óta létrehozott vállalkozások tulajdonosai 
körében terjedt el jobban ez a megoldás, elsősorban az ún. szellemi önállóknál. A 
férfiak esetében a szellemi önállók 69 százaléka(l) rendelkezett, ezzel szemben a 
kisiparosok 70 százaléka nem rendelkezett más munkával. Mint erre már korábban 
utaltunk, a női szellemi önálló vállalkozók 79 százalékának volt más munkája.

A férfiak esetében elsősorban azokat jellemzi a vállalkozáson kívüli jövede
lemszerzés, akik a megélhetés biztosítása érdekében vállalkoznak -  más szóval a 
vállalkozást jövedelemkiegészítő tevékenységként folytatják. A nőknél éppen ellen
kezőleg, a pozitív indítékból vállalkozók körében a legmagasabb a más munkát is 
folytatók aránya.

Hol dolgoznak még a magyar mellékállású vállalkozók? A férfiak legnagyobb ré
sze (30%) állami vállalatnál, szövetkezetnél, míg a nők hasonló arányban költségve
tési szervezeteknél. További jellegzetes különbség a két nem között, hogy a férfiak 
jelentős része (23%) másik vállalkozásnál dolgozik, míg a nők közül sokan nyugdíja
sok (21%). Itt azonban újra szükséges az időbeli bontás: az 1990 előtt alapított 
vállalkozásoknál a nyugdíjasok aránya volt a meghatározó (a férfiak 1/3-a, a nők 
61%-a), az 1990 óta vállalkozók között már jóval kevesebb a nyugdíjas.
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Miként jeleztük, a vállalkozások többsége egyszemélyi tulajdonban van, és mint 
látni fogjuk, nagyon kis mértékben foglalkoztatnak másokat. A vállalkozások 29 szá
zalékánál nincsenek alkalmazottak, további 47 százalék egy alkalmazottal rendelke
zik, és mindössze 4 százaléknak van tíznél több alkalmazottja.

Mindkét nem esetében szignifikáns statisztikai kapcsolatot találunk a vállalkozási 
forma és a foglalkoztatottak létszáma között: az egyéni vállalkozók, különösen a 
kisiparosok többnyire legfeljebb egy embert foglalkoztatnak (lásd 12. táblázat). A 
szellemi önállók esetében a foglalkoztatottak nélkül működő vállalkozások aránya 47 
százalék (férfiak), illetve 51 százalék (nők). Főleg,azokra a férfi vállalkozókra jellem
ző az önfoglalkoztatás, akik a megélhetés biztosítása érdekében vállalkoztak, míg a 
pozitív motiváció, illetve külső kényszer következtében vállalkozóknál magasabb az 
átlagos foglalkoztatott létszám.

A nők esetében nem ugyanaz a helyzet, mivel a pozitív döntés következtében 
vállalkozók jelentős része mellékstátuszú, és alkalmazott nélkül dolgozik.

12. táblázat
Foglalkoztatottak száma a vállalkozás indítéka szerint (százalék)

nők férfiak minta
átlaga

kényszer pozitív megélhetés kényszer pozitív megélhetés
döntés döntés

0 22,7 34,7 31,4 13,8 25,3 48,5 29,8
1 61,3 36,6 60,4 53,2 44,8 39,1 46,7
2-10 12,5 25,7 4,4 24,6 25,3 11,6 18,9
11- 3,5 3,0 3,8 8,4 4,6 0,8 4,1

összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Az időbeli elmozdulást illetően azt figyelhetjük meg, hogy mindkét nemnél -  de külö
nösen a nőknél -  nőtt a foglalkoztatottak nélkül dolgozók, illetve a 2-nél több főt 
foglalkoztatók aránya. A növekedéseket az egy főt foglalkoztatók aránycsökkenése 
kompenzálta: a férfiaknál 54-ről 40 százalékra, a nőknél 69-ről 43 százalékra.

A társas vállalkozások közül a kft.-ben alkalmaznak legtöbb embert, azonban itt 
is csak minden negyedikben van tíznél több alkalmazott.

Jövedelmi különbségek

Jövedelem tekintetében két szempontot vizsgálhatunk: egyrészt a bevallott bevételt, 
illetve nyereséget, másrészt azt, hogy a jövedelmek mekkora hányada származik a 
vállalkozásból, illetve más forrásból.
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Annak következtében is, hogy a nők nagyobb része mellékállású vállalkozó, mint 
a férfiaké, jövedelmük 59 százaléka származik a vállalkozásból, szemben a férfiak 
esetében tapasztalható 65 százalékkal. A férfiak és nők közötti különbség az egyéni 
vállalkozók esetében jelentős, a társas vállalkozók mindkét nemnél bő 2/3 részben 
szerzik jövedelmüket ezen vállalkozásukból.

A főállású férfi és női vállalkozók jövedelmének több mint 80 százaléka származik 
a vállalkozásból, a mellékállásúaknál ez az arány 20-23 százalék, a nyugdíjas férfi 
vállalkozóknál 40, a nőknél 26 százalék. Annak következtében, hogy 1990 óta szá
mottevően megnőtt a mellékállásban vállalkozók aránya, az 1990 előtt létrehozott 
vállalkozásokban nagyobb hányadot, átlagosan 70 százalékot tesz ki az itt elérhető 
jövedelem, míg az újabb vállalkozásoknál ez 60 százalék, és gyakorlatilag független 
a vállalkozó nemétől.

A vállalkozás mellett a másik fontos jövedelemforrás az alkalmazotti munkavi
szony. Munkaviszonyból származik a nők jövedelmének 21, a férfiakénak 17 száza
léka. Különösen gyakori jövedelemforrás ez az egyéni vállalkozók esetében, bár a 
társas vállalkozóknál is 13 százalékos ez az arány. A mellékállású vállalkozók eseté
ben a legnagyobb, 62 százalék a munkahelyi jövedelem aránya.

A nemek szerinti különbségektől függetlenül az a meghatározó, hogy ki melyik 
vállalkozói típushoz tartozik, ennek következményeként láthatjuk azt is, hogy az 
újabb vállalkozók nagyobb mértékben építenek munkahelyi bevételeikre, mint a ré
gebbi vállalkozók.

Az 1992-es bevételi adatok alapján láthatóvá vált, hogy a női vállalkozók eseté
ben sokkal kisebb bruttó bevétellel lehetett kalkulálni: a férfiak átlagban 7 millió Ft- 
os, a nők mindössze 2 millió Ft-os bevételeket jelöltek meg. A nemek szerinti 
különbség mellett lényeges szerep jut a vállalkozási formának, a jelzett különbséget 
részben ez is magyarázhatja: a társas vállalkozásokban nyolcszor akkora bevételt 
jelöltek meg a kérdezettek, mint az egyéni vállalkozásokban (lásd 13. táblázat).

13. táblázat
Bevétel 1992-ben a vállalkozási forma szerint (ezer Ft)

nő férfi összesen

egyéni 568 3 438 2 260
társas 11 513 19 473 17 259

A vállalkozás indítéka alapján csoportosított adatokból kiderül, hogy átlagosan azok 
a férfiak érték el a legnagyobb bruttó bevételt, akik valamilyen negatív kényszer 
hatására vállalkoztak, míg azok, akik a megélhetés biztosítása érdekében vágtak 
vállalkozásba, ebből a szempontból nem tekinthetők eredményesnek, bár ebben 
kétségtelenül közrejátszik az, hogy mellékfoglalkozásként vállalkoztak.
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Érdekes jelenség, hogy az 1990 óta vállalkozó férfiak nagyobb bevételt értek el, 
mint az 1990 előttiek (lásd 14. táblázat), ebben szerepe van annak, hogy a társas 
vállalkozások aránya megnövekedett. A nők esetében meglepő módon éppen ellen
tétes tendencia érvényes: az 1989 előtti vállalkozások nagyobb bevételeket értek el, 
mint az újabbak -  emögött a mellékállású vállalkozók különösen nagyarányú növe
kedése húzódik meg.

14. táblázat
Bevétel 1992-ben a vállalkozás alapítási időpontja szerint (ezer Ft)

nő férfi összesen

-1989 3540 6009 5310
1990- 1609 7609 5007

A vállalkozások által elért bevételek legvilágosabban egyrészt nemek, másrészt az 
ún. vállalkozói típusok mentén válnak szét (lásd 15. táblázat). A nyugdíjas vállalko
zások bevétele a legkisebb, és ettől a típustól eltekintve mindenhol szembötlő a nők 
„lemaradása", különösen feltűnő ez a mellékállásúaknál. A legnagyobb árbevételt a 
főállásban vállalkozó férfiak érték el.

15. táblázat
Bevétel 1992-ben a vállalkozói típusok szerint (ezer Ft)

nő férfi összesen

főállású 1914 6622 5025
mellékállású 231 3025 1725
nyugdíjas 896 816 853

Az eredményesség tekintetében a vállalkozások 37 százaléka volt nyereséges, 18 
százaléka veszteséges, és igen nagy, 45 százalék a nullszaldósok aránya, ilyen a 
női vállalkozásoknak nagyobb része. A férfiak többen vannak mind a nyereséges, 
mind a veszteséges csoportban.

Fontos kapcsolatot találhatunk az alapítás időpontja és az eredményesség között 
mindkét nem szempontjából (lásd 16. táblázat). Adataink azt mutatják, hogy a ré
gebben alapított vállalkozások gyakrabban nyereségesek, míg az 1990 óta létreho
zott vállalkozások a nullszaldósok között szerepelnek a leggyakrabban, és a férfiak 
körében egyértelműen megnőtt a veszteséges vállalkozások aránya.
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16. táblázat
Az elért eredmény és a vállalkozás alapítási időpontja közötti kapcsolat (százalék)

-1989
nők

1990-
férfiak

-1989 1990-
minta átlaga

nullszaldós 33,5 54,3 33,7 47,0 45,0
nyereséges 52,4 30,1 54,5 29,4 37,1
veszteséges 14,1 15,6 11,8 23,6 17,9

összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

A nők esetében nem egyértelmű a kapcsolat a vállalkozási indítékok és az eredmé
nyesség között, a férfiaknál azonban határozottan felismerhető az a tendencia, hogy 
azoknak van a legkisebb esélyük nyereséges vállalkozások működtetésére, akik kül
ső kényszer hatására vágtak bele vállalkozásukba (lásd 17. táblázat).

17. táblázat
Férfi vállalkozók eredményessége vállalkozási indíték alapján (százalék)

kényszer pozitív döntés megélhetés minta átlaga

nullszaldós 57,3 39,2 32,9 41,5
nyereséges 20,5 42,2 47,4 38,9
veszteséges 22,1 18,5 19,7 19,6

összesen 100,0 100,0 100,0 100,0

A vállalkozói típus nem befolyásolja döntően az eredményességet, bár a nyugdíjas 
vállalkozások nagy része -  a férfiaknál 48, nőknél 60 százalék -  nyereségesen mű
ködött, míg a veszteségesek igen gyakran a mellékfoglalkozásúak közül kerülnek ki.

Összegzés

Első feltevésünk, amely szerint a női munkanélküliség kisebb arányát részben a nők 
viszonylag magas vállalkozási kedve magyarázza, nem bizonyított. A munkanélküli
ségtől való félelem mindkét nemnél aránylag csekély szerepet játszott a vállalkozóvá 
válásban, bár a nők gyakrabban vállalkoztak külső kényszer hatására, mint a férfiak. 
Emellett a férfiak körében is megnőtt a kényszer hatására vállalkozók aránya az 
újabban alapított vállalkozások között.

A vállalkozási indíték mindkét nem esetében nagymértékben meghatározza a 
vállalkozói típusokat. A pozitív ok, illetve megélhetési gond miatt vállalkozók között 
aránylag csekély a főállású és magas a mellékállású vállalkozók aránya, míg a külső 
fenyegetettség többnyire főállású vállalkozói státuszt eredményezett. Az új vállalko
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zások esetében különösen a nők között növekedett nagymértékben a mellék- 
állásúak, illetve csökkent a főállásúak aránya.

A családi állapot elemzéséből kitűnik, hogy a vizsgált minta esetében a vállalko
zások nem teremtették meg a nők számára a munka és a családi élet harmonizálá
sának lehetőségét: a férfiakhoz képest alacsonyabb a házasságban élők és 
magasabb az elváltak aránya. Meglepő módon a főállású vállalkozók között vannak 
legtöbben házasságban élők, míg a mellékállásúak között igen gyakoriak a hajado- 
nok. Különösen az „új” vállalkozások esetében sok a hajadon, és ugyanitt az ún. 
nyugdíjas vállalkozók számának csökkenése miatt elenyésző az özvegyek aránya.

A férfiakra nehezedő társadalmi nyomást véltük felfedezni a vállalkozási motiváci
ók elemzése során: a nőtlenek esetében leggyakoribb a pozitív döntés, a házas 
férfiaknál fontos ok a megélhetés biztosítása, az elváltak esetében pedig a külső 
kényszer volt meghatározó.

Nem tűnik bizonyítottnak az az általános vélekedés, miszerint azért ilyen magas a 
nők aránya a vállalkozók között, mivel a „nők nevén fut a vállalkozás” , ugyanis a 
házastárs foglalkozásának elemzéséből kitűnik, hogy a férjek lényegesen nagyobb 
arányban vállalkoznak, mint a feleségek.

Nagy eltérés tapasztalható nemek szerint a vállalkozási területek megválasztásá
ban: a férfiaknál a kisiparosok, a nőknél a kiskereskedők a leggyakoribbak, közvet
lenül utánuk számottevő csoportot alkotnak a szellemi önállók. (Jellegzetes időbeli 
elmozdulásokra figyelhettünk fel az elemzés során.) Nálunk tehát nem érvényes az a 
nyugat-európai tapasztalat, hogy a nők a tradicionális, a férfiak a modern területekre 
orientálódnak, mindkét nem tradicionális „a maga módján". A nők magas részvétele 
a szellemi önállóak között munkaerőpiaci folyamatok következményeinek tekinthető, 
a női munkaerő is egyre jobban képzett, a vállalkozóvá válás nem mint a háziasszo
nyi szerep alternatívája jelent meg, hanem mint magas szakmai tudást és felkészült
séget igénylő feladat.

Bizonyítottnak tekinthetjük, hogy a nők által létrehozott vállalkozások mérete és 
jelentősége kisebb, mint a férfiak által létrehozottaké. A nők alulreprezentáltak a 
társasvállalkozók között. Különösen a nők közül jelezték sokan, hogy más jövede
lemmel, munkával is rendelkeznek, illetve nyugdíjasok, még többen az 1990 óta 
létrehozott vállalkozások esetében. Általában véve is kicsik a magyar vállalkozások, 
többnyire önfoglalkoztatók vagy legfeljebb egy főt foglalkoztatnak.

A nőknek a férfiakénál lényegesen kisebb a vállalkozásból származó bevételük, 
illetve jövedelmük. Ez több okra is visszavezethető: egyik legfontosabb indok a mel
lékállású női vállalkozók magas aránya, másik a vállalkozási területeken tapasz
talható eltérés, illetve az, hogy a nők a társas vállalkozásban alulreprezentáltak.

A kényszer miatt vállalkozó férfiaknak van a legkisebb esélye a vállalkozás nyere
séges működtetésére. Mindkét nem esetében lecsökkent az 1990 óta létrehozott 
vállalkozások között a nyereségesek aránya, és megnőtt azoké, akik sem nyeresé
get, sem veszteséget nem könyvelhettek el.
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Jegyzetek

1 A következő elemzés az 1993 őszén Czakó Ágnes és Kuczi Tibor által vezetett, kisvállalkozókra 
vonatkozó adatfelvétel eredményein alapul. A kérdésekre 1679 fő válaszolt. A kutatásról lásd 
bővebben Czakó et al. 1994.

2 A vállalkozóvá válás indítékai között csak az első említést dolgoztam fel, ezért tapasztalható 
némi eltérés a Czakó et al. (1994) által közöltekhez képest.

3 Az adatok forrása az 1993-ban végzett, Lengyel György által vezetett reprezentatív adatfelvétel, 
amely a gazdasági elitre vonatkozott.
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ABSTRACTS

Ruud Luijkx, Róbert Péter, Paul M. De Graaf, Harry B. G. Ganzeboom

From Ascription to Achievement:
The Status-Attaiment Process in Hungary

The goal of this paper is to study the status attainment process in Hungary. Using 
data from four large-scale nation-wide representative surveys, we analyze the job 
histories of about 40,000 men between 1910 and 1991. We focuse on the effect of 
two main determinants of status attainment process: achievement and ascription, 
measured by respondent’s educational level and father’s occupation. Our main 
interest is to analyze how the influence of these two variables on status attainment 
varies over historical times and over the life course. The main hypothesis of the 
research is based on the industrialization theory assuming that the impact of 
achievement becomes larger and that of ascription becomes smaller over time. The 
other hypothesis is based on life-course theory assuming that both educational 
credentials and ascriptive features of social origin are replaced by other abilities and 
capitals collected and accumulated during the life course.

We approach the research problem in two steps. First, we calculate descriptive 
statistics, change of average educational level, occupational attainment and social 
origin as well as the zero-order correlations between education and occupation just as 
between father’s occupation and respondent’s occupation for selected historical years 
by birth cohorts. Second, we estimate logistic regression models on status gains and 
status losses during the career and analyze the unconditioned effect of time and age, 
that of education and father's occupation, as well as the changes of the impact of 
achievement and ascription over time and age. The analysis on career transitions in 
upward and downward direction is based on using a discrete time event history model 
on a person-period file.

Both descriptive statistics and estimates from causal models on upward and 
downward mobility confirm the hypothesis on age effect. As expected, the influence of 
education and that of father’s occupation declines over age and as getting older these 
determinants tend to play a smaller role in the status attainment process. Our results 
basically confirm the industrialization hypothesis, too. We found the increasing trend for 
achievement and the decreasing trend for ascription, however, for both trends we found 
a reversal, both trends started to turn back to some extent after the mid-1980s.

165



Lengyel, György

On the East European Sociology of Economics:
Problems and Challenges

The paper investigates some hidden trends in East-Central European economic 
sociology and the recent challenges they have to face with. It argues that Western 
economic sociology is „paradigm-oriented", while these kind of researches are 
„problem-orinted” in East-Central Europe. Social facts don't have simple illustrative 
fuction in their case. Their primary aim is invariably to understand, describe and 
explain relevant social aspects of econimic life: the nature of institutional changes, the 
recruitment, motives and attitudes of old and new economic actors. Most of these 
disperse researches are empirically established, sensitive, but underconceptualized 
attempts. Therefore their contribution to the recent paradigms is relatively weak, but 
they provide sets of provocative questions and may help to find the lost sociological 
imagination.

Harsányi, János

The Theory of Rational Behaviour

János Harsányi, the 1994 Nobel laureate in economics was born and lived in 
Hungary until 1948, when he fled from the country amidst adventurous conditions. 
Prior to his escape he worked as a social scientist together with László 
Cseh-Szombathy and Géza Perjés in Sándor Szalay’s institute.

In spring this year he came to Hungary and held a lecture for the interested public. 
In this paper he summaries the more important findings of the theories of games, 
bargaining and usefulness and his achievements accomplished in these fields of 
science for those who are not familiar with his field of research.

Molnár, Attila

Is the Wrong Way of Life of Expectant Mothers the Cause 
of Small Weight?

The paper analyses the causes of the evolution of small weight and partly some of its 
consequences. It attempts to explore those endangering factors which may lead to 
an irregular outcome of pregnancy. It wishes to call attention to the greatness of the 
expectant mother’s responsibility by the calculation and presentation of the ratio of 
chance belonging to the individual endangering factors based on a sample. Though 
the most important person is the expectant mother herself, the influence of her close 
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environment -  such as the family -  and the broader society, including the place of 
work, cannot be disregarded either.

During the course of the study which is the basis of the paprs, 6848 mothers were 
questioned right after giving birth and we have reached the results published in the 
paper after the analysis of their answers.

According to our experience the most harmful endangering factor is the active and 
passive smoking of expectant mothers and their heavy physical work. How a person’s 
conditions of work would change and how he or she shapes his or her life, primarily 
depends on school education, but marital ststus has a decisive role in the case of 
women.

Kovács, Katalin-Váradi, Monika Mária

Actors and Systems of Relations in the Agrarian Economy 
of an Agricultural Market Town of the Plain

The paper presents the actors and the newly recreated sets of relations of the 
agrarian economy of an agricultural market town of the Plain. The actors are a large 
state factory, two co-operatives, one working in a traditional way and one in the form 
of a holding; medium size factories organised as limited companies; co-operations 
based on the commonality of ownership; enterprises of gardening, animal husbandry 
and plant production, having a mixed cultivation or offering mechanised services; 
finally a few thousand small producers, the new landowners -  this agrarian society is 
an articulated one and rich in actors. Relationship among the actors is characterised 
by conflict and almost by fighting. Struggle has crossed over the professional 
boundaries of interest representation and has been going on in the arena of local 
politocs and not only for better market positions and/or for retaining the already 
acquired positions. Land, having a symbolic value besides the real one, is at stake, 
together with the legitimation of the possession and/or use of implements, which 
would be accompained by making the set of oriteria of local validity accapted. At the 
same time no group of the actors is able to force out the others from competition for 
a long time and thus prove that it has ’more right’ to the ownership of land and the 
other means of production than its rivals, and thus a larger respect would justly 
surround them in local public life. Apparently the position and strength of interest 
representetion of the different groups are balanced. At the same time this society -  
despite all conflict -  is characterised by a kind of common tolerance based on 
experience, or, with some exaggeration on fate; here everybody knows what does it 
mean to ’trouble with and work along’ with land.

167



Nagy, Beáta

Businesswomen and Businessmen Female and Male 
Enterpreneurs in the early 90s

The number of enterprises are increasing all over Europe. This increase is due to 
women’s growing inclination to launch on an enterprise. Although this is an important 
factor, it has been fairly disregarded up till now in our region. Much attention has 
been paid to the appearance of female enterpreneurs in the last decades in market 
economies. It is not so much the case in Hungary.

After displaying the new patterns of the female employment in Western-Europe the 
paper compares the similarities and differences between Hungarian female 
enterpreneurs and on the one hand Western-Europe female entrepreneurs, and on the 
other Hungarian male entrepreneurs and their enterprises.

The analysis is based on a random sample of Hungarian small entrepreneurs. The 
survey was carried out in the late 1993. The main questions are focused on the following 
subjects: relationship between entrepreneurship and unemployment, motivations of 
women and man to set up and enterprise, the relation of schooling and entrepreneurial 
motives, the combination of family and work, the segregation of male and female 
entrepeneurial fields, discrepancy in earnings of female and male entrepreneurs.
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