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In memóriám

Gábor László 
1947-1997

Csendesen elment közülünk jó barátunk, munkatársunk, a mai magyar szocio
lógia egyik legszerényebb, aktív tagja. Huszonnégy éve dolgozott az MTA Szo
ciológiai Kutató Intézetében, kutatott, szervezett, létével és csendes, higgadt 
stílusával életben tartott bukdácsoló kutatásokat, egyben tartott kutatói műhe
lyeket, ha kellett, válságmenedzselt, tárgyalt, hogy szakmai otthona, a magyar 
tudomány felkent szociológiai kutató bázisa fennmaradjon, ha kellett, még a 
tőle oly távol álló intézetvezetést is vállalta átmenetileg, munkatársai egyöntetű 
ösztönzésére. Mindenki szerette.

A közös műhelymunkát kedvelte. Akkor is, amikor a Ferge Zsuzsa vezette 
csoport iskolaszociológiai, majd társadalmi újratermelődési kutatásaiban vállalt 
szerepet, akkor is, amikor Szalai Sándor hagyatékát, vagy mások írásait szer
kesztette kötetekké, akkor is, amikor élete utolsó három esztendejében a Szo
ciológiai Szemle szerkesztőségének tagja volt. A fiatalok lakáshelyzetéről, a 
hátralékos családok háztartásgazdálkodásáról, az elmúlt negyven év lakásszabá
lyozási kacskaringóiról írt tanulmányainak elkészítésekor maga a munkafolya
mat vált értékké. A folyamatos diskurzus, az egymás inspirálása, a kíváncsiság a 
mindennapi valóság tudományos manírok nélküli megértése iránt, a pontos, 
olykor szokatlan megnevezések megkeresése. Gomolygó füstben ücsörögve, 
vagy a maga varázsolta kertben, futkározó gyerekek között sétálva. Kézműves 
kutató volt, aki többre értékelte az interjúk, kérdőívek, dokumentumok böngé
szését, az emberi léptékű életforma fenntartását, mint a nagy adatállományo
kat, közszereplést, tudományos karriert. Kell-e több, mint harmóniát teremteni 
magunk és környezetünk között, s megpróbálni megérteni és megnevezni vala
mit abból, ami bennünket körülvesz? Ahogy egyik tanulmányában írta: „Hiába 
is csoportosítjuk kérdéseinket, bővítjük kérdőíveinket, növeljük mintánkat és 
használjuk jól fel a modern számítástechnika és a többváltozós matematikai 
statisztika módszereit, két -  általunk azonos karakterűnek értékelt -  «kérde
zettből^ még ha testvérek is, más-más ember lesz, s nem tudjuk megmondani, 
hogy mi okozza ezt. Néha úgy tűnik, tetten értünk egy vagy több «magyarázó 
változót« (történelem, idő, társadalmi származás, települési háttér stb.), de né
hány százalék mindig hibádzik. Mindig marad még valami misztikus dolog a 
háttérben.”

Győri Péter





RÉGIÓK

Spéder Zsolt

HÁZTARTÁSOK EGY KISTÉRSÉGBEN

1994-ben és 1995-ben empirikus kutatást1 végeztünk Balassagyarmaton és öt, a 
város vonzáskörzetében elhelyezkedő falubarr. Kíváncsiak voltunk, hogy a csa
ládok hogyan tudnak a mindennapokban megélni, milyen rutinokat, eljárásokat 
használnak mindennapos, ügyes-bajos dolgaik elintézése során, hogyan alkal
mazkodnak a gazdasági körülményekhez. Az is érdekelt minket, hogy különbö- 
zik-e az egyes társadalmi csoportokhoz tartozók háztartásainak viselkedése, és 
ha igen, vajon milyen jellegzetességeket lehet megnevezni. Tanulmányunkban e 
kutatás néhány eredményét tesszük közzé. Mivel a legtöbb empirikus vizsgálat 
a kutatók elméleti érdeklődésének, az adott terület kutatási tradícióinak és a 
tudományos nyilvánosságban elterjedt hiteknek és tényeknek egymásrahatásá- 
ban alakul ki, nem érdektelen megismerni a mi kutatásunkat ösztönző és befo
lyásoló közelítéseket. Ezzel foglalkozunk tanulmányunk első részében. Ez 
szükségképpen egyoldalú, mert a kutatásunk szempontjai szerint rendezett 
szakirodalmi összefoglalót követően3 elemezzük a háztartásgazdaság működé
sének néhány területét; így a háztartások kistermelését és az élelmiszer-gazda
ság természetét, a szolgáltató tevékenységeket és végül a háztartások vásárlói
fogyasztói magatartását. Tanulmányunkban különös figyelmet fordítunk a ház
tartások gazdálkodása során alkalmazott eljárások és a rétegződés kapcsola
tára.

Elméleti megközelítések és a mindennapi megélhetés 
empirikus vizsgálatai

A háztartásgazdaság jelentőségét hangsúlyozó közelítések

A kelet-európai és főképpen a magyarországi társadalomtudomány számára 
magától értetődő, hogy a háztartásgazdaság teljesítményei, így az otthoni mun
kavégzés is, az egyéni jólét legfontosabb tényezői, és a mindennapi megélhetés
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elengedhetetlen, szerves részét képezik. A háztartásgazdaság természetének 
vizsgálata tehát nem lehet meglepő. Két szemléleti elemet érdemes megemlíte
ni (ám ezeket nem fogjuk részletesen tárgyalni), ami megítélésünk szerint ed
dig késleltette a háztartásgazdaság működésének feltárását. Az egyik a 
fejlődéselméletek különböző változatainak beépülése gondolkodásunkba. Ezek 
alapján implicit feltételezés, hit alakult ki, amely szerint az otthon végzett 
munka az alulfej lettség és az ország gazdasági elmaradottságának, szegénység
nek következménye. A másik elképzelés a „második gazdaság” jelenségeinek 
nyolcvanas évekbeli értelmezéséből következik. E munkák ugyanis -  akarva- 
akaratlanul -  olyan képet alakítottak ki, hogy minden redisztribúción kívül 
szervezett munka „piaci”, „magánjellegű”, „vállalkozói”. Jóllehet voltak olyan 
elemzések (Kovách 1988), amelyekből egyértelműen kiderült, hogy például a 
kistermelésben vagy a házépítésben végzett munka kizárólag a háztartás tagjai
nak ellátását (önellátás) célozza, ám a (tudományos) közgondolkodásban a má
sodik gazdaságban végzett munkához a vállalkozás képzete tapadt. Mindez 
persze nem jelenti azt, hogy nem lettek volna olyan közelítések, amelyek a 
háztartásban végzett munka önálló értelmezését hangsúlyozták (Sik 1988).

A háztartások kiüresedésének eszméje a nyugat-európai társadalomtu
dományok képviselői körében is elterjedt volt, olyannyira, hogy alig-alig foglal
koztak a háztartások működésével. A hetvenes évek végén és a nyolcvanas 
években aztán többféle tudományos diszciplínában tettek fel olyan újszerű kér
déseket és dolgoztak ki olyan megközelítéseket, melyek ráirányították a figyel
met a háztartásokban végzett fizetetlen munkára, a kapcsolathálózati teljesít
ményekre és más, a nagy intézmények szervezett világán kívüli aktivitásokra.

Jonathan Gershuny (1978) nagyhatású könyvében és későbbi munkáiban tisz
ta logikai érvelésével és statisztikai adatok elemzésével egyaránt kritizálta Bell 
(1973) széles körben elterjedt koncepcióját a posztindusztriális társadalomról, 
mely a klasszikus fejlődéselméletek továbbvitelének tekinthető. Gershuny al
ternatív koncepciójának egyik központi eleme a háztartásgazdaság térnyerése a 
modern társadalmakban. Érdemes felidézni érvelését. Szerinte a háztartás raci
onálisan dönt arról, hogy szükségleteit „hagyományos módon” -  közvetlen pia
ci fogyasztás révén -  vagy pedig „innovatív módon” -  otthoni termelés, önszol
gáltatás -  keretében elégíti ki. Mivel ez utóbbi szolgáltatási forma az ötvenes 
évek óta relatíve egyre olcsóbb lett, a modern társadalmakban mind több háztar
tás él(t) ezzel a lehetőséggel. A műszaki fejlődés eredményeként és a bővülő 
vásárlóerő folytán a saját háztartás számára végzett munkákat segítő (kis)gépek 
és technika relatív ára -  a hagyományos szolgáltatás költségeihez képest -  je
lentős mértékben csökkent (Gershuny 1978; 1988), ezért a háztartások egyre 
több munkát végeznek el otthon.

A nőkutatás, melynek kiinduló tételezése és gyakran végkövetkeztetése a 
háztartási munka nemi meghatározottsága („a háztartási munka az asszonyok 
dolga”), úgyszintén nagyban segítette, hogy a nyilvánosság elől elzárt háztartás
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gazdaság működése tematikus kutatás tárgyává váljon. E vizsgálatok alapvető, 
ma már kevesek által megkérdőjelezett kiinduló- és végpontja, hogy a fizetet- 
len háztartási munkát ugyanúgy munkának kell tekinteni, mint azt, ami a pia
con hasznosul. Hasonlóképpen tisztázódott, hogy a háztartási munka nem te
kinthető az elmaradottság jelének, hiszen strukturális része a modern 
társadalmak működésének (Oakly 1974; Ostner 1978; Kontos-Walser 1979).

Az informális (szürke, rejtett vagy szabálytalan) gazdaság kutatása, ezen belül 
az otthon végzett munka számbavétele, a háztartások közötti gazdasági tranz
akciók elemzése, az önkéntes munka tematizálása és végül a háztartások meg
élhetési stratégiáinak feltérképezése megkövetelte a munka, a gazdaság és gaz
dálkodás, valamint a racionalitás fogalmainak újradefiniálását, és egyben a 
háztartások gazdasági funkcióinak újraértelmezését (Pahl 1984; Jessen et al. 
1988; Mingione 1991).

Mindezekkel párhuzamosan, illetve részben az említett kutatások eredmé
nyeként fogalmazódott meg, hogy nemcsak a piac és az állam tekinthető jólétet 
előállító és létrehozó intézményeknek, hanem a háztartás is. Ezen túlmenőleg 
az önkéntes szervezeteket szokás még a jóléttermelő intézmények főbb típusai 
között megemlíteni (Zapf 1984; Glatzer 1987). A háztartások és a többi jólét
termelő intézmény viszonyát illetően csak azt emeljük ki, hogy a helyettesítés 
mellett gyakran kiegészítő, kooperatív jellegű.4 A háztartásgazdaság e jóléti 
koncepció szerint kétféle perspektívából is megközelíthető. Egyrészt maga is a 
jóléttermelő intézmények egyike, másrészt pedig a háztartások szintjén integ
rálja a szóban forgó intézmények teljesítményeit. Ez utóbbi megközelítés variá
cióiként is értelmezhetők azok a munkák (Pahl 1984; Mingione 1991), amelyek 
minden lehetséges munkatípust figyelembe véve azt feltételezik, hogy a háztar
tások „munkaalkalmazó stratégiákat” (household work strategies) követnek a 
megélhetés céljából.

A tárgyaltaktól eltérnek a háztartás stratégiáit, a megélhetés eljárásait magha
tározott szituációban értelmező megközelítések (Caplovitz 1991; Tardos 1988; 
Sik 1995; Harcsa 1994; Spéder 1994). Az alapkérdés úgy fogalmazható meg: 
hogyan reagálnak a háztartásgazdaságok a különböző szükséghelyzetekre, és 
ezenközben milyen erőforrásokat tudnak mobilizálni? A problémahelyzetek a 
háztartások nem egynazon körét érintik, és súlyosságuk szerint is különböznek 
(Sik 1995). A háztartások többsége számára válaszra szorító társadalmi tényt 
jelentenek az olyan események, mint a gazdaság stagnálása, az infláció, valami
lyen természeti csapás. Az egyes család életében bekövetkező (váratlan) válto
zások (egy családtag munkanélkülivé válása, hosszan tartó betegsége, halála, a 
házasság felbomlása, a család szétesése) viszont csak az érintett háztartásgazda
ságok alkalmazkodását teszik szükségessé. A kutatások eddig inkább az első
ként említett szituációkra irányultak, ezek közül is kiemelkedett a gazdasági 
recesszió és infláció mint krízishelyzet (Caplovitz 1981; Pahl-Wallace 1985). 
Az alkalmazkodás eszközeként a többletjövedelem-szerzés, az önellátás és az
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önszolgáltatás előtérbe helyezése, a megtakarítások mobilizálása, a fogyasztás 
visszafogása, illetve szerkezetének átalakítása, a beszerzések racionalizálása, a 
naturális termékcsere intenzifikálása, a rokoni kapcsolathálózatok működteté
se, a szociális támogatások igénybevétele jöhetnek számba. Az alkalmazkodás 
aktuális hogyanját a háztartások számára adott külső körülmények (a munka
erőpiac állapota, a kereskedelem szervezeti rendszere, a szociálpolitika intéz
ményrendszere stb.) és a háztartások erőforrásai (a rokoni kapcsolathálózat ki- 
terjedtsége és erőssége, a felhalmozott vagyon nagysága és formája, az élet
módbeli szokások stb.) együttesen alakítják ki.

Az alapdilemmát Magyarország tekintetében Tardos Róbert fogalmazta meg 
még a nyolcvanas években. Ezek szerint a háztartások nehezedő körülmények 
között két dolgot tehetnek. Vagy megpróbálnak többet dolgozni, vagy pedig 
kevesebbet fogyasztanak. Tardos vizsgálata szerint a magyar háztartások inkább 
az első alternatívát választották: mellékállást vállaltak, mezőgazdasági kister
melést folytattak (Tardos 1988). A gazdasági rendszer átalakításával azonban, 
úgy tűnik, igencsak megváltoztak a körülmények. Ez -  feltételezéseink szerint 
-  egyrészt a többletjövedelem-szerzés lehetőségeinek átalakulását és beszűkülé
sét, másrészt a fogyasztói-vásárlói magatartás intézményrendszerének és szer
kezetének átalakulását jelentette. Vizsgálatunkban ez utóbbi változással foglal
kozunk, úgy ítéljük meg, itt is döntően új feltételek alakultak ki.

A KGST-piacokon eszközölt vásárlás vizsgálata is részben ebből a tradíció
ból nőtt ki. A nyolcvanas évek végén addig „ismeretlen” kereskedelmi intézmé
nyek -  konkrétan a KGST-piacok, az aluljáró-kereskedelem, az ügynöki háló
zatok, a diszkont boltok, a katalógusáruházak, Tele-Shop stb. -  jelentek meg, 
és ezek a háztartások vásárlói-fogyasztói magatartásának egészen új környezetét 
hozták létre. Emellett egyre elterjedtebbekké váltak a kiárusítások, leértékelé
sek stb. is. A nyolcvanas évek hosszú recessziós időszakát követően tehát ter
mészetesen fordult a kutatók érdeklődése a kereskedelmi intézmények és a 
háztartások fogyasztói magatartása irányába (Sik 1992; Ékes 1992; Harcsa 
1994).

Az előbbiekben többször említést tettünk a háztartások stratégiájáról, alkal
mazkodásáról, és ez a szóhasználat mindenképpen a háztartások gazdálkodásá
nak tudatosságára utal. Nem vitatjuk, hogy a háztartásgazdaság működtetése 
során sokféle racionális döntés születik, ám indokolt felhívni a figyelmet arra, 
hogy e döntések, csakúgy, mint a háztartáson belüli erőforrás-allokáció, nem 
mindig követik a racionalitás szabályait. Sőt, olykor a döntések nem is tudato
sulnak, „csak megtörténik” az erőforrás-felhasználás (McCrone 1994). Mindez 
arra int minket, hogy óvatosan használjuk a stratégia fogalmát, és helyette in
kább megélhetési eljárásokról beszéljünk.

Mindezek a megközelítések5 alakították ki azt a meggyőződésünket, hogy a 
háztartásban folyó tevékenységeket és döntéseket ne csak önmagukban, hanem 
a háztartásgazdaság keretei között is értelmezzük. Persze azt is tudjuk, hogy
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mivel a kutatók nagyon különböző kérdésfeltevésekből kiindulva jutottak el a 
háztartásgazdaság egyik vagy másik összetevőjének elemzéséhez, a háztartásgaz
daság működését illetően nem beszélhetünk jól kialakult és zárt paradigmáról.

A háztartásgazdasági eljárások rétegződési kötődése

A bemutatott megközelítések egy része expicite, más része csak implicite érinti 
a szociológiai kutatás egyik klasszikus területét, a társadalmi rétegződést. Há
rom lényegesen eltérő álláspontot lehet megragadni. Mingione (1991) és má
sok szerint is a háztartások azért végeznek önellátást és szolgáltatást saját 
célra, mert nincs elég pénzük piaci fogyasztásra. A háztartásgazdaság helyette
síteni kényszerül az elégtelen jövedelemből következő piaci távolmaradást. 
Azaz az önellátás a hátrányos jövedelmi helyzetben lévők, a szegények megél
hetésének elengedhetelen eleme.

Pahl empirikus kutatása során alakította ki a társadalmi polarizáció (social 
polarisation) elméletét (Pahl 1984; 1988; Pahl-Wallace 1995). Vizsgálatai sze
rint a háztartások „munkában gazdag” és „munkában szegény” háztartásokra 
oszthatók. A munkában gazdag háztartásokban több kereső is van, otthon is 
intenzívebb a munkavégzés, könnyebben tudnak bekapcsolódni mind a pénzért, 
mind pedig a szívességből végzett, kapcsolathálózati tranzakciókba is. A jobb 
jövedelmi helyzetűek több olyan „tárggyal” (saját ház, autó, kert) rendelkez
nek, amelyek a háztartás önellátó tevékenységeinek előfeltételét képezik (Pahl 
1988; Jorges 1982). Ezzel szemben a „munkában szegény” háztartásokra az jel
lemző, hogy tagjaiknak nincs munkahelyük (munkanélküliek, inaktívak, háztar
tásbeliek), emellett otthon sem végeznek annyi munkát, mert nincs elég pén
zük az önellátás inputjainak megvásárlásához, mert nincsenek (munkahelyi) 
kapcsolataik, amelyek lehetővé teszik számukra a szürke gazdaságban való 
részvételt (Pahl 1988). A „társadalmi polarizáció” elmélete szerint a különböző 
informális munkák, így az önellátó tevékenységek is, tovább növelik a gazdasá
gi aktivitáson alapuló elsődleges társadalmi egyenlőtlenségeket. Az említett fo
lyamatok vélhetőleg a középső és az alsó helyzetűek távolságát növelik, és a 
középső helyzetűek jóléti pozícióját a felső helyzetűek irányába tolják el.

Jessen és munkatársai hajógyári munkásokkal, vagyis egy középső társadalmi 
pozícióban elhelyezkedő csoport tagjaival készített interjúkon keresztül vizs
gálták az informális munka disztributív hatását. Elemzésük szerint az önellátás 
és az informális munka mintái egy meghatározott miliőben általánosan elter
jedtek, és elsősorban a vidéki életmódhoz kötődnek, és éppen ezért érdemes az 
„életmód ökonómiájáról” beszélni (Jessen et al. 1988). Jessenék vizsgálatából 
eszerint az következik -  ha ezt nem is mondják ki hogy az informális mun
kák településtípushoz (város és vidék) kapcsolódó egyenlőtlenségeket hoznak 
létre.
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A  balassagyarmati kutatás súlypontjai

Empirikus kutatásunkban az említett hipotézisek közül csak néhányat tesztel
hettünk. A hangsúlyt a kérdésprogram kialakítása során arra helyeztük, hogy a 
háztartások mindennnapos megélhetésének, gondjainak és erőfeszítéseinek leg
kevésbé vizsgált területeit a legteljesebben tudjuk megragadni. A háztartásgaz
daság viszonylag jól feltárt területeiről pedig csak a leglényegesebb (háttér) 
változókat használtuk6. Különleges figyelmet szenteltünk annak, hogy a háztar
tásgazdaság gyakorlata hogyan kapcsolódik az említett jóléttermelő intézmé
nyekhez, és hogyan kapcsolható a társadalmi rétegződéshez.

A háztartásgazdaság mindennapos működtetése során felmerülő feladatok és 
problémahelyzetek leltározása során támaszkodtunk a Pahl-féle kutatásra és ter
mészetesen figyelembe vettük az ország és a kistérség sajátosságait is (Pahl 
1984; Spéder 1995). Ezek szerint sorra vettük a ház- és lakáskarbantartás, illet
ve -felújítás, a háztartási munkák, a gyermekgondozás és az autókarbantartás 
egyes feladatait, és megkérdeztük, hogy utoljára ki végezte el a munkák többsé
gét. A háztartásban elvégzendő feladatok listájának kialakítása során figyelem
be vettük Ward kritikáját, aki szerint Pahl feladatlistája eleve előnyben részesí
ti azokat a munkákat, amelyeket a háztartások inkább önellátóan szoktak 
elvégezni (Ward et al. 1989). Különös hangsúlyt helyeztünk a háztartás élelmi
szer-gazdaságának feltárására, ezen belül a kistermelés funkciójára. A további 
kérdések a standard háttérváltozókon túl a családon belüli munkamegosztásra, 
a vásárlói és fogyasztói magatartás egyes vonatkozásaira, a kérdezett mun
kaerőpiaci karrierjére és a háztartásgazdaság működésének feszültségeire ter
jedtek ki.

Előzetes elképzeléseink szerint szerettünk volna olyan, az egyes háztartáso
kat jellemző indexeket képezni -  például az önellátás mértéke, a piaci függő
ség, vagy a fogyasztás kommercionalizáltsága -, amelyeket aztán a szokásos de
mográfiai és szocio-ökonómiai jegyekkel elemezhettünk volna. Be kell 
vallanunk, hogy eddig nem sikerült olyan összefoglaló indexeket alkotnunk, 
amelyekkel előzetes hipotéziseink könnyen tesztelhetőek lettek volna. Mint 
ahogy azonban az egyes tevékenységek szeparált elemzése után belátható, a si
kertelenség elsődlegesen az aktivások természetéből következik. A háztartás
gazdaság elemei ugyanis más-más változókkal magyarázhatók. Mindezeket el- 
őrebocsátva a következőekben vizsgáljuk meg a balassagyarmati háztartások 
működésének néhány területét. '
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A kistermelés: jövedelemszerzés és kiadáscsökkentés

Közhelynek számít, hogy a családi keretek között folytatott kistermelés hosszú 
évtizedeken keresztül a háztartások megélhetésének alapja volt. Közismert az 
is, hogy a gazdasági rendszer átalakulásásával romlottak ennek a feltételei 
(Harcsa-Kovács 1996). Az említett vizsgálat szerint az is egyértelműen bebizo
nyosodott, hogy az elmúlt időszakot a differenciálódás jellemezte, aminek kö
vetkeztében a mezőgazdasági vállalkozások koncentrálódnak. Talán kevésbé 
ismert az a másik folyamat, amelynek eredményeképpen az önellátó termelés 
egyfajta „reneszánszának” lehetünk tanúi. Erre utal az, hogy 1992-ben a háztar
tásoknak 34,4 százaléka, két év múltán pedig már 44,4 százaléka folytatott „ki
zárólag önellátó” jellegű kistermelést, kertészkedést (Spéder 1994b)8. Ez a két 
strukturális fejlemény a kistermelésnek a háztartásgazdaságban betöltött kettős 
funkiójára hívja fel a figyelmet: a jövedelemszerzésre és a kiadáscsökkentésre. 
Vizsgálatunkban a hangsúlyt a kiadáscsökkentési szerepre helyzetük, hiszen 
alig ismerünk olyan munkát, amely az önellátás intenzitásának meghatározásá
val próbálkozott volna. Ugyanakkor nem fogjuk mellőzni a jövedelemszerés 
mozzanatát sem.

A mezőgazdasági kistermelésen belül piacorientált, piacra is termelő (talán 
nem követünk el nagy hibát, ha e formát a hagyományos paraszti típushoz kö
zelállónak tekintjük), illetve önellátó típusokat különböztettünk meg.9 Ahogy 
alábbi táblázatunkból látszik, a kistérség népességének több mint négyötöde 
folytat mezőgazdasági kistermelést (1. táblázat). Többségben vannak a növény- 
termesztők, de a háztartások fele állattenyésztéssel is foglakozik. A kistermelők 
majdnem egyötöde piacorientált termelést folytat, többségük tevékenysége 
azonban önellátó, vásárlást kiváltó jellegű.

1. táblázat
A kistermelés típusainak megoszlása Balassagyarmaton és környékén 1994-ben (százalék)

A kistermelés típusai növénytermesztés állattenyésztés együtt
csak eladásra 16,0 4,1 18,2
eladásra 5,4 -3,1 6,8
csak fogyasztásra 59,9 42,7 58,4
nincs 18,7 50,1 16,6
N = 556 557 556

A specializált termelés inkább a növénytermesztés területén jellemző. A piacra 
termelők többsége (53,3%-a) burgonyára szakosodik, kisebb részük málnával, 
ribiszkével, illetve egyéb növénytermesztéssel (pl. palánták) foglalkozik. Az ál
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lattenyésztők közül a nyúltenyésztésre szakosodókat érdemes kiemelni. Össze
foglalóan azt mondhatjuk, hogy a mezőgazdasági kistermelés a kistérség háztar
tásainak egynegyedében (25%) pénzbevételhez juttatja a háztartásokat.

Az önellátás intenzitásának felméréséree többféle közelítéssel kísérletez
tünk. Végül elvetettük a mennyiségi kérdéseket, és olyan kérdéstípus mellett 
döntöttünk, amelyre válaszként a kérdezett becsüli fel a zöldség- és gyü
mölcstermesztés, illetve a hússal való önellátás háztartásgazdaságon belüli sze
repét.10 Tudjuk persze, hogy az egyes társadalmi csoportok esetében (különö
sen az idősek és a fiatalok között, de más társadalmi jegyektől függően is) 
igencsak eltérhetnek az étkezési szokások. Ennek következtében például azo
nos mennyiségű burgonyatermelés az önellátás eltérő fokát jelentheti a külön
böző családokban. De mivel bennünket a háztartások önellátásának mértéke, 
illetve piacra utaltsága érdekelt, elfogadhatónak tartottuk a fogyasztáshoz tör
ténő viszonyítást. Az állattenyésztést és zöldségtermesztést végzők egynegyede- 
egyharmada az önellátásnak csak igen alacsony fokáig jut el, így őket inkább 
csak „hobby”-termelőknek tekinthetjük, más oldalról a háztartásoknak majd
nem a fele szinte egyáltalán nem szorul piaci vásárlásra11 az adott „termék” 
tekintetében.

2. táblázat
A z  önellátás mértéke a termelést/tenyésztést folytatók között Balassagyarmaton 
és környékén 1994-ben (százalék)

Az önellátás mértéke: 
a család szükségleteinek... húsból zöldségből, gyümölcsből
kis részét fedezi 24,0 21,9
harmadát fedezi 8,7 9,4
felét fedezi 20,4 22,1
nagy részét fedezi 22,2 25,9
teljesen fedezi 24,7 20,8
N = 275 448

Mindkét változó alakulását figyelembe vettük, amikor a későbbi elemzés céljá
ra kialakítottuk az önellátás összevont változóját.12 Ezek szerint mind húsból, 
mind pedig zöldségekből önellátónak tekinthető a háztartások 27,6 százaléka. 
Ezzel szemben teljesen a piacról él a háztartások 33,5 százaléka, és végül pia
con is vásárol és önellátást is folytat a maradék 39 százalék.

Vizsgáljuk akár a kistermelés piacorientáltságát (jövedelemszerző szerepét), 
akár az önellátás intenzitását, két tényezőnek egyértelmű a szerepe. A kister
melés eltérő típusai a település jellegéhez és a generációkhoz (a kérdezett életko
ra) köthetők Minden más tényező csak a fentiek keretében értelmezhető. 
Mind a piacorientáltság, mind pedig az intenzív önellátás erősen kötődik a fa
lusi életmódhoz és háztartásgazdasághoz (3. táblázat). A falvakban szinte nin
csenek olyanok, akik ne folytatnák a kistermelés egyik vagy másik formáját; a
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háztartások egyharmadának13 származik jövedelme belőle. Másrészt a háztar
tások fele kiterjedt önellátást (is) folytat. Ezzel szemben a városi háztartások 
fele kizárólag a piacról él. A város és falu mint a mindennapi megélhetéshez 
eltérő feltételeket adó és más-más megélhetési módokat kedvezményező ténye
ző még a területileg ennyire közelálló települések esetében is egyértelműen 
megkülönbözteti a háztartásgazdaságokat.

3. táblázat
A z önellátás és a piachoz kötődés Balassagyarmaton és környékén az egyes társadalmi 
jegyek szerint 1994-ben (százalék)

Az önellátás mértéke 
zöldségből és húsból 

piacról él vegyes önellátó

van piacorientált 
termelés

összesen 
N =

(100%)
településtípus
Balassagyarmat 53,5 39,2 7,3 14,5 296
falvak 11,2 38,8 50,0 22,4 263

életkor
18-35 39,8 38,6 21,6 20,8 178
36-50 35,5 38,6 25,9 19,8 202
51-65 24,7 39,7 35,6 13,6 177
összesen 33,4 39,0 27,6 18,3 559
*Az összes háztartás százalékában.14

Szembetűnő a kistermelés korspecifikus jellege is, jóllehet az összefüggések 
gyengébbek. Az idősebbek között van a legtöbb kiterjedt önellátást folytató1-6, 
a fiatalok között pedig a legtöbb piacfüggő. A termelés piacorientáltságát te
kintve pedig azt látjuk, hogy az utóbbiak vannak felülreprezentálva. A fiatalab
bak tehát vagy nem folytatnak kistermelést, vagy piacorientált termelést 
folytatnak. Ha a falusi almintát tekintjük, megerősíthetjük a fentieket, hiszen 
az életkor a piaci részvétel módjában mutat különbségeket: a fiatalok inkább 
folytatnak specializált piaci termelést, az idősebbek (és középkorúak) pedig -  a 
hagyományos parasztgazdaságra jellemzően -  „piacra is” termelnek.

A rétegződés jól bevált ismérvei (iskolai végzettség és egy nagyon leegysze
rűsített rétegváltozó16) segítségével árnyaltabb kép rajzolódik ki előttünk. Ha 
a teljes kistérségi tintát tekintjük, megállapíthatjuk, hogy a magasabb végzett
ségű és fehérgalléros státuszú kérdezettek háztartásának élelmiszergazdasága 
inkább a piachoz kötődik, illetve minél alacsonyabb végzettségű valaki, annál 
nagyobb eséllyel önellátó a háztartásgazdasága. Vegyük azonban figyelembe, 
hogy a településtípusnak milyen döntő hatása volt és használjuk ezt kontroli- 
változóként!
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A falusiak részmintáját tekintve az önellátás intenzitása a leírtaktól eltérő 
természetű. (4. táblázatunkban a falusi minta megoszlásaiból csak a kiterjedt 
önellátást folytatók egyes társadalmi csoportokon belüli részarányát jelöltük. 
Az „összesen” tehát itt mindig a falvakban élő, adott társadalmi jegyekkel ren
delkező háztartásokra és egyénekre vonatkozik.) A falvakban a közép- és felső
fokú végzettségűek, illetve a fehérgallérosok az átlagosnál gyakrabban folytat
nak kiterjedt önellátást. Ezek az eltérő összefüggések az anyagi helyzetre is 
(háztartási jövedelmek, megtakarító képesség) érvényesek (4. táblázat). A kis
térségben a jobb jövedelmi helyzetűek és a megtakarítani tudók inkább a piac
ról élnek, ezzel szemben a falvakban ugyanezen csoportok inkább hajlanak ki
terjedt önellátásra. A kistérségi mintát tekintve azt látjuk, hogy az inaktív 
háztartásokat kevésbé jellemzi a „csak piacról” élés, viszont a falvakban az ak
tív háztartásokban jellemzőbb a kiterjedt önellátás. (Ez természetszerűleg azt 
is jelenti, hogy Balassagyarmaton a kistérségi összefüggések felerősödve mutat
koznak meg.)

A piacorientált kistermelés tekintében a vizsgált jegyek a kistérségi mintán 
nem mutatnak egyértelmű összefüggéseket. A részletesebb vizsgálat alapján 
azonban megállapíthattuk, hogy a falvakban a közepes és magas végzettségűek, 
a papírmunkát végzők, a megtakarítani képesek, a magasabb jövedelműek és az 
aktív háztartások sokkal nagyobb gyakorisággal folytatnak piacorientált terme
lést (Spéder 1995). A falvakban a piaci jövedelemszerzés a magasabb státu
szúnkhoz köthető. Az összefüggések persze másképpen is megfogalmazhatók: a 
piacorientált termelést folytatók nagy valószínűséggel kerülnek jó jövedelmi 
helyzetbe, képesek lesznek megtakarítani. Vagyis megfogalmazható az a felté
telezés, hogy a piacorientált kistermelés továbbra is a háztartási megélhetési 
stratégiák egyik sikeres falusi formája.
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4. táblázat
A  kistermelés típusai Balassagyarmaton és környékén az egyes társadalmi jegyek 
szerint 1994-ben (százalék)

Az önellátás mértéke falusi van csak eladásra
zöldségből és húsból önellátás* termelés

piacról élő vegyes önellátás
iskolai végzettség 
8 általános 22,8 34,4 42,8 56,1 15,2
szakmunkásképző 28,4 44,8 26,9 37,2 16,7
középfokú 41,1 40,5 18,5 55,3 22,0
felsőfokú 54,0 36,5 9,5 (50,0) 20,0

réteg
fehérgalléros 52,8 30,2 17,0 62,5 19,7
kékgalléros 34,1 37,0 28,9 50,7 21,2

jövedelmi osztály***
alsó 28,3 43,9 27,7 41,0 12,5
közép 33,0 36,2 30,8 57,5 21,2
felső 39,0 36,7 34,3 56,3 19,7

megtakarítói helyzet
nem takarított meg 32,8 39,7 27,5 49,3 16,9
megtakarított 35,5 36,4 28,2 54,9 23,7

a háztartás pénzügyei 
állandó gond 39,5 39,5 21,0 40,3 15,5
ritka gondok 33,3 38,2 28,5 51,3 24,9
kijönnek 29,3 39,2 31,5 56,1 31,8

aktívak száma
0 26,5 46,4 27,1 40,9 15,9
1 33,3 40,3 26,3 49,5 19,5
2 40,3 33,8 26,3 60,0 19,5
3 35,9 23,1 41,0 63,2 17,1

összesen 33,4 39,0 27,6 50,2 18,3
*A falvakban élő, adott társadalmi jegyekkel rendelkezők százalékában.

** A kistérségben élő, adott társadalmi jegyekkel rendelkezők százalékában. 
***A háztartási jövedelem tercilisei.

**** A kérdezést megelőző három hónapban tudott-e megtakarítani.

A kistermelés elemzése megvilágította számunkra, hogy a települési jelleg vál
tozója nemcsak módosíthatja, de meg is fordíthatja más szocio-ökonómiai vál
tozók hatásirányát. Vajon nem következik-e ebből a feltételezésből, hogy a 
falusi társadalom megélhetésének alapszerkezetei döntően eltérnek a városéi
tól (vö. Farkas-Vajda 1988; Kuczi 1996). Ha ugyanis a szokásos változóink a 
két almintán ellenkező irányú, ugyanakkor lényegi összefüggéseket mutatnak 
ki, akkor arra kell gondolnunk, hogy a kistermelésnek, ezen belül mind a jöve
delemszerzésnek, mind pedig az intenzív önellátásnak más és más a megélhe
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tésben betöltött funkciója, és egyben eltérő szerepet játszhatnak a rétegződés
ben. Azaz: a falvakban mind a kistermelésből származó jövedelemszerzés, mind 
pedig az intenzív önellátás a kedvező társadalmi helyzet (elő)feltétele. Az 
egyébként előnyösebb helyzetű városlakó viszont az élemiszerellátás tekinteté
ben vélhetőleg jobban függ a piactól. Többek között e feltételezések további 
tesztelése céljából is érdemes kiterjeszteni az elemzést a megélhetés és az élel
miszer-gazdaság további területeire.

Befőzés és befőttvásárlás

A befőzés és a befőttvásárlás az élelmiszer-gazdaság piaci és/vagy önellátói ter
mészetéről egy másik metszetben tudósít. Megoszlási arányszámaink első látás
ra azt mutatják, hogy az és kötőszó jobban fedi a valóságos viszonyokat, hiszen 
a háztartások 77,1 százaléka rendszeresen befőz, és 69,6 százaléka szokott be
főttet, savanyúságot vásárolni is. A háztartások alig kevesebb, mint fele pedig 
rendszeres vásárló is (5. táblázat). Táblázatunk első oszlopa a rendszeres befő- 
zők társadalmi jegyeiről ad képet. A jellegzetes csoportok: a falusiak, az idő
sebbek, a nagyobb háztartásban élők és a több aktív taggal rendelkezők. A 
jövedelemi helyzet és a háztartásgazdaság pénzügyi feszültségei alapján azt ál
lapíthatjuk meg, hogy a legrosszabb jövedelmi helyzetben lévők (alsó tercilis) 
biztosan nem főznek be rendszeresebben, mint a középső, illetve legjobb jöve
delmi helyzetűek.

Ha most megvizsgáljuk, mely tényezők valószínűsítik, hogy a háztartás ké
szít-e és vásárol is a piacon befőttet, savanyúságot, akkor a tényezők egy részé
nél ellenkező irányú kapcsolatot találunk. Egyrészt a falusiak, idősebbek rend
szeresen főznek be, ugyanakkor közülük kerülnek ki a befőttet soha nem 
vásárlók is (helyettesítési hatás). Más oldalról, a családnagyság és részben a 
jövedelmi helyzet esetében nem látható ilyen összefüggés: a nagycsaládosok 
rendszeres befőzők és egyben rendszeres vásárlók is; a jövedelmeket tekintve 
pedig megállapítható, hogy ahogy javulnak a jövedelmi lehetőségek, a háztartás 
úgy lesz egyre aktívabb a piacon.

Érdemes a háztartásgazdaság pénzügyi feszültségeit jellemző változót 
(„mennyire tudnak bevételeikből kijönni”) értelmezni. Azt feltételeztük, hogy 
az önellátás intenzitása és a rendszeres befőzés (mint az árupiaci kínálat he
lyettesítői) a háztartások pénzügyi feszültségeinek gyakoribbá válásával párhu
zamosan felerősödnek. Az adatok azonban éppen fordított összefüggést mutat
nak (4. és 5. táblázat). Ugyanis ott a legintenzívebb az önellátás, ahol a 
legritkábban tapasztalják a háztartási költségvetés szűkösségét („kijönnek a 
pénzből”). E változónk alakulása tehát semmiképpen nem támasztja alá azt az 
elképzelést, miszerint az önellátás, így az otthoni élelmiszer-termelés is, a szű
kös anyagi helyzet következménye.
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Mindezek alapján azt feltételezzük, hogy a befőzés és vásárlás területén há
rom hatással érdemes számolnunk. A háztartástagok, illetve a háztartásban élő 
aktívak számával való összefüggések az önellátásban mutatkozó skálahatásra 
utalnak. A skálahatás tételezhető mind a szükségletek, mind pedig az erőforrá
sok oldaláról. Ahhoz, hogy az önellátás bizonyos formái előnyösnek mutatkoz
zanak, szükséges feltételnek látszik, hogy a háztartás „elég nagy” legyen. Hi
szen egyrészt ekkor mutatkozik „nagy tömegű” igény a jószágra, másrészt 
ekkor van elégséges „munkerőforrás” az önellátó tevékenység elvégzéséhez. A 
második hatás újra a vidék és város közötti különbségekből, az eltérő kisterme
lési és élelmiszergazdasági lehetőségekből és tradícióból ered. Ezek szerint a 
falusiak és az idősebbek gyakrabban főznek be. És végül a jövedelmi hatás. A 
növekvő jövedelmeket a háztartások a piacon költik el. Ezzel együtt nem hal ki 
szükségszerűen a befőzés szokása. A rendszeres befózők között tehát két típust 
különböztethetünk meg: a jobb helyzetben lévő, nagyobb háztartásokban élő 
rendszeres befőzők egyben nagyon aktívan vásárolnak az árupiacon is, a rosz- 
szabb helyzetben lévő rendszeres befőzők pedig távol maradnak a piactól.
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5. táblázat
Befőzés és befőttvásárlás Balassagyarmaton és környékén 1994-ben (százalék)

Rendszeresen
befőznek

milyen gyakran vásárolnak 
befőttet, savanyúságot 

soha ritkán gyakran

összesen
N =

(100%)
településtípus
Balassagyarmat 70,3 31,8 51,0 17,2 296
falvak 84,8 44,9 32,7 22,4 263

életkor
18-35 68,5 32,0 46,6 21,3 178
26-50 78,2 30,2 47,0 22,8 202
51-65 84,7 53,1 32,2 14,7 177

iskolai végzettség
8 általános 11 fi 45,1 31,5 23,4 184
szakmunkásképző 79,0 34,8 47,1 18,1 138
középfokú 77,5 34,7 50,3 15,0 173
felsőfokú (70,8) (32,3) (43,1) (24,6) 65

réteg
fehérgalléros 73,2 30,4 48,2 21,4 112
kékgalléros 78,1 30,7 46,7 22,6 137

jövedelm i osztály
alsó 70,5 46,0 37,5 16,5 176
közép 80,4 36,5 45,5 18,0 189
felső 80,9 31,7 44,8 23,5 183

a háztartás pénzügyei
állandó gond 72,2 31,5 44,4 24,1 162
ritka gondok 80,4 34,5 44,0 21,4 168
kijönnek 78,2 44,5 40,2 15,3 229

háztartástagok száma
1 (64,4) (60,0) (22,2) (17,8) 45
2 76,2 47,6 40,5 11,9 126
3 73,1 36,9 41,5 21,5 130
4 78,7 29,3 51,2 19,5 164
5 (87,3) (27,0) (42,9) (30,2) 63
6 + (87,5) (25,0) (37,5) (25,0) 32

aktívak száma
0 73,5 45,9 38,8 15,3 170
1 74,7 39,5 37,4 23,2 190
2 80,5 30,8 50,3 18,9 159
3 + (90,2) (24,4) (51,2) (24,4) 41

teljes minta 77,1 30,4 33,9 28,4 560
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Mindennapos otthoni tevékenységek a piac és az önellátás 
vonzásában

Jóllehet a család ellátását (részben) fedező kistermelés és az egyes szolgáltatá
sok (festés, autójavítás, mosás stb.) családi keretekben történő végzése logikai
lag tulajdonképpen ugyanazt a funkciót tölti be a háztartásgazdaságban 
(mindegyikhez szükséges munkaidő és egyéb háztartási erőforrás, mindkét eset
ben rendelkezésre állnak piaci helyettesítők stb.), mégis ajánlatos a két tevé
kenységtípust külön kezelni. Erre bizonyos szempontból rá is kényszerültünk, 
mert a minden lehetséges tevékenységet felölelő intenzitási skálákat nem tud
tuk többváltozós modellel elemezni. Az ok értelmezésünk szerint abban kere
sendő, hogy eltérő összefüggések eredményezik létrejöttüket vagy hiányukat. 
Másrészt, a kistermelésnek -  ismerve hosszú évtizedekre visszanyúló történetét 
és hatását a mai gazdálkodási habitusokra -  sajátos jelentést tulajdoníthatunk 
a háztartásgazdaságon belül. Emellett azt is indokolnunk kell, hogy miért nem 
a házépítéssel és miért csak a házon végzett egyes munkákkal, a lakás átalakítá
sával foglakoztunk, amikor ismeretes, hogy az önerős házépítés Magyarorszá
gon az önellátó-informális munkavégzés hagyományosan legkiterjedtebb 
területe volt (Dávid 1980; Farkas-Vajda 1988). A kérdésfeltevéseinkből adódó 
indok, hogy vizsgálatunkban a háztartások aktuális tevékenységeire összpontosí
tottunk. Tudjuk, hogy a megkülönböztetés művi, a kutatónak azonban kény
szerűen le kell határolnia a vizsgálódás tárgyát. A mindennapokban folyó 
rendszeres, sokszor rutinszerű tevékenységekre helyeztük a hangsúlyt, és ezzel 
háttérbe szorultak a háztartásgazdaság működésének „nagy projektjei”, így a 
házépítés vagy a gyerekek kiházasítása.17

Ismeretes, hogy többen is tipizálták az egyes feledatok és problémahelyzetek 
megoldására igénybe vehető munkafajtákat. Mi első lépésben négy különböző 
logikájú munkafajtát különböztettünk meg. Ezek: háztartásgazdasági önellátás, 
piaci ellátás, jövedelemmel ellentételezett kapcsolathálózati (rokoni, baráti) 
munkavégzés és szívességből végzett kapcsolathálózati munka.18 Az egyes fel
adatokon belül a fenti ellátó intézmények részesedését mutatja be 6. tábláza
tunk.
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6. táblázat
A z egyes jóléttermelő intézmények igénybevétele a mindennapi feladatok végzése során, 
Balassagyarmaton 1994-ben (százalék)

Tevékenységek
a munkát

végző
családok
aránya

intézmények
igénybevétele

háztartás informális
szívesség

informális
pénzért

piac egyéb

festés-tapétázás 95,5 44,0 14,9 6,9 32,1 2,1
padlóburkolás 58,6 31,9 11,9 5,5 48,0 2,7
mázolás 85,4 66,8 11,1 2,9 18,0 1,3
üvegezés 61,3 20,1 8,4 2,6 68,0 0,9
fürdőszoba kialakítása 54,0 26,1 9,9 5,6 53,8 4,6
garázsépítés 42,8 44,2 14,6 3,3 35,9 2,9
padlásbeépítés 9,8 29,1 10,9 1,8 54,5 3,6
közp. fűtés beépítése 40,6 10,5 7,5 5,7 75,0 1,3
lakásbővítés 15,9 47,2 5,6 5,6 41,6 0
kamra építése 29,8 70,7 15,0 0 11,4 3,0
ruhavarrás 56,1 48,6 18,7 1,3 29,8 1,6
kötés 57,0 77,0 17,5 1,3 0,8 34,
ruhajavítás 98,2 87,1 36, 0 0,4 8,9
autőmosás 50,1 95,4 1,4 0 2,8 0,4
olajszint ellenőrzése 45,3 92,9 2,4 0,8 3,5 0,4
izzócsere 46,3 91,2 3,5 0,4 3,8 1,2
olajcsere 45,3 70,1 5,1 0,4 24,0 0,4
fékek javítása 47,3 39,8 6,4 1,9 51,5 0,4
gyújtásbeállítás 46,2 39,0 8,5 2,3 49,8 0,4
vizsgára való felkészítés 46,2 23,6 7,7 3,5 64,5 0,8

Táblázatunkból hiányoznak azok a háztartási munkák (mosás, főzés, takarítás 
stb.), amelyeket a háztartások kivétel nélkül, teljes egészében önmaguk végez
nek. A táblázat alapján az a kép alakul ki bennünk, hogy az egyes tevékenysé
gek esetében igencsak eltér a különböző infézmények jelentősége. Az önellátás 
és a piaci megoldás arányáról megfogalmazhatjuk, hogy előzetes várakozása
inkkal szemben mintha kisebb lenne a háztartásgazdasági önellátás kiterjedtsé
ge. Megállapítható az is, hogy a piaci munka igénybevételének egyik 
előfeltétele a „nagy értékű tárgyak léte” és a „szakszerűség” szükségessége le
het (Jessen et al. 1988).19 A kapcsolathálózatból nyert munka valamennyi faj
tája esetében a fizetségért végzett szolgáltatásnál gyakoribb a szívességből 
történtő munkavégzés. A kapcsolathálón alapuló munkavégzés tehát inkább a 
háztartásgazdasági tevékenység „kibővítéseként”, egyfajta pénzkímélő külső 
forrásként tekinthető.20 Végül megállapítható, hogy nem beszélhetünk egyik 
vagy másik intézmény kizárólagosságáról. Ezek után két tevékenységre nézve 
vizsgáljuk meg, hogy az egyes funkciók ellátása során mely háztartások milyen 
megoldási módokat részesítettek előnyben.
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Festés-tapétázás
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A lakáskarbantartás területén viszonylag kevés a rendszeresen előforduló fel
adat. Ezek közül az egyik legelterjedtebb a festés-tapétázás. Kiválasztása mel
lett szólt az is, hogy itt mutatkozott leginkább összefüggés a jóléttermelő 
intézmények és a szocio-ökonómiai jegyek között.21 A festés-mázolás „intéz
ményeinek” településtípus szerinti megoszlása az önerőn és a kapcsolathálón 
alapuló megoldások között mutat különbséget. Városon a háztartások inkább 
saját maguk végzik a munkát (7. táblázat). Az életkor ugyancsak magyarázhatja 
a két változat közötti választást: a fiatalok önmaguk, az idősek pedig a kapcso
lathálón keresztül oldják meg a festést, tapétázást. Ha az iskolai végzettség sze
rint tekintjük az egyes intézmények igénybevételét, akkor egyrészt azt látjuk, 
hogy minél magasabb a megkérdezettek iskolai végzettsége, annál inkább a pia
ci intézményeket veszik igénybe. Másrészt a legalacsonyabb végzettségűek 
egyértelműen az informális kapcsolathálózatot „preferálják”, míg a középesen 
képzettek önmaguk végzik a munkát.

A jövedelmi terciliseket vizsgálva pedig az tűnik ki, hogy a háztartási önellá
tás a jövedelmi helyzettel pozitív összefüggést mutat, az informális és a piaci 
igénybevétel pedig negatívat. Tehát minél jobb jövedelmi pozícióban van egy 
háztartás, annál valószínűbb, hogy tagjai önmaguk végzik el a festést, tapétá
zást. Úgy tűnik, ezzel ellentétes a háztartás pénzügyi helyzetét leíró változó 
hatása. A háztartásgazdaság pénzügyi feszültségeit tekintve megálllapíthatjuk: 
ha gyakoriak a zavarok, akkor elterjedtebb a háztartási önszolgáltatás, ha pedig 
ritkák a financiális gondok, akkor igénybe veszik a piaci intézményeket. A jó 
jövedelmi helyzetben lévők tehát vélhetőleg akkor folyamodnak önellátáshoz, 
ha érzékelik a háztartási költségvetés szűkösségét. A festés-tapétázás területén 
tehát „működni” látszik a feltételezett hatásmechanizmus: a háztartási költség- 
vetés „érzékelt” szűkössége esetén a piaci megoldást az önszolgáltatás váltja 
fel.22 Végül pedig a háztartási önellátás akkor valószínűbb, ha a család na
gyobb és több gazdaságilag aktív tagja van. Ez a jellemzés a háztartási önellátás 
alapjául szolgáló emberi erőforrások fontosságára mutat rá.

Ruhavarrás, illetve -varratás

A varrás, illetve a varratás mellett természetesen sokféle más lehetőség is van a 
ruházkodási szükséglet kielégítésére. A legfontosabb -  ezt a későbbiekben rész
letesen elemezzük is -  a kész ruha vásárlása. Ugyanakkor bizonyos ruhafajták
nál elterjedt azok ajándékozása (gyermekruhák), illetve kölcsönzése is. És 
végül azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ebben a tekintetben is na
gyon eltérő az egyes társadalmi csoportok igényszintje. Mindezeket vegyük te
kintetbe, amikor összevetjük a saját munkát a szolgáltatópiac igénybevételével.
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Ruhát a megkérdezetteknek alig több mint a fele varr otthon, illetve varra
tott varrónőnél. Átlag felett jellemző a két intézmény igénybevétele a fiatalab
bak és középkorúak (18-50 éves), illetve a középső és felső társadalmi helyzet
ben lévők között és a jobb jövedelmi helyzetben lévők csoportjaiban (8. 
táblázat első oszlop). A hátrányosabb helyzetű csoportok számára tehát inkább 
az árupiac (lásd később) adja a ruházkodás kereteit.

Különbség mutatkozik abban, hogy kik készítenek maguknak ruhát, és kik 
fordulnak varrónőhöz. A városi és fiatalabb háztartások inkább vállalkoznak 
arra, hogy maguknak varrjanak, a falusi és idősebb háztartások inkább varrat
nak (8. táblázat). Az iskolai végzettséget tekintve inkább a közepesen képzet
tek közül kerülnek ki az önellátók, az alsó és felső23 fokon iskolázottságúakra 
ez kevésbé jellemző. A fehérgallérosok (vezetők, irodai alkalmazottak), a leg
jobb jövedelmi helyzetben lévők és a pénzügyi gondokkal nemigen sújtott ház
tartások tagjai vannak a legtöbben, akik varratják ruháikat.

Legalább kétféle, egymást talán nem kizáró feltételezés fogalmazható meg a 
ruházkodást illetően. Egyrészt az, hogy a ruhavarrás inkább városban és inkább 
a fiatalok által végzett tevékenység. Elképzelhető, hogy az otthoni ruhavarrás
hoz egyfajta kísérletező hajlam szükséges. Másrészt az is egyértelműen kitűnik, 
hogy ha az anyagi helyzet lehetővé teszi, akkor a háztartás sokkal nagyobb va
lószínűséggel varrat ruhát. De ha az önmaguknak varrók számát a teljes mintá
ra vetítjük, akkor azt kapjuk, hogy a legjobb jövedelműek aránya ugyanolyan 
(40,6%), mint a középső jövedelműeké (41,9%), és mivel az alacsony jövedel
műek kevésbé aktívak ezen a területen, közöttük a legalacsonyabb a maguk 
varrók aránya (33,7%). így feltételezhető, hogy nemcsak a varratás, de a ruha
varrás is a jobb helyzetben lévők lehetősége. A hátrányosabb jövedelmi helyze
tűek számára a ruházkodási szükséglet kielégítésének más módozatai állnak 
nyitva.

Jóllehet nem állíthatjuk, hogy a fentebb elemzett két konkrét szolgáltatás: a 
lakás kifestése és a ruhavarrás ugyanazon háztartásgazdasági logika következ
ménye (erre utal, hogy több változó eltérően alakul), arra azonban példa lehet, 
hogy ezen tevékenységek háztartási keretekben történő, önellátó elvégzése in
kább a városokban és a fiatalabb háztartások körében elterjedtebb. Rétegződési 
kötöttségeiket nem látjuk egyértelműnek. Nem vethető el az a feltételezés, 
hogy a piaci igénybevétel az anyagi helyzet függvényében válik egyre elterjed
tebbé, ám azt is megállapíthatjuk, hogy a vizsgált két „városias” tevékenységet 
nem a legrosszabb helyzetűek végzik leggyakrabban. Inkább a középső, illetve a 
jobb helyzetűek azok, akik ruházkodási igényeiket önmaguk realizálják vagy 
varrónőt vesznek igénybe.
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7. táblázat
Festés és tapétázás a munkavégzés intézményei szerint Balassagyarmaton és környékén 
1994-ben (százalék)

A munkavégzés intézményei 
háztartás kapcsolathálózat piac

összesen 
N =  (100%)

településtípus
Balassagyarmat 48,0 18,1 33,9 277
falvak 41,4 26,9 31,7 249

életkor
18-35 58,9 14,7 33,9 277
26-50 44,6 23,3 32,1 193
51-65 32,1 28,6 39,3 168

iskolai végzettség
8 általános 37,4 35,1 27,5 171
szakmunkásképző 51,5 16,9 31,5 130
középiskola 47,3 16,2 35,9 167
felsőfokú (42,4) (13,6) (44,1) 59

réteg
fehérgalléros 46,6 16,5 46,9 103
kékgalléros 41,2 24,4 34,4 131

jövedelmi osztály
alsó 36,3 28,1 35,6 160
közép 45,6 21,7 32,8 180
felső 54,0 16,5 29,5 176

a háztartás pénzügyei
állandó gond 51,7 22,4 25,9 143
ritka gondok 46,9 21,6 31,5 162
kijönnek 38,9 22,2 38,9 221

háztartástagok száma
1 (22,5) (37,5) (40,0) 40
2 31,4 26,3 42,4 118
3 52,9 14,0 33,1 121
4 51,0 21,0 28,0 157
5 (50,8) (24,6) (24,6) 61
6+ (50,0) (20,0) (30,0) 30

aktívak száma
0 35,8 25,2 39,0 159
1 43,7 24,7 31,6 174
2 51,3 18,8 29,9 154
3 + (60,0) (»2,5) (27,5) 40

teljes minta 44,8 22,2 33,0 527
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8. táblázat
Ruházkodási szükségletek kielégítésének módjai: ruhavarrás és -varratás Balassagyarmaton 
és környékén 1994-ben (százalék)

Varr(at)nak ruhát ki varrja a ruhát? összesen
(a teljes minta N =
százalékában) háztartás tagja varrónő (100%)

településtípus
Balassagyarmat 56,5 72,9 27,1 166
falvak 55,4 63,2 36,8 144

életkor
18-35 62,6 78,0 22,0 109
26-50 58,9 67,2 32,8 119
51-65 45,5 58,8 41,3 80

iskolai végzettség 
8 általános 45,6 64,6 35,4 82
szakmunkásképző 63,5 73,6 26,4 87
középiskola 56,6 69,4 30,6 98
felsőfokú 66,2) (62,8) (37,2) 43

réteg
fehérgalléros 65,2 54,8 45,2 73
kékgalléros 60,4 71,6 28,4 81

jövedelm i osztály 
alsó 46,9 72,0 28,0 82
közép 56,7 73,3 26,7 105
felső 63,7 63,8 36,2 116

megtakarító-e?
nem 53,8 69,9 30,1 239
igen 61,4 62,9 37,1 70

a háztartás pénzügyei 
állandó gond 43,6 76,0 24,0 75
ritka gondok 56,9 77,9 22,1 95
kijönnek 61,0 57,6 24,0 139
teljes minta 56,0 68,8 31,2 (100%)

Vásárlói magatartás: sokszínű kínálat és szegmentálódó 
igénybevétel

A kilencvenes évek fordulóján az árupiac túlkínálatossá vált. E fejlemény új 
lehetőségeket jelentett és jelent ma is a háztartásoknak, hiszen amíg a korábbi
akban vásárlásaikat a sorbanállás jellemezte, a kilencvenes évekre létrejött a 
választás lehetősége és kényszere. Korábban arról dönthetett egy háztartás, 
hogy megvesz vagy sem valamely árucikket, most összevetheti a minőségi para
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métereket, a jótállási biztosítékokat, a „design”-t és nem utolsósorban az ára
kat. Nem beszélve arról, hogy a kereskedelmi intézmények közötti „keresés és 
eligazodás” gyakran részévé vált a háztartások megélhetési stratégiáinak. Vajon 
mi jellemzi Balassagyarmaton és környékén a háztartások árupiaci magatartá
sát? Kutatási koncepciónk kialakításakor úgy gondoltuk, hogy csak túl általá
nos válaszokat kaphatnánk, ha a vásárlási dilemmákról nem tételesen 
kérdezünk.24 Ezért úgy döntöttünk, hogy konkrét árucikkeket választunk ki a 
kérdések tárgyául. Másrészt feltételeztük, hogy a preferenciák valamennyire ki
fejeződnek abban (is), hogy milyen kereskedelmi egységben, milyen üzlettípus
ban vásárolnak a háztartások.2-’ Ennek megfelelően nagyon részletes 
üzlettípus-sort adtunk meg,26 mikor megkérdeztük, hogy hol vásároltak lisztet, 
kávét, mosószert, fehérneműt, könyveket stb. Elemzési feladatnak tekintettük, 
hogy a felsorolt kereskedelmi intézményeket ismerve az üzlettípusok milyen 
csoportjait definiáljuk. Az általunk használt csoportosítás tehát csak egyike a 
lehetségeseknek. Legfontosabb szempontnak azt tartottuk, hogy típusalkotá
sunkban figyelembe vegyük az informális és formális intézmények között meg
húzódó különbségeket, illetve hogy meg tudjuk különböztetni a hagyo
mányosabb és „újszerűbb” kereskedelmi intézményeket.27

A háztartások továbbra is a hagyományos üzletekben vásárolnak leggyakrab
ban, és ez minden árucikkre jellemző (9. táblázat). (A kivételt jelentő zöldsé
gek esetében a piac tekinthető a hagyományos vásárlási térnek.) Lényeges kü
lönbségek mutatkoznak azonban abban, hogy az egyes árucikkek esetében 
melyik a második, illetve harmadik legjellemzőbb üzlettípus. Az alapszükségle
teket kielégítő cikkek esetén (élelmiszer, vegyiáru, kávé, cigaretta) a „diszkont” 
a második legfontosabb kereskedelmi intézmény. E területen, a várttal ellentét
ben, meglepően alacsony a KGST-piacos, utcai vásárlás részaránya. A ruházati 
cikkeket (kabát, ing, fehérnemű) viszont a háztartások egynegye-egyharmada 
KGST-piacokon, vásárokon szerzi be, mintegy egyötöde magánkereskedőnél 
vásárolja meg. A KGST-piaci vásárlásnak még a szerszámok esetében van nagy 
jelentősége. Az „ügynöki vásárlás”, illetve a „katalógusból történő vásárlás” 
magas aránya adja ki a könyvek esetében az „egyéb” kategóriát.



9. táblázat
A különböző vásárlóhelyek igénybevételének megoszlása az egyes fogyasztási cikkek esetében 
(százalék)

26_______________________________________________________________ Spéder Zsolt

Á ru cik k ek
a m egk érd e
zettek  közül 
hány száza
lék vásárolt

ü z lettíp u sok ö ssze sen
N =

(1 0 0 % )h a g y o m á 
n y o s ü zlet

diszkont „m aszek” K G S T - és ha
gyom ányos piac

egyéb

é d e s s é g 87 ,0 6 6 ,3 19,9 4 ,5 2,1 7 ,2 4 8 7
k ávé 91,1 5 9 ,2 26,5 4 ,9 6,5 2,9 5 1 0
cig a re tta 58,4 4 5 ,6 22,6 19,3 8 ,3 4 ,3 3 2 7
liszt 99 ,8 5 0 ,6 41,7 4Д 0,7 2,9 5 5 9
h ú sfé lék 81 ,2 8 0 ,7 10,3 2 ,0 3,5 3,5 455
z ö ld sé g e k 52,7 1 5 ,9 1,4 8,1 71 ,2 3,4 295
m o só szer 99,1 5 2 ,2 38,6 3 ,8 2,5 2,9 55 9
k ozm etik u m ok 79,6 5 8 ,7 19,7 7 ,8 3,4 10,3 44 6
feh érn em ű 96,1 5 6 ,3 - 4,6 35,3 3,7 53 8
ing, b lúz 92 ,0 4 7 ,6 - 12,6 36,1 4,7 515
k abát 87 ,9 5 2 ,2 - 17,3 23,8 6,7 4 9 2
c ip ő 94,5 5 9 ,2 - 14,2 21,6 4,5 5 2 9
k ön yv 63 ,9 6 8 ,2 - 1,4 8 ,9 21,5 3 5 8
m űszak i cikk 78,2 83,1 0,9 2 ,3 6,8 6,8 4 3 8
e lem 90,5 7 7 ,5 8,5 4 ,3 7,3 2,4 50 7
szerszám 58,6 5 3 ,4 0,3 1,2 32,0 13,1 3 2 8

Nem tudhatjuk pontosan, hogy az egyes üzlettípusokhoz milyen preferenciák 
tartoznak. Azt feltételezzük, hogy a „diszkontban” történő vásárlás általában 
alacsonyabb árszínvonalat, s némiképpen szűkebb kínálatot jelent. Aligha kö
vetünk el hibát, amikor azt állítjuk, hogy a KGST-piacon történő vásárlást az 
alacsony ár és minőségi színvonal jellemzi, és nincs lehetőség semmilyen fo
gyasztóvédelmi (re)akcióra (jótállás, cserélehetőség).

Jól ismertek a háztartások krízishelyzetben történő alkalmazkodásának már 
bevettnek tekinthető megközelítései (Caplovitz 1984; Sik 1995; Spéder 1994ű). 
Balassagyarmati vizsgálatunkban a hagyományos kérdések mellett újakat is fel
tettünk. Azt feltételeztük ugyanis, hogy jó néhány árucikk esetében más válasz
tása is lehet a háztartásnak, mint a vásárlás, illetve a halasztás. Ha az árucikk 
osztható, vehet belőle kevesebbet, ha pedig széles kínálattal találkozik, lehető
sége nyílik az ár és a minőségi preferenciák érvényesítésére. Megteheti azt is, 
hogy az egyik árucikk esetében az egyik lehetőséget választja, a másik cikk ese
tében pedig egy másfajta fogyasztási megoldást részesít előnyben. Ezek az al
ternatívák lebegtek a szemünk előtt, amikor megfogalmaztuk a fogyasztási 
szükséghelyzetekre vonatkozó kérdésünket. Úgy ítéltük meg, hogy kérdésünket 
viszonylag konkrét és vélhetőleg sok háztartás által gyakran vásárolt termékek
re tesszük fel: a pékáruk, tejtermékek, felvágottak, hús, édességek, szeszes ita
lok árucsoportjait választottuk.29 Annyit tettünk tehát, hogy a lemondás vagy 
gond nélküli szükségletkielégítés dichotómiáját „felpuhítottuk” az ár-, illetve 
minőségi preferenciát is képviselő lehetőségekkel. Arra is felhívjuk a figyelmet, 
hogy a válaszok vélhetőleg nemcsak az alkalmazkodás megtörtént módját jel
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zik, hanem a preferenciák és a fogyasztási alkalmazkodás(ok) együtteséről is 
számot adnak.

10. táblázat
Alkalmazkodás és preferenciák fogyasztási szükséghelyzetben (százalék)

Mit tettek, ha kevesebb volt a pénzük? Összesen
árucikkek mindig 

jut rá
kevesebbet

vettek
olcsóbbat

vettek
lemondtak

róla
(N =100% )

pékáru 73,9 14,5 10,0 1,6 552
tejtermék 73,8 13,5 10,9 1,8 542
felvágott 37,2 31,0 23,1 8,7 506
hús 35,2 39,8 16,9 8,0 437
édességek 25,8 37,3 10,2 26,7 450
szeszes italok 20,7 27,8 8,5 43,0 363

Adataink megoszlása egybevág a szükségletek hierarchiájáról szóló ismeretek
kel (10. táblázat). Tejre és pékárura a háztartások háromnegyedének „mindig 
jut”, édességekre 25,8 százaléknak, italokra pedig 20,7 százaléknak. Az is kitű
nik, hogy minden árucikk esetében többen választják a „kevesebbet vásáro
lunk”, mint az „olcsóbbat” veszünk lehetőségét. Egyedül a felvágottak vásárlása 
során közelíti meg a szükséghelyzetben „olcsóbbat választók” részaránya az in
kább „kevesebbet vásárlók” hányadát. Ezt talán értelmezhetjük úgy is, hogy 
többen preferálják a minőséget az árakkal szemben.

Végezetül vizsgáltuk, hogy a háztartások vajon kihasználják-e a leértékelése
ket, a téli-nyári vásárt, a nagy tételben vásárlás lehetőségeit. A szubjektív véle
kedés kontrollálása céljából azt is megkérdeztük, hogy történt-e tényleges vá
sárlás is. A háztartások fele-kétharmada figyeli és kihasználja az olcsóbb 
vásárlási lehetőségeket (11. táblázat).

11. táblázat
Egyes vásárlási kedvezmények igénybevétele Balassagyarmaton és környékén 1994-ben 
(százalék)

nagy tételben 
vásárlás előnyeit?

Kihasználja-e a... 
nyári-téli 
vásárt?

leértékelé
seket?

nem 36,6 56,6 43,6
igen 63,4 43,4 56,4
(vásárolt is) (60,1) (27,3) -

összesen 549 560 560

Jóllehet a háztartások vásárlási magatartásának csak egyes vonatkozásait érin
tettük, ám talán ebből is kitűnik, hogy az egyes háztartások változatos módon 
használják ki az újonnan nyílt (illetve régóta fennálló) lehetőségeket. Azt is
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megállapíthatjuk, hogy a háztartások vélhetőleg eltérő elveket követnek a külön
böző fogyasztási cikkek vásárlásakor.

Vásárlói különbségek: a szegényebbek kényszerei 
és a jómódúak lehetőségei

A z  eddigi kutatások csak alig tudták valamely társadalmi csoporthoz kötni az 
üzlettípusokat, illetve a vásárlási stratégia más elemeit. Az látszott elfogadott
nak, hogy minden társadalmi réteg mindenféle üzlettípust használ (Ékes 1992; 
Harcsa 1994). Balassagyarmati vizsgálataink szerint az egyes üzlettípusok, az 
olcsóbb vásárlási lehetőségek kihasználása egyértelműen köthető az egyes tár
sadalmi csoportokhoz.

A kereskedelmi intézmények igénybevételét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy 
a hátrányos helyzetű csoportok egyértelműen a KGST-piacot részesítik előnyben 
(12. táblázat). Ez igaz minden olyan árucikk esetében, amelyekben a KGST-pi- 
acnak egyébként is meghatározó a részesedése30. Ez a preferencia nem függ 
települési, életkorbeli tényezőktől, ugyanakkor egyértelműen kapcsolatban van 
az iskolázottsággal, a jövedelmi helyzettel és a megtakarító képességekkel. 
KGST-piacon az alcsonyabb végzettségűek, az alcsony jövedelműek, a kékgal
lérosok, a megtakarítani kevésbé tudók vásárolnak. A háztartások költségveté
sének feszültségét jelző változónk is azt mutatja, hogy akiknek szűkösek a be
vételei, azok hagyatkoznak leginkább erre a megoldásra. Lényeges különbség 
mutatkozik abban is, kik járnak inkább „hagyományos üzletekbe”, és kik vásá
rolnak inkább „maszeknál, butikban”. A fiatalok, jobb jövedelmi helyzetűek, 
fehérgallérosok, magasabb végzettségűek inkább fordulnak magánkereskedő
höz (12. táblázat). Különösen így van ez a nagy értékű (kabát-) vásárlásoknál.

Vajon kimutathatóak-e az elkülönülés jegyei a háztartások árupiaci maga
tartásának egy másik vonatkozásában, az „olcsó” vásárlási lehetőségek igénybe
vételekor? Tudjuk, hogy sokszor olcsóbb valami (pl. diszkontban), ha többet 
veszünk belőle, vagy ha (szezonális) kiárusításkor, leértékeléskor vásárlunk. 
Nyilvánvaló, hogy a rosszabb jövedelmi helyzetűeken segítene, ha ki tudnák 
használni ezeket a lehetőségeket. így várható, hogy ők különös gonddal „kere
sik” a lehetőségeket és próbálnak „eligazodni”. De tudjuk azt is, hogy mindkét 
esetben pótlólagos pénzügyi erőforrásokra van szükség, hiszen ezen áruk meg
vásárlása azt jelenti, hogy a fogyasztási kiadásokat előre kell hozni, és a jövőbe
li fogyasztásainkat mai jövedelmünkből kell fedeznünk.

A jobb társadalmi helyzetben lévők (a magasabb végzettségűek és magasabb 
jövedelműek) gyakrabban élnek az említett olcsóbb vásárlási lehetőségekkel 
(13. táblázat). Természetesen az egyes vásárlási opciók realizálása között van 
különbség. A „nagy tételben” vásárlás egyedül a jövedelmi helyzettel függ ösz- 
sze. A téli, nyári vásár és a leértékelések kihasználása összefüggésben van a
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jövedelmi helyzet mellett az iskolai végzettséggel, sőt az életkorral is. Balassa
gyarmat és a környező falvak között nem mutatható ki lényeges különbség. Az 
is kitűnik, hogy a háztartásban élő aktívak számának növekedésével és egyben 
a háztartásnagyság növekedésével emelkedik az olcsóbb vásárlási lehetőségeket 
kihasználók részaránya. A jövedelmi hatás mellett tehát itt is megmutatkozik a 
skálahatás.

A vásárlói magatartás két területének áttekintése után megállapíthatjuk, 
hogy a vásárlói magatartásban egyértelmű differenciálódás tapasztalható. A kü
lönböző társadalmi csoportok eltérő helyen és másképpen vásárolnak. A jómó
dúak előnyben részesítik a magánkereskedőket, a szegények viszont a KGST- 
piacok kínálatára vannak utalva. Persze a hagyományos üzletekben vásárolnak 
még mindig a legtöbben, és például a fehérnemű-vásárlás esetén az elkülönülés 
ezen üzlettípus és a KGST-piac között történik. Az olcsóbb vásárlási opciók 
elvileg mindenki számára nyitottak, ám a gyakorlatban a jobb helyzetűek tud
nak élni velük. A hatásmechanizmus vélhetőleg a föltételezett: a nagy tömegű 
vásárláshoz, a fogyasztás megelőlegezéséhez, a raktározáshoz szabadon rendel
kezésre álló (és jelentékeny mennyiségű) pénzre, megtakarításra van szükség 
(Jessen et al. 1988).
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12. táblázat
Kereskedelmi intézmények igénybevétele ing- és blúzvásárlás során társadalmi csoportok 
szerint, Balassagyarmaton és környékén 1994-ben (százalék)

Kereskedelmi intézménytípusok összesen)
hagyományos „maszek” KGST-piac N =

üzlet (100%)
településtípus
Balassagyarmat 49,3 15,3 35,4 268
falvak 50,9 10,4 38,7 222

életkor
18-35 42,6 20,1 37,3 169
26 -5 0 50,5 12,8 36,7 188
51-65 57,3 5,3 37,4 131

iskolai végzettség 
8 általános 45,9 4,1 50,0 148
szakmunkásképző 52,9 12,4 34,7 121
középfokú 50,9 16,1 32,9 161
felsőfokú (50,8) (29,5) (19,7) 61

réteg
fehérgalléros 46,3 25,0 28,7 108
kékgalléros 46,6 13,0 40,5 131

jövedelm i osztály 
alsó 46,2 3,8 50,0 132
közép 52,0 10,3 37,7 175
felső 51,4 20,6 28,0 175

megtakarított-e?
nem 51,2 9,9 38,9 383
igen 44,3 25,5 30,2 106

háztartás aktivitása 
csak inaktívak 51,6 8,7 39,7 126
aktívak is 49,4 14,8 35,8 365

a háztartás pénzügyei 
állandó gond 42,1 5,6 49,3 140
ritka gondok 49,4 11,1 39,0 154
kijönnek 56,1 17,9 26,0 196
teljes minta 49,6 13,3 37,1 (100%)
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13. táblázat
A z olcsó áru vásárlási lehetőségeinek kihasználása az egyes társadalmi rétegek szerint 
(százalék)

Azok részaránya, akik kihasználják összesen
a nagy tételt téli vásárt árleszállítást N =  (100%)

településtípus
Balassagyarmat 62,9 50,7 59,7 286
falvak 63,7 35,0 52,5 262

életkor
18-35 69,2 54,5 68,8 172
26-50 63,8 46,5 56,5 199
51-65 56,6 28,8 43,8 175

iskolai végzettség 
8 általános 59,1 31,0 48,4 181
szakmunkásképző 65,9 42,8 56,9 138
középfokú 64,9 47,4 62,6 168
felsőfokú (66,1) (69,2) (61,5) 62

réteg
fehérgalléros 67,6 64,3 65,2 108
kékgalléros 66,2 40,1 60,7 136

jövedelmi osztály 
alsó 54,3 29,0 43,1 173
közép 64,1 41,8 59,4 184
felső 71,7 58,5 66,5 180

megtakarító-e
nem 62,1 41,0 52,6 114
igen 68,1 53,5 71,7 444

aktívak száma
0 57,5 27,6 41,4 167
1 61,3 47,4 59,3 186
2 66,2 52,8 69,4 157
3 (57,2) (53,7) (55,0) 39

a háztartás pénzügyei 
állandó gond 59,9 38,9 45,3 157
ritka gondok 62,2 49,4 65,1 164
kijönnek 67,0 42,4 58,1 227

Összefoglalás: rétegződés, településhez való kötődés és skálahatás

A háztartásgazdaság egyes területeinek elemzését követően feltehetjük újra a 
kérdést: vajon mely rétegekre jellemző leginkább az önellátó termelés, vagy 
megfordítva: a háztartásban saját célra végzett munka hogyan módosítja az el
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sődleges strukturális folyamatokat. Továbbá: kik és hogyan vesznek részt a vá
sárlási folyamatokban.

A piac szerepének differenciált, sőt szegmentált volta minden területen 
egyértelműen kimutatható. Egyrészt magától értetődő, hogy minél jobb anyagi 
és társadalmi helyzetben van valaki, annál inkább a piacról él a háztartásgazda
sága. Másrészt a különböző helyzetben lévők más és más részpiacot vesznek 
igénybe, eltérő „helyekre” járnak vásárolni. A jobb jövedelműek a magasabb 
minőségi jegyekkel rendelkező és/vagy divatosabb cikkeket árusító üzleteket 
részesítik előnyben, a hátrányos helyzetűeknek pedig nincs más lehetőségük, 
mint hogy az alacsony árszínvonalú, bizonytalan minőségű kínálatot nyújtó 
KGST-piacon vásároljanak. Harmadrészt, az alkalmi leárazásokat, a nagy tö
megű termékek vásárlásakor adott árengedményeket a tartalékokkal, megtaka
rításokkal rendelkező jómódúak tudják kihasználni.

A háztartásgazdaságban végzett önellátó jellegű termelés viszont nem magya
rázható egységes logikával. Ez a tevékenység vélhetően többféle motívum 
együttes hatásának eredménye (Pahl 1984). Az egyes tevékenységek elemzését 
követően három magyarázó elv gyakorlati hatását tapasztaltuk. Ezek: a telepü
léshez kötöttség, a rétegződési hatás és a skálahatás.

A város és a falu eltérő feltételeket jelent a háztartások mindennapi megél
hetéséhez. Egyrészről a településhez kapcsolható élet- és lakókörülmények a 
háztartásgazdaságok számára meghatározzák a „működési feltételeket”, más
részt a megélhetés múltban gyökerező mintái is kötődnek a „helyhez” (Jessen 
et al. 1988; Kuczi 1996). Természetesnek számíthat, hogy a falvakban kiterjedt 
és intenzív önellátó élelmiszer-gazdálkodás folyik, ám a városban más területe
ken alakult ki az átlagosnál kiterjedtebb öntevékenység. Az önellátó élelmi
szer-termelés „falusi” jellegével szemben a varrást és a festés-tapétázást nevez
hetnénk akár „városias” önellátó és önkiszolgáló tevékenységeknek. Mintha 
különbség mutatkozna a falusi, illetve városias önellátás motivációiban is.

Nem könnyű megfogalmazni a végkövetkeztetést a rétegződés és az önellá
tás tekintetében, hiszen a feltárt összefüggések nem egy irányba mutatnak. Azt 
mindenképpen megállapíthatjuk, hogy az intenzív önellátás nem a hátrányos 
helyzetben lévők háztartásgazdaságait jellemzi. Ha a legszegényebbek végeznek 
is otthon fizetetlen munkát, az kevésbé kiterjedt, mint a jómódú háztartások 
esetében. Nem állíthatjuk azt sem, hogy az intenzív otthoni munka a legjobb 
helyzetűeket jellemzi, hiszen ők, ha nem is hagytak fel az önellátással, de amint 
lehet, kilépnek a fogyasztói piacra is. Nem beszélve arról, hogy a városi jómódú 
háztartások egyértelműen a piacról élnek. E logika szerint talán nem járunk 
messze az igazságtól, ha azt feltételezzük, hogy a háztartásban végzett fizetet
len munka a középes helyzetűeket jellemzi leginkább.

Végül nem hagyhatjuk figyelmen kívül a skálahatást sem. A nagyobb háztar
tásban nemcsak a szükségletek kiterjedtebbek, de nagyobb és differenciáltabb 
munkavagyonnal is rendelkeznek. így nem meglepő, hogy az alkalmanként
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megmutatkozó összefüggések a nagyobb háztartások intenzívebb önellátását je
lezték.

A három hatásmechanizmus egymáshoz való viszonyáról az elemzés során az 
a kép bontakozott ki előttünk, hogy jelentőségük az egyes tevékenységek szint
jén igen, de a teljes háztartásgazdaságot tekintve nem rangsorolható. Mindez 
több kérdést is felvet, amelyek közül egyet szeretnénk cikkünk befejezéseként 
feltenni. Ha ugyanis a háztartásgazdaság eljárásait egymástól különböző logiká
ra alapozva érthetjük meg, akkor ez arra (is) figyelmeztet(het), hogy csínján 
kell bánnunk minden olyan elképzeléssel, amely a háztartásgazdaság működé
sét, a mindennapi megélhetés eljárásait egységes modell alapján kívánja leírni. 
Persze nem zárhatjuk ki annak lehetőségét sem, hogy más, a kutatásban nem 
vizsgált magyarázó elv húzódik meg az említett önellátó tevékenységek mögött. 
Amíg azonban ez nem bizonyosodik be, érvényes marad számunkra a nem túl 
„szép és érdekes” eredmény: a mindennapok megélhetése sokféle motívum 
együttes hatása eredményeként formálódik ki.

Jegyzetek

1 Л kutatást az OTKA finanszírozta (F 4610).
9

E cikk a kutatás eredményeit összefoglaló zárótanulmány felhasználásával készült (Spé- 
der 1995). A kutatásban a közreműködtek a BKE hallgatói. Többeknek tartozom köszö
nettel. Először is Herczeg Hajnalkának, Tyekvicska Árpádnak és a helységek polgármes
tereinek, akik a terepen segítették munkámat. Másodszor kitartó diákjaimnak, Nagy 
Ildikónak és Záhonyi Mártának, akik a kutatás minden fázisában részt vettek. És végül, 
de nem utolsósorban köszönettel tartozom Andorka Rudolfnak, Harcsa Istvánnak, Len
gyel Györgynek, Molnár Lászlónak, Sághi Gábornak, Sik Endrének, 'lardos Róbertnak és 
Veress Józsefnek, akik részt vettek a zárótanulmány vitáján, illetve tanulmányomhoz 
megjegyzéseket fűztek, és így nagyban segítették, hogy ez a cikk elnyerje végső szerkeze
tét és formáját.

3 A téma egyes területeiről teljes körű áttekintést ad Sik 1989. A mindennapi élet ökonómi
ája című válogatásban (KJK, 1993) magyarul olvashatunk részleteket a későbbiekben 
említendő szakirodalomból.

4 A  jóléttermelő intézmények viszonyáról Gershuny és Glatzer említett munkái mellett 
lásd Sik 1988; Glennerster 1991; Spéder 1991.

5 Nem foglalkoztunk jó néhány olyan diszciplínával, melyek úgyszintén hozzájárultak ah
hoz, hogy a modern társadalmakban működő háztartásgazdaságok vizsgálat tárgyává 
váljanak. Ilyen megközelítések például a „nemzetgazdasági teljesítmények statisztikai 
számbavétele”, a „jóléti állam funkcióinak decentralizálási lehetőségei”, a „szegénység
ben élők életmódja”, a New Home Economics mikroökonómiai modelljei.

6 Tudjuk, hogy a foglalkoztatás rendszerének és a jövedelemszerzés szerkezetének mélyre
ható átalakulása éppúgy hatással volt a Balassagyarmaton és a környékbeli falvakban élő 
családok megélhetésére, mint ahogy az az országos vizsgálatokból ismeretes. D e mivel 
ezen a területen az elmúlt időszakban sokféle kutatás folyt -  gondoljunk csak a Magyar 
Háztartás Panel kutatási projektjére - , a mi vizsgálatunkban nem fektettünk erre külö-
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nős hangsúlyt, csak a legszükségesebb háttérváltozók felől érdeklődtünk. Az informális 
jövedelemszerzési módok elemzése során tapasztaltuk, hogy a nyolcvanas évekhez viszo
nyítva csökkent, de nem tűnt el a mellékjövedelem-szerzés gyakorlata. Továbbra is igaz
nak tűnik, hogy a „több lábon állás” a sikeres alkalmazkodás egyik lehetséges stratégiája 
(Spéder 1993f>).

7Mintánk leírását lásd Spéder 1995. Itt azt kell megemlítenünk, hogy a mintavétel a 18-65 
évesekre korlátozódott.

8 A  növekedés egy része abból adódik, hogy sokan felhagytak a piaci termeléssel, ám ha ezt 
is figyelembe vesszük, akkor is mintegy 5 százalékkal nőtt a kistermelővé válók aránya.

9H a valaki többféle termelést is folytatott, mindig a leginkább piacorientáltat vettük figye
lembe. A kistermelés típusairól részletesebben lásd Kovách 1988; Harcsa-Kovách 1996; 
Spéder 1994b.

10A  „kistermelés” blokk végén feltett kérdés a következőképpen szólt: „A saját termeszté
sű zöldség, gyümölcs stb. mennyire fedezi a család szükségletét?” A válaszlehetőségek 
pedig a következők voltak: „a) csak nagyon kis részét fedezi; b) a zöldség- és gyü
mölcsfogyasztás kb. harmadát fedezi; c) a zöldség- és gyümölcsfogyasztás kb. felét fedezi; 
d )  majdnem teljesen fedezi, csak ritkán vásárolunk zöldséget és gyümölcsöt; e) teljesen 
fedezi, soha nem vásárolunk zöldséget, gyümölcsöt”. Ugyanez volt a logikája a saját 
tenyésztésű állat húsával való ellátottság mérésének.

11 „Nagy részét”, illetve „teljesen fedezi” együtt.
12Piacról élőnek tekintettük mindazokat, akik mind a zöldségtermesztést, mind pedig az 

állattenyésztést tekintve nem vagy alig folytatták az említett tevékenységeket. Önellátók
nak tekintettük azokat, akik majdnem vagy teljesen önellátók voltak mindkét területen.

13A  csak eladásra és az eladásra is termelők együttesen. A  tanulmányban többször előfor
dul, hogy nem közlünk egy teljes táblázatot, csak valamelyik adatsorát. A  táblázatok 
megtalálhatók a már hivatkozott zárótanulmányban (Spéder 1995).

14A  teljes táblázatot lásd Spéder 1995: 32.
15H a a kismértékű kerti termesztést (amikor is a kistermelés csak elhanyagolható hányadát 

fedezi a szükségleteknek) nem hagynánk figyelmen kívül, megállapíthatnánk, hogy az 
idősebbeknek csak kevesebb mint egytizede nem folytat valamilyen kerti gazdálkodást, 
függetlenül attól, hogy falvakban vagy Balassagyarmaton lakik (Spéder 1995: 17).

16A z alacsony elemszám következtében csak a papírmunkát végzőket (vezetők, alkalma
zott értelmiségiek, irodások), illetve fizikai munkát végzőket (szakmunkások, betanított 
és segédmunkások) különböztettünk meg. A tanulmányban őket tekintjük fehér-, illetve 
kékgallérosoknak.

17Itt jegyezzük meg, hogy nagyon is el tudjuk képzelni a másik megközelítést, amely a 
háztartás működésének „nagy projektjeire” koncentrál, így a családgazdaság megalapítá
sára, a gyerekszületésre, a lakásszerzésre vagy házépítésre, a házastársak párhuzamos 
munkapiaci és informális gazdasági karrierjére, a generációs kapcsolatok alakulására, 
esetleg a válásra és annak következményeire stb. Ekkor azonban vélhetőleg érdemesebb 
más módszertani apparátust használni (vö. Jessen et al. 1988).

18A z elemzések során, az alacsony elemszámból adódóan, további összevonásokat eszkö
zöltünk.

19E z látszik különösen a fürdőszoba-felújítás, fűtésszerelés, padlócsiszolás, az autó vizsgára 
való felkészítése stb. esetén.

20Erről lásd bővebben Sik 1988.



21 Más területeken (így pl. parkettázás, mázolás, fürdőszobafelújítás) is mutatkoztak kap
csolatok, ám gyengébbek. Ennélfogva nem teljesen jogosult a festés-tapétázásról mint 
tipikus lakáskarbantartási tevékenységről beszélni.

22Az élelmiszer-ellátás területén éppen a fordított hatásmechanizmust tapasztaltuk (Spé- 
der 1995).

23 Nagyon alacsony az elemszám.
24Ha például megkérdezzük: Ön amikor vásárol, a minőséget vagy az árat részesíti előny

ben? A háztartás ugyanis valószínűleg mindkettőt egyszerre veszi figyelembe. S az is 
elképzelhető, hogy meghatározott árucikkek esetében a minőséget, mások esetében pe
dig az árat tekintik mérvadónak. Sőt, egy meghatározott árucikk esetében is változhatnak 
a preferenciák az aktuális háztartási költségvetés vagy éppen a hangulatváltozás függvé
nyében.

25 Ezzel kapcsolódunk a KGST-piacok itthoni vizsgálatának tradíciójához is (Ékes 1992; 
Harcsa 1994; Sik 1995).

26A lehetőségek: 1. Szlovákia; 2. „ABC áruház”; 3. nagyáruház (Ipoly, Centrum stb.); 4. 
szakosított kereskedelmi egység (Keravill, Röltex stb.); 5. butik, magánkereskedő (zárt 
térben); 6. diszkont áruház; 7. utcán, alkalmi árus; 8. piac, KGST-piac; 9. használt áruk 
boltja, kilós ruhák boltja; 10. ügynök, házaló kereskedő, katalógus, tele-shop; 11. isme
rőstől kézből; 12. egyéb helyen.

27 Felvetődik a kérdés, miért nem különböztettük meg a „hagyományos” üzleteken belül a 
magán-, illetve az állami boltokat. Ezt nem tartottuk sem fontosnak, sem lehetségesnek. 
A frissen privatizált vállalatoknak ugyanis ekkorra még alig változott meg az üzletpoliti
kája, így a megkülönböztetés érdektelen. Emellett lehetetlennek tartottuk, hogy a vásár
lók különbséget tudnak tenni a privatizált és a továbbra is állami szaküzletek között.

28 1994 elején nyílt Balassagyarmaton egy „Plusz” és egy „Profi” diszkont áruház.
29A kérdés így szólt: „Ha valamikor kevesebb volt a pénzük, mint amire szükségük lett 

volna, Önök mit tettek a következő termékek vásárlása esetén?” A következő válaszlehe
tőségeket adtuk meg: 1. lemondunk róla; 2. kevesebbet veszünk; 3. olcsóbbat veszünk; 4. 
erre mindig van pénzünk; 5. nem szoktunk ilyet venni.

30 Ebben a tanulmányban csak az ing- és blúzvásárlás adatait mutatjuk be. A kabát- és 
fehérneművásárlásra vonatkozó adatok megegyező természetűek (Spéder 1995: 44-^47.).
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Laki László

A  „H Á Z T Á JIZ Á S” TEG N A P ÉS M A
(A problémáról egy empirikus kutatás kapcsán)*

A vizsgálatról

Köztudott, hogy a hazai munkanélküliség területileg és településtípusok szerint 
rendkívül differenciált. A nyílt munkanélküliség már megjelenésekor is az or
szág infrastrukturálisan és gazdaságilag fejletlenebb területein és falusias tele
pülésein kezdett sűrűsödni, tömegessé válása idején a „kelet-nyugati” lejtőben 
látványos formát öltött. A későbbi gazdasági és munkaerőpiaci fejlemények -  
az egyik oldalon a külföldi tőkeberuházások, a privatizáció, a munkaerő-keres
let élénkülése, a másik oldalon a gazdaság folytatódó leépülése, a beruházások 
hiánya, a tartós munkanélküliség tömegessé válása -  nem változtattak lényege
sen a már kialakult helyzeten, pontosabban felerősítették és még markánsabbá 
tették a területi-települési különbségeket.

Az elmondottak egyben azt is jelentik, hogy többféle munkanélküliség van. 
Más az a munkanélküliség, amely mögött évszázados iparosodás, több generá
ciós ipari munkásság és munkakultúra, városiasodás stb. húzódik meg, és a „le
maradó” iparágak (pl. bányászat, kohászat) válságához kapcsolódik, és megint 
más az, ahol az iparosodás mindössze néhány évtizede kezdődött el addig falu
sias településeken, tömegeket késztetve a falun élő ipari munkássá válásra, erre 
a sajátos megélhetést, életmódot és munkakultúrát nyújtó „fél-proletár” stá
tuszra. Ugyanaz a munkanélküli élethelyzet tehát a jelzett történeti és fejlődés
beli körülményektől függően merőben eltérő megélhetést, erőforrásokat, élet- 
lehetőségeket és kitörési esélyeket kínál az érintettek számára, illetve ők 
maguk is másként élik meg, értelmezik és értékelik helyzetüket, és eltérő élet- 
stratégiákat követnek.

A fenti szempontok és megfontolások figyelembevételével mi arra vállalkoz
tunk, hogy a magyar gazdaságban és munkaerőpiacon végbement drámai folya
matok sajátos típusát próbáljuk meg leírni. Nevezetesen, arra kerestük a vá
laszt, hogy vajon mi történik egy olyan térséggel és lakóival, amely a hetvenes

A kutatás az Aktív Társadalmi Alapítvány és az Institut für die Wissenschaften vöm 
Menschen támogatásával készült. A vizsgálatban részt vett Simon János szociológus.
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évekig döntően mezőgazdasági jellegű volt, majd ezt követően iparosították, 
hogy aztán a kilencvenes évek válságkörülményei közt bezárják az oda telepí
tett üzemeket és a dolgozókat elbocsássák. Másként fogalmazva: az államszo
cialista redisztribúció sajátos iparosítási-fejlesztési típusát kívántuk megvizsgál
ni, melynek az volt a fő jellegzetessége, hogy az érintett településeket és 
mikrokörzeteket az addigi fejlődési pályáról külső tőkeallokációval kilendítet
ték a gyors iparosodás irányába, majd néhány évtizedes iparosodás után, a ki
lencvenes évek eleji gyárbezárásokat követően megtört ez a fejlődési szakasz. 
Ettől kezdve az érintett települések új fejlődési pályára kerültek-kényszerültek, 
amelyről ma még -  néhány évvel a helyi ipar összeomlása után -  korai lenne 
ítéletet mondani. Annyi mindenesetre bizonyosan állítható, hogy az iparosodás 
irányzata lelassult, dinamikája megtört, államosított formája véget ért; de hogy 
csupán időleges megtorpanásról van-e szó, avagy hosszabb stagnálásról, netán 
fejlődésbeli megrekedésről, esetleg új fejlődési irányzat kialakulásáról -  egyelő
re nem lehet tudni. Az is bizonyosnak látszik, hogy az elmúlt évtizedekben 
ipari bérmunkássá váló, életvitelüket, életmódjukat, munkahelyi karrierjüket 
stb. ekként szervező emberek a gyárak bezárását és elbocsátásukat követően 
szintén merőben új munkaerőpiaci, elhelyezkedési és megélhetési körülmények 
közé kerültek. Egyfelől kérdés, hogy az évtizedes iparosodás kínálta megélheté
si és fejlődési irányhoz képest a jelzett ipari tőkekivonás, az ezt követő töme
ges elbocsátás, a magas és tartós munkanélküliség, és persze a földek magántu
lajdonba adása milyen megélhetési alternatívákat és lehetőségeket kínálnak 
számukra. Tovább tudnak-e és akarnak-e haladni a bérmunkás- vagy alkalma
zotti lét irányába, vagy élve a lehetőséggel, a mezőgazdasági kistermelés irányá
ba tájékozódnak, esetleg a bérmunkáslét és a mezőgazdasági önellátás és kis
termelés fél-proletár állapot kombinációját lesznek-e kénytelenek folytatni; 
netán az állami segélyek és az alkalmi munka „kettősségére” kényszerülnek 
építeni további életüket. Másfelől kérdés, hogy maguk az érintettek milyen 
erőforrásokkal rendelkeznek; miként élik meg és értékelik léthelyzetüket és le
hetőségeiket; milyen személyes vagy családi értékek és törekvések mentén szer
vezik életüket, és milyen túlélési és kitörési stratégiákat követnek.

A vázolt iparosítási-iparosodási típus kutatásra alkalmas helyszínei közül végül 
is az ország közepén elhelyezkedő „perifériára” esett a választásunk, mivel sa
játos történeti fejlődése miatt ideális terepnek látszott a vizsgálat lebonyolítá
sára. A mikrokörzet (Kunhegyes, Tiszabura, Tiszaroff, Tiszagyenda, Tomaj- 
monostora, Abádszalók) az ország közlekedési makroszerkezetének a gerincét 
képező erővonalak között helyezkedik el, eléggé nagy távolságra ezektől a fo
lyosóktól. Északon a Budapest-Hatvan-Miskolc, délen a Budapest-Szolnok- 
Debrecen forgalmi folyosók -  vasút és közút -  fogja közre. Ezt a két
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gerincvezetéket néhány kevéssé használt vasúti szárnyvonal köti össze. Ez a tér- 
szerkezeti állapot a múlt század második felében alakult ki a kapitalizálódás 
előrehaladtával és az ezzel együtt járó vasúthálózat kiépítésével. A fő forgalmi 
folyosókra való csatlakozás igényét és szükségletét kezdettől fogva megjelení
tette és politikailag artikulálta a mindenkori helyi hatalom, azonban e téren 
alapvető áttörést az elmúlt évszázad során nem sikerült elérniük az érintett 
településeknek.

Márpedig a kapitalizálódás megindulásától kezdve az egyes települések és 
mikrokörzetek fejlődési lehetőségei és dinamikája egyre inkább a jelzett térbeli 
folyosókhoz és gerinchálózatokhoz való csatlakozástól függtek. A falusi térsé
gek átalakulása és fejlődése ott mutat nagyobb dinamikát, ahol sikerült a gyor
san fejlődő városokhoz, forgalmi és térszerkezeti folyosókhoz csatlakozniuk. A 
vázolt erővonalak tehát egyben a gazdaság koncentrálódásának az erővonalai 
is, és így jelzik a rajtuk kívül eső települések és területek gazdasági súlytalano- 
dását és „perifériává” válását is.

Nos, az általunk vizsgált mikrokörzet -  egy város és a körzetében elhelyez
kedő öt község -  ilyen „periférián” helyezkedik el, hiszen az elmúlt évszázad
ban lezajlott iparosodási, kapitalizálódási, infrastrukturális fejlesztési stb. folya
matokhoz alig és gyengén kapcsolódott. Az első jelentősebb tőkebefektetésre 
csupán e század hetvenes éveinek elején került sor. Ekkor létesítettek az egyik 
településen egy több száz főt foglalkoztató híradástechnikai üzemet, amelyet 
aztán a nyolcvanas évek közepéig mintegy ezer fős nagyvállalattá fejlesztettek. 
Az „elmaradottságra” és „megkéscttségre” nemcsak a jelzett ipari beruházás 
csaknem évszázados „megkésettsége” utal, hanem az ide telepített technika és 
technológia alacsony szintje, a végtermék kizárólag szovjetunióbeli eladhatósá
ga, és persze az is, hogy húsz évvel később az egész beruházás és a rá épülő 
fejlődés összeomlott.

Összeomlott, amennyiben ezt a „nagyüzemet” -  és még néhány kisebb, szin
tén a hetvenes években ide telepített vállalatot -  bezárták, dolgozóit elbocsá
tották, továbbá e települések más cégeinél is jelentős „karcsúsításokra” került 
sor. Pillanatok alatt tömeges -  és a beruházások hiánya miatt -  tartós munka- 
nélküliség alakult ki a körzetben.
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1. táblázat
A  regisztrált munkanélküliek arányának alakulása a vizsgált körzetben, településein, 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében és országosan 1992 és 1995 között (százalékban)

Települések 1992. XII. hó 1993. XII. hó 1994. XII. hó 1995. VI. hó
A 33,4 29,8 23,0 19,8
В 29,3 31,8 22,3 20,7
C 23,7 26,2 27,3 24,4
D 23,9 29,9 25,0 33,3
E 28,3 41,6 36,8 31,3
F 43,7 39,2 28,8 25,5

a körzet átlaga 29,6 29,5 24,6 22,9
a megyei átlag 12,3 16,1 14,5 13,4
az országos átlag 12,3 12,1 10,4 10,1

A táblázat alapján indokolt néhány összefüggésre felfigyelni:
•  ha a megye nem tartozik is a munkanélküliség szempontjából a legrosszabb 

helyzetűek közé, átlaga néhány százalékkal meghaladta az országos átlagot;
•  a vizsgált mikrokörzetben „mért” átlagos munkanélküliség mindvégig maga

san a megyei és messze magasan az országos átlag felett volt;
•  ha az egyes településekkel vetjük össze az országos vagy a megyei átlagot, 

nem egy esetben kétszeres, háromszoros, sőt még ennél is nagyobb különb
ségeket regisztrálhatunk.
Bár a táblázat adatai is lehangoló képet festenek a foglalkoztatási helyzetről, 

a tényleges állapot ennél is rosszabb. Az egyes településeken, ahol a regisztrált 
munkanélküliek aránya alkalmanként elérte a 42-44 százalékot, a tényleges 
munkaerőpiaci helyzet ennél számottevően rosszabb. Például a regisztrált mun
kanélküliek többsége -  60-80 százaléka -  az egyes községekben már 1995 nya
rán is jövedelempótló támogatásban részesült, ami azt jelzi, hogy tartósan ki
szorult a munkaerőpiacról. Hasonlóképpen „keserves” állapotokat tükröz az a 
tény, hogy a helyi munkaügyi hivatal becslései szerint a nem regisztrált munka- 
nélküliek száma 1995 végén körülbelül 2400 fő volt, csaknem annyi, mint a 
regisztráltaké (2600 fő).

A vizsgálat -  mint már jeleztük -  annak a tisztázására irányult, hogy mi történt 
a különböző üzemekből elbocsátottakkal azt követően, hogy kézhez kapták fel
mondólevelüket: azóta el tudtak-e helyezkedni vagy munka nélkül maradtak; 
milyen erőfeszítéseket tettek azért, hogy munkához jussanak; milyen egyéni
családi erőforrásokkal rendelkeznek és ezeket miként működtetik helyzetük ja
vítására vagy megváltoztatására; mi jellemzi anyagi és megélhetési viszonyaikat 
stb. Többségében első generációs ipari munkásokról és téeszekben dolgozókról
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lévén szó, számítani lehetett egyfelől arra, hogy sokan érintettek voltak a ház
tájizásban, másfelől arra, hogy az új „földreform” eredményeképpen szintén so
kan (ismét) földhöz jutnak. Kutatásunkban ezért súlyt helyeztünk a 
földbirtokban és a mezőgazdasági termeléshez szükséges eszközökben megjele
nő egyéni-családi erőforrások, a háztájizó múlt, az eddigi termelési formák és 
tapasztalatok és a jövőbeni termelési szándékok és lehetőségek feltérképezésé
re. A továbbiakban e kérdéskör néhány összefüggését mutatjuk be a helyi me
zőgazdasági üzemekből (a téeszekből) és a helyi ipari és más termelő egy
ségekből elbocsátottak adatai alapján. (A mezőgazdaságból és az iparból elbo
csátottak megkülönböztetését remélhetően nem szükséges külön is indokol
nunk, mindenesetre az érintett üzemekből elbocsátottak névsoraiból vett 
véletlenszerű mintába 290, illetve 450 fő került be. Végül is a mezőgazdaságból 
elbocsátottak közül 271 fővel és 414 elbocsátott ipari dolgozóval készült érté
kelhető kérdőíves interjú.)

Áttörés a háztáji irányába

A vizsgált mikrokörzet „második gazdaságának” a mezőgazdasághoz kapcsoló
dó szektora egyfelől a téeszek, másfelől a mezőgazdaságon kívüli ágazatok, el
sősorban a jelzett ipartelepítés, fejlődésösztönző hatásainak a függvényében 
alakult.

Az ipartelepítéssel mindenekelőtt számottevően javultak a térség foglalkoz
tatási viszonyai a hetvenes évek elejétől. Sok család életében és jövedelmeiben 
a család nőtagjának az elhelyezkedése hozta a fordulatot -  a „kétkeresős” csa
ládmodell elterjedése -, ugyanis ily módon a családi jövedelmeket alapvetően 
meghatározó kereső-eltartott arány javult jelentősen. Az újonnan elhelyezke
dők, ha nem is városi szintű jövedelmeket biztosító, de az alkalmi munkához 
jutás viszonyaihoz képest biztos, havi rendszerességgel és készpénzzel fizető, 
továbbá szociális ellátást is garantáló álláshoz jutottak. Az ipartelepítés jóté
kony hatásai közé tartozott az is, hogy befolyást gyakorolt a körzetben addig 
kialakult alacsony bérszínvonalra, amennyiben a mezőgazdasági és más helyi 
ipari, szolgáltató stb. munkaadóknak is emelniük kellett a béreket, ha el akar
ták kerülni a munkaerő eláramlását és a termelésüket is veszélyeztető magas 
fluktuáció kialakulását. Hasonlóképpen számottevő befolyást gyakorolt a kör
nyékbeli munkahelyekre az ipari munkakultúra meghonosításával és elterjesz
tésével: a nap meghatározott időszakára és órára előírt munkaidővel; az öt és 
fél, majd az ötnapos heti munkarendre való áttéréssel; az üzemi munkakörül
ményekkel; a technológiai előírásokkal és fegyelemmel; a munka utáni tisztál
kodási és átöltözési lehetőségekkel; az évi szabadsággal, ennek legalább egy
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részét nyáron garantálva; az üzemi étkezéssel vagy az alkalmazottak ünnephez 
kötött ajándékozásával és jutalmazásával.

Mindent egybevéve, az érintett családok pénzbeli bevételei számottevően ja
vultak a hetvenes évektől kezdve, ami lehetővé tette a megélhetésükben és gaz
dálkodásukban addig jelentős szerepet betöltő mezőgazdasági kistermelés le
építését. Ugyanakkor ebbe az irányba kényszerítette őket a feleség, illetve 
általában a család munkaképes korú tagjainak a teljes állású munkavállalása is, 
tekintettel arra, hogy a háztartásban nem maradt „szabad” ember, a napi nyolc 
órás, netán változó műszakú munkaidő mellett pedig nagyobb méretű és idő
igényes mezőgazdasági termelésre nem nagyon nyílt mód. A fiatalok az általá
nosan kötelező iskola befejezése után vagy továbbtanultak középfokú iskolá
ban, vagy elhelyezkedtek, de mind a továbbtanulás, mind a munkavállalás a 
mezőgazdaság elhagyása irányába mutatott. Következésképpen az ő irányultsá
gukra, segítőkészségükre és munkaerejükre sem lehetett igazán építeni a mező- 
gazdasági termelést. Időközben az ipar és a szolgáltatások térhódításával meg
változtak az életmód fontos elemei és a fogyasztási szokások, új értékek 
jelentek meg -  például önkímélőbb, komfortosabb és kényelmesebb életvitel
minták -, és ezek is a mezőgazdasági termelés visszaszorulása irányába hatot
tak. Ebben az időszakban a házhelyek nagysága -  az adminisztratív intézkedé
sek hatására is -  a korábbi, a paraszti gazdálkodás idején általános 600-800 
négyszögöles, majd a későbbi 400 négyszögöles telkekhez képest lényegesen 
csökkent, és a 200 négyszögöles házhelyek váltak általánossá a nyolcvanas 
években. Ez is a ház körüli mezőgazdasági termelés visszaszorulását mutatja, 
hiszen ilyen nagyságú telkeken nagyobb gazdasági épületeket (istállók, gép
színek, pajták, tárolók stb.) nem lehetett és nem is kívántak építeni, illetve 
legfeljebb a háztartási szükségleteket kielégítő zöldség- és gyümölcstermelésre 
nyílt mód.

Ebben az időszakban még a „hagyományos” gazdálkodási elvek és gyakorlat 
hatották át a téesz- és a háztáji gazdálkodást is. A „hagyományok” eleven befo
lyását jelentette a téeszben a paraszti és az uradalmi időkben kialakított „több 
lábon állás” elve, a növénytermesztés egyértelmű alárendelése az állattenyész
tésnek a takarmánnyal való önellátás révén, a növényi -  búza, árpa, kukorica, 
napraforgó, repce, ahol lehetett, cukorrépa vagy gyümölcsös -  és az állattartási 
-  a sertés, juh, szarvasmarha -  kultúrák szinte változatlan összetételű továbbé
lése; továbbá az ipari növények ezen alapelveket nem sértő „maradékföld-elvű” 
termesztése.

A háztájiban ugyanezek a „hagyományok” uralkodtak: a „több lábon állás” 
és a háztartás berendezkedése önellátásra. így a családi fogyasztásra szánt álla
tok -  sertés, tyúk, kacsa stb. -  takarmányszükségletei határozták meg a háztáji 
földön termelt növényi kultúrákat, vagyis a hetvenes évek végéig és a nyolc
vanas évek elejéig a kukorica uralta a háztájikat.
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Bár a téeszek egyesítését követően, a hetvenes évek közepétől felgyorsult a 
gépesítés, megkezdődött a modern, zárt termelési rendszerek kialakítása, a sza
kosított állattenyésztési telepek meghonosítása -  ebben a fiatal és a nagyüzemi 
termelésre kiképzett szakemberek jelentős szerepet játszottak e modernizá
ció és gazdasági racionalizáció még hosszú ideig együtt élt a vázolt „hagyomá
nyos” gazdálkodási és foglalkoztatási alapelvekkel és gyakorlattal. Termé
szetesen kikezdte és számottevően átalakította azt, hiszen a hetvenes-nyolc
vanas évek fordulójának többszakmás traktorosai, kombájnosai, gépszerelői és 
teherautósofőrjei, melléküzemági kőművesei, lakatosai tevékenységszerkezet
ben, szaktudásban, munkaidőben, jövedelmekben, értékrendszerben, törekvé
sekben egyaránt közelebb álltak már az ipari munkássághoz, mint szüleik-nagy- 
szüleik hagyományos paraszti világához. Közülük sokan hetente csakúgy öt na
pot dolgoztak, mint a településen élő, de nem a mezőgazdaságban munkát 
vállaló szomszédaik és ismerőseik, és a megnövekedett szabadidejüket hozzá
juk hasonlóan igyekeztek a korabeli egyéni-családi gyarapodási, fogyasztási és 
szabadidő-eltöltési lehetőségek és minták szerint szervezni. Mindent egybevéve, 
a hetvenes évek közepétől a felgyorsuló gépesítés és a modern termelési rend
szerek meghonosítása mélyreható átalakulást indított el a háztáji és mezőgaz
dasági kistermelés területén.

A leglényegesebb változások egyikeként határozott elmozdulás történt az 
áru- és pénzviszonyok irányába. Ez azt jelenti, hogy a háztájiban is érvényesülő 
„hagyományos” gazdálkodási-termelési elvek és gyakorlat -  például a háztartás 
„több lábon állása”; az önellátásra való berendezkedés; a „maradék”-elvű piac
ra termelés -  mellett megjelentek és teret nyertek az elsősorban vagy kifejezet
ten az árutermelői megfontolásokon és számításokon nyugvó gazdálkodási for
mák. Ha addig az egy hold háztájin termelt kukorica a háztartási felhasználásra 
tartott baromfiak és sertések takarmányszükségletét hivatott biztosítani, most 
az ugyanezen az egy holdon termelt hagyma, mák, tök vagy burgonya már jóval 
meghaladta e háztartások szükségleteit. A termelési cél már kimondottan az 
eladás, az értékesítés volt.

A szakosodás, bizonyos termelési profilok kialakítása szintén az árutermelés 
irányába mutatott. Az évi 80, 100 vagy 200 sertést hizlaló háztájik, illetve az évi 
18-30 ezer csirke kibocsátására alkalmas zártrendszerű kistermelői egységek 
messze túlléptek az óvatos és a „mindenből egy keveset tartó és termelő” pa
raszti mentalitáson. Annál is inkább, mert ezek olykor -  a korabeli átlagjöve
delmekhez képest -  tetemes beruházásokat igényeltek, kölcsönzési és hitelezési 
procedúrákkal jártak együtt, és nem lebecsülendő kockázatot is magukban rej
tettek. Az időjárás, a járványok, a hozzá nem értés, a piaci bizonytalanság vagy 
a termelés ciklikussága egy-egy specializált háztáji esetében meghaladták a „ha
gyományos” paraszti kockázatvállalási hajlandóságot. Ez egyben azt is jelentet
te, hogy az addig kialakult háztáji termelési funkciók -  a család megélhetésé
nek a segítése, a háztartás bizonyos szükségleteinek a naturális kielégítése, az
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„első” gazdaságból származó pénzbevételek részbeni „kiváltása” vagy a család 
pénzbeli jövedelmeinek némi növelése -  mellett olyan új működési célok fogal
mazódtak meg és formák terjedtek el, amelyek a háztájit előbb az „első” gazda
sággal egyenrangú jövedelemszerzési forrásként kezelték, később pedig az 
egyetlenként és legfontosabbként. Azok az agrárszakemberek, akik a nyolc
vanas évek elején az egy hold háztájiból annyi tiszta jövedelemre tettek szert, 
mint az egy évi „első” gazdaságbeli keresetük, vagy azok, akik hatan-heten 
összeállva, háztáji földjeiket egy tagban kivéve dinnyést szerződtettek, már nem 
a háztáji „kiegészítő-kisegítő” szerepében gondolkodtak. Azoknak a csirkések
nek pedig, akik évente 30 ezer darabot dobtak a piacra, már a háztáji volt az 
„első” gazdaságuk, többnyire összehasonlíthatatlanul jobb jövedelmet biztosí
tva számukra, mint a volt „első” gazdaságbeli állásaik.

E változásokban kulcsszerepet játszottak a téeszek, főként fiatal szakem
berek és vezetők. Mindenekelőtt birtokában voltak azoknak a tőkefajtáknak, 
amelyeket a szakirodalom a piacgazdaság viszonyai között is a sikeres vállalko
zói-vállalkozási képességek és feltételek nélkülözhetetlen kellékei közé sorol. 
Egyfelől információkat gyűjtöttek és továbbítottak a háztáji működtetésben 
érintett és érdekelt különböző érdekcsoportok között. Puhatolóztak, ravasz- 
kodtak, figyeltek, hangoskodtak, érveltek, hallgattak és, ha kellett, „elvitték a 
balhét”, de folyamatosan szélesítették a lehetőségeket, latba vetették a rendel
kezésükre álló hatalmi-befolyásolási tőkét, illetve szükség szerint pénztőkét is 
mobilizáltak a fejlesztés érdekében. A háztáji kifejlesztése önálló ágazattá tele
pülések egy részén vagy a környéket behálózó csirke- és sertéstermelési integ
rációk kiépítése e vállalkozói mentalitás, üzleti racionalitás nélkül elképzelhe
tetlen lett volna. Másfelől szükség volt a közép- és felsőfokú képzettségű 
agrárszakemberek tudástőkéjére, amely lehetővé tette addig ismeretlen növényi 
és állati kultúrák, termelési eljárások, gazdálkodási elvek és módszerek megho
nosítását és elterjesztését a környéken. Szakértelmüknél fogva ők vállalkoztak 
az új kultúrák helyi kipróbálására, és ha ezt siker koronázta, a többiek követ
ték, másolták őket. Másként fogalmazva: mintaadók voltak, és ez magában fog
lalta az új növényi és állati kultúrák, az új termesztési eljárások és formák, új 
gazdálkodási-gazdasági megfontolások és szempontok elterjesztése mellett az 
új habitusok, viselkedés-, érték- és életmódminták terjesztését is. És persze 
ezek a falusi rétegek rendelkeztek azzal a kapcsolati tőkével is, amely szüksé
ges volt egyfelől az új szaporító anyagok, törzsállományok, gépek vagy techno
lógiák beszerzéséhez, másfelől a termékek piaci elhelyezéséhez. Az ő gazdasági, 
politikai, szakmai és baráti kapcsolataik révén kerültek be ezekbe a falvakba az 
addig ott ismeretlen kultúrák, és az ő kapcsolataikon keresztül történt a felvá
sárlás és az értékesítés. Ők szerezték meg a piaci információkat a keresletről, 
az egyes termékek árszintjéről, tudták tehát, hogy mit érdemes termelni, és ők 
hajtották fel a felvásárlókat, alkudoztak velük szállítási határidőkről, árakról és 
kedvezményekről.
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A változások további fontos jellemzője volt, hogy a paraszti „hagyományo
kon” nyugvó kukoricázó-sertésező háztájizás a munkaigényesebb, az intenzí
vebb kultúrák irányába mozdult el. A kertészkedésnek nem voltak a környéken 
számottevő hagyományai, a nyolcvanas évek elejétől azonban elterjedt a mák, a 
hagyma, a pritamin-paprika, a héj nélküli tökmag, az uborka vagy a hibridkuko
rica termelése. Ezzel új termelési ismeretek és munkakultúrák is meghonosod
tak az érintett településeken. A mezőgazdasági szakemberek -  barátok, munka
társak, ismerősök -  „találták ki” és vezették be a háztájizó együttműködés új 
formját: többen -  hol csak öten-hatan, hol pedig huszan-huszonöten -  összeáll
tak és a háztáji földjeiken egy tagban és közösen termeltek burgonyát, dinnyét 
vagy cukorrépát. Ez az árutermelésre irányuló háztáji szövetkezés már jelentős 
szervezést és beruházást is igényelt, a résztvevők kockázatvállalása sem volt le
becsülendő, következésképpen az ilyen vállalkozás elképzelhetetlen lett volna 
bizalom és együttműködési készség nélkül.

A mezőgazdasági „második” gazdaság vázolt formái nyitottak és elérhetőek 
voltak a téesz-tagság mellett a falvakban élő lakosság egésze számára. Az ipar
ban, kereskedelemben vagy akár az államigazgatásban dolgozók éppúgy bekap
csolódhattak bármely integrációs rendszerbe termelőként, mint a szövetkezeti 
tagok. És sokan éltek is a lehetősséggel, hiszen az „első” gazdaságból származó 
jövedelmeiket ezzel akár meg is duplázhatták, és így családjaik felhalmozási, 
beruházási és fogyasztási szükségleteit és igényeit jóval rövidebb idő alatt kielé
gíthették, mint csupán az „első” gazdasági kereseteikből. Volt olyan beszélge
tőpartnerünk, aki azt állította, hogy a hetvenes évek elején az egy hold háztáji 
két évi jövedelméből Zsigulira is futotta. Egyik interjúalanyunk -  a vizsgálat 
idején munkanélküli -, háromgyermekes családapa az 1986-os házasságkötés 
idején vett szoba-konyhás családi házának a hitelét (135 ezer forintot) a háztá
jin termelt hibridkukorica egy évi bevételeiből képes volt kiegyenlíteni. Ha a 
hetvenes évek eleji eset akkoriban netán kivételesnek számított is, a nyolcvanas 
években már semmiképpen sem. A háztájizó hibridkukorica-termelés pedig ek
kor már általánosan elterjedt volt egyes téeszek tagsága körében, és jó években 
sokan jutottak százezres nagyságrendű bevételekhez. A kistermelő csirkegyárak 
tulajdonosai vagy az új növényi kultúrák meghonosítása során extraprofitra 
szert tevő termelők kezén számottevő tőkék halmozódhattak fel az évek során, 
melyek akár üzletükbe visszaforgatva, akár más területen befektetve már a vál
lalkozások világát erősítették. „A későbbiekben ők lettek azok, akik leginkább 
mertek az átalakuláskor vállalkozni” -  mondta az egyik interjúalanyunk, és itt 
nemcsak az időközben felhalmozódott vállalkozói ismeretekre, mentalitásokra, 
készségekre és kapcsolatokra gondolt, hanem a felhalmozott pénzekre is.

A mezőgazdasági „második” gazdaság különféle formáinak -  főként a nagy 
volumenű árutermelésnek -  az elterjedése időben, a földrajzi és a társadalmi 
térben egyaránt igen eltérő képet mutatott. Az időbeli és a földrajzi térbeli 
különbségek lemérhetők azon, hogy egyes községekben hallgatólagosan már a
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hatvanas évek végén megjelentek az árutermelő háztájizás bizonyos formái, 
másutt viszont csak fél-egy évtizeddel később. Az „áttörésre” a nyolcvanas évek 
elején került sor, ami ugyan nem szüntette meg a vizsgált települések közti 
eléggé jelentős eltéréseket, mindenesetre a háztáji integrációs rendszerek ki
építésével az érintett falvak vállakozó kedvű polgárai egyetemlegesen bekap
csolódhattak az árutermelésbe, és a lakosság körében elterjedtek a vállalkozói 
minták.

A különböző téeszbeli és falusi társadalmi, munkamegosztási, hatalmi és is
kolázottsági csoportok eltérő módon és mértékben kapcsolódtak be a háztáji
zásba és a kistermelésbe, főként az árutermelő szegmensébe. És ez nemcsak a 
személyes vállalkozói felkészültségtől vagy hajlandóságtól függött, hanem a 
családi és települési hagyományoktól vagy a rendelkezésre álló erőforrásoktól 
is. A háztájizás időszakában jelentős differenciálódás ment végbe a vizsgált fal
vakban a tekintetben, hogy ez a jövedelemszerzési forma milyen súlyt képviselt 
és milyen szerepet kapott az egyes család-háztartások megélhetésében és gaz
dálkodásában.

Az általunk vizsgált, tehát az ipari (az építőipart, kereskedelmet, közleke
dést, egészségügyet stb. is ide értve) és a mezőgazdasági (a téesz melléküzemá
gakat is ide sorolva) munkahelyekről elbocsátott népesség -  lásd a 2. táblázatot 
-  zöme például olyan háztartásban élt az elmúlt évtizedben, amely valamilyen 
szinten foglalkozott mezőgazdasági termeléssel. A zöm azt jelenti, hogy a volt 
ipari dolgozók közel háromnegyedének (73%), a volt téesz-tagok és alkalma
zottak több mint négyötödének (83%) a családja tartott valamilyen állatot vagy 
termelt valamilyen növényt, ha másra nem, legalább saját fogyasztásra. A me
zőgazdaságon kívüli ágazatokból elbocsátottak esetében a mezőgazdasági kis
termelőknek ezt a mintegy háromnegyedes részarányát rendkívül magasnak, 
bár reálisnak tartjuk.

2. táblázat
A z  iparból és mezőgazdaságból elbocsátottak megoszlása az államszocialista időszak háztáji 
és mezőgazdasági kistermelésében való részvétel árutermelői „szintje" szerint (százalékban)

A  háztáji és mezőgazdasági 
kistermelés árutermelői szintje

iparból
elbocsátottak

mezőgazdaságból
elbocsátottak

nem foglalkoztak mezőgazdasági kistermeléssel 27,4 16,6
csak saját szükségletre termeltek 57,0 42,5
saját szükségletre, és ami maradt, eladták 9,7 21,1
saját szükségletre, de volt olyan termék, 

aminek a zömét eladták 3,4 5,2
saját szükségletre, de volt olyan termék, 

amit kizárólag eladásra termeltek 1,5 11,2
csak eladásra termeltek 1,0 3,3
összesen 100,0 100,0

(N=414) (N =271)
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Magasnak tartjuk, amennyiben a kérdezettek háromötöde (60%) főállásban 
csak az iparban, és további egyötöde (19%) az iparban és/vagy valamely más 
nem mezőgazdasági ágazatban dolgozott csupán, vagyis nagyjából négyötödük
nek az „első” gazdaság szintjén semmiféle kapcsolata nem volt a mezőgazda
sággal. És reálisnak annyiban, amennyiben az őstermeléstől való elszakadás 
legtöbbjüknél csak az „első” gazdaságbeli munkavállalás szintjén következett 
be, de nem történt meg, sem a lakóhely, sem a megélhetés, sem az életmód 
vonatkozásában. Első, netán második generációs ipari munkásságról van szó, 
amelynek tagjai az esetek jó részében még az ipari munkavállalás céljából sem 
nagyon hagyták el a falujukat, miként családjuk sem. Ezekben a családokban 
mezőgazdasági, ipari, építőipari, kereskedelmi, egészségügyi stb. dolgozók, is
kolázatlan és szakképzett, fizikai és szellemi foglalkozású családtagok éltek 
egymás mellett és egymást segítve. A lakóhely vagy az onnan napi járásra elér
hető munkahely a mezőgazdaságon kívül kínált munkaalkalmat, ugyanakkor a 
házhoz tartozó telek, az udvar, az ólak, a család kezén lévő egyéb földek, a 
hagyományok, a nem túl magas bérek, a család megnövekedett fogyasztási-be
ruházási törekvései, vagy egyéb „második” gazdaságbeli lehetőségek hiánya -  
mind-mind a mezőgazdasági kistermelés irányába mutattak, és pótlólagos erő
forrásokhoz jutásra ösztönöztek.

A napi nyolc órás vagy a túlórákkal még ennél is hosszabb munkaidő, a 
műszakszám, a bejárási idő hossza, a felszereltség, a pénzbeli erőforrások, a 
mezőgazdasági kistermelés családtagok közti megoszthatósága vagy a háztartás
ban hosszabb-rövidebb ideig „szabad” munkaerő -  például a gyesen lévő fiata
lasszony, nyugdíjas -  szintén befolyásolták a háztájizásban és a kistermelésben 
való részvétel formáját és nagyságrendjét. így aligha meglepő, hogy az iparból 
elbocsátottak között a „saját szükségletre” történő termelési forma volt a legel
terjedtebb (57%), és még az árutermelés irányába elmozdulók zöme is (10%) 
megmaradt a hagyományos paraszti „maradék-elvű” piacozás szintjén. A nyolc
vanas évek kínálta modern árutermelő formákkal tehát számottevően keveseb
ben éltek-élhettek (6%) közülük, mint a mezőgazdaságból elbocsátottak közül 
(20%). A 2. táblázat ugyanakkor azt is mutatja, hogy a mezőgazdasági munka- 
vállalók között is óriási különbségek voltak a háztájizás, illetve a háztáji áru
termelésben való részvétel tekintetében: mintegy kétötödük (43%) csupán a 
háztartási szükségletekre termelt, és további egyötödük (21%) is megelégedett 
a „maradék-elvű” piacra termeléssel. Az adatokból kitűnik, hogy a volt ipari és 
mezőgazdasági háztáj izók és kistermelők háromötöde -  sorrendben 60 és 56 
százaléka -  naponta, további 11, illetve 16 százaléka pedig „otthon tartózkodá
sa idején”, vagyis rendszeresen részt vett a termelésben.
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Rendszerváltás: elbocsátás, földhözjutás, anyagi helyzet

A politikai rendszerváltást követően a vizsgált népesség körében egyrészt meg
nőtt -  legalábbis elvileg -  az esélye a mezőgazdasági (kis)termeléshez szüksé
ges erőforrásokhoz való hozzájutásnak, másfelől nagyobb lett -  az üzemek 
bezárása és a leépítések miatt -  a rászorultság is. Az esély különféle formái a 
szövetkezeti vagyonból való részesedéshez, részaránytulajdonhoz, a kárpótlás 
révén megszerezhető földtulajdonhoz vagy földvásárláshoz kötődtek, a rászo
rultság pedig abból adódott, hogy mind az iparból, mind a mezőgazdaságból 
elbocsátottak közül sokan munkanélküliek lettek, és tartósan kiszorultak a 
munkaerőpiacról. Az alacsony bérek és a magas infláció miatt azonban még a 
munkához jutók sem nélkülözhetik e jövedelemkiváltó és -növelő erőforrások 
igénybevételét.

Az egyik ilyen mezőgazdasági kistermelésre alkalmas erőforrás a telek, ame
lyen a lakóház áll. Ezen, megfelelő nagyság esetén, a háztartás számára leg
szükségesebb zöldségeket, némi gyümölcsöt és burgonyát lehet termelni, illetve 
baromfiakat és sertést -  a magyar háztartásokban legelterjedtebb állatokat -  
lehet tartani. Adataink szerint az iparból és a mezőgazdaságból elbocsátottak 
között egyaránt nagyon alacsony -  sorrendben 12 és 6 százalék -  a telekkel 
nem rendelkező családok aránya a vizsgált falusi vagy falusias településeken. 
Az elmúlt évtizedek foglalkozási szerkezeti, jövedelmi, életmód- és építkezési 
szokásbeli változásai következtében ugyanakkor nagyon magas -  45, illetve 47 
százalék -  a falusi viszonylatban kicsinek számító, vagyis 100-200 négyszögöles 
telkek számaránya. Ismerve a falusi építkezési módot -  a virágos előkertet, a 
kocsibejárásra is alkalmas udvart stb. -  e telkeken hely hiányában nem nagyon 
nyílik mód háztartási szükségletek teljesebb kielégítésére sem. Amennyiben te
hát az érintettek nem rendelkeznek a telkükön kívül más földterületekkel, ez 
esetben nem vagy csak korlátozottan élhetnek a naturális önellátás lehetőségé
vel. Az iparból és a mezőgazdaságból elbocsátottak közti különbségek e tekin
tetben valóban nagyok. Az a tény, hogy az iparból elbocsátottak csaknem négy
ötödének (78%) nincs földje, és további egytizedének (11%) is mindössze egy 
hektár alatti földtulajdona van, azt jelzi, hogy ők visszavonhatatlanul elszakad
tak az elmúlt évtizedekben a mezőgazdaságtól. Ezt támasztja alá az is, hogy az 
alig egyötödnyi földbirtokos több mint fele vétel (30%) vagy öröklés (22%) 
útján jutott a tulajdonhoz, míg a nevesítéssel vagy árveréssel -  sorrendben 17 
és 15 százalék -  csupán egyharmaduk. így aztán az sem okoz meglepetést, hogy 
az érintettek mintegy kétötödének (42%) már 1989 előtt került a tulajdonába a 
föld.
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3. táblázat
A z iparból és a mezőgazdaságból elbocsátottak megoszlása a család-háztartás 
birtokában lévő földterület nagysága szerint (százalékban)

A földterület nagysága az iparból a mezőgazdaságból 
elbocsátottak elbocsátottak

nincs földje 78,4 40,2
1 hektár alatti 10,9 11,1
1,1-1,6 hektár közötti 2,4 14,4
1,7-3 hektár közötti 3,9 20,7
3,1-5 hektár közötti 0,7 6,3
5,1-10 hektár közötti 1,7 3,7
10,1 hektár fölötti 1,3 2,5
ismeretlen 0,7 1,1
összesen 100,0

(N =414)
100,0

(N =271)

Jóllehet, a mezőgazdasági üzemekből elbocsátottak között nagyságrendekkel 
magasabb a földbirtokosok aránya (60%), adataink nem támasztják alá sem a 
rendszerváltó politikusok vágyait és elképzeléseit, sem a politikában és a köz
véleményben a téesz-tagság és általában a falusi lakosság földtulajdonlásáról 
alkotott képet. A 3. táblázat tanúsága szerint ugyanis a téeszekből elbocsátot
tak kétötöde semmiféle földtulajdonnal nem rendelkezik. Ugyanakkor a föld- 
birtokosok egytizedének (11%) is csupán egy hektár alatti, további 14 
százalékának 1,1 és 1,6 hektár, és mintegy kétötödének (21%) 1,7 és 3 hektár 
közötti földtulajdona van. Ezek a birtokméretek természetesen alkalmatlanok 
egy-egy család minden más bevételi forrástól függetlenített és a kor színvonalá
nak megfelelő ellátására.

Ha tehát a mezőgazdasági termelésre alkalmas kétféle földterületet -  a ház
hoz tartozó telket és az azon kívüli, szinte kizárólag szántóföldben megtestesü
lő birtokot -  egymásra vetítjük, akkor azt látjuk, hogy az iparból elbocsátottak 
egytizede (11%) semmiféle földterülettel sem rendelkezik, több mint kéthar
mada (68%) csak a telkével, további egytizede (11%) pedig a telkével, plusz 
egyholdnyi földdel. Ez utóbbi megfelel az államszocializmusban szokásos ház
táji méretnek, és itt húzva meg a határt -  nem mintha azt gondolnánk, hogy az 
1-5 hektáros birtokosok ebből meg tudnának élni -, azt mondhatjuk, hogy az 
iparból elbocsátottak 90 százalékának jottányival sincs többje ebből az erőfor
rásból, mint a rendszerváltás előtt volt vagy lehetett.

A mezőgazdaságból elbocsátottak hasonló erőforrásait azonos módon cso
portosítva a fentieknél kedvezőbb képet kapunk: a földtelenek aránya 4 száza
lék, azok, akiknek csak telkük van, 36 százalékot tesznek ki, akik pedig telek
kel plusz egy hold földdel rendelkeznek, 11 százalékot, vagyis összesen 51 
százalékuknak van olyan nagyságú földbirtoka, amilyen a rendszerváltás előtt is 
volt. A földbirtok-növekedés persze a másik 50 százaléknál sem ad okot a de
rűlátásra, amennyiben ezek zöme is mindössze néhány hektár területtel gyara
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podott. Némileg leegyszerűsítve -  de egyáltalán nem túlozva -  azt mondhatjuk 
tehát, hogy az iparból és a mezőgazdaságból elbocsátottak döntő többségének 
a rendszerváltást követően is többnyire akkora, netán egy-két holddal nagyobb 
földterület áll a rendelkezésére, mint amilyen megfelelt az államszocialista vi
szonyok háztáji és kistermelő gazdaságainak. Ebből adódik a feltételezés, hogy 
az érintett családok megélhetésében és jövedelemszerzésében sem tulajdonít
hatunk nagyobb szerepet és más funkciókat ezen erőforrások működtetésének, 
mint amit az államszocializmus idején betöltötték. (Ezt látszik megerősíteni az 
a tény is, hogy az iparból elbocsátottak 99,8, a mezőgazdaságból elbocsátottak 
96 százaléka semmiféle vagyontárgyat sem hozott ki a téeszből, következéskép
pen náluk e földek megműveléséhez nélkülözhetetlen gép- és eszközállomány
ban sem történt jelentős változás.)

Hogy az érintettek többsége rászorul a megművelhető földterületekre, és ál
talában a háztartás mezőgazdasági termelésére, azt nemigen lehet megkérdője
lezni vagy elvitatni -  lásd a 4. táblázatot -, ugyanis az iparból elbocsátottak 
egyharmadának sem (31%), a mezőgazdaságból elbocsátottak alig több mint 
egyharmadának (36%) volt munkája a kérdezés időpontjában. A többség tehát 
kiszorulván a munkaerőpiacról, valamilyen állami ellátásban részesült, vagy in
aktívvá vált. Feltűnően magas közöttük a tartós munkanélküliek aránya, akik
nek a fő megélhetési forrását már nagyon hosszú ideje a munkanélküli ellátás 
jelentette: a jövedelempótló támogatásban részesülők az iparból elbocsátottak 
között a legnépesebb (41%),a mezőgazdaságból elbocsátottak között pedig a 
második legnépesebb (31%) csoportot alkotják. Okkal feltételezhető, hogy a 
vizsgálat idején a munkanélküli járadékban részesülők zöme is hasonló sorsra 
fog jutni. Láthatóan a nyugdíj, előnyugdíj és leszázalékolás is többeknek kínált 
„kitörési” lehetőséget szorult helyzetükből, jó néhányan pedig -  más alternatí
va híján -  háztartásbeliek, eltartottak lettek.
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4. táblázat
A z iparból és a mezőgazdaságból elbocsátottak megoszlása jelenlegi társadalmi státuszuk 
szerint (százalékban)

Jelenlegi „társadalmi státusz” az iparból a mezőgazdaságból
elbocsátottak elbocsátottak

állásban van (dolgozik 30,6 36,2
munkanélküli járadékon van 6,6 13,3
jövedelempótló támogatásban részesül 41,0 30,6
közhasznú foglalkoztatásban vesz részt 1,0 U
háztartásbeli, eltartott 4,9 4,1
gyesen, gyeden van 5,6 2,6
nyugdíjas, előnyugdíjas 4,9 4,5
leszázalékolt 4,4 5,9
egyéb 1,0 1,7
összesen 100,0 100,0

(N =414) (N =271)

Az iparból elbocsátottak felének, a mezőgazdaságból elbocsátottak kétötödé
nek (41%) 7 ezer forint vagy kevesebb a havi keresete. Ha 10 ezer forintnál 
húzzuk meg a határt -  ami ma igazán nem mondható magasnak akkor az 
iparból elbocsátottaknak több mint a kétharmada (69%), a mezőgazdaságból 
elbocsátottaknak pedig csaknem háromötöde (56%) sorolható ide. Persze az 
ennél magasabb jövedelműek sem nagyon dicsekedhetnek, mivel zömük -  az 
előbbi felsorolás rendjében 17 és 25 százalék -  11 ezer és 19 ezer forint között 
keres, és csak egy kisebbség -  sorrendben 5 és 8 százalék -  e fölött.

A volt ipari dolgozók egy százaléka, a volt mezőgazdasági dolgozók öt száza
léka tudott az elbocsátását követően azonnal elhelyezkedni. Azok aránya, akik 
rövidebb-hosszabb munkanélküli állapot után ismét munkába álltak, mindkét 
csoportnál 25 százalék, míg a munkanélküli és a munkavállalói státuszt több
ször is megváltoztatóké az iparból elbocsátottak körében 7, a mezőgazdaságból 
elbocsátottaknál pedig 20 százalék (azért ilyen magas, mert a téeszek tagjaikat 
éveken át télen munkanélküli ellátásra küldték, majd a tavaszi munkáktól 
kezdve ismét alkalmazták őket, és így a törvényesen előírt járadék idejét több 
éven át merítették ki). A legnépesebb csoportot azok alkotják, akik az elbocsá
tásukat követően folyamatosan munkanélküliek maradtak: ők az iparból elbo
csátottak 47, a mezőgazdasági elbocsátottak 31 százalékát teszik ki. Rendkívül 
alacsony (1-5%) azok aránya, akik az elbocsátásukat követően egyáltalán nem 
voltak munkanélküliek, illetve rendkívül magas (31-47%) a folyamatosan mun
ka nélkül maradóké -  ami arra enged következtetni, hogy az érintettek döntő 
többsége túl hosszú ideje él olyan kereseti körülmények között, amelyek 
ugyancsak indokolttá teszik a mezőgazdasági termelés valamilyen formáját. Ezt 
ők maguk is így ítélik meg: az iparból elbocsátottak háromötöde úgy látja, hogy 
a munkanélkülivé válása óta családja anyagi-gazdasági helyzete „romlott”, és 
további egynegyede (26%), hogy „számottevően romlott”, csupán 9 százalékuk
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mondta azt, hogy „változatlan maradt”, illetve 2 százaléka, hogy „javult”. Ha
sonló arányokat találunk a mezőgazdaságból elbocsátottak között is: 50 száza
léké „romlott”, 30 százaléké „számottevően romlott”, 14 százaléké „változatlan 
maradt” és mindössze 3 százaléké „javult”. Nem véletlen tehát, hogy az iparból 
elbocsátottaknak csaknem a fele (47%) családja anyagi helyzetét az „éppen 
megélünk”, 28 százaléka a „rossz, gyakran vannak anyagi gondjaink” és további 
14 százaléka a „nagyon rossz, napi megélhetési gondjaink vannak” kifejezések
kel minősítette. A mezőgazdaságból elbocsátottak kétötöde (39%) vélte úgy, 
hogy családja anyagi helyzetére az „éppen megélünk”, 28 százalékuk, hogy a 
„rossz, gyakran vannak anyagi gondjaink”, és 19 százalékuk, hogy a „nagyon 
rossz, napi megélhetési gondjaink vannak” minősítés illik a legjobban.

A „háztájizás” a rendszerváltás után

A fenti kérdésekkel azért foglalkoztunk részletesebben, mert a kérdezettek tár
sadalmi státusza, jövedelmi és anyagi helyzete nem csupán a mezőgazdasági 
kistermelésre való rászorultságot illetően perdöntő, hanem az ezzel való élés 
lehetőségeit illetően is. Az eddigi -  főként az államszocializmusbeli -  tapasz
talatok azt mutatták, hogy a háztájizással és mezőgazdasági kistermeléssel fog
lalkozók körében viszonylag szoros kapcsolat van az érintettek „első” 
gazdasági társadalmi státusza és jövedelmei, valamint a „második” gazdaságbeli 
termelés nagyságrendje és árutermelési szintje között. Ez nem véletlen, hiszen 
a magasabb társadalmi státuszú és jövedelmű egyének általában kiterjedtebb és 
jobb (üzleti) kapcsolatokkal, nagyobb tudással, általános és szakmai ismeretek
kel, és persze több befektethető tőkével rendelkeztek, és ezeket az előnyöket a 
„második” gazdaságukban érvényesíteni és kamatoztatni tudták. A politikai 
rendszerváltást követően számottevő változások mentek végbe a két gazdaság 
szerveződésében és egymásra épültségében, melyek során az említett tőkefajták 
-  a kapcsolati, a tudás- és a pénztőke -  még inkább felértékelődtek. Megszűn
tek vagy jelentősen átalakultak azok az együttműködési, termelési és piacszer
vezési formák, amelyeket a téeszek a háztáji integrációban -  csirke, sertés, 
mák, hibridkukorica stb. -  kínáltak tagjaiknak, alkalmazottaiknak és általában 
a falusi lakosoknak. Már a múlté a csirke- és disznókihelyezés, a tápokkal való 
ellátás.

A mezőgazdasági kistermelésben részt venni szándékozók számára új elem 
az is, hogy e tevékenységüket ma már tőkeberuházásokkal kell kezdeniük -  a 
vetőmagokért, a föld megmunkálásáért, a vetésért, a gyomirtásért, az állatokért 
stb. előre és készpénzben kell fizetni -, ami ráadásul kockázatos is. Semmilyen 
garancia nincs arra, hogy az itt befektetett pénz és munka végtermékét el is 
lehet adni. Következésképpen előfordulhat az is -  mint ahogy ezt sokan saját
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bőrükön tapasztalták hogy az érintettek nemhogy kiegészítő keresethez jut
nának, de éppenséggel ráfizetnek. Sokaknak rá kellett döbbenniük arra is, hogy 
az „első” gazdaságbeli bérükből vagy keresetükből nem képesek fenntartani az 
addig kiépített és szokásos „második” gazdaságukat. És ha nekik azt kellett 
tudomásul venniük, hogy az „első” gazdaságbeli munkaerőpiaci pozícióik és jö
vedelmeik rosszabbodásával együtt „második” gazdaságbeli lehetőségeik is szá
mottevően romlottak, akkor a munkaerőpiacról tartósan kiszorulók még kese
rűbb tapasztalatokra tettek szert. A keserűség annál is indokoltabb, hiszen ez 
utóbbiak „első” gazdasága a jövedelempótló támogatásból, a rokkantsági nyug
díjból stb. tevődik össze, vagyis e kiegészítő keresetre most szorulnának rá leg
inkább.

A mezőgazdasági kistermelés árutermelő, tehát jelentősebb jövedelmet pro
dukáló szegmense a korábbiakhoz képest jóval zártabbá vált, a bármikori sza
bad ki- és belépés lehetősége már a múlté. A belépés (újrakezdés) számottevő 
egyszeri és készpénzbeli tőkeberuházást igényel, a szükséges tőkét pedig aligha 
lehet 15-30 ezer forintos bruttó bérekből vagy 7 ezer körüli jövedelempótló 
támogatásból összespórolni. Sokaknak tehát számot kellett vetni azzal, hogy 
aki egyszer kilép vagy kiszorul a mezőgazdasági magántermelésből, az nem 
vagy csak nehezen tud visszakerülni. Az elmúlt időszakban végbement átrende
ződés nyomán éppen az erre leginkább rászoruló és kényszerülő egyének és 
csoportok tudnak a legkevésbé élni a jövedelemszerzésnek és kiegészítésnek 
ezzel a formájával. A munkaerőpiacról tartósan kiszorult és jövedelempótló 
támogatásban részesülők sokaságának a társadalmi státusza vitathatatlanul ala
csony, az e státuszhoz kapcsolódó jövedelmei is alacsonyak, jó kapcsolatokkal 
sem rendelkezhetnek, hiszen álláshoz jutásukat sem tudták elérni, így aligha 
valószínűsíthető, hogy körükben nagy volumenű mezőgazdasági árutermelés 
válna általánossá. Sokkal inkább ennek az ellenkezője feltételezhető.

A rendelkezésre álló adatok szerint az elmúlt években jelentősen visszaesett 
a termelés a mezőgazdasági „második” gazdaságban, kiváltképpen az addig leg
dinamikusabban fejlődő területeken, a csirke- és sertésintegrációban. A vissza
esés valóban látványos, hiszen a turnusonkénti 3-6 ezer csirke kibocsátására 
alkalmas ólak a kistermelők portáin ma „üresen állnak”, a településenkénti évi 
több ezret vagy akár tízezret is elérő sertéshizlalás pedig nagyságrendekkel 
csökkent. Tény, hogy e látványos visszaesés főként az árutermelést érintette, 
hiszen -  amint azt egy mezőgazdasági szakember találóan megjegyezte -  „a 
magyar paraszt, a vidék lakossága, igyekszik önellátásra berendezkedni”. Ilyen 
típusú „berendezkedéshez” pedig jó esetben csupán a „maradék-elvű” áruter
melés kapcsolódhat.

Az általunk vizsgált lakossági csoportokra vonatkozó adatok ugyanezt a ten
denciát támasztják alá. A falusi háztartásokban az egyik legkedveltebb jószág a 
tyúk. Az iparból elbocsátottak 36, a mezőgazdaságból elbocsátottak 30 százalé
ka él olyan háztartásban, ahol nem tartanak tyúkot. A maradéknak, vagyis a
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tyúktartók döntő többségének sincs 50 darabnál több jószága, hiszen az 51-100 
darabbal rendelkezők aránya sorrendben 6 és 11, az e nagyság fölöttieké pedig 
mindössze 2-3 százalék. A jószágok száma alapján így arra lehet következtetni, 
hogy az érintett családok szinte kivétel nélkül önellátásra rendezkedtek be, 
amit megerősít az is, hogy a kérdezettek 99 százaléka saját bevallása szerint 
nem visz a piacra semmit. A néhány árutermelőből is a többség a háztartási 
szükségleteken felüli „maradékot” adja el, és mindössze egy fő jelezte a kizáró
lagos piacra termelést. Hasonló a helyzet a nyolcvanas évek másik kedvelt álla
tával, a sertéssel is. Az iparból elbocsátottak közel háromötöde (57%) nem tart 
sertést, további 28 százalékuk 1-2 darabot, míg a „maradék-elvű” disznóhizla
lás határán álló 3-5 sertést tartók aránya 12 százalék. Az előző évtizedben álta
lánosnak tekinthető 6-10 darabos háztáji hizlalás nagyságrendjét a kérdezettek 
mindössze 3 százaléka jelezte; ennél többet, de legfeljebb 50 darabot pedig csu
pán két háztartás. Bár a mezőgazdaságból elbocsátottaknál ennél kedvezőbb a 
helyzet -  az érintettek 44 százaléka nem tart, 35 százaléka 1-2, 14 százaléka
3-5 darabot, 5 százaléka 6-10 és 2 százaléka ennél több -  maximum 50 -  ser
tést tart, de az árutermelők aránya köztük sem túl magas. Ezt ők maguk is 
megerősítik: a kérdezettek csaknem kilenctizedé (87-89%) azt jelezte, hogy 
csupán a háztartás számára tartanak sertést, ezzel szemben a „zömében” vagy 
„kizárólag” piacra termelők aránya 7-10 százalék körül mozog.

Az árutermelők arányát tekintve ez a „csúcs”, vagyis az érintett háztartások
ban még ma is a sertés az a termék, amelyet a legtöbben eladás céljából tarta
nak. Ezt az árutermelői arányt leginkább a hagymázók közelítik meg, amennyi
ben a kérdezettek 7 százaléka 21 mázsát meghaladó terménnyel jelentkezik a 
piacon. A hagymázók kizárólag a mezőgazdaságból elbocsátottak közül kerül
nek ki. A többi növényi és állati kultúránál ennél is alacsonyabb az áruterme
lők aránya.

A háztartások által megművelt földterületek nagyságáról is felvettünk adato
kat. Mint az 5. táblázat tanúsítja, az iparból elbocsátottak kétötöde (43%) 
olyan családban él, amelyik nem rendelkezik megművelt földterülettel, és to
vábbi kétötöde (43%) olyanban, ahol ennek a nagysága egy kát. hold alatt ma
rad. Az előbbiek tehát kiesnek még az önellátásra termelők közül is, az utóbbi
ak pedig az árutermelők közül, mivel ekkora terület nem igazán alkalmas nagy 
volumenű árutermelésre. Persze erre a zömében 0,6 és 5 hektár közötti terüle
tek sem alkalmasak. Ezt meghaladó földterülete mindössze 3 százalékuknak 
van, de csak egy család rendelkezik 10 és 20, két család 21 és 50, és további egy 
család 51 hektárnál nagyobb megművelt területtel.



Szociológiai Szemle 1997/1. 57

5. táblázat
A z iparból és a mezőgazdaságból elbocsátottak megoszlása a háztartásuk által megművelt 
földterület nagysága szerint (százalékban)

A földterület nagysága az iparból a mezőgazdaságból
elbocsátottak elbocsátottak

nincs megművelt földterület 43,3 24,4
0,56 hektár (1 hold) alatt 42,6 35,2
0,57-0,99 hektár 2,4 6,3
1,1-1,6 hektár 3,6 10,7
1,7-3 hektár 3,9 14,4
3,1-5 hektár 1,3 4,8
5,1 hektár felett 2,9 4,2
összesen 100,0 100,0

(N=414) (N =271)

A mezőgazdaságból elbocsátottak között az előbbieknél jóval alacsonyabb a 
megművelt földterülettel egyáltalán nem, illetve az egy kát. hold alatt rendelke
zők aránya. A „jóval alacsonyabb” azonban azt jelenti, hogy mintegy egynegye
düknek (24%) még a háztartásban naponta elfogyasztott zöldségek és burgonya 
megtermelésére sincs módja, további több mint egyharmaduk (35%) földterü
lete pedig nagyjából csak erre alkalmas. Köztük is a „törpebirtokos”, az 5 hek
tár alatti gazdálkodók dominálnak, hiszen az ennél magasabb földterületen 
gazdálkodók aránya mindössze 4 százalék. (Tizenegy családot takar ez a szám, 
melyek közül ötnek 6-10 ha, kettőnek 11-20 ha, és négynek 50 hektárnál na
gyobb megművelt földterülete van.)

A vizsgált család-háztartások döntő többsége -  és ez még a jelentősebb föld- 
tulajdonnal rendelkezőkre is vonatkozik -  nincs felkészülve-felszerelve komo
lyabb gazdálkodásra. Kéttengelyes nagy traktora mindössze 3 százalékuknak 
van: ez 20 családot jelent. Kéttengelyes kis traktorral 2, motoros kapával 5, 
kombájnnal 0,5, egyéb betakarító géppel 0,2 százalékuk rendelkezik. A gazdál
kodáshoz szükséges építmények közül a disznóóllal való ellátottság még eléggé 
általánosnak mondható -  az iparból elbocsátottak 64, a mezőgazdaságból elbo
csátottak 72 százalékának van sertésólja marha- vagy lóistállója azonban már 
csak 5-8, a termények tárolására alkalmas létesítménye pedig 6-10 százalékuk
nak van. Ez egyben azt is jelenti, hogy a gazdálkodás -  néhány háztartás kivéte
lével -  szinte kizárólag a család élőmunkáján alapul, és minimális mértékben 
vesznek igénybe külső erőforrást. A kérdezettek kétötöde (42%) jelezte példá
ul, hogy a talajmunkákat nem a család végezte, hanem mások, méghozzá pén
zért. Hasonlóképpen fizetni kellett a vetőmagokért, a vegyszerekért és a műtrá
gyáért, az állatokért, és természetesen a tápért és a takarmányért. Végül is az 
iparból elbocsátottak közel felének (47%), a mezőgazdaságból elbocsátottak 
kétharmadának (67%) voltak kiadásai a háztartás mezőgazdasági termelésének 
finanszírozására. Ezek összege rendkívül nagy szóródást mutat, hiszen a néhány 
baromfit tartó és a házhoz tartozó telkén némi zöldséget és burgonyát termelő
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családok kiadásai sokszor a 3 ezer forintot sem érték el, ezzel szemben a 10, 20 
vagy 50 hektáros gazdaságok kiadásai meghaladták a 100 ezer vagy akár 400 
ezer forintot is. A döntő többség természetesen csak nagyon szerény összeget 
volt képes erre áldozni. Például az iparból elbocsátottak közül azok, akik 
egyáltalán tudtak vagy akartak erre költeni, 25 százalék maximum 3 ezer forin
tot, további 25 százalék pedig 4 ezer és 10 ezer forint közti összeget fordított a 
háztartás mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos kiadásaira. De a mezőgazda
ságból elbocsátottak felének a kiadásai sem haladták meg a 20 ezer forintot, 
jóllehet körükben a nagyobb földterületeken gazdálkodók aránya magasabb, 
mint az előbbi csoportnál.

Tekintettel arra, hogy a vizsgált háztartások rendelkezésére álló földterüle
tek mérete zömében kicsi, és a megművelésükhöz szükséges munka- és pénz
eszközöknek híján vannak, az érintett család-háztartások keretében folyó me
zőgazdasági termelés -  lásd a 6. táblázatot -  meglehetősen szegényes, 
ugyanakkor fölöttébb tarka képet mutat.

6. táblázat
A z iparból és mezőgazdaságból elbocsátottak megoszlása a háztartásban folyó 
mezőgazdasági termelés típusa szerint (százalékban)

A termelés típusa az iparból 
elbocsátottak

a mezőgazdaságból 
elbocsátottak

nincs sem állattartás, sem növénytermesztés 22,3 11,8
csak baromfit tartanak 6,8 4,4
csak baromfit és sertést tartanak 11,4 6,3
csak zöldséget (burgonya is) termelnek 7,0 8,1
szántóföldi növényeket is termelnek, 

de állatot nem tartanak 1,2 5,5
zöldséget termelnek és baromfit tartanak 8,0 8,0
zöldséget termelnek, baromfit és sertést tartanak 17,5 15,1
szántóföldi növényeket is termelnek, 

de csak baromfit tartanak 2,9 3,3
szántóföldi növényeket is termelnek, 

baromfit és sertést tartanak 16,7 26,9
szántóföldi növényeket is termelnek, 

továbbá szarvasmarhát és/vagy lovat is tartanak 1,7 5,2
a baromfin és a sertésen kívül 

minden egyéb 4,5 5,4
összesen 100,0 100,0

(N =414)_________ (N=271)

Tarkaságon azt értjük, hogy a növényi és az állati kultúrák gazdag sokfélesége 
bontakozik ki előttünk a táblázatból, hiszen találunk itt olyan háztartásokat, 
amelyek egyáltalán nem gazdálkodnak; aztán találunk baromfitartókat, illetve 
olyanokat, amelyek csupán zöldséget termelnek, és találunk a hagyományos pa
raszti gazdálkodási minta szerint gazdálkodó családokat, amelyek a búzától a 
kukoricán, a szarvasmarhán, a disznón és a baromfiakon át egészen a zöldségig
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„mindent” termelnek és tartanak. E tarkaság mögött felsejlik a falusi települé
sek társadalmának, gazdaságának, megélhetési viszonyainak és léthelyzeteinek 
tarkasága, ha úgy tetszik, kuszasága: a földtelenek és a csak telekkel bírók; a 
„kényszer-tulajdonosok” és a „nagyobb” birtokosok; a jelenleg munkában állók 
és tartósan munkanélküli jövedelempótlósok; a mezőgazdasághoz közelebb ál
lók és az attól részben vagy teljesen elszakadók; a vagyonhoz jutók, a lecsúszók 
és a mindig alul levők, vagy a beruházni tudók és az erre képtelenek kisebb-na- 
gyobb csoportjai. Láthatók az iparból, illetve a mezőgazdaságból elbocsátottak 
közti jelentős gazdálkodásbeli különbségek, és persze a hasonlóságok is, hiszen 
mindkét csoportnál a „zöldségtermelő, a baromfizó és sertésező”, illetve a 
„szántóföldi növényeket is termelő, baromfizó és sertésező” háztartás-gazdasá
gok a legelterjedtebbek.

Ez a tarkaság azonban jórészt a szegénység tarkasága. Szegénységé, mivel az 
iparból elbocsátottak több mint egyötöde (22%), a mezőgazdaságból elbocsá
tottak egytizede (12%) olyan családban él e falvakban, ahol sem állattartással, 
sem növénytermesztéssel nem foglalkoznak. A szegénységre utal az is, hogy -  
az előbbi sorrendben -  további 7, illetve 4 százalékuk csak baromfit tud tartani, 
vagy 7, illetve 8 százalékuk csupán a háztartás zöldségszükségletei részbeni ki
elégítésére képes. Ezek az állati és növényi kultúrák nem igényelnek nagyobb 
befektetést, és néhány ezer forintból, meg sok-sok élőmunkával művelésük 
megoldható. A sertéstartás ugyan ennél pénzigényesebb -  a malac ára 6-7 ezer 
forint volt a vizsgálat idején, és a felhizlaláshoz némi kukorica, netán táp is 
szükséges -, mégis meglehetősen sokatmondó adat, hogy az iparból elbocsátot
tak közel háromötöde (57%), a mezőgazdaságból elbocsátottak kétötöde 
(44%) nem tartott sertést, és 12, illetve 10 százalékuk is csak egyet. Pedig csak 
36, illetve 28 százalékuk nem rendelkezett óllal. De a „mindent” termelés és 
„mindent” tartás is sokkal inkább a szegénységről árulkodik -  csakúgy, mint a 
hatvanas évek kukoricázó-sertésező háztájizása, vagy még korábban, a cseléd
sors és a törpebirtokos gazdaság idején hiszen e törekvés fő mozgatója a 
pénzhiány, így az áru- és pénzviszonyok kiküszöbölése és az önellátásra való 
berendezkedés. Természetesen ez ma, a század végén merőben mást -  más álla
potokat, léthelyzeteket és lehetőségeket -  jelent, mint a hatvanas vagy a har
mincas években.

Ebben az összefüggésben hangsúlyozzuk, hogy nem állja meg a helyét az az 
általánosan elterjedt hiedelem, mely szerint a falusi háztartások általában ké
pesek a saját élelmiszer-szükségleteik kielégítésére, mivel -  mint adataink ta
núsítják -  sokan sem állattartással, sem növénytermesztéssel nem foglalkoznak, 
és akik igen, azok többségénél is ez nagyon szerény és szegényes mezőgazdasági 
termelési tevékenységet takar. Olyannyira szerényét, hogy az iparból elbocsá
tottak 70, a mezőgazdaságból elbocsátottak 57 százaléka állította azt, hogy csa
ládja megélhetésében „nincs” vagy csupán „kis szerepe” van e termelésnek. 
Amikor pedig azt kérdeztük, hogy a „a mezőgazdasági termelésnek milyen sze
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repe van a háztartás pénzgazdálkodásában”, az iparból elbocsátottak kétötöde 
(42%) az válaszolta, hogy „nincs szerepe”, további 47 százaléka pedig azt, hogy 
„az élelmiszerekre nem kell annyit költeniük”. A mezőgazdaságból elbocsátot
taknál sorrendben a fenti választ 27 és 52 százalék adta. Végül is a kérdezettek 
hozzávetőleg 80-90 százalékának az a véleménye, hogy a családja által végzett 
mezőgazdasági termelés vagy egyáltalán nem járul hozzá a háztartás pénzbeli 
jövedelmeihez, vagy csak pénzkiváltóként, amennyiben a megtermelt zöldség, 
burgonya, csirke, kacsa vagy disznó lehetővé teszi, hogy az élelmiszerekre eny- 
nyivel is kevesebbet költsenek. (Azok aránya, akik szerint ebből „jelentős bevé
teleik vannak”, az előbbi felsorolás rendjében 2 és 5 százalék.)

A jelenlegi körülményeket jól mutatja az a tény, hogy az iparból elbocsátot
tak csaknem kilenctizedének (87%), a mezőgazdaságból elbocsátottak négyötö
dének (82%) „nem áll szándékában” háztartása mezőgazdasági termelését nö
velni. Sokuknál persze a valós helyzetet a „nem áll módjában” megjelölés fejezi 
ki legjobban, amennyiben az érintettek 52, illetve 57 százaléka ezt azzal indo
kolta, hogy „nincs pénze” és „anyagilag nem bírja”, további 13, illetve 6 száza
léka pedig az eszközök -  föld, gépek, ólak stb. -  hiányával. És ha a kisebbséget 
kitevő 13-18 százaléknyi beruházni szándékozóval kapcsolatban vérmesebb el
képzeléseink lennének, akkor ezt az adatok tükrében szintén korrigálni szüksé
ges. Ugyanis e kevesek közül is sokan -  sorrendben 45 és 33 százalék -  a csa
lád-háztartás „olcsóbb élelmezését” jelölték meg célnak, és így a beruházások 
legfontosabb területei a zöldségtermesztés, a baromfi- és a sertéstartás.

Összefoglalás helyett

Adataink szerint a vizsgált mikrokörzet mezőgazdasági kistermelésének elmúlt 
harminc esztendeje több „fejlődési” szakaszra tagolódik.

Az első szakasz a hatvanas évekhez kötődik, amikor a körzet falvaiban ala
csony szintű volt a kereskedelmi ellátottság, kevés a munkaalkalom, a nők dön
tő többsége háztartásbeli volt, a téeszekben a tagok által bevitt termelési esz
közökkel és az általuk ismert „hagyományos” eljárásokkal folyt a termelés, az 
elosztás pedig „maradék-elv” alapján és döntően naturáliában történt. A háztá
jizásra és kistermelésre, amely ehhez a „világhoz” alkalmazkodott, szintén a 
„hagyományos” minősítés a legmegfelelőbb.

A következő szakasz a hetvenes évekre esik. Ekkor számos alapvető változás 
következik be a termelésben, a foglalkoztatás területén, a jövedelmekben és az 
életmódban. Egyfelől az ipartelepítés nyomán sokan jutnak munkához, és a 
háztartásbeli nők tömegesen elhelyezkednek, általánossá válik a „kétkeresős” 
család. Másfelől a téeszekben is elkezdődik és gyors ütemben folyik a gépesítés, 
az új termelési eljárások meghonosítása, a vállalatszerű (pénzügyi) működésre
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és ennek megfelelően a tagok rendszeres pénzbeli fizetésére való áttérés. Ily 
módon a családok jövedelmei nőnek, zömében pénzformát öltenek, és az addig 
a háztartásbeli feleségre alapozó családi munkamegosztás, termelés és fogyasz
tás -  és persze az életmód -  átalakul. Mindezek a mezőgazdasági kistermelésre 
is kihatva, új irányzatokat indítanak el, de ekkor még a „hagyományos” -  kuko- 
ricázó, disznózó -  formák uralják ezt a szférát.

Adataink tanúsága szerint a nyolcvanas évek elején fordulat következik be a 
mezőgazdasági kistermelésben, pontosabban „áttörés” az árutermelés irányába. 
A mezőgazdaság egészének piacosodása, a modern termelési eljárások kisüze
mi adaptációja, a piaci szükségletek növekedése, a politika irányváltása, a tée
szek és tagjaik (tágabban a falusi népesség) körében új termelési, munka- 
megosztási és érdekeltségi formák elterjedése a háztájizásnak és kisterme
lésnek lendületet adott. A megelőző évtizedekben lappangó-rejtőzködő-puha- 
tolózó árutermelési törekvések szétfeszítették a politikai korlátokat, és nagy 
számban alakultak ki árutermeléssel foglalkozó kistermelő gazdaságok. Köztük 
olyanok, amelyek kimondottan erre álltak rá, tulajdonosaik-résztvevőik kizáró
lag ebből éltek. Az „áttörést” nemcsak a fentiek jelzik, hanem az is, hogy a 
körzetben olyan növényi kultúrák terjedtek el -  például hagyma, paprika, mák, 
tök(mag), uborka -, amelyeknek addig nem voltak hagyományaik, továbbá 
olyan kooperációs formák is, amelyek csak a téeszek termelési volumenéhez 
képest minősíthetők „kistermelésnek”. Úgy gondoljuk, hogy az évi 30 ezer csir
két, 200-300 disznót piacra dobó „kistermelők”, vagy a 20-25 hold háztájin 
cukorrépát vagy hibridkukoricát termelő „háztájizók” nyugat-európai mércével 
talán már nem is voltak annyira „kicsik”. Az „áttörésnek” fontos jellemzője 
volt a tudás-, a kapcsolati és a pénztőke szerepének felértékelődése ebben a 
szférában. Miután falvanként, rétegenként és családonként mást és mást jelen
tett a mezőgazdasági kistermelésben való részvétel és az árutermelésbe való 
bekapcsolódás, a nyolcvanas években jelentős differenciálódás ment végbe ezen 
a területen is, eltérő kondíciókat teremtve a későbbi vállalkozóvá váláshoz és a 
piacon maradáshoz.

A jelzett „áttörés” mindenesetre annak a többségnek is érzékelhető javulást 
hozott, amely hagyományos módon csak a „maradékkal” jelent meg a piacon, 
hiszen a részidős kistermelését előnyösen tudta kombinálni az „első” gazdaság
beli biztos jövedelmet adó főállású munkavállalásával.

A politikai rendszerváltás után, a kilencvenes évek elejétől új időszak kezdő
dik a mezőgazdasági kistermelésben. A mintegy húsz évvel ezelőtt ide telepített 
ipari üzemeket bezárják, más gazdasági szektorokban, így a mezőgazdaságban 
is, jelentős elbocsátásokra kerül sor. A téeszek bizonytalan helyzetbe kerülnek, 
részben felbomlanak, földjeik a nevesítés és a kárpótlás révén magántulajdonba 
kerülnek, zömmel néhány hektárnyi méretben. A körzetben magas arányú 
munkanélküliség alakul ki, és sokan tartósan -  évekre -  kiszorulnak a munka
erőpiacról. Közülük a szerencsésebbek jövedelempótló támogatásban részesül-
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nek, a kevésbé szerencsések abban sem, és így kikerülnek a munkaügyi admi
nisztráció látóköréből. Ilyen körülmények között nyilván sokan szorulnak-szo- 
rulnának rá a háztájizás és mezőgazdasági kistermelés néhány évvel előbb még 
olajozottan működő és jövedelemkiegészítést nyújtó formáira. Csakhogy ez ma 
már a múlté, hiszen a korabeli piacokról kiszorult a magyar mezőgazdaság, a 
belső piac számottevően szűkült, és a volt tőkekihelyezési és termelési integrá
ciók felbomlottak és nem működnek. Új elem, hogy a kistermeléssel foglalko
zóknak ma már tetemes beruházásokkal kell kezdeniük a termelést, amire vagy 
van pénzük, vagy nincs. E beruházások azonban önmagukban nem garantálnak 
bevételt és megélhetést, mivel egyáltalán nem biztos, hogy a termékeket el is 
lehet adni. Ez azt jelzi, hogy a talpon maradó kistermelők kockázata számotte
vően nőtt az elmúlt években. Más kistermelői rétegek viszont már kikerültek 
innen, hiszen még a „maradékelvű” árutermeléshez szükséges minimális tőké
vel sem rendelkeznek. Ez sokaknál még akkor is így van, ha rendelkeznek 
munkahellyel, amennyiben a főállásból származó jövedelmeik elégtelenek arra, 
hogy megfelelő mennyiségű pénzt forgassanak át a kistermelésbe.

Az elmondottak azt jelzik, hogy a mezőgazdasági kistermelés árutermelő 
szegmense visszaszorulóban van, ma már egyre kevesebben tudják az „első” 
gazdaságbeli főállást és a részidős „árutermelő” háztájizást eredményesen kom
binálni egymással, mint ahogy az árutermelő szegmensben való alkalmi részvé
tel -  a bármikori szabad ki- és belépés lehetősége -  is a múlté.



Oláh Sándor

LÁTHATATLAN ELSZEGÉNYEDÉS

írásunk esettanulmány egy székelyföldi falusi háztartás alkalmazkodási straté
giáiról a kilencvenes évek közepének romániai gazdasági recessziója idején. 
Először röviden vázoljuk a falusi háztartásgazdaságokra a jelzett időszakban 
hatással lévő nagytársadalmi változások trendjeit, majd egy eset bemutatása 
után a makrogazdasági átalakulások nyomására a rurális környezetben megin
dult mikroszintű folyamatok egy részét tekintjük át. A témaválasztásunk mö
götti problémakört Alekszandr Sz. Ahiezer orosz társadalomkutató a követke
zőképpen fogalmazta meg: „Mindenesetre látnunk kell, hogy a nép vagy ország 
konkrét történelmi fejlődése kedvezőtlen eredményekhez vezettek. Ez minde
nekelőtt abban fejeződik ki, hogy a tömegek nem képesek kellőképpen megfe
lelni a történelem kihívásainak. A mai problémák megkövetelik, hogy fokozzák 
az összes tevékenységi forma, a reprodukció hatékonyságát, az önátalakításra 
irányuló reflektív képességet” (Ahiezer 1995:137). A rurális övezetek kutatói a 
kelet-európai rendszerváltás után a falusi lakosságra jellemzőnek tartják, hogy 
képtelen „a mindennapi életben való eligazodásra”, „az életsors alakítására”, 
„az elhatározások véghezvitelére”, „a gondok enyhítésére és a problémák meg
oldására”, úgy ítélik meg, hogy „a jövőt illető pesszimizmus, sőt még a magá
nyosság érzése tekintetében is -  falun a legválságosabb a helyzet” (Andorka 
1994:16).

A romániai átmeneti időszak gazdasági nehézségei talán egyetlen társadalmi 
csoportot sem terhelnek annyira, mint a vidéki -  főleg a hátrányos helyzetű 
térségekben élő -  lakosságot. Az általános gazdasági visszaesés közepette a 
szocializmus korszakában vidékre telepített ipar mély válsága, a mezőgazdasági 
termelés hanyatlása, a reálbérek csökkenése, a munkanélküliség fokozott mér
tékben sújtja az ország lakosságának 45,6 százalékát kitevő falusi népességet. 
Általános az intézményes ellátottság alacsony színvonala, az intézmények sze
génysége, az infrastruktúra rendkívül elmaradott állapota. Miközben Európa 
nyugati felében a mezőgazdaságban túltermelési válság van, és a kormányok 
keresik az ágazat támogatásának hatékonyabb módjait és a rurális területek 
számára a túlélés lehetetőségeit (Kovách 1995:78), Romániában, több más volt 
szocialista ország helyzetéhez hasonlóan, alacsony a termelékenység, mindmáig 
nem sikerült kidolgozni átfogó agrárstratégiát. Az ország mezőgazdasági össz
területének csaknem 44 százalékán egyéni parasztgazdaságok, 38 százalékán 
társult magángazdaságok működnek, 18 százalék körüli az állami tulajdonban 
maradt föld (Vince 1995:38). A kormányzat időnként meghirdetett gazdasági
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programjai (1993, 1995) a családi vállalkozói gazdaságok, a társult gazdaságok 
és az állami nagybirtok támogatását tartják fontosnak, elvileg sem vállalják a 
2,6 millió önellátó kisparaszti gazdaság támogatását. A zömében kisbirtokos 
családok saját munkaerőre, önellátásra -  esetleg csekély piaci részvételre is -  
alapozott termelése a mai gazdasági konjunktúrában csak a létfenntartás korlá
tozott újratermelését teszi lehetővé. A falusi családok százezrei kényszerülnek 
a szocializmus évtizedeiben kialakult igények visszafogására, szükségletek ki
elégítésének elnapolására. Az ellátottsági szint stagnál, a tartós fogyasztási cik
kek állománya nem fejlődik. A hűtő mellé nem kerül fagyasztógép, a fehér-fe
kete televíziót már nem lehet színesre cserélni, korlátozni kell a kiöregedett 
autó használatát. A letűnt rendszerről kritikus elemzői gyakran megállapítják, 
hogy alacsony volt az életszínvonal, és az embereknek a krónikus hiány okozott 
nap mint nap súlyos gondokat. Az addig is szegény falusi lakosság tapasztalata 
e korszakról azonban -  a mai helyzetéből visszapillantva -  ellentmond ennek. 
A letűnt korszak társadalmi valóságából ma az a fontos az emlékezőknek, hogy 
az akkori „helyzet teljes foglalkoztatottsággal párosult és szerény mértékű tár
sadalmi, gazdasági biztonsággal. Bizonyos fokú egyenlőség nyomta rá bélyegét 
a társadalomra” (Kornai 1993:222). Ezzel szemben a mai helyzetben a növekvő 
társadalmi egyenlőtlenségek, a lemaradás, az elszegényedés érzékelése nagy tár
sadalmi csoportok nehezen elviselhető mindennapi tapasztalata. „Különösen 
kritikus a helyzete a félreeső, rossz természeti adottságokkal rendelkező, el
öregedő falvak lakóinak, akik a kezdeti nekilendülés után ma már csak a jobb 
és közelebbi parcellák megművelésére szorítkoznak, a legszükségesebb élelem 
előteremtése céljából” (Vincze 1995:39). A hátrányos gazdasági helyzet az el
szegényedésnek csak az egyik oldala, a falusi társadalmakban élőknek nemcsak 
a fizikai, hanem a társadalmi életesélyek csökkenésével, kapcsolathiánnyal, a 
társadalmi kirekesztődéssel is számolni kell.

Hargita megyében a lakosság 59,3 százaléka él falun, és a megye művelés 
alatti területeinek 93 százaléka van magánkézen, vagyis az önellátásra beren
dezkedett családi kisgazdaságok tulajdonában. Erről a termelési szervezetről az 
agrárszakemberek megállapítják, hogy az alkalmazott technológiával és önki
zsákmányoló munkával biztosítható létfenntartás menedéket jelent a családta
goknak a jelenlegi válságos helyzet átvészelésére, alacsony a termelékenységük, 
és többségük nem fejlődőképes. A gazdasági hatékonyság növelésének fő aka
dályai a föld-, a munkaerő- és a tőkehiány, az alacsony gépesítettségi fok, a 
korszerű termelési tapasztalatok hiánya és az, hogy nem épültek ki a kapcsolat- 
rendszerek, a termelési, együttműködési és értékesítési rendszerek. Ezekből a 
hiányosságokból szakemberek azt a következtetést vonják le, hogy a családi 
kisgazdaságok mai termékszerkezetükkel nehezen integrálhatók a korszerű, 
versenyképes termelési formákba, és a mai gazdálkodási gyakorlat fennmaradá
sa hosszú távon a falusi régiók elszegényedéséhez vezethet. Sürgetik a gazdál
kodási magatartásmód megváltoztatását, a szemlélet- és szerkezetváltást a kis
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termelők gazdaságaiban, a hatékonyság és versenyképesség érdekében elkerül
hetetlennek tartják „a betokosodott mezőgazdasági hagyományok feladását” 
(Tóth 1995:153). A fentiek természetesen a gazdasági racionalitás szempontjai 
szerint ítélő külső szemlélők megállapításai (e helyen nem részletezhetjük, 
hogy a falusi régiók gazdasági szereplői miért nem követik a szakemberek elvá
rásait). Az elszegényedésnél maradva, ha figyelembe vesszük azt a körülményt, 
hogy a kedvezőtlen társadalmi folyamatok hatásait minden esetben az egyének 
szubjektív megítélésének szűrőjén keresztül érzékeljük (Lengyel-Tóth 
1990:31), akkor el kell fogadnunk, hogy az individuum szintjén „elméleti és 
módszertani szempontból egyaránt nehéz megmondani, hogy ki a szegény” 
(Andorka 1994:9).

Fogalmi kitérő

A szegénységről szóló irodalom abszolút és relatív szegénységről beszél. Abszo
lút szegénységen a kutatók azt az állapotot értik, amikor az egyén szintjén a 
fizikai erőnlét fenntartása is veszélyeztetett. Más szóval az éhezés, az éhhalal 
fenyegeti.1 Az „abszolút” mérce persze történelmileg viszonylagos, emellett 
számos gazdasági-társadalmi tényező függvénye az, hogy az egyes országokban 
az életszínvonal milyen minimumszintjét alakítják ki a mérhető jövedelmek, 
juttatások, és ellátottságok alapján. A létminimum legalsó szintjének megálla
pításában országonként markáns különbségek lehetnek.

A relatív szegénység fogalmának meghatározása Peter Townsend nevéhez 
fűződik. Szerinte az egyének akkor élnek szegénységben, ha nem áll rendelke
zésükre elegendő forrás ahhoz, hogy úgy táplálkozzanak, olyan tevékenységek
ben vegyenek részt, és olyan életfeltételekhez, javakhoz jussanak, amelyek tár
sadalmukban szokásosak vagy legalább széles körben elfogadottak és helyes
lésre találnak (idézi Zombori 1994:150). A fentiek értelmében a szegénység 
észlelése az egyén szintjén nemcsak az anyagi nélkülözéssel, hanem a társadal
mi egyenlőtlenségek érzékelésével is összefügg. Következésképp az olyan foga
lom, mint az életszínvonal, mélyen szubjektív, függ azoktól az emberektől, akik 
átélik, nem lehet külső szempontok alapján kidolgozott, objektív mutatókkal 
meghatározni, mint például a jövedelmek, a fogyasztás vagy a kiadások mérté
ke. Ugyanígy a jólét fogalmában is benne rejlik a személyes kötöttség, a fo
gyasztás adott rendjét minden egyén másképpen fogja megítélni. „A legtöbb 
ember fogyasztási szokását jelentősen befolyásolják a társadalmi normák, érté
kelését pedig nagymértékben meghatározza a többiek helyzetével való összeha
sonlítás” (Jacobs 1993:203). Ez a megállapítás hangsúlyozottan érvényes az 
olyan interaktív-kommunikatív társadalmi közegben, mint a székely falu, ahol 
az egyén számára belátható kiterjedésű lokális társadalmakban sűrű személykö
zi interakciók adnak keretet a mindennapos szociális érintkezéseknek.
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Az individuális helyzetértékelésekhez a mikrokörnyezetben jelenlevő vonat
koztatási csoportok szerepe mellett találhat az egyén saját korábbi életútján is 
referenciapontokat, amelyekhez viszonyítva érzékelheti rossznak, elviselhetet
lennek az aktuális helyzetét vagy jövőbeni perspektíváit. Ennek a viszonyítási 
eljárásnak tapasztalataink szerint ma széles körű társadalmi relevanciája van.

A személyes vagy családi helyzetmeghatározások szorosan összefüggnek a 
már kialakult igényszerkezetekkel, aspirációkkal, szükségletekkel is. „Az embe
rek határozottan érzik, hogy mire van szükségük, s ezek az érzések kultúrák és 
korok szerint óriási mértékben változnak” (Doyle-Gough 1991:61). Minden 
korszakban, így a jelenben is, az aktuálisan érvényesülő szükségletek, aspiráci
ók társadalmi termékek és történetiségük van. Tapasztalataink szerint a mai 
székelyföldi falusi környezetben a szükségletek észlelésekor egy jelentős társa
dalmi réteg esetében alapvetően arról van szó, hogy a mindennapi életgyakor
latban létjogosultságot követelnek más, a maitól eltérő (kedvezőbb) feltétel- 
rendszerben kialakult várakozások, igényszerkezetek. (Ezt a jelenséget az aláb
biakban egy háztartásgazdaságban érvényesülő magatartásmódokon keresztül 
mutatjuk be.)

Összefoglalva: ha fogalmilag helyesnek tartjuk azt a meghatározást, hogy a 
szegénység valamitől való megfosztottság állapota, azt is meg kell mondanunk, 
mi az a valami, amitől a szegények megfosztottak. Ez az igazi tartalmi kérdés 
tehát a mai székelyföldi falusi környezetben.

Szempontok és relevanciák

A vizsgálatra kiválasztott nukleáris család kétgenerációs, négytagú, de alkalmi 
gazdasági kooperációban él mindkét házastárs idős szüleivel is. A családfő 
önálló gazdálkodó, csaknem két évtizedig állami alkalmazott volt, négy éve el
bocsátották. A feleség helyi fogyasztási szövetkezetnél dolgozik, a gyermekek 
középiskolások.

Úgy véljük, a szóban forgó család megélhetési módja, életvezetési szokásai, 
kialakított életkeretei, társadalmi kapcsolatai a mai falusi középnemzedékhez 
tartozó családok egyik típusát képviselik. Azért döntöttünk eleve középkorú 
felnőttek családjának vizsgálata mellett, mert tapasztalataink szerint a közép- 
nemzedék életgyakorlatában, értékorientációjában, életvitelének alakulásában 
a romániai fordulat utáni nagytársadalmi folyamatok hatásai és a korábbi évek
ben kialakult aspirációk konfliktusa több vonatkozásban nyomon követhetők, 
mint egy fiatal vagy egy idősebb család esetében. Ez a családtípus a szocializ
mus évtizedeiben alakította ki életkereteit, az ebben a korszakban rendelkezés
re álló anyagi és társadalmi erőforrásokból építkezett, más szóval ennek a kor
szaknak a produktuma. Az utóbbi évek makrotársadalmi változásai több 
vonatkozásban érintették, mint például a szocializmus modernizációs kísérletét
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megelőző időkben a premodern értékek és normák rögzülésével kialakult 
igényszerkezetű idősebb családokat. Ez a véleményünk nem azt jelenti, hogy az 
igényeket, aspirációkat merev, változatlan alakzatokként értelmezzük, de nem 
feledkezhetünk meg a kvázi-archaikus falusi társadalmakra jellemző konzerva
tivizmusról.

A környezet jellege, állapota a szociális helyzet egyik fontos mutatója, nagy
mértékben meghatározza az egyén vagy a család társadalmi, fizikai életesélyeit, 
így például jelzésértékű, hogy a települési hierarchia melyik szintjén található a 
vizsgált család lakóhelye. Romániában, mint más kelet-európai országokban is, 
társadalomtörténeti örökség a központi erőforráselosztó centrumok és a félre
eső peremvidékek infrastrukturális ellátottságának nagyfokú különbsége. A vá
rosoktól, ipari övezetektől, közigazgatási központoktól, közlekedési csomópon
toktól való távolságok növekedésével általában arányosan romlik a települések 
munkaerőpiaci helyzete, az innen elérhető szolgáltatások minősége és mennyi
sége.

Az alább bemutatásra kerülő háztartást egy székelyföldi viszonylatban köze
pesen hátrányos helyzetű településről választottuk. A másfélezres lélekszámú 
falu önálló közigazgatási egység a szokásos helyi intézményekkel (nyolc osztá
lyos iskola, orvosi rendelő, szövetkezeti egységek, posta), napi egy autóbuszjá
rattal a 45 kilométerre lévő megyeszékhelyre, rossz utazási feltételekkel. A 
szakképzett munkaerő csak részben talál alkalmazást a napi ingázással elérhe
tő, többnyire csak időszakosan működő egy-két ipari vállalatnál. A helyi szol
gáltató intézményekben időnként megüresedő állásokért versengés folyik. Ezek 
az állások azért magas presztízsűek, mert nem kell ingázni, a havi kis fizetések 
mellett nagy vonzereje van a nyugdíjjogosultság reményének, emellett lehető
ség marad a részmunkaidős gazdálkodásra is. Ez a gyakorlat kísérlet a falvak
ban a szocializmus évtizedeiben kialakult -  akkor sikeresnek tartott -  életveze
tési modell folytatására.

Az eset: „A mi jó időnk lejárt...”

Az itt következő történetet egy negyvenhárom éves nő mondta el. Beszélgeté
sünket többéves ismeretség előzte meg, partnerünk kérése az volt, hogy szemé
lye maradjon névtelenségben, ezért kutatásetikai okokból nem neveztük meg 
lakóhelyét sem.

„1975-ben házasodtunk össze a férjemmel. Mindketten itt a faluban nőt
tünk fel, úgyhogy azt mondhatom, majdnem gyermekkorunktól ismertük 
egymást, egymás családját. Én középiskolát végeztem, már házasságunk 
előtt itt dolgoztam a szövetkezetnél az irodán, de akkor még nem voltam 
könyvelő, csak később vettem részt egy továbbképző tanfolyamon. Amikor



68 Oláh Sándor

összeházasodtunk, a férjem a városba ingázott, az utasszállító vállalatnál 
dolgozott, forgalmista volt.

Először az volt a tervünk, hogy beköltözünk a városba, és én fogok majd 
ingázni egy ideig, amíg sikerül nekem is valahol munkahelyet találni. Akkor 
még ilyen végzettséggel ez nem lett volna akkora gond, mint ma. Ki is utal
tak a férjemnek a vállalattól egy garzonlakást, néhány hónapra rá, hogy egy
bekeltünk. Kitakarítottuk, kimeszeltük, de nekem egyáltalán nem tetszett a 
lakás sem, a környezete sem, sok jöttment ember lakott ott, veszekedéseket, 
cirkuszokat lehetett hallani az alatt a rövid idő alatt is, amíg odajártunk ta
karítani, úgyhogy nekem nagyon elment a kedvem az odaköltözéstől. A fér
jem látta, hogy mennyire idegenkedem, ezért aztán nem is nagyon akart ő se 
meggyőzni a beköltözésről, így a dolog akkor annyiban maradt. Itthon ma
radtunk, a szüleim udvarán, de építettünk, jobban mondva bővítettük a há
zat. A férjem szülei is a faluban élnek, neki még van egy testvére, az én szü
leim ragaszkodtak ahhoz, hogy itthon maradjak férjhezmenetelem után, 
nincs testvérem, nem akartak magukra maradni öregségükre, így aztán a 
férjem költözött hozzánk, ahogy nálunk mondani szokták, férjhez jött.

Ha most végiggondolom a házasságunkat és még hozzáképzelem azt, ami 
ezután jöhet a mi életünkbe, azt kell mondanom, hogy ha valami véletlen 
szerencse nem ér, a mi jó időnk lejárt. Mindamellett, hogy nem vagyok 
könnyen elkeseredő természetű, nem látok semmiféle reményt arra, hogy a 
mi családunk ki tudná önerejéből húzni magát a mostani nehéz helyzetből. 
Ne gondolja, hogy mostanában valami váratlan nagy szerencsétlenség ért 
minket, nem erről van szó. Fokozatosan, majdnem azt mondtam, hogy ész
revétlenül kerültünk a mostani kilátástalan helyzetbe az elmúlt néhány év 
alatt. Alig vagyok még negyvenhárom éves, az uram is még az ötvenen in
nen, de sokszor az az érzésem, hogy megvénültünk. Nincs meg már ben
nünk az a törekvő tenniakarás, az a lendület, ami házasságunk első tíz-ti
zenöt évében megvolt. Különösen a férjemen látom ezt a céltalanságot, te
hetetlenséget, és ez sokszor elkeserít... Ő már négy éve munkanélküli, és ez 
az állapot kihatott nemcsak az anyagi helyzetünkre, azt kell mondjam, hogy 
a házasságunk is megromlott azóta.

Az első időkben a családunk szépen gyarapodott. Sosem volt magas a fi
zetésünk, inkább jó közepesnek mondanám, de a pénzt mindig meg tudtuk 
becsülni, ebben nagyon egyetértettünk. Az is igaz, hogy mindketten a csalá
dunkban már gyermekkorunktól láttuk, hogy a pénzt a szülők sok munkával 
keresték, és kétszer is meggondolták, hogy mire költik el. Aztán ezt a szo
kásukat mi is elörököltük, eltanultuk.

Az elmúlt esztendőkben, amíg még a férjem a városban dolgozott, mun
kaidő után itthon mindig került olyan elfoglaltságunk, amivel a fizetésünket 
tudtuk pótolni. A szülők kollektívtől kapott háztáji földjein dolgoztunk 
édesanyámékkal közösen, innen a háztartásom szükségleteire sok minden 
kikerült, a terményeket közösen használtuk, disznót, majorságot tarthat
tunk.

Két gyermekünk született, két lány nagyon hamar egymás után, csak egy 
év a korkülönbség közöttük, nevelésükben nagy segítségünkre volt édes-
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anyám. Amikor letelt a szülési szabadságom, mindkét alkalommal gond nél
kül mehettem vissza dolgozni, édesanyám itthon rendezte a gyermekeket. 
Az első években, amikor láttuk, hogy a félretett tartalék pénzünk szépen 
gyarapodik, elterveztük, hogy kibővítjük a lakást, hozzáépítünk még egy 
szobát és korszerűsítjük. Akkoriban vezették be a faluba a vizet, mindenki 
fürdőszobát épített, hát mi is nekifogtunk annak is. Építőanyagokat vásá
roltunk, téglát, cserepet, cementet, a fürdőhöz kazánt, kádat, mindent, ami 
kellett. A férjem nem volt szakembere semmiféle szerelő-, építőmunkának, 
de a fizetéseinkből az anyagbeszerzés mellett mindig meg tudtuk fizetni a 
kőművesek munkadíját is.

Amikor a lakás rendben volt, még egy nyárikonyhát is melléje ragasztot
tunk, és akkor azt mondtuk, most már az építésből nekünk elég, be is kell 
rendezni, ami megvan. Bútort vásároltunk, szőnyegeket szépeket, én mindig 
szerettem a jót és a szépet, ezt ne vegye dicsekvésnek, de most is megnézhe
ti a szobáimat. A leányaimat is úgy neveltem, hogy becsüljék a jót és a szé
pet szeressék. Nálam bármikor rendben találja a házat. Na, aztán a bútorok 
mellé, vagy talán még azelőtt, mosógépet, centrifugát, hűtőt vásároltunk, 
volt úgy, hogy részletünk is volt, de hát azt akkor nem nagyon éreztük meg, 
és jó volt, mert már itt volt a házamban s használhattam addig is, amíg lejárt 
a részlet.

Hát ment az élet szépen, elkezdtünk autóra is gyűjteni, pedig én nem is 
gondoltam sokáig arra, hogy még autónk is lehet, de amikor láttuk, hogy 
mások részletre is bele mernek vágni, mi is megpróbáltuk és nyolc
vanhatban sikerült is megvásárolni. Tudtunk úgy gazdálkodni a jövedel
mekkel, hogy ez is meglett. Az autóval aztán már egy kicsit szabadabban 
mozoghattunk, igaz, azelőtt szabad időnk sem sok volt -  főleg az utazgatás
ra -  az építések miatt. De az autóval szabadságunk alatt elmehettünk nya
ralni is a gyerekekkel, voltunk a tengerparton, Félixfürdőn, Szovátán. Meg
látogattuk a Temesváron élő rokonokat, szóval egy-egy kicsit kimozdultunk 
a faluból, néhány napra minden esztendőben. Megengedhettük magunknak 
az akkori fizetésekből és abból, amit még hozzá tudtunk pótolni a munkai
dő után. Költöttünk ruházatra is, mert ha az ember elment egy társaságba, 
ott legalább úgy kellett öltözzön, mint más, másképp hogy érezheti magát 
az ember? Társaságba pedig jártunk, nem is ritkán, igaz, legtöbbet csak itt a 
faluban, de hát az öltözködésre itt is adtak az emberek abban az időben, és 
most is adnának, ha lenne rá módjuk, úgy, mint akkor. Az itthoni falusi ér
telmiségről beszélek, akiket ismer, mert hát hozzájuk mérem magunkat is a 
munkaköröm után, meg a férjem barátai után is valahogy ebbe a társaságba 
sorolódtunk be, és hát a látókörünk is inkább hozzájuk talált, én azt gondo
lom. Nem is volt baj soha a társaságban miattunk, vita vagy kellemetlenség 
nem volt, legalábbis én nem vettem észre ilyesmit. Nagy névnapokat ren
deztünk, előfordult, hogy húsz-huszonöt személyre terítettünk. Máskor kö
zösen összetársultunk és elmentünk színházba a városba, igaz, ez évente 
csak egy-két alkalommal ha előfordult.

Szóval azt kell mondjam, ha a mostani helyzetünket nézem, hogy nem 
voltak anyagi gondjaink egyáltalán, amit kitűztünk magunk elé, azt el is 
tudtuk érni. Az igaz viszont, hogy mindig elég reálisan mértük fel a lehető-
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ségeinket, azt hiszem, nem tűztünk magunk elé elérhetetlen célokat. Még 
olyanokat is visszahallottam akkoriban, hogy irigykedtek ránk a faluban, 
amiért olyan szépen haladtunk. Építettünk, autót vettünk, ezt akkor sem 
tudta mindenki megtenni, ha egy kicsit könnyelmű volt, akkor már nem, ak
kor már nem lehetett, akármilyen jó világ is volt... Az uram egyszer egy ka
rácsonyra a szokásosnál gazdagabban megajándékozott, vásárolt egy szép 
bundát, ekkor is, ezt is visszahallottam a faluból, sokan nem tudták szó nél
kül hagyni, hogy »bezzeg milyen jól van dolgunk«... Hát jól is volt akkor, 
nem is panaszkodtam. De hát mindig ilyen volt, azt hiszem, ez a falusi élet, 
az emberek odafigyeltek mindenre, számon tartják azt is, hogy a másik mit 
eszik, s ha valaki kicsit jobban halad, mint a többi, azt sokan visszahúznák, 
nehogy véletlenül igen előrehaladjon.

Na, de elteltek a jó esztendők, azt hiszem. A baj akkor kezdődött, amikor 
emlegetni kezdték a munkanélküliséget. Hát ez olyan valami volt akkor, 
amihez elég nehezen szoktunk hozzá. Addig mindenkinek volt munkahelye, 
aki dolgozni akart. A férjem nagyon nehezen viselte el, hogy máról holnap
ra azt mondják az embernek a munkahelyén, hogy tovább nincs szükség rád. 
Ez nem volt ilyen drasztikus változás az ő esetében, mert először elküldték 
rövid időre, aztán újra visszahívták, de a végeredmény csak az lett, hogy vég
legesen elküldték. Hogy milyen szempontok alapján éppen őt és még né
hány munkatársát, az most mellékes, emlékszem, hogy hetekig nem lehetett 
hozzá szólni, annyira kiborította az akkori helyzete. Aztán kapta a munka- 
nélküli segélyt, utána a törvényes szociális támogatást, s most már nem kap 
sehonnan semmit. Kezdetben még reménykedett, hogy el tud helyezkedni 
valahol, kilincselt is egy darabig, de hát a szakmája nem olyan, hogy nagyon 
keresnék, nincs sok munkalehetőség. Szerencsénkre az én munkahelyem 
stabilnak mutatkozik még mindig, csak az a baj, hogy az én fizetésem csak 
olyan gyenge-közepes a mai világban. Ha elmegyek egy-két havonta a város
ba, hát elkeseredve jövök vissza, olyan árak vannak, de hát ezt mindenki 
tudja, nem kell mondjam...

Szóval a férjem már lassan négy éve munkanélküli. Közben nálunk a fa
luban is felszámolták a közös gazdaságot, mi is visszakaptunk, mármint a 
szülők, két tehenet, szántóföldeket, a faluban lévő kerteket. Ezeken a földe
ken gazdálkodunk most, nagy részükön mi, a szüléink már nagyon megöre
gedtek. Nem volt és nincs más megélhetési lehetőség, bele kell kapaszkod
junk abba, ami van. De nagyon nehéz így a gazdálkodás, ahogy mi csináljuk. 
Föld lenne elég, nyolc hektár fölött van minden együtt véve, de nincs hozzá 
semmiféle gazdasági felszerelésünk a kéziszerszámokon kívül. S ebből kifo
lyólag mindenért sok pénzt kell kiadni. Meg kell fizessük a trágyázást, szán
tást, tárcsázást, a cséplést. Sokba kerül a takarmány hazaszállítása, mert 
nincs fogatunk. Pedig lehetne is, de hát a férjemet arra, hogy ő ló- vagy te
hénfogattal gazdálkodjon, azt hiszem, nem is lehetne rábeszélni. Nem is tu
dom, miért? Lehet, hogy az az oka, hogy ő nem egy átlagos falusi családban 
nőtt fel. A szülei nem földművelésből élő emberek voltak, hanem szabók, ő 
gyermekkorában mezei munkával nagyon keveset dolgozott s főleg állatok
kal egyáltalán nem, nem szokott hozzá. Ez a falusi élet pedig olyan, hogy
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aki kicsi gyermekkortól nem szokott bele, annak aztán később nagyon ne
héz.

így most a földeket megműveljük, ahogy tudjuk, takarmányt készítünk a 
két tehénnek, de haszon az nagyon kevés, nem annyi, amennyi lehetne a sok 
pénzkiadás miatt. Abból, amit megtermelünk, pénzt csak a tejért kapunk, 
egyebet semmit nem adunk el, nem termelünk semmi másból eladható fe
lesleget. Mindent próbálunk előállítani, amire a háztartásban szükség van, 
zöldséget, gabonát, krumplit, gyümölcs van a kertekben, ezekből aztán be
főzök, télire elraktározok mindenből, amennyit csak lehet. Most nem vásá
rolok az üzletből például semmi befőtt- vagy lekvárfélét, azt mind házilag 
előállítom, tavaly még egy korsó almaecetet is sajtoltunk, hogy azt se kell
jen a boltban megvenni. Sokszor eszembe jut az egyik nagyanyám, ő egy 
igen tehetséges, okos asszony volt falu-viszonylatban, és nagyon beosztó, ta
karékos háztartást vezetett. Sok hasznos dolgot tanultam tőle, hogy mikép
pen kell úgy beosztani az élelmiszert, a főzésnél az adagolást, hogy ami 
szükséges, az meglegyen, de pazarlás nélkül. Mert ő mindig azt mondta, 
hogy ha egy háztartásban az asszony pazarló, az sokkal rosszabb, mint ha a 
férfi lenne az... Úgyhogy az élelmiszerellátásunk így megoldott, a baj a 
pénzzel van. Az most már az utóbbi időben soha nem elég, egyik fizetés 
nem éri utol a másikat. Pénztartalékunk, ami volt még a kilencvenes évek 
elején, teljesen elfogyott, most már rendszeresen előfordul a hónap végi 
pénzzavar, amit a mi háztartásunkban nem ismertem, amíg ránk nem kö
szöntött ez a demokrácia. Ilyenkor aztán kölcsönkéréssel oldom meg a hely
zetet, igaz a legszükségesebbekre még mindig kaptam az én szüleimtől, vagy 
apósoméktól, a családban valahogy megoldottuk mostanáig, szerencsére 
nem kellett idegenhez menni. Igaz, nagy összegekről soha nem volt szó, és 
nem is lehet, mert most már nagy költekezésekbe nem fogunk, nincs hozzá 
alapunk. Azt ne is mondjam, hogy vége a nyaralásoknak, az utazgatásoknak, 
az én szabadságom az első naptól az utolsóig a háztartási és a mezei mun
kákkal telik el, sokszor érzem, hogy nagyon belefásultam ebbe a szünet nél
küli robotolásba. De nincs megállás, nem lehet, mindennap végezni kell a 
munkaidő után az itthoni bajokat is, igaz, a leányaim is sokat segítenek, 
szükségem is van rájuk, mert most már a szüleim háztartása is lassan ránk 
nehezedik.

Társaságba szinte sohova nem járunk, csak ha valamelyik közeli rokon
hoz kell menni valamilyen családi eseményre. De nem csak mi élünk ilyen 
visszahúzódó életet, vége a nagy társasági életnek nem csak részünkről, más 
családok is, akikkel régebb összejártunk, nehezebben élnek, úgy látom. 
Nem tartunk már névnapokat két tucat meghívottal, erre most már nem
csak nekünk, másnak sem nagyon jut, legalábbis itt a faluban.

A legnagyobb baj a mi családunkban még mindig nem az, amit elmond
tam, ezek még valahogy mind elviselhetők lennének, de ott vannak a gyer
mekek, az ő jövőjükről van szó elsősorban. Látom s tapasztalom, hogy már 
az elindulásuk sem olyan, amilyen kellene legyen, amilyennek én szeretném. 
Mert nem tudom, nem tudjuk úgy elindítani, ahogy szerintem kellene. A vá
rosi iskola, ahova naponta ingáznak, nagyon gyenge, olyan évjáratok végez
nek, hogy egyetlen diák sem jut tovább főiskolákra. Ha volna annyi pén



72 Oláh Sándor

zünk, amennyi nincs, az én gyermekeim is lehetnének egy nagyobb város 
jobb iskolájában, de ez elérhetetlen, nem tudjuk megfizetni a bentlakás 
költségeit a kettőnek. S akkor melyiket küldjem? Egyiket sem küldhetem 
külön-külön, mit fog majd szólni később az, amelyik marad? Én ezt tudom 
személyes tapasztalatból -  mert annak idején én se kaptam megfelelő anya
gi támogatást, hogy a gimnázium után tovább próbálkozzak -, tudom, hogy 
milyen érzés, amikor a társaid mennek tovább egyetemre és te maradsz, pe
dig egyáltalán nem vagy tehetségtelenebb, mint ők. Szóval nagyon nehéz 
lesz, attól félek már most, hogyan fogok én majd akkor megállni a gyerme
keim számonkérései előtt. Mert maholnap végeznek a középiskolával, hogy 
utána mihez fognak kezdeni, nem tudom. De kiutat nem látok. És ez nagy
jából egyedül az én gondom a családban, ez keserít el, a férjem mintha be
letörődött volna ebbe a helyzetbe, már igazán talán nem is akar semmit. El
végzi a napi dolgát, de nincs terve, hiányzik belőle valami, ami régebben 
hajtotta. Nem érdekli, hogy mikor mire kell, van-e elég pénz, meg sem kér
dezi, tudtam-e adni a leányoknak, amire szükséges? Minden rajtam kell 
megforduljon, nekem kell mindent beosztanom, mindenre gondom legyen, 
s emiatt bizony veszekedés is előfordul mostanában közöttünk elég gyak
ran. Tudom, hogy neki nagyon nehéz volt ezt a helyzetet elfogadni, a sehová 
se tartozással nehéz neki kibékülni. Sajnálom, de én sem tudok mindig elég 
türelmes és elnéző lenni, elég gyakran összeszólalkozunk, nem akarok bele
nyugodni, hogy lassan mindenről levette a gondját. Azt látom, hogy neki is 
lennének igényei, és ezekről le kell, muszáj lemondania. Ő is szeretné az 
autóját kifogástalan állapotban karbantartani, de hát erre sem jut, leg
alábbis nem akkor, és nem annyi, amennyire szükség volna. Azt is meg kell 
gondoljuk, hogy mikor, hova autózunk, drága a benzin.

Mindenképpen visszaestünk, lassan visszacsúsztunk, pedig most egy 
olyan időszakban van a családunk, hogy sokkal több pénzjövedelemre lenne 
szükségünk. A lányok iskoláztatása, a mindennapos utazás, a szórakozás ki
adásai már most nagyon megterhelőek, s még mi lesz ezután, mert még ne
héz évek következnek akkor is, ha minden normálisan alakul. Mert, ha 
majd férjhez készülnek, miből fogom én kistafírungozni, mikor most évek 
telnek úgy el, hogy nem tudok semmi nagyobb dolgot vásárolni nekik, amit 
félretehetnék. Ha nem jőnek jobb napok, más megoldás nem lesz, az én bú
toraimat, kelengyéimet kell felosszam közöttük.

Vannak most is, akiknek nagyon kedvez ez a mostani rendszer. Igaz, itt 
falun nem sokan, inkább városon a rokonaimon látom, hogy nagyon halad
nak. Hát igen, ha van a családban egy olyan szakma vagy munkakör, amit 
keresnek s jól megfizetnek. Vagy ha valami mellékálláshoz hozzájut az em
ber, ahol második műszakban dolgozhat. De itt falun ilyesmire nincs lehe
tőség, itt csak a föld van, csak az jut a legtöbb családnak, de az nagyon gyen
ge jövedelmet hoz nekünk.

Az én háztartásombam is elkelne egy-két korszerűbb berendezés. Nincs 
fagyasztógépem, jó lenne egy automata mosógép, sok munkától megkímél
ne, több időm lehetne egyébre, de egyre távolodik annak a lehetősége, hogy 
megvásárolhassuk. Pedig lett volna rá egy jó esély kilencvenegyben, de ak
kor a színes tévé mellett döntöttünk, és ezt én sokat bántam azután.
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Azt nem is mondom, hogy az öltözködésünkre most már majdnem sem
mit nem tudunk költeni, legalábbis a mienkre nem. A leányoknak még egy
két jó holmit megveszünk, de csak a legszükségesebbeket. Azt mondja a 
múltkor a nagyobbik, hogy mikor lesz nálunk úgy, hogy valamit, például egy 
táskát azért vásárolunk meg, mert tetszik, nem azért, mert feltétlenül szük
ségünk van rá. Hát nem tudom, nem tudom, hogy az az idő nálunk mikor 
jön el... mindenesetre ami nagyon kell, ami másnak is van, azt valahogy még 
mindig meg tudtuk venni nekik, igaz, például a ruhaneműt legtöbbször elő
ször a turkálókban keressük. De muszáj, mert látják, hogy másoknak is van, 
és akkor nekik is kell, ezt én megértem, s az apjuk tudta nélkül el is rende
zem. Ami nekünk a férjemmel kell, azt megkötöm, megvarrom, amit csak 
tudok, hogy azért legalább pénzt ne kelljen kiadni. Az irodai munkám mel
lett a sok otthoni tennivalót, úgy érzem, egyre nehezebben tudom végezni.

Ez a szegénység olyan szegénység nálunk, ami nem látható, az tudja csak, 
aki benne él, mert bárki bejöhet a házamba, nem mondhatja, hogy szegény
séget lát, ez falusi viszonylatban egy jól szituált család, azt mondja, mert azt 
látja. De azt már csak mi tudjuk, hogy vannak lemondások, hónap végi 
pénzzavarok, csak mi tudjuk, hogy mire nem jut a keresetünkből. Az az ér
zésem sokszor, hogy azért küzdünk, hogy a látszatot magunkról fenntartsuk 
mások előtt.”

Következtetések

Óvakodunk attól, hogy a fenti esetből túlzottan általánosító következtetéseket 
vonjunk le a háztartások alkalmazkodási stratégiáira nézve. Nyilvánvaló, hogy a 
helyzetével elégedetlen ember nézőpontjáról van szó. De azt tereptapasztalata
ink alapján állítjuk, hogy a szóban forgó háztartás a megváltozott gazdasági 
feltételekre több olyan stratégiával, magatartásmóddal válaszol, amelyeknek a 
jelen körülményei között széles körű társadalmi relevanciájuk van, nemcsak a 
falusi, hanem az elsőgenerációs városi háztartásokban is.2 Az új feltételekhez 
való alkalmazkodás fennebb elbeszélt módozatai mikroszinten a gazdasági és 
társadalmi szférában egyaránt megfigyelhetők az elszegényedő családokban. 
Azokban a háztartásokban, ahol a családtagok a saját helyzetüket úgy élik meg, 
hogy szükségletekként felmerülő igényeik és kielégítésük megvalósítási lehető
ségei egyre inkább szétválnak.

A gazdasági oldalon a jövedelmekkel való gazdálkodásban történnek válto
zások. Ha csökkennek a bevételek -  jövedelemkiesés munkanélküliség vagy a 
bérek reálértékének zuhanása miatt -, a családtagok többletmunkával próbál
ják helyreállítani a háztartásgazdaság megbillent egyensúlyát. Megnövekedik az 
önellátásra termelt javak aránya a jövedelemszerkezeten belül, a falusi család, 
olykor a használt technológiákban archaikusabb formákhoz is visszalépve, az 
önellátás fokozásával próbálja megakadályozni a visszacsúszást a már elért 
életszintről. A kisgazdaságok termékszerkezetének alakításában a vezérlőelv a
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lehető legteljesebb önellátásra törekvés, nincs piaci orientáció, racionális kal
kuláció, a termelőtevékenység és a háztartásműködés nem különül el. Egyes 
erőforrásokkal (föld, munkaerő) pazarló gazdálkodás folyik. (Ennek a gazdál
kodási stratégiának kulturális meghatározottságát és az érvényesülő mentalitás 
korlátozó szerepét a piaci orientációban részletesen elemezte Biró-Gagyi- 
Oláh: Antropológiai Műhely 1994. 1. sz. 7-39.)

A szegényedést érzékelő háztartásvezetésben fontos szempont a nem kevés 
időt és energiát igénylő olcsóbb vásárlási lehetőségek keresése. Ugyanakkor a 
családtagok korlátozzák a kiadásokat, lemondanak egyes fogyasztási tételekről, 
elsősorban a kedvezőbb időszak életgyakorlatában kialakult kulturális, rekreá
ciós tevékenységekről. Az anyagi nyomás erősödő érzetére a korábbi gyakorlat
hoz képest apró takarékossági eljárásokat vezetnek be. Mindeközben, ha a ki
adások így is meghaladják a bevételeket, lassan elfogy a kedvezőbb időszakban 
félretett pénztartalék. Ha a korábbi családi ciklus egyértelműen a gazdasági 
növekedés és az aspirációk emelkedésének időszaka volt, akkor a jelen kedve
zőtlen feltételei között az igényszint csökkentésének, kényszerű visszafogásá
nak keserves folyamata zajlik: „a családtagokra fokozottan nehezedő nyomás, 
az életkeretek beszűkülése tendenciaszerűen az igényszintek adottságokhoz kö
tődését erősíti” (Tardos 1988:160). Előfordulhat az is, hogy a család abszolút 
anyagi helyzete valójában nem romlott, de a családtagok a vonatkoztatási cso
portjukhoz viszonyítva érezhetik úgy, hogy a már kiküzdött életszintet nem 
tudják tartani. Ez a lemaradásérzékelés már a kedvezőtlen gazdasági helyzet 
mikrotársadalmi következménye.

Olyan szociokulturális környezetben, ahol az anyagi gyarapodás bizonyult a 
társadalmi felemelkedés tömegesen járható útjának, a vagyoni, ellátottsági 
szint tartós stagnálása vagy visszaesése mentálisan nehezen vállalható helyzet. 
A szóban forgó társadalmi kisvilágokban az egyéni-családi szociális identitást a 
normatív elvárások szerint kötelező felmutatni. Ebben a kifele forduló életfor
mában az életvezetés mentális szimbolikus oldala jelenti minden más számára 
a vonatkozási keretet. Ez a beállítódás a társadalmi szereplőknek folyamatos 
igazodási kényszert jelent a mindennapok rutincselekvéseiben éppúgy, mint az 
ünneplés kiemelt pillanataiban. Az elszegényedés, a lemaradás ebben a társa
dalmi közegben nehezen megélhető presztízsveszteség és identitásválság nélkül 
(Biró-Biró 1995: 190-192).

Ha az anyagi visszaesés egyik családtag munkanélküliségének következmé
nye, a teljes foglalkoztatottság időszakában szocializált nemzedéknek a „sehová 
se tartozás”, a fentebb említett szociokulturális sajátosság következményeként 
is, súlyos lelki teher. A munkahely nem csak jövedelmet, védettséget is jelent: 
„az állás belépőjegy az ellátmányok világába. Meghatározza az emberek jöve
delmét, ....társadalmi helyüket, önbecsülésüket és életük megszervezésének 
módját” (Dahrendorf 1994:228). Ezzel szemben a munkanélküliség rombolja 
az ember önbecsülését, felborítja életvitelét, a pszichikai erőforrások átlagosnál



Szociológiai Szemle 1997/1. 75

nagyobb kimerítésével jár. A munkanélküli nemcsak az anyagi jövedelmektől 
megfosztott, de a pozitív személyes helyzetmeghatározáshoz fontos kapcsola
toktól is. Az egyedüllét, a kommunikáció hiánya elbizonytalanodó identitástu
dathoz, önértékelési zavarokhoz vezet. A munkanélküli egyéni valóságtapaszta
latából „ha hiányzik a mindennapos, másokkal folytatott szociális érintkezés 
megerősítő visszacsatolása, az önmagába zárt egyén gyanakvó, nyomott hangu
latú, ellenséges, szorongó, zavart emberré válhat” (Goffman 1981:197). Ezek a 
feszültségek végső soron a személyközi kapcsolatokban, a család belső viszo
nyaiban konfliktusforrások lehetnek.

Ha nincs látványos lesüllyedés, csak anyagi, társadalmi stagnálás, „a helyhez- 
kötöttség, a mozdulatlanság akkor is a lemaradás érzésével és az önbecsülés 
csökkenésével jár, ha ténylegesen nem jelent rosszabb helyzetet, mint az el
mozdulás. A mobilitásnak önmagában is van értéke” (Losonczi 1989:116). 
Nem feltétlenül szükséges, hogy a vonatkoztatási csoportokat, referenciaponto
kat, amelyekhez viszonyítva a falusi család lemaradását érzékeli, a maguk konk
rétságában a közvetlen környezetében megtalálja. A háztartások számára telje
síthetetlen kihívások jöhetnek a formális társadalmi intézmények felől is.

Természetesen a mai falusi régiókban sokféle eltérő társadalmi helyzet és 
státusz létezik. Hangsúlyoznunk kell, hogy a családok helyi szociális státuszából 
nem minden esetben vonható le helytálló következtetés a családtagok szegény
ség-tapasztalatáról. „A mai falusi elszegényedés nemcsak a lokális társadalmi 
hierarchiák alsó, hanem közép- és felső szintjein is mindennapi tapasztalat: 
nincs konzisztencia a vagyoni helyzet és a mindennapi megélhetés között: a jó 
lakás rossz megélhetéssel, a rossz lakás pedig sokszor jó megélhetéssel járhat 
együtt...” (Losonczi 1989:115).

A hátrányos helyzetű térségekben „a népesség átlagos ellátottsági szintjétől 
leszakadt, a fejlődés főáramától lemaradt, kommunikációs szempontból izolált 
(s a korábbi elvándorlások következtében összetételében bizonyos fokig homo
génebbé vált) településeken a legintenzívebb a környezeti nyomás” (Tardos 
1988:75). A háztartásokat ettől nem védik meg a lojalitásban kialakított és év
tizedekig fenntartott társadalmi kapcsolatok se, ezért általános ezeknek szűkí
tése, összevonása, ily módon elérhető fenntartásuk költségeinek megtakarítása.

Tapasztalataink arról győztek meg, hogy a kedvezőtlen külső hatások kivé
désére a mai falusi társadalmak a mentalitási és gazdálkodási magatartásmódok 
síkján egyaránt felkészületlenek. Az Ahiezer megfogalmazta „önátalakításra 
irányuló reflektív képesség” jelei falusi környezetben alig láthatók. A hiányzó 
kompetencia okait fejtegetni nem ennek az írásnak a feladata. Tényként fogad
hatjuk el, hogy napjainkban a rurális régiókban a társadalmi hátrányok felhal
mozódása, az esélyegyenlőtlenségek megszilárdulása és újratermelődése meg
határozó folyamat. A helyzet kezelése akár egy jól átgondolt szociálpolitika, 
akár a kívánatos régiófejlesztési programok kereteiben kétségtelenül össztársa
dalmi érdek lenne. Mert az elszegényedéssel a jólétben és méltóságban való,
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egyre mélyülő egyenlőtlenség sokba kerülhet. Türelmetlenné teszi az embere
ket „a vagyon és a jövedelmek egyenlőtlenségével szemben. Amely pedig, úgy 
látszik, nem nélkülözhető a hatékony modernizációhoz. A hivalkodóan arro
gáns pompa az új nyomort is hivalkodóan arrogánssá teszi, s kettejük újratá
madó osztályharcában esetleg ismét nem születik meg a magyar modernizáció” 
(Garai 1995:101). Nyugodtan hozzátehetjük: nem születhet meg a román se.

Jegyzetek

1 Az éhhalál az erdélyi társadalom múltjában nem túl távoli történelmi tapasztalat, a XIX. 
század elején a sorozatos rossz termésű évek idején egyes vidékeken tömeges éhezésről 
beszélnek a történeti források. A falusi lakosság jelenkori gazdálkodásában megfigyelhető 
túlbiztosításra törekvés (pl. tartalékképzés alapélelmiszerekből) véleményünk szerint 
nem független az éhezés, a „hét szűk esztendő” történeti tapasztalatától. (Vö. az éh, 
éhezés, éhenhalás, éhező stb. szócikkek adatait az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár II. kötet 
708-711. oldalairól.)

2 Ez az állításunk mint egyszemélyes kutatói tapasztalat a szegényes erdélyi magyar társa
dalomkutatásban ma még nem támasztható alá szociológiai felmérések adatsorain alapu
ló értelmezésekkel. Ugyanakkor cáfolni is nehéz lenne.

Hivatkozások

Ahiezer, Szamojlovics Alekszandr 1995. Oroszország: megosztott civilizáció? Replika, 
19-20, 123-138.

Andorka Rudolf 1994. A falusi társadalom változásai. Agrártörténeti Szemle, 1^4, 3-27.
Biró Albin-Biró A. Zoltán 1995. Elszegényedési jelenségek a Csíki-medencében. In: 

Változásban? Elemzések a romániai magyar társadalomról. Csíkszereda: Pro-Print 
Könyvkiadó

Dahrendorf, Ralph 1994. A modern társadalmi konfliktus. Budapest: Gondolat
Doyle, Len-Ian Gough 1991. Emberi szükségletek és szocialista jóléti politika. In: Ferge 

Zsuzsa-Lévai Katalin (szerk.)A jóléti állam. Budapest
Garai László 1995. Quo vadis, tovaris? Scientia Humana. I. kötet. Budapest
Goffman, Erving 1981. A hétköznapi élet szociálpszichológiája. Budapest: Gondolat
Jacobs, Michael 1993. Az életszínvonal és az élet minősége. In: Kindler József-Zsolnai 

László (szerk.) Etika a gazdaságban. Budapest: Kereban Kiadó
Kornai János 1993. Útkeresés. Századvég Kiadó
Kovách Imre 1995.A mezőgazdasági privatizáció és a családi farmok jövője Közép- és 

Kelet-Európában. Korunk, 5.
Lengyel György-Tóth István János 1990. Az életszínvonallal való elégedetlenség társadalmi 

tényezői .Jelkép, 1, 31-46.



Szociológiai Szemle 1997/1. 77

Losonczi Ágnes 1989. Artó-védő társadalom. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 
Tctrdos Róbert 1988. Meddig nyiíjtózkod(j)unk? Igényszintek, gazdasági magatartástípusok a 

mai magyar társadalomban. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 
Tóth Attila 1995. A közösségi gazdálkodás a Székelyföldön. Régió, 1-2, 145-154.
Vincze Mária 1995. A román agrárpolitika és a kisparaszti gazdaságok. Korunk, 5, 36-39. 
Zombori Gyula 1994./1 szociálpolitika alapfogalmai. Budapest





Csite András

VIDÉKFEJLESZTÉSI MEGKÖZELÍTÉSEK 
MAGYARORSZÁGON 1970-1996:
AZ ÚJ REGIONÁLIS POLITIKA*

„A területfejlesztésről és -rendezésről szóló törvény tulajdonképpen a magyar 
regionalizmus első törvénye... A területi válságkezelés nemzetközi tapasztalatai 
azt mutatják, hogy a központi akciók önmagukban nem lehetnek sikeresek. ...A 
válsághelyzetek megoldása csak a különböző problémákat komplex módon ke
zelő, a helyi sajátosságokat messzemenően figyelembe vevő, a pozitív kezdemé
nyezéseket felkaroló helyi, térségi stratégia kidolgozásán és megvalósításán ala
pulhat” (részlet Baja Ferenc környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter
nek az 1996. XXI. törvény általános vitájában elhangzott hozzászólásából. Or
szággyűlési Jegyzőkönyv, 1995. 130. sz. 14550. oldal).

„Tizenöt-húsz évvel ezelőtt a területfejlesztés csak egy szűk csoportot, né
hány tucat embert érdekelt. Mára -  ha kicsit szarkasztikusán akarnék fogal
mazni -  mindenki területfejlesztő lett” (idézet egy kutatási interjúból).

Bevezetés: a problematika

A második világháborút követő időszakban a vidék elmaradottságát -  a nyugati 
országokban zajló változásokhoz hasonlóan -  Magyarországon is két ágazati 
politika keretében próbálta csökkenteni a kormányzat: egyrészt a területi poli
tikában a vidéki ipartelepítést ösztönözte, feltételezve, hogy a gazdasági fejlő
dés húzóágazata az ipar, másrészt az agrárszektorban tevékenykedő népesség 
számára különböző beavatkozási eszközök alkalmazásával az iparihoz hasonló 
jövedelmi szintet és életkörülményeket igyekezett teremteni.

A hetvenes, nyolcvanas évek gazdasági válsága és a kormányzati kiadási szint 
tarthatatlanná válása következtében az elmaradottság enyhítésére korábban ki

* A tanulmány egy korábbi változatát felolvastam a Magyar Szociológiai Társaság „A 
magyar szociológia helyzete és jövője” című konferenciáján Székesfehérvárott, 1997. 
január 6-án. A dolgozat a „Mikrokörzetek szerveződése és átalakulása” című OTKA-ku- 
tatás keretében készült. A munkában Borboly István és Sasfi Csaba voltak segítségemre. 
A dolgozat elkészítéséhez fűzött megjegyzéseikért köszönettel tartozom Némedi Dénes- 
nek és Szabó Mártonnak.
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alakított politikák rendszere a nyugat-európai országokban komoly átalakulá
son ment keresztül (Thorns 1992; Mardsen et al. 1993; Oksa-Ranikko 1996; 
Bonnano-Bradley 1994; Fujita-Hill 1995; McMichell 1996). A fejlesztés koráb
bi paradigmájába vetett hit csökkenésével párhuzamosan új, a vidékiként defi
niált térségek gazdaságfejlesztésére irányuló politikák jelentek meg a fejlett 
gazdaságú országokban. A kérdéssel foglalkozó szakirodalomban nem alakult 
még ki egységes terminológia a vidékfejlesztési politikákban végbemenő válto
zás leírására. McMichell (1996) szerint a fejlesztési paradigma helyébe a globa- 
lizációs paradigma lép, Bonnano és Bradley (1994) a fordista megközelítést fel
váltó posztfordista fejlesztési paradigmáról értekezik, Oksa és Ranikko új 
vidékpolitikáról (new rural policy) beszél az új fejlesztési megközelítés tárgya
lásakor.

A vidékfejlesztési politikákban tapasztalható átalakulás jellegzetességeinek 
megítélésében -  a terminológiai különbségek ellenére -  meglehetősen egységes 
a szakirodalom. A legtöbb szerző a változás főbb elemeiként az agrártámogatá
sok csökkentését és a közvetlen agrártermelési támogatások leépítését, a fenn
tartható, környezetbarát gazdasági fejlődés feltételeinek megteremtését, a köz
vetlen termelési támogatásokkal szemben az adó- és piacra jutási kedvez
mények szélesebb körű alkalmazását jelöli meg.

Meglátásom szerint -  és tanulmányomban ezt kívánom részletesebben kifej
teni -  a jelenkori Magyarországon is fellelhetők a vidékfejlesztési politikák 
rendszerének változására utaló jelek. Kialakulni látszik a regionális fejlesztés 
intézményrendszere, a területfejlesztésről és a regionális különbségekről több 
szó esik a sajtóban és a politikusok beszédeiben.

Az alábbiakban arra teszek kísérletet, hogy felvázoljam, melyek voltak a vi
dék problematikáról mint alapvetően elmaradottsági kérdésről az utóbbi évti
zedekben kialakult álláspontok főbb jellemzői, és a vidék fejlesztésére irányuló 
politikákban mi volt az uralkodó felfogás magáról a fejlesztésről, preferált te
rületeiről, illetve mit tekinthetünk az adott időszakban domináns vidékfejlesz
tési megközelítésnek.

Magyarországon az utóbbi évtizedekben egységes vidékpolitikáról nem be
szélhetünk, a problematika kezelése, a vidék szabályozása miniszteriális szinten 
sem különült el, egységes program nem készült. Ugyanakkor maga a problema
tika létezett, a vidék elmaradottságának csökkentése politikai célként fogalma
zódott meg.

A vidék fejlesztésére az utóbbi három évtizedben kidolgozott három nézet
rendszer jellegzetességeit vizsgálom. A szocialista-iparosító, az átmeneti-kom
penzáló és a regionális megközelítés elkülönítésével azt kívánom megvilágítani, 
hogy

-  a vidék fejlesztése mint kormányzati feladat a jelzett időszakban folyama
tosan jelent volt Magyarországon;
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-  a fejlesztési iránya, intézményrendszere és a döntéshozásban részt vevő 
szereplők köre eltérő volt a három megközelítésben;

-  a vidékfejlesztési megközelítések eltérést mutatnak a résztvevők által fel
használt fogalomkészlet, a kiemelt összefüggések, a hangsúlyok tekintetében 
egyaránt;

-  mára többé-kevésbé kialakult a regionális-területfejlesztési megközelítés 
(Új Regionális Politika -  ÚRP), noha az intézményrendszer létrejötte után 
sem tekinthető még a hegemén vidékfejlesztési megközelítésnek.

Tanulmányom első részében a kérdés vizsgálata során alkalmazott társadal
mi konstruktivista megközelítés alapvető belátásait vázolom fel, majd áttekin
tem a szocialista-iparosító, az átmeneti-kompenzáló és a regionális vagy új te
rületfejlesztési megközelítések jellegzetességeit. A fő hangsúly ez utóbbin van, 
és részletesebben is kitérek majd a regionális megközelítés nyelvezetének kifor
málódására, a területfejlesztés határainak kijelölése körüli vitákra, az ÚRP in
tézményrendszerének kialakításában és működtetésében részt vevők körére.

Elméleti keretek

A társadalmi konstruktivista (social constructivism) megközelítést alkalmazó 
kutatók (Berger-Luckmann 1966; Douglas 1987; Giddens 1984) az egyes társa
dalmi problémák, intézmények jellegének, feladatainak, szereplői körének defi
niálását és folyamatos újraértelmezését állították a vizsgálatok középpontjába. 
Az egyes részterületekre vonatkozóan vizsgálatok sokasága született az elmúlt 
évtizedben, amelyekben például a természettel (Bush 1989), a térrel (Shields 
1992), a fejlesztéssel (McMichell 1996), a tájjal (Greider-Garkovich 1994), a 
környezettel és a környezeti problémákkal, illetve a megoldásukat célzó intéz
ményekkel (Hajer 1995; Hannigan 1995; Tovey 1993) összefüggő kérdésekre 
koncentráltak.

Témám szempontjából nagy jelentőségű az a belátás, hogy az egyes társadal
mi csoportok folyamatos interakciók során újraértelmezik és újrakonstruálják 
a „valóságot”. A szimbólumokról, jelentésükről, egy-egy helyzet, probléma de
finiálásáról folyó viták során kibontakoznak azok az értelmezések és szimbólu
mok, melyek egy-egy csoport közös, magától értetődő tudásanyagát alkotják. 
Ugyanakkor a szimbólumoknak, jelentéseknek és magának a „helyzetnek” az 
értelmezése körül folyó viták újra meg újra problematizálják a közös tudás- 
készlet egyes elemeit.

A konstruktivista megközelítést követő elemzők a kutatási eszközök széles 
tárházát alkalmazták vizsgálataik során. Mindazonáltal a nyelvnek, az egyes 
szimbólumoknak és jelentésüknek, illetve a róluk folyó viták nyelvezetének 
vizsgálata általános sajátosságnak tekinthető e kutatási tradícióban.
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A vidékfejlesztési politikák vizsgálatakor és különösen az új regionális poli
tika létrejöttéhez vezető problémák felismerésének, tematizálásának, az ÚRP 
intézményesülésének elemzése során kiemelt figyelmet érdemelnek az olyan 
fejlemények, mint a „területfejlesztők” csoportjának létrejötte, a résztvevők ál
tal közösnek tekintett tudásanyag előállítása, a csoportidentitás szempontjából 
fontos határok kijelölése körüli viták, és maga a regionális gazdasági és társa
dalmi különbségek hazai problematizálása, ami az ÚRP kialakulása szempont
jából alighanem a legfontosabb.

Vidékfejlesztési megközelítések

Az elmúlt tíz év magyarországi eseményei azt mutatják, hogy a korábbi, szocia
lista modernizációs modellt a társadalom többsége meghaladottnak tekinti. Itt 
nincs helye annak, hogy a szocialista modell válságát előidéző tényezőket bon
colgassam, inkább arra koncentrálok, hogy bemutassam: a korábbi, szocialista 
modell átértékelése együtt járt új modellek, fogalmak keresésével, kimunkálá
sával, némelyikük dominánssá válásával. Az újabb keletű kategóriák, felismert 
összefüggések többnyire arra vonatkoznak, hogy mit kellene a kormányzatnak 
tennie ahhoz, hogy a „gazdaság fejlődési pályára álljon”, s a társadalom tagjai
nak ahhoz, hogy boldoguljanak.

Témám szempontjából az egyik kulcskérdés, hogy mi lesz a vidékkel. Érvelé
semben nem azt tartom fontosnak, hogy definiáljam, mi a vidék, ki a vidéki, 
hanem inkább azt, hogy a vidék számos társadalmi aktor számára szellemi csa
tatér: problémakör, melyet definiálni kell, s mivel sokan sokféleképpen defini
álják, ezért egymással rivalizáló felfogások tere.

A vidékkel foglalkozó társadalomkutatók az Európai Unió tagállamaiban is 
regisztrálták a változást: az agrárszféra szereplői érdekérvényesítési lehetősége
inek korlátozottabbá válása, a helyi fejlesztők, tervezők és a települési önkor
mányzatok növekvő befolyása a helyi gazdasági és társadalmi folyamatok alaku
lásárára -  ha világjelenségnek nem tekinthető is, nyugat-európainak minden
képpen (Bonnano-Bradley 1994; Cloke-Little 1990; Flynn-Lowe 1994; Fujita- 
Hill 1995; Mardsen et al. 1993; Miller 1996; Thorns 1992).

A kérdéscsoport az állami források elosztása, a redisztribúció körül szerve
ződik. A különböző redisztribúciós megoldásokat érvrendszer támasztja alá; 
ezeket az érveket bizonyos aktorok állítják elő; s az érvrendszereken keresztül 
az aktorcsoportok között vetélkedés folyik az újraosztásban; a vetélkedés köz
vetlen tárgya a releváns problémák autentikus megfogalmazása és legjobb meg
oldási módjuk; a problémák artikulációjában az érveknek meghatározott társa
dalmi csoportok érdekei.

Úgy vélem, hogy Magyarországon a vidék fejlesztésére szánt állami források 
elosztásában az utóbbi évtizedekben háromféle rendszert tudunk elkülöníteni:
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a szocialista-iparosító jellegűt, az átmeneti-kompenzálót, és az utóbbi egy-két 
év termékét, a területfejlesztőt.

a) A  vidék elmaradottságának csökkentésére irányuló
szocialista politika, 1970-1985

A szocialista időszakban az elmaradottságot alapvetően a foglalkoztatás ágazati 
megoszlásával és az életkörülményekkel összefüggésben értelmezték (Juhász 
1983; 1986-87; Szelényi 1979; 1990; Vági 1982; 1990). Az ipar-mezőgazdaság- 
tercier szektorok között az ipart tartották fontosnak, s egy-egy térség, település 
fejlettségének-elmaradottságának egyik legfontosabb mérőszáma az ipari fog
lalkoztatottak aránya volt. Mindez persze nem tekinthető sem magyar, sem pe
dig szocialista sajátosságnak, hiszen az elmúlt évtizedekben a világon szinte 
minden országban az ipari szektor minősült a fejlődés motorjának -  e megkö
zelítés ma is érvényes voltát jelzi például a new industrialising countries, (NEC) 
besorolás is Fujita-Hill 1995). Az elmaradottság enyhítésére irányuló kor
mányzati politika így elsősorban az ipart preferálta és ipartelepítéssel próbál
kozott. E szemlélet gyakorlati jelentősége különösen megnőtt a hetvenes 
évektől kezdve, amikor az addig alacsonyabb iparosodottsági szintet mutató 
térségekben megindult a leányvállalatok és a téesz-melléküzemágak révén az 
ipartelepítés.

Az elmaradottság enyhítésére irányuló szocialista politika másik fő terüle
tén, a településpolitikában a fő cél az életkörülmények javítása volt. A telepü
léshierarchia kialakításával egyszersmind meghatározták az életkörülmények 
javításának indokolt mértékét is. E településfejlesztési politika működési sajá
tosságainak, az alkupozíciók és a redisztribúció egyenlőtlenségeinek a feltárása 
a magyar társadalomtudomány egyik komoly teljesítményének tekinthető.

Sajátos módon a szocialista-iparosító vidékfejlesztés egyik legnagyobb ked
vezményezettje a termelőszövetkezeti szféra volt. Ez egyrészt abból adódott, 
hogy a hatvanas évektől Magyarországon is gyakorlati jelentőségre tett szert az 
a megfontolás, hogy az agrárszféra szereplőinek jövedelmi szintjét közelíteni 
kell a más szektorokban dolgozókéhoz. Másrészt az ipartelepítés számos eset
ben a téesz-melléküzemágak létesítésével valósult meg. Harmadrészt a telepü
léshierarchiában lefelé haladva arányosan nőtt a mezőgazdasági termelőszövet
kezetek súlya egy-egy település gazdasági életében.

Hogy az agrárszféra nagymértékben befolyásolhatta az elmaradottság defini
álását és a források elosztását, abban minden bizonnyal közrejátszott egyrészt 
az agrárlobby erőssége, másrészt az ezt alátámasztó gazdasági teljesítmény.
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b) A  vidék elmaradottságának átértelmezése:
az átmeneti-kompenzáló megoldás, 1985-1995

A nyolcvanas évek közepétől határozott erőfeszítések történtek a probléma új
radefiniálására: mind a településhierarchia rendszere, mind pedig az agrárszfé
ra viták kereszttüzébe került (Vági 1990; Illés 1993; Swain 1994; Csite 1994; 
Harcsa-Kovách-Szelényi 1995). Annak a felismerésnek a nyomán, hogy a ki
alakított településhierarchia alkalmatlan a vidék elmaradottságának csökkenté
sére, mert növeli a társadalmi egyenlőtlenségeket, az agrárszféra újra 
reflektorfénybe került, ám radikális intézményrendszerbeli változásokra csak 
1990 után, a szabad parlamenti választásokat követően került sor.

Elemzésünk szempontjából kiemelt jelentőségű, hogy a vidék fejlesztésének 
szocialista megoldásai miként jelentek meg a rendszerváltási diskurzusban. A 
településhierarchiát és a tanácsrendszert általában -  szinte közmegegyezéses 
módon -  mint a kisebb, falusi települések „elsorvasztását” célzó és előidéző 
megoldást értelmezték a diskurzus résztvevői. A kiutat az önkormányzatiság
ban, illetve a korábbi időszakban elszenvedett károkért való kompenzációban 
jelölték meg.

Az agrárszféra megítélése a rendszerváltási diskurzusban nem tekinthető oly 
mértékben egyszínűnek, mint a tanácsrendszeré. Itt nem kívánom részletesen 
tárgyalni sem a szövetkezeti átalakulást és a kárpótlást, sem pedig a „zöldbáró- 
zást” mint diszkurzív stratégiát, annyit mindenesetre indokolt megjegyezni, 
hogy az agrárszférában végbement szervezeti és tulajdonlási változások magá
nak az agrárlobbynak a meggyengülését idézték elő.

A kilencvenes évek elején mind az intézményrendszer átalakításában, mind a 
központi források vidékre juttatásában érvényesült egyfajta kompenzációs jel
leg. A kistelepülések visszanyerték önállóságukat, a volt szövetkezeti tagok le
hetőséget kaptak üzletrészük kivitelére, illetve az elvett vagyontárgyakért kár
pótlásra. Mindemellett komoly infrastruktúra-fejlesztő programok indultak el a 
tanácsrendszerben diszpreferált, elsősorban kisebb településeken (gázprogram, 
csatornázás, telefonfejlesztés, tornaterem-építés stb.). 1992-től a hátrányos 
helyzetűként besorolt települések önkormányzatai kiegészítő állami támogatás
ban részesülnek.

Érdemes itt megemlíteni, hogy az átmeneti-kompenzáló rendszer alátámasz
tására szolgáló érvrendszer szerint a vidék elmaradottságát a korábbi szocialis
ta megoldás idézte elő. így a fejlesztési elgondolások is elsősorban a település
hierarchiához kapcsolódtak, azokat az egyenlőtlenségeket kívánták enyhíteni, 
melyeket a szocialista-iparosító megoldás idézett elő, vagyis a település-szintű- 
eket. Az agrárszféra átalakulása és a települési önkormányzati rendszer kialakí
tása a helyi erőviszonyokat is átrendezte: a települési fejlesztéseket addig jó
részt meghatározó termelőszövetkezetekkel szemben az önkormányzatok 
kerültek előnyösebb, a forrásellátás szempontjából kedvezőbb helyzetbe.1
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Ha a kilencvenes évek Magyarországán zajló eseményeket vizsgáljuk, látható, 
hogy küzdelem folyik a rászorulóknak, illetve a rászorulók legitim képviselői
nek definiálása körül. Úgy tűnik, a mai diskurzusban a jövedelmi jellegű kü
lönbségeket tartják a legfontosabbnak. Noha nem kívánom e felfogás legitim 
voltát megkérdőjelezni, fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy más jellegű (pél
dául a nemi, az etnikai stb.) különbségek is elfoglalhatnák a vezető helyet a 
társadalmi egyenlőtlenségekről folyó vitákban.

A térbeli gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek problémaköre -  szorosan 
kapcsolódva a „vidék” problematikához -  tartósan jelen volt az elmúlt évtize
dekben Magyarországon. A rendszerváltást követő időszak sajátos fejleménye, 
hogy az egyes régiók gazdasági teljesítményében mutatkozó különbségeket -  
először a munkanélküliséggel összefüggésben -  vetik fel a diskurzus résztvevői, 
mint a kormányzat számára kezelendő, megoldandó problémakört.

Az ÚRP létrejöttének folyamatát áttekintve Hajer (1995) elemzését vettem 
mintául, aki azt vizsgálta, milyen átalakuláson mentek át a hollandiai és az 
angliai környezetvédelmi politikák 1970-1990 között. Arra keresett választ, 
hogy a fenntartható fejlődés eszméje miként vált a környezeti diskurzus és egy
ben a környezetvédelmi politika meghatározó elemévé a vizsgált országokban. 
Hajer kérdése sok tekintetben analóg az általam vizsgálni kívánt problémával, 
a regionális megközelítés és a regionális politika létrejöttének kérdéskörével. 
Szerinte teoretikusan a következőknek kellene teljesülniük ahhoz, hogy a re
gionális megközelítés a vidékről való közbeszéd uralkodó nyelvezetévé váljék:

-  az országon belül az egyes térségek közötti gazdasági teljesítménykülönb
ségeknek az egyik fő társadalmi problémává kell válniuk;

-  a problémakör definiálása során azt is meg kell határozni, hogy melyek 
azok a társadalmi konfliktusok, amelyek elkerülése prioritást élvez;

-  ki kell alakítani a probléma megoldásának módszereit is;
-  a „regionális” megközelítés intézményesülése során a más, riválisnak te

kinthető intézményrendszert fel kell számolni, illetve hatókörét és forrásait 
erőteljesen csökkenteni.

A fentiek alapján jelen dolgozatban
a) meg kell vizsgálnunk a problémává válás folyamatát;
b) fel kell tárni a potenciális konfliktusokat;
c) be kell mutatni az intézményesült megoldási módszereket; és
d) vizsgálni kell, hogy a „rivális” intézményrendszereket miként érintette a 

regionális politika kiépülése.
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a) A  probléma felfedezése

„K: Mikor érezte először úgy, hogy a regionális különbségek fontossá, problémává 
váltak?
V: Amikor először hallottam Lengyel Lászlót arról beszélni, hogy az ország térbeli 
-  Nyugat-Kelet -  kettészakadása felgyorsult.” (Részlet egy a törvényelőké
szítésben részt vett kutatóval készült interjúból.)

Az új (magyar) regionális politika (ÚRP) nyelvi megalapozása során folyta
tott vitákból öt területet emelnék ki, melyek meglátásom szerint a probléma 
definiálásában kulcsszerepet töltöttek be:

-  a szocialista terület- és településfejlesztési politika bírálata;
-  az átmeneti-kompenzáló fejlesztési megoldások bírálata;
-  az új regionális politika elméletének kimunkálása, aktorainak azonosítása 

és a feladatok tisztázása;
-  az új regionális politika intézményrendszerének kiépítésében és működé

sében érdekelt aktorok meggyőzése;
-  a probléma elfogadtatása a közvéleménnyel.
A szocialista terület- és településfejlesztés bírálata kiemelt jelentőségű volt 

az új regionális politika kialakítása során. Mind a szocialista fejlesztési intéz
ményrendszer működését, mind pedig az ezt alátámasztó koncepciókat éles kri
tika érte. E bírálatok több elemből tevődtek össze, amelyek közül az alábbiakat 
tartom fontosnak:

-  inadekvát célok (például iparosítás a posztindusztriális időszakban);
-  a politika legitim voltának megkérdőjelezése;
-  a szocialista fejlesztési politika alacsony hatásfokának bemutatása;
-  a Nyugat-Európában végbement fejlesztési „paradigmaváltás” tárgyalása 

(iparosító jeliegűből komplex, innovációra építő gazdaságfejlesztés);
-  a terület-, illetve a településfejlesztési intézményrendszer és szakem

berállomány szembenállása (például a területfejlesztésben magas képzettségű, 
akadémiai fokozattal rendelkező szakemberek, a településfejlesztésben a pa
rancsokat végrehajtó bürokraták).

Az átmeneti-kompenzáló fejlesztési megoldásokat kevesebb bírálat érte, egy
részt a rendszerváltási viták jellegének megfelelően (a szocialista rendszer tel
jes elvetése), másrészt az új intézményrendszer kialakulatlansága miatt. Az új 
regionális politika és az átmeneti-kompenzáló fejlesztési politika megkülön
böztetésében fellelhető néhány markáns momentumok egy része az intézmény- 
rendszer működési problémáira vonatkozik, másik részük a fejlesztési koncep
ció hiányára. Az alábbi bírálatok fogalmazódtak meg:

-  az átmeneti-kompenzáló megoldások inkonzisztens, rögtönző és lassú volta;
-  a település- és területfejlesztési funkciókat több tárca látja el, a munka- 

megosztás tisztázatlan;
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-  a szocialista időszak (elsősorban ágazati) konfliktusainak újratermelődésé
re utaló jelek;

-  a területfejlesztésben kiváló teljesítményt nyújtó kutatók vesznek részt, a 
településfejlesztés viszont a BM bürokratáinak kezében van.

Az új regionális politika teoretikus megalapozása során nagy teret kapott a 
nyugat-európai területfejlesztési koncepciók bemutatása, illetve annak hangsú
lyozása, hogy Magyarország európai integrációs folyamatában elemi szükséglet 
az új regionális politika kialakítása. A nyugati tapasztalatok alapján az új ma
gyar regionális politika megalapozásában a következő fogalmak játszottak 
kulcsszerepet:

-  innováció;
-  helyi források élénkítése, bevonása az átfogó innovációs folyamatba;
-  rugalmas, sokoldalú és a helyi térségi adottságokra, feltételekre érzékeny 

módszerek;
-  a területi egyenlőtlenségek mérséklésének kiemelt fontossága, társadalom- 

politikai, gazdaságpolitikai és általános politikai indokoltsága;
-  a reindusztrializálás és a tercierizálódás mint új hajtóerők;
-  vállalkozásélénkítés, egy-egy térség fejlesztési programja, kistérségi inno

vációk, növekedési centrumok.
Az új regionális politika kialakításában alkalmazott fogalmi újítások sora 

még szaporítható lenne, de ehelyett idézem Horváth Gyulának, a kérdéskör 
egyik szakértőjének összefoglalását az új regionális politika mibenlétéről:

„...Látható, hogy a regionális fejlesztési programokban új, korábban nem al
kalmazott tényezők jelennek meg, vagy régi komponensek minőségileg megvál
tozott tartalmat kapnak. Az utóbbi évtizedekkel ellentétben, amikor az infrast
ruktúra-fejlesztés elsősorban a régióbeli életviszonyok javítását szolgálta, az új 
infrastruktúra-fejlesztési részprogramok inkább a gazdasági struktúraváltásnak 
rendelődnek alá, s céljuk a gazdaság jövedelemtermelő képességének fokozása, 
a külső működő tőke számára vonzó feltételek teremtése” (Horváth 1992:6).

Az új regionális politika aktorainak kijelölése szintén fontos szerepet töltött 
be az intézményesülési folyamatban. De egymáshoz való kapcsolódásuk jellegé
nek teoretikus tisztázása is lényegesnek bizonyult:

-  miniszteriális szinten a Környezetvédelmi és Terrületfejlesztési Minisztéri
um felügyelete alá tartozik a rendszer, de a BM, az FM, valamint más, az egyes 
részterületeken kompetens minisztériumok együttműködése is szükséges az új 
regionális politika megvalósításához;

-  az ÚRP másik fontos -  ám máig sem tisztázott -  szereplői maguk a régiók;
-  a harmadik szereplőcsoportot a megyék képezik, ahol a fejlesztési dönté

sek java része születik. A megyei döntéshozatalban a kistérségek képviselői, a 
megyei gazdasági kamarák, az államigazgatási szervek és a különböző érdek- 
képviseletek vesznek részt a partnerség jegyében;
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-  a fejlesztési döntések végrehajtása kistérségi és települési szinten történik, 
amely egységek a fejlesztés tulajdonképpeni alanyai. A kistérségi szerveződések 
esetében is megfogalmazódott a partnerségnek mint a helyi önkormányzatok, a 
vállalkozói szféra, a társadalmi szervezetek együttműködésének az elve.

Az ÚRP kialakítása során nagy hangsúlyt kapott a partnerség elve, az alá- és 
fölérendeltségi viszonyokat felváltó horizontális kapcsolódások szükségessége, 
a minél szélesebb körű részvétel a fejlesztési döntésekben és végrehajtásukban, 
valamint a fejlesztés komplex jellege.

Az ÚRP intézményesülésének vizsgálata során kiemelt jelentőségű a terület- 
fejlesztési törvény előkészítése és meghozatala. Az 1990-es parlamenti választá
sokat követően létrejött Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium
ban már 1990-ben megindult a törvény előkészítése. A törvény kimunkálása a 
területfejlesztési főosztály feladata volt, amelynek -  mint a szakmai lapokban 
megjelent anyagokból kivehető -  nagy erőfeszítéseket kellett tennie létjogo
sultságának minisztériumon belüli elismertetéséért. A kis létszámra (22 fő) te
kintettel akadémiai és egyetemi kutatókat is (elsősorban az RKK-ból és az 
egyetemi földrajz, illetve regionális tanszékekről) bevontak a törvény előkészí
tésébe. Mindez bizonyára közrejátszott abban, hogy az ÚRP kialakítása széles 
körű publicitást kapott a szakmai folyóiratokban: a Tér és Társadalom, a Falu, 
város, régió, a Területfejlesztés, a Magyar Közigazgatás stb. folyamatosan jelente
tett meg anyagokat, illetve a kérdéssel foglalkozó tematikus számokat.

A szakértői viták témája a fentiekben vázolt problémák, intézményi megol
dások definiálása volt. A tudományos háttér leginkább a KTM-en belüli, illetve 
a minisztériumok közötti vitákban játszott nagyobb szerepet. Emellett a viták 
menetét érzékelhetően befolyásolták az 1990. évi önkormányzati törvény révén 
hatókörükben meggyengült megyék, a kilencvenes évek elején létrejött kistér
ségi társulások, valamint a szintén a kilencvenes években kialakított pályázati 
rendszerek kedvezményezettjei, a különböző területfejlesztési magánvállalko
zások, ügynökségek nyomásgyakorló csoporttá szerveződése. E folyamatról ma 
nem rendelkezem részletes információkkal, így egyelőre nem vállalkozom a 
számos konferencia, tanácskozás, szakértői anyag stb. elemzésére sem. Minden
esetre ezeknek az összejöveteleknek bizonyára nagy fontosságot kell tulajdoní
tanunk a „területfejlesztők nyelvi közösségének” létrejöttében, hiszen ezeken 
formálódott ki a közös fogalmi készlet, és itt tisztázódtak azok az előnyök, 
amelyeket az ÚRP az aktoroknak nyújthat. A folyamatban a PHARE tevé
kenysége is fontosnak ítélhető: egyrészt a regionális megközelítés formálódó 
nyelvezetének elsajátítását források juttatásával honorálta, másrészt a nyelvezet 
kiformálódásához is hozzájárult konferenciák szervezésével, kiadványok publi
kálásával és terjesztésével.

Az ÚRP által orvosolni kívánt problémák releváns voltának elismertetése, 
társadalmi elfogadottságuk biztosítása, a közvélemény minél szélesebb rétegei
nek meggyőzése érdekében kifejtett erőfeszítések szervesen illeszkedtek a fen
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tiekben vázolt folyamatokhoz. A törvény-előkészítés során készített anyagok, a 
megrendezett konferenciák, csakúgy, mint azok az elsősorban kistérségi prog
ramok, melyek az ÚRP előkészületei során az ÚRP adekvát voltát bizo
nyították, több-kevesebb teret kaptak a sajtóban.

A társadalmi elfogadtatás során mégis az ország kettészakadásától való féle
lem, illetve a nyugati és keleti országrész fejlettségében mutatkozó különbség 
vált azzá az emblémává, mely mind nyelvileg, mind képileg megjelenítette az 
ÚRP által megcélzott problematikát.

A kérdéskör neves szakértője így fogalmazott egyik tanulmányában: „Az 
utóbbi néhány év folyamatait vizsgálva elsősorban újraéledt a főváros és a vi
dék különbségének a problémaköre, annak a korábbiaktól eltérő, nagyon hatá
rozott, mindent átszövő érvényesülése, túlsúlya. A másik problémakör a nyu
gat-keleti innovációs lejtő, amely napjainkra már szakadékká vált. Az ország 
nyugati térségei jóval aktívabbak az újdonságok fogadásában, azok adaptálásá
ban, mint a keleti és északi régiók. ...A harmadik kérdéskört a településhierar
chiában meglevő és rendre újratermelődő különbségek jelentik” (Faluvégi 
1994:204).

Amikor megállapítjuk, hogy az ÚRP mindhárom térbeli fejlődési különbség 
csökkentését célul tűzte ki, meg kell jegyeznünk, hogy a főváros-vidék és a 
településhierarchia szerinti fejlettségi különbségek enyhítése a korábbi fejlesz
tési politikákban is szerepelt. Az ÚRP-ben megfogalmazott problémák és keze
lésük sajátossága az, hogy egyrészt a Nyugat-Kelet fejlettségi különbségek eny
hítését is megcélozza, másrészt a három térbeli fejlettségi különbség 
csökkentésére együttes megoldást kínál.

A Dunántúl és a keleti országrész gazdasági fejlettségbeli különbségének te- 
matizálása a rendszerváltás időszakában kezdődött. Az ilyen különbségekre 
utaló első térképek a munkanélküliségi mutatószámokat jelenítették meg, 
majd a magánvállalkozásokra, a külföldi befektetésekre vonatkozó mutatószá
mok is megjelentek és nagy helyet kaptak a sajtóban. A térképek, területi sta
tisztikák sajtóbeli szerepeltetésének növekedése persze nem tekinthető kizáró
lag a területfejlesztők „nyomulásának”. Sokkal inkább arról van szó, hogy a 
rendszerváltást követően az új kormányzati szervek, avagy a régebb óta műkö
dők saját pozícióik erősítésére, illetve létezésük jelzésére statisztikák tömegét 
kezdték el produkálni (Thomas 1996).

A területi statisztikák közül témánk szempontjából kiemelt jelentőségű a 
bruttó hazai termék megyei bontásban való meghatározása. Erre ugyancsak az 
1994-es adatok alapján került először sor, de maga az igény már korábban 
megfogalmazódott.

„A magyar regionális politika döntéshozói már évek óta ismételten artiku
lálták azt az igényt, hogy szeretnék a fejlesztési alapok elosztását a régiók gaz
dasági fejlettségét kifejező, a hivatalos statisztikai szolgálat által előállított 
szintetikus mérőszámhoz kötni. Erre a célra vitathatatlanul az egy főre jutó
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bruttó hazai termék regionális értéke a legjobb mutató, hiszen ez a területi 
megfelelője a nemzetgazdaság fejlettségét összefoglalóan jellemző mérőszám
nak. Az érdeklődést nyilvánvalóan táplálta a nemzetközi integráció erősödése 
is. Egyfelől a hazai fejlesztési alapok elosztásakor hivatkozási alappá vált az 
Európai Unió regionális politikája, másfelől a csatlakozás előnyeinek és hátrá
nyainak mérlegelése során az elnyerhető regionális támogatások számbavételé
hez ismerni kell, hogyan viszonyul a magyar régiók fejlettsége az Európai Unió 
átlagához. A felhasználói igényeket nem elhanyagolható mértékben ösztönözte 
az a törekvés, hogy a területfejlesztési alapok elosztását a hivatalos statisztika 
rangjára emelt mutatóhoz kössék, és ily módon, az elosztási módszer objektivi
tását hangsúlyozva, lerövidíthető legyen az alapok elosztását kísérő hosszas ér
dekegyeztetési folyamat” (Farkasházy-Hüttl 1996:681).

A területi fejlettségbeli különbségek megbízható mérésére, legalábbis a me
gyék vonatkozásában, a KSH mint a kérdésben leginkább kompetens hivatal 
nyújt garanciát. A fejlesztési források elosztásakor persze tekintetbe kell venni 
a település és a kistérség szintű kiegyenlítés igényét is. A települési és a kistér
ségi szintű fejlettségbeli különbségek mérésére többféle módszert kidolgoztak, 
a ma kormányzatilag elfogadott településszintű egyenlőtlenségmutatót a KSH- 
ban (Faluvégi 1994), a kistérség szintűt az RKK-ban dolgozták ki (Csatári 
1996). E komplex statisztikai mutatószámok kialakításában meghatározó szere
pet töltött be a területi egyenlőtlenségek mérésére az Európai Unióban alkal
mazott mutatószámok hazai adaptálása. Noha nem célom e statisztikák meg
bízhatóságát megkérdőjelezni, mindenképpen utalni kell egyrészt a 
feketegazdaság problematikájára, másrészt az adatfelvételek megbízhatóságá
nak kérdéskörére. Úgy tűnik, az első kérdéskör egyáltalán nem jelenik meg a 
területi statisztikák megbízhatóságáról folytatott vitákban, a másodikból adódó 
problémák elkerülésére pedig sokváltozós, komplex elemzéseket alkalmaznak 
(Farkasházy-Hüttl 1996; Faluvégi 1994; Csatári 1994).

b) Potenciális konfliktusok  -  pesszimista jövőkép

A z  ÚRP nyelvezetének kialakítását szolgáló diskurzusban mindenekelőtt a ko
rábbi fejlesztési megközelítések alkalmatlan voltát, illetve az európai megoldá
sok átvételének szükségességét hangsúlyozták. Ez utóbbi hangsúlyozása 
minden bizonnyal kapcsolódik az európai integrációs folyamathoz mint elsőd
leges politikai prioritáshoz, illetve a rendszerváltási diskurzusban újraformáló
dó Európa-képhez és a centrum-periféria dualitáshoz. Ezekre a momen
tumokra itt nincs módom kitérni, annyit azonban megjegyzek, hogy a fent em
lített szempontok háttérbe szorították azt a kérdést, hogy mi várható, ha nem 
születik meg az ÚRP.

Az ÚRP-ről folyó vitákra általában nem jellemző a negatív érvelés, noha a 
nem kívánatos -  ám az ÚRP alkalmazásával elkerülhető jövő képének -  három
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eleme megjelent a vitákban: egyrészt a regionális fejlődésbeli különbségek nö
vekedése folytán az elmaradó területeken eluralkodó kilátástalanság és a de
mográfiai erózió rémképe, másrészt a fejlesztési politika visszatérése a bírált 
szocialista intézményi megoldásokhoz, harmadrészt pedig az átmeneti-kompen
záló megközelítés nyomán kialakult koordinálatlanság, pazarlás gyakorlatának 
továbbélése. íme néhány példa a fenti veszélyekről a kérdéskör irodalmából.

Depresszió
„A gazdasági növekedés ütemének csökkenése, vagy a visszaesés kilátástalan 
pszichológiai légkört teremt, szakembervándorlást idéz elő, demográfiai eróziót 
vált ki” (Horváth 1992:6).

„A regionális politika ... állami szerepvállalás nélkül fából vaskarika, amit 
nem pótolhat semmifajta »posztmodern« decentralizáció (ami magyarul annyit 
jelent, mint felelősségelhárítás). Akkor már sokkal tisztességesebb, ha azt 
mondjuk: Kedves (nem létező) régiók! Nincs más teendő, mint bevárni az álta
lános fellendülést, addig tartsatok ki!” (Nemes Nagy 1992:73)

Visszatérés a szocialista rendszerhez
„Nyilvánvaló az is, ha az alaprelációkban nem következik be lényeges változás, 
akkor a korszerűsített területi irányítási rendszer alig jár több haszonnal, mint 
hogy nem keveseknek továbbra is hivatali széket és íróasztalt biztosít. Ebben a 
szisztémában -  s itt visszakanyarodunk szűkebb témánkhoz -  a területfejlesz
tési politikában érintettek (irányítók) kifejezetten a területi különbségek, 
egyenlőtlenségek fennmaradásában, illetve folyamatos újratermelődésében ér
dekeltek: az elmaradottság, a depresszió, a munkanélküliség lokális koncentrá
ciója, a környezeti krízishelyzetek »legitimálják« őket” (Nemes Nagy 1990:28).

„Megismétlődni látszik az a szituáció is, hogy a KTM-ben a területfejlesztés 
irányításában egyénileg kiváló teljesítményt nyújtó szakemberek gyülekeznek, 
de államigazgatási gyakorlat és valós hatáskör nélkül, míg a településfejlesztés 
irányítását és a velejáró jogi és pénzügyi hatásköröket a BM-ben -  ismét bizo
nyos kivételekkel -  derék bürokraták veszik kézbe” (Illés 1992:64).

Koordinálatlanság
„A területi politika önmeghatározásának szükségessége mellett nem kevés ci
nizmus kap elegáns öltözéket a területi problémákat kutató, fejlesztési lehe
tőségeket feltáró, a területi programokat menedzselő, ugyanakkor fenntartása 
és »tapasztalatcseréi« költségeivel a forrásokat alaposan megkurtító intézmé
nyek képében. A foglalkoztatással és területfejlesztéssel foglalkozó alapok, ala
pítványok elképesztő sokasága épült ki nálunk is, az összehangolt működés 
minimumát sem mutatva. A nyugat-európai tanácsadó segélyek is ilyen cégek
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hez érkeznek a segélyt felélő tanácsadók hozzácsomagolásával...” (Kőszeghy 
1994: 70).

c) A z  ÚRP intézményrendszere

A területi egyenlőtlenségek csökkentésére létrehozott intézményrendszer 
(1996. évi XXL tv. a területfejlesztésről és területrendezésről) alapvetően a fej
lesztési tanácsokra épül. Mind országos, mind pedig megyei szinten létrejöttek 
a fejlesztési tanácsok, amelyek egyrészt kijelölik a források elosztásának iránya
it, másrészt pályázati rendszer keretében el is osztják a pénzeket.

A fejlesztési tanácsok létrehozásának legfőbb elve a partnerség, amelynek 
jegyében a települési és megyei önkormányzatok mellett helyet kaptak e taná
csokban, a kistérségek képviselői, a gazdasági kamarák és a különböző állami 
intézmények (KSH, Munkaügyi Központok) képviselői.

A területfejlesztés intézményrendszerének létrehozásával eltolódtak az erő
viszonyok a központi fejlesztési források megszerzéséért rivalizáló intézmények 
között. Egyrészt 1990-et követően elsősorban a települési önkormányzatok tár
sulásos kezdeményezéseire épülő kistérségi szerveződésekkel szemben a jelen
legi rendszerben -  a KSH térségi besorolása alapján -  adminisztratív körzete
ket, kistérségeket alakítottak ki, a területfejlesztési rendszer egyik 
alapegységeként. Másrészt megemlítendő, hogy a települési önkormányzati 
rendszer kiépítése nyomán hatókörükben meggyengített megyék a területfej
lesztés jelenlegi szisztémájában komoly elosztó szerepet kaptak. Harmadrészt a 
területfejlesztési rendszerben döntési jogkörrel rendelkezők zöme települési és 
megyei önkormányzati szereplő, azaz a mostani fejlesztési rendszerben az ön- 
kormányzatok meghatározó szerephez jutottak.

A területfejlesztési törvény előírásainak megfelelően két támogatási keretet 
hoztak létre, a területfejlesztési célelőirányzatot és a területi különbségek eny
hítését szolgáló fejlesztési célú támogatást. Az előbbi felét központi mérlegelés 
alapján osztják szét, a másik felét decentralizálták. A területi kiegyenlítési tá
mogatás felhasználásáról teljes egészében megyei szinten döntenek. A terület- 
fejlesztési támogatás elsősorban a nagytáji, regionális fejlesztési elképzelések 
megvalósítására szolgál, a területi kiegyenlítést célzó támogatás pedig a hátrá
nyos helyzetű kistérségek felzárkóztatására. A kistérségek hátrányos helyzetét 
négy szempont szerint minősítik (Csatári 1996):

-  társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségek;
-  az ipari hanyatlással érintett térségek;
-  rurális térségek;
-  tartósan magas arányú munkanélküliséggel sújtott térségek.
A területfejlesztési célirányzatból mind a négy kistérség részesülhet, a terü

leti kiegyenlítési célirányzatból csak az első és a negyedik kategóriába soroltak.
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Az új regionális politika intézményrendszerének kialakítása a minisztériumok 
közötti erőviszonyokat is átrendezi, hiszen a KTM felügyelete alá tartozó terü
letfejlesztési rendszer az e minisztérium által újraosztható forrásokat növeli. 
Arról azonban, hogy hegemón pozícióba jutott volna az ÚRP a vidék fejleszté
sében, nem beszélhetünk.

Az elmúlt évi költségvetési adatok szerint az új regionális politika keretében 
mintegy 10 milliárd forint került újraosztásra (igényként -  nyugati minták alap
ján -  a GDP 1-2 százalékának ilyetén célú elosztása fogalmazódott meg, ami 
50-100 milliárd forintot jelentene). Ezzel szemben az agrártámogatások mint
egy 80 milliárd forintot tettek ki. Az önkormányzatokhoz visszajuttatott forrá
sok volumene mintegy 300 milliárd forint volt, éss a BM az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetbe jutott önkormányzatoknak 1,675 milliárd forintot juttatott.

A regionális, az agrár- és az önkormányzati politikák szervezetrendszere to
vábbra is elkülönül, ám a helyzet bonyolultságát jól jellemzi, hogy a költségve
tés legkülönbözőbb fejezeteiben találkozunk fejlesztési, önkormányzati kiadá
sokkal, a különböző decentralizált alapokról, közalapítványokról, hivatalokról 
nem is beszélve.

A törvény meghozatala után egy évvel az új regionális politika intézmény- 
rendszere nem tekinthető teljesen kialakultnak. Egyrészt a területfejlesztési 
törvényben előírt, a területi egyenlőtlenségek körének definiálásához, illetve 
csökkentésük intézményes megoldásaihoz szükséges országos területfejlesztési 
koncepciót még nem fogadta el az országgyűlés. Másrészt a régiók létrehozása 
csak az elmúlt hónapokban kezdődött meg, s a különböző minisztériumok kö
zötti feladatmegosztás tisztázása sem jutott nyugvópontra.

Összefoglalás és további kutatási feladatok

A területfejlesztőkkel folytatott interjúk és a témához kapcsolódó szövegek 
elemzése révén kibontakozni látszik az ÚRP létrejöttének folyamata: a „regio
nális” nyelvet beszélők körének bővülése, a területfejlesztés és a területfejlesz
tők szakmai körülhatárolásáról folyó viták, az ÚRP intézményesülése.

Összefoglalásképpen érdemes áttekintenünk azokat a tényezőket, melyek az 
ÚRP létrejöttében kiemelt jelentőségűek lehetnek.

A „sikerrecept” egyik fontos eleme minden bizonnyal a területfejlesztők cso
portjának stratégiája, az, hogy a regionális politika érvényességi és szereplői 
körének definiálása során a határok tágítására törekedett. A „Minden terület- 
fejlesztés!” -  legalábbis csaknem minden kormányzati politikának vannak regi
onális vonatkozásai -  mint elv nagyban megkönnyítette, hogy olyan eltérő szak
mai csoportok, mint például a várostervező építészek, a közösségfejlesztők, a
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vidékkutatásokkal foglalkozó szociológusok, csatlakozzanak a korábban a föld
rajzosok érdeklődési körébe és kompetenciájába sorolt területi problematikák 
megjelenítéséhez, a „szakmához”. Mindazonáltal a megkérdezettek szerint a 
szakmai határok tágítására irányuló erőfeszítések megnehezítik a közös tudás
anyag, nyelvezet kialakítását és egyneműsítését.

A területfejlesztés határainak definiálása körül folyó vitákban a területfej
lesztés, a területrendezés és a településfejlesztés elhatárolása is nagy teret ka
pott. Ebben, úgy vélem, egyrészt az eltérő szakmai hátterű és intézményi be- 
ágyazottságú szereplőcsoportok (például építészek, földrajzosok, szoci
ológusok) közötti, másrészt a minisztériumok közötti rivalizálást kell látnunk.

A „sikerreceptben” fellelhető másik elem a területfejlesztés európai uniós 
jellegének kiemelésére alkalmazott érvelési stratégia. A rendszerváltást követő
en pozitív értelmezést kapott „európaiság”, „európai megoldások” gyakran elő
forduló elemei a területfejlesztők érvelésének, az általuk szorgalmazott politi
kai megoldások alátámasztásának. Ugyanakkor van egy másik üzenete is ennek 
az érvelésnek: az EU fejlesztési forrásainak zöme a regionális jellegű fejlesztési 
programokat finanszírozó alapokban összpontosul.

A „sikerrecept” harmadik, a politika intézményesülésében kiemelt jelentősé
gű eleme a területfejlesztést, a regionális politika szükségességét képviselő ve
zető politikus személye. Baja Ferenc mint a politikai élet egyik „erős embere” 
a regionális fejlesztők rövid szakmai történetének egyik -  olykor heroizált -  
szereplője. Az interjúk során a megkérdezettek külön is kitértek a személyére, 
mint aki a törvény meghozatalával és az intézményrendszer kialakításával 
„megsejtette” az ÚRP-ben rejlő politikai lehetőségeket, és ezzel nagyban hoz
zájárult a megközelítés társadalmi elfogadottságához.

Dolgozatomban elsősorban a regionális megközelítés nyelvezetének vizsgá
latára összpontosítottam. A kutatás jelenlegi fázisában nem volt elég informá
cióm arra vonatkozóan, hogy folyamatában miként formálódik a területfejlesz
tés mint szakma közös tudásanyaga; hogy mennyiben járultak hozzá a szűkebb 
„szakmán” kívüli közéleti szereplők a területi problematika relevánssá válásá
hoz; hogy miként közvetítik, illetve adaptálják e tudásanyagot a területfejlesz
tésben érintett, ám a problémák és megoldások nyelvi konstruálásában csak 
korlátozott beleszólással rendelkező szereplők (például polgármesterek); hogy 
miként folyik a rivalizálás a vidék fejlesztésében eltérő megközelítést, más pre
ferenciákat alkalmazó csoportok között.

E problémák további alaposabb vizsgálatát tartalom- és diskurzus-elemzési 
eljárások segítségével, kibővített forrásanyagon kívánom elvégezni.
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1 Illés Iván (1993:524) szerint a hetvenes és a nyolcvanas évek falvait a gazdag téesz, 
gazdag falusiak és a szegény tanácsok jellemezték, ezzel szemben a kilencvenes években 
ennek épp az ellenkezője tapasztalható: szegény szövetkezet (ha létezik még egyáltalán), 
szegény falusiak és gazdag önkormányzat.

2 'Az URP nyelvezetének eddigi vizsgálata a Magyar Közigazgatás, a Gazdasági Fórum, a 
Belügyi Szemle, a Tér és Társadalom, a Falu, város, régió, a Településfejlesztés, a Közgazda- 
sági Szemle és a Statisztikai Szemle 1990-1996. évfolyamaiban a település- és területfej
lesztés témakörében megjelent írások elemzésén és a törvény előkészítésében részt vett 
szakértőkkel készített interjúk anyagán alapul. Emellett a hozzáférhető szakértői anyago
kat is bevontam a vizsgálatba. (A bibliográfiában csak azokat az anyagokat sorolom fel, 
amelyekre a dolgozatban hivatkozom.)
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TÁRSADALMI SZERKEZETI PROBLÉMÁK

Szántó Zoltán

OSZTÁLY, OSZTÁLYTUDAT ÉS KOLLEKTÍV 
CSELEKVÉS
Hogyan értelmezi és bírálja Jón Elster Marx osztályelméletét?

Csontos László emlékének

Jón Elster (1982; 1985:318-397) meggyőző értelmezése szerint Marxot osztály- 
elméletének megalkotása során az a szándék vezette, hogy magyarázatot adjon 
a kollektív cselekvés meghatározott típusainak előfordulására, kialakulásának 
feltételeire és különböző formáira.

Az itt következő fejtegetésekben megpróbálom összefoglalni, hogyan re
konstruálta Elster -  szem előtt tartva a modern empirikus és analitikus szaktu
dományok, valamint az analitikus filozófia egyes eredményeit -  Marx társadal
mi osztályokkal és osztályharccal kapcsolatos elképzeléseit (1., 3., 4.). Emellett 
bemutatom azt is (2., 5.), hogy milyen szempontból bírálta és fejlesztette to
vább Elster a társadalmi osztály és kollektív cselekvés {osztálycselekvés) marxi 
gyökerekből táplálkozó koncepcióját.

1. Л társadalmi osztály fogalma

Elster szerint az osztályfogalom jelentésének meghatározásakor a következő -  
a marxi tradícióval összeegyeztethető -  alapelveket kell szem előtt tartani:

-  az osztályokat oly módon kell definiálni, hogy tagjaik -  legalábbis potenci
álisan -  kollektív cselekvők1 legyenek;

-  a közös érdek (osztályérdek) az osztály tagjainak a gazdasági helyzetéből 
fakad;

-  az osztályfogalmat minden esetben relációs terminusokban definiáljuk;
-  s végül, az osztályfogalom definíciós jegyei közé az tartozik, amit az osztály 

tagjainak -  bizonyos értelemben -  tenniük kell (vagy kellene), nem pedig az, 
amit valójában tesznek2.
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Amint azt már az alapelvek előzetes áttekintése is sejteti, Elster az osztály
fogalom definiálásakor -  valamint az osztálytudat és az osztálycselekvés magya
rázata során -  a módszertani individualizmus (Elster 1985:5-8) talaján áll. A 
marxi osztályelmélettel szemben felvethető kritikai észrevételek közül Elster 
szerint az egyik legfontosabb éppen a szóban forgó módszertani elv figyelmen 
kívül hagyása. Annak ellenére, hogy Marx különböző írásaiban egyértelműen 
felfedezhetők a módszertani individualizmusra utaló jelek, az semmiképpen 
nem állítható, hogy osztályelméletében következetes és szigorú érvényesítésére 
törekedett volna. Ehelyett társadalom- és történelemszemléletét a -  hegeli gyö
kerekből táplálkozó -  holisztikus-funkcionalista és objektív teleologikus érve
lési módok túlsúlya hatja át (Elster 1982) 3.

Elster értelmezési kísérlete metodológiai szempontból a marxi osztálykon
cepció individuális cselekvések szintjén történő megalapozása és kiegészítése4. 
E feladat elvégzésének termékeny eszközeiről -  a modern társada
lomtudományok egyik jelentős irányzata szerint -  a racionális döntések és játé
kok normatív elmélete gondoskodik.

A marxi osztályfogalom rekonstrukciója során mindenekelőtt azzal a problé
mával találkozunk, hogy Marx egyik munkájában sem definiálta szabatosan, 
hogy mit ért társadalmi osztályon. Elster szerint ennek ellenére Marx különbö
ző írásaiból rekonstruálható, hogy milyen jelentéssel ruházta fel a szóban forgó 
terminust. Marx mintegy tizenöt társadalmi kollektívum elnevezésére használta 
az osztályfogalmat. Szerinte osztályok:

-  az ázsiai termelési módban a bürokraták és a teokraták;
-  a rabszolgatartó társadalomban a rabszolgák, a patríciusok és a plebeju

sok;
-  a feudalizmusban a földesurak, a jobbágyok, a céhmesterek és a mesterle

gények;
-  a modern kapitalizmusban pedig az ipari tőkések, a pénztőkések, a földes

urak, a parasztok, a kistőkések és a bérmunkások.
A feladat tehát olyan definíció megalkotása, amely összeegyeztethető az 

iménti felsorolással, valamint a fogalom fent ismertetett alapelveivel. Elster 
mielőtt megalkotná a társadalmi osztály általános definícióját, áttekinti azokat 
a korábbi kísérleteket, amelyek az osztályfogalmat a tulajdonviszonyok (Dah- 
rendorf), a kizsákmányolás (Ste Croix, Wright), a piaci magatartás (Weber, 
Roemer) és a hatalom (Dahrendorf) terminusaiban definiálták. Rámutatva a 
fenti kísérletek egyoldalúságára, arra a következtetésre jut, hogy komplex -  az 
imént felsorolt álláspontok termékeny összetevőit szintetizáló -  meghatározás
ra van szükség. Ennek alapja -  a korábban kifejtett alapelvekkel összhangban -  
a termelési feltételek által meghatározott gazdasági viselkedésben („endowment- 
necessiated behaviour”) ragadható meg. Mindezek fényében az osztályfogalom 
általános definíciója -  ami Elster szerint extenzionális és elméleti szempontból 
egyaránt kielégítő -  így fest: társadalmi osztály az emberek olyan csoportja,
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amely tagjainak, ha a birtokukban lévő termelési feltételek optimális felhasználá
sára törekszenek, akkor azonos típusú tevékenységekbe kell bekapcsolódniuk. („A 
class is a group of people who by virtue of what they possess are compelled to 
engage in the same actvities if they want to make the best use of their endow
ments.”) (Elster 1985:331).

A termelési feltételek elemei: a dologi és eszmei javak -  a tárgyi és emberi 
tőke különböző formái (tőkejavak, szakképzettség stb.), valamint a bourdieu-i 
értelemben vett kulturális tőke. A tevékenységek körébe pedig mindenekelőtt 
a munkaerő eladása és vétele, a munkavégzés, a pénztőke kölcsönzése és köl
csönbe vétele, a föld bérbeadása és bérlése, valamint a részvénytársaságok irá
nyításával összefüggő rendelkezések kiadása és végrehajtása sorolható.

Az osztályfogalom fenti definíciója statikus, nem esik szó benne az időről. 
Az osztályszerkezet azonban Elster szerint több az így meghatározott osztályok 
összességénél, mivel az osztályokat és a közöttük kialakuló áramlásokat -  az 
osztálymobilitási folyamatokat -  egyaránt magában foglalja. Az osztályszerke
zet dinamikájáról az osztályok közötti mobilitási folyamatok gondoskodnak. 
Az osztálymobilitás kétféleképpen értelmezhető: egyrészt megváltozhatnak az 
egyes egyének birtokában lévő termelési feltételek; másrészt -  adott termelési 
feltételek mellett -  megváltozhat az egyének optimalizáló magatartása. Utóbbi
ra akkor kerül sor, ha megváltoznak a többiek termelési feltételei, a technoló
giai lehetőségek vagy a keresleti-kínálati viszonyok.

Végül felmerül a kérdés: miféle relációkat értelmezhetünk a különböző tár
sadalmi osztályok (illetve tagjaik) között? Elster válasza szerint ezek az inter
akció relációi. A marxi osztályelmélet szerint az efféle relációk két alapvető 
típusa a kapitalizmusban az értéktöbblet kiaknázása és a hatalomgyakorlás.

2. Az osztálytudat5

A társadalmi osztályok marxi elmélete szerint az egyazon osztályhoz tartozó 
társadalmi szereplők -  az imént tárgyaltakon túl -  más közös jellemzőkkel is 
rendelkeznek, továbbá összehangolt cselekvésre törekszenek. Az társadalmi 
osztályok reálisak abban az értelemben, hogy bizonyos feltételek esetén kollek
tív cselekvővé „kristályosodnak”. E feltételek közé tartozik az osztálytudat. Az 
osztálytudat jelentésének megvilágításához a következő Marxtól származó gon
dolatsort hívhatjuk segítségül:

„A parcellás parasztok óriási tömeget alkotnak, amelynek tagjai azonos helyzetben 
élnek, de anélkül, hogy sokrétű kapcsolatba lépnének egymással. Termelési módjuk 
elszigeteli őket egymástól ahelyett, hogy kölcsönös érintkezésbe hozná őket. Az el
szigetelődést elősegítik Franciaország rossz közlekedési eszközei és a parasztok sze
génysége. Termelésük mezeje, a parcella, megművelésében nem engedi meg a mun
kamegosztást, a tudomány alkalmazását, nem engedi meg tehát a fejlődés sokré
tűségét, a képességek különbözőségét, a társadalmi viszonyok gazdagságát. Minden
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egyes parasztcsalád majdnem teljesen kielégíti önmagát, közvetlenül maga termeli 
fogyasztásának legnagyobb részét, és ennélfogva az élete fenntartásához szükséges 
anyagot inkább a természettel való cserében, semmint a társadalommal való érint
kezésben nyeri. A parcella, a paraszt meg a család; mellette egy másik parcella, egy 
másik paraszt meg egy másik család. Egy kupac belőlük egy falu, egy kupac falu 
pedig egy département. Ily módon a francia nemzet nagy tömege egynemű mennyi
ségek egyszerű összeadásából képződik, ahogy például egy zsák krumpli egy krump
liszsákot képez. Amennyiben millió és millió család olyan gazdasági létfeltételek kö
zött él, amelyek életmódjukat, érdekeiket és műveltségüket más osztályokétól 
megkülönböztetik és azokkal ellenségesen szembeállítják -  annyiban osztályt képez
nek. Amennyiben a parcellás parasztok között csak helyi összefüggés van, és érde
keik azonossága nem teremt közöttük közösséget, nemzeti kapcsolatot és politikai 
szervezetet -  annyiban nem képeznek osztályt” (MÉM 8:186-187).
Elster szerint az idézett passzus alapján az osztálytudat definíciója és magya

rázata egyaránt rekonstruálható, annak ellenére, hogy maga a terminus nem 
fordul elő a szövegben. Az osztálytudat fogalmának meghatározására a „közös
ség”, a „társadalmi kötelék” és a „politikai szervezet” terminusaiban kerül sor. 
Ezek segítségével egyúttal különbséget tehetünk a -  hegeli nyelvezet jegyeit 
magán viselő -  „magában való osztály” (Klasse an sich) és „magáért való osz
tály” (Klasse fiir sich) fogalma között. Az utóbbit magasabb fokú szervezettség 
és tudatosság, valamint politikai jellegű szervezetek kialakítása jellemzi.

Mielőtt Elster rátérne a „magáért való osztály” fogalmára, megvizsgálja a 
Marxnál több ízben előforduló „egy másik osztállyal szemben már osztály” for
dulat értelmét, valamint az osztályon belüli szolidaritás és kooperáció kérdés
körét.

Valamely társadalmi osztály létezése és jelentősége az esetek nagy részében 
eleinte egy másik -  általában ellenséges -  osztály tagjaiban tudatosul. Ez a je
lenség, az ún. negatív osztálytudat, többnyire megelőzi a valódi osztálytudat ki
alakulását. A munkásosztály tagjai például az osztályukhoz tartozás tudatára 
ébredhetnek, amikor azt észlelik, hogy a tőkések -  akiket ők már ellenséges 
osztálynak tartanak -  szintén egységes osztály tagjaiként veszik tekintetbe őket. 
Ez a stádium a „magában való osztály” -  „magáért való osztály” fejlődési sor 
egy lehetséges közbeeső fázisa. Ilyen értelemben állítja Marx az angol munkás- 
osztályról azt, hogy „a tőkével szemben már osztály, de önmaga számára még 
nem az” (MÉM 4ű:172).

Az osztályon belüli szolidaritás és kooperáció logikájának megvilágításához 
Elster a játékelmélet eszköztárát használja (Elster 1982:466-472). A probléma 
illusztrálásához vegyük a munkásosztály kollektív cselekvés során tanúsított 
magatartását. A munkásosztály tagjai közös vagy osztályéredekük realizálására 
törekedve egy többszereplős Fogoly Dilemmája szituációban (a továbbiakban 
FD-szituáció) találják magukat. Egy sztrájk esetén például minden racionális 
dolgozó domináns stratégiája az ún. „potyautas” alternatíva. Ez a vizsgált eset
ben azt a lehetőséget jelenti, hogy az egyén a többi dolgozó által kiharcolt 
előnyökből a sztrájkban való részvétel nélkül részesüljön. Az egyes dolgozó
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számára nincs racionális indoka a sztrájkhoz történő csatlakozásnak, mivel ak
kor is részesedhet az akció révén realizált közjószágból (például az általános 
béremelésből), ha nem vesz részt az akcióban, s munkaadói ráadásul magasan 
megfizethetik a sztrájk ideje alatt. Abban az esetben viszont, ha egyedül vagy 
csupán néhány társával folytatna sztrájkot, a kollektív cselekvés kudarcán túl 
még külön büntetésekben (pl. elbocsátás) is részesülne. Hogyan vehetők rá 
mégis a munkásosztály tagjai a kooperatív magatartásra, ami megakadályozhat
ja az FD-típusú csapdaszituációk kialakulását? A munkásosztály kooperációjá
nak megértésében Elster a preferencia-szerkezetek megváltozásán nyugvó ma
gyarázatot tartja elfogadhatónak. Ekkor -  nagyjából -  az történik, hogy a 
cselekvési alternatívákat az egyes játékosok másképpen rangsorolják: preferen
cia-rendezésükben az általános kooperáció kerül az első helyre (Biztosítás Já
ték). Ez azt jelenti, hogy az egyes munkások kooperatív magatartása létrejön, 
ha az érdekeltek biztosítva látják, hogy a többiek szintén kooperatív módon 
fognak viselkedni. Az effajta szituációkban a kollektív cselekvéshez egyébként 
nélkülözhetetlen szelektív ösztönzőket az osztálytudat sajátos formája, a szoli
daritás helyettesíti. Ennek kialakulásához viszont az osztály tagjai közötti fo
lyamatos interakció során létrejövő kölcsönös bizalomra, valamint megfelelő 
mennyiségű és minőségű információra van szükség.

Az eddig kifejtettekből már szinte automatikusan adódik az osztálytudat fo
galmának Elster-féle meghatározása: az osztálytudat egy társadalm i osztály ké
pessége arra, hogy kollektív cselekvőként viselkedjen. Operacionalizálva ez a k ö 
zös- vagy osztályérdek realizálásakor felm erülő potyautas-problém a kiküszöbö
lésének képességét je len ti (Elster 1985:347).

A társadalmi osztályok tagjainak egyéni érdeke konfliktusba kerül az osztály 
mint egész érdekével. Ezt a problémát Marx a következőképpen fogalmazta 
meg a Kom m unista Kiáltványban: „A proletároknak ... osztállyá és ezáltal poli
tikai párttá szerveződését minduntalan szétrobbantja a munkások egymás kö
zötti konkurenciája” (MÉM 4b:450).

Befejezésül bemutatom a társadalmi osztályok közös és osztályérdekének 
egyik lehetséges fogalmi elhatárolását (Bertalan é.n.) Ehhez mindenekelőtt ve
gyük szemügyre Marx alábbi sorait:

„...minden olyan mozgalom, amelyben a munkásosztály mint osztály lép szembe az 
uralkodó osztályokkal, és külső nyomással kényszeríteni igyekszik őket, politikai 
mozgalom. Pl. az a kísérlet, hogy egy-egy gyárban vagy akár egy-egy szakmában 
sztrájkokkal stb. az egyes tőkésektől kényszerítsék ki a munkaidő valamely korláto
zását, tisztára gazdasági mozgalom; ezzel szemben az a mozgalom, hogy nyolcórás 
stb. törvényt kényszerítsenek ki, politikai mozgalom. S ily módon a munkások elszi
getelt gazdasági mozgalmaiból mindenütt politikai mozgalom sarjad ki, vagyis az 
osztály mozgalma azért, hogy érdekeit általános formában érvényesítse, olyan for
mában, amelynek általános, társadalmilag kényszerítő ereje van” (MÉM 33:322).
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A szöveg alapján az érdekek két típusát (közös, illetve osztályérdek) az aláb
bi három szempont alapján határolhatjuk el egymástól:

-  a politikai küzdelem során közel azonos szocioökonómiai helyzetben lévő 
egyének mekkora köre férhet hozzá a harc eredményeképpen realizált közjó
szághoz? Itt két alapeset lehetséges: az azonos szocioökonómiai helyzetű egyé
nek mindegyike, vagy csak egy része jut hozzá a realizált kollektív előnyökhöz;

-  milyen formában történik annak kinyilatkoztatása, hogy a kérdéses társa
dalmi osztály követeléseinek eleget fognak tenni? Itt is két alapvető lehetőség 
van: a vizsgált követelések tartalmát foglalhatják különös vagy egyedi szerződé
sekbe, vagy általános, az állam által garantált törvényekbe-,

-  hogy szerződések vagy törvények megalkotására kerül-e sor, az nagymér
tékben attól függ, hogy a harc színtere a polgári vagy a politikai társadalom. A 
polgári társadalom a magánszférák területe, azaz elsősorban a munkahelyet, a 
családot, a rokoni és ismerősi kapcsolathálókat stb. öleli fel. Ezzel szemben a 
politikai társadalom az állam hatalmi gépezetét, a politikai pártokat, szakszer
vezeteket stb. jelenti. A társadalmi osztályok közötti harc általában akkor zárul 
szerződésekkel, ha a szemben álló felek a polgári társadalomhoz tartoznak. Új 
törvények viszont többnyire akkor születnek, ha a küzdelem súlypontja már 
áthelyeződött a politikai társadalomra. A harc célja az előbbi esetben általában 
anyagi előnyök realizálása, az utóbbiban viszont inkább politikai befolyás szer
zése.

Mindezek alapján a társadalmi osztályok közös érdekéről akkor beszélhe
tünk, ha a küzdelem színtere a polgári társadalom, a harc különös vagy egyedi 
szerződésekkel zárul, és a realizált közjószág fogyasztóinak köre szűkebb azok 
körénél, akik a küzdelem kezdetén azonos vagy hasonló szocioökonómiai hely
zetben voltak. Osztályérdek realizálását célzó kísérletek viszont azok, amelyek
ben a szemben álló felek a politikai társadalomhoz tartoznak, a harc törvé
nyekkel zárul, és a küzdelem során realizált közjószág fogyasztóinak köre 
nagyjából megegyezik az azonos vagy hasonló szocioökonómiai helyzetű egyé
nek körével.

3. A kollektív cselekvés feltételei

Ezek után vegyük szemügyre azokat a szükséges (vagy kizáró) feltételeket, 
amelyek -  Elster (1985:349-358) és a kollektív cselekvés elméletével foglalko
zó kutatók (Hardin 1982; Csontos 1985-86:63-72) szerint -  előmozdítják (vagy 
megnehezítik) a sikeres kollektív cselekvés kialakulását.

A kollektív cselekvés kognitív feltételei: ez -  hozzávetőleg -  azt jelenti, hogy 
a közös érdeke realizálására törekvő csoport (vagy szervezet) tagjainak tisztá
ban kell lenniük azoknak az oksági összefüggéseknek a természetével, amelyek
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helyzetüket meghatározzák. Max Weber a következő módon fogalmazta meg 
ezt a problémát:

„Az, hogy az osztályhoz tartozók »tömegcselekvéséböl« milyen mértékben születik 
«közösségi cselekvés«, esetleg »társulás«, függ általános -  főleg intellektuális jellegű 
-  kulturális feltételektől, továbbá a kialakult ellentétek élességétől, többek között 
különösen attól, hogy mennyire világos az »osztályhelyzet« okai és következményei 
közötti összefüggés” (Weber 1967:244).
Az effajta ok-okozati kapcsolatok felismerését megnehezíti, hogy az osztá

lyok közötti relációk többnyire „face-to-face” jellegűek, ezzel szemben osztály
konfliktus keletkezhet akkor is, ha a résztvevők nem állnak közvetlen interak
cióban egymással. A dolgozók és a vállalat tulajdonosa közötti érdekellentétet 
például elhomályosíthatja a menedzserek osztályának kialakulása. Az efféle 
rejtett összefüggések kifürkészéséhez a munkásoknak tanulásra, tapasz
talatokra és/vagy vezetőkre van szüksége.

A csoportnagyság: a kollektív cselekvés klasszikus elmélete szerint minél na
gyobb egy csoport, annál nagyobb a valószínűsége a „potyautas”-probléma je
lentkezésének, a csoport annál kevésbé képes önmaga számára kollektív elő
nyöket biztosítani. Mancur Olson (1965) szerint például a nagyméretű 
(„látens”) csoportok csak szelektív ösztönzők (büntetések és/vagy jutalmak) al
kalmazása révén képesek ellátni magukat közjavakkal. A kisméretű („privilegi
zált”) csoportok viszont képesek lehetnek közös érdekük realizálására a cso
porttagok racionális és önkéntes cselekvésére hagyatkozva. Minél kisebb 
ugyanis egy csoport, annál valószínűbb, hogy lesz egy vagy néhány olyan tagja, 
akiknek a közjószág előteremtéséből származó egyéni bevétele meghaladja a 
közjószág realizálásának összköltségét.

A csoporttagok közötti kommunikáció: a csoport tagjait egymáshoz fűző hír
közlési hálózatok hiánya vagy szétmállása megakadályozhatja, a kommunikáció 
lehetősége viszont előmozdíthatja a kollektív cselekvés kialakulását. E feltétel 
fontosságával -  úgy tűnik -  már Marx is tisztában volt. Erre következtethetünk 
A német ideológia alábbi részletéből:

„A konkurrencia elszigeteli egymással szemben az egyéneket -  nem csupán a bur- 
zsoákat, de még inkább a proletárokat -, noha együvé hozza őket. Ezért hosszú 
időbe telik, amíg ezek az egyének egyesülhetnek, nem beszélve arról, hogy ehhez az 
egyesüléshez -  ha nem csupán helyi jellegű -  a szükséges eszközöket, a nagy iparvá
rosokat és az olcsó és gyors közlekedést a nagyiparnak előbb ki kell építenie, s ezért 
minden szervezett hatalmat, amely ezekkel az elszigetelt és az elszigeteltséget napról 
napra újratermelő viszonyok között élő egyénekkel szemben áll, csak hosszú harcok 
után lehet legyőzni” (MÉM 3:63).
Az effajta izoláció tehát a kollektív tudat és az összehangolt cselekvés kiala

kulásának egyaránt akadálya lehet. A földrajzi távolság és elszigeteltség mér
séklődhet a közlekedési és hírközlési eszközök fejlődésével.6 Ilyen értelemben 
állítja Marx, hogy „egy viszonylag gyéren benépesült országnak, ha közlekedési 
eszközei fejlettek, sűrűbb a népessége, mint egy jobban benépesültnek, amely
nek fejletlenebbek a közlekedési eszközei” (MÉM 23:331).
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A csoport stabilitása: ha a csoporttagok cserélődése meghalad valamilyen -  
általában nehezen meghatározható -  küszöbértéket, akkor valószínűleg nem 
számíthatunk sikeres kollektív cselekvésre. A túlságosan kismértékű mobilitás 
következtében a társadalmi korlátok abszolútnak, áthághatatlannak tűnnek, és 
megváltoztatásuk az érdekeltek számára elképzelhetetlenné válik. A túlzott 
mértékű mobilitás viszont az állandósuló kollektív cselekvők kialakulását gá
tolja. Az alávetett helyzetű osztályok kollektív cselekvését akadályozhatják to
vábbá azok a felfelé irányuló osztályok közötti mobilitási folyamatok, amelyek 
során ezek az osztályok éppen legtehetségesebb tagjaikat (potenciális vezetői
ket) veszíthetik el. Erre utal Marx következő megállapítása: „minél inkább ké
pes egy uralkodó osztály arra, hogy az elnyomott osztályok legjelentékenyebb 
embereit befogadja magába, annál szilárdabb és veszélyesebb az uralma” 
(MÉM 25:572).

A csoport kulturális heterogenitása: a belső -  etnikai, vallási stb. gyökerű -  
érdekellentétekkel terhes csoportok esetén szintén valószínűbb a kollektív cse
lekvés kudarca. Az efféle csoportok gyakran esnek áldozatául az „oszd meg és 
uralkodj!” típusú politikai praktikáknak. A következőket olvashatjuk Marx 
egyik levelében ezzel kapcsolatban:

„Az egyszerű [angol] munkás gyűlöli az ír munkást mint konkurrensét, aki lenyomja 
az életszínvonalat. Vele szemben az uralkodó nemzet tagjának érzi magát, és éppen 
ezáltal a maga arisztokratáinak és tőkéseinek eszközévé válik Írországgal szemben, 
ezzel pedig megszilárdítja uralmukat saját maga felett. Vallási, társadalmi és nemzeti 
előítéletekkel viseltetik az ír munkással szemben. Körülbelül úgy viszonyiik hozzá, 
mint a poor whites [szegény fehérek] a négerekhez az Amerikai Unió egykori rab
szolgatartó államaiban. Az ír kamatostul megfizet neki a maga módján. Az angol 
munkást az Írország feletti angol uralom bűnrészesének és egyszersmind ostoba esz
közének tekinti. Ezt az antagonizmust mesterségesen éberen tartják és fokozzák a 
sajtó, a templomi szószék, a vicclapok útján, röviden, minden eszközzel, amely az 
uralkodó osztályok rendelkezésére áll. Ez az ellentét a titka annak, hogy szervezett
sége ellenére, miért tehetetlen az angol munkásosztály. Ez a titka annak, hogy miért 
tudja a tőkésosztály a hatalmat megtartani. A tőkések ennek teljesen tudatában is 
vannak” (MÉM 32:655).
Végül: a politikai vezetők kollektív cselekvésben betöltött szerepe. Elster 

szerint hatékony vezetésre, az egyének motivációjától függetlenül, minden eset
ben szükség van a kollektív cselekvés koordinálásához. A vezetésnek minde
nekelőtt azokról az információkról kell gondoskodnia, amelyek elengedhetet
lenek a kollektív cselekvéshez szükséges „gyanakvásmentes” légkör kialaku
lásához. A vezetők feladatai közé tartozik a szelektív ösztönzőkről való gon
doskodás, a potyautasok megbüntetése, a tagok közötti kommunikációs csator
nák kialakítása és „karbantartása”.
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A következőkben vázlatosan ismertetem a társadalmi osztályok közötti konf
liktusok különböző típusait: a nyílt osztályharcot, a látens osztályharcot és a 
társadalmi konfliktust. Elster ezeket Marx elemzései alapján határolta el egy
mástól (Elster 1985:371-397).

A nyílt osztályharc osztályjellegű kollektív cselekvők közötti játékszituáció. 
Két vagy több osztály között egyaránt kialakulhat. A kétosztályos eseteken be
lül további két altípus van: (i) két kizsákmányoló osztály közötti, illetve (ii) egy 
kizsákmányoló és egy kizsákmányolt osztály közötti nyílt osztályharc. Az első 
esetben a küzdelem tárgya az osztályok között felosztásra váró nyereség. így az 
effajta helyzetek egy tiszta konfliktusos -  azaz állandó összegű -  játékként mo
dellezhetők. A második esetben az osztályharc közvetlenül befolyásolja az osz
tályok között felosztásra kerülő nyeremény nagyságát, ezért itt változó összegű 
játékkal van dolgunk. Az első altípusba a földbirtokosok és tőkések közötti, 
vagy az ipari és pénztőkések közötti konfliktusok tartoznak. Illusztrációképpen 
vegyük a következő idézetet:

„A tőkés a munkások közvetlen kizsákmányolója, a többletmunka közvetlen nem
csak elsajátítója, hanem megteremtője. Minthogy azonban (az ipari tőkés számára) 
ez csak a termelési folyamat révén és ebben történhet, ezért ő maga funkcionáriusa 
ennek a termelésnek, igazgatója. A landlord ezzel szemben a földtulajdonban (az 
abszolút járadék számára) és a talajfajták természetes különbözőségében (különbö
zeti járadék) olyan jogcímmel bír, amely módot ad arra, hogy zsebre dugja egy ré
szét ennek a többletmunkának vagy a többletértéknek, amelynek igazgatásához és 
megteremtéséhez nem járul hozzá semmivel. Összeütközések esetében ezért a tő
kés úgy tekinti őt, mint puszta burjánt, szibarita kinövést, élősködő gyomot a tőkés 
termelésen, mint irhájába csimpaszkodó tetvet” (MÉM 26/11:297).
Marx az ipari és pénztőkések közötti konfliktust is hasonlóképpen jellemez

te. A kizsákmányoló és a kizsákmányolt osztályok közötti harc paradigmatikus 
esete Marxnál az ipari tőkések és a proletárok között zajló osztályharc.

Elster továbbá részletesen bemutatja a nyílt osztályharc azon típusváltozata
it, amelyekben a kollektív cselekvők között különböző koalíciók és szövetségek 
kialakítására kerül sor. Az Angliára és Franciaországra vonatkozó idevágó 
marxi elemzések -  Elster szerint -  a modern koalícióelmélet fontos elmélettör
téneti előzményei, annak ellenére, hogy Marxot holisztikus-funkcionalista kö
zelítésmódja nagymértékben gátolta abban, hogy világosan megkülönböztesse 
egymástól a modern politikaelméletben módszeresen tárgyalt „Oszd meg és 
uralkodj!” illetve a „Nevető harmadik” típusú szituációkat. Az imént említett 
fejtegetésekben egyaránt találhatunk empirikus-történeti példákat a tőkések és 
a munkások földesurak elleni, a földesurak és a munkások tőkések elleni, vala
mint a tőkések és a földesurak munkások elleni koalíciójára. Ennek érzékelte
tésére vegyük a témában született számtalan marxi elemzések egyikét, melyben 
a munkások és a tőkések szövetkeznek egymással a földesurak ellen:
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„A gyári munkások -  főleg 1838 óta -  a tízórás törvényt gazdasági jelszavukká tet
ték, ahogyan a chartát politikai jelszavukká. Maguknak a gyárosoknak egy része, 
nevezetesen az, amely gyárüzemét az 1833-as törvénynek megfelelően szabályozta, 
elárasztotta a parlamentet emlékiratokkal a «csalárd testvérekről«, akik nagyobb 
szemtelenségük vagy szerencsésebb helyi körülményeik folytán megszeghették a tör
vényt és tisztességtelenül »konkurrálnak« velük. Azonfelül bármily szívesen engedte 
volna szabadjára régi rablási vágyát az egyes gyáros, a gyárososztály hangadói és 
politikai vezetői megváltozott magatartást és megváltozott hangot írtak elő a mun
kásokkal szemben. Megkezdték a gabonatörvények eltörlésére irányuló hadjáratot, 
és a győzelemhez szükségük volt a munkások segítségére! Ezért megígérték, hogy a 
Free Trade ezeréves birodalmában nemcsak a cipót kétszerezik meg, hanem a tíz
órás törvényt is elfogadják” (MÉM 23:263).
Elster látens osztályharcnak nevezi azokat a viselkedési módokat, amelyek a 

nyílt osztályharc kialakulásának megelőzését célozzák a kollektív cselekvés fel
tételeinek manipulálása révén. Ezekben az esetekben a küzdelemben részt vevő 
egyik fél már rendelkezik osztálytudattal, s mint kollektív cselekvő arra törek
szik, hogy az ellenséges osztály (vagy osztályok) kollektív tudatának létrejöttét 
megakadályozza. Ily módon a látens osztályharc összefüggésben áll a „negatív 
osztálytudattal”. Társadalmi konfliktusnak pedig azokat az eseteket tekinti, me
lyekben nem-osztály típusú kollektív aktorok érdekei ütköznek egymással. Erre 
a különböző vallási, etnikai, nyelvi stb. konfliktusok hozhatók fel példaként.

5. A kollektív cselekvés racionalitása

A következőkben áttérek a kollektív cselekvés mikroszintű -  azaz individuális 
döntések és cselekvések szintjén történő -  megalapozásának problematikájára 
(Elster 1985:358-371). Álláspontját Elster itt már Marxtól teljesen függetlenül, 
pontosabban a marxi koncepciót bírálva és kiegészítve fejti ki. Gondolatmenete 
a kollektív cselekvés játékelméleti értelmezésén nyugszik. Itt a következő kér
dések merülnek fel: mekkora nyereménnyel (haszonnal) és veszteséggel (költ
séggel) kell számolnia a racionális egyénnek, ha részt vesz a kollektív 
cselekvésben, vagy ha nem vesz részt? Mi motiválja a kollektív cselekvésben 
való részvételre az egyéni cselekvőt, illetve mi tartja távol tőle?

Az alapvető probléma, amivel bármely -  tagjai közös érdekének érvényesíté
sére törekvő -  társadalmi csoport, osztály vagy szervezet szembe találja magát, 
a már korábban is említett FD-típusú szituációból származik (Hardin 1982:25- 
31; Csontos 1985-86:39-45). Ez oiyan kvázi n-személyes, változó összegű játék, 
amely két szereplő (A és B) között zajlik. Az A  szereplő individuális döntésho
zó, a mindenkori „Én”, а В pedig kollektív döntéshozó, „Mindenki más”. Jelöl
je A \  és B\ az A  és В szereplő „egoista” stratégiáját, Аг  és Вг pedig A  és В 
„kooperatív” stratégiáját. Az előbbi -  a vizsgált szituációban -  a kollektív cse
lekvéstől való tartózkodást, az utóbbi a részvételt jelenti. A játék nyere
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ménymátrixa -  ahol az első érték az A, a második pedig а В játékos nyere
ményeit, illetve veszteségeit reprezentálja -  a következő:

В
(„Mindenki más”)
В i B2
a,a c4
(P) (ö)

с /
(«) (5)

А és S  állapotok a mindenkori „Én” szempontjából a következő straté
giakombinációkat jelentik:

P -A \B y. általános egoizmus, ahol mindenki az „egoista” stratégiát választja;
Q -  A \B2: a potyautas” alternatíva, ahol az „Én” az „egoista”, „Mindenki 

más” pedig a „kooperatív” stratégiát választja;
R -  AzBy. cinikusan szólva a „balek”, patetikusan fogalmazva a „mártír” al

ternatívája, ahol az „Én” a „kooperatív”, „Mindenki más” a „dezertőr” straté
giát választja;

S -A zB z. általános kooperáció, ahol mindenki a „kooperatív” stratégiát vá
lasztja.

Hogyan rangsorolja mármost preferenciái alapján a racionális egyén a fenti 
alternatívákat? Az FD szituációban a sorrend: Q>S>P>R. Mi jellemzi az ef
fajta helyzeteket? A játékban az „egoista” stratégia domináns, azaz minden 
egyes játékos számára ez a legjobb választás -  függetlenül a többi játékos dön
tésétől. A játék megoldása így az általános egoizmus lesz, ami ugyan egyensúlyi 
helyzet7, de nem Pareto-optimum, mert létezik a játéknak olyan kimenetele (az 
általános kooperáció), amely mindkét játékos számára nagyobb nyereményt kí
nál. Az egyéni szintű racionalitás kollektíve szuboptimális helyzetet eredmé
nyez. Ennek alapvető oka, hogy a domináns stratégia választása a változó ösz- 
szegű játékokban csak az egyéni optimum elérését szavatolja.

A kollektív cselekvéssel összefüggő nyeremények és veszteségek a várható 
hasznosság terminusaiban ragadhatók meg. Ez elsősorban a cselekvés sikerének 
(vagy kudarcának) valószínűségére vonatkozó egyéni becsléstől és kockázat- 
vállalási hajlandóságtól függ. Elster nyomán azzal az egyszerűsítő feltevéssel 
élünk, hogy a szóban forgó hasznosságok kizárólag anyagi természetű nyere
ményekből, illetve veszteségekből származnak.

Mindezek alapján Elster a kollektív cselekvéssel kapcsolatos hasznossági 
kalkulációt a következő három változó segítségével ragadja meg:

-  a kooperációból fakadó nyereség: b-a, ahol b az egyén nyereménye akkor, 
ha mindenki, és a az egyén nyereménye akkor, ha senki sem kapcsolódik be a 
kollektív cselekvésbe;

A  i

A  („Én”) 
A 2
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-  a p o ty a u ta s” nyereség-, c -b ,  ahol c az egyén nyereménye akkor, ha rajta 
kívül mindenki más bekapcsolódik a kollektív cselekvésbe.;

-  az egyoldalú lépésből fa k a d ó  veszteség: a -e , ahol e az egyén vesztesége ak
kor, ha egyedül (vagy csak néhány társával) kapcsolódik be a kollektív cselek
vésbe (megtorlás és/vagy a sikertelen kollektív cselekvés költségei).

A kollektív cselekvés valószínűsége az első változó értékével egyenesen, míg 
a második és harmadik változó értékével fordítottan arányos. Megállapítható 
továbbá, hogy a kollektív cselekvéshez való csatlakozás -  a „potyautas”, nyere
ség miatt -  individuálisan ingadozó, és -  az egyoldalúságból fakadó veszteség 
miatt -  individuálisan megvalósíthatatlan.

A kifejtettek alapján a kollektív cselekvés szükségszerűen  kudarcba fullad. Ez 
azonban csak akkor következik be, ha (i) a játékot egyszer játsszák, (ii) a játé
kosokat kizárólag a nyereménymátrix motiválja, és (iii) a játékosok racionáli
san és önkéntesen cselekszenek. Ellenkező esetben viszont -  tehát amennyiben 
a játékot többször játsszák, a játékosokat a nyereménymátrix mellett más té
nyezők is motiválják (például szelektív ösztönzők), és/vagy cselekvésük nem 
teljesen racionális -  van remény a kollektív cselekvés kialakulására. Az interak
ciók ismétlődése során például az érdekelteknek lehetőségük nyílik arra, hogy 
kölcsönösen figyelemmel kísérjék egymás viselkedését, s az így szerzett infor
mációk alapján megváltoztassák korábbi magatartásukat. Az effajta „externáli- 
ák” arra motiválhatják az egyes cselekvőket, hogy előnyben részesítsék a ko
operációt abban az esetben, ha  a többi résztvevőtől hasonló viselkedés várható 
(a kooperációra vonatkozó feltételes preferencia). Ez pedig a Biztosítás Játék
ra jellemző preferencia-sorrendet eredményez, ahol is az általános kooperáció 
kerül az első helyre, megelőzve a potyautas-kimenetelt.

Marx szerint a munkafolyamatbeli kooperáció fogékonnyá teszi a munkás- 
osztály tagjait az osztálycselekvéshez nélkülözhetelen kooperációra. Weber a 
racionális közösségi cselekvés létrejöttét kognitív és kulturális feltételektől tet
te függővé. Elképzelhető-e azonban olyan szituáció, amelyben a kooperáció fel
tétel nélkül is kialakulhat? Elster két ilyen esetről tesz említést: (i) az etikai 
megfontolásokon nyugvó és/vagy normákhoz igazodó („értékracionális”) cse
lekvések8; továbbá (ii) azok az esetek, amelyekben a résztvevőknek valamilyen 
közvetlen haszna származik a kooperációból.
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1 Ez az elmélet modern változata szerint (Olson 1965) -  durván -  azt jelenti, hogy a 
vizsgált csoport tagjai valamilyen közös érdekük („osztályérdek”) realizálására töreksze
nek, ami közjószág az adott csoport (vagy legalábbis annak egy része) számára. És mivel 
a realizált közjószág fogyasztásából senkit sem lehet (vagy nem akarnak) kizárni, ezért a 
racionális csoporttag domináns stratégiája az ún. „potyautas”-alternatíva lesz, ami a köz
jószágnak a realizálás költségeihez való hozzájárulás nélküli fogyasztását jelenti.

9 Ez a fogalom sajátos normatív jellegére, pontosabban ideáltípus voltára utal. A kollektív 
cselekvés problematikáját a racionális döntések és játékok normatív elmélete segítségével 
sikerült érthetővé tenni (Olson 1965; Hardin 1982).

3 Elster objektív teleológiának nevezi azokat a -  funkcionalisták által előszeretettel „elem
zett” -  társadalmi folyamatokat, amelyek látszólag valamilyen cél elérésére irányulnak, 
cselekvő szubjektumok nélkül. A szubjektív teleológia (célkövető cselekvést jelent, céltu
datos cselekvőkkel.

4 E kérdéshez lásd még Przeworski 1987:92-97.
s Lásd még Orthmayr 1990.
6 A kollektív cselekvés kommunikációs (és egyéb) feltételeinek esettanulmányos vizsgálatá

hoz lásd Pál 1991.
7 Azaz egyik játékos sem tud egyoldalú lépéssel javítani saját helyzetén.
8 Elster későbbi munkáiban -  igaz, többnyire az osztályproblematikától függetlenül, de 

arra is alkalmazható módon -  egyre részletesebben foglalkozik a társadalmi normák 
(kooperációs normák) és a nem önző indítékok kollektív cselekvésben játszott szerepével 
(Elster 1989:186-214). A társadalom fogaskerekeiben írja a következőket: „Azok a felté
telek, amelyek mellett az emberek önérdekből együttműködnek, meglehetősen szigorú
ak. ... Ezért én azt gondolom, hogy a legtöbb kooperáció nem önző indítéknak köszönhe
tő. Rendszerint egyszerre több indíték is hat, egymást erősítve” (Elster 1995:136-137).
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Vedres Balázs

„ÖKONOKRATA” MENEDZSER-ELIT 
-  AZ ÁTALAKULÁS NYERTESEI?
Az elit továbbélésének elméleteitől az átalakulás elmélete felé

1. Bevezetés

Magyarországon és a volt államszocialista országokban az átmenet előtt a tulaj
donszerzés nem volt járható út a vezető pozíciókhoz. A felsőoktatás vált a fel
felé mobilitás legfőbb csatornájává és így a tudástőke a legfontosabb erőforrás
sá. Az értelmiség definíciója Konrád György és Szelényi Iván könyvében, amely 
a racionális redisztribúció értelmiségét írja le, ennek megfelelően a tudás mo
nopóliumához kötődik: értelmiségi az, aki tudásával legitimálja jogát a ha
talomra (Konrád-Szelényi 1989). A politikai átmenettel a tulajdonossá válás 
előtti akadályok megszűntek, a magántulajdonon alapuló gazdaság kialakulása 
azonban a vártnál lassúbb folyamat. A posztkommunista Magyarországon is ki
emelt szerepe van az értelmiségnek. Szelényi Iván a posztkommunista mene
dzser-kapitalizmus elméletében az értelmiséget domináns osztálynak nevezi. 
Érvelése szerint még nem alakult ki tulajdonos osztály, a tulajdonos polgárság 
egyelőre a középosztály része, az átmenet gazdaságában nem a tulajdon, hanem 
a szaktudáson alapuló rendelkezési hatalom a gazdasági elit fő ismérve. Szelé
nyi a posztkommunista társadalom szerkezetét a különféle tőkefajtákkal való 
rendelkezés dimenziói mentén vázolja fel, amelyek közül a kulturális tőke bir
toklása a meghatározó. Ebben a társadalommodellben a legtöbb konvertálható 
erőforrással a menedzserelit és a politokrácia rendelkezik (Szelényi 1995).

Dolgozatomban a gazdasági rendszer változásának társadalmi hatásait vizs
gálom a vállalati elit átalakulásának bemutatásán keresztül. A posztszocialista 
átmenet elméletei a változások kezdetének gyorsasága (vagy a felfokozott vára
kozások) miatt túlságosan is a folytonosságokra összpontosítanak. Ennek az 
„optikai csalódásnak” a következménye, hogy mindegyik elmélet az elit tovább
éléséről szól. Dolgozatomban a folytonosságok helyett a fokozatos társadalmi

Ezúton szeretnék köszönetét mondani Lengyel Györgynek és Róna-Tas Ákosnak értékes 
tanácsaikért és észrevételeikért, valamint hogy rendelkezésemre bocsátották az adatokat. 
Szintén köszönettel tartozom Moksony Ferencnek módszertani segítségéért.
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változás mellett érvelek, és a változások egyik lehetséges irányát próbálom ki
mutatni. Kiinduló feltételezésem az, hogy a képzettség továbbra is fontos, a 
tudástőke különböző fajtái azonban átértékelődtek: a piac térnyerése felérté
kelte a közgazdász végzettséget a mérnökivel szemben, aminek az anyagi sike
rességben és az elit szerkezetében is megfigyelhető hatása van. Feltételezései
met a tőkeelmélet szociológiai irányzata, a társadalmi és kulturális tőkék 
elméletei alapján fogalmazom meg, ez a megközelítés összeköti a makroszintű 
intézményi változásokat az egyéni mobilitással, illetve magyarázatot adhat arra, 
hogy a korai vizsgálatok miért nem tapasztalták az elit cserélődését.

A piaci átalakulás mint intézményi változás bemutatása messzire vezetne, 
dolgozatomban csak azt vizsgálom meg, hogy a folyamat 1988 és 1993 között 
milyen következményekkel járt a gazdasági elitre nézve. A gazdasági eliten azo
kat a személyeket értem, akik tartós befolyással rendelkeznek nagy horderejű 
gazdasági döntések meghozatalánál. Mivel dolgozatom másodelemzésen alapul, 
a primer felmérés pozicionális elitdefinícióját használom, amellett, hogy szá
momra elméletileg is ez a fogalom az adekvát (Takács 1996). A vállalati elit 
átalakulását elemzem, és nem a teljes gazdasági elitét (amelybe a gazdaságpoli
tika és az állami vagyonkezelés intézményeinek vezetői is beletartoznak). A 
vállalati előmenetel, illetve vezetőkiválasztás azok a mechanizmusok, amelyek 
a makroszintű változásokat az egyéni mobilitással egyértelműen összekötik. A 
vállalatok valószínűleg gyorsabban reagálnak a gazdasági átalakulás változó ki
hívásaira, feltehetően sokkal inkább „piaci” módon viselkednek a vezető kivá
lasztásakor, mint az állami intézmények, tehát az értékesebb erőforrásokkal 
rendelkező menedzsereket előnyben részesítik az ilyen erőforrásokkal nem ren
delkezőkhöz képest.

A következőkben röviden utalok a mérnökök és közgazdászok korábbi he
lyére a vállalatvezetők között, majd a tőkeelméleti megközelítésekre térek ki, 
és a gazdasági rendszer változása és az elit mobilitása közötti kapcsolat fonto
sabb elméleteit veszem sorra. Ezután, ezekre az elméletekre reflektálva a piaci 
átalakulás társadalmi hatásának egy lehetséges elméleti modelljét igyekszem 
vázolni. Feltételezéseimet két, 1993-ban végzett elitfelmérés adatai alapján el
lenőrzőm.

2. Mérnökök és közgazdászok a tervgazdaság és az átmenet 
vállalatvezetői között

A korai tervgazdaságban a vezetők kiválasztásának legfontosabb szempontjai a 
lojalitás és a származás voltak. A kései tervgazdaságban a képzettség szerepe 
felértékelődött, a kiválasztás legfontosabb formális kritériumává vált. A gazda
sági vezetők két legfontosabb szakmai csoportja a mérnököké és a közgazdá
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szóké lett, az ilyen végzettséggel rendelkezőknek a kétötöde vezető pozícióban 
volt a nyolcvanas években (Lengyel 1994).

Bernáth János a gazdaság állami és vállalati vezetőire vonatkozó 1979-es, 
majd 1981-ben és 1983-ban megismételt vizsgálat alapján a felsőfokú végzett
séggel rendelkezők növekvő arányát figyelte meg. 1979-ben 77,6 százalék, 1981- 
ben 81,7, 1983-ban pedig már 86,1 százalék volt a felsőfokú végzettségűek ará
nya. A közgazdászok aránya 1979-ben 14,0, 1981-ben 15,3 százalék volt, a 
mérnököké pedig 24,7 százalék, illetve 28 (Bernáth 1987). 1990-re a vállalati 
elitben már csak 5 százaléknak nem volt felsőfokú végzettsége. A mérnökök 
aránya 64 százalék volt, a közgazdászoké 22. 1993-ban a vezetőknek szintén 
csak mintegy 5 százaléka nem rendelkezett felsőfokú végzettséggel, a mérnö
kök aránya 41, a közgazdászoké pedig 30 százalék (Bartha 1995).

Kemény István és Solt Ottilia egy a gazdasági vezetőkre vonatkozó 1969-70- 
ben végzett felmérés alapján a gazdasági és műszaki vezetői posztok értékelésé
nek változását figyelte meg. Az új gazdasági mechanizmus előtt a főmérnök 
volt a második ember a vállalatnál az igazgató után, a hierarchiában harmadik 
főkönyvelőnek pusztán adminisztratív feladatai voltak. Az új gazdaságirányítási 
rendszer hozta magával a gazdasági igazgatói posztot, amely szintén igazgató- 
helyettesi rangot jelentett. Ennek ellenére a gazdaságossági szemlélet, a köz
gazdászok háttérbe szorultak a vállalatoknál, amelyeknek változatlanul a bü
rokratikus koordinációhoz kellett alkalmazkodniuk, törekvésük nem a költség
minimalizálás, hanem a kapacitások feltétlen kihasználása volt. A termelési 
szemlélet maradt az uralkodó a gazdaságossági szemlélettel szemben (Kemény- 
Solt 1992).

Egy a mérnökökről 1994-ben készült átfogó elemzés a műszaki értelmiség 
helyzetének egyértelmű romlását mutatta ki. Az okok a gazdasági átmenetben 
rejlenek: a legtöbb vállalatnál visszafogják a kutatási és fejlesztési kiadásokat, 
ami a műszaki szakemberek előrejutási lehetőségeit szűkíti. A külföldről érke
ző tőke keveset ruház az iparba, ha beruház, az új technológiát „otthonról” 
hozza, a szakemberekkel együtt (Geleji 1994).

A közgazdasági és műszaki végzettség értékének változása tehát régóta tartó 
folyamat. Dolgozatomban azt szeretném bemutatni, hogy a piaci átmenet felér
tékelte a közgazdasági végzettséget, és az 1993-ban tapasztalható különbségek 
nem csak egy addig is meglévő, évtizedekkel korábban megindult folyamat 
eredményei.

3. Piaci átmenet és elitmobilitás

A piaci átmenet elméleteinek egyik fontos kérdése, hogy az egykori gazdasági 
vezetők haszonélvezői vagy inkább vesztesei lesznek-e a piac térnyerésének, új
ratermelődik-e vagy kicserélődik a gazdasági elit az átmenet során. Ugyanez a
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kérdés másként megfogalmazva az, hogy vajon változatlanok maradnak-e a rek- 
rutációs és sikerkritériumok, vagy a piaci átmenet átértékeli ezeket, és az addig 
kamatoztatható erőforrások helyett mások segítségével lehet az elitbe jutni, il
letve magasabb jövedelmet elérni. Az ezekre a kérdésekre adható válaszok be
mutatása előtt a tőkeelméleti megközelítésről kell szólni néhány szót.

3. 1. A  tőkeelmélet: intézményi változás és egyéni mobilitás összefüggése

Az anyagi siker, a felfelé mobilitás, általában a társadalom szerkezete és válto
zása Közép-Európában is jól leírható a tőkeelmélet segítségével (Szelényi-Sze- 
lényi 1991; Mateju 1993; Czakó-Sik 1995). A ma tőkeelméletnek nevezett 
megközelítések alapvetően két irányból indultak. Az egyik hagyomány az em
beri tőke elmélete, amely közgazdaságtani megközelítés, a másik pedig a gaz
dasági tőke mellett a kulturális és társadalmi tőke fogalmát használó 
szociológiai elméletcsoport. A közgazdaságtani (emberi tőke) megközelítés 
Theodore W. Schultz (1983), a szociológiai (többdimenziós) pedig elsősorban 
Pierre Bourdieu (1986) nevéhez fűződik. A két elméleti irány alapvető különb
ségei a közgazdaságtan és a szociológia eltérő ambícióiból erednek. Szocio
lógiai szempontból a különbség lényege az, hogy a közgazdasági megközelítés 
számára közömbös a társadalmi struktúra, a szociológiai megközelítés viszont a 
kezdetektől fogva erre a kérdésre vonatkozott. További lényeges különbség az, 
hogy a szociológiai tőkeelmélet gazdaságfelfogása sokkal inkább szubsztanci- 
ális, mint a közgazdaságtani megközelítésé. A tőkeelmélet két irányzatának a 
megszületése mindemellett nagyban hasonlít egymásra. Az emberi tőke közgaz
dasági elmélete a gazdasági növekedésre igyekezett magyrázatot találni. A 
klasszikus közgazdaságtani elméleteknek az a feltevése, miszerint a technika 
minősége változatlan, nem tartható tovább, de a termelőeszközök, a gazdasági 
tőke hatékonyságának növekedése sem elégséges magyarázat. Schultz a legna
gyobb magyarázó erővel bíró megoldásnak a fogyasztás bizonyos részeinek 
(például az oktatásnak) a tőkeberuházás körébe való átemelését látta, megal
kotva ezzel az emberi tőke kategóriáját. A szociológiában hasonló fejtörést 
okozott az, hogy a társadalomszerkezet egyre kevésbé volt magyarázható a tu
lajdon dimenziója mentén, a többlettermék elsajátítása egyre kevésbé kötődött 
a tulajdonjoghoz, ugyanakkor az egyenlőtlenségek (jövedelemben, életmódban 
mérve) megmaradtak. Bourdieu a különböző tőkék fogalmának a bevonásával 
a társadalomszerkezet modelljét többdimenzióssá tette, ahol az egyenlőtlensé
gek és a birtokolt tőkék már nagyrészt összhangban vannak.

A két irányzat kiindulópontja hasonló. Mindkettő a gazdasági tőkéből indul 
ki; egyrészt ennek analógiájára igyekszik leírni a többi tőkefajtát is, másrészt 
ezt tekinti a többi tőkefajta közös nevezőjének (illetve az elmaradt bevételt, 
tehát az időt). Az analógia azt jelenti, hogy az egyének bizonyos jellemzőit 
ezentúl úgy értelmezik, mint tudatos befektetést egy későbbi cél elérése érdé
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kében. Másrészt a gazdasági tőkéből vezethető le a többi tőkefajta értéke is. Ez 
a levezethetőség azonban a közgazdasági megközelítés esetében azt jelenti, 
hogy az emberi tőkébe történő minden befektetés pénzbeli befektetés, és min
den hozam pénzbeli hozam. A szociológiai megközelítés túlmegy a közvetlen 
átváltáson, mivel akkor a különböző tőkefajták bevezetése nem vinne közelebb 
a társadalomszerkezet, az egyenlőtlenségek megértéséhez, hanem csak annyit 
mondana, mint közgazdasági párja, ahol tulajdonképpen mindegy, mi az a „fe
kete doboz” (gép vagy iskolai végzettség), amibe befektetnek.

A társadalmi tőke fogalmának részletes kidolgozása James Coleman nevéhez 
kötődik, aki a két elméleti irány ötvözését kísérli meg (Coleman 1988; 1994). A 
társadalmi tőke az a fogalom, amely a társadalomstruktúrát értelmezhetővé és 
vizsgálhatóvá teszi a racionális döntések paradigmáján belül is. Coleman a tár
sadalmi tőke hatalmi viszonyokban, bizalmi viszonyokban és normákban meg
testesülő formáit vizsgálja. A társadalmi tőke abban különbözik a többi tőkefaj
tától, hogy a kapcsolatokban létezik, nem pedig az egyes egyéneknél.

Dolgozatomban a tőkeelmélet szociológiai irányzatának fogalmait haszná
lom. A tőkeelméleti megközelítés előnye, hogy később felhasználható erő
forrásként értelmezi a társadalmi aktorok egyes jellemzőit, és így értelmezhető
vé teszi az átváltásokat az erőforrások között. A tőkeelmélet különösen 
hasznos lehet változó társadalmak leírására, mivel összekötni az egyéni mobili
tást az intézmények változásával. Az intézményi változások az egyének felhal
mozott tőkéjének más tőkékre való átváltását teszik lehetővé (Róna-Tas 1996). 
A társadalmi változás tőkeelméleti modellezéséhez azonban a különböző tőkék 
eltérő jellemzőivel is tisztában kell lennünk. Helmut K. Anheier és társai a 
bourdieu-i társadalomkoncepció operacionalizálásakor emelik ki a tőkék eltérő 
tulajdonságainak szerepét (Anheier-Gerhards-Romo 1995). A tőkefajták kü
lönböznek likviditásukat, átválthatóságukat és romlandóságukat illetően. A 
gazdasági tőke a leginkább likvid és a leginkább átváltható kulturális és tár
sadalmi tőkére. A többi tőkefajta „ragacsosabb”, kevésbé likvid és könnyebben 
elvész. A különböző tulajdonságú tőkék dominanciája különböző struktúrájú 
társadalmi mezőket eredményez. Anheier és társai a kulturális mezőt tanul
mányozták, ahol a kulturális tőke dominanciája erősen szegmentált és hierar
chikus társadalomszerkezet kialakulásához vezet.

A különböző tőkefajták eltérő tulajdonságainak mélyebb kifejtését találjuk 
meg Róna-Tas Ákosnál (1996), aki a tőkeelmélet társadalmi változásokra való 
alkalmazhatóságára koncentrál. A tőkefajták különbözőek lehetnek elidegenít- 
hetőségük, megszerezhetőségük, oszthatóságuk és helyettesíthetőségük szem
pontjából. A gazdasági tőke az, amely az összes többi fajtára jellemző tulajdon
sággal rendelkezik, a többi tőkefajta esetében viszont sokkal nagyobb a 
tehetetlenség. A kulturális és társadalmi tőke nem elidegeníthető, mindkettő 
sokkal erősebben kötődik az egyénekhez, mint a gazdasági tőke. A társadalmi 
tőke -  olyan kapcsolatok, amelyek mögött értékes potenciális szolgáltatások
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állnak -  körülményesebben szerezhető meg, mint a gazdasági tőke. A kulturális 
tőke, a képzettség vagy a tapasztalatok megszerzése a legidőigényesebb és a 
legnehezebb.

3. 2. Erózió és átmenet -  a piaci átmenet elméletei

A tőkeelméleti megközelítések bemutatása után térjünk vissza a piaci átmenet 
kérdéseihez. Az egyes elméletek válaszai arra, hogy kik lesznek az átalakulás 
nyertesei,, élesen elkülönülnek aszerint, hogy az elméletek a gazdasági-társa
dalmi változások mely fázisára vonatkoznak. Az elméletek közötti legfontosabb 
különbség a feltételezett változás sebességének és időtartamának megítélésé
ben van. A korábbi elméletek, amelyek az államszocialista rendszer erózióját 
írják le -  még a rendszer fennállása idején - , az elit lassú változását valószínű
sítik. A későbbi, már a politikai rendszerváltás utáni átmenetről szóló elméle
tek viszont az elit továbbéléséről szólnak (Róna-Tas 1994a). A rendszer 
eróziójának elméletei olyan folyamatokat írnak le, ahol van idő arra, hogy a 
különböző erőforrások értékének változása a társadalom szerkezetének válto
zásában is tükröződjék. Az átmenet elméletei viszont gyors változásokra vonat
koznak, ahol az új mechanizmusok a társadalom képét még nem tudták 
átalakítani (Róna-Tas 1994ű; 19946).

Az államszocialista rendszer erózióját leíró elméletek közül elsőként Victor 
Nee piaci átmenet koncepcióját kell említenünk, amely a piaci átmenetre vo
natkozó vitát elindította (Nee 1989). A piaci átmenet mint intézményi változás 
leírására három állítás szolgál. Egyrészt a javak elosztása és így a hatalom is 
átkerül a piacra. Másrészt a megjelenő piacok olyan ösztönzőket hoznak ma
gukkal, amelyeket az újraelosztás rendszere elnyomott. Harmadszor pedig a pi
acok új lehetőségeket nyitnak meg a mobilitásra. Nee azt állította, hogy az új
raelosztásból a piaci koordinációba való átmenettel a redisztribútori pozíció 
jövedelmekben mérhetően is elértéktelenedik. Az újraelosztás és a piaci rend
szer kiemelt pozíciói kölcsönösen kizárják egymást, ami a rendszerváltás során 
az egyenlőtlenségek csökkenéséhez vezet. A tanulmány az egyes egyéneket a 
gazdasági rendszerek játékszerének tekinti, adott pozíciójuk határozza meg, 
hogy a piaci átmenetből nyertesként vagy vesztesként kerülnek-e ki. A közvet
len termelők helyzetük javulását fogják tapasztalni, míg a redisztribútorok 
helyzetük romlását. Az átmenet felértékeli majd a tudástőkét, amelyet a re- 
disztribúció rendszerében nem értékeltek, ugyanakkor a politikai tőke értéke 
lassan elvész. Nee kínai háztartások adatai alapján vizsgálta hipotéziseit. Az 
eredményei nem egyértelműek: a párttagok és a káderek az átlagnál nagyobb 
arányban lettek vállalkozóvá.

Hasonlóan érvel Szelényi Iván a megszakított polgárosodás elméletében az 
elitcsere mellett. Szerinte az új gazdasági elit abból, a szocializmus évei alatt 
hátrányos helyzetű csoportból fog felemelkedni, amelynek felemelkedését a
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kommunista rendszerváltás megszakította. A tervgazdaság évei alatt azok tud
ták megőrizni a vállalkozásra való hajlandóságot a proletarizálódás nyomása és 
a káderré válás kísértése között, akiknek a családja korábban (a 40-es években) 
a piacra termelt, és így át tudott örökíteni egyfajta piaci hozzáállást. Ebben az 
elméletben a családi háttér, a nevelés során átadott egyfajta kulturális tőke ját
szik szerepet a gazdasági sikerben a rendszer eróziója során (Szelényi 1992).

Az átmenet elméletei közül elsőként Hankiss Elemér hatalomkonverziós el
méletét kell említenünk. A hatalom átváltásának elmélete a volt káderek pozí
cióban maradását valószínűsíti, hatalmuk és kapcsolataik felhasználása révén. 
Ennek egyik útja az állami tulajdon magánosítása során a politikai hatalom 
direkt módon gazdasági hatalommá konvertálása. További előny a káderek szá
mára, hogy a posztkommunista gazdaságokban a megjelenő horizontális kap
csolatok mellett még mindig nagy szerepe van a vertikális kapcsolatoknak, amit 
legfőképpen ők tudnak kihasználni. A tőkeelmélet fogalmai szerint itt a hata
lom formájában meglévő társadalmi tőke gazdasági tőkére konvertálása zajlik 
(Hankiss 1989).

Szalai Erzsébet a technokrata folytonosság elméletében a szaktudás értéké
nek állandóságát emeli ki; mind a szocialista, mind a piaci rendszerben a tudás 
a fő kiválasztási kritérium a káderré vagy vezetővé válásban (Szalai 1994). A 
nyolcvanas évekre a tudás-kritérium általánossá válásával kifejlődhetett egy új 
technokrata csoport, amely nyitott volt a demokrácia és a piacgazdaság értékei
re, és fontos szerepe volt a rendszerváltás folyamatának elindításában. A tech
nokraták a piaci átmenet idején is képesek kamatoztatni szaktudásukat, politi
kai tőkéjük megszűnésével az állami szférán kívül elhelyezkedve (kereskedelmi 
bankok, nemzetközi tőkéjű bankok vezető pozícióiban) a legsikeresebbek közé 
tartoznak. Sikerük kulcsa a korábban felhalmozott tudástőke.

Szelényi Iván már említett menedzser-kapitalizmus elméletében is a tudástő
kéé a főszerep (Szelényi 1995). Szalai Erzsébet hasonlóan érvel: a korábban 
már vezető pozíciókban lévők szaktudásuk alapján képesek megőrizni pozíció
jukat, mivel az átmenet során inkább a rendelkezési hatalom határozza meg a 
gazdasági elitet, mint a tulajdon. A tulajdonviszonyok „diffúzak”, így a mene
dzserek hatalma nem korlátozott.

3. 3. A z  átalakulás elmélete felé

A piaci átmenet körüli vita az elméletek finomításának igényét hozta magával. 
Egyrészt nem elég a piac térnyeréséről beszélni, meg kell határozni, milyen 
piacok milyen módon hatolnak be a gazdasági rendszerbe. Szelényi Iván és Eric 
Kostello a lokális piacok, szocialista vegyesgazdaságok és a kapitalizmus felé 
orientált gazdaságok megkülönböztetését javasolja (Szelényi-Kostello 1996), 
hasonlóképpen Róna-Tas Ákoshoz (1994я), aki a szocializmus eróziója és a 
rendszerváltás megkülönböztetését tartja fontosnak. Szelényi és Kostello érve
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lése szerint a korai elméletek azért találtak csökkenő egyenlőtlenségeket és az 
elit későbbi cserélődésére utaló tendenciákat, mert akkor még csak lokális pia
cok léteztek a redisztributív gazdaságban, amelyek természetüknél fogva az 
egyenlőtlenségek csökkenéséhez vezettek. A piaci koordináció kiterjedésével 
azonban a technokrata káderek képesek megőrizni a pozíciójukat, például a 
magánosítás során. Az átmenet elméleteinek más irányú kritikáját fogalmazta 
meg David Stark (1994). Szerinte az átmenet elméleteinek fő gyengesége az, 
hogy teleologikusak, adottnak feltételezik a változások végpontját. Átmenet 
helyett inkább átalakulásról indokolt beszélni, a változások sajátos rendszer ki
alakulásához vezetnek.

A továbbiakban az átmenet elméleteit más irányból szeretném újragondolni, 
az átmenet helyett az átalakulás fogalmát használva, de más okból, mint David 
Stark. Ahogy az államszocializmus eróziója élesen elkülönül a gyors politikai 
rendszerváltás időszakától, legalább annyira sajátos „állapot” a gazdasági rend
szer és a társadalomszerkezet átalakulásának folyamata. Ennek a konzekven
ciáit a gazdasági elit átalakulását illetően is le kell vonni a tőkeelméleti megkö
zelítés segítségével.

Az én értelmezésem szerint a makroszintű intézményi változások, mint pél
dául a piac térnyerése, a következőképpen hatnak a társadalom szerkezetére. 
Az egyes tőkefajták felhalmozása és használata intézmények által meghatáro
zott. Új intézmények megjelenésekor az egyes tőkefajták értéke megváltozik, 
például a piac uralkodóvá válásával a politikai kapcsolatok, mint egyfajta társa
dalmi tőke elértéktelenednek (ma már a vállalatok hétköznapjainak nem része 
a központi hatalommal tartott kapcsolat), a gazdasági tőke és a tudástőke pe
dig felértékelődnek. Ha a különböző tőkefajták a gazdasági tőkével egyező tu
lajdonságokkal rendelkeznének, az elértéktelenedő tőkékkel rendelkezők még 
idejében szert tudnának tenni azokra a tőkefajtákra, amelyek felértékelődnek, 
és így a társadalom szerkezete nem változna, akik a csúcson voltak (és a leg
több erőforrást birtokolták), ott is maradnak, hasonlóképpen ahhoz, ahogyan a 
társadalom alsó rétegeiben levők is a helyükön maradnak, mivel nem rendel
keztek konvertálható erőforrásokkal. Ha a piac megjelenése egyszerűen csak a 
gazdasági tőkét értékelné fel, a társadalmi változások bizonyára a fentiek sze
rint alakulnának, azt a forgatókönyvet „követve”, amelyet Hankiss Elemér vá
zolt. A gazdasági tőke viszonylag egyszerűen megszerezhető: akinek korábban 
hatalma, politikai tőkéje volt, az az átalakulás kezdetén megszerezheti azt a 
gazdasági tőkét (esetleg a privatizáció során), amivel megőrizheti vezető pozí
cióját.

Az átalakulással azonban nem csak, illetve nem elsősorban a gazdasági tőke 
értékelődött fel, hanem valószínűleg az azt működtetni képes szaktudás is. A 
tudástőke mint nem gazdasági tőkefajta azonban „ragacsos”, a megszerzése ne
héz és időigényes. Ha tehát a tudástőke (illetve bizonyos fajtái) felértékelőd
nek, azok kerülnek előnyösebb helyzetbe, akik korábban is birtokolták, és
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azok, akik nem rendelkeztek vele, elveszítik pozícióikat. Ennek egyik lehetsé
ges közvetítő mechanizmusa a vállalati kinevezés, illetve eltávolítás. A vállala
tok kereslete a megváltozott környezetben megnövekszik bizonyos képzettsé
gek iránt, az ilyenekkel rendelkezők előtt így megnyílik az út a vezető pozíciók 
felé. A megnövekedett kereslettel nem áll szemben megnövekedett kínálat (a 
tudástőke nehezen megszerezhetősége miatt), ami valószínűleg a jövedelmek 
növekedéséhez vezet -  a vállalatok fognak versenyezni a szakemberekért. Ez a 
folyamat azonban időt vesz igénybe, közvetlenül az intézményi változások kez
detekor még valószínűleg nem tapasztalható a társadalomszerkezet változása.

Az átmenet elméletei tehát „rövidlátóak” voltak, amikor az elit továbbélését 
állapították meg, ellentétben az erózió elméleteivel, amelyek hosszabb távon 
figyelték a változásokat, és az elit cserélődésére következtettek. Ennek egyrészt 
az az oka, hogy a változások nyomán felértékelődött erőforrások „merevek”, 
nehezen szerezhetők meg, másrészt hogy az intézményi változások társada
lomszerkezetre kifejtett hatása nem azonnali. Ha az intézményi változások rög
tön társadalomszerkezeti változásokban is lecsapódnának, az átalakulás kezde
tén lezajlott volna az elitcserélődés, ha a felértékelődött tőkefajták nem 
lennének merevek -  a gazdasági vagy esetleg a társadalmi tőke értékelődött 
volna fel -, a változások időtávjától függetlenül maradt volna a régi elit a he
lyén. Ehelyett azonban én a két ok eredőjeként fokozatos elitcserélődésre kö
vetkeztetek.

A tőkefajták értékének változásai valószínűleg az elitben figyelhetőek meg 
leghamarabb, mivel az elit tagjai rendelkeznek a legtöbb konvertálható erőfor
rással, illetve az elitpozíciókért folyik a legnagyobb verseny. Dolgozatomban a 
magyar vállalati elit változását igyekszem leírni az átalakulás első öt évében. 
Feltételezésem szerint a közgazdasági diploma formájában meglévő közgazda- 
sági tudástőke az az erőforrás, ami az átalakulással, a piaci koordináció uralko
dóvá válásával felértékelődött a többi diplomával (főként a vállalati elit másik 
domináns képzettségi formájával, a mérnöki diplomával) szemben.

4. Közgazdászok és mérnökök -  empirikus elemzés

4. 1. Hipotézisek

A dolgozat gazdasági elitre vonatkozó feltevéseit a tőkeelmélet alapján két hi
potézisben fogalmaztam meg, amelyek az elemzés két külön részét képzik. Az 
első rész az erőforrások átértékelődésére vonatkozik, itt a sikerkritériumok 
változását igyekszem kimutatni. A második részben a vezetők karrierjének azt 
a fázisát hasonlítom össze képzettségi csoportok szerint, amikor már az elit 
tagjai voltak 1993-ban és 1988-ban, azaz a rekrutációs kritériumok változását
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igyekszem bemutatni. Az első hipotézis vizsgálatánál az erőforrások értékének 
változására következtethetünk, a második hipotézis vizsgálatánál pedig a folya
mat időbeliségére is.

Az első hipotézis: 1993-ra a közgazdasági végzettség mint tudástőke felérté
kelődött a jövedelmek szempontjából a műszaki végzettséghez képest (a múlt
beli jövedelmek egy bizonyos súlyozott átlagával összehasonlítva, amit a vagyon 
képvisel).

A második hipotézis: 1993-ban az újonnan az elitbe kerültek között több a 
közgazdász, mint a más diplomás; 1988-ban ilyen különbség nem volt.

4. 2. Az 1993-as elit -  átértékelődő erőforrások

A következőkben azt igyekszem kimutatni, hogy az átalakulás nyomán a köz- 
gazdasági végzettség jövedelmekben mérhetően felértékelődött. Ehhez valami
féle dinamikára van szükség, ideális esetben a jövedelmek összehasonlítására 
az átalakulás kezdetén és ma. Erre adhatott volna lehetőséget a Szelényi Iván 
és Donald Treiman vezette 1993-as elitfelvétel, amelynek során az 1988-as nó
menklatúra-elit 100 kiválasztott tagját is megkérdezték. Ebben az adatbázisban 
azonban a 1988-as elit jövedelemadatai 1993-ra vonatkoznak, tehát a megkér
dezés ebből a szempontból nem volt retrospektív. A jövedelmek időbeli össze
hasonlítását más úton kellett megoldanom, azonos időpontban felvett adatok 
alapján.

Kiinduló feltételezésem az volt, hogy a gazdasági elit tagjai számára a va
gyon a korábbi jövedelmekből halmozódik fel, így a vagyont használtam a ko
rábbi jövedelmek mérésére. Ha tehát összehasonlítjuk azt, hogy mi határozza 
meg a magasabb jövedelmet, illetve a nagyobb vagyont, megtudhatjuk, hogy 
melyek ma, illetve melyek voltak korábban a fontos erőforrások. A módszer 
előnye, hogy az egyes egyének esetében is megegyező erőforrások értékének a 
változása írható le. A hátránya az, hogy ez csak közelítően felel meg az átala
kulás kezdetekori és a mai állapot összehasonlításának (a felmerülő alternatív 
magyarázatokat és kezelésüket a változók ismertetésénél mutatom be).

Az első hipotézis vizsgálatára olyan regressziós modellt állítottam össze, 
ahol a függő változó a jövedelem és a vagyon aránya, a független változók pe
dig az egyes egyéni erőforrások és alternatív magyarázatok változói. Amennyi
ben egy változó együtthatója (szignifikánsan) pozitív, az az adott erőforrás fel
értékelődését jelenti.

Az elsőként használt adatbázis felvétele a Budapesti Közgazdaságtudományi 
Egyetem szociológia tanszékének szervezésében, Lengyel György vezetésével 
készült 1993 első felében. A felvétel egyidejűleg zajlott Magyarországon, Bul
gáriában és Kis-Jugoszláviában. A felmérés a gazdasági vezetők rekrutációjára, 
identitására és értékorientációjára vonatkozott. Minden országban 320-350 főt 
kérdeztek meg, a kiválasztás az intézményi pozíció szerint történt, a döntési
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befolyást véve figyelembe. A minta öt szegmensből állt. Elemzésemben a min
tának csak a magyar vállalati szegmensbe tartozó elemeit vizsgálom. (Ez az 
alminta 193 elemű.) A vállalati mintavétel kétlépcsős volt, elsőként a vizsgá
landó régiók, másodszor pedig a mintába kerülő feldolgozóipari vállalatok ke
rültek kiválasztásra.

A következőkben az elemzésben használt változókat ismertetem. A második 
részben is nagyrészt ezeket a változókat használom, ott csak az eltéréseket 
írom le.

A modellek függő változójának számlálójában a személyes nettó jövedelem 
(JOV) szerepel, nevezőjében a felhalmozott vagyon (VAGYON), mindkettő 
forintban mérve. A vagyon folytonos változójának értéke a lakás, a nyaraló és 
az autó(k) együttes összegeként állt elő. A vagyon értéke szerint adathiányos
nak tekintettem azokat, akiknél nem volt adat a lakás vagy az autó értékére 
(N=32, 16,6% hiányzó; a mintában mindenki rendelkezett autóval).

A modellek független változói az egyes tőkefajták és a lehetséges alternatív 
magyarázatok operacionalizálásaként álltak össze. A kulturális tőkét a követ
kező változókkal mértem:

A képzettség szerinti szakosodásra három dichotóm változót alkalmaztam 
(KOZGAZD, 1: közgadász, 0: nem közgazdász; MŰSZAKI, 1: mérnök, 0: nem 
mérnök; MUSZKOZG, 1: mérnök-közgazdász, 0: nem mérnök-közgazdász; az 
egyéb képzettség a referenciacsoport).

A kulturális tőke minőségének mérésére a nappali vagy esti/levelező képzés 
során szerzett diplomát használtam, itt szintén kétértékű változót alkalmaztam 
(NAPPALI, 1: nappali, 0: esti/levelező).

A beállítottságok formájában rendelkezésre álló kulturális tőke indikátora
ként az apa végzettségét és pozícióját, és a gyerekek taníttatására mint az élet
mód és a szokások átadására vonatkozó hajlandóságot (és képességet) használ
tam. A vagyon szempontjából az apa változói annak az alternatív magya
rázatnak a kiszűrését is szolgálják, hogy a vagyon örökléssel keletkezett.

Az apa képzettsége esetében a közép- és felsőfokú végzettség került a „ma
gas” kategóriába (APK=1, 0: alacsonyabb képzettség), a foglalkozás esetén a 
vezető, köztisztviselő, értelmiségi, politikus, ügyviteli alkalmazott apa a „fehér- 
galléros” (APF=1), a szakmunkás, betanított és segédmunkás, nyugdíjas és a 
mezőgazdaságban önállóan gazdálkodó apa pedig a „kékgalléros” (APF=0) ka
tegóriába került.

A társadalmi tőke számszerűsítésében a colemani kategóriákat követve ala
kítottam ki dichotóm változókat (Coleman 1994). A bizalmi viszonyok formá
jában rendelkezésre álló erőforrások elsősorban a barátok számával írhatóak le 
(BAR, 1: öt vagy annál több, 0: ötnél kevesebb barát).

Az állampárt felbomlása után a volt tagok számára egy bizalmi viszonyokból 
álló hálózat maradt fenn. Ezért ide soroltam a volt párttagságot (КОММ, 1: 
párttag volt, 0: nem volt). A vagyon (tehát a múltbeli jövedelmek) szempontjá
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ból a volt párttagság a lojalitás formájában meglévő politikai tőkét is méri. 
(1993-ban összesen kilencen [4,7%] tartoztak valamilyen párthoz, a mai politi
kai tőkére nem képeztem külön változót.)

A formális viszonyokban rejlő erőforrásokat a szakmai társaságokban 
(SZAKTAG, 1: rendelkezik tagsággal, 0: nem rendelkezik) és a felügyelőbi
zottságokban, valamint igazgatótanácsokban való részvétellel (FBITTAG, 1: 
rendelkezik ilyen tagsággal, 0: nem rendelkezik) mértem.

A jövedelem és a vagyon mennyiségét a különböző tőkékkel való rendelke
zésen kívül más is magyarázhatja. Alternatív magyarázat lehet a nem (a férfiak 
és a nők keresete különböző, illetve különböző mértékben hallgatják el jöve
delmeiket), az életkor hatása (aki öregebb, több vagyont halmozhatott fel), a 
vállalat magán vagy állami szegmensbe tartozása. Ezért a kor folytonos válto
zóját (KOR), a nem (NEM, 1: férfi, 0: nő) és a vállalat tulajdontípusának 
(PRIV, 1: magán, 0: állami) változóit is szerepeltettem.

Elemzésemben az 1993-as vezetők mintájából próbálok következtetéseket 
levonni az elit korábbi állapotára is a vagyon segítségével. Ehhez a vagyon vizs
gálatakor ki kellett szűrnöm annak a hatását, hogy az 1993-as elit nem fedi le a 
korábbi elitet, hiszen a vagyoni különbségeket az is magyarázhatja, hogy a mai 
elit egy része korábban nem tartozott a vezetők közé, így a vagyona alacso
nyabb azokénál, akik vezetők voltak. Ezért szerepeltettem egy kategorikus vál
tozót, amely az 1988-as elithez tartozást méri (ELIT88, 1: 1988-ban már az elit 
tagja, 0: még nem).

Az 1. ábrán látható, hogy a jövedelem szempontjából a közgazdász csoport 
van előnyösebb helyzetben, a vagyon átlaga azonban a mérnökök esetében ma
gasabb. Azt azonban csak többváltozós statisztikák segítségével lehet eldönteni, 
hogy vajon maga a végzettségek értékelése is megváltozott-e.

1. ábra
A különböző végzettségű vezetők vagyonának és jövedelmének átlaga
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Elsőként csak a közgazdász egydiplomások változója és a jövedelem-vágyon 
hányados közötti összefüggést vizsgálom lineáris regresszió segítségével. (Az 
elemzés során a mérnökök változóját a multikollinearitás miatt az egyéb kép
zettségűekkel egy kategóriába soroltam.) Ahogy az ábrán is látszik, a közgazdá
szok jövedelmi helyzetének relatív javulása várható a statisztikai össze
függésekben is.

1. táblázat
A közgazdászok jövedelmi helyzetének változása

A  m odell korr. R  négyzet: ,04624 F  (T  négyzet) =  8 ,1 2 6 5 4  
statisztikái S ign if F  (S ig  T ) =  ,0050
_________ N  =  143____________________________________

A  vá ltozók  V á lto zó  В S E B
statisztikái K O Z G A Z D  ,007125 ,002499

(C on sta tn t)_________ ,016744________,001316

Béta
,229622

T
2,851

12,728

S ig  T  
,0 0 5 0  
,0000

A közgazdászok jövedelmi helyzete javult a többi képzettségi csoporthoz ké
pest. Ennek azonban a végzettség felértékelődése mellett más okai is lehetnek 
-  a közgazdászok esetleg más felértékelődő erőforrással rendelkeznek, vagy a 
különbségeket a tulajdontípus, illetve korcsoport szerinti egyenlőtlen eloszlás 
okozza. A 2. táblázatban látható a teljes modell.

2. táblázat
A különböző erőforrások értékének változása

A  m odell 
statisztikái

korr. R  négyzet: ,11287  F  =  2,04331  
S ign if F  =  ,0184  
N =  123

A  változók V áltozó В S E B Béta T S ig T
statisztikái K O Z G A Z D ,005055 ,002858 ,171199 1,768 ,0 7 9 8

M U SZ K O Z G  -,0 0 8 9 4 9 ,003714 -,2 4 1 6 0 3 -2 ,4 1 0 ,0 1 7 6
N A P P A L I -,0 0 2 0 6 3 ,002906 -,068451 - ,7 1 0 ,4 7 9 3
Л Р К -,0 0 3 5 3 6 ,003344 -,1 2 8 9 7 7 -1 ,0 5 8 ,2 9 2 6
A P F ,001103 ,003224 ,040439 ,342 ,7 3 3 0
G Y É R 9,49554E -05 ,002413 ,003637 ,039 ,9687
K O M M ,001974 ,002612 ,066872 ,756 ,4 5 1 3
B A R - ,0 0 3 9 5 3 ,002374 -,1 4 9 0 5 7 -1 ,6 6 5 ,0 9 8 8
S Z A K T A G -,0 0 3 7 7 9 ,002537 -.1 3 9 2 7 6 -1 ,4 9 0 ,1 3 9 2
F B IT T A G -,0 0 2 5 5 6 ,002446 -,0 9 6 0 9 4 -1 ,0 4 5 ,2984
E L IT 88 -,0 0 2 8 4 9 ,002619 -,1 0 5 9 1 7 -1 ,0 8 7 ,2 7 9 2
P R IV - ,007641 ,002777 -,2 7 1 8 9 9 -2 ,751 ,0 0 7 0
K O R -1 ,5 9 7 8 1 E-04 1 .9 2 7 0 E -0 4 - ,0 8 4 8 2 2 - ,8 2 9 ,4 0 8 8
N E M L 07380E -04 ,004002 ,002433 ,027 ,9 7 8 6
(C on stan t) ,036195 ,010032 3,608 ,0005

A közgazdász diplomások változójának a hatása csökkent, a közgazdászok ja
vuló jövedelmi helyzete nem csak a diplomájuknak köszönhető, de maga a köz
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gazdász diploma is felértékelődött (0,1 p-küszöbérték mellett). A két diploma 
birtoklása jövedelmi szempontból a mérnöki diplomához képest is elértéktele
nedést mutat. Ennek az lehet az oka, hogy a közgazdasági másoddiploma meg
szerzése kompenzációs törekvés volt azok részéről, akik a műszaki 
diplomájukkal elégedetlenek voltak (a kétdiplomások szinte kivétel nélkül elő
ször a mérnöki diplomájukat szerezték meg). A szülőktől örökölt, illetve a gye
rekek taníttatásával mért kulturális tőkének az értéke nem változott. A 
társadalmi tőke változói közül a barátok számával mért, bizalmi viszonyok for
májában létező társadalmi tőke veszített az értékéből. A hatalmi viszonyok for
májában létező társadalmi tőke értéke nem változott, a volt kommunista 
párttagság jövedelemre válthatóságában sincs változás. A kontroll változók kö
zül egyedül a tulajdonosi szegmensnek van szignifikáns hatása: a magánvállala
tok jövedelmi előnyei csökkentek.

A közgazdasági végzettség a jövedelmek szempontjából felértékelődött. A 
modell alapján azonban nem lehet eldönteni, hogy ez a felértékelődés mikor 
következett be. Az, hogy az 1988 után az elitbe érkezettek (38,9%) vagyona 
nem különbözik a (minden más jellemzőjükben azonos) korábban érkezetteké
től, arra utal, hogy ezek a vagyonok 1988 utáni jövedelmekből keletkeztek. A 
jövedelmek keletkezésének bizonytalansága mellett van még két érv, ami miatt 
az elemzést a karrierekre is ki kell terjeszteni. Egyrészt a jövedelem változásá
nak a modelljében csak a tőkefajták értékváltozását lehetett bemutatni, a vál
tozás fokozatosságát nem, mivel nincsenek minden évre jövedelemadataink. 
Másrészt a jövedelmek valószínűleg nem a legjobb mércéi a tőkefajták átérté
kelődésének. A felsővezetők esetében már nem teljesen a birtokolt tőkefajták
tól függ a jövedelem, hanem valószínűleg az irányított cég méretétől (és esetleg 
nyereségességétől) is. A birtokolt tőkefajtákkal valószínűleg a vezető pozíció 
megszerzése a cél, és nem a magasabb jövedelem. Ennek kimutatására csak a 
második adatbázisban (leírását lásd a következő részben) van lehetőség. A jö
vedelem és az 1992-es árbevétel között szignifikáns, gyenge korreláció van 
(corr: 0,1375, p: 0,002, N: 516). A jövedelem mellett tehát a karrierek legutób
bi fázisának elemzésével is megpróbálom kimutatni a tőkefajták értékének vál
tozását.

4. 3. A z  1988-as és az 1993-as vállalati elit
-  a karrier utolsó fázisának összehasonlítása

A dolgozat kiindulópontja szerint a vezetőket kiválasztó vállalatok inkább az 
értékesebb erőforrásokkal rendelkező menedzsereket keresik. Ha az erőforrá
sok átértékelődnek (és a fontossá vált erőforrások merevek), a vállalati vezető
kiválasztás révén új menedzserek áramlanak az elitbe. Az elemzésnek ebben a 
részében az elitben eltöltött időt vizsgálom képzettségi csoportok szerint. Egy 
változások nélküli társadalomban az elitben töltött idő tekintetében nincs kü
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lönbség a képzettségi csoportok között. Változó társadalomban addig tapasz
talhatunk ilyen különbségeket, ameddig az elit új összetétele ki nem alakul. Ha 
tehát azt tapasztaljuk, hogy különbözik az első elitpozíciótól a megkérdezésig 
eltelt idő képzettség szerint, akkor az elit átalakulása, amely a tőkék átértéke
lődése nyomán megindult, még mindig tart. Az elemzés második részében azt a 
hipotézist vizsgálom, miszerint 1993-ban a közgazdászoknak az elitben töltött 
ideje rövidebb a többiekénél, viszont 1988-ban ilyen különbség nem volt.

A második felmérés Szelényi Iván, Szelényi Szonja és Donald Treiman veze
tésével Oroszországban, Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában és 
Magyarországon zajlott egyidejűleg. Egy 600 elemű minta került kiválasztásra az 
1993. január 1-jén árbevétel szerint legnagyobb 3000 gazdasági szervezetből, 
ahol a vezérigazgatókat kérdezték meg. Emellett készült egy 100 elemű minta az
1988-ban pozícióban volt nómenklatúra-elit tagjai közül, a megkérdezés vissza
menőleges volt. (A nómenklatúra-elitbe tartozónak azokat tekintették, akiknek 
pozícióikba való kinevezéséhez az MSZMP KB plénumának vagy apparátusá
nak, a bizottság titkárának, osztályvezetőjének, vagy előadójának az előzetes 
hozzájárulása kellett) (Szelényi 1994). A ’88-as nómenklatúra-elit és a ’93-as 
vállalati elit képviselőinek ugyanazokat a kérdéseket tették fel.

Az elemzés lineáris regresszió segítségével történik, a függő változó itt az 
elitben töltött idő (ELITIDO), amely az első felsővezetői pozíció (műszaki, 
gazdasági, marketing vagy más igazgatói pozíció, vagy vezérigazgatói pozíció) 
évének és a felvétel évének a különbsége.

A második felmérésben nem volt kérdés a barátok számára és a felügyelőbi
zottsági-igazgatótanácsi tagságra vonatkozóan. További különbség, hogy itt 
nem az életkort, hanem az elitbe kerülés évében betöltött életkort használtam 
(KORELI). Ebben a mintában lehetőség volt az ágazat szerinti megoszlás ha
tásának vizsgálatára is (az első felmérés csak feldolgozóipari vállalatokra vo
natkozott), ezért vizsgálható az az alternatív magyarázat is, miszerint azt, hogy 
egyre nagyobb számban keresik a közgazdász végzettségűeket, nem a végzettsé
gek értékének megváltozása okozza, hanem a szolgáltató és kereskedelmi válla
latok számának növekedése. Ezért az iparvállalatok (IPAR, illetve IPAR88) és 
a szolgáltató-kereskedelmi vállalatok (SZOLGKER, illetve SZOLGK88) vál
tozóját is bevontam az elemzésbe. Itt a mezőgazdasági és egyéb ágazati kategó
ria került a konstansba.

A 2. ábrán látható, hogy az 1993-as elitben a közgazdászok nagyobb arány
ban kerültek 1988 után az elitbe (a függőleges vonal 1988-at jelöli), mint a más 
diplomával rendelkezők. A következőkben ezt a különbséget igyekszem szám
szerűsíteni. (A vonalak esése 1990 után valószínűleg annak köszönhető, hogy 
az azután az elitbe kerültek még nem kerülhettek a mintába mint a vállalat 
vezérigazgatója).
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2. ábra
A közgazdász és más diplomás vezetők aránya a két kategórián belül az elitben 
töltött évek száma szerint
(X: elitben töltött évek, Y: a közgazdász vagy más végzettségűek százalékos aránya 
az adott évben, ha az egyes végzettségek jelentik a 100%-ot)

Y

Elsőként a közgazdászok elitben eltöltött idejét hasonlítottam össze a többi 
képzettségi csoportéval.

3. táblázat
A közgazdászok elitben töltött ideje a többi képzettségi csoporthoz képest

A  m od ell 
statisztikái

korr. R  négyzet: ,01739  F  =  
N: 557

10 ,85637 S ig n ifF =  ,0010

A  v á lto zó k V áltozó В SE  В Béta T Sig T

statisztikái K O Z G A Z D -1 ,7 6 5 3 2 1 ,535774 - ,1 3 8 3 9 0 -3 ,2 9 5 ,0010
(C on stan t) 9 ,359524 ,266443 35,128 ,0000

A közgazdászok átlagosan több, mint másfél évvel később kerültek első vezető 
pozíciójukba, mint a más képzettséggel rendelkezők. A teljes modell segítségé
vel eldönthető, hogy ez a közgazdasági diploma felértékelődését jelenti-e.
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4. táblázat
A z elitben eltöltött idő meghatározói 1993-ban

A  m od ell 
statisztikái

korr. R  négyzet: ,3 0 6 5 5  F  =  
N: 553

21,37153 S ig n ifF =  ,0000

A  vá lto zó k V áltozó В S E B B éta T S ig T
statisztikái KOZGAZD -2,079413 ,498390 -,163225 -4,172 ,0000

MUSZKOZG -1,158905 ,569261 -,076529 -2,036 ,0423
N A P P A L I 1 - ,5 2 1 9 3 7 ,413553 - ,0 4 6 7 6 4 -1 ,2 6 2 ,2075
A P A F O G L ,368887 ,455647 ,033475 ,810 ,4185
A P A K E P Z -,2 1 9 2 4 5 ,488877 - ,0 1 9 1 5 3 - ,4 4 8 ,6 5 4 0
SZ A K T A G - ,1 8 9 5 9 9 ,181069 - ,0 3 7 5 6 7 -1 ,0 4 7 ,2955
KOMM 1,088790 ,434049 ,093445 2,508 ,0124
M A G A N -,4 0 3 7 0 1 ,489697 - ,0 3 0 5 4 0 - ,8 2 4 ,4101
KORELI -,370479 ,024940 -,546637 -14,855 ,0000
N E M -,7 5 8 6 0 8 ,829479 - ,0 3 3 4 9 6 -,9 1 5 ,3 6 0 8
IPAR - ,2 3 6 2 9 4 ,540517 - ,0 2 1 3 2 6 - ,4 3 7 ,6 6 2 2
S Z O L G K E R
(C on stan t)

- ,6 1 9 8 5 4
2 5 ,0 0 0 3 1 2

,592537
1,380189

- ,0 5 4 0 9 2 -1 ,0 4 6
18,114

,2 9 6 0
,0 0 0 0

A táblázatban a 0,05-nél kisebb p-értékkel rendelkező változókat emeltem ki, a 
mérnök képzettségűeket a multikollinearitás miatt a konstansban szerepeltet
tem. A közgazdászok átlagosan két évvel, a kétdiplomások egy évvel kevesebb 
időt töltöttek az elitben, mint a mérnök és egyéb képzettségűek, a vállalatok 
egyre inkább közgazdasági diplomásokat választanak vezetőnek, és egyre kevés
bé mérnököket. A volt kommunista párttagok viszont egyre kevésbé juthattak 
az elitbe. Az elitbe kerüléskor betöltött életkor és az elitben töltött idő erős 
negatív kapcsolata valószínűleg azt jelenti, hogy aki már régóta van az elitben, 
az fiatal korában került oda, az akkor az elitbe került idősebbek ma már nin
csenek ott. A vállalat ágazati hovatartozása szerint nem tapasztalható különb
ség az elitbe kerülés idejét illetően. Itt felmerülhet az az alternatív magyarázat 
is, hogy az iparvállalatok szolgáltatási jellegűvé válása okozza a vezetőkiválasz
tásban tapasztalt különbségeket. Ez a feltételezés direkt módon nem tesztelhe
tő, azonban az, hogy sem a vállalat ipari, sem pedig szolgáltató-kereskedelmi 
jellege nincsen hatással a vezetők elitbe kerülésének idejére, arra utal, hogy az 
iparvállalatok szolgáltatási jellegűvé válása sem okozhat eltéréseket.

Az 5. táblázatban az elitben eltöltött idő képzettségi csoportok közötti kü
lönbségeit láthatjuk az 1988-as nómenklatúra-elitben.
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5. tábázat
A z  elitben töltött idő képzettségi csoportok szerint 1988-ban

A  m o d e ll  
sta tisztik á i

korr. R  négyzet: - ,0 0 9 5 8  F  =  
N: 95

,09892  S ign if F  = ,7538

A  v á lto zó k V áltozó В S E B Béta T S ig T
statisztik á i K O Z G A Z D

(C on stan t)
- ,4 9 0 8 6 7

1 0 ,262295
1 ,560687

,942354
-,0 3 2 4 2 3 - ,3 1 5

10 ,890
,7538
,0000

1988-ban nem volt különbség az elitben töltött idő átlagát illetően a képzettsé
gi csoportok között. A teljes modell segítségével mutatható ki, hogy az egyes 
diplomáknak volt-e szerepe az elitbe kerülésben. A 88-as modellben értelem
szerűen nem szerepel a vállalat tulajdontípusa (PRIV), valamint nem használ
ható a szakmai társaságokban való tagság (SZAKTAG). A multikollinearitás 
miatt a mérnök diplomások csoportja itt is a konstansba került.

6. táblázat
A z  elitben eltöltött idő meghatározói 1988-ban

A  m o d e ll  
sta tisztik á i

korr. R  négyzet: ,3 4 7 6 5  F  =  
N: 90

6,00944 S ign if F  = ,0000

A  v á lto zó k V áltozó В S E B Béta T S ig T
sta tisztik á i K O Z G A Z D ,051292 1 ,519064 ,003444 ,034 ,9731

M U S Z K O Z G -1 ,3 8 5 3 1 6 2 ,029566 -,0 6 4 0 6 9 - ,6 8 3 ,4968
N A P PA L I1 -1 ,8 9 5 5 8 2 1 ,281028 -,1 2 8 0 2 3 -1 ,4 8 0 ,1427
A P A F O G L -1 ,2 5 5 1 9 0 1,553701 -,0 8 6 5 5 0 - ,8 0 8 ,4214
A P A K E P Z -,6 5 9 8 6 7 1 ,844198 -,0 3 9 3 5 1 - ,3 5 8 ,7214
K OM M -,6 2 5 6 1 2 1 ,805900 -,0 3 0 8 7 3 - ,3 4 6 ,7299
KORELI -,602230 ,082013 -,660230 -7,343 ,0000
N EM -,9 9 4 9 0 4 2 ,563327 -,0 3 3 6 9 1 - ,3 8 8 ,6989

IP A R 88 -4 ,1 9 1 7 3 5 2 ,118326 -,2 6 3 2 0 8 -1 ,9 7 9 ,0511
SZOLGK88
(C onstant)

-4,961921
45 ,5 4 7 8 7 4

2,479726
6 ,063749

-,264783 -2,001
7 ,5 1 2

,0486
,0000

A z  1988-as nómenklatúra-elitbe kerülés időpontja és a képzettség típusa kö
zött nincs összefüggés, ami egy megállapodott elit képét mutatja. Az újonnan 
az elitbe kerültek között több a szolgáltató és kereskedelmi vállalati vezető, 
ami valószínűleg a szektor akkori növekvő súlyára utal. Ugyancsak igaz az, 
hogy aki régebben van az elitben, az általában fiatalabb korában került oda.

Az 1993-as és 1988-as modellek alapján azt állíthatjuk, hogy a vállalatok 
vezetőkiválasztásában a közgazdasági diploma felértékelődése fokozatosan az 
elit átalakulásához vezet. 1988-ban a nómenklatúra-elit vezetői között nem ta
pasztalható olyan alkalmazkodási folyamat, ami a diplomák értékelésének a 
korábbi változására utalna. A közgazdasági végzettség 1993-ban tapasztalt fel
értékelődése a pozíciók szempontjából tehát nem csupán egy évtizedek óta tar
tó folyamat, hanem a vállalati elitnek a piaci átmenet nyomán történő átalaku
lását jelenti.
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5. Következtetések

129

A közgazdasági végzettség jövedelmekben mért értéke növekvő tendenciát mu
tat 1993-ban, a vezetők által birtokolt erőforrások közül egyedül ez az egy az, 
aminek nőtt az értéke. Ezzel egyidőben a vállalatok nagyobb arányban választa
nak közgazdászt új vezetőnek, mint más végzettségűt, a közgazdászok elitbe 
áramlását tapasztalhatjuk az 1993-as adatok alapján. Mindezeket összefoglalva 
azt állíthatjuk, hogy a vállalati elit átalakulóban van, a társadalom posztkom
munista átalakulásának egy jelenségét figyelhetjük meg, ahol a tudástőke egy 
fajtájának az értéke a piaci átmenet hatására megnővekedett, és mivel ez a 
tőkefajta merev, az értékváltozás a vállalati vezetőkiválasztás mechanizmusán 
keresztül a társadalom egy csoportjának, a vállalati elitnek az átstrukturálódá
sában csapódik le.

A tudástőke merev erőforrás, azonban nem annyira merev, mint a vállalko
zói beállítottságok és készségek, amit jószerével csak a szülőktől lehet örököl
ni. A különböző diplomák néhány év alatt megszerezhetők, ami a felértékelő
dött végzettségű szakemberek kínálatának növekedését jelenti idővel. Az 
erózió és az átmenet elméleteinek további különbsége az említetteken kívül, 
hogy az előbbiek a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felemelkedéséről, 
az elitbe vezető lehetséges útjukról szólnak, az utóbbiak pedig az elitről. Az 
átalakulás elméletének mindkettőt figyelembe kellene vennie. Egyrészt ki kell 
egészíteni az elemzést az oktatás (különösen a felsőoktatás) iránti kereslet 
szerkezetváltozásának a bemutatásával. A túljelentkezés a közgazdasági felső
fokú (és középfokú) oktatási intézményekbe, az új gazdasági iskolák létrejötte, 
valamint a műszaki felsőoktatás iránti csökkenő kereslet valószínűleg a diplo
mák kínálati oldalának átrendeződését jelenti.

Vajon a piaci átalakulás, a diplomák átértékelődése a technokrácia után a 
közgazdászok hatalmát, az „ökonokrácia” megjelenését hozza magával? Ha az 
elitet vizsgáljuk, az elemzésnek csak az egyik oldala az intézményi változás és 
az elit összetétele közötti kapcsolat bemutatása. Az elit maga is aktívan részt 
vesz az új intézmények alakításában. A közgazdászok többségbe kerülése és a 
piaci átalakulás új irányai között valószínűleg lesz kapcsolat. Ennek kimutatása 
azonban az új intézmények vizsgálatát igényli.
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Belinszki Eszter

A MUNKA NEMESÍT?
Elméleti magyarázatok a nők munkaerőpiaci helyzetéről

A női „témák” ma Magyarországon nem örvendenek túlzott népszerűségnek -  
a szociológusok körében sem. Hogy milyen mélyebb gyökerei vannak az érzé
ketlenségnek, egy átfogó önreflexiós vizsgálat bizonyára választ adna erre a 
kérdésre is. A tudatlanság azonban kétségkívül alapvető tényező itt. Kevesen 
veszik tudomásul, hogy a nemek társadalmi szerepével foglalkozó tudományok, 
a nőtudományok, nemek tudománya, vagy ahogy éppen a women’s studies, gen
der studies, Frauen- vagy Geschlechterforschung stb. fogalmakat magyarra for
dítjuk, az utóbbi két évtizedben ugrásszerű fejlődésnek indultak. A nyolcvanas 
években a kutatók még a „gettósodás” veszélyétől tartottak, attól, hogy a nőtu
dományok szeparálódnak a tudományos közéletben, ma viszont Nyugat-Euró- 
pában és Észak-Amerikában a „bevett” tudományok közé tartoznak, részei az 
egyetemi oktatásnak, a tudományos diskurzusnak. Az empirikus kutatások szé
les spektruma pedig megalapozott teoretikus bázisra támaszkodik.

Az utóbbi években nálunk is több fontos elemzés jelent meg a nők munkae
rőpiaci helyzetéről, iskolázottságáról.1 Az eredményeket látva levonhatjuk a 
következtetést, hogy -  bármennyire szeretnénk is az ellenkezőjét elhitetni ma
gunkkal -  a mi társadalmunk sem haladta meg a nemi esélyegyenlőtlenség 
problémáját. Ha ez így van, vajon a társadalomtudósok miért tekintik még 
mindig marginálisnak ezt a kérdéskört? Hiszen a nők és férfiak aránya a népes
ségben csaknem azonos.

Ennek a cikknek a célja nem az, hogy újabb adatokat szolgáltasson. A fent 
említett vizsgálatokra hagyatkozva, és ezeket ismertnek véve, a nők keresőtevé
kenységével foglalkozó elméleti magyarázatok egy csoportját mutatom be. Úgy 
gondolom, ezek ismerete fontos a további kutatások megtervezésénél.

Elsőként a női keresőtevékenység jellemzőit foglalom röviden össze. A 
hangsúly itt nem az empirikus alátámasztáson van -  akit ez érdekel, az iroda
lomjegyzékben megadott források közül válogathat. A cél az egyes fogalmak 
megismertetése: a felvillantandó problémakörök azok, amelyekkel az elméletek 
foglalkoznak.

Ezután a neoklasszikus közgazdaságtan női munkára vonatkozó megállapí
tásait veszem sorra. Majd a cikk második részében igyekszem egy elmélettörté
neti áttekintésben bemutatni, milyen alapvető hangsúlyeltolódások történtek a 
nőtudományokban a kezdetektől, a hetvenes évek elejétől napjainkig, hol tart
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ma az elméletalkotás, és ennek milyen implikációi vannak az empirikus kutatá
sokra nézve.

Amit a női munkáról tudni kell, de...

Az ipari társadalom kialakulása alapvető változást hozott a női munka törté
netében. A nemek közötti munkamegosztás korábban is létezett ugyan, és fizi
kailag is elkülönültek egymástól a munkaterületek (a nők a ház körüli 
tevékenységeket végezték, a férfiak gyakrabban tartózkodtak a házon kívül), a 
preindusztriális társadalomban a család mint termelőegység működésében a 
nők éppúgy részt vettek, mint a férfiak, a bérmunka elterjedésével azonban a 
„fogyasztó család” már elsősorban a reprodukciós feladatok elvégzésére szako
sodott. A nő „helye” a polgári ideológia szerint a magánszférába került: az 
otthon nyugalmát kell biztosítania. A kenyérkeresés férfimunka. Korábban a 
nemhez tartozás egyike volt a társadalmat strukturáló kiváltságoknak és kü
lönbségeknek, az újkorban azonban központi jelentőséget nyert azáltal, hogy 
az egyén életlehetőségeit lényegesen befolyásoló munkaerőpiaci pozíció meg
határozásában döntő szerepet kapott (Scott-Tilly 1992).

Persze a nők sohasem szorultak ki teljesen a munkaerőpiacról. Az alsóbb 
néprétegekben nem is engedhették meg maguknak a családok, hogy lemondja
nak egy további keresetről. A női keresőtevékenység azonban ezzel „nem meg
szokott” státuszt nyert. A rendkívüliség akkor is megmaradt, amikor a polgár
lányok tömegesen áramlottak a munkaerőpiacra, hogy a házasságig munkát 
keressenek.

A második világháború óta a fejlett ipari országokban folyamatosan emelke
dik a munkaviszonyban lévő nők aránya a kereső népességben, a gyermekszülés 
és -nevelés miatti munkamegszakítás mind rövidebb ideig tart.

A szocialista rendszer ideológiai és foglalkoztatáspolitikai céloktól vezérelve 
sikeresen kiterjesztette a teljes foglalkoztatást a női lakosságra is. (Elgondol
kodtató, milyen áron.) A rendszerváltás után csökkent a női munkavállalók 
aránya, s a nők visszavezetése a háztartásba politikai programokban is helyet 
kapott.

Meglepő módon Európa két felében, 40 év gyökeresen különböző gazdasági
társadalmi berendezkedése ellenére, a nők helyzete a foglalkoztatás terén na
gyon hasonló. A következőkben a kulcsfogalmakat foglalom össze:
•  Szegregáció: elkülönülés. A nők és a férfiak különböző foglalkozási csopor

tokban, gazdasági ágazatokban (horizontális szegregáció) és különböző be
osztásokban (vertikális szegregáció) dolgoznak. Alacsony az olyan típusú 
munkahelyek aránya, ahol a két nem azonos munkakört és azonos pozíciót 
tölt be. A feminizált foglalkozások általában alacsony jövedelemmel járnak, 
a munkakörülmények kedvezőtlenek, a fluktuáció nagy, az előrelépési lehe
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tőség szűk. A munkaadó nem törekszik a dolgozó megtartására, nem fektet 
pénzt a munkahelyi képzésbe. Minél feljebb haladunk a hierarchikus létrán, 
annál kevesebb nőt találunk. Az egyébként nőtöbbségű munkakörökben is 
férfiak látják el a vezető feladatokat. A férfiak nagyobb eséllyel futnak be 
karriert nőtipikus foglalkozásokban, ugyanakkor a nők számára nemük 
egyértelmű hátrányt jelent a maszkulin munkaterületeken.

•  Keresetkülönbségek. A fejlett ipari országokban a nők a férfiak bérének 60- 
70 százalékát kapják.2 Ennek oka részint a szegregáció. A feminizált munka
körökben a keresetek egyértelműen alacsonyabbak. Továbbá jelentősek az 
életkori kohorsz szerinti eltérések: a női munkavállalók korösszetétele eltér 
a férfiakétól. A munkaviszonyban eltöltött idő átlagosan szintén kevesebb a 
nőknél. A keresetkülönbségek 1/3-át azonban egyértelműen a nemi diszkri
minációra lehet visszavezetni.

•  Iskolázottságbeli különbségek. A második világháború után a nők iskolai vég
zettsége alatta maradt a férfiakénak, de mára a helyzet megfordult, a lányok 
átlagosan több iskolai osztályt végeznek el, s jobb eredménnyel. Eltérés mu
tatkozik azonban a végzettség szerkezetében: a fiúk nagyobb arányban vesz
nek részt a szakképzésben, a lányok ezzel szemben az általános műveltséget 
nyújtó iskolákban vannak többségben. A szakmát tanulók köre lényegesen 
kevesebb foglalkozásra korlátozódik, mint a fiúknál.

•  Munkanélküliség. A nőket a munkanélküliség nagyobb mértékben sújtja, 
mint a férfiakat. Ennek oka kereshető a már említett szegregációban, az is
kolázottságbeli különbségekben. A nők előtt kevesebb álláskeresési lehető
ség nyílik meg. (Például kevésbé valószínű, hogy az egész család lakóhelyet 
változtat, ha a nő így jobb szakmai esélyekhez jut, ha viszont a férfi karrierjé
ről van szó, ez az általános.) A nők körében gyakoribb a hosszú távú munka- 
nélküliség. Itt még a statisztikák torzításával is számolhatunk, sok nő 
ugyanis, megunva az évek óta tartó reménytelen próbálkozást, háziasszonnyá 
„minősíti át” magát.

•  Kettős teher. Bár a nők az elmúlt évtizedekben mind nagyobb arányban foly
tatnak keresőtevékenységet, a férfiak „térhódítása” a házi munka terén nem 
zajlott hasonló ütemben. A dolgozó nőre tehát nagymértékben hárulnak még 
reprodukciós feladatok is. Innen a kettős teher elnevezés. Nemcsak a családi 
munkamegosztás, de a társadalom egyéb területei sem alkalmazkodtak meg
felelő mértékben a megnövekedett női munkavállalás tényéhez (üzletek, hi
vatalok nyitvatartása, szolgáltatások elérhetősége, gyermekintézmények 
hiánya).

•  Változás a nők munkaorientációjában. Az elmúlt évtizedek társadalmi válto
zásai -  Nyugat-Európában és Észak-Amerikában nem utolsósorban a nő
mozgalmak tevékenységének hatására -  jelentős hatással voltak a nők 
fizetett munkához való viszonyára: a többség élete számottevő részében meg 
akarja őrizni foglalkoztatotti státuszát, és a férfiakéval azonos keresetet és
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lehetőségeket várnak el. A keresőtevékenységet és a családot, anyaszerepet 
össze kívánják egyeztetni; ezért a családi munkamegosztásban a férfiak aktí
vabb részvételét szorgalmazzák.
Ezek tehát azok az empirikusan megfigyelhető jelenségek, amelyekre magya

rázatot várhatunk az elméletektől.

A neoklasszikusok

A klasszikus közgazdaságtan szerint a gazdasági döntéseket racionális, tökéle
tesen informált individuumok hozzák, akik tisztában vannak -  egyébként tran
zitív -  preferenciáikkal, optimalizálni igyekeznek költség-haszon különbségü
ket és képesek arra, hogy kalkulációkat készítsenek a jövőbeni eredményekre 
vonatkozóan. Ha ezek az egyének szabadpiaci viszonyok között tevékenyked
nek, közösségüket Pareto-optimális egyensúlyi helyzetbe hozzák. Ha valamely 
-  például állami piacon -  korlátok vannak, működése kevésbé lesz hatékony, és 
az elosztás kevésbé lesz „igazságos”.

A munkapiacon az egyensúlyi foglalkoztatottságot és bért a munkakeresleti, 
illetve -kínálati függvények helyzete határozza meg. A munkakínálat -  az egyén 
oldaláról -  azt mutatja, bizonyos bérszínvonal mellett milyen mennyiségű mun
ka jelenik meg a piacon. Ez általában a bér növekedésével nő. A munkakeres
let ábrázolja a munkaadók vásárlási szándékát, amely általában a bér emelke
désével csökken. A két görbe metszéspontjában van az adott piacon optimális 
foglalkoztatottsági szint és bér. Ha valamelyik oldalon változás következik be, 
máshová kerül az egyensúlyi pont is: például demográfiai okokból hirtelen 
megnő a potenciális munkavállalók száma, akik alacsonyabb fizetésért is haj
landók ugyanannyi munkát elvégezni, vagyis a kínálati görbe jobbra tolódik, 
várhatóan emelkedni fog a foglalkoztatás szintje (hacsak nem rugalmatlan a 
keresleti függvény), esetleg csökkeni fog a bér.

A klasszikus elmélet szerint tehát azokban a foglalkozásokban lesznek a bé
rek magasak, ahol a munkakereslet nagy, vagy a kínálat kicsi.

Nézzük, hogyan illeszthető ebbe az alapmodellbe a női keresőtevékenység. 
A neoklasszikus elmélet a nők hátrányos munkaerőpiaci pozícióját három okra 
vezeti vissza:

a) kevesebb beruházás az emberi tőkébe,
b) a statisztikai diszkrimináció,
c) ízlésbeli diszkrimináció.
a) Miután a legtöbb szakmában bizonyos előzetes tudásra van szükség, az 

embereknek dönteniük kell arról, milyen irányba kívánják bővíteni ismeretei
ket. Az emberi tőke elmélet szerint az egyének életük során nemcsak anyagi, 
hanem tudásbeli „javakat” is felhalmoznak, amelyeknek a hozadéka, mint pél
dául a magasan kvalifikált állással járó magasabb fizetés, növeli a jövedelmet.
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Ennek megfelelően a tanulás beruházás az emberi tőkébe, vannak költségei, 
mint a tandíj, a tanszerek ára, a tanuláshoz kapcsolódó esetleges egyéb kiadá
sok (albérlet, közlekedés stb), illetve a keresőtevékenység felfüggesztése miatt 
elszalasztott jövedelem. A haszon a várhatóan megnövekedő életkereset. Mint 
minden más beruházásnál, itt is addig érdemes befektetni, amíg egy újabb egy
ségnyi jelenlegi ráfordítás (határköltség) értéke meg nem egyezik a belőle adó
dó jövőbeni bevétel jelenlegi értékével (határhaszon). A beruházás nagyságát 
döntően befolyásolja az egyén jelenlegi és jövőbeni hasznosságának diszkont 
rátája. (Hány mai verebet ér a holnapi túzok?)

Az emberi tőke gyűjtésére a neoklasszikus elmélet három lehetőséget külön
böztet meg:

-  általános képzés tanintézményekben,
-  általános képzés munkahelyen (on-the-job),
-  vállalatspecifikus képzés munkahelyen.
A nők és férfiak között a foglalkoztatási szerkezetben meglevő, illetve a ke

reseti különbségeket az elmélet elsősorban azzal magyarázza, hogy a nők, éle
tük során esetleg többször is, megszakítják keresőtevékenységüket. Ezért rövi- 
debb idő áll rendelkezésükre, hogy a befektetésből származó hasznot, a 
magasabb munkabért begyújtsák, rövidebb idő alatt kellene a befektetésnek 
megtérülnie. Továbbá nem áll módjukban akkora mennyiségű munkahelyi ta
pasztalatot felhalmozni, mint folyamatosan dolgozó férfi kollégáiknak.

Tehát a nők főként olyan foglalkozásokat fognak választani, amelyek nem 
igényelnek magas képzettséget, különösen nem igényelnek csak munkavégzés 
közben megszerezhető tapasztalatot, és a szükséges ismeretek nem avulnak el 
rövid idő alatt, amikor éppen nem gyakorolják a tevékenységet (England 
1992:52; Willms-Herget 1985:48). A munkaadóknak sem érdekük a női dolgo
zókat továbbképezni, a túl rövid munkaviszony miatt valószínűleg nem térülne 
meg a befektetésük.

Az elmélet szerint nőket olyan állásokban lehetne találni, ahol a kezdőfize
tés valamivel magasabb, hiszen nem kell fizetni a „beletanulási költséget”, de 
idővel nem is emelkedik a kereset olyan meredeken, mint a jelentős emberi 
tőke beruházást igénylő szakmákban. Az Egyesült Államokban készült empiri
kus vizsgálatok azonban nem támasztják alá ezt a feltételezést: a nők kezdőfi
zetése alatta marad a férfiakénak, holott az általános képzettségi szintjük (is
kolában töltött évek száma) inkább magasabb (England 1992:52).

Az emberi tőke elértéktelenedését illetően, azoknak a nőknek, akik férfiak 
által dominált foglalkozásokban dolgoznak, a munkaviszony megszakításával 
nagyobb bércsökkenést kellene elszenvedniük, mint azoknak, akik „kevésbé 
korrodálódó” ismereteket igénylő „női” szakmákban dolgoznak. Az adatok 
azonban ezt a feltételezést sem igazolják (England 1992:52).

Munkaerőpiaci különbségek magyarázhatók valós vagy vélt termelékenység
különbségekkel is. Becker szerint, miután az egyének korlátozott energiákkal
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rendelkeznek (energia-budget), a nők a tradicionálisan feladatkörükbe tartozó 
házimunkák elvégzése mellett kevesebb energiát képesek fordítani kereső 
munkájukra, ezért kevésbé termelékenyek.3 Az energiabefektetésre vonatkozó 
felmérések nem erősítik meg ezt (England 1992:27). Sőt, nyilvánvaló ellenpél
da is akad: az ápolónő.

b) A klasszikus közgazdászok alapfeltevését, hogy a gazdasági szereplők tö
kéletesen informáltak, cáfolja a mindennapi tapasztalat. A neoklasszikus elmé
let bevonta elemzési körébe az információ megszerzését, mint piaci tevékenysé
get, és ennek költség-haszon vonzatát. Ha a munkaadónak a potenciális 
munkavállalók egyéni teljesítményére vonatkozóan hiányos ismeretei vannak, s 
a pontos felmérés lehetetlen vagy túl költséges lenne, de könnyedén megkülön
böztethetők a jelentkezők bizonyos tulajdonságok alapján, amelyekhez hozzá 
lehet rendelni átlagos teljesítményértékeket, a munkaadó racionálisan ezen is
mérvek) alapján diszkriminál. Ilyen statisztikai diszkriminációnak tekinthető 
az, ha például a vállalat a munkaerő-felvételnél azokat részesíti előnyben, akik 
neves iskolában végeztek, mert az ő teljesítményük átlagosan magasabb, bár 
előfordulhat, hogy adott jelentkezők között ez fordítva van. Ha a túlfizetett 
munkaerő okozta veszteség a vállalat számára még mindig alacsonyabb, mint 
egy teszteljárás költsége, akkor döntéseit az iskolák hírneve alapján fogja meg
hozni.

A „szerzett jellemzők” mellett veleszületett tulajdonságok is képezhetik sta
tisztikai diszkrimináció alapját: a nők esetében tény a magas kilépési arány. Ha 
a vállalat számára nagy költséget okoz egyes dolgozóinak elvesztése, akkor in
kább férfiakat fog alkalmazni.

Az átlagos teljesítményeltérések mellett a teljesítményszórásban mutatkozó 
különbségek is statisztikai diszkriminációhoz vezetnek, annál inkább, minél 
jobban kockázatkerülő egy cég. Egyelőre egyetlen vizsgálat sem jutott azonban 
arra az eredményre, hogy a nők produktivitása nagyobb szórást mutat, mint a 
férfiaké (England 1992:59).

A statisztikai diszkrimináció a neoklasszikusok szerint tartósan képes fenn
maradni a munkaerőpiacon, mert az összes piaci szereplő figyelembe veszi 
döntéseiben, s huzamosabb ideig tart, míg a teljesítmény esetleges megváltozá
sának ténye gyökeret ver a köztudatban. Ráadásul sok esetben visszacsatolási 
hatás is érvényesül: a nőket magas kilépési arányuk miatt elsősorban alacsony 
fizetésű, alacsony képzettséget és rövid betanítást igénylő, bárki által betölthe
tő állásokba veszik fel. Ezekben az állásokban nemtől függetlenül nagyon ma
gas a fluktuáció. Miután azonban a nők főként ilyen munkákat kapnak, a né
pesség egészét tekintve valóban sokkal gyakrabban hagyják ott munkahelyüket, 
mint a férfiak. A kör bezárult. (Osterloh-Oberholzer 1994:7.)

c) A diszkrimináció alapulhat ízlésbeli különbségeken: itt nem a teljesít
mény eltérő megítélése szolgáltat alapot a megkülönböztetésre, csak arról van 
szó, hogy a gazdasági szereplők egy részének anyagi többletköltséget nem okoz
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ugyan, mégis hasznosságveszteséget jelent, ha bizonyos embercsoporttal kerül 
kapcsolatba, s ezt elkerülendő hajlandó magasabb árat fizetni. ízlésbeli diszkri
mináció megnyilvánulhat

-  a fogyasztó,
-  a munkatársak,
-  a munkáltató részéről.
A fogyasztók részéről megnyilvánuló diszkrimináció csak a személyes kon

taktussal járó, főként szolgáltatói tevékenységek esetén fordul elő, a termelő- 
ágazatokban az ellenőrzés túl bonyolult.

A vállalat dolgozói nem mindig tudnak elég nagy befolyást gyakorolni a ve
zetésre, hogy érvényesíthessék megkülönböztető preferenciáikat.

A diszkrimináló munkaadó profitja egy részével „fizet”. Feltéve például, 
hogy férfi munkavállalóinak a határtermék-bevétellel megegyező bért fizet, ez
zel szemben a nőknek kevesebbet, a nem diszkrimináló konkurens cégek vala
mivel magasabb, de az MRP-nél alacsonyabb fizetést fognak felajánlani a nők
nek, akik, ha racionálisan döntenek, elhagyják a diszkrimináló vállalatot. Ez 
kénytelen lesz magasabb költségű férfimunkaerőt foglalkoztatni, vetélytársai vi
szont az alacsonyabb termelési ráfordítások miatt nagyobb profitra tesznek 
szert.

A monopóliumok esetében kialakulhat hosszú távon is diszkrimináció: a 
monopolhelyzetben lévő munkaadó fizethet alacsonyabb bért a nőknek, ha 
munkakínálati függvényük a férfiaké alatt helyezkedik el (hajlandóak alacso
nyabb bérért elvégezni a munkát). Minél rugalmatlanabb a munkakínálat, an
nál alacsonyabb lehet ez a bér.4 Ilyenkor nincsenek versenytársak, akik „elcsá
bítanák” az olcsó munkaerőt.

A neoklasszikus előrejelzések szerint tehát rohamosan kellene csökkenniük 
a két nem közötti foglalkozásbeli különbségeknek. Hogy ez a folyamat mégsem 
olyan gyors, arra

d) az implicit szerződések, illetve
e) hatékony bérek megléte nyújt magyarázatot.
d) Az implicit szerződés egyik fajtája a vállalatspecifikus emberi tőkébe való 

beruházás. A munkavállaló magára vállalja a képzés költségeinek egy részét, 
úgy, hogy kezdetben munkabére alacsonyabb, cserébe a későbbi magasabb ke
resetért. A munkaadó fizeti az oktatás másik felét. A dolgozó termelékenysége 
az adott vállalatnál megnő, ugyan kevesebb pénzt kap, mint a határtermékbe- 
vételc -  ez a különbség a vállalat haszna a befektetésből -, de még mindig 
többet, mint más cégeknél kapna, ahol nem értékelik az ő speciális emberi 
tőkéjét. Mindkét félnek érdeke, hogy a munkavállaló tartósan a vállalat alkal
mazásában maradjon, egyébként nem térül meg a befektetés. A szerződés azért 
marad „rejtett”, nem foglalják írásba, mert így nincs tranzakciós költség.5

A nők valóságos -  és ezért a jövőben is feltételezett -  magasabb kilépési 
aránya és a megszakított keresőtevékenység miatt nem vesznek részt ezekben a
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tartós munkaviszonyra épülő szerződésekben. Miután az ilyen megállapodások 
éppen a piaci viszonyok kizárását célozzák, a diszkrimináció ellen ható kompe- 
titív erők csak a céghez való belépés pillanatáig működnek. Hosszú távú egyez
ségekről lévén szó, konzerválják az aktuális megkülönböztetést.

e) A hatékony bérek elméletében a dolgozó viselkedése endogén, a bérek 
által befolyásolható változó. A munkaadó magasabb profithoz juthat, ha a pi
acnál többet fizet dolgozójának, mert így az jobban motivált, teljesítménye 
megnő, s a bevétel is nagyobb lesz.

A hatékony bérek elmélete arra kínál magyarázatot, miért nem csökkennek 
a bérek, ha a munkanélküliek között vannak olyanok, akik alacsonyabb bérért 
is hajlandóak lennének dolgozni. Indokolja továbbá az azonos szakmákban kü
lönböző cégeknél kialakuló keresetkülönbséget, ahol az emberi tőke nem okol
ható az eltérésért.

A férfiak és nők közötti különbségek magyarázatára kevés lehetőség kínál
kozik ezeken a modelleken belül. Az alapvető ok a nők magas kilépési aránya, 
ezért nem törekszenek a munkaadók őket magasabb bérekkel maradásra bírni. 
Tehát a statisztikai diszkrimináció egy formájáról van szó. Emellett úgy tűnik, 
a gyakori munkahelyelhagyás kevésbé nemspecifikus, inkább a betöltött állások 
sajátos jellemzőivel van összefüggésben (alacsony fizetés, alacsony képzettségi 
igény). Figyelmet érdemel azonban, hogy egyes vizsgálatok szerint a nők kilé
pési aránya érzékenyebb a bérükre, mint a férfiaké (England 1992:88).

A neoklasszikus közgazdasági elmélet látszólag „nemtelen” egyének viselke
dését vizsgálja. Magyarázataiban azonban mégis a biológiai különbségek által 
legitimált eltérő társadalmi feladatokból vezeti le a nők munkaerőpiaci korlá
tozott cselekvési terét, mint racionális döntések eredményét. Implicit feltétele
zései, hogy
•  a nők csak férjhezmenetelükig dolgoznak, tehát életükben a munkavállalás 

átmeneti;
•  a nők a férfiaktól anyagilag mindenképpen függő helyzetben vannak; mindez 

biológiai funkciójuk eredménye, ami azután a házimunkára predesztinálja 
őket;

•  ezért kevesen vannak a munkaerőpiacon, teljesítményük kevésbé magas, te
hát jogosan kapnak alacsonyabb bért (Maier 1993:555).
Becker a házaspárt kétszereplős cégnek tekinti, ahol a munkamegosztásban 

a nő, anticipálva az alacsonyabb női fizetést, a munkaerőpiacon a reprodukciós 
feladatok ellátását veszi magára, nem végez keresőtevékenységet, vagy csak ke
veset, nem ruház be az emberi tőkéjébe. Ezért alacsonyabb bért kapna, még 
inkább visszavonul tehát a háztartásba. A férfiak által dominált piacon a racio
nális individuum saját hasznának maximalizálására törekszik (egoista), ezzel 
szemben a családban, a nő cselekvési terén a közös jólét megteremtése a cél, 
esetleg a saját haszonról való lemondás árán is (altruista) (Becker 1981).
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A válások növekvő számát tekintve, a nőknek egyre kevésbé éri meg, ha a 
házimunkára „szakosodnak”. Ugyanis a férfiak, akik munkájukért általánosan 
felhasználható pénzt kapnak, a piacon bármikor vásárolhatnak háztartási (és 
szexuális) szolgáltatásokat, addig is, míg újra nem házasodnak, a nők viszont 
kénytelenek kilépni az élettérből, amelyben állítólag hivatottak és alkalmasak 
létezni, hogy létfenntartásukat biztosítsák. A társadalmi konstrukció miatt ne
kik lényegesen hosszabb ideig tart egy újabb eltartót „szerződtetni”.

Racionális lenne tehát a nők részéről, ha többet igyekeznének emberi tőké
jükbe beruházni. A társadalmi korlátok miatt azonban ez vagy lehetetlen, vagy 
jóval költségesebb, mint a férfiaknak: hiányzó gyermekintézmények, az üzletek 
és hivatalok nyitvatartási ideje, egyes háztartási tevékenységek időbeni rugal
matlansága, a női munka megdrágítása a család számára a férfi adókedvezmé
nyének elvesztésével. Illetve a munkaviszony megszakítását feltételező várako
zások miatt a nők alacsonyabb fizetésű állásokban kénytelenek összeszedni a 
specifikus szakmai ismereteket.

A közgazdaságtan igyekszik elemzési köréből kizárni a normák, szokások, 
irracionális cselekvések vizsgálatát. Figyelmen kívül hagyja tehát, hogy az ideá
lis esetben egyenlő felek között jól működő családi munkamegosztásban a gya
korlatban sokszor a férfitől függ az erőforrásokkal való ellátottság, s ez aszim
metrikus hatalombirtokláshoz vezet, ami további, nem piaci akadályokat gördít 
a nők racionális beruházási döntései elé.

További kérdés, hogy az emberi tőkébe való befektetést mennyire kontrol
lálja az egyén, s mennyire befolyásolják szocializációs mechanizmusok (Oster- 
loh-Oberholzer 1994:56; Beland 1992:464).

A nők és férfiak közötti munkaerőpiaci különbségeket kizárólag az emberi 
tőkében rejlő különbségekre visszavezetni már csak azért is kérdéses, mert a 
kereseti különbségek alig felét lehet így megmagyarázni (England 1992:27; Os- 
terloh-Oberholzer 1994:6).

A megszakított keresőtevékenységre épülő magyarázat nem tud mit kezdeni 
a ténnyel, hogy azok a nők, akik alacsony szakképzettségűek, főként fizikai 
munkát végeznek (ismereteik nem avulnak gyorsan el), s anyagi helyzetük mi
att csak nagyon rövid időre, a szüléskor szüneteltetik a munkát, lényegesen 
kevesebbet keresnek, mint a hasonló képzettséget igénylő és hasonló nehézségi 
fokú feladatokat ellátó férfiak (Witz 1993:292).

Mint látható, a neoklasszikus elmélet nem tud kielégítő magyarázatot adni 
arra, miért vannak a nők általában hátrányos munkaerőpiaci pozícióban. Ez 
nem jelenti természetesen azt, hogy önmagában használhatatlan lenne. Nem 
vonom kétségbe, hogy a közgazdasági döntési helyzetek modellezésében kifeje
zetten alkalmas a valóság leírására. „Imperialista hajlamai” miatt azonban a 
racionális döntések elméletét fedezéknek használva igyekszik kiterjeszteni be
folyását azokra a tudományokra is, amelyek a társadalom és az egyén életének 
egyéb eseményeit más szempontok szerint vizsgálják.6 Ezért tartom fontosnak
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felhívni a figyelmet arra, hogy állításai sok esetben empirikusan nem igazolha- 
tóak, a saját maga által felállított kiinduló feltevések korlátain belül is ellent
mondásra jut. Végül: egy kritikus társadalomtudomány nem engedheti meg 
magának, hogy reflexió nélkül elfogadja ezeket az alapfeltevéseket.

Nőtudomány kezdőknek

A nemek társadalmi jelentőségével fogalkozó kutatások, a neoklasszikus elmé
lettel szemben, a nők keresőtevékenységre vonatkozó döntéseit nem mint az 
„univerzális” maszkulin racionalitástól elhajló, „deviáns” képződményt vették 
szemügyre, hanem mint a két nem közötti különbségek manifesztációját helye
zik az elemzés középpontjába. Ebben a rövid elmélettörténeti áttekintésben 
azt szeretném bemutatni, hogyan tolódott el a hangsúly a két nem közötti kü
lönbségek tematizálásától a társadalmi alá-fölérendeltség, mint következmény 
módszeres bemutatásáig.

Először a differencia-elméletek egy Németországban kidolgozott változa
táról lesz szó, a női munkavagyon elméletéről (Theorie des weiblichen Arbeits- 
vermögens), amely az utóbbi évtizedekben gyorsan utat talált a populáris ma
gyarázatokhoz. Ezt követően rátérek a hierarchia-elméletre. Végül egy rövid 
kitérőben azt igyekszem bemutatni, hogyan működhet ez együtt olyan bevett 
szociológiai elemzési keretekkel, mint a szegmentált piacok elmélete.

Differencia-elméletek: a női munkaképesség elmélete

A differencia-elmélet a nők által végzett munka lényegi másságát állítja a kö
zéppontba. A női munkaképesség (weibliches Arbeitsvermögen) elméletének 
kidolgozása Elisabeth Beck-Gernsheim (1976; 1980) és Ilona Ostner (1990) 
nevéhez fűződik.

A kiindulópontot a hatvanas évek végén, hetvenes évek elején németországi 
kutatások szolgáltatták -  ezek voltak az első olyan vizsgálatok az NSZK-ban, 
amelyek a nők munkapiaci helyzetét, a család és a munka összeegyeztethetősé
gének kérdését állították a középpontba (Ostner 1990:22). A kutatónők úgy 
gondolták, sem a keresleti oldali magyarázatok (szegmentált munkaerőpiac), 
sem a kínálati oldali elégtelenségek (hiányos emberi tőke) nem nyújtanak ki
elégítő indoklást.

Első lépésként a házimunka és a keresőtevékenység közötti lényeges kü
lönbségeket fogalmazták meg. Eszerint a házimunka, „alltagliche Sorge für 
immer wiederkehrende leibliche Bedürfnisse”7 (Ostner 1990:26), olyan átlátha
tó szociális kontextusban zajlik, melyhez a munkát végző is szorosan kötődik, 
személyes viszony fűzi hozzá, éppen ezért személyesen érdekelt a tevékenység
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minél tökéletesebb elvégzésében. Nincs éles határvonal a szabad- és a munkai
dő között, mint ahogy az otthon és a munkahely térbelileg is egybeesik. A házi
munkát végző másfajta idővel szembesül: például a beteg ember felgyógyu
lásának ideje nem határozható meg előre, nem kalkulálható bele az 
időbeosztásba, mint ahogy a gyerekkel kapcsolatos tevékenységek egy része 
sem. A házimunka nagy személyes beleérzőképességet, érzékenységet igényel, 
„Herz und Gedanken für den Náchsten habén”8 ^Beck-Gernsheim 1976:38), 
természet- és testközeli, a munkát végzőtől saját személyisége háttérbe állítását 
követeli meg A házimunkával kapcsolatos tudás mindig szituációhoz kötött, 
nem absztrakt (Ostner 1990:29, 32).

Ezzel szemben a keresőtevékenység egyedi feladatokra specializált, piaci 
közvetítéssel történik, törvényszerű velejárója a konkurrnciaharc. A munkához 
a dolgozót nem fűzi spontán személyes viszony, absztrakt szükségleteket kell 
kielégítenie. Célstruktúrája kettős: részt venni a társadalmi feladatmegoldásban 
és biztosítani az egyéni egzisztenciát. Önmagában azonban csak közvetett mó
don járul hozzá a szükségletkielégítéshez. Az elvégzéséhez szükséges tudás el
vont, kevéssé szituációhoz kötött. A munkaidőt éles határ választja el a szaba
didőtől. A keresőtevékenységre a lineáris idő jellemző. A távolságtartás itt 
követelmény, „funkcionális-speciális” hozzáállást igényel (Ostner 1990:32). 

„Berufsarbeit erfordert immer schon eine gewiBe Portion Herz- und 
Gedankenlosigkeit -  weil ansonsten die Mittellosigkeit droht”9 (Beck-Gernsheim 
1976:34).
E két különböző tevékenységi kör eltérő viszonyt alakít ki a munkához, spe

ciális stratégiát, attitűdöt, „munkaképességet”. Miután a házimunkát főként 
nők végzik, a személyes viszonyon alapul a női, a versenyszellemen a férfi mun
kaképesség:

„...eine grundlegende gesellschaftliche Arbeitsteilung zwischen Berufsarbeit und 
familiarer Hausarbeit, zwischen primar mannlichem und primar weiblichem 
Arbeitsbereich besteht und dad darauf bezogen eine qualitative Verschiedenheit 
zwischen mannlichem und weiblichem Arbeitsvermögen sich entwickelt hat”10 
(Beck-Gernsheim 1976:10).
A kutatónők szerint ez a munkához való nem-specifikus hozzáállás a magya

rázata annak, miért találunk bizonyos foglalkozásokban főként nőket. Feltéte
lezték továbbá, hogy a nőket a sajátos beállítottság miatt versenyhátrány éri, 
érdekeiket nem képesek a konkurenciaharcban érvényesíteni, mert az altruista 
családi kapcsolatokhoz „vannak szokva” (Ostner 1990:32).

Beck-Gernsheim két ponton látja a társadalmi problémák forrását: egyrészt 
túl merevek a határok az egyes területek között, túlságosan erős az egyik vagy 
másik nemhez kötöttség. Másrészről világosan megfigyelhető a keresőtevékeny
ség dominanciája: teljes embert követel (esetleg „másfelet”), akinek nem fel
adata még a reprodukciós szükségletekről is gondoskodni:

„Die Berufsarbeit ist die Hauptsache und alles andere nur Störfaktor. Das ist dér 
Anspruch, mit dem dér Berufstatige alltaglich konfrontiert ist. Praktisch



144 Belinszki Eszter

ausgeblendet ist alles/soll alles sein, was mit Alltagsarbeit zu tun hat”11 
(Beck-Gernsheim 1980:57).
„Die Aufgabe dér Frau besteht wesentlich darin, allé Energien des Mannes fiír die 
Berufsarbeit freizusetzen”12 (Beck-Gernsheim 1980: 64., idézi Cynthia Fuchs 
Epsteint).
„So kann man sagen, die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in dér Familie ist die 
grundlegende Voraussetzung, damit Berufsarbeit in ihrer gegenwdrtigen Form -  (...)
-  überhaupt funktionieren kann”13 (Beck-Gernsheim 1980: 69).
A munkaerőpiacon is tevékeny nő ezért van kitéve kettős terhelésnek, külö

nösen ha nemcsak magáról, hanem férjéről és gyermekeiről is gondoskodnia 
kell (Beck-Gernsheim 1980:132).

Ostner és Beck-Gernsheim érvelése szintén kínálati oldalú. Biológiai alapú
nak kevésbé tekinthető: elméletileg nem vonják kétségbe, hogy ha férfi végez 
huzamosabb ideig házimunkát, ő is rendelkezhet „női munkaképességgel”.

Bár ez az elmélet kétségkívül impozánsan hangzik, különösen azért, mert a 
tradicionálisan nők által végzett tevékenységek felértékelésére nagy hangsúlyt 
fektet, nem szabad azonban elsiklanunk komoly hiányosságai felett:
•  Hiányzik a történeti összefüggés. Figyelmen kívül marad, hogy a „tipikus női 

foglalkozások” az ipari forradalom óta is tartalmukat tekintve változtak, 
egyes férfifoglalkozások elnőiesedtek, és fordítva. Nemzetközi összehasonlí
tásban sincs egyértelmű megfelelés a főként nők által végzett tevékenységek 
között.

•  A társadalmi kontextusba helyezés szintén nagyon hiányos. A foglalkozásvá
lasztást az iskolai és szakmai szocializáció jelentősen befolyásolja, egyoldalú 
lenne egy pusztán reprodukció-orientált hozzáállásról beszélni. Sok nő illú
zióvesztő tapasztalatai eredményeként húzódik vissza a háztartásba.

•  A házimunka és a keresőtevékenység fogalma erősen leegyszerűsített és szte- 
reotipikus.

•  A kutatónők homogenizált, az uralkodó normával összhangban álló „női fel
adatkört” rögzítenek. Különböző társadalmi csoportok eltérő stratégiái, s ép
pen e nemi sztereotípiához való viszonyulásuk azonban teljességgel figyel
men kívül maradnak (Wetterer 1992:19).

•  Az elméletben a munkahelyi és otthoni feladatok ellátásából adódó objektív 
kettős terhelés szubjektívvá alakul, amennyiben különböző, egymással ellen
tétes beállítódások eredményezik. Azonos munkakörökben a nők hátrányos 
helyzetét az eltérő érdekérvényesítési képességből származtatják, s nem fog
lalkoznak a munkaadói diszkriminációval sem (Gottschall 1995:138). 
Ugyanakkor e kritikai észrevéfelek ellenére nem lehet az elméletet az el

avult teóriák múzeumába helyezni, mert bár egyfajta „női munkaképesség” léte 
erősen kétséges, a társadalom sok szereplőjében élhet ez a fogalom, az érvelés 
„jó szándékú” politikai megnyilatkozásokban gyakran felmerül, s befolyásolhat
ja a szereplőket döntéseikben (Osterloh-Oberholzer 1994:9).
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Hierarchia -elmélet

A hierarchia-elmélet első lényeges továbblépése a fentiekhez képest a nemek 
közötti különbség és a nemek közötti hierarchia fogalmainak analitikus elkülö
nítése egymástól. Az egyes tevékenységek nemhez kötése eszerint az alá-fölé- 
rendeltségi struktúra fenntartását szolgálta-szolgálja. A számtalan foglalkozás
történeti kutatás eredményei nyomán azt lehet megállapítani, hogy nem a mun
ka tartalmának, hanem a vele járó társadalmi státusnak van döntő befolyása 
arra, hogy nők vagy férfiak végzik-e inkább.

Két fontos mechanizmus játszik szerepet a hierarchikus rendszer fenntartá
sában:
•  Egy ellenőrző mechanizmus, amely az egyes pozíciókhoz való hozzájutás le

hetőségét kontrollálja. Ez működhet intézményi korlátozásokon keresztül, 
egyes pályák szociális bezáródása útján, egyes tevékenységi körök alárendelé
sével, leértékelésével.

•  Legalább ugyanilyen fontos azonban a szimbolikus szinten zajló utólagos le
gitimáció, az egyes munkák férfiasként, illetve nőiesként kódolása. Ebben 
jutnak a közvéleményt sikerrel befolyásoló eszközök, mint például a média, a 
tankönyvek (a tűzoltók mindig férfiak, az ápolónők ellenben mindig nők), a 
reklámok nagy szerephez.

Milyen implikációi vannak ennek az empirikus vizsgálatokra nézve?
Egyrészt előtérbe került a történeti kontextus. A hierarchia-elmélet kétség

kívül jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a történeti kutatás újra felfedezte a 
foglalkozásbeli „nemváltások” elfelejtett történetét, s így ismételten felhívta a 
figyelmet arra, mennyire társadalmilag meghatározott, nem pedig a termé
szettől adott, milyen tevékenységek kötődnek az egyik vagy másik nemhez.

Az aggregált statisztikai elemzések helyett a mikrotársadalmi környezetet 
részletekbe menően vizsgáló esettanulmányok megszaporodtak. Módszertani 
szempontból ez az interjús és kvalitatív felmérések mind gyakoribb alkalmazá
sát jelentette.

Központi jelentőséget kapott annak feltárása, milyen tapasztalatokkal szem
besülnek a nők a munkavégzés kapcsán, életútjuk során milyen stratégiákat 
alakítottak ki individuális céljaik elérése érdekében a társadalmi lehetőségek és 
elvárások megszabta játéktérben.

Az elmélet gyenge pontja, hogy könnyen a nő állandóan reprodukálódó ál
dozati státusának differenciálatlan és egyoldalú túlhangsúlyozásába torkollhat. 
Nem fordít ugyanis elegendő figyelmet azokra a folyamatokra, amelyek a fenn
álló hierarchiát reprodukálják (Wetterer 1992:24).
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Egy kis kitérő: a szegmentált piacok elmélete

A nemek közötti hierarchiával foglalkozó kutatók sok esetben sikerrel támasz
kodhatnak azokra az eredményekre, amelyeket más marginális társadalmi hely
zetű csoportokkal (például etnikai vagy faji kisebbségek) foglalkozó 
tudományterületeken dolgozó kollégáik értek el. Szemléletes példa erre a szeg
mentált piacok elmélete.

Az implicit szerződések és a hatékony bérek modellje egy külső és egy belső 
munkaerőpiac létrejöttét írja le, ahol a kompetitív erők csak a vállalathoz való 
belépés pillanatáig működnek. A szegmentált piacok elmélete szintén abból 
indul ki, hogy a munkaerőpiac nem homogén, mind a munkaadók, mind a 
munkavállalók jellemzői szerint tagolt. Léteznek a vállalaton és a szakmán be
lüli munkaerőpiacok, illetve olyan állások piaca, amelyeket bárki elvégezhet 
(Jedermanns-Arbeitsmarkt). Ezek eltérőek stabilitás, kvalifikációs igény, karri
er és kereseti lehetőségek szerint.

A cégek igyekeznek minimalizálni a dolgozók betanítási költségeit, illetve 
viszonylag stabil gárdát kialakítani, ezért csak olyan munkavállalók képzésébe 
fektetnek be, akik várhatóan hosszú ideig megszakítás nélkül maradnak náluk. 
Azok a csoportok, amelyekről feltételezhető, hogy nem folyamatosan fognak 
dolgozni, csak az „akárki-piacán” fognak munkát találni (Willms-Herget 
1985:56).

A duális munkaerőpiac elmélete szerint az első szegmensben magas bérek, 
jó képzési lehetőségek, magas foglalkoztatási stabilitás, míg a másikban ezek 
hiánya jellemző (Barron-Norris 1976). Az ez utóbbiba kényszerülő társadalmi 
csoportokra a következő tulajdonságok jellemzőek:

-  nem alkotnak egységes csoportot;
-  munkaerejük nem nélkülözhetetlen a gazdaság számára;
-  a társadalmi különbségek jól láthatók;
-  gazdasági érdeklődésük csekély;
-  kevésbé érdekeltek a továbbképzésben;
-  alacsony a szolidaritás a csoporton belül.
Nemek szerint ezek a tulajdonságok inkább a női munkavállalókat jellemzik 

-  de legalábbis a társadalom feltételezi, hogy jellemzi őket (Witz 1993:293):
-  a nők szociális és etnikai dimenziók mentén megosztottak;
-  a gazdaság ún. „tartalékhadseregként” kezeli őket;
-  a szemmel látható biológiai különbségekre gazdasági viselkedésüket érintő 

elvárások alapulnak;
-  gazdasági érdeklődésük csekély, hiszen a férj tartja el őket, csak másodla

gos keresők;
-  nem dolgoznak folyamatosan, tehát nem érdekeltek a továbbképzésben 

sem;
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-  ami a csoportszolidaritást illeti, a női munkavállalók között például a
szakszervezeti szervezettség foka alacsony.

A szegmensek mentén kialakul egy mag-periféria szerkezet, a stabil foglal
kozási viszonyban lévő törzsgárda szemben az alkalmi munkaerővel. A mobili
tási lehetőségeket alapvetően meghatározza, hogy az egyén a kettő közül me
lyikbe tartozik (England 1992:107). A munkaerőpiacra való belépéskor 
általában a statisztikai diszkrimináció alapján dől el, ki hová tartozik: „Jeder 
Teilarbeitsmarkt hat seine typische soziodemographische Rekrutierungbasis”14 
(Willms-Herget 1985:59).

A polarizációval marginalizáció is együtt jár, megerősítve a visszacsatolási 
hatással:

...Personen (bestatigen) dann die angewandten Stereotypen in ihren tatsachlichen
Verhalten -  und nicht zuletzt aufgrund dér Arbeitsbedingungen...”15 (Willms-Herget 
1985:57)
„...the practice of discrimination may be self-perpetuating through inculcating 
discriminatory habits and tastes and through providing a frame of conditions and 
tastes that make discrimination appear to be right course of action” (England 
1992: 111).16
A hatás generációk között is fennáll, az elvárásokat, stratégiákat, attitűdöt, 

habitust stb., amelyeket az egyén adott munkaerőpiaci pozíció betöltésével el
sajátított, a családi szocializáció folyamán a fiatalabb nemzedékekben is kiala
kítja: az alacsony női keresetekre vonatkozó várakozásokat, amelyek azután a 
képzésre is hatással lesznek, az anyák gyakran saját tapasztalatból „tovább örö
kítik” lányaiknak. Ez a múltbeli diszkrimináció jelenbeli hatása (effects of past 
discrimination in the present) (England 1992:111).

Az elmélet strukturalista vonása, hogy a folyamatot interaktívnak tartja. 
Feltételezése szerint a tevékenységek nemek közötti viszonyba helyezése 
(gendering, Vergeschlechtlichung) részint az érdekeltek háta mögött zajlik, 
amennyiben a nemek alapján való osztályozás a hagyományokban adott, részint 
aktív közreműködésükkel reprodukálódik a társadalmi kapcsolatokban.

Csak haladóknak

Az utolsó rövid részben olyan, a kilencvenes években kidolgozott elméleti 
irányzatról lesz szó, amely megpróbál túllépni a hierarchia-elmélet csapdáján, 
és bár nem táplálkozik közvetlenül filozófiai forrásokból, félreismerhetetlenül 
magán visel vonásokat dekonstruktivista gondolatmenetekből. A következők
ben főként Angelika Wetterer (1992) munkájára támaszkodom.

A kulcsfogalom: a társadalmi konstrukció. A nemek közötti hierarchia nem 
természettől fogva adott, hanem társadalmilag konstruált, s megjelenési formá
iban az adott társadalom viszonyaihoz igazodik. Vannak azonban a rendszerbe
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beépített védekező mechanizmusok, amelyek éppen azt hivatottak meggátolni, 
hogy ez a hierarchia, mint a társadalom által létrehozott -  tehát nem eredendő, 
ebből következően megváltoztatható -  lelepleződjön. Egyik módszere ennek az 
a „társadalmilag konstruált felejtés”, amely megakadályozza, hogy az időben és 
térben különböző társadalmaknak a miénktől különböző nemi struktúrája mint 
alternatív lehetőség gyökeret verjen a köztudatban.

Eddig a hierarchia-elmélet nyomvonalán járunk. Ám itt a továbblépés: nem
csak a hierarchikus struktúra, de maga a nemek közötti megkülönböztetés is 
társadalmi képződmény. A differenciálás mindig a következő szabályok szerint 
történik:

1. A nem dichotóm változó, a női és férfi pólus mindig egymással szembeál
lítva kerül bemutatásra.

2. Minden ember egyértelműen az egyik vagy a másik pólushoz rendelődik. 
„Menet közben változtatni” igen nehézkes, nemcsak fiziológiailag, hanem a 
szociális kontextusban is (Wetterer 1992:30).

A feminista elméletek mérföldkövének számító sex (biológiai nem) -  gender 
(társadalmi nem) fogalmi megkülönböztetés -  amely kétségkívül lényeges és 
alapvető volt --, még azt feltételezi, hogy létezik bizonyos, a különbségtétel 
szempontjából meghatározó biológiai eredet. Ha azonban figyelmesen szem
ügyre vesszük a követelményrendszert, amelynek alapján az egyedek a „férfi”, 
illetve a „nő” kategóriába kerülnek, láthatjuk, hogy a szempontok nem „eleve 
adottak” vagy „természetesek”, sokkal inkább ad hoc jellegűek. Jól tetten érhe
tő a törekvés egy bipoláris, mindenáron egyértelmű klasszifikáció létrehozá
sára.17

Azok az elméletek, amelyek a nemek közötti különbségtétel alapstruktúráját 
figyelmen kívül hagyják, célként legfeljebb a hierarchikus rendszer reformját 
tűzhetik maguk elé. Ha a differenciálást mint törekvést kritikusan szemléljük, 
és igyekszünk kikerülni a bipolaritás bűvköréből, a nemi különbség dekonstru- 
álásával eljuthatunk az alá-fölérendeltségi viszonyok lebontásáig, hiszen a két 
nem közötti hierarchia előállításához és fenntartásához elengedhetetlen felté
tel, hogy a nemiség az adott társadalomban releváns klasszifikációs kritérium 
legyen.18

Ebben az elméleti keretben maga a női munkaképesség elmélete (Beck- 
Gersheim, Ostner) is szándékánál nagyobb mértékben hozzájárul ahhoz, hogy 
a kétneműség mint kulturális konstrukció, mint „természetes” megerősíttetik, 
hiszen valójában az a szándéka, hogy az ún. nő-specifikus tulajdonságok maga
sabbra értékelésével a hierarchiát kikezdje.

Az empirikus kutatások feladata feltárni, milyen mechanizmusokkal repro- 
dukáják magukat a hierarchikus struktúrák, szem előtt tartva a „doing gender”, 
a nemi tartalommal való megtöltés, a nő-férfi dichotómia becsempészésének 
jelenségét. Az elemzések középpontjába a töréseket, az ellentmondásokat kell 
helyezni, s ezeket folyamatszerűségükben vizsgálni:
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„...daB die Rekonstruktion von Prozessen dér Vergeschlechtlichung auf allén 
Ebenen den konstruktívért Charakter des »doing gender« in den Mittelpunkt stellt; 
daB sie verdeutlicht, daB wir es in allén sozialen Prozessen -  (...) -  immer zugleich 
mit einer Re-Produktion jeweils vorgefundener Strukturierungen des 
Geschlechterverháltnisses zu tun habén und mit dérén Neu-Produktion”i9 (Wetterer 
1992:33).
A legfontosabb elem a kutató számára, hogy ne essen a „nőies nő -  férfias 

férfi” előfeltételezés csapdájába, és legyen tudatában a nemek közötti különb
ségek történetileg és társadalmilag meghatározott voltának.

Zárszó

A cikkben bemutatott elméleteket úgy válogattam össze, hogy a női keresőte
vékenység lényegi felfogása egy-egy lépésben térjen el egymástól: a neoklasszi
kusok rejtett deficit-tézisétől a női munkaképesség elméletét a különbségek 
egyenrangúságának hangsúlyozása választja el, ám egyik sem kérdez rá, honnan 
is jönnek és mit eredményeznek ezek a különbségek. A hierarchia-elmélet rá
mutat a nembeli specifikumok időbeli és térbeli változékonyságára és társa
dalmi státust meghatározó szerepére. A dekonstruktív gondolatmenet pedig azt 
állítja, nemcsak a két nem közötti hierarchikus rendszer társadalmilag konstru
ált, de maga a nemek közti különbségtétel is nélkülözi a „természetes” erede
tet.

Nem lehetett cél ilyen terjedelmű írásban az egyes irányzatok teljes körű és 
részletes bemutatása. Sok kérdés nyitva maradt, tág tere nyílik a kritikának. A 
legfontosabb számomra azonban a figyelemfelkeltés, kísérlet arra, hogy az olva
só ellenérzéseit leküzdje és gondolkodásra serkentsen. Hogy a kollegiális reak
ciók ne a „nőtémákban” kutatók külsejével (még gondolni sem merek rá! -  
szexuális szokásaival) foglalkozzanak. Természetesen a társadalomtudós számá
ra elengedhetetlen, hogy rendszeresen szembenézzen azzal, milyen társadalmi 
relevanciája van a témának, amely kutatása középpontjában áll. De az nem 
gyümölcsöző, ha a szakmai közvélemény csak arra kényszeríti, hogy munkájá
nak létjogosultságát permanensen legitimálja.

Jegyzetek

1 Л teljesség igénye nélkül: Frey 1993; 1995; 1996; Hrubos 1994; Koncz 1993; 1994; 1995; 
Nagy 1993; 1994; 1995; Tóth 1993; 1994; 1995a, 19956.

2 Németországban a munkásnők a munkások bérének körülbelül 73 százalékát kapják, az 
alkalmazottaknál 65 százalék (szolgáltatás nélkül) a megfelelő hányad (Maier 1993:272). 
Az Egyesült Királyságban ez az arány 71 százalék és 62 százalék (Witz 1993:280), az 
Egyesült Államokban 68 százalék körül van fehér, 83 százalék körül színes bőrű munka- 
vállalóknál (England 1992:24).
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3 „A háztartási feladatok is nemi foglalkozási szegregációhoz vezetnek, mivel a házas nők 
olyan foglalkozásokat és állásokat keresnek, amelyek kevesebb erőfeszítést kívánnak, 
hogy mérsékeljék a korlátozottabb energiakészletükkel szembeni igényeket” (Becker 
1983:26, idézi Willms-Herget 1985:49). Ez a háztartási felelősség indukál bizonyos nemi 
foglalkozásbeli szegregációt, mert a házas nők inkább olyan foglalkozásokat és állásokat 
keresnek, amelyek kevésbé teljesítményigényesek, ezzel is csökkentve szűkös energiájuk 
iránti keresletet.

4 A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a nők munkakínálata rugalmasabb a férfia
kénál (Beland 1992).

5 Hasonlóan működnek a biztosítási modellek. Itt a kilépés, illetve felmondás és bércsök
kentés ellen igyekeznek védekezni a szereplők. A dolgozó hajlandó kezdetben MRP-jé- 
nél alacsonyabb bérért dolgozni, ha a későbbiekben nem bocsátják el, illetve nem csök
kentik a fizetését. A vállalat haszna az üzleten az MRP és a tényleges bérköltség külön- 
bözete, a dolgozóé a biztonság. A cég reputációjának megőrzése miatt tartja magát a 
megállapodáshoz akkor is, ha olcsóbb munkaerőt találna, a munkavállaló pedig nem 
hagyja ott az állását, mert akkor elvesztené az eddigi alacsonyabb bérrel „megváltott” 
előnyeit.

6 Bár a neoklasszikus közgazdaságtan kritikája részben összefügg a racionális döntések 
elméletének kritikájával, ennek az írásnak nem célja ez utóbbi ismertetése. Ugyanakkor 
hangsúlyozom, hogy a feminista tudományelméletnek -  ezen olyan irányzat értendő, 
amelyik a „nemtelennek” hirdetett tudományfelfogással szemben tudatosan figyelembe 
veszi elemzéseinél a társadalmi kétneműséget -  jelentős szerepe volt a rational-choice 
theorie hegemóoiájának kikezdésében. (Ajánlott irodalom e témában England 1989.)

n „az állandóan visszatérő testi szükségletekről való mindennapi gondoskodás”
8 „szeretettel és megértéssel forduljunk a másik felé”
9 „A keresőtevékenység mindig megkövetel egy adag szívtelenséget és figyelmetlenséget -  

mert egyébként az a veszély fenyeget, hogy kimerülnek erőforrásaink.”
10 „...alapvető társadalmi munkamegosztás van a keresőtevékenység és a családi házimunka 

között, a férfi és a női munkaterületek között, és ennek alapján minőségi különbség 
alakult ki a férfi és a női munkaképesség között.”

11 „A kereső tevékenység a fő dolog, minden más csak zavaró tényező. Ez az az igény, 
amivel a munkavállaló mindennap szembesül. Gyakorlatilag mindent ki kell kapcsolnia, 
és ki is kapcsol, ami a mindennapi feladatokhoz kötődik.”

12 „A nő feladata lényegében abból áll, hogy a férfi energiáját a munkavégzésre felszaba
dítsa.”

13 így azt lehet mondani, hogy a nemek szerinti családi munkamegosztás az alapvető felté
tele a keresőtevékenység jelenlegi formájának.

14,Minden rész-munkaerőpiacnak megvan a maga saját jellemző szociodemográfiai rekru- 
tációs bázisa.”

15 „...a személyek valóságos viselkedésükben megerősítik a sztereotípiákat -  nem utolsósor
ban a munkafeltételeik miatt”

16 „...a diszkrimináció gyakorlata önfenntartó lehet azáltal, hogy diszkriminációs szokásokat 
és ízlést nevel az emberekbe, illetve feltételek és ízlések olyan keretét nyújtja, amely a 
diszkriminációt mint helyes cselekvést tünteti fel”

17 Egy példa, hogy pontosan lássuk, miről is van szó. Elterjedt nézet, hogy a gyermekszülés
re való képesség az, ami a nőket nővé teszi. Ez esetben azonban nem tekinthető nőne
műnek a leánygyermek a nemi érése előtt (lehet, hogy nem véletlenül semleges nemű a
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német nyelvben a leány, das Madchen?), a felnőtt nők a változás időszaka után, vagy 
azok a nők, akik egészségügyi okokból nem tudnak gyermeket szülni. És hová sorolhatók 
a nem-változtatáson átesett férfiak? Vagy azok a nők, akik fogamzásgátló eszközök alkal
mazása során átmenetileg terméketlenek? Úgy gondolom, egy tudományos igényű be
osztásnak ezeket az eseteket is kezelnie kellene, különösen, mert nem marginális jelensé
gekről van szó. Újabb biológiai kutatások szerint egy emberi szervezetben rendszerek 
több csoportja felelős a biológiai nemként ismert jelenség meghatározásáért (kromoszó
ma, hormonrendszer stb.). Korántsem biztos, hogy ezek egybecsengenek. Ráadásul bizo
nyos fokig működésük mesterségesen befolyásolható is. A mélyebb elemzéseket a bioló
giai szakfolyóiratokra hagyva, csak arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy az 
egyértelműség ez esetben mégsem egyértelmű.

18 Ez a dekonstuktivitás-fogalom nem azonos a filozófiában használttal, bár nem idegen 
tőle.

19 „...a »nemi összefüggésbe állítás« (Vergeschlechtlichung) folyamata rekonstrukciójának 
minden szinten a »doing gender« (kb. »a nem kialakítása«) konstruktív vonását kell a 
középpontba állítania, hogy érthetővé tegye, minden társadalmi folyamatban (...) a nemi 
viszonyok már eleve meglévő strukturálásának re-produkálásával és egyidejűleg újra- 
produkálásával van dolgunk.”
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ABSTRACTS

Spéder Zsolt
Households in a Small Region

The paper wishes to explore the characteristic features of the livelihood of 
households, their daily routine, procedures and strategic elements. At first the 
relevant literature was surveyed, and next the issues raised were tested with the 
help of the data of empirical literature. It was regarded particularly important to 
locate the various household activities (small scale production, preserving food, 
sewing garments, whitewashing and putting on wall paper, participation in the 
so-called ’CMEA’ markets, utilisation of possibilities of cheap purchase, etc.) in 
social stratification as well. It is among our most important conclusions that the 
functioning of households cannot be understood exclusively with the help of a 
single explanatory logic; stratification, traditions and the scale returns appearing 
in the economy of households all have a significant role in the explanation of 
household activities. While social inequalities behave as usual in the market and 
in the use of commercial institutions, we have received interrelationships 
contrary to the expected ones in several fields of subsistence economy. Linkage 
to the type of settlement obviously manifests itself even within a small region, 
consequently one may speak about urban and rural self-supporting activities 
respectively. By checking the effect of the region it can be stated that 
self-supplying cannot be regarded the form of livelihood used by the poor. It can 
be rather said that this solution is applied most frequently by the middle strata.

Laki, László
Household Farming Yesterday and Now

During the past years we have attempted to explore and describe a specific type 
of the dramatic processes that have undergone in the Hungarian economy and 
labour market. In other words, we were trying to get an answer to what happens 
to a region and to its inhabitants which used to be mostly an agricultural one up 
to the late 70s, then was subsequently industrialised, only to see the closure of 
the established factories under the critical conditions of the 90s and the 
dismissal of the workers.

The clarification of the issue what role was played by the agricultural ’second 
economy’ in the life and livelihood of the local population during the past decades 
was an important part of the survey. The position of this population in the labour 
market and their career were rather different as there have been first generation 
industrial workers in considerable numbers, who could find jobs in the factories 
transferred here from t he 70s onwards; there were weekly commuters among them,



156 A bstracts

who used to work in distant cities; there were industrial workers whose ancestors 
had also been in industry for several generations, and of course there were many 
people who worked in agricultural co-operatives and in ancillary enterprises. As 
in the early 90s these people were dismissed from their industrial or agricultural 
jobs, it was a question how far small scale agricultural production, playing a 
„subsidiary” role at the most until then, was reassessed, and what role does this 
form of production play in the livelihood of people concerned, or in their break 
out of their predicament.

The paper also goes into detail of the question how the economic, 
organisational and financial conditions of household farming changed in the 
period of state socialism and have been modified since the systemic change.

Oláh, Sándor
Invisible Impoverishment

The paper is a case study of the adjustment strategies of a rural household in the 
Székler land at the time of the Romanian economic recession in the mid-90s. At 
first the trends of the major social changes are presented which influence the 
rural household economies in the period under survey, then after the 
presentation of a case, an attempt was made to partially grasp the macro-level 
processes set in motion in the rural environment under pressure of the 
macroeconomic transformations.

Csite, András
Approaches to the Development of the Country in Hungary 
in 1970-1996: the Emergence of the New Regional Policy

The paper attempts to outline the characteristics of the three sets of views, 
aiming at the development of the countryside of the past three decades. By 
isolating the socialist-industrialising, the transitory-compensating and the 
regional approaches, I wish to shed light on the fact that

-  during the past three decades the development of the countryside as a 
governmental task was continuously present in Hungary;

-  the direction of development, its institutions and the circle of the participants 
in the decision-making processes were different in the three approaches;

-  the participants used different sets of concepts, interrelationships and stresses 
in the various approaches to the development of the countryside;

-  by now the approach of regional-territorial development can be regarded as 
more or less evolved (New Regional Policy), though it cannot be considered as 
the hegemonic approach to the development of the country even after its set of 
institutions has been established.
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Szántó, Zoltán
Social Class, Class Consciousness and Collective Action

The paper describes in detail how Jon Elster interprets and criticises Marx’s 
class theory. According to Elster’s proposed interpretation the objective of 
Marx’s theory of class is to explain the occurrence and the preconditions of the 
development of the different types of collective activity. The further critical 
development of the theory is the foundation of the concept of class activity on a 
micro level in terms of rational choice theory. The paper discusses in detail the 
definition of the concepts of social class and class consciousness, the conditions 
of class action as a collective one, the types of class conflicts and also the 
rationality of class activity. Class action is modelled as a quasi-n person 
prisoner’s dilemma situation.

Vedres, Balázs
Is the „Econocrat” Manager-Elite the Winner of Transformation?

The paper attempts to identify the effects of economic transformation on the 
changes of the criteria of success of the economic elite where the mediating 
mechanism is the changing value of the most important kinds of knowledge 
capital, such as qualifications in economics and technology. The hypotheses of 
the paper have been tested by two samples of people in leading positions in 
1988 and 1993 respectively.

Belinszki, Eszter
Does Work Ennoble?
Gender-related Issues of Work: Theoretical Explanations 
of the Position of Women in the Labour Market

For decades several empirical surveys have reached the conclusion that the 
position of women and men on the labour market is fundamentally different, 
and it is not surprising that the position of the „weaker gender” is not weaker at 
all. The present paper focuses on the question of „Why?” and wishes to 
summarise some more or less known theoretical explanations. In addition to the 
theory of economics the theories of difference and hierarchy, familiar in 
feminist studies, are also presented. Finally a brief detour is made and the 
outlines of a less elaborated attempt at a ,,de-constructivist”explanation and 
direction of research are given.
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In memóriám

Andorka Rudolf 
1931-1997

Andorka Rudolf nem kopog le többé cikkeket írógépével a Szociológiai Szemlének, 
sem más folyóiratnak, nem tart előadást szociológusoknak és érdeklődő hallga
tóknak, nem beszélget velünk, és nem ülhetünk többé mellé, hogy hallgassuk fejte
getéseit.

Egy hónappal ezelőtt, egy díj átadása alkalmával magam és minden tanítványa 
nevében köszönhettem meg a tudást, amit átadott, a szakmai fogásokat, amiket el
leshettünk tőle. Most pedig mindezt múlt időben kellene elmondanom. Az egyszerű 
grammatikai műveletnek azonban szinte lehetetlen eleget tenni, mert elevenen él 
bennünk. Itt ül velünk szemben a tanítómester, aki türelmesen elmagyarázza, hogy 
milyen fejléccel kell a táblázatokat ellátni, mert különben nem fogja megérteni 
senki, és mindeközben arról tréfálkozik -  mert ezt is megengedhette magának 
hogy a jó szociológus csak a táblázatokat olvassa, a legjobbak pedig csak a lábjegy
zeteket. A társadalmi valóságot az utolsó pillanatig folyton-folyvást kutató és meg
érteni akaró tudós, aki veszi magának a bátorságot és felteszi a legnyilvánvalóbb 
kérdéseket is, és ezzel mások számára is bevallja tudása határait. A megszállott 
empirista, aki számára adatok nélkül aligha képzelhető el szociológiai elemzés, és 
aki szerint az elmélet leginkább a jó kérdésfeltevések megfogalmazását szolgálja. A 
morfondírozó társadalomtudós, aki állandóan mérlegeli, melyik magyarázat állhat 
az öngyilkossági arányszámok csökkenése, az anómiás tünetek trendjeinek megvál
tozása mögött, aki tisztázni akarja, melyik szegénységfogalom közelíti leginkább a 
valós viszonyokat, és melyik alkalmas szociálpolitikai célokra. Az egyetemi vezető, 
tudós-bürokrata, aki alig várja a megbeszélések szüneteit, üres perceit, hogy néhány 
pillantást vethessen a legújabb táblázatokra. A magyar és a nemzetközi tudományos 
közélet szereplője, aki előadásaival, hozzászólásaival, kérdéseivel, válaszaival, aktív 
és fáradhatatlan ottlétével részese és előmozdítója az együttgondolkodásnak, a 
megismerésnek. Az új nemzetközi irányzatokat naprakészen követő, azokat fel
használó és közkinccsé tevő nagy műveltségű gondolkodó. A tudományos ismerete
ket a mindennapok gondjai között eligazodni vágyó polgár számára is átadni akaró 
tanító.

Mondják, az idő begyógyítja a sebeket, oldja a hiányérzetet. Úgy érzem, Andorka 
Rudolf az idő haladtával egyre inkább hiányozni fog nekünk, tanítványoknak, a 
szociológus társadalomnak és a tudományos közéletnek.

Spéder Zsolt





TANULMÁNYOK

Róbert Péter

FOGLALKOZÁSI OSZTÁLYSZERKEZET: 
ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI PROBLÉMÁK*

Bevezetés: a kutatás célja

A címbeli témamegjelölés -  foglalkozási osztályszerkezet -  az embereknek a társa
dalomban elfoglalt helyzetére vonatkozik, e helyzet értelmezésének, illetve empiri
kus mérésének egyik lehetséges megközelítésére utal. A tanulmányban jelezni fog
juk, hogy a társadalmi helyzet értelmezhető, illetve mérhető más módon is, de ér
velni fogunk amellett, hogy miért javasoljuk e kutatás irányaként a foglalkozási 
osztályszerkezetet.

A társadalmi helyzet, a társadalom tagjai, illetve egyes csoportjai között tapasz
talható különbségek, egyenlőtlenségek, újratermelődésük, avagy az előnyök elvesz
tése, illetve a hátrányoktól való megszabadulás lehetősége olyan kérdések, amelyek 
a szociológusok érdeklődésének középpontjában állnak. Legyen a vizsgálat tárgya a 
munkaerőpiaci pozíció, a képzettség szintje, a jövedelmi helyzet, az életmód, a la
káskörülmények alakulása, az anyagi és kulturális fogyasztás színvonala, a lakóhe
lyi környezet -  mindezeken a területeken társadalmi egyenlőtlenségekkel állunk 
szemben, amelyek feltárása, leírása, értelmezése szociológiai feladat. Emellett pedig 
mindezen kérdések kapcsán felmerül, hogy az egyes személyek (családok) vagy 
csoportjaik hogyan, milyen úton, minek következtében kerültek abba a foglalkozási, 
képzettségi, jövedelmi, életmódbeli, fogyasztási helyzetbe, szintre, ahol a társada
lomban találjuk őket. Ez azt jelenti, hogy a kutatások jelentős része visszavezethető 
a társadalmi rétegződés és mobilitás problémájára.

*A tanulmány a Központi Statisztikai Hivatal Társadalomstatisztikai Főosztályán folyó kuta
tás számára készült, s nyilvános vitára került a KSH-ban 1997. január 28-án. A felhasznált 
szakirodalom áttekintését, illetve a szöveg véglegesítését két külföldi tanulmányút segítet
te, a berlini Humboldt egyetemen, az ELTE Szociológiai Intézetének SJEP 09189-95 szá
mú Tempus programja keretében és a hollandiai Netherlands Institute for Advanced 
Studies-ban (NIAS), amelyekért ezúton is köszönetét mondok. Szintén köszönettel tarto
zom az első változatra vonatkozó szóbeli és írásbeli megjegyzésekért, kritikákért. A tanul
mány megmaradt hiányosságai a szerzőt terhelik.
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A jelzett kutatási témák kiegyensúlyozott, stabil, megrázkódtatásoktól mentes, 
egyenletesen mérsékelt fejlődést mutató országokban is folyamatos elemzések tár
gyát képezik. Különös súlyt kapnak azonban ezek a kérdések akkor -  mint a ki
lencvenes években Magyarországon amikor politikai és gazdasági átalakulás 
játszódik le. Ugyanakkor ez az az időszak, amikor a társadalomtudományi kutatá
sok hasznossága, érvényessége, megbízhatósága is különösképpen mérlegelés tár
gya. Ezzel a kihívással nemcsak tudományos szempontból kell szembenézni. A mai 
Magyarországon, a lecsökkent gazdasági növekedés, a felhalmozódott államadós
ság, az állandósult költségvetési hiány körülményei között, a tudományos kutatás 
anyagi és tárgyi feltételei (is) romló tendenciát mutatnak.

A magyar társadalom struktúrájára vonatkozóan a hazai statisztikai, illetve szo
ciológiai osztályozások esetében a legutolsó lényegi változás a hatvanas évek má
sodik felében következett be. Ez volt az az időszak, amikor az 1949 után használa
tos ún. két osztály, egy réteg modellt felváltotta az a rétegződésmodell, amelyet 
azután munkajelleg-csoport néven használtak évtizedeken keresztül. Ez a váltás a 
statisztikai, illetve szociológiai kutatásokban a társadalmi helyzetre vonatkozó leg
fontosabb változó terén összefüggésbe hozható azzal a politikai és gazdasági átala
kulással, amely Magyarországon a hatvanas években indult meg, s amely azután a 
hetvenes és nyolcvanas évekre az államszocializmus sajátos, csak erre az országra 
jellemző változatát eredményezte, olyan vonásokkal, mint a piaci elemek térnyerése 
a tervgazdaság mellett, a második gazdaság elteijedése, a politikai egypártrendszer 
életszínvonal-politikával történő legitimációja, a politikai élet demokratizálásának 
és az egyéni szabadságjogoknak a fokozatos feltámasztása.

Szociológiai és politikatudományi elemzések szerint a gazdasági és társadalmi 
liberalizálódás bő húsz esztendős -  bár visszaeséseket is mutató -  folyamata vezetett 
el a békés rendszerváltozáshoz 1989-1990-ben. A politikai átalakulás (többpárt
rendszer bevezetése, szabad parlamenti választások) után megkezdődött a gazda
ságszerkezet átalakulása (elsősorban a privatizáció folyamatára lehet hivatkozni), 
amely természetesen a társadalmi struktúrában is felgyorsuló változásokat eredmé
nyezett. Ismert jelenségekről lévén szó, elegendő címszavakban utalni az önállóak 
(magánvállakozók, önfoglalkoztatók) arányának megnövekedésére az aktív keresők 
között a gazdaság minden szektorában (ipar, mezőgazdaság, szolgáltató szféra); a 
gazdálkodó egységek számának növekedése következtében a vezető foglalkozásúak 
arányának strukturális növekedésére az aktív keresők között; a munkanélküliség 
kiteijedésére a kereső korúak között; az aktív keresők, nyugdíjasok és eltartottak 
arányának megváltozására a társadalomban.

Ezek a folyamatok szükségessé teszik, hogy a statisztikai adatközlésekben és 
elemzésekben, illetve a szociológiai kutatásokban több mint két évtizede használa
tos rétegződési sémát, a munkajelleg-csoportokat felülvizsgáljuk. A megfogalmazó
dó kérdések a következők:



Szociológiai Szemle 1997/2. 7

1. Mennyiben tekinthetők érvényesnek a megváltozott gazdasági és társadalmi 
feltételek között a munkajelleg-csoportokat alkotó kategóriák?

2. Mennyire megbízható a megváltozott gazdasági és társadalmi feltételek között 
e kategóriák mérése?

3. Mennyire felelnek meg a nemzetközi összehasonlítás, az egységes formába 
rendeződő európai statisztikai rendszerek kívánalmainak ezek a kategóriák?

Tekintettel arra, hogy a statisztikai elemzések és más társadalomtudományi kuta
tások egyaránt alapvető feladatuknak tekintik a rendszerváltozás következtében 
végbemenő változások nyomon követését, nem iktathatjuk ki a korábbi foglalkozási 
kategorizálást a gyakolatból, hiszen az idősoros elemzések számára a régi csopor
tosítás nékülözhetetlen. Emellett viszont az itt javasolt kutatás nagyon könnyen 
zárulhat majd azzal a végkövetkeztetéssel, hogy szükség van új, alternatív osztályo
zás párhuzamos alkalmazására, amely a fenti három szempont szerint megfelelőbb 
a statisztikai nyilvántartás, illetve a társadalomtudományi kutatás számára.

A tanulmány olyan vizsgálat megalapozását szolgálja, amely a jelenleg használa
tos munkajelleg-csoportokat veti össze egyfelől néhány más osztály- vagy rétegző- 
dési sémával -  amelyeket más országokban, tőkés piacgazdaságok társadalmi jel
lemzőinek megfigyelésére és vizsgálatára dolgoztak ki szociológiai kutatócsoportok, 
statisztikai intézetek -  másfelől egy hazai adatbázison kialakított alternatív katego
rizálással, amelyet itt foglalkozási osztályszerkezetnek nevezünk. A témára vonat
kozó külföldi kutatások pontosan jelzik, hogy a társadalmi helyzet meghatározása 
egyfelől empirikus kutatási feladat, másfelől viszont elméleti állásfoglalás a szocio
lógia történetén végigvonuló olyan vitakérdésekben, mint a választás a társadalmi 
helyzet marxista vagy weberiánus értelmezése, vagy az ezeken a kereteken túlmuta
tó újabb irányzatok között; illetve e helyzet mérésére vonatkozóan egy nominális, 
legfeljebb ordinális (kategoriális: osztály, réteg, státuscsoport, munkajelleg-csoport) 
vagy graduális (pontozásos: presztízs, társadalmi-gazdasági index) megközelítés 
között.

A tanulmány ennek megfelelően elméleti és metodológiai kérdésekkel foglalko
zik több fejezetben. Az első fejezetben röviden áttekintjük a társadalmi szerkezetre, 
illetve az abban elfoglalt helyzetre vonatkozó neomarxista, neoweberiánus és poszt- 
indusztriális megközelítéseket. Ezután bemutatjuk a társadalmi státus operacio- 
nalizálásának és mérésének az osztály-, illetve rétegzódési sémákra, valamint a 
graduális, pontozásos eljárásra vonatkozó megközelítését és a mögöttük húzódó 
megfontolásokat. A második fejezetben összefoglaljuk a társadalmi helyzetre vonat
kozó hazai osztályozások és mérések töréneti fejlődésének főbb állomásait. A har
madik fejezetben sorra vesszük az alkalmazandó foglalkozási osztályszerkezettel 
kapcsolatos kívánalmakat, a fentebb megfogalmazott kutatási kérdések tükrében. A 
tanulmány végén összefoglaljuk álláspontunkat és javaslatainkat egy új foglalkozási 
osztályszerkezet kidolgozásával kapcsolatban.
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Elméleti és módszertani megközelítések

A társadalmi szerkezetről, a társadalom strukturális egyenlőtlenségeiről, újraterme
lődésükről, illetve a hátrányos helyzetből való kiemelkedés esélyéről való gondol
kodás történetét végigkísérik azok az elméleti viták, illetve empirikus mérési pró
bálkozások, amelyek a társadalmi helyzet komplex fogalmát kísérlik meg szocioló
giailag, statisztikailag értelmezni. A szakirodalomban alkalmazott fogalmak között 
megtaláljuk az osztályszerkezet, a rétegződésmodell, a társadalmi-gazdasági státus-, 
illetve egyszerűen csak a foglalkozási csoport kifejezéseket. Használatuk mögött 
némely esetben eltérő elméleti állásfoglalás áll, máskor csak praktikus és empirikus 
mérési megfontolások. A következőkben röviden bemutatjuk a társadalmi osztá
lyokra, illetve rétegződésre vonatkozó nagy elméleti irányzatok (neo-/post-) modem 
alternatíváit, illetve az operacionalizálási és mérési módok paradigmatikusan kü
lönböző útjait.

Neomarxista, neoweberiánus és posztindusztriális megközelítések

Az osztályelméletek két fő kérdése, hogy hány osztály van a társadalomban, illetve, 
hogy ezek az osztályok milyen elméleti nézőpont szerint különülnek el egymástól. 
A két kérdés tulajdonképpen egy: az osztályok számának kérdése az egyik problé
ma, az osztályokat kijelölő ismérvek jellege és száma pedig a másik probléma, ami
vel szembe kell néznünk. E két kérdésre adott válasz szorosan összefügg. Amint 
Runciman (1990) megállapítja: az osztályok száma a társadalomban a választó- 
vonalak számán múlik, amelyek a társadalmi térben meghúzhatok a hasonló pozi- 
cionális szerepegyüttesek közti érdemi különbségek kijelölésére. Ezek a választóvo
nalak kialakíthatók a jövedelem és gazdagság mentén, a hatalomgyakorlás foka 
szerint, a képzettség szintje szerint, a rendelkezési jogok kiteijedtsége alapján, a 
munka maghatározóan fizikai vagy nem fizikai jellege alapján. Fő funkciójuk, hogy 
elkülönítsék a felső osztályt a középosztálytól, a középosztályt a munkásosztálytól, 
illetve hogy differenciáljanak a közép- és a munkásosztályon belül.

A klasszikus marxi megközelítés két egymással (antagonisztikusan) szemben álló 
osztályt tételez (a tőkések és a munkásosztály), amelyeket a kizsákmányolás állít 
egymással szembe, illetve az ezt lehetővé tevő lényeges választóvonal, a termelő- 
eszközökkel való rendelkezés, avagy az ettől való megfosztottság különít el. Ennek 
megfelelően a fő osztályképző ismérv a társadalomban a tulajdonviszonyok, illetve 
a rendelkezési viszonyok. A két fő osztály mellett a marxi logikán belül is tételezhe
tő egy harmadik csoport, a kistermelők, a kispolgárság (petty bourgeoisie), vagyis 
azok, akik termelőeszközöket ugyan birtokolnak, mások munkája felett viszont nem 
rendelkeznek, tehát nem kizsákmányolok. A marxi osztályelmélet megkülönbözteti
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a magában való osztályt (Klasse an sich) és a magáért való osztályt (Klasse fúr 
sich). Az előbbi a termelési viszonyokon belül strukturálisan definiált helyzeteket 
jelent, az utóbbi még néhány további lényeges jellemzőt feltételez, amilyen az osz
tályérdek, az osztálytudat és az osztálycselekvés.

Marx „egydimenziós” osztályelméletével szemben, amelyben a tulajdonviszo
nyok jelentik az osztályképződés fő mechanizmusát, a weberi megközelítés 
„többdimenziós”, amennyiben a társadalmi szerkezetben az osztályok (Klasse) 
mellett léteznek a rendek (Stand, illetve a Weber-szövegek amerikai fordításában: 
status), valamint a pártok. Az osztályviszony Webemél is gazdasági jellegű, de az 
osztályokat nemcsak a tulajdonviszonyok válaszják el egymástól, hanem más, piaci 
jellegű gazdasági tényezők is. A termelőeszközökkel rendelkező birtokos (tulajdoni) 
osztályon (Besitzklasse) kívül létezik a kereseti (jövedelemszerzési) osztály 
(Enverbsklasse), ahol például a különböző iskolai végzettségek, a szaktudás eltérő 
piacképessége teremt osztálykülönbségeket. E két osztályhoz képest kisebb súllyal, 
de Weber használja a társadalmi osztály (soziale Klasse) fogalmát is: ez esetben az 
osztályhelyzetet a mobilitással összefüggésben határozza meg. Eszerint azok alkot
nak egy társadalmi osztályt, akik között a mobilitás gyakori, mig a ritka mobilitás a 
különböző osztályhoz tartozás jele. Mind az osztálykülönbségek, mind a rendi vi
szonyok a piacon realizálódnak, de az osztályok a termelésben, a munkamegosztás
ban, ezzel szemben a rendek (státus-csoportok) a fogyasztásban figyelhetők meg. A 
rendi struktúra alapja a társadalmi megbecsültség (presztízs) és a tekintély. Presz
tízst és tekintélyt természetesen a tulajdonlás, a vagyon feletti rendelkezés is bizto
síthat, de nem ez az egyetlen lehetséges választóvonal. Az osztályformálódás alapját 
gazdasági tényezők adják, mint a tulajdon és a kereset, a rendeket ezzel szemben az 
egyes csoportok közös életvitele, életstílusa, fogyasztása köti össze, amiben az érté
kek, normák és preferenciák is fontos szerephez jutnak. A közös érdek, tudat és 
cselekvés Webemél a pártokban jelenik meg. A pártszerveződés alapja lehet osz
tály- vagy rendi különbség, de más társadalmi jellemző is, amely egyének között 
érdekközösséget teremt, közös tudat alapjául szolgál, s együttes cselekvéshez vezet.

A neomarxista megközelítések irodalmából kiemelkedik Erik O. Wright mun
kássága, aki egyfelől elméletileg alkalmazza Marx osztálykoncepcióját a modem 
tőkés társadalomra, másfelől operacionalizálja az elméletet, s az eredeti kétosztatú 
modell helyett árnyaltabb, több osztályt is tartalmazó rendszert dolgoz ki (vö. 
Wright 1979; 1980; 1985). Wright elutasítja a stratifikációs rétegződési modelleket, 
s a graduális (hierarchikus) szintek szerinti megkülönböztetés helyett a társadalmi 
viszonyok szerinti meghatározottság alapján kívánja az osztályokat vizsgálni. Ezt a 
gondolatot tulajdonképpen Ossowskitól kölcsönzi, aki különbséget tesz a graduális 
és a relációs osztálysémák között. Az előbbi szerinte leíró, az utóbbi pedig magya
rázó jellegű. A graduális különbségek a relációs osztályviszonyok következményei 
(Ossowski 1963: 151-152; Wright 1979: 1. fejezet). A társadalmi viszonyok közül
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viszont nem a piaci, hanem a termelési viszonyokra helyezi a hangsúlyt. A terme
lési viszonyok három fajtáját különbözteti meg: munkamegosztási viszonyok 
(foglalkozási kategóriák); hatalmi, alárendeltségi viszonyok (a presztízs és kiváltság 
különbségei); kizsákmányoláson alapuló viszonyok (gazdasági, politikai és szociális 
dominancia). Ezek közül végül is a kizsákmányolási viszonyokat tekinti az osztály
szerkezet lényegének. Eszerint megkülönbözteti a kapitalista termelési módot és a 
kisárutermelést. Az előbbiben van kizsákmányolás, s a két egymással szemben álló 
osztály a tőkések és a munkásosztály; az utóbbiban viszont nincs kizsákmányolás, s 
itt találhatók a kistulajdonosok, akik alkalmazott nélkül dolgoznak. E három osz
tály mellett szerepel még a modellben további három osztály, amelyeket Wright 
ellentmondásos osztályhelyzetűként határoz meg. Ezek: a vezetők (részletesebben: 
felső vezetők, vezetők, irányítók), akik a kapitalista termelési módon belül a tőké
sek és a munkások között helyezkednek el, mivel nem rendelkeznek termelőeszkö
zökkel, viszont hatalmi pozícióban vannak; a kistőkések, akik a kapitalista terme
lési mód és a kisárutermelés között, a tőkések és a kistulajdonosok között találha
tók; s az ún. félautonóm alkalmazottak, akik a kapitalista termelési mód és a kisáru
termelés között, a munkások és a kistulajdonosok között állnak. Ez utóbbi kategóri
ába tartoznak például az értelmiségiek és szakalkalmazottak, akik nem rendelkez
nek termelőeszközökkel, nincsenek hatalmi pozícióban sem, viszont bizonyos sza
badsággal és önállósággal rendelkeznek saját munkájukat illetően.

Wright később már a kizsákmányolás három típusát különíti el: a tőkés és mun
kás közötti viszony a termelőeszközök birtoklásán; a menedzser és beosztott közötti 
viszony a szervezeti ellenőrzésen; a szakértő és laikus közötti viszony pedig a 
tudásjavak birtoklásán alapul. Az e felosztás alapján módosított osztályséma már 12 
kategóriát tartalmaz. A tulajdonosok csoportján belül -  mint a séma első változatá
ban -  különválnak a nagytőkések, a kistőkések és a kistulajdonosok. A nem tulaj
donosok csoportján belül a szervezeti javak és a tudásjavak birtoklásának kombi
nációi alkotják a további 9 kategóriát. Az előbbiek esetében a vezető, irányító és 
nem-vezető, az utóbbiak esetében a szakértő, a félig képzett és a képzetlen szinteket 
különíti el. Néhány példát tekintve a tipológiából: a szakértő vezetők mind szerve
zeti, mind tudásjavakat birtokolnak, ők a diplomás menedzserek; a szakértő nem
vezetők csak tudásjavakat birtokolnak, ide kerülnek a beosztott értelmiségiek; a 
félig képzett nem-vezetők már csak korlátozottan rendelkeznek tudásjavakkal, kö
zöttük szellemi foglalkozású alkalmazottak éppúgy megtalálhatók, mint szakmun
kások; a sem szervezeti, sem tudásjavakkal nem rendelkezők pedig a proletárok.

A neoweberiánus felfogás kapcsán Anthony Giddens (1973) megközelítését 
idézzük. Szerinte az osztály nem olyan egység, amely cselekszik, s félrevezető az is, 
ha egy osztály tagjairól esik szó, mivel ez a kifejezés egy csoportban való részvételt 
sugall. Az osztályt meg kell különböztetni a rétegtől, az osztályelméletet a 
stratifikációtól. Giddens bevezeti az osztályviszonyok struktúrálódásának fogalmát.



Szociológiai Szemle 1997/2. 11

Itt egyfelől olyan tényezőkre gondol, amelyek a piacképesség és az osztályformáló
dás közé iktatódnak, összekötik a piacot és az osztályviszonyokat. Ez lényegében a 
mobilitási esélyekkel azonos, de éppen nem a nyitottság értelmében. Minél inkább 
bezárulnak ugyanis e mobilitási esélyek, annál inkább elősegítik az osztályformáló
dást. Az osztályviszonyok strukturálódása annál könnyebb, minél zártabb a mobili
tás a piacképesség bármely formáját tekintve, hiszen a mobilitás tulajdonképpen 
felbontja, fellazítja a stabil osztályviszonyokat. A piacképességnek három fő ténye
zője van: a termelési javak tulajdonlása, a képzettség- és szaktudásbeli javak birtok
lása, s a rendelkezés mások munkaereje felett. A valóságban viszont a mobilitás 
nem korlátozott, ami ellene hat az osztályviszonyok struktúrálódásának. Ezért jut 
lényeges szerep a osztályviszonyok struktúrálódásában más, nem a piacképességhez 
tartozó tényezőknek, mint a munkamegosztás, a hatalmi viszonyok és a közös fo
gyasztási módok, amelyek homogenizálják az osztályviszonyokat. Az osztályviszo
nyok struktúrálódási folyamata tehát egyfelől a különféle piacképesség terén bekö
vetkező mobilitás mértékében, másfelől az azonosságot, közeliséget erősítő ténye
zők működésében nyilvánul meg.

Míg Giddens munkái döntően elméleti jellegűek, az osztályszerkezet neo- 
weberiánus szemléletű operacionalizálása és mérése elsősorban John Goldthorpe és 
munkatársai nevéhez fűződnek (vö. Goldthorpe 1980; 1987; Erikson-Goldthorpe- 
Portocarero 1979, Erikson-Goldthorpe 1992). Az általuk kialakított osztálysémát a 
szerzők nevének kezdőbetűi után EGP osztályozásnak nevezik. A kategorizálás tel
jes változata 11 osztályt tartalmaz.

Az EGP osztályséma kialakításának fő szempontja, hogy olyan pozíciókat kü
lönít el, amelyek különböznek a munkaerőpiaci helyzetet tekintve, a termelési egy
ségekben elfoglalt hely alapján és az alkalmazási viszonyok szempontjából. Ennek a 
felfogásnak az eredete tulajdonképpen Lockwood (1958) megközelítésében rejlik, 
aki szerint az osztályhelyzet két összetevője a munkamegosztási helyzet (work 
situation) és a munkaerőpiaci helyzet (market situation). Az előbbi lefedi a végzett 
munkához szükséges szakképzettséget, a munkához kapcsolódó önállóság fokát s a 
vezetéshez való viszonyt. Az utóbbi viszont tartalmazza a jövedelem mértékét és 
jellegét, a foglalkozáson belüli felfelé mobilitás lehetőségét és a munka biztonságá
nak fokát. A vezetéshez való viszonyt Lockwood külön kiemeli, mint olyan ténye
zőt, amely fizikai és szellemi foglalkozásúak között hoz létre jellegzetes különbsé
get. Ilyen lehet a vezető és beosztott kapcsolat személytelensége, együttműködő 
vagy irányító jellege.

Az EGP séma alapvetően három nagy osztály helyzetet jelöl ki: munkaadó (aki 
másokat alkalmaz), önfoglalkoztató (aki nem alkalmaz másokat, de nem is alkal
mazott), és alkalmazott (aki más munkaadó számára dolgozik). A munkaadók le
hetnek nagytőkések, illetve kistőkések, ami megintcsak nem egyéni, hanem szerve
zeti szempontból értendő, amennyiben az alkalmazási viszonyok (a munkaadók és
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alkalmazottak kapcsolata) az alkalmazottak számának, a szervezetek méretének és 
bürokratizálódásának függvénye. Mind a munkaadók, mind az önfoglalkoztatók 
esetében tovább differenciál a szektor, a nem mezőgazdasági, illetve a mezőgazda- 
sági jelleg. Lényeges kérdés ezzel kapcsolatban, hogy az osztályséma pozíciók kö
zötti vagy betöltőiknek jellemzői (vagyis személyek) közötti differenciálásra szolgál. 
Erikson és Goldthorpe az előbbit hangsúlyozza. Noha az osztálysémában végül is 
személyeket (megkérdezetteket) helyeznek el, ez sem logikailag, sem szociológiai
lag nem jelent az egyéni foglalkozás szerinti besorolást.

A három osztályhelyzet közül a keresők legnagyobb csoportját természetesen az 
alkalmazottak alkotják. Itt kerül előtérbe az alkalmazási viszony, amely lehet szol
gáltatói kapcsolat vagy munkaszerződés, illetve a kettő közti viszony. Szolgáltatói 
kapcsolat, szolgáltató osztály, szolgáltató társadalom jellegzetes fogalmak a modem 
osztályelméletekben. Goldthorpe (1982) szerint akkor lehet szolgáltató kapcsolatról 
beszélni (szemben a munkaszerződéssel), ha a munkaadó nem egyszerűen a mun
kavállaló munkaerejét igényli, hanem inkább speciális tudását, szakértelmét, ame
lyek a munkavállalók piacképességének egyik formáját jelentik. A szolgáltatói kap
csolat olyan alkalmazási viszony, amelyben nagy szerepet kap az alkalmazott fele
lősségérzete, illetve lojalitása a munkaadóval szemben. A munkaadó ennek érdeké
ben hajlandó a szolgáltatói viszonyba olyan elemeket beépíteni, mint a nagyobb 
szabadság és önállóság a munkavégzés terén; rugalmas munkaidő; a nagyobb mun
kavállalói biztonság (pl. felmondási idő, végkielégítés); fizetésen kívüli járandósá
gok és juttatások rendszere; a szakmai előrejutás, a karrier lehetősége és ígérete; s 
más egyéb promóciós előnyök. A munkaszerződés ezzel szemben nem kínál döntési 
lehetőséget, önállóságot, szabadságot, rugalmas munkavégzési körülményeket az 
alkalmazottnak. E szerződés pontosan meghatározott mennyiségű és fajtájú munká
ra vonatkozik, amelynek elvégzése pontosan ellenőrizhető, s amelyért kizárólag a 
pontosan meghatározott munkabér az ellentételezés. A munkaszerződés a szolgálta
tói viszonynál tehát jóval „elidegenedettebb” kapcsolat munkaadó és munkavállaló 
között. A munka tartalma persze itt sem függetleníthető az alkalmazási viszonytól, 
amennyiben a szolgáltatási viszony teremti a fizetésből élők osztályát (salariaí), 
ahová vezetők, értelmiségiek és felsőszintű szakalkalmazottak tartoznak, miközben 
a munkaszerződés esetében viszont a bérből élők osztályáról van szó, a munkások
ról, akik között lehetséges még különbséget tenni szakképzettség szerint, illetve a 
nem mezőgazdasági vagy mezőgazdasági szektorhoz való tartozás szerint. E 
kétfajta alkalmazási viszony közti köztes kapcsolatról pedig az egyéb szellemi és 
irodai dolgozók, valamint a szolgáltatási szektor (nem termelő ágazatok) alkalma
zottai esetében lehet beszélni. Erikson és Goldthorpe azonban ismét hangsúlyozza, 
hogy az osztályba sorolás alapja nem az egyéni foglalkozás, hanem az alkalmazási 
viszony jellege.
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Napjainkban az EGP kategorizálás a struktúra-, rétegződés- és mobilitáskutatók 
vitáinak középpontjában áll. Pahl (1993) például arra hívja fel a figyelmet, hogy az 
osztályszerkezet nem lehet azonos pusztán foglalkozási kategóriák és alkalmazási 
minőségek kombinációjával, az empirikus megfontolások mellett egyszersmind 
elméleti alapokon kell nyugodnia. Ennek megfelelően az osztályszerkezetet vizsgál
va nehéz elkerülni, hogy valaki állást foglaljon az osztályokról szóló elméleti viták
ban. Ezt tulajdonképpen Goldthorpe meg is teszi Marshallal közösen írt tanulmá
nyában. Ebben négy vonatkozásban határolják el az általuk javasolt osztályelemzést 
a marxi verziótól. 1. Nem vizsgálják az osztályellentéteket olyan történeti néző
pontból, amelynek alapján társadalmi változásokhoz vezetnének. Nem beszélnek 
valamelyik kitüntetett osztály forradalmi „missziójáról”. 2. Vizsgálatuk nem alapul 
a kizsákmányolás elméletén, ami antagonisztikus osztályellentéteket teremtene. 
Nem állítják, hogy ami az egyik osztály számára kedvező, az szükségszerűen ked
vezőtlen egy másik számára. A fúnkcionalista megközelítést, miszerint az osztály
hoz kötődő egyenlőtlenségek különféle mechanizmusokon keresztül elősegítik a 
társadalom kedvező működését, nem utasítják el ideológiai alapon, de az empirikus 
vizsgálat tárgyának tekintik. 3. Nem állítják, hogy az osztályszerkezeten belüli ha
sonló helyzetek automatikusan vezetnének hasonló osztálytudathoz, illetve osztály
hoz kötődő közös cselekvéshez. 4. A -  kollektív, illetve egyéni -  politikai akciókról 
nem feltételezik, hogy strukturálisan szerveződő osztályviszonyok, illetve osztályér
dekek kifejeződései lennének. Az osztályérdek tudata nem következik közvetlen 
módon az osztályhelyzetből, az osztályhelyzetek csak lehetséges érdekeket teremte
nek, különféle strukturális helyzetekből is következhetnek ugyanolyan érdekek, 
illetve az érdekek sokkal inkább a társadalmi identitáson alapulnak (Goldthorpe- 
Marshall 1992).

Az osztály fogalmának definiálásához kínál további támpontot Breen és Rottman 
(1995a) megközelítése is: az osztály strukturális pozíciók együttese, társadalmi 
kapcsolatok a piacon belül. Lényeges, hogy az osztálypozíciók „üres helyek”, ame
lyek léteznek függetlenül az egyénektől, akik azokat elfoglalják. Az osztályhelyzet 
szociológiai tartalmát e pozíciók következményei adják meg. E következmények 
három fajtája különíthető el egymástól: 1. A nem tudatos és nem szándékolt követ
kezmények közé tartoznak olyan társadalmi jelenségek, mint a mortalitás, de ide 
sorolhatók bizonyos fokig az ízlés és a preferenciák is. 2. Olyan tudatos és szándé
kolt következmények, amelyek kívül esnek az osztálytudat fogalmán, vagyis olyan 
jellemzők és viselkedési módok, amelyek ugyan közösek, de nem szükségszerűen 
alapulnak a közös osztályhelyzet következtében kialakuló közös tudaton. A hasonló 
magatartás ebben az esetben lehet egyszerűen hasonló helyzetre való hasonló reak
ció. 3. Tudatos és szándékolt következmények, amelyeknek alapja a közös osztály- 
tudat. Itt jellemző magatartásról van szó, a cselekvők tudatában vannak annak a 
kapcsolatnak, amely osztályhelyzetük, illetve ennek következményei között fennáll.
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(A 2. és 3. típusú következmény elkülönítése maga is alapvető kutatási feladat.) 
Breen és Rottman éppen abban látják az elmélet szerepét az osztályelemzésben, 
hogy tisztázni kell, miért az osztályok a „felelősek” elsősorban azokért a következ
ményekért, amelyeket az osztályhelyzet folyományainak tulajdonítanak. Az egyik 
kérdés, hogyan vezetnek a különböző osztályhelyzetek a jutalmak (reward) külön
böző fokaihoz; a másik kérdés pedig, hogy a különböző jutalmak hogyan eredmé
nyezik az osztályhelyzetek társadalmi következményeit.

Túl a neomarxista, illetve a neoweberiánus irányzatokon Esping-Anderson 
(1993) más szempontokat javasol az osztályviszonyok vizsgálatára a poszt- 
indusztriális -  vagy ahogy többször nevezi, „Ford utáni” (post-fordist) -  társadalmi 
feltételek között. Wright, illetve Goldthorpe osztálysémáit nagyon hasonlónak talál
ja, s az osztályképződés folyamatában az általuk használt tényezők helyett az intéz
mények szerepét hangsúlyozza. Ezek közül a legfontosabbak a tömeges iskolázás, a 
jóléti állam, a modem korporativizmus, a kollektív alkuk és megállapodások 
(bargaining) intézményei, amelyek mind a marxi, mind a weberi osztályképződés 
elmélete számára még ismeretlenek voltak. Az osztályviszonyok alakulását a 
posztindusztriális viszonyok között már kevésbé az iparosodás, a műszaki fejlődés, 
a gazdasági növekedés határozzák meg, hanem az, ahogy ezek intézményileg átszű
rődnek. Ez azért lényeges, mert a korábbi elméletek erőteljes konvergens hatásokat 
tételeztek fel azon az alapon, hogy az iparosodás, a technológiai átalakulás azonos 
struktúrákat (munkamegosztási helyzeteket és munkaerőpiaci viszonyokat) hoz létre 
a különböző társadalmakban, Esping-Anderson viszont inkább divergens hatásokra 
számit, mivel az említett szabályozó intézmények a különböző társadalmakban erő
sen különböznek. További új elem szerinte az, hogy a korábbi, a tulajdonra, a hata
lomra, a piacképességre építő osztályelméletek a férfi munkaerő eloszlásának leírá
sára születtek, a posztindusztriális társadalomban viszont, ahol a szolgáltató ágaza
tok egyre dominánsabbak, a női munkaerő szerepe felértékelődik, a posztindusztriá
lis munkaerőpiac jelentős mértékben női munkaerőpiaccá válik. A nők munkába 
állása és szakmai karrierje alapvetően kapcsolódik a társadalom szolgáltató jellegé
hez, és a hagyományos, férfiak által dominált munkamegosztás annak mértékében 
módosul, ahogy a jóléti állam intézményei szolgáltatásszerűen működnek.

Esping-Anderson végül is két fő szempontot javasol az osztályséma kidolgozásá
hoz: 1. Hogyan illeszkedik egy adott foglalkozás a munkamegosztási rendszer egé
szébe? 2. Mi a valószínűsége az osztályok bezáródásának az életesélyek, illetve a 
karrierminták tükrében? Az első kérdést illetően a menedzseri és értelmiségi fog
lalkozások, az irodai és szolgáltatói foglalkozások, valamint a szakképzett és szak
képzetlen fizikai foglalkozások esetében adódó kategórián belüli különbségeket, 
illetve kategóriák közötti hasonlóságokat említi. A második kérdés kapcsán az élet
esélyek és karrierminták osztályon belüli és osztályok közötti hasonlóságait és kü
lönbségeit kívánja vizsgálni. A fő kérdés itt az, hogy a korábbi mobilitási vizsgála
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tokhoz képest mutatkoznak-e különbségek a posztindusztriális viszonyok közepette. 
Főleg a hagyományos ipari („fordi”) foglalkozások és a szolgáltatói foglalkozások 
közötti különbségekre számít.

Esping-Anderson megközelítése rokonítható a (neo)marxi vagy (neo)weberi fel
fogással, amennyiben elfogadja, hogy a társadalom szerkezete osztály- és rétegjel
lemzőkön alapul. Elutasítja viszont az általuk lényegesnek tartott tényezők többsé
gét. Érvei között szerepel az is, hogy a posztindusztriális társadalomban a munka és 
a kereset közti hagyományosan stabil kapcsolat megbomlik, a befektetések megtérü
lésében megnő a szektor (magán vagy közszolgálati szféra) szerepe. A jóléti állam 
léte megváltoztatja a munkaerőpiac hagyományos működését, a közszolgálati szfé
rában az alkalmazási viszonyok kevésbé a termelékenységen, illetve nyereségessé
gen múlnak, inkább a kormányok pénzügyi lehetőségein és kollektív politikai dön
téseken. A munkaerőpiaci helyzettel foglalkozva nem hagyható figyelmen kívül, 
hogy a posztindusztriális szolgáltató társadalomban a munkaerő tetemes hányadá
nak a jóléti állam a munkaadója, és ezek a munkavállalók olyan tevékenységet vé
geznek, amelyet nem a termelékenység határoz meg. A posztindusztriális szolgálta
tó társadalomban megtalálható a „fordi” tömegtermelés és -fogyasztás (bányászat, 
ipar, kereskedelem, szállítás), de a gazdasági tevékenységek jelentős része a társa
dalmi újratermeléssel és szabadidős aktivitásokkal kapcsolatos. Ezek egyik típusa 
az üzleti (anyagi, termelő) szolgáltatások (pl. tanácsadó tevékenységek, számítógé
pes szolgáltatások, pénzügyi szolgáltatások); másik típusa a társadalmi szolgáltatá
sok (pl. egészségügy, oktatás); harmadik típusa a fogyasztói szolgáltatások, amelyek 
a szabadidős aktivitásokhoz kapcsolódnak. A gazdaság ilyen szerkezete nagymér
tékben módosítja a társadalmi rétegződés és osztályformálódás körülményeit (vö. 
Breen-Rottman 1995Z>: 89-91).

A „Ford utáni” társadalom foglalkozási (pontosabban: alkalmazási) viszonyainak 
vizsgálatában a hagyományos rétegzódési szempontok mellett nagy hangsúlyt kap
nak a munkaerőpiaci és munkaadói szervezeti elemek. Az egyik legfrissebb kötet
ben Crompton, Gallie és Purcell (1996) az ellenőrzés, az osztályba sorolódás és a 
szabályozás új problémáiról írnak. Lényeges szerepet tulajdonítanak a műszaki fej
lődésnek, különösen a számítógépek elteijedésének, ami „szakképzetlenítette” az 
egyszerű szellemi (irodai) munkát, és „felértékelte” a fizikai munkát, elhomályosít
va a korábban annyira jellemző különbséget a „fehérgalléros” és a „kékgalléros” 
foglalkozások között. E folyamatok a munkaerőpiaci szabályozottság csökkenése 
(deregulation) közepette mennek végbe. A munkavállaló mukaerőpiaci pozícióját és 
ebben az értelemben társadalmi helyzetét befolyásolja, hogy nemzeti vagy multina
cionális munkaadó alkalmazásában áll. Napjainkban a gazdasági, munkaerőpiaci, 
társadalmi rétegződési folyamatok nemzeti jellemzőit szerintük jelentősen befolyá
solja a globalizáció és a munkamegosztási rendszer nemzetközivé válása.
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Az osztályszerkezetben végbemenő változások szempontjából a munkás-nem 
munkás, fizikai-szellemi különbségtétel kiemelt kérdés Gallie (1996) egyik újabb 
tanulmányában is. Empirikus vizsgálata szerint, a modem technológia következté
ben a két kategória (szellemi dolgozókon alsó szellemi, irodai foglalkozásúakat 
értve) közeledett egymáshoz. A fizikai munkások ellenőrzési lehetősége saját mun
kájuk felett több és szabadabb, miközben ugyanez a lehetőség a szellemi dolgozók 
esetében kötöttebbé vált. A vállalatvezetés a korábbinál nagyobb mértékben bevonja 
a döntésekbe a fizikai dolgozókat, akik ebből a szempontból már kevésbé különböz
nek az alsó szellemi dolgozóktól. Az alkalmazás biztonsága csökkenő tendenciát 
mutat a szellemi dolgozók esetében, ezen a téren elvesztették korábbi előnyüket a 
munkásokhoz képest. A szakmunkások és az alsó szellemi dolgozók között a jöve
delmi különbségek is csekélyek. Bizonyos különbségek azonban változatlanul 
fennállnak a két kategória között. Egyrészt a szellemi dolgozók esetében magasab
bak a képzettségre vonatkozó kívánalmak, mint a fizikai munkások esetében. Fon
tos megjegyezni, hogy Gallie amikor képzettségről beszél, ennek három tényezőjét 
különíti el: formális iskolai végzettség (qualification), a munka ellátáshoz szüksé
ges speciális tudás (training), a jó munkavégzéshez szükséges tapasztalat 
(experience). A szellemi dolgozók előnye elsősorban a formális végzettségben mu
tatkozik meg. Másrészt a szellemi munka hosszú távon változatlanul több előreju
tási lehetőséget kínál, mint a fizikai munka.

A fenti gondolatmenetek előzményei persze sok szempontból fellelhetők az ún. 
új osztály elméletek és viták terén is, ahol a különböző szerzők szintén megkérdője
lezik az osztályhelyzet hagyományos ismérveit, például Bell (1976) a tudományos 
ismeretek és az információs eszközök, Gouldner (1979) a kulturális források feletti 
ellenőrzést hangsúlyozza. Ezekre az elméletekre azonban itt nem térünk ki részlete
sen, Szelényi (1990) kötetének több tanulmánya is eligazít ebben a kérdésben.

Ennél lényegesebb azonban, hogy az angol nyelvű szakirodalom mellett a téma 
német nyelvű irodalmával is foglalkozzunk. Mintegy másfél évtizede Pappi (1979) 
az általunk vizsgákhoz kifejezetten hasonló problémát vetett fel, amikor a népszám
lálásban, az állami statisztikákban, illetve a közvélemény-kutatásokban használatos 
kategorizálások különbségeiről beszélt. E különbségek egyik okát a mintanagyság
ban látta, a statisztikai adatfelvételek 50 ezres, a közvéleménykutatások kétezres 
mintái közötti különbségben, ami eltérésekhez vezetett az operacionalizálásban. A 
hetvenes évek német struktúrakutatásainak központi fogalma a társadalomszerkezet 
és nem az osztályszerkezet. Ebben az időszakban kapnak nagy hangsúlyt a mobili
tásvizsgálatok (Kleining, Mayer, Müller), és ezek az elemzések, legalábbis részben, 
az ún. második generációs módszertant követik, útmodellekkel dolgoznak, 
sztratifikációs szemléletet képviselnek. A cél, amelyet Pappi mindennek tükrében 
megfogalmaz, nagyon hasonló az ittenihez: „nem a társadalmi szerkezet elméleté
től, hanem egy kutatási eszköz előállításáról van szó” (Pappi 1979: 11). A kiindu
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lópontot a ZUMA (Zentrum fúr Umfragen, Methoden und Analysen = Kérdezési, 
Elemzési és Módszertani Központ) által alkalmazott „sztenderd demográfia” 
(Standarddemographie) jelenti. Ez a kutatóintézet nagy súlyt fektetett arra, hogy az 
alkalmazott háttérváltozók összhangban legyenek az állami statisztika által használt 
mérésekkel. A foglalkozást például részletesen kérdezték, és a statisztikai hivatal 
többjegyű kódja alapján kódolták. Ebből aztán többféle kategorizáláshoz is el lehe
tett jutni.

A hagyományos német foglalkozási osztályozások sajátossága, hogy a szellemi 
foglalkozásúak esetében figyelembe veszik az alkalmazási viszonyt, megkülönböz
tetik a Beamte, valamint az Angestellte kategóriákat. Az előbbi állami alkalmazott, 
hivatalnok, köztisztviselő pozíciót jelent, az utóbbi lehet állami és magánalkalma
zott is. A másik fontos különbségtétel az önállóak és a nem önállóak szerinti met
szet. Az osztályozás három nem önálló kategóriáját a munkás, a tisztviselő és az 
alkalmazott, a három önálló kategóriáját a (szellemi) szabadfoglalkozású, az önálló 
foglalkozású és a mezőgazdasági önálló alkotják. A munkás kategórián belül kü
lönbséget tesznek segéd-, betanított és szakmunkás, valamit előmunkás 
(Vorarbeiter) és művezető (Meister) között. Ezek a foglalkozások többnyire órabé
res, fizikai jellegű alkalmazást jelentenek. Ehhez közelálló kategória az irányító 
(Werkmeister), ami viszont havi fizetéssel járó alkalmazotti státus. A nem-termelő 
ágazatok olyan dolgozói, mint a postás vagy a bolti eladó, szintén a köztisztviselői, 
alkalmazotti körbe tartoznak. A szellemi szférában a köztisztviselő (Beamte) mellett 
a két további alkalmazotti kategória az állami, illetve költségvetési közalkalmazott 
(Angestellte in öffentlichen Dienst), és a magánszektor alkalmazottja (Angestellte 
in Privatwirtschaji). Mind a köztisztviselői, mind az alkalmazotti körben létezik 
alsó (einfache), közép (mittlere), magas (gehobene) és felső (höhere) szint. A köz- 
tisztviselők esetében ezek a szintek jobbára az iskolai végzettség szerint különülnek 
el, a többi alkalmazott esetében az iskolai végzettségen kívül a tevékenység is 
számit. Összességében a vezetők, értelmiségiek, közép- és alsószintű szellemiek 
szerinti differenciálódásról van szó. Az önálló foglalkozásúakat az alkalmazottak 
száma, illetve a művelt földterület nagysága szerint bontják tovább. Mindez igen 
részletes, több mint 30 kategóriát tartalmazó foglalkozási helyzethez (berufliche 
Stellung) vezet (vö. pl. Handl-Mayer-Müller 1977: 111, 207; Mayer 1979: 106- 
107). A sémának természetesen léteznek összevontabb változatai is, de a lényeg 
talán az, hogy a mögötte meghúzódó, a társadalmi helyzetre vonatkozó szemlélet, a 
költségvetési és magán (public vs. private) szektor határozott megkülönböztetése, a 
szolgáltató ágazatok „munkásainak” a szellemi dolgozók közé sorolása rokonítható 
Goldthorpe vagy Esping-Anderson felfogásával.

A bemutatott foglalkozási csoportosításhoz képest makrojellegűbb osztályszem
pontú megközelítést képvisel Berger (1987). Az osztályképződés általa kidolgozott 
heurisztikus modellje meghatározott keretfeltételekből indul ki, az uralom
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(intézményi hatalmi viszonyok); a gazdaság (modernizáció, technikai fejlődés, né
pesedési változások) és a kultúra (értékek, normák) szféráiban. Ezek keretében zaj
lik a gazdasági és a társadalmi osztályképződés. Az előbbit a hatalom terén a jóléti 
állami szabályozás, a gazdaság terén a munkaerőpiaci folyamatok, a kultúra terén a 
szocio-kulturális szerepek befolyásolják; az utóbbit a hatalom terén a szervezeti 
uralmi viszonyok, a gazdaság terén a munkamegosztás, a kultúra terén a közösség- 
képződés alakítja (Berger 1987: 65).

A német szakirodalomban a társadalmi rétegződésre, illetve az osztályszerkezetre 
vonatkozó megközelítések rendre túllépnek a puszta foglalkozási helyzet figyelem- 
bevételén. A társadalmi egyenlőtlenségek egyre inkább mint az élet különféle terü
letein megnyilvánuló különbségek jelennek meg (Disparitat dér Lebensbereiche), 
amelyek a „későkapitalista társadalom” jellemzői. A „túl a renden és osztályon” 
gondolata egyfelől a társadalmi egyenlőtlenségek individualizálódására vonatkozó 
elméletben érhető tetten. Eszerint a modem ipari társadalmakban az individualiz
must fokozzák az olyan jellemzők, mint az erős társadalmi és földrajzi mobilitás; a 
jóléti társadalom nyújtotta egészségbiztosítás, nyugdíj, munkanélküli segély; az 
iskolai képzés meghosszabbodása; a munkaerőpiac dinamizmusa; a csökkenő mun
kaidő; az ismeretségi és szomszédsági kapcsolatok átalakulása az urbanizáltabb 
városokban stb. (Beck 1983). Egy másik központi gondolat, hogy a társadalmi ré
tegződés hierarchikus-vertikális szerkezetét horizontális differenciálódás váltja fel. 
Bolté és Hradil monográfiájukban arra a következtetésre jutnak, hogy a német tár
sadalomban nincsenek már osztályok, rendek, anyagilag meghatározott élethelyze
tek, életesélyek, hanem ezek helyét átveszik a miliő-specifikus életstílusok, indivi
dualizált karrierutak (Bolte-Hradil 1984: 359). Ez a szemlélet a legerőteljesebben 
Hradil további munkásságában figyelhető meg, a társadalmi egyenlőtlenségek új 
formáiról, újfajta differenciáló tényezők figyelembevételéről kifejtett nézeteiben 
(Hradil 1983; 1987; 1995).

Hradil gondolatmenetének középpontjában a társadalmi helyzet és a miliők 
(soziale Lagen und Milieus) állnak, amelyek felváltják az osztály- és rétegviszonyo
kat a társadalmi egyenlőtlenségek vizsgálatában. Kezdetben többdimenziós réteg- 
ződésmodellben gondolkodik, ahol hagyományos státusismérvek (presztízs, képzett
ség, jövedelem, hatalom) mellett jelennek meg a miliőben megnyilvánuló különb
ségek. A társadalmi helyzet három szintjét tárgyalja: 1. strukturális életfeltételek: az 
előnyök és hátrányok csoportszintű kapcsolódása; 2. miliőfuggő életvilág: struktu
rális egyenlőtlenségektől való konkrét egyéni érintettség; 3. egyéni élethelyzetek: a 
társadalmi egyenlőtlenségektől való konkrét érintettség (Hradil 1983: 112-116). 
Később kiindulópontja markánsabbá válik, még inkább elfordul a hagyományos 
modellektől, azt állítja, hogy „sem az osztálymodell a magyarázó funkcióját, sem a 
rétegmodell a leíró feladatát nem tudja ma kielégítően teljesíteni” (Hradil 1987: 7). 
A társadalmi egyenlőtlenségeknek gazdasági, jóléti állami és szociális dimenzióit
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különbözteti meg. Az elsőben a kívánalmak a jólét, a siker, a hatalom; a második
ban a biztonság, az egészség, a részvétel; a harmadikban az integráció, az önmegva
lósítás, az emancipáció. Az egyenlőtlen életfeltételek a gazdasági dimenzióban a 
pénz, a képzettség, a presztízs, a hatalom; a jóléti állami dimenzióban a munkanél
küliség, a szegénnyé válás, a munkafeltételek, a szabadidő, a lakás- és környezeti 
feltételek; a szociális dimenzióban a társadalmi kapcsolatok és szerepek terén nyil
vánulnak meg (Hradil 1987: 147). Hradil modellje végül hét miliőt különböztet 
meg: a konzervatív, a kispolgári, a hagyományos, a felemelkedés-orientált, a tech
nokrata-liberális, a hedonisztikus, az alternatív-baloldali miliőt -  ezek az uralkodó 
célok és az egyenlőtlen életfeltételek mentén válnak el (Hradil 1987: 169). Látható, 
hogy Hradil modellje lényegesen eltér bármelyik korábban tárgyalt felfogástól. Mi
vel azt is vitatja, hogy a foglalkozás, illetve a munka alapvető jelentőségű-e a társa
dalmi helyzet szempontjából, megközelítése a foglalkozási osztályszerkezet vizsgá
latakor, olyan program keretében tehát, amelyet fentebb Pappi megfogalmazásában 
határoztunk meg, nem követhető.

A nyolcvanas évek német irodalma a társadalmi rétegződés kapcsán egyfelől az 
osztály- és rétegelméletek „elfoglalkozásodásáról” (Verberuflichung) beszél, ahol 
döntően foglalkozási csoportok elkülönítéséről van szó, másrészt ezzel szembeállítja 
az „új” társadalmi egyenlőtlenségeket, amelyek a három „élet-fogalom”, az élet
helyzet, az életút és az életstílus szerinti különbségekre épülnek (Berger-Hradil 
1990: 4-18). Az itt idézett tanulmánykötet írásai, amelyek a három jelzett kérdés
kört tárgyalják, nem minden esetben tudnak azonban megszabadulni a foglalkozás 
figyelembevételétől -  különösen akkor nem, ha makrostatisztikai jellegű empirikus 
adatokkal dolgoznak. Noll és Habich az EGP osztályozás egyik fajtája mentén vizs
gálják az egyéni jólét különféle dimenzióit (lakás, környezet, jövedelem, vagyon, 
szabadidő, egészség, elégedettség). Igaz, többváltozós elemzések segítségével arra a 
megállapításra jutnak, hogy az osztályhelyzettől függetlenül kimutatható más té
nyezők (nem, életkor, nemzetiség) hatása is (Noll-Habich 1990: 185-186). Mayer 
és Blossfeld pedig nemcsak foglalkozási státusmegszerzési modelleket mutatnak be, 
hanem explicit módon is bírálják Beck és Hradil tételeit az individualizációról és a 
társadalmi miliőkről, amelyeket nem tartanak sem elméletileg kellően kidolgozott
nak, sem történetileg megalapozottnak, sem empirikusan statisztikailag bizonyí
tottnak (Mayer-Blossfeld 1990: 312-314).

Míg az angol nyelvű irodalom áttekintésekor nagyon is élő diskurzusra tudtunk 
hivatkozni a kilencvenes évekből, a német nyelvű szakirodalomban az osztály-, 
illetve rétegződés szoros értelemben vett kérdései, a különböző osztályozási sémák 
témája, úgy tűnik, kevésbé állnak az érdeklődés középpontjában. Scháfer (1995) 
frissnek számító, a társadalmi szerkezet és a társadalomtörténet tanulmányozásához 
ajánlott, a német társadalmi változásokról -  immár 6., átdolgozott kiadásban -  
megjelent munkája szintén döntően Beck és Hradil munkásságát tárgyalja neomar-
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xista osztályelemzés címszó alatt (Scháfer 1995: 240-243). A társadalmi egyenlőt
lenségek aktuális kérdéseiként pedig a nemek szerinti különbségek, jövedelmi és 
vagyoni egyenlőtlenségek, illetve a szegénység problémája jelennek meg (Schafer 
1995: 243-252). Külön fejezetet kapnak az elitek és a marginális csoportok is.

A német társadalomszerkezetről készült másik újabb keletű monográfia, ha átté
telesen is, nagyobb hangsúllyal veszi figyelembe a foglalkozáshoz köthető társa
dalmi viszonyokat (GeiJMer 1992). Hagyományos módon az osztályok és rétegek 
kérdéseivel, különböző rétegződésmodellekkel ugyancsak egy rövidebb fejezet fog
lalkozik, de a legterjedelmesebb rész -  az anyagi életkörülmények, az egyéni, illetve 
a háztartási jövedelmek alapján képezhető osztályok, az iskolarendszer és az iskolai 
expanzió, a társadalmi mobilitás, a családi és a férfiak és nők közötti egyenlőtlen
ségek bemutatása mellett -  az átrétegződés (Umschichtung) címet viseli, és a fog
lalkozási osztályok mentén írja le a német társadalmat. Szó esik itt külön alfejeze- 
tekben az elitről -  politikai és társadalmi értelemben -, rekrutációjáról, képzettsé
géről, társadalmi helyzetéről és politikai beállítottságáról, külön a volt NSZK-ban 
és NDK-ban; az önálló foglalkozásúakról mint a „régi középosztály” tagjairól, tár
sadalmi helyzetükről, mentalitásukról, a réteg kialakulásáról a volt NDK-ban; a 
szolgáltató osztályról, szektoriális tagozódásáról, külön az állami és közalkalmazot
takról, valamint a magánszféra alkalmazottairól, felső, közép és alsó szinten; va
lamint a munkásságról szakképzettség szerinti differenciálódása szerint. E foglal
kozási rétegződés áttekintése mellett helyet kapott a kötetben még két -  a foglalko
zási szemponton túlmutató -  alfejezet a külföldiek társadalmi helyzetéről, életkö
rülményeiről, belső tagozódásáról, valamint az olyan szociális „rizikócsoportokról”, 
mint a szegények, hajléktalanok, tartós munkanélküliek, idősek (Geifiler 1992: 79- 
196). Érmek a monográfiának a tükrében a foglalkozási osztályozás nagyon hangsú
lyosnak tűnik, de kiegészül olyan csoportokkal, amelyek nem a foglalkozásuk 
alapján különülnek el a társadalomban. Az egyik közölt sémában a foglalkozási 
csoport mellett külön kategóriát képeznek a nem foglalkoztatottak, valamint a 
nyugdíjasok is, utóbbiak aszerint, hogy mi volt az utolsó foglalkozásuk (GeiCler 
1992: 70).

A társadalmi szerkezetről szóló német nyelvű irodalom jellemzésére azt mond
hatnánk, hogy ha azelőtt az osztály- és rétegelméletek „elfoglalkozásodása” volt 
tapasztalható, ezt újabban a struktúrakutatás „kulturalizálása” (Kulturalisierung) 
váltotta fel. A kulturális struktúraelemzések a társadalmi miliők jellemző konfigu
rációit eredményezték, stílus-típusokat, amelyek életkor és képzettség alapján kü
lönböznek. A kulturális alapú, a horizontális differenciálódásokat hangsúlyozó ré- 
tegződésmodell megközelítés mellett, az empirikus gyakorlat mind a szociológia, 
mind a statisztika terén újra meg újra a foglalkozási csoportosításokhoz tér vissza. 
Berger újabb könyvében a foglalkozási helyzeteket tárgyalva a fentebb bemutatott 
ZUMA sémát veszi alapul, s annak egy 15, illetve 8 kategóriás összevont változatát
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közli (Berger 1996: 173). Ugyanakkor ennek tükrében bírálja Wright osztálymo- 
delljét, vagy az EGP sémát (ami itt Goldthorpe-Müller-osztályok címen jelenik 
meg), mivel ezek magyarázó ereje sem az osztálytudat, sem a jövedelem tekinteté
ben nem nagyobb, mint a német foglalkozási csoportosításé.

A kulturális megközelítés kritikája egyébként is felerősödött a kilencvenes évek
re, amikor a -  már korábban is „kétharmadosnak” nevezett -  német társadalomban 
ismét „új” egyenlőtlenségek jelentek meg. Jellemző, hogy míg a nyolcvanas évek
ben Beck és Hradil rétegződés-elméletei posztindusztriális, jóléti, posztmondem 
címkékkel ellátott társadalmi környezetben születtek, a tíz évvel későbbi német iro
dalomban a szegénység és a szociálpolitikai stratégiák kapnak nagy hangsúlyt. Eb
ből a szemszögből nézve a társadalom szerkezete persze megint másként fest, a ku
tatók olyan (nem foglalkozási) kategóriákat alkalmaznak, mint munkanélküliek, 
csonka családosok, hajléktalanok, fogyatékosok és krónikus betegségben szenvedők, 
idősek. Jóllehet az ilyen rétegek vizsgálata sajnálatos módon aktuális napjaink jóléti 
társadalmaiban, az irodalom áttekintését ebbe az irányba itt mégsem terjesztjük ki, 
sem német (Armut in Wohlfahrtstaat), sem angol (underclass) vonatkozásban.

Ugyanígy nincs itt mód arra, hogy részleteiben foglalkozzunk a 
társadalmistruktúra-kutatásoknak azzal a széles vonulatával, ami hálózatelemzés 
(network analysis vagy Netzwerkanalyse) címen ismert (pl. Breiger, Nan Lin vagy 
Pappi munkáival; ezekről magyar nyelven lásd Angelusz-Tardos 1991). Hasonló
képpen csak utalunk arra, hogy az osztályhelyzet különböző objektív -  hagyomá
nyos, illetve újabb -  tényezőinek vizsgálatán túl, meg kellene említeni azt a megkö
zelítést is, amely szerint az osztály szoros kapcsolatban van az értékekkel és orien
tációkkal is. Ezek az értékek és beállítódások befolyásolják a magatartást, s így 
visszahatnak az osztályképződés folyamatára. Kohn (1977) empirikus kutatásai 
főleg a szülői értékek, az önálló vagy konform beállítódások és az osztályhelyzet 
között mutattak ki kapcsolatot, amelyeket a szerző erősnek ítél, annak ellenére, 
hogy mérési problémák következtében a kapott eredményeit alulbecsültnek tartja. 
Még erőteljesebbek a (szociál)pszichológiai tényezők Argyle (1994) könyvében, aki 
az osztály pszichológiai modelljét állítja fel. Kiindul a szervezeti hierarchiából, ahol 
hasonlóságok figyelhetők meg az azonos szinten lévők között különböző szerveze
tekben is. Ezek a hasonlóságok megnyilvánulnak az emberek külső megjelenésé
ben, viselkedésében, beszédjében stb., ami együvé tartozásukat láthatóvá teszi más 
személyek számára. Az osztályhoz tartozás így önmagunk „tálalásából” (self- 
presentation), illetve önképünk, és a másokról alkotott kép alapján realizálódik. Ez 
a gondolat közel áll a különböző osztályokkal való azonosságtudat kérdéshez. Az 
empirikus kutatások azt jelzik, hogy a szubjektív osztálybesorolás szintén lehetséges 
útja annak, hogy a társadalom osztályviszonyait megközelítsük, és a kapott eredmé
nyek szoros kapcsolatot mutatnak olyan ismérvekkel, mint a foglalkozás presztízse, 
a képzettség, a jövedelem, a hatalmi helyzet. A társadalmi-gazdasági ismérvek
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mellett azonban olyan tényezők is számítanak, mint a kulturális azonosság, az 
életstílus, az értékek és a normák. A szubjektív osztályok így egyfelől közel állhat
nak a weberi státuscsoportokhoz, másfelől tudati és érzelmi azonosságot is jelente
nek (Jackman-Jackman 1983).

A  társadalmi helyzet operacionalizálása és mérése: 
kategoriális és graduális megközelítés

A társadalmi helyzetet befolyásoló tényezők felosztása nominális, illetve graduális 
jellegűekre, különbségekre, illetve egyenlőtlenségekre Peter M. Blau nevéhez fűző
dik. Eszerint a társadalmi szerkezet paraméterei lehetnek nominálisak (pl. nem, 
vallás, etnikum, foglalkozás), illetve graduálisak (pl. képzettség, jövedelem, presz
tízs). A nominális tényezők a népességet olyan csoportokra osztják, amelyek egyér
telműen elhatárolódnak egymástól, a graduális tényezők viszont rangsort hoznak 
létre az emberek között, ahol nincsennek egyértelműen elhatárolt rétegek. A társa
dalmi szerkezet kétféle paraméterei a társadalmi differenciálódás két formáját je
lentik: a nominális paraméterek horizontálisan, a graduálisak pedig vertikálisan 
differenciálnak. Az előbbi különbségeket teremt az emberek között, az utóbbi vi
szont egyenlőtlenséget (Blau 1976). Blau felosztása normatívnak tekinthető. A 
szociológiai kutatások nem kis részben azzal foglalkoznak, hogy nominális paramé
tereket vizsgálnak abból a szempontból, hogy miként teremtenek egyenlőtlensége
ket például a nemi, faji, vallási vagy foglalkozási hovatartozás szerint. Az egyenlőt
lenségek viszont ekkor is graduális paraméterek tükrében jelennek meg, a nominá
lis paraméterekre vetítve: például milyen iskolai esélyegyenlőtlenségek mutatkoz
nak férfiak és nők között? milyen egyenlőtlenség tapasztalható a presztízs vagy a 
jövedelmek szempontjából a különböző foglalkozási csoportok között? stb. A nomi
nális paraméterek szerepe a társadalmi egyenlőtlenségi rendszerben társadalman
ként és periódusonként változó. A nominális paraméterek ennek megfelelően kü
lönböző módon és mértékben ölthetnek ordinális jelleget, de a nominális paraméte
rek ordinalitása, hierarchiába rendeződése általában kevésbé egyértelmű, mint a 
graduális paramétereké.

Témánk szempontjából a Blau által említett paraméterek közül a foglalkozás 
különösen lényeges, amire vonatkozóan számos szakirodalmi hivatkozást hozha
tunk. A társadalmi rétegződés, illetve mobilitás kutatói általában Glasst idézik, aki 
szerint „a foglalkozás a társadalmi státushoz kapcsolódó számos tényező kombinált 
hatását tükrözi” (Glass 1954: 6). Lényeges persze megjegyezni, hogy e számos té
nyező közül némelyek „előzmények” (pl. képzettség), mások „következmények” (pl. 
jövedelem, életmód, fogyasztás). Runciman szerint is „az osztályok szerep
együttesek, amelyeknek helyzete a társadalmi térben közös... a legfontosabb ilyen
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szerepek foglalkozásiak, mivel a fizetett munka, amit az emberek végeznek, a leg
nyilvánvalóbb meghatározója életesélyeiknek” (Runciman 1990: 377).

A foglalkozási helyzet mint társadalmi helyzet nominális megközelítése 
(osztályok, rétegek, munkajelleg-csoportok) olyan sémák alkalmazását jelenti, ahol 
az egyes kategóriák általában feltételeznek valamilyen rangsort, de ez rendszerint 
nem teljesen egyértelmű (pl. a foglalkozási csoportok rangsora két olyan graduális 
paraméter tükrében, mint a képzettség, illetve a jövedelem, általában nem esik tel
jesen egybe). A foglalkozási helyzet graduális megközelítése, a foglalkozási presz
tízs vagy a társadalmi-gazdasági státus-index (SEI) viszont egyértelmű hierarchiát 
jelent. Bár talán első pillantásra itt méréselméleti vagy operacionalizálási kérdésről 
van csupán szó, valójában a kétféle megközelítés mögött -  amint arra Andorka Ru
dolf (1982: 29) is felhívja a figyelmet -  élesen eltérő társadalomkép húzódik meg. 
A következőkben kiindulunk a társadalmi helyzet graduális méréséből, majd azt 
próbáljuk meg bizonyítani, hogy miért felel meg a jelen célkitűzésnek mégis jobban 
a társadalmi helyzet nominális megközelítése.

Amikor a foglalkozást mint a társadalmi egyenlőtlenségi rendszerben elfoglalt 
helyzet empirikusan is jól közelíthető, összegzett megnyilvánulását tekintjük, 
funkcionális szelekciós mechanizmus működését feltételezzük, ami elsősorban Da
vis és Moore (1945) nevéhez fűződik. Elméletük szerint a különféle foglalkozási 
pozíciókhoz kapcsolódnak különféle jutalmak, mert e foglalkozási pozíciók a társa
dalomban különböznek egyrészt fontosságukat tekintve, másrészt abban, hogy a 
társadalom tagjai közül kik képesek betölteni ezeket, a társadalomnak pedig érdeke, 
hogy a minél fontosabb pozíciókat a minél alkalmasabb személyek töltsék be. A 
mechanizmus lényege, hogy a különböző társadalmi pozíciók különböző kiváltsá
gokat biztosítanak, amelyek döntően három forráson alapulnak: tulajdonlás, hata
lom (rendelkezés) és piacképesség. A tulajdonlás a termelőeszközök vagy pénztőke 
közvetlen vagy közvetett birtoklását jelenti a termelésben vagy az elosztásban; a 
hatalom más személyek, munkájuk, tevékenységük feletti rendelkezést jelent a ter
melésben vagy az elosztásban; a piacképesség pedig intézményes (vagy kevésbé 
intézményes), formális (vagy kevésbé formális) „hitelképességet” jelent a termelés
ben vagy az elosztásban. Napjaink meritokratikus társadalmában ez a hitelképesség 
általában tudáson, képzettségen alapul. Lenski (1966) szerint az elosztási rendsze
rek dinamikája a szükséglet és a hatalom kettősségére épít. A javak elosztása a 
szükségletek szerint történik, de ez azt jelenti, hogy a javakból azok részesülnek, 
akikre szükség van. Az elosztást ezen túlmenően a hatalom határozza meg: a hata
lom alapulhat pozíción vagy tulajdonon, és lehet nyers kényszerítő avagy 
manipulatív. Lenski oksági kapcsotot tételez, amely szerint a hatalom meghatároz
za a kiváltságot, a kiváltság pedig presztízst biztosít.

A társadalmi rétegződésre vonatkozó amerikai szociológiai irodalomban a presz
tízs az egyik központi kategória, a foglalkozások presztízsére vonatkozó vizsgálatok
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pedig az empirikus rétegződéskutatás megalapozását szolgálták. Elsősorban a 
National Opinion Research Center (NORC) vizsgálataira lehet hivatkozni, de kiter
jedt irodalma van a foglalkozási presztízs nemzetközi összehasonlításának is (vö. 
Léderer 1977). A foglalkozási presztízs vizsgálatok arra a koncepcióra épülnek, 
hogy a foglalkozási helyzet a hozzá kapcsolódó tudás, hatalom, jövedelem és társa
dalmi hasznosság miatt megbecsültséget kölcsönöz a foglalkozás betöltőjének. A 
vizsgálatok itt sem személyeket, hanem foglalkozási pozíciókat minősítenek. Az 
amerikai kutatási eredmények szerint a foglalkozások presztízse időben állandónak 
tűnt (Hodge-Siegel-Rossi 1964) és térben (nemzetközi összehasonlításban) is na
gyon hasonlónak. Treiman (1977) szerint a modern ipari társadalmakban a 
fimeionális szükségletek azonosak, az országok foglalkozásszerkezete közel áll 
egymáshoz, a funkciók specializálódása mögött ugyanazok a források (tulajdon, 
hatalom, tudás) vannak, a kiváltságok felhalmozódása azonos módon történik, a 
különböző foglalkozások a különböző társadalmakban hasonló módon eredményez
nek különböző kiváltságokat, a hatalomnak és kiváltságnak minden társadalomban 
magas az értéke, így ezek megléte egyformán magas, hiánya egyformán alacsony 
presztízshez vezet.

A foglalkozási presztízs a foglalkozási helyzet legfontosabb graduális mérése, 
ami elsősorban a társadalmi rétegződésre, illetve a mobilitásra vonatkozó többválto
zós elemzésekben játszik lényeges szerepet. Már a témában klasszikusnak számító 
művükben Blau és Duncan (1967) sem egyszerűen a presztízzsel mérték azonban a 
foglalkozást, s napjainkra a társadalmi-gazdasági státus-index vált a foglalkozási 
helyzet általános graduális mérésévé. A társadalmi-gazdasági státusra (SES) vonat
kozó graduális mérés kidolgozása Duncan (1961) nevéhez fűződik. Ő abból indult 
ki, hogy a presztízs mint mérési eredmény nem tökéletes, ezért korrekcióra szorul. 
A korrekció eszközei a képzettség és a jövedelem lehetnek, hiszen -  elméletileg -  a 
presztízs jutalom, ami kulturális (képzettség) és anyagi (jövedelem) forrásokon ala
pul. Ez lehetővé teszi, hogy olyan oksági modellt szerkesszünk, amelyben a presz
tízs a fiiggő változó (okozat), a képzettség és a jövedelem a magyarázó változók 
(okok). Az empirikus mérést foglalkozásokra aggregált adatbázison végezte, ahol a 
megfigyelési egység nem a személy, hanem a foglalkozás volt, a változók pedig a 
foglalkozáshoz kapcsolódó presztízs, képzettség és jövedelem. A lineáris regresszió 
módszerével végezte el a becsléseket, és a kapott becsült értékeket tekintette a fog
lalkozásokhoz kapcsolódó (korrigált) társadalmi-gazdasági státusnak. Duncan eljá
rását némileg módosítva dolgozták И nemzetközi adatbázison a nemzetközi társa
dalmi-gazdasági indexet (ISEI), amelyet jelenleg a foglalkozási helyzet nemzetközi 
graduális méréseként egyre gyakrabban alkalmaznak (Ganzeboom-Graaf-Treiman 
1992).

A társadalmi helyzet graduális mérése az európai szociológiai irodalomban is 
elterjedt. Különböző szerzők különféleképpen próbálták meg korrigálni a foglalko
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zási presztízst. Az egyik legkorábbi komplex graduális mérés, a Scheuch-index a 
foglalkozási presztízs mellett figyelembe vette az anyagi viszonyokat (személyes 
jövedelem, egy főre jutó háztartási jövedelem, anyagi javak index, egy főre jutó 
lakóterület), valamint a kulturális szintet (képzettség, olvasási index, koncert- és 
színházlátogatás) (Scheuch 1961). Az angol foglalkozási presztízs mérés viszont 
abból indult ki, hogy a foglalkozás széles társadalmi helyet (social standing) jelöl ki 
különböző dimenziókban, amelyek magukban foglalják a foglalkozás kínálta élet- 
körülményeket, az ahhoz szükséges tudást, az azzal megkereshető jövedelemét, a 
foglalkozás társadalmi hasznosságát, s a foglalkozások megítélésében mindezek 
együttesen szerepet játszanak. Ahhoz tehát, hogy a foglalkozási presztízsről érvé
nyes méréssel rendelkezzünk, a válaszolóknak mind a négy szempont szerint rang
sorolni kell a foglalkozásokat, amelyek így a foglalkozások „kívánatosságát” mérik 
(Goldthorpe-Hope 1974). Az empirikus kutatások azt jelzik, hogy a különböző 
presztízsmérések egymással erősen korreláló mutatókat eredményeznek, a korrelá
ciós együtthatók .8 és .9 körül mozognak (Wegener 1992). A szocialista országok
ban végzett presztízsvizsgálatok (pl. Magyarországon Kulcsár 1985), ellentétben 
azzal a várakozással, miszerint ideológiai okokból a fizikai foglalkozások megbe
csültsége magasabb lesz, a foglalkozásoknak szintén hasonló rangsorához vezettek, 
mint a nyugati vizsgálatok.

Jóllehet hosszú évtizedek kutató és elemző munkája áll a foglalkozási helyzet 
graduális megközelítése és mérése mögött, számos szociológus mégis inkább a tár
sadalmi osztályok szerinti nominális (bizonyos mértékben ordinális) kategorizálás 
mellett érvel. Ebben a vonatkozásban a stratifikációs szemlélet elutasításában, sok 
azonosság fedezhető fel a társadalmi struktúráról neomarxista, illetve neoweberiá- 
nus módon gondolkodók felfogásában. Wright bírálja azt az általános nézetet, hogy 
„az osztályok lényegileg a foglalkozási kategóriák aggregátumai”. Szerinte az osz
tály és a foglalkozás két különböző koncepció, amelyek a munka társadalmi szerve
ződésének eltérő dimenzióit jelentik. „A foglalkozás a munka technikai tartalmát 
jelöli ki, míg az osztály a hatalom és eltulajdonítás társadalmi viszonyait jelöli ki, 
amelyeken belül a technikai tevékenységek megtörténnek” (Wright et al. 1982: 
718-719). Ugyanannak a foglalkozásnak a képviselője (a foglalkozáshoz kapcsoló
dó azonos presztízs- vagy társadalmi-gazdasági státus pontszámmal) a Wright-féle 
osztálysémában elhelyezkedhet mint munkás (proletár), mint félig képzett 
(félautonóm) alkalmazott vagy mint kistulajdonos (önfoglalkoztató). De Wright a 
foglalkozási kategorizálásokat is bírálja, mondván, hogy ezek mögül hiányzik a 
koherens elmélet; esetleges, hogy milyen foglalkozások kerülnek közös kategóriába; 
vitatható az az érv, hogy a foglalkozások valóban kijelölik a munkamegosztásban 
elfoglalt helyet.

Erikson és Goldthorpe (1992) a foglalkozási helyzet graduális megközelítését jól 
használhatónak tartja a státusmegszerzési modellek vizsgálatánál, az olyan kérdés
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feltevéseknél, hogy az előrejutás mennyiben a származás vagy a teljesítmény függ
vénye. Egyidejűleg felhívják a figyelmet arra, hogy nagyon hasonló presztízs- vagy 
státus-pontszámmal rendelkező foglalkozások helye a társadalmi munkamegosztás
ban erősen különbözhet, például szakmunkásoknak, kistulajdonosoknak vagy hiva
talnokoknak könnyen azonos lehet a helye a társadalmi hierarchiában. Ennél is 
nagyobb probléma azonban szerintük, hogy a társadalmi hierarchia nem egydi
menziósjelenség, s ha a foglalkozási helyzet nominális megközelítését választják és 
osztályhelyzeteket különítenek el egymástól, akkor ez a tény jobban kifejezésre jut
hat. Végül is Erikson és Goldthorpe szerint a hierarchikus, illetve az osztályszerke
zeti megközelítés két alternatív paradigmát képvisel, amelyek között a kutatás cél
jának megfelelően kell választani.

Osztályok, rétegek, státuscsoportok: 
a hazai kutatások és alkalmazások fejlődése

E fejezet célja, hogy a társadalomtudományi kutatásokban, statisztikai nyilvántartá
sokban jelenleg használatos osztályozási rendszert, az ún. munkajelleg-csoportokat 
és a rendszer átalakítására irányuló kutatást történeti összefüggésbe helyezze.

A háború után, az ötvenes években Magyarországon, csakúgy, mint a többi ak
kori szocialista társadalomban, ideológiailag kialakított struktúrakép uralkodott, 
ami meghatározta a statisztikai nyilvántartás rendszerét. Ebben az időben a mai 
értelemben vett szociológiai kutatásokról nem lehetett beszélni, ezért az ún. két 
osztály, egy réteg modell elsősorban a korabeli statisztikákban szerepelt. Szocioló
giai értelemben ez a modell ortodox marxista megközelítést követett, a tulajdonvi
szonyok (az állami és a szövetkezeti tulajdon) közti különbségre épített. Az állami 
tulajdon a munkásosztályt jelentette, a szövetkezeti tulajdon pedig a parasztságot, 
még akkor is, ha az állami gazdaságokban paraszti munkát végzett valaki, vagy ha 
léteztek ipari szövetkezetek. A statisztikai nyilvántartások is ennek megfelelően 
mutatták be az osztály-, illetve rétegkülönbségeket.

Ennek a struktúraképnek és osztályozási rendszernek az átalakítása a hatvanas 
években indult meg Hegedűs András és Ferge Zsuzsa munkássága nyomán, és több 
évtizedes folyamat volt. A hatvanas években Hegedűs (1971) elméleti oldalról bizo
nyította, hogy a munkamegosztásban elfoglalt hely a marxi elméletben hasonlóan 
meghatározó szerepet játszik, mint a tulajdonviszonyok. Ferge (1969) empirikus 
rétegződés kutatása pedig megalapozta a napjainkban is használatos munkajelleg 
szerinti csoportosítást. Ez a kutatás tulajdonképpen azt mutatta, hogy a munkameg
osztásban elfoglalt hely a jövedelmek, a lakásszínvonal és a kulturális szint szórá
sából többet magyaráz, mint a tulajdonviszonyok szerinti osztályhelyzet. A munka
jelleg-csoportok magyarázó ereje több vonatkozásban nagyobb volt továbbá az isko



Szociológiai Szemle 1997/2. 27

lai végzettségnél, a lakóhely jellegénél, a jövedelmi szintnél. Mai szemmel nézve ez 
a kutatási eredmény, és a megközelítés, amelyből ered, lényegében összhangban 
van azzal a programmal, melyről Goldthorpe és Marshall (1992) az osztályelemzés 
kapcsán beszél, s amelynek egyik eleme, hogy olyan kategorizálást keresünk, ahol a 
függő változók szórásából minél többet tudunk megmagyarázni.

A hatvanas években, illetve a hetvenes évek elején a két osztály, egy réteg modell 
alternatívája ideológiai viták keresztüzébe került (vö. pl. Búza 1966; Wirth 1966; a 
korabeli vitákról ismertetést ad Kolosi 1974 is). A hetvenes évektől kezdődően 
azonban a ma is használatos munkajelleg szerinti csoportosítás fokozatosan általá
nossá vált a szociológiai kutatásokban és statisztikai adatközlésekben. Ebben igen 
nagy szerepe volt a KSH mobilitáskutatásainak és Andorka Rudolf mobilitási elem
zéseinek, a munkajelleg-csoportok közti mobilitás vizsgálatának (elsősorban 
Andorka 1982). Megjegyzendő, hogy Ferge eredeti csoportosítása nem különítette 
el az önállóakat, ezzel szemben a társadalmi mobilitás vizsgálatára használt séma -  
amelyet Andorka és Kemény alakított ki -  igen. Másrészt Ferge munkajelleg
csoportjai sok tekintetben részletesebbek voltak: az alcsoportoknál különváltak pél
dául a középszintű szellemiek és az irodai dolgozók, a szak- és betanított munká
soknál az anyagi termelésben és az egyéb ágazatokban dolgozók stb. (Ferge 1969: 
124-125).

Jellegzetes módon a munkajelleg-csoportokkal párhuzamosan még egy-másfél 
évtizedig fennmaradt és a statisztikai kimutatásokban megtalálható volt a két osz
tály, egy réteg szerinti modell is. A statisztikusok megteremtették a két kategorizá
lás közti átjárhatóságot, ami ugyan azzal a sajnálatos következménnyel járt, hogy a 
mezőgazdasági fizikai munkajelleg-csoportban a hetvenes években ott szerepeltek a 
termelőszövetkezetek nem mezőgazdasági munkát végző tagjai, alkalmazottai is. A 
nyolcvanas évek közepére ez módosult, a KSH elnökének 9003/1986./SK 2./KSH 
számú közleménye szerint „a társadalom osztály- és rétegtagozódásának vizsgálata 
során az alábbi öt kategóriát kell alkalmazni: I. munkásosztály, II. nagyüzemi pa
rasztság, III. értelmiség, IV. szellemi foglalkozású alkalmazott, V. kistermelő”. 
(KSH 1987: 7). Lényeges, hogy ez a szöveg már nem szövetkezeti, hanem nagyü
zemi parasztságról beszélt, ami lehetővé tette, hogy kevésbé a tulajdonviszony, in
kább a végzett munka jellege határozza meg a besorolást. A kategóriák részletes 
leírása szerint a mezőgazdasági fizikai foglalkozásúak nem tartoznak a munkásosz
tályhoz, illetve a népgazdaság bármely ágában dolgozó mezőgazdasági jellegű fizi
kai foglalkozásúak a nagyüzemi parasztsághoz tartoznak. Ez a kiadvány egyébként 
útmutatást adott a személyek és családok besorolására a „hivatalos” öt osztályos 
modellnél sokkal részletesebb sémák szerint is, amit a KSH gyakorlatában alkalma
zott 2 és 4 számjegyű jelzőszámok lehetővé is tettek. Mindez alátámasztja a hazai 
struktúra- és rétegződés-kutatásban, illetve a társadalomtudományi elemzések gya
korlatában a munkajelleg-csoportok bevezetésének meghatározó jelentőségét.
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A nyolcvanas években a Kolosi Tamás által vezetett rétegződés-modell vizsgálat 
a következő, témánk szempontjából lényeges fejezet. Ez a kutatás nem a tulajdonvi
szonyokat, nem is a munkamegosztásban elfoglalt helyet tekintette a réteghelyzet 
alapjának, hanem a társadalmi státust egy többdimenziós egyenlőtlenségi rendszer
ben elfoglalt helyzetként értelmezte, amelynek emellett másik jellemzője, hogy 
inkonzisztens. A rétegződés-modell vizsgálat során hét egyenlőtlenségi dimenzió 
mentén kialakított státuscsoportok, a rájuk épülő munkamegosztási, illetve társa
dalmi rétegek kialakítása és elemzése (Kolosi 1987) fontos eredményeket hoztak a 
társadalmi rétegződés vizsgálatok terén, de ezek a csoportosítások mégsem válhat
tak a munkajelleg-csoportok alternatívájává abban az értelemben, ahogy a munka
jelleg-csoportok tíz évvel korábban a két osztály, egy réteg modell helyére léptek. 
Ugyanez vonatkozik a nyolcvanas években kidolgozott, a szocialista társadalom 
kettős szerkezetére vonatkozó modellekre is, az L modellre (Kolosi 1986), a két 
háromszög modellre (Szelényi 1990). Ezek a modellek az akkori magyar társada
lom lényegi jellemzőjét ragadták meg, de szintén nem jutottak el (s nem is juthattak 
el, hiszen nem ez volt a tudományos céljuk, funkciójuk) az operacionalizáltság 
olyan szintjére, hogy a munkajelleg-csoportok helyett (mellett) ugyanolyan célra 
alkalmazhatók legyenek. Kolosi L modelljét alapul véve Böröcz (1989) olyan osz
tályszerkezeti modellt dolgozott ki, ahol a mások munkája feletti ellenőrzésnek, 
mint osztályképző ismérvnek, politikai és gazdasági módját különbözteti meg. To
vábbi dimenziók: az anyagi jutalmazás módja (fiztés, bér, termény, profit); a jöve
delmek költségvetési korlátja (Komái nyomán); illetve a különbségek a jövedelmek 
és juttatások terén. E dimenziók eltérő szerepet játszanak az osztályképződésben a 
szocializmus kezdeti szakaszában, a parancsuralmi tervgazdaság időszakában, illet
ve később, a második gazdaság elteijedése és a tervalkuk általánossá válása idején.

A jelenleg használatos munkajelleg-csoportok, ahogyan Ferge kidolgozta, majd 
Andorka alkalmazta őket, és ahogyan a KSH társadalomtudományi adatközléseiben 
általánossá váltak, mintegy húsz esztendősek. A leggyakrabban használt 9 csopor
tos séma mellett azonban a nyolcvanas évektől megjelent egy 18 csoportos séma is. 
Itt a vezetők kategóriája felső/középszintű és alsószintű vezetőre bomlik, az egyéb 
szellemi kategóriában megjelenik a középfokú szakalkalmazott és az ügyviteli fog
lalkozású -  hasonlóan az eredeti Ferge-féle csoportosításhoz. A legjelentősebb dif
ferenciálás azonban a szakmunkások kategóriájában figyelhető meg, ahol különvál
nak az ún. divatos ipari foglalkozásúak, a kereskedelmi-szolgáltatási foglalkozású
ak, a hagyományos vasas szakmák képviselői, a járművezetők, az építőipari foglal
kozásúak, az egyéb nehéz fizikai foglakozásúak, a könnyűipari foglalkozásúak és az 
egyéb szakképzett munkások (KSH 1986: 101-117; KSH 1994: 133-135). Ez a 
részletezés több olyan munkaerőpiaci, illetve ágazati szempont figyelembevételére 
utal, amelyek összhangban állnak a fentebbi szakirodalmi áttekintés szempontjai
val. Valójában a divatos szakmunkás-foglalkozások elkülönítésére vagy az ipari és
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a tercier munkás csoportok különválasztására már a hetvenes években is találunk 
példát (Surányi-Vita 1973). Az ehhez hasonló bontások mindenképpen lehetőséget 
adnak jellegzetes belső különbségek kimutatására akár a foglalkozási mobilitás 
szempontjából (pl. már korábban Kemény-Kozák 1971: 21-28), akár az életmód 
bizonyos vonatkozásai, mint a táplálkozási szokások tekintetében (Losonczi 1977: 
380, skk).

Nemrégiben Andorka (1995) egyik tanulmányában a rétegződéselmélet, illetve a 
munkajelleg-csoportok használhatóságát vizsgálja a magyar társadalom kutatásá
ban. Ez az írás eredetileg németül jelent meg hat évvel ezelőtt (Andorka 1990). A 
tanulmány középpontjában álló kérdések: hogyan függnek össze a strukturális vál
tozások a politikai hatalommal? mennyiben hasonló „altípusai” az ipari társada
lomnak a tőkés és szocialista társadalmak? mik a társadalmi helyzet meghatározói 
(a termelőeszközökhöz való viszony, a foglalkozás, a képzettség, a hatalom, az első, 
illetve a második gazdaságban betöltött pozíció, az életstílus)? használhatók-e az 
osztály, a réteg, a státus fogalmak a társadalmi szerkezet elemzésére? növekszenek 
vagy csökkennek a magyar társadalomban az egyenlőtlenségek? A tanulmány idő
sorokat mutat be a társadalmi rétegek jövedelmi helyzetére vonatkozóan a hatvanas 
évek elejétől a nyolcvanas évek végéig, jellemzi a -  munkajelleg-csoportoknál 
részletesebb bontású -  foglalkozási rétegeket a nyolcvanas évek közepéről származó 
időmérlegadatokkal, illetve különböző társadalmi indikátorokkal a nyolcvanas évek 
elejéről. Andorka megvizsgálja a státuscsoport-elméletet, az osztályelméletet, s a 
rétegelméletet. Megállapítja, hogy a foglalkozás és a munkahely a társadalmi hely
zetet és az életlehetőségeket nagymértében befolyásolja, még a növekvő társadalmi 
differenciálódás körülményei között is. Ezért az a végkövetkeztetése, hogy a réteg
elmélet alkalmas a magyar társadalom szerkezetének leírására és elemzésére.

Ez a tanulmány lényeges kiindulópont a jelen kutatás számára, az ott szereplő 
külső változók jól alkalmazhatók további elemzésekre. Ezekben az elvégzendő 
elemzésekben először is újabb, a kilencvenes évekből való adatokat kell használni. 
Másodszor, szükség van arra, hogy az adatokat ne csak leíró jelleggel mutassuk be, 
hanem statisztikailag is teszteljük. Harmadszor, szükség van arra, hogy ne csak 
egy, hanem több osztályozást is vizsgáljunk összehasonlító módon. Andorka a ta
nulmányban egymás mellé állítja az EGP sémát és a hazai munkajelleg-csopor
tokat, s az egyes kategóriákat megfelelteti egymásnak. Véleményünk szerint ez a 
megközelítés elnagyolt, a két osztályozás névlegesen azonos címkéi mögött eltérőek 
az elméleti megfontolások, és a kategóriák empirikus tartalma is különbözik. A 
munkajelleg-csoportok vezető kategóriája nem azonos a felső szolgáltató osztállyal, 
és ugyanígy az értelmiség kategória sem az alsó szolgáltató osztállyal; az EGP osz
tályozás szolgáltató osztályának mindkét szintjén szerepelnek vezetők is, értelmi
ségiek is. A kereskedelemben, hírközlésben, szállításban, tehát a nem termelő ága
zatokban, számos foglalkozás kerül a munkajelleg-csoportok szak-, illetve betanított
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munkás kategóriájába, amelyeket az EGP a III. rutin szellemi dolgozók alsó szint
jén helyez el.

A tervezett kutatás -  szem előtt tartva az Andorka (1995) által megfogalmazott 
kérdéseket -  statisztikailag kívánja tesztelni a jelenleg használatos munkajelleg
csoportok, illetve alternatív osztályozások használhatóságát. Ez összhangban van a 
Goldthorpe és Marshall (1992) által kialakított osztályelemzési programmal, s an
nak az empirikus munkának is folytatása, amit Ferge (1969) végzett el, amikor a 
munkajelleg-csoportokról kimutatta, hogy a társadalmi helyzetet és az életlehetősé
geket jobban meghatározzák, mint a termelőeszközökhöz való viszonyon alapuló 
osztályszerkezet. Azt feltételezzük, hogy a kilencvenes évek folyamán a magyar 
társadalomban olyan struktúrálódási folyamatok indultak meg, illetve már korábban 
megindult folyamatok gyorsultak fel, amelyek megváltoztatják a munkamegosztás
ban elfoglalt hely lényeges jellemzőit. Egyetértünk Andorkával abban, hogy a ma
gyar társadalom még nem tekinthető posztmodemnek, a társadalmi helyzetet ke
vésbé a fogyasztás és az életstílus szerinti rétegződés, inkább a munkamegosztási 
helyzet, az alkalmazás minősége, a munkaerőpiaci pozició, ágazati és szektoriális 
sajátosságok határozzák meg. Ebben a vonatkozásban viszont a posztindusztriális 
jegyek fellelhetők, abban az értelemben, ahogy Esping-Anderson tárgyalja. Mindez 
szükségessé teheti a munkajelleg-csoportok módosítását és egy új foglalkozási osz
tályszerkezet kidolgozását. Ennek irányelveit vizsgálja meg a következő fejezet.

A foglalkozási osztályszerkezettel szembeni elvárások: 
kérdések és problémák

A bevezetésben három kérdést fogalmaztunk meg, amelyek megválaszolása után (s 
az ezekre vonatkozó kutatást kívánja megalapozni ez az írás) dönthetünk afelől, 
hogy mennyiben alkalmazható a társadalmi helyzet mérésére a jelenleg használatos 
munkajelleg szerinti csoportosítás, avagy milyen módosításokra, alternativ sémák 
alkalmazására lesz szükség. Az alábbiakban részletesebben is foglalkozunk ezekkel 
a kérdésekkel, illetve az ezek kapcsán felmerülő problémákkal.

A z osztályelemzés és az érvényesség problémája

A témával foglalkozó szakirodalomban több szerzőnél is felvetődik a kérdés, hogy 
mi a szociológiai relevanciája az osztályelemzésnek. Goldthorpe és Marshall (1992) 
válasza erre az, hogy az osztályelemzés magába foglalja az osztályszerkezet, az 
osztályok közti mobilitás, az osztályhoz kötődő (class-based) egyenlőtlenségek és az 
osztályhoz kötődő cselekvés vizsgálatát. Az osztályelemzés módszerével kell kutatni 
a foglalkoztatási viszonyok által létrehozott munkaerőpiaci és termelési helyzetek
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kapcsolatát; azt a folyamatot, ahogyan egyének és családok újraelosztása megvaló
sul e helyzetek között időben; mindezek következményeit az életesélyekre, a társa
dalmi identitásra, valamint a társadalmi értékekre és érdekekre. Ennek értelmében 
nem egyszerűen osztályelméletről, hanem inkább kutatási programról lehet beszél
ni. E program keretében Goldthorpe és Marshall az osztályelemzés három követel
ményét fogalmazza meg. 1. Az osztályelméletnek pontos meghatározáson és opera- 
cionalizáláson kell alapulnia. Olyan kategorizálásra van szükség, amely a leghaté
konyabban tárja fel a vizsgált függő változók szórását. 2. Az osztályelemzésnek 
többváltozós vizsgálatnak kell lennie, mivel ez teszi lehetővé, hogy az osztályhely
zet magyarázó erejét pontosan felismerjük. 3. Az osztályelemzésnek magába kell 
foglalnia az idő dimenziót, mivel a kutatási kérdések között kiemelt szerephez jut, 
hogy veszít-e az osztályhelyzet magyarázó erejéből, avagy megőrzi azt.

Egy másik szerzőpáros, Breen és Rottman (1995a) szerint az osztályelemzés 
kettős feladat elé állítja a kutatót. Egyfelől bizonyítania kell, hogy statisztikai kap
csolat áll fenn az osztálykategóriák és a különböző más társadalmi jellemzők kö
zött; másfelől meg kell határoznia azokat a mechanizmusokat, amelyek a fenti kap
csolatokat létrehozzák. Vonatkozik ez mind az osztálykülönbségek, mind az osz
tálycselekvés, mind pedig az osztálytudat vizsgálatára. Az osztályelemzéshez kap
csolódó alapvető fogalmak tekintetében Payne (1996) ugyanazt a négy tényezőt 
emeli ki -  osztályszerkezet, osztálymobilitás, osztályhoz kötődő egyenlőtlenségek, 
osztályhoz kötődő cselekvés -, mint Goldthorpe és Marshall.

Az osztálymodellek, illetve kategorizálások érvényességének egy következő fon
tos kérdése a „nők problémája” (pl. Crompton 1993: 93-97; Breen-Rottman 1995Ó: 
162-170). Amint már szó esett róla, a foglalkozási osztályok hagyományos „férfi 
modellje” egyszerűen ahhoz a tényhez igazodott, hogy a foglalkozási szerkezetben a 
férfiak meghatározó szerepet játszottak. Ez a helyzet már a nyugati piacgazdasá
gokban is alaposan megváltozott, de a foglalkozási szegregáció, a férfiak, illetve a 
nők koncentrálódása bizonyos foglalkozásokban fennáll. Egy angol kutatás a kereső 
nők 39 százalékát az EGP III. osztályában találta (Marshall et al. 1988: 74). A nők 
Magyarországon is nagymértékben felülreprezentáltak a szellemi irodai foglalko
zási kategóriában. Ugyanakkor Magyarországra nem jellemző a nők részmunkaidős 
foglalkoztatása, ami Nyugat-Európában széleskörűen elterjedt (Blossfeld-Hakim 
1997). A kérdés itt az, hogy az osztályhelyzet mennyiben válik foglalkozási, alkal
mazási, illetve nemi pozíciók „interakciójának” következményévé.

Goldthorpe egyik újabb tanulmányában (1996) az osztályelemzés érvényességét a 
racionális cselekvés eleméletével kapcsolja össze. Az emberek céljai osztályhelyze
tük alapján érthetők meg. A célok olyan eszközök révén valósulnak meg, amelyek 
az osztályhelyzetből következő források és lehetőségek révén adódnak. Az empiri
kus példa erre az iskolai végzettség megszerzése, e tekintetben az osztálykülönbsé
gek állandónak mutatkoznak (vö. Shavit-Blossfeld 1993). Goldthorpe szerint az
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iskolai egyenlőtlenségek fennmaradása osztályhoz kötődő racionális cselekvés kö
vetkezménye: a különböző osztályok tagjai kalkulálják a befektetéseket és megtérü
léseket. Minél kedvezőtlenebb az osztályhelyzet, annál valószínűbb, hogy e kalku
láció során -  a növekvő képzési lehetőségek ellenére is -  a képzés becsült költségei 
az alsóbb osztályok tagjai számára meghaladják a várható megtérülést.

Az elmúlt évek egyik fontos vitája az osztályelemzés témájában, amely az 
f.International Sociology hasábjain folyt, szintén az érvényesség kérdését vizsgálta. 

Clark és Lipset (1991) provokatív felvetése szerint „a társadalmi osztály kulcstéma 
volt az utóbbi idők rétegződés-tanulmányaiban. Pedig az osztály egyre inkább divat
jamúlt koncepció, bár néha alkalmazható korábbi történeti időszakokra” (Clark- 
Lipset 1991: 397). Eszerint az osztályelemzés legfeljebb történeti szempontból ér
vényes, régebbi korokra, amikor a társadalmak hierarchikus jellege még erősebb 
volt, ami napjainkra szintén hanyatlásnak indult: „a gazdasági és családi hierarchi
ák sokkal kevésbé meghatározóak, mint akár csak egy-két generációval ezelőtt” 
(Clark-Lipset 1991: 401). A szerzők ezt az állítást több példával próbálják bizonyí
tani. Először, a politikai magatartás ma sokkal kevésbé osztályhoz kötődő, mint 
korábban, ami különösen a fiatalabb, az iskolázottabb és a jobb anyagi helyzetű 
választók esetében áll fenn. Az anyagi életkörülmények javulása csökkenti a hierar
chiát, a kollektivizmust és növeli az individualizmust. (Ez a gondolat megjelent a 
német szociológiában is Becknél.) Másodszor, a gazdálkodó egységek átalakulnak, 
a korábbi nagyvállalatok és a hozzájuk kapcsolódó hagyományos ágazatok szerepe 
csökken, a kisebb cégek válnak meghatározóvá a növekvő és összetettebbé váló pia
con, a gazdasági növekedés felpuhítja az osztályviszonyokat. Magasabb műszaki 
fejlettség mellett kisebb az előzetes tervezés és az adminisztratív ellenőrzés szerepe, 
a növekvő piac pedig csökkenti a helyi hierarchiákra épülő szűkkörű döntések elő
fordulását. Harmadszor, a családi és a személyközi viszonyok egyenlőbbé válnak, 
rugalmasabbak lesznek a nemi szerepek, a másfajta viselkedéssel szemben nő a 
tolerancia. A család veszít a fontosságából az iskolai és foglalkozási rétegződés te
rén, nagyobb a társadalmi mobilitás.

Clark és Lipset cikkére Hout, Brooks és Manza (1993) válaszoltak, s amellett ér
veltek, hogy az osztályok lényegesek maradnak a posztindusztriális társadalomban 
is. Szerintük a társadalmi hierarchia és az osztályhelyzet két különböző szociológiai 
koncepció, amelyeket Clark és Lipset egybemosnak. Az osztályhelyzet változatlanul 
meghatározza a gazdasági szerepeket a munkaerőpiacon, az anyagi érdekeket és az 
életesélyeket. Véleményük alátámasztására empirikus jövedelmi adatokat közöltek, 
amelyek jelentős különbséget mutatnak, mind a Wright-, mind az Erikson- 
Goldthorpe-féle osztályséma mentén. A gazdasági folyamatok kapcsán is ellenkező 
következtetésre jutnak: ha a piacon kisebb vállalkozások váltják fel a nagyobb cége
ket, ez éppen ronthatja a munkavállalók helyzetét a jövedelmek, a juttatások, a 
munka biztonsága szempontjából, amelyek mind befolyásolják az osztályhelyzetet.
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Végül Hout és munkatársai vitatják azt is, hogy az osztályhoz kötődő iskolázási és 
mobilitási esélyek különbségei csökkennének.

Nem idézzük tovább ezt a vitát (az első cikk szerzőinek viszontválaszát és más 
hozzászólásokat), inkább megfogalmazzuk saját álláspontunkat a kérdésben. Esze
rint, ha veszítene is érvényéből az osztályelemzés és az osztályhelyzet a gazdasági 
növekedéssel, az anyagi életkörülmények javulásával, a hagyományos családi hie
rarchikus viszonyok csökkenésével -  a posztszocialista társadalmakban, köztük 
Magyarországon ez a helyzet nem áll fenn. Nemrégiben egy tanulmányban indirekt 
módon éppen azzal érveltünk Treiman iparosodási hipotézisének érvényessége 
mellett, hogy az Magyarországon az elmúlt években azért mutatható ki kevésbé, 
mert a tétel az iparosodás, a gazdasági növekedés körülményei között igazolható 
(Luijkx-Róbert-Graaf-Ganzeboom 1995). Az ISSP keretében végzett nemzetközi 
összehasonlító kutatások a nőkről és a családi szerepekről pedig azt mutatják, hogy 
a hagyományos nemi szerepekre és családi munkamegosztásra vonatkozó attitűdök 
a posztszocialista országokban erőteljesebbek (Harding 1989), sőt 1988 és 1994 
között nálunk még erősödtek is (Tóth 1995). Eszerint nem állíthatjuk, hogy az osz
tályelemzésen alapuló megközelítés Magyarországon érvénytelen lenne.

Az érvényesség problémája az elméleti megfontolásokon túl természetesen konk
rét empirikus szinten merül fel, olyan kérdések esetében, mint az, hogy az ugyan
abba az osztályba tartozó személyek társadalmi presztízse azonos szintű-e, avagy 
közös-e a politikai beállítottságuk, esetleg azonos képességük van-e arra, hogy kol
lektív módon cselekedjenek helyzetük megőrzése, illetve javítása érdekében. Ez 
utóbbi két tényező, az osztálytudat, az osztálycselekvés kritériumai neomarxistának 
is tekinthetők, más kritériumok viszont neoweberiánus jellegűek, mint amilyen pél
dául az azonos értékválasztáson és preferenciákon alapuló fogyasztás.

Az empirikus kutatás számára az érvényesség kérdése a belső homogenitás-külső 
heterogenitás fogalompárjával közelíthető meg. Ez azt jelenti, hogy egy társadalmi 
csoport (jelen esetben osztály) elkülönülése más osztályoktól akkor mondható rele
vánsnak, ha az oda tartozó személyek egymáshoz közelebb vannak (belső homo
genitás), mint más osztályokhoz tartozó személyekhez (külső heterogenitás). Ez 
statisztikailag tesztelhető feladat, kérdés viszont, hogy mely fiiggő változókra vé
gezzük el az elemzést. Ha a foglalkozási osztályszerkezetre vonatkozóan keresünk 
érvényes mérést, akkor a foglalkozáshoz kötődő függő változókat kell számításba 
vennünk. A fenti elméleti megközelítések tükrében ezek lehetnek a tudásjavak 
(képzettség) és a szervezeti javak (irányító pozíció) feletti rendelkezés (Wright); az 
önálló, az önfoglalkoztató vagy az alkalmazott státus (Wright, Goldthorpe); a szer
vezeti egység mérete, a vezetési szint (beosztottak száma) (Wright, Goldthorpe); az 
alkalmazási viszony szolgáltatói vagy bérmunkás jellege (Goldthorpe); a termelő 
vagy szolgáltató szférához tartozás, a munkahely ágazata (Esping-Anderson); az 
iskolázottság és a jövedelem (Duncan).
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Lényegében hasonlóan közelített a kérdéshez Holtmann (1990), amikor különbö
ző osztálymodellek magyarázó erejét hasonlította össze német adatokon. Az osz- 
tálymodellek között némelyik a német társadalomstatisztika által alkalmazott fog
lalkozási helyzet mérésen, illetve annak különféle variációin alapult, és volt olyan, 
amely az ISCO részletes foglalkozási kategorizálásából készült, s Wright mindkét 
osztálymodelljét is vizsgálták. Két fő külső változó szerepelt az elemzésben: az 
anyagi helyzet (jövedelem) és az osztálytudat (Wright attitűd-kérdéseken alapuló 
mérésével -  Wright 1985: 146). Ehhez kiegészítésként felhasználták még a foglal
kozási presztízst, egy rétegződési önbesorolást, illetve a politikai szociológiai elem
zésekben alkalmazott bal-jobb skálát. Első lépésben megkeresték azt a német osztá
lyozást, amely a homogenitás statisztikai követelményeinek a legjobban megfelelt, s 
második lépésben ezt hasonlították össze a nemzetközi modellekkel. A jövedelem 
szempontjából az egyik német modell, az osztálytudat szempontjából pedig Wright 
második, részletesebb modellje működött a legjobban.

A foglalkozás felfogható többdimenziós jelenségként is, amelynek elkülöníthető 
egy materiális és egy kulturális metszete. Ez a különbségtétel Bourdieu (1984) el
méletére vezethető vissza, amely megkülönbözteti a kulturális és anyagi tőkét, illet
ve a kulturális és anyagi életstílust. Az alacsony státusú (szakképzetlen fizikai, me
zőgazdasági) foglalkozások nem mutatnak ebből a szempontból különbséget. A 
társadalom közepén azonban már elkülönülnek egymástól a hagyományos közép
osztályi foglalkozások (önálló kisiparosok, kiskereskedők), s az új középosztályi 
(fehérgalléros) foglalkozások; az előbbiek az anyagi, az utóbbiak a kulturális met
szetet képviselik. A foglalkozási hierarchia tetején pedig a materiális beállítottságú 
gazdasági elit (tőkések, nagyvállalkozók, menedzserek) különválik a humán beállí
tottságú kulturális (tudományos és művészeti) elittől. Eszerint a foglalkozási rang
sor alján a foglalkozások nem képviselnek sem anyagi, sem kulturális erőforráso
kat, a hierarchiában felfelé haladva azonban a foglalkozások vagy főleg anyagi, 
vagy főleg kulturális tőkék hordozóivá válnak. A feltételezés érvényessége külső, 
elsősorban anyagi és kulturális fogyasztásra vonatkozó változók segítségével vizs
gálható. Az empirikus kérdés egyfelől az, hogy a foglalkozási státus ilyenfajta meg
kettőzése növeli-e a foglalkozás magyarázó erejét, másfelől, hogy az ily módon mért 
foglalkozási státus jobban magyarázza-e az anyagi és kulturális fogyasztást, mint az 
iskolázottság vagy a jövedelem (Graaf-Ganzeboom-Kalmijn 1989).

Az érvényesség vizsgálata során tehát a különböző kategorizálások és sémák ösz- 
szehasonlítását kell elvégezni, hogy az egyes szempontok szerinti homogenitás, 
illetve heterogenitás alapján minősíteni lehessen őket. A következő elvek felülvizs
gálatára van leginkább szükség:

1. A fizikai-szellemi különbségtétel, ami a jelenleg használatos munkajelleg
csoportok esetében lényeges ismérv, noha a nemzetközi osztály sémák (Wright,
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EGP) nem elsősorban ezen az alapon differenciálnak, a fizikai és a szellemi foglal
kozások nem szerepelnek feltétlen külön kategóriákban.

2. A vezetők és az értelmiségiek közötti választóvonal kérdése, vagyis hogy ez a 
két csoport együtt vagy külön szerepeljen, illetve, ha külön szerepelnek, akkor mi a 
különbségtétel alapja. A két kategória elválasztható egymástól a hatalom dimenzió
ja mentén, s ekkor a vezető és irányító foglalkozások és a beosztott értelmiségi fog
lalkozások külön kategóriába kerülnek. Ez történik a jelenleg használatos munka
jelleg-csoportok esetében. Az EGP sémában viszont felső vezetők és magasan kva
lifikált értelmiségiek szerepelnek egy kategóriában, és alsóbb szintű vezetők, vala
mint kvázi-/fél-értelmiségiek (semi-professionals) tartoznak egy másik kategóriába. 
Egy további lehetséges metszet az, hogy az üzleti, piaci, magánszférához kötődő 
vezető és értelmiségi foglalkozásokat tekintjük együvé tartozónak, ezen belül eset
leg elkülönítve a termelő és szolgáltató ágazatot, és különválasztjuk tőlük a költség- 
vetési, közalkalmazotti szférához tartozó vezető és értelmiségi foglalkozásokat.

3. A szakmunkások, a betanított munkások és a segédmunkások közötti különb
ségtétel, ami a jelenlegi munkajelleg-csoportok jellemzője. Itt főleg a termelő és 
szolgáltató szféra, illetve az ágazati különbségek metszhetik keresztbe az eddig 
használatos csoportosítást, amint az EGP osztályozásban is történik, illetve Esping- 
Anderson megközelítése szerint is lényeges szempont.

4. Az ágazati, illetve a szektorális különbségek, illetve az alkalmazási minőség 
figyelembevétele általában, amennyiben azonos foglalkozású személyek ilyen tekin
tetben különböző kategóriákba tartoznak. Érdekes lehet ebből a szempontból az a 
metszet, amely legplasztikusabban a német foglalkozási csoportosításban jelenik 
meg az alkalmazottak esetében, a köztisztviselői, a közalkalmazotti és a magánszek
tor alkalmazottainak különválasztásával.

E gondolatmenet lezárásaként utalnunk kell még három alapvető kérdésre, 
amelyek kapcsán mind a szociológiai elemzés, mind a statisztikai nyilvántartás 
számára felvetődik az érvényesség problémája.

1. Mi a társadalmi helyzet, illetve az életesélyek vizsgálata esetében a releváns 
megfigyelési egység: a személy vagy a háztartás (család)? Ezzel a problémával ko
rábban praktikusan inkább a statisztikai nyilvántartás foglalkozott, amikor háztar
tásra vetítve közölt adatokat, a háztartások osztálybontása (munkás, paraszti, szel
lemi, nyugdíjas) mellett létezett egy „kettős jövedelmű” kategória azokra a háztartá
sokra, ahol a két kereső osztályhelyzete nem volt homogén. A szociológiai adatfel
vételek inkább személy-alapú mintákkal dolgoztak, a társadalmi helyzet adott mé
rése (osztály, réteg, státus, munkajelleg-csoport) csak a mintába került személyre 
vonatkozott. Sok esetben, ha a mintavétel háztartás-alapú volt, a háztartásfő státusa, 
réteghelyzete „képviselte” az egész családot a kutatásban. Több háztartás-alapú 
KSH adatfelvételben (pl. a mobilitás-kutatásokban) a mintába került háztartások 
valamennyi 14 éven felüli tagjáról kitöltöttek kérdőívet, de az elemzés során a sze
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mélyek jelentették a megfigyelési egységet, függetlenül attól, hogy köztük például 
házaspárok vagy szülők és velük együtt élő nagykorú gyerekek szerepeltek. A kér
dés formai kezelése tehát megoldható, bár a tartalmi probléma továbbra is fennáll: 
egy személy társadalmi helyzete, életesélyei mennyiben függnek egyéni és mennyi
ben családi ismérvektől?

2. Minden korábbi szociológiai vagy statisztikai adatfelvétel a társadalmi helyzet 
mérésekor a mintába került személy főállású foglalkozásából indult ki. Jóllehet a 
magyar társadalomban a másodállások, mellékfoglalkozások korábban is eléggé 
elteijedtek voltak, ez a réteghelyzet, a munkajelleg-csoportba sorolás szempontjából 
sokaknál azért nem jelentett problémát, mert mindkét foglalkozásuk, állásuk alap
ján ugyanoda kerültek volna. Ez persze a második gazdaságban való részvétel nem 
minden formája esetében igaz, gondoljunk elsősorban a mezőgazdasági kisáruter- 
melésre, vagy más olyan adózás alá eső, részfoglalkozásként űzhető tevékenységre, 
aminek jellegében nem kell megegyeznie a főfoglalkozás szerinti réteg- vagy osz
tályhelyzettel. Nem tudjuk, hogy az ilyenfajta inkonzisztenciák a rendszerváltás 
után megnőttek-e a magyar társadalomban. Figyelembe véve éppen az ágazati és 
szektorális tényezők fontosságáról, osztályképző szerepéről fentebb leírtakat, kérdé
ses lehet azoknak a személyeknek a besorolása, akik főállásban a termelő, másodál
lásban viszont esetleg a szolgáltató szférában dolgoznak; vagy akik főállásban al
kalmazottak, de másodállásban vállalkoznak, tehát önállóként is jelen vannak a 
munkaerőpiacon, részt vesznek a társadalmi munkamegosztásban. Ennek a problé
mának a kezelése már az adatfelvétel szintjén felmerül (fel kell tenni a megfelelő 
kérdéseket, biztosítani kell, hogy a többféle válaszok a kérdőívben kódolhatók le
gyenek). Ez a probléma már nemcsak a mérés érvényességét, hanem a megbízható
ságát is érinti.

3. Mennyiben lehet az osztályhelyzet alapja a foglalkozás, illetve az alkalmazási 
viszony a magyar társadalomban akkor, amikor az aktiv keresők aránya 35 százalé
kos (KSH Mikrocenzus 1996)? Mi a valós osztályhelyzete (vagy társadalmi státusa) 
a nyudíjasoknak: az utolsó foglalkozás, alkalmazás szerinti helyzet, avagy a nyugdí
jas státus? Ugyanez a kérdés felmerül a munkanélküliek vagy a gyes/gyed-en lévők 
esetében is. Valószínű, hogy az adatbázisnak olyannak kell lennie, amely mindkét 
megoldást lehetővé teszi, tehát tartalmaz információt a pillanatnyi gazdasági aktivi
tásról, de mindenkiről, aki valaha aktív volt a munkaerőpiacon, ismertek az utolsó 
foglalkozására, alkalmazására vonatkozó adatok is. Mivel a foglalkozási osztályozás 
független változó, amely más szociológiai, illetve statisztikai adatok bontására szol
gál, e függő változók fogják meghatározni, hogy a nyugdíjasok, illetve más inaktí
vak milyen módon szerepeljenek a kategóriarendszerben.
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Az osztályhelyzet mérése és a megbízhatóság problémája

Az empirikus szociológiai kutatás számára a mérés megbízhatósága jól ismert mód
szertani probléma. Nem kívánunk itt a témával általánosságban foglalkozni (erre 
vonatkozóan lásd Kolosi et al. 1993; Léderer 1994; Róbert 1994). A következőkben 
csak azokra a megbízhatósági problémákra utalunk, amelyek az osztályhelyzet mé
réséhez kapcsolódnak.

A kiindulópont természetesen a foglalkozás mérése. Az erre vonatkozó kérdés 
azonban nem a foglalkozási kategóriákat tartalmazza, hanem a végzett tevékenység 
minél részletesebb leírását kéri. A kapott válasz alapján kerül sor a foglalkozás 
részletes kódolására, átalában 4 számjegyű nominális kódok formájában. A hazai 
statisztikai gyakorlat a nyolcvanas évektől alkalmazza a FEOR-t (Foglalkozások 
Egységes Országos Rendszere), amely a részletes foglalkozási mérés követelménye
inek megfelelt, de olyan különbségtételen (1-sel kezdődő fizikai, 2-sel kezdődő 
szellemi foglalkozások) alapult, aminek érvényessége inkább ideológiai, semmint 
szociológiai megfontolást sejtet. A kilencvenes években a hazai statisztikai gyakor
lat fokozatosan áttért a nemzetközi foglalkozási mérési gyakorlatra, az ISCO 
{International Standard Classification o f Occupations) alkalmazására. Ez konkré
tan az ISC088-at jelenti, amely a korábban használatos ISC068-at váltotta fel. A 
két ISCO közötti különbségekre itt nem térünk ki, az ezek megbízhatóságára vonat
kozóan készült elemzésre utalunk csak (Ganzeboom-Treiman 1996).

A részletes foglalkozási kódolásból minden esetben átkódoló program segítségé
vel jutunk el a foglalkozási csoportokhoz vagy osztálysémához. Ez a program a 
foglalkozásokat sorolja be, s nem azok betöltőit (összhangban az elméleti megfonto
lásokkal). Az empirikus kísérletek azt mutatják, hogy ha a részletes foglalkozási 
kódolásból származó osztályozást és az ugyanazokat a kategóriákat tartalmazó köz
vetlen rákérdezésből adódó osztályozást összehasonlítjuk, az eredmény nem lesz 
azonos, magyarán a két változó kereszttáblájában az esetek bizonyos hányada nem a 
főátlón helyezkedik el. Úgy gondoljuk, hogy ha a foglalkozás kérdezése és kódolása 
megfelelően történt, akkor az előbbi eljárással megbízhatóbb méréshez jutunk. Ha a 
foglalkozás tartalmának, jellegének leírása valóban részletesen megtörtént, mindig 
van lehetőségünk arra, hogy visszatérjünk az eredeti kérdőívhez és pontosítsuk, 
javítsuk a kódolást. Ideális esetben, ha elegendő pénz és idő állna rendelkezésre, 
még arra is lehetne gondolni, hogy a foglalkozások kódolását két személy végezze 
egymástól függetlenül, s az eltéréseket a kutató külön felülvizsgálná. Erre a kérdés
re még visszatérünk a nemzetközi összehasonlíthatóság kapcsán. Itt csak azt hang
súlyozzuk, hogy a foglalkozás pontos és részletes kérdezése, a kérdezők erre való 
külön felkészítése, illetve a foglalkozásra vonatkozó kérdés erre külön kiképzett 
kódolókkal való kódoltatása alapvető a foglalkozás mérésének megbízhatósága 
szempontjából.
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Mint erről már szó esett, az osztályhelyzet nem vezethető le kizárólag a foglalko
zásból. Az átkódoló programok, amelyek a részletes foglalkozási kódolás alapján 
létrehozzák az osztály változót, felhasználnak még néhány további információt, 
amelyek kapcsán a mérés megbízhatósága szintén felmerül. Ilyen például az önálló
ságra vonatkozó változó, ahol bizonyos esetekben valóban nehéz eldönteni, hogy mi 
a státusa egy vállalat menedzserként alkalmazott vezetőjének, aki egyben résztulaj
donosa is a cégnek. A szociológiai mérés megbízhatósága kérdéses a vezetési szint, 
a beosztottak száma, a vállalatnagyság (alkalmazottak száma) tekintetében is. 
Ugyanígy gondot okozhat annak eldöntése, hogy egy vállalat vagy munkaadó a ma
gán- vagy nem a magánszférában működik, hiszen a vegyes tulajdoni formák kü
lönféle változatai alakultak ki társadalmunkban. Mivel ugyanaz a cég igyekszik 
több lábon állni, működhet egyszerre a termelő és a szolgáltató szférában, vagy ér
dekelt lehet egynél több gazdasági ágazatban. Azok a tényezők tehát, amelyek a 
foglalkozási osztályhelyzet meghatározásánál az elméleti szempontok szerint felme
rülnek, a mai magyar társadalomban sokszor nem egyértelműen, csak kétes meg
bízhatósággal mérhetőek. Ezért nagyon fontos, hogy a kutató pontosan definiálja 
ezeket a fogalmakat, illetve hogy a kérdezők megfelelően fel legyenek készítve. Egy 
résztulajdonos esetében például elégséges lehet az, hogy az illető nem kizárólag 
alkalmazott. De köthető ez a kérdés a tulajdoni hányad nagyságához is (ez viszont 
újabb kérdést jelent, aminek ebben az esetben szerepelnie kell a kérdőívben). (A 
TARKI menedzser-vizsgálatában a megkérdezett 1000 főből 271 lő rendelkezett az 
általa menedzselt vállalatban tulajdoni hányaddal, közülük 43 fő 50 százalékos 
vagy nagyobb hányaddal.) Szükséges lehet a munkáltatóval kapcsolatban a tulaj
doni formára, illetve a gazdasági szférára vonatkozóan is kiegészítő kérdéseket fel
tenni a kérdőívben a megfelelő besorolás érdekében. Ezzel kapcsolatban persze egy 
másfajta megbízhatósági probléma merül fel, nevezetesen, hogy a megkérdezett 
képes-e hiteles választ adni az ilyen kérdésekre. Ugyanez a probléma a vállalat- 
nagyság változóval is, ami a beosztottak száma mellett használatos. A megbízható
ság szempontjából talán az a legjobb megoldás, ha a kutatás rögzíti a munkáltató 
céget, intézményt név szerint, a pontos foglalkozáshoz hasonlóan egy több
számjegyű részletes kóddal, s aztán a kutató más statisztikai forrásokból rendeli 
hozzá ehhez a kódhoz a számára szükséges makro-információkat. (Ez a megoldás 
persze egyfelől sértheti az adatfelvétel anonimitását, másfelől újabb költség- és 
időigényes kódolási eljárást tesz szükségessé.) Végül a beosztottak száma a közvet
len, illetve a közvetett beosztottak kapcsán jelent gondot, amikor nem lehet tudni, 
hogy egy igazgató néhány közvetlen alárendeltjét irányítja avagy az egész gazdasági 
egységet.

Ez a tanulmány nem vállalhatja, hogy e megbízhatósági problémákkal kapcso
latban végérvényesen állást foglaljon, pusztán jelezni kívánta a felmerülő gondokat.
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A nemzetközi összehasonlíthatóság követelménye

A nemzetközi összehasonlíthatóság követelményének az a legnagyobb csapdája, 
hogy a hazai sajátosságok szempontjából érvényes megoldások nem feltétlenül azo
nosak azokkal a meghatározásokkal, amelyeket más országokban alkalmaznak 
ugyanazokra a kérdésekre. így az érvényesség és a nemzetközi összehasonlíthatóság 
követelményei egymással szembe kerülhetnek. Jellegzetes példa erre az, ahogyan az 
ISCO nemzetközi kódrendszerét a KSH a hazai foglalkozási sajátosságokhoz igazí
totta (FEOR93, FEOR94), amikor is szinte minden ISCO kód valamilyen más tar
talmat kapott a FEOR-ban.

Egy másik eset a foglalkozások, illetve az egyének besorolásának különbsége. Itt 
igen lényeges mérési kérdésről van szó, amit néhány példával lehet megvilágítani. 
Egy tanító például a részletes foglalkozási kódja alapján kerül az értelmiségi 
(esetleg alsó értelmiségi) kategóriába -  függetlenül attól, hogy megvan-e a felsőfo
kú végzettsége. Hasonlóképpen a fizikai foglalkozások esetében is a részletes fog
lalkozási kód adja meg, hogy valaki a szakképzett vagy nem szakképzett kategóriá
ba kerül, nem pedig az, hogy van-e szakmunkás képesítése. A foglalkozási osztá
lyozás nemzetközi gyakorlatában az iskolázottság a foglalkozáshoz kapcsolódó jel
lemző, nem pedig a mintába került egyes kérdezettek jellemzője. A jelenleg nálunk 
használatos munkajelleg-csoportosítás kialakítása nem eszerint az elv szerint tör
tént. Például a képesítés nélküli pedagógus nem kerül az értelmiségi kategóriába, 
illetve ugyanolyan foglalkozási kóddal kerülhet egy személy szakmunkás vagy be
tanított munkás kategóriába az iskolázottsága alapján. Ez az eljárás nem felel meg a 
nemzetközi összehasonlíthatóság követelményének, jóllehet a szociológiai érvé
nyesség szempontjából nyilván lehet érvelni e gyakorlat mellett. A teljes igazság 
kedvéért azt is meg kell jegyezni, hogy az egyéni iskolázottság figyelembevétele az 
osztályséma kialakításakor nem ismeretlen a nemzetközi gyakorlatban sem. Az 
EGP kategorizálás valóban nem veszi figyelembe az iskolázottságot, a Wright-féle 
neomarxista osztályozás azonban igen, hiszen Wright szerint a tudásjavak feletti 
egyenlőtlen rendelkezés az egyik lényeges osztályképző ismérv. E kérdésekben itt 
ismét nem kívánunk állást foglalni, csak jelezzük a problémát.

A nemzetközi összehasonlíthatóság kapcsán végül két egymással vitatkozó állás
pontra szeretnénk utalni. Egyfelől -  éppen a hivatkozott Esping-Anderson gondo
latmenet kapcsán -, amennyiben a társadalom strukturális viszonyait kevésbé a 
(„fordi”) iparosodási folyamatok, s inkább a („Ford utáni”) intézményi jellemzők 
befolyásolják, akkor ez utóbbiak növekvő különbözőségei miatt a nemzetközileg 
összehasonlítható foglalkozási osztályozások kialakítása egyre nehezebb feladattá 
válik. Másfelől viszont ma Nyugat-Európában, az Európai Közösség keretei között 
komoly erőfeszítések történnek az intézményi korlátok elmozdítására, a nemzetál
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lamok intézményi viszonyainak nemzetközivé tételére. Ez viszont a nemzetközileg 
összehasonlítható osztályozások könyebb kialakításának irányába hat.

Befejezés: egy empirikus kutatás vázlata

A nemzetközi szakirodalom az osztályelemzés reneszánszáról beszél. Úgy tűnik, 
részben valóban új szempontok és megközelítések figyelhetők meg, s a szerteágazó 
empirikus kutatások után, mellett érezhető legalábbis egyfajta igény és próbálkozás 
arra, hogy a társadalmi szerkezetről való osztályszempontú gondolkodás fonalát 
egyes, ebben a tanulmányban is hivatkozott szerzők újból felvegyék. Másrészt vi
szont emlékezhetünk Dahrendorf gondolatára (idézi Kolosi 1987: 9), miszerint a 
társadalomtudósok hol az egyenlőtlenségek eredetéről, hol osztályképződésről, hol 
rétegződéseléméletről beszélnek -  miközben a probléma ugyanaz.

Szándékunk -  a munkajelleg-csoportokra építő kategorizálás átalakításával -  egy 
foglalkozási osztályszerkezet kidolgozására irányul. Azért használjuk ezt a 
„címkét”, mert egyfelől a foglalkozás kifejezi a munkamegosztásban elfoglalt hely 
fontosságát. Ezzel nem kívánjuk ennek az ismérvnek az elsőbbségét tételezni más 
rétegképző (vagy osztályformáló) tényezőkkel szemben. Fenn kívánunk tartani vi
szont bizonyos folytonosságot a korábbi kategorizálással kapcsolatban, továbbá az 
az egyszerű és gyakorlatias megfontolás is szerepet játszik, hogy a kutatási cél nem 
egy komplex tipológia megalkotása, hanem csupán olyan séma kidolgozása, amely 
könnyen operacionalizálható, szociológiai adatfelvételekben, statisztikai kimutatá
sokban jól használható. Másfelől viszont az osztály kifejezés arra utal, hogy még
sem csupán a foglalkozásról van szó, a munka jellegéről, hanem néhány ehhez szo
rosan kapcsolódó tényezőről, mint a szervezeti ellenőrzési viszony (Wright), az 
alkalmazási viszony (Goldthorpe), a közszolgálati vagy magánszféra, a „fordi”, 
illetve „Ford utáni” szektorális különbségek (Esping-Anderson), amelyek viszont a 
bemutatott nemzetközi szakirodalom tükrében inkább osztályjellegű különbségeket 
hoznak létre a társadalom tagjai között.

Mindez érthetővé teszi azt is, hogy miért tesszük teljes mértékben zárójelbe en
nek a kutatásnak az esetében a társadalmi helyzet meghatározásának másik módját, 
azt a megközelítést, amely a foglalkozási presztízshez vagy a társadalmi-gazdasági 
státus-index típusú mérésekhez kapcsolódik. A legfontosabb kizáró ok nem elméleti 
jellegű, hanem a fenti gyakorlati megfontolásból ered. A két alternatív paradigma 
közül azért választjuk a nominális foglalkozási osztályszerkezetre vonatkozó meg
közelítést, s nem a graduális hierarchikus mérési módot, mert nem többváltozós 
elemzéshez, hanem szociológiai, statisztikai adatközléshez kívánjuk a megfelelő 
eszközt kialakítani.

A tervezett empirikus kutatást olyan adatbázison kell elvégezni, amelyben a tár
sadalmi helyzet különböző, a tanulmány során körüljárt ismérveire, illetve a lehet
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séges külső változókra vonatkozóan megfelelő információk állnak rendelkezésre. 
Alapvető igény a részletesen kódolt foglalkozási változó, s a megfelelő adatok az 
ágazatra, a szektorra, az alkalmazottak, beosztottak számára stb. vonatkozóan. A 
foglalkozás részletes kérdezése, illetve kódolása lehetővé teszi, hogy ugyanaz az 
empirikus információ többféle osztályozás, csoportosítás alapjául szolgáljon, előál
líthatok legyenek az ismert munkajelleg-csoportok, az EGP osztályozás, Wright 
osztálysémája, illetve egy új foglalkozási osztályszerkezet változó is. A részletes 
foglalkozási kódolás időigényessége és költségessége miatt nem általános a hazai 
szociológiai adatfelvételekben. Többnyire a KSH-ban és a TARKI-ban használják 
ezt a módszert. Tekintettel arra, hogy a KSH adatbázisai elemszámúkat tekintve is 
kiemelkednek a hazai társadalomtudományi elemzések céljára elérhető források 
közül, célszerű a foglalkozási osztályszerkezet kidolgozására vonatkozó empirikus 
kísérleteket ottani adatokon elvégezni.

A kutatás a következőképpen épül fel:
1. A megfelelő adatbázis összeállítása. Erre a célra a KSH 1992-93-as mobilitás, 

illetve életmód adatállományai szolgálnak.
2. Az elérhető információk alapján különféle dimenziók kidolgozása a faktor- 

elemzés módszerével. Ezek a dimenziók felölelik a képzettséget (formális iskolá
zottság, szakképzettség); az anyagi helyzetet (pl. tartós fogyasztási cikkekkel való 
ellátottság, megtakarítások); a kulturális fogyasztást (szabadidős aktivitások, kultu
rális javak megléte) stb. Ezek a dimenziók szolgálnak majd a foglalkozási osztály
szerkezet érvényességének vizsgálatára.

3. Az adatbázis átalakítása olyan aggregálás, aminek során a megfigyelési egy
ség a személyekről áttevődik a részletes foglalkozásokra. Ennek eredményeképpen 
minden foglalkozási kód egy külön eset lesz.

4. A foglalkozásokhoz hozzárendelt meghatározott információk alapján a 
klaszterelemzés módszerével a foglalkozási osztályszerkezet kialakítása. Ezek az 
információk a foglalkozáshoz, alkalmazáshoz, munkaerőpiaci helyzethez kapcsoló
dó adatok, mint például ágazat (Esping-Anderson alapján), szektor (állami vagy 
magán), állománycsoport (pl. szakmunka, betanított munka, segédmunka), alkal
mazottak száma stb.

5. Visszatérés a személyi szintű adatbázisra, a foglalkozási osztályszerkezet 
előállítása a kérdezettek szintjén.

6. A hagyományos munkajelleg-csoportok, illetve más nemzetközi osztályozások 
előállítása a személyek szintjén, majd pedig mindezen kategorizálások (beleértve az 
új foglalkozási osztályszerkezet változót is) összehasonlítása a külső dimenziók 
(képzettség, anyagi helyzet, kulturális fogyasztás stb.) mentén a varianciaelemzés 
módszerével. Az egyes kategorizálások érvényességének vizsgálata annak alapján, 
hogy melyik-melyik mennyit magyaráz a külső változók szórásából.
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Végezetül még egy megjegyzést kell tennünk arra vonatkozóan, hogy a mobilitás 
folyamata hogyan függ össze az osztályhelyzettel. Korábban általános volt az a vé
lemény, hogy a társadalmi szerkezetre vonatkozó kutatásnak meg kell előznie a 
mobilitás vizsgálatát. Előbb szükségünk van egy osztály- vagy rétegmodellre, s az
tán tudjuk majd a különböző helyzetek közti mobilitást vizsgálni. Az itt áttekintett 
elméleti irodalom (különösen Goldthorpe-Marshall 1992, vagy Esping-Anderson 
1993, de éppenséggel Weber eredeti, a társadalmi osztályra vonatkozó meghatáro
zása) alapján azonban mintha a mobilitás elemzése hozzájárulhatna az osztályhely
zet érvényességének vizsgálatához. Eszerint a származási háttér, a szülők foglalko
zásának, iskolázottságának belső homogenitása, illetve külső heterogenitása a kü
lönböző osztálysémák tükrében szintén vizsgálandó lenne, csakúgy, mint az egyes 
osztályok stabilitása a karrier-mobilitás szempontjából. Mindezek a szempontok 
szintén hozzájárulnának a kategorizálások érvényességét illető állásfoglaláshoz.
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Róna-Tas Ákos Böröcz József

FOLYAMATOSSÁG ÉS VÁLTOZÁS 
AZ ÁLLAMSZOCIALIZMUS UTÁNI BOLGÁR, CSEH, 
LENGYEL ÉS MAGYAR ÜZLETI ELITBEN*

Örökségek: az államszocializmus és előzményei

Az emberek maguk csinálják történelmüket, de nem szabadon, 
nem maguk választotta, hanem közvetlenül készen talált, 
adott és örökölt körülmények között csinálják. Valamennyi 
holt nemzedék hagyománya lidércnyomásként nehezedik 
az élők agyára.

Kari Marx: Louis Bonaparte Brumaire tizennyolcadikája. 
(MÉM8, 1962: 105.)

Tanulmányunkban azt igyekszünk kifejteni, hogy a poszt-államszocialista átalaku
lás mozgáspálya-korlátai bizonyos mértékben az egyéni élettörténetek kötöttségei
ben és mozgáspálya-korlátaiban gyökereznek. E kapcsolat bizonyítása céljából 
megvizsgáljuk, kikből verbuválódott az államszocializmus utáni üzleti elit Bulgári
ában, Csehországban, Lengyelországban és Magyarországon.

A „posztkommunista átmenetről” folytatott viták központi témája a folyamatos
ság és a változás. A kelet-közép-európai államszocialista politikai berendezkedés 
bukásának mámoros napjaiban sokan hitték, hogy lehetséges a múlttal való szakí
tás. Forradalmi elképzelések születtek, miképpen lehetne életerős kapitalista rend
szerré átalakítani az érintett országok betegeskedő szocialista rendszerét. Hét évvel 
a Szolidaritás választási győzelme után, amely az első nem párt által vezérelt kor
mányzatot juttatta hatalomra az akkor még létező szovjet blokkon belül, nagyon 
kevesen osztják azoknak a régi szép napoknak az optimizmusát. A megmaradt 
külföldi eladósodottságtól az iparszerkezeten át az utódpártoknak a hatalomba való 
visszatéréséig igen sok minden emlékeztet még ma is a közelmúltra.

Ugyanakkor, aki csak egy kicsit is ismeri e régió múltját, könnyen fölfedezheti a 
történelmi kontinuitás másféle szálait. Közép-Európa országai sok tekintetben arra 
a pályára tértek vissza, amelyről 1948-ban letérítette őket a kommunista hatalomát
vétel (Janos 1994; Good 1994). Ha visszalapozunk a régió gazdaságföldrajzában,

* Köszönettel tartozunk Fodor Évának az adatelőkészítésben nyújtott szíves segítségéért és 
Alya Guszevának a táblázatok összeállításáért.
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rögtön szembeötlenek a fejlettség-lemaradás mintái. Gazdaságilag ma is azok az 
országok a legsikeresebbek, amelyek már 1948 előtt is sikeresebbek voltak. A két 
háború közötti időszakban ezek az országok gazdaságilag Németországhoz kötőd
tek, és most ismét szoros gazdasági és kulturális kapcsolatokat építenek ki erős 
nyugati szomszédjukkal és az Európai Közösséggel. A régió keleti és déli szélén 
fekvő, már az államszocializmus előtt is szegény országoknak most ismét súlyos 
elmaradottsággal kell szembenézniük.

Az 1948 előtti és utáni kontinuitások egyaránt élénk politikai viták tárgyát ké
pezték ezekben az országokban. Az 1989-es politikai változások során az egyik 
legfőbb téma a múlthoz való visszatérés volt. Előtérbe kerültek a maguk országában 
olyan „történelmi” figurák, mint Masaryk, Pilsudski, Horthy és Sztambolijszki. 
Ismét színre léptek egyes 1948 előtti politikai pártok, és új életre kelt sok régi in
tézmény is. Az államszocialista örökség körül is szenvedélyes viták dúltak. Volt, 
ahol a kommunista rezsimek által elkövetett törvénytelenségek felelőseinek a meg
büntetését követelték, másutt az keltett riadalmat, hogy a fürgébb pártfunkcionáriu- 
sok hirtelen magánvállalkozóvá váltak, de az államszocialista örökség körül min
denütt nagy huzavona és végtelen viták alakultak ki.

Maga az a tény, hogy meg tudjuk különböztetni az államszocializmus és az azt 
megelőző korok örökségét, arra utal, hogy a változások nagyon is valóságosak. 
Senki sem állíthatja komolyan, hogy Kelet-Közép-Európa országai ma ugyanolya
nok, mint nyolc vagy pláne negyvennyolc évvel ezelőtt voltak. Nem azt akarjuk 
mondani, hogy mélyreható és gyors társadalmi változások ab ovo lehetetlenek vol
nának. Az az álláspontunk, hogy a poszt-államszocialista átalakulásban lezajlott 
változás nem egységes folyamat, hanem „különféle indulók hangjaira masírozó 
folyamatok” összessége (Dahrendorf 1990). Az idő belső jellemzője ezeknek a fo
lyamatoknak. A társadalmi élet egyes aspektusai gyorsan változnak, mások viszont 
kényelmesebb tempóban. A törvények, a rendelkezések, a kormányok -  vagyis a 
formális intézmények -  egyik napról a másikra is átalakulhatnak. A szokások, a 
baráti kapcsolatok, a lakóhelyi minták, a műveltségi viszonyok viszont sokkal las
sabban változnak. Még egy látszólag egységes folyamat is különböző időskálákat 
foglalhat magában. Például az üzletek, a kocsmák és az éttermek privatizációja 
gyorsan lezajlik, de a nagyvállalatok privatizációja már lassabban megy. Az esemé
nyek eltérő ütemben bontakoznak ki. Ez aligha okoz meglepetést a történészeknek, 
akik jól tudják, hogy léteznek hosszan tartó folyamatok, míg mások mozgalmasab
ban, gyorsan zajlanak le (Braudel 1980; Isaac-Grifím 1989). A különféle időskálá
kat az teszi érdekessé, hogy az eltérő tempójú folyamatok összekapcsolódnak. Az 
egyikben végbemenő változás sebessége és iránya a többiben végbemenő változástól 
fiigg.
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Egyéni élettörténetek és kontinuitás

A neoklasszikus institucionalizmust, amely az államszocializmus utáni átalakulásra 
vonatkozó elképzelések egyik fontos intellektuális modellje, nem érdekli a történe
lem, nem foglalkoztatják a kontinuitások. E a nézőpontból a poszt-államszocialista 
átalakulás nem más, mint két egyensúlyi pont, két gazdasági struktúra vagy rend
szer közötti átmenet. A kulcsintézmények kiépíthetők, a többi pedig beáll a sorba, 
ahogy az egész társadalom követi a modern kapitalizmus funkcionális imperatívu
szait. ' Az egyének a jövőt illető elvárásaik, nem pedig múltbeli tapasztalataik alap
ján cselekszenek (Krugman 1991). Ha a megfelelő intézmények és ösztönzések a 
helyükön vannak, akkor az emberek a megfelelő irányú elfoglaltságot választják 
maguknak. E megközelítés szerint az embereket azok az eszköz jellegű vagyonfor- 
mák, azok a (humán, társadalmi vagy pénzügyi) „tőkék” és azok az eszközök jel
lemzik, amelyeket képesek használni, megszerezni, megosztani és áruba bocsátani 
az általuk választott célok elérése érdekében, feltéve, hogy ezt meg is teszik, így 
reagálva a változó lehetőségekre.

Ez a megközelítés azonban figyelmen kívül hagyja, hogy a mentalitás, a szaktu
dás és a társadalmi kapcsolatok hálózata nem ennyire rugalmas. Az emberek ritkán 
változtatják meg a korai szocializáció során kialakult, mélyen gyökerező értékrend
jüket. Csak nagyon kivételes esetekben fordul elő, hogy nagyhirtelen hátat 
fordítanak megszokott gondolataiknak, vagy hogy egyik napról a másikra új kész
ségekre tesznek szert, különösen, ha e készségek szóban nem könnyen kifejezhetők, 
és ha erősen kötődnek az egyén személyiségéhez. Ugyanígy nem valószínű, hogy 
tömegesen cserélnék le barátaikat és ismerőseiket. A poszt-államszocialista társa
dalmakban jelentkező kontinuitás nagy része visszavezethető az egyéni élet ezen 
korlátáira.

Az első kommunista vezetők egyébként nagyon is tudatában voltak e megkötött
ségeknek. Ugyanolyan forradalmi hevület által vezettetve, mint amilyen a mai tár
sadalomformálókban is buzog, kísérletet tettek ezeknek a kontinuitásoknak a fel
számolására. A helytelen osztálytudatú emberek elszigetelése és semlegesítése, az 
átnevelés és az ideológiai megdolgozás, a ki- és áttelepítések, a szakszervezetektől a 
bélyeggyűjtőkig az összes formális szervezet felszámolása vagy szigorú irányítás alá 
vonása -  mind-mind azt célozta, hogy „a múltat végképp eltöröljük”. Tanulmá
nyunk egy ik célja annak megmutatása, hogy még ezek a legkíméletlenebb erőfeszi- 
tések sem vezettek teljes sikerre.

De vajon az a következtetés vonható-e le ebből, hogy az államszocializmus örök
sége oly mélyen gyökerezik és oly mélyen bele van ágyazódva több száz év törté
nelmébe, hogy bármilyen változás csupán kis hullámfodor egy hatalmas óceán fel
színén? Hogy hiábavaló minden igyekezet a hirtelen változtatásra? Az úgynevezett 
kultúrhistorikus megközelítés képviselői épp így látják a dolgot (Jowitt 1992;
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McDaniel 1996). Előszeretettel hivatkoznak a kultúrára, amely csak csigatempóban 
változik, ha ugyan egyáltalán megváltozik. A neoklasszikus institucionalizmus a 
jövőbe tekintő racionális döntéshozóknak tekinti az embereket, ezzel szemben a 
kultúrhistorizmus szélsőséges változata úgy látja, hogy az emberek csakis a múlt 
felé fordulnak. Saját kultúrájuk foglyai, és kizárólag azt teszik, amit a „hagyomány” 
diktál nekik. A gyakran nagy erudícióval kifejtett kultúrhistorikus álláspont azon
ban ritkán meggyőző. A kultúrhistorikusok gyakran elkövetik azt a hibát, hogy 
szelektálnak a múlt hagyományából, és így szőnek a jelenig elvezető hézagmentes 
interpretációt. Ezek általában holisztikus magyarázatok, melyek szerint a történe
lem és a kultúra, közelebbről nem részletezett mechanizmusok révén, egységes és 
osztatlan erőként hat.2

Az evolucionista teoretikusok e két álláspont között igyekeznek egyensúlyozni 
(Poznanski 1996; Murrell 1993). Egyfelől szembenállnak a kultúrhistorikusok 
hólizmusával, másfelől egyetértenek ugyan a neoliberális institucionalistákkal ab
ban, hogy az egyének az elemzés megfelelő egységei, de szkeptikusan fogadják az 
irányzat hiperracionalizmusát. Meggyőződésük, hogy a jövő inherens módon előre- 
jelezhetetlen, s így a stratégiai cselekvés nem támaszkodhat valamiféle, a jövővel 
kapcsolatos valószínűségszámításra, amelyet a neoklasszikus közgazdászoknak oly 
kedves racionális cselekvők állítólag szem előtt tartanak (Hayek 1978; Schumpeter 
1934; O’Driscoll-Rizzo 1985). Az emberek azonban nem így, hanem sokkal inkább 
a próba-szerencse, az utánzás és alkalmazkodás, a felfedezés és újítás módszereivel 
„dolgoznak”, tanulás révén lassan tökéletesitve viselkedésüket (Alchian 1950; 
Nelson-Winter 1982; Nelson 1995). Múltbéli tapasztalataik, nem pedig jövőbeni 
elvárásaik alapján cselekszenek, így a múlt válik elsődleges jelentőségűvé. Ismere
teik gyakran kimondatlanok, implicitek, személyesek (Polanyi 1962), és gyakran 
csak a megszokásra, a „puha intézményekre”, sőt a kulturális keretekre támaszkod
nak (Poznanski 1992; Pelikán 1992; North 1992; Denzau-North 1994). Az evoluci
onisták a decentralizált spontán folyamatokat részesítik előnyben és konzervatív 
politikai álláspontra helyezkednek.

Az evolucionisták helyesen mutatnak rá a neoliberális modell hiányosságaira és 
a társadalmi változás realisztikusabb leírását kínálják. Szintén helyesen hangsú
lyozzák a gazdasági élet dinamizmusát, szemben annak kiegyensúlyozó tendenciái
val. A mi megközelítésünk sok gondolatot átvesz az evolucionistáktól, de nem fo
gadjuk el a spontán folyamatokkal kapcsolatos vélekedésüket. Talán túlságosan 
optimisták a tanulást illetően is. A tapasztalatokból való tanulás nem mindig vezet 
az optimális megoldás irányába (lásd pl. Dawes 1988; March 1991). Ráadásul az 
evolucionisták ritkán tartják magukat a hangoztatott módszertani individualizmus
hoz. Gyakran foglalkoznak szervezetekkel vagy egész gazdaságokkal, s csak ritkán 
az egyénekkel. Ez is közrejátszik abban, hogy mi most az egyéni élettörténetek felé 
fordulunk.
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Az elitek élettörténetei

Az élettörténetekről szólva nem foglalkozunk az egyéni életek általános koherenciá
jával, értelmével, illetve narratíváival (Bourdieu 1987). E tanulmányban inkább azt 
a néhány mechanizmust igyekszünk azonosítani és boncolgatni, amely fontos sze
repet játszik a gazdasági elitek kiválogatódásában.

Az elit tagjainak élettörténete mindig figyelemre méltó. Az elit hatalommal ren
delkezik, ezért társadalmi jelenléte különös súllyal bír. Hogy az elit tagjainak élet- 
története mennyire fontos, azt világosan bizonyítja az a felfokozott figyelem, amely 
a politikai elit tagjainak karrierjére irányul a választási kampányok idején. A gaz
dasági elit tagjainak élettörténete viszont már sokkal kevésbé áll a nyilvánosság 
reflektorfényében, jóllehet ezeknek az embereknek a kezében legalább akkora hata
lom van, mint a politikusokéban. Ha megértjük, miféle élettörténetek vezetnek egy 
gazdasági elitbéli pozícióhoz, akkor az kétféle módon is betekintést nyújt a törté
nelmi kontinuitásokba. Először is -  a felső rétegek kiválasztódási mechanizmusai
nak feltárása rávilágít a gazdaságban működő allokációs mechanizmusra. Ez érin
teni fogja a régióban az átalakulás elosztási mechanizmusaival kapcsolatos, elmér
gesedett politikai vitákat is. Másodszor pedig -  mivel a gazdasági elitek meghatá
rozó szerepet játszanak ezekben a most kialakuló, új gazdaságokban, összetételük
ből következtetni lehet arra, hogy miképpen irányítják most és a jövőben a vállala
taikat, s így arra is, hogy milyen befolyással lesznek a gazdasági intézmények to
vábbi fejlődésére.

Gondolatmenetünk összefoglalása

Négy ország, Bulgária, Csehország, Lengyelország és Magyarország adatainak be
mutatásával azt fogjuk kifejteni, hogy a felszíni különbségek ellenére meglepően 
azonos mind a négy országban a gazdasági elit verbuválódásának folyamata. Ezek 
az erős és majdnem azonos mechanizmusok kapcsolják össze az egyén múltját és 
jelenét, valamint az államszocializmus előtti és alatti közös múltat a kollektív je
lennel.

A történelemnek az élettörténetekre redukálásával figyelmen kívül hagytunk egy 
sor olyan tényezőt, amelyet nem lehet az egyénekhez kapcsolni. Az ország földrajzi 
elhelyezkedése, mérete vagy iparszerkezete például mind olyan elem, amelyet nem 
lehet ebben a fogalmi keretben vizsgálni. Következtetésünk erejét csökkenti, hogy 
nem tudjuk, az egyéni élettörténetekben megfigyelhető kontinuitás mekkora szere
pet játszik az egyéb tényezőkhöz viszonyítva.
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Elmélet és hipotézisek

„ Tapadósság ” és útfüggés

Legfontosabb elméleti állításunk az, hogy a gazdasági elitek verbuválódását mind 
az államszocialista időszakban, mind pedig az azt megelőző korban gyökerező gon
dolkodásmód, szaktudás és kapcsolatrendszer befolyásolja. Ezek a társadalmi jel
lemzők tipikusan az egyes egyénhez tapadó, nagy tehetetlenségű erőforrások. A 
mentalitás, a szaktudás és a kapcsolatrendszer azért tapadások, mert nem könnyű 
megszabadulni tőlük vagy másoknak átadni őket. Még nehezebb erőszakkal elvenni 
őket az emberektől. Ezek a nem anyagi jellegű erőforrások az őket birtokló egyéntől 
függetlenül nem változtathatók meg. Felvetik az individuum oszthatatlanságának 
problémáját. De ahogy ezek az erőforrások az emberekhez tapadnak, éppúgy az 
emberek hozzá vannak láncolva a saját erőforrásaikhoz. Mindenkinek megvan a 
maga mentalitása, szaktudása és kapcsolatrendszere, és nagyon nehéz megváltoz
tatni ezeket a jellemzőket, mert kialakulásukat az életpálya határozza meg, útfög- 
gőek (path-dependent). Útfuggőségen azt értjük, hogy ezek az adottságok úgy fej
lődnek ki, hogy ki vannak téve a mércéhez való ismétlődő visszatérésnek és igazo
dásnak, a nagysággal növekvő hozadék elvét követik, vagyis fejlődésük egyfajta 
önmegerősítő mechanizmusnak van alávetve, és ezért legalább olyan érzékenyek a 
kezdeti feltételek, mint az aktuális ösztönzők iránt (David 1985; Arthur 1994). 
Mindennek következtében ezeknek az adottságoknak az ereje az idő függvénye, s 
így hosszú idő kell a kialakulásukhoz, és nehezen változnak meg. Az intézményi 
változásnak önmagához kell igazítania őket és hordozóikat. A társadalmi változás
ban játszott szerepük megértéséhez nem elég azt rekonstruálni, hogy a különböző 
személyes adottságok hogyan értékesülnek, hanem arra is magyarázattal kell szol
gálniuk, hogy miképpen alakulnak ki és változnak meg ezek az adottságok.

A mentalitás az egyén és a társadalmi környezet közötti interakció során, ön
megerősítő ciklusban alakul ki. Minél inkább magáévá tesz valaki egy értékrendet, 
viselkedéskészletet, habitust (Bourdieu 1977), egy számára magától értetődő felte
véssorozatot a világról, annál inkább e jellemzők alapján fogják őt mások felismer
ni. A többi ember elvárásai aztán ezekhez a tapasztalatokhoz igazodnak, az elvárá
sok pedig a megszokott viselkedésre késztetik az egyént. Minthogy a kezdeti kö
rülmények meghatározó jelentőségűek, az egyén korai családi élményei sorsdöntőek 
lehetnek. E családi tapasztalatok a fő értékközvetítők az államszocializmus előtti 
múltból.

A személyes kapcsolatok hálózatát szintén önmegerősítő mechanizmus tartósít
ja.3 Mind extenzív, mind pedig intenzív vonatkozásban érvényes rá a nagysággal 
növekvő hozadék elve. Minthogy minden egyes kapcsolat egy vagy több potenciális 
további kapcsolatot is magában rejt, az ember kapcsolatrendszere kezdetben csak
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lassan bővül, de bizonyos számú kapcsolat létrejötte után a bővülés felgyorsul. A 
potenciálisan elérhető emberek száma a már elért emberek számával együtt növek
szik. Egy konkrét kapcsolatban nehéz megteremteni a bizalmat, de ha hosszabb 
időn keresztül a partnerek egyike sem ad okot bizalmatlanságra, akkor ez a bizalom 
már könnyen fenntartható. Továbbá, ha egyes emberekkel már kiépítettük a bizal
mat, akkor könnyebb lesz ugyanezt megtenni harmadik személyekkel is, ha ezek a 
személyek megbíznak a barátainkban. Itt megint mindennél fontosabbak a kezdeti 
feltételek. Ha valaki kétes hírű ismeretségeken keresztül lép be egy kapcsolatrend
szerbe, akkor egy bizonyos körben élete végéig megbélyegzettnek fog számítani. S 
ha valaki már a kapcsolat elején vét a megbízhatóság szabályai ellen, akkor nem 
barátnak, hanem ellenségnek fogják tekinteni.

Az államszocialista periódus alatt megszerzett ismeretanyagot és készségeket 
szintén befolyásolják az önmegerősítő mechanizmusok (Arthur 1994). Az új kész
ségek megtanulása során az ember azt is megtanulja, hogy miképpen lehet értékelni 
a sikert és a kudarcot. A siker és a kudarc nem teljesen külsődleges jellegű, nem 
kizárólag a gazdasági világ diktuma egy objektív teljesítmény felett. Azok a válla
lati menedzserek, akik azt tanulták, hogy miképpen termelhetik mennyiségi tekin
tetben a legtöbbet vagy minőségi tekintetben a legjobbat, ezeknek a céloknak az 
elérésére fognak koncentrálni, és e célok elérését fogják sikernek tekinteni. Ha a 
szóban forgó árucikkeket nem lehet eladni, akkor ezek a menedzserek a rendszert 
fogják hibáztatni, és fenntartják azt a meggyőződésüket, hogy a termék igenis érté
kes, és az 6 kudarcuk csupán átmeneti. Akik azt tanulták, hogy a mennyiségi növe
kedés a siker legjobb mutatója, azok az expanzión fognak buzgólkodni, és vona
kodni fognak minden csökkentéstől. Ha megteszik is azt -  akár merő vesződségnek 
tarva -, ami a fennmaradáshoz feltétlenül szükséges, akkor is abban a tudatban 
csinálják, hogy eljön még az ő idejük. Az emberek végzetes körforgás rabjaivá is 
válhatnak, ahogy az gyakran megesik a sikeres vállalatokkal, amikor fölfedeznek 
egy piacot, amelyen nagyon sikeresek tudnak lenni. Majd pedig a körülmények 
változása után is kitartanak a megszokott eljárásmódok mellett.

Sem a tapadósság, sem a függés nem abszolút. Az adottságok szoros egyénhez 
tapadása általában a formális intézményesítés révén szüntethető meg. A formalizá
lás könnyebben mozgathatóvá teszi ezeket az adottságokat. A mentalitást törvényi 
vagy vallási előírásokként lehet formalizálni. A szaktudás az oktatási rendszerben 
bizonyítványként formalizálható és adható át. A kapcsolatok hálózata intézmény
ként formalizálható és tagságként adható tovább. Nem abszolút ezeknek az adottsá
goknak az önmegerősítő dinamikája sem. A mentalitás válságba kerülhet, ha az 
embernek újra kell értékelnie, hogy ki is ő. A kapcsolatok hálózata is elérheti a bő
vülési határt, amikor már szinte lehetetlenné válik új ismeretségek vagy barátságok 
teremtése. Elérkezhetünk egy olyan pontig, amikor az új tapasztalatok már nem 
sokat tesznek hozzá a korábban megszerzett ismeretekhez. Az emberek újra
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„feltalálhatják” magukat, új életet kezdhetnek, új kapcsolatokat kiépítve és új isme
reteket elsajátítva. Az emberek valóban hajlandók megváltozni a megváltozott lehe
tőségekhez igazodva, de nem olyan nagy mértékben, ahogyan azt a neoklasszikus 
institucionalisták gondolják.

Hipotézisek

Az elméleti megfontolások fenti sorozatából két típusú hipotézist fogalmaztunk 
meg.

1. A államszocializmus előtti időszak kontinuitásásnak hipotézisei
Az államszocializmus előtti polgári értékek szerepe

Azoknál a személyeknél, akik a családjuk révén megismerkedhettek az üzlethez is 
kötődő polgári értékekkel, olyan mentalitás alakul ki, amely előnyt jelent az új üz
leti elitbejutás szempontjából. Ezért azt várjuk, hogy felülreprezentáltak lesznek az 
üzleti elitben azok, akiknek családja valamilyen üzlettel rendelkezett az 
államszocialista időszak előtt. Ezeknek az értékeknek a tartalma országonként vál
tozik, sőt egy-egy országon belül is eltérő az üzletek jellege és mérete. Ami min
denütt közös, az a személyi autonómia fontossága, amely értéket nem sokra becsül
ték az államszocializmus idején, amikor az emberek többsége állami alkalmazott 
volt. A generációk során áthagyományozódott értékek között sok olyat találunk, 
amelykret a neoliberális institucionalizmus a homo oeconomicus jellemzőjének tart 
-  ilyen például a racionális számítás, a tárgyszerű gondolkodás és az individualiz
mus.

Hasonló dolgokról beszél Szelényi Iván a magyar mezőgazdaság kapcsán. Azt 
találta ugyanis, hogy inkább vállalkoztak magángazdaság beindítására a szocializ
musban azok, akik már az államszocializmus előtt is rendelkeztek földtulajdonnal 
(Szelényi 1988). Mi itt most különválasztjuk az államszocializmus előtti üzleti és a 
földtulajdont, és külön vizsgáljuk meg a következményeit.

Némelyek talán azt gondolhatják, hogy az 1948 előtti üzlettulajdon nem az érté
kek és a mentalitás átörökítése révén jelent előnyt, hanem egész egyszerűen a kár
pótlás révén. A nagyszülők vagy a szülők tulajdonának visszaszerzése belépő az új 
üzleti elitbe, különösen akkor, ha nagy értékű tulajdon visszaadásáról van szó. Ez 
ugyan nem magyarázza meg az 1948 előtti üzletek feltűnő gyakoriságát azon top- 
menedzserek körében, akik nem tulajdonosai cégüknek, de a tulajdonos-menedzse
rek körében már lehet ilyen szerepe a kárpótlásnak.

A kárpótlás körül heves politikai csatározások zajlottak mind a négy országban 
(Gelpem 1993), de csak Csehországban kapták vissza a régi tulajdonosok az 1948
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után elkobzott összes vagyonukat. Az időhatár miatt azonban a nagyvállalatok több
ségét ott sem adták vissza, minthogy 1948-ra legnagyobb részüket már államosítot
ták -  vagy a német megszállók a háború alatt, vagy pedig a BeneS-kormány, amely 
stabilizálni akarta a háború utáni gazdaságot és megbüntetni a német etnikumot. 
Bulgáriában a korábbi tulajdonosok a földet visszakapták, de más egyebet nem na
gyon, legalábbis 1993-ig nem. Magyarországon nem adták vissza a vállalatokat a 
volt tulajdonosoknak, de a jobbközép kormányzat, mint közismert, a tulajdonuktól 
megfosztottaknak és örököseiknek úgynevezett kárpótlási jegyeket adományozott, a 
tulajdon eredeti értékének csak töredékét beszámítva, maximum 5 millió forint ér
tékben. Ezeket a kárpótlási jegyeket azonban csak korlátozottan lehetett felhasz
nálni, és piaci értékük mélyen a már eredetileg is alacsony névérték alá zuhant. 
Kivételt csak a termőföld jelentett, amelynek esetében a kormány, sajátos jogi 
megoldást alkalmazva, kárpótlási jegyes árveréseket engedélyezett, amelyek révén 
gyakran a volt tulajdonoshoz került vissza az államszocializmus idején elkobzott 
föld. S végül, Lengyelországban nem hoztak kárpótlási vagy kompenzációs törvényt 
1993-ig (és azóta sem, jóllehet ilyen törvényjavaslatot többször is a Szejm elé ter
jesztettek). így tehát a kárpótlás vagy a kompenzáció legföljebb a földek visszaadá
sánál játszhatott némi szerepet (Frydman et al. 1993). Arra számítunk, hogy az üz
leti elit tulajdonosi szegmensében felülreprezentáltak lesznek azok, akiknek a csa
ládja 1948 előtt földtulajdonos volt.

Az államszocializmus előliről származó kulturális tőke szerepe

Az államszocializmust megelőző korszakban magas iskolai végzettséget szerzett 
családokból származók értelemszerűen az államszocializmus idején is megőrizték 
az otthonról hozott -  főként széles körű alapműveltséget jelentő -  kulturális tőjü
ket, annak ellenére, hogy a kommunista rezsimek mindent megtettek e kulturális 
előny felszámolására.4 A kulturális tőke és az üzlethez kötődő értékek hatásaikat 
tekintve külön-külön növelhetik az egyén esélyét az új elitbe való belépésre.

2. Az államszocialista kontinuitás hipotézisei

A kapcsolatok szerepe

Az államszocialista országok mindegyikében a kommunista párt volt a legnagyobb 
hatalommal rendelkező szervezet. Eltűnésekor bonyolult, az egész országot beháló
zó társadalmi viszonyrendszert hagyott maga után, amely nagyrészt informális kap
csolatok formájában maradt fönn.5 A pártbeli kapcsolatok nagyon fontosak a poszt- 
államszocialista átalakulásban, mivel földrajzilag is nagy a kiterjedésük, s mivel 
sok volt párttag az államigazgatásban dolgozott. így aztán ezek a kapcsolatok még 
1993-ban is elérték az államhatalmi szférákat, amikor pedig a kommunista pártok
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már rég nem voltak hatalmon Csehországban, Lengyelországban és Magyarorszá
gon. Várakozásaink szerint az új gazdasági elit tagjai között szép számmal bukkan
nak föl olyanok, akik az 1980-as években párttagok voltak (Hankiss 1990; 
Staniszkis 1991; Róna-Tas 1994).

Természetesen léteznek a legülönfélébb egyéb kapcsolatrendszerek is, amelyek 
nélkülözhetetlenek minden vállalkozó számára (Böröcz 1993; Böröcz-Southworth 
1995; Stark 1996). A beszállítókkal, az alvállalkozókkal és a forgalmazókkal kiala
kult személyes kapcsolatok az államszocializmusban minden vállalat számára igen 
fontosak voltak a mindennapi működés szempontjából. Maga a vállalat is társa
dalmi kapcsolatrendszernek tekinthető. Ezek a kapcsolatrendszerek fennmaradtak 
és nyilvánvalóan előnyösebb helyzetbe juttatták azokat, akik már az államszocia
lizmusban is vezető pozícióban voltak. Aki elindít egy vállalkozást, az nyilvánvaló
an viszi magával ezt a kapcsolatrendszert is. A menedzserek tehát egyértelműen 
előnyösebb helyzetből indulnak.

Minthogy az államszocializmus idején a magánszektort a hagyományos és helyi 
kisiparra korlátozták, a magánszektorban tevékenykedők nemigen férhettek hozzá 
ezekhez a kapcsolatrendszerekhez. Magyarországon és Lengyelországban a magán- 
szektor kapcsolatba léphetett az állami szektorral, például úgy, hogy a kisvállalko
zások vagy szövetkezetek alvállalkozóként tevékenykedtek (Róna-Tas 1997; Stark 
1989; Johnson-Loveman 1995). A magánvállalkozók nagy része azonban megtar
totta az állását az állami szektorban és csak részmunkaidejében tevékenykedett a 
magánszektorban, arra használva a főállását, hogy fontos kapcsolatokat építsen ki a 
vásárlókkal és a beszállítókkal az állami munkahelyén keresztül.

Az ismeretek és a szaktudás szerepe

A kapcsolatrendszer és a (szak)tudás gyakran szorosan összefonódik. Az emberek 
ismeretét és a dolgok ismeretét nem mindig könnyű szétbogozni. Azok a menedzse
rek például, akik ismerik az őket különféle anyagokkal ellátó embereket, azt is tud
ják, hogy hol lelhető föl a szükséges input és hogyan lehet megszerezni, ha egyszer 
sikerült lokalizálni. Ez az ismeretanyag a tapasztalatokkal együtt bővül, és stan
dardizált formában -  például az iskolarendszeren keresztül -  csak nagyon nehezen 
adható át.

Az iskolai bizonyítványok jeleznek valamilyen tudást, de azt is jelzik, hogy az 
illető egy bizonyos iskolába járt és a szakmájában sok emberrel került ismeretségbe. 
A felsőfokú diplomákkal rendelkezők felülreprezentáltak lehetnek az új gazdasági 
elitben. Nem pusztán azért, mert különleges szakismeretekkel rendelkeznek, hanem 
azért is, mert részei annak a szakmai kapcsolatrendszernek, amely számukra ere
detileg az egyetemi évek alatt alakult ki.
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Nem és életkor

Ha a mentalitás, a kapcsolatrendszer és a (szak)ismeretek kifejlődéséhez idő kell, 
akkor arra kell gyanakodnunk, hogy az új üzleti elit nem éppen a fiatalokból áll. Ez 
a réteg valamivel idősebb a népesség átlagánál, mert egy, a többiekkel minden 
másban egyenlő, de idősebb személynek több tapasztalata, szélesebb körű és stabi
labb kapcsolatrendszere van. Az idősebbeket ezenkívül több szál fűzi az államszo
cializmus előtti korszakhoz, és így több „régi” polgári értékkel rendelkeznek.

A nemek közötti egyenlőtlenségek szintén egy önmegerősítő folyamat eredmé
nyének tekinthetők. Nem nehéz észrevenni, hogy miért: a házimunka és a munka
helyi vagy szakmai karrier megosztásában a nőkre hárulnak a gyermeknevelés kez
deti tennivalói. Ennek az alaphelyzetnek több mechanizmusa is az otthon falai közé 
záija a nőket és elzáija előlük a házon kívüli karrier lehetőségeit. Tanulmányunk 
azonban nem foglalkozik részletesen a kérdés nemi dimenziójával. A nemet mi itt 
csak kontrollváltozóként használjuk. Minthogy a nem oly sok, számunkra is érde
kes változóval áll kapcsolatban, beiktatjuk az általunk szerkesztett modellbe a nemi 
komponensek hatásainak kiszűrésére.

Adatok és módszer

Adatainkat 1993-ban gyűjtöttük négy kelet-közép-európai országban: Bulgáriában, 
Csehországban, Lengyelországban és Magyarországon.6 Mindegyik országban elvé
geztük az általános népesség reprezentatív felmérését, majd hasonló kérdőívet 
használva végeztünk külön elitfelmérést is. Az új gazdasági elit tagjait minden or
szágban úgy választottuk ki, hogy véletlenszerű mintát vettünk a bruttó forgalom 
alapján legnagyobb cégeknél és interjút készítettünk a legmagasabb rangú vezetők
kel. így tehát a mi elitmintánk a nagyvállalatok vezérigazgatóinak mintája. A kér
dőíven érdeklődtünk e főnökök üzleti tulajdonrészéről is. Azokat a vezetőket, akik 
részben vagy egészében tulajdonosai is voltak ezeknek a nagyvállalatoknak, tulaj
donos-menedzserként külön kategóriába soroltuk (1. táblázat). A gazdasági elitnek 
tehát itt két csoportja van: menedzserek és tulajdonos-menedzserek, de nem tartoz
nak ide azok, akik csak tulajdonosok, de nem menedzserek. 1993-ban ezek száma 
viszonylag alacsony volt. A nem a tulajdonos által vezetett magánvállalatok vagy 
külföldiek, vagy pedig nagyszámú belföldi részvényes tulajdonában voltak. Min
tánkba nem kerültek be a gazdaságpolitikusok sem. A minisztériumi vagy a privati
zációs ügynökségi tisztviselők nagy hatalmú szereplői lehetnek a gazdaságnak, de 
ők politikai megbízottak és így a politikai elit tagjai.
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1. táblázat
A válaszadók száma a négy ország almintáiban

Bulgária Csehország Lengyelország Magyarország

össznépesség 4919 4737 3520 4221
Menedzserek 320 679 480 373
Tulajdonos

menedzserek 74 121 54 205
összesen 313 437 4054 799

Az elemzés független változói a következők. A KOR a válaszadók biológiai életko
ra. A NEM (gender) kódjai: 1 = férfiak, 2 = nők. A FAMBUS48 képzett változó, 
amely azt jelzi, hogy az adott személy családja [szülei (BUSI48) vagy nagyszülei 
(GBUS48)] tulajdonában volt valamilyen vállalat 1948-ban, abban az esztendőben, 
amikor a kommunisták kerültek hatalomra a régióban. A FAMLND48 hasonló in
formációval szolgál a földtulajdonról [szülőknél (LAND48) és nagyszülőknél 
(GLAND48)]. Az EDU48 ordinális változó, amely a válaszadó apjának 1948-as 
iskolai végzettségéről tájékoztat, ha az apa legalább 22 éves volt abban az időben. 
Ha nem volt még 22 éves, akkor az 6 apjának -  vagyis a válaszadó nagyapjának -  
az iskolai végzettségét kódoltuk. A négy kategória a következő volt: 1 = nem járt 
iskolába, 2 = általános iskolát végzett, 3 = középiskolát végzett, 4 = felsőfokú isko
lát végzett. Az EDUC változó a válaszadó által elvégzett rendes iskolaévek számát 
jelzi. Az MNGR olyan mesterségesen képzett változó, melynek értéke 1, ha az illető 
vállalatvezetői pozícióban volt 1988 előtt. A CPMEM azt regisztrálja, hogy az illető 
a kommunista párt tagja volt az államszocializmusban, a CPOFF pedig azt jelzi, 
hogy valamilyen tisztsége is volt a pártszervezetben. Ha a válaszadó 1988-ban már 
a magánszektor szereplője volt, de fönntartotta munkahelyét az állami szektorban, 
akkor a SECEC88-ban 1, egyébként pedig 0 jelzést kapott. S végül a SELF88 azt 
jelzi, hogy az illető 1988-ban önálló volt.

Először egyszerű kétváltozós táblázatot mutatunk be, amely magában foglalja a 
statisztikai szignifikancia tesztjeit is. Azután pedig egy sor szűkített logit modellt 
(Maddala 1983) is a négy ország számára, ahol is

Prob(Yi=j))=
Xje(Mxí)

j=0, 1........ J

és j+1 rendezetlen és független eredmények jelentkezhetnek. A modell azonosítha
tósága céljából a következő normalizációt vezettük be:

J8b = 0
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Az Y, három értéket vehet föl. Az alapérték -  Y0-  a nem elitet jelenti, a másik két 
kategória a menedzsert és a tulajdonos-menedzsert. így az értékelendő modell előre- 
jelzi az üzleti elit tagjává válás esélyének a logaritmusát. Ezzel párhuzamosan méri 
a csak menedzserré és a tulajdonos-menedzserré válás valószínűségét egy nagyvál
lalatnál. A koefficiensek az egyes független változóknak a maximális valószínűség 
(maximum likelihood) módszerével levezetett tiszta hatását mutatják. A választáson 
alapuló függő változó kategóriái szerinti mintavételre tekintettel értékeltük a koef
ficienseket a súlyozott maximális valószínűség (weighted maximum likelihood) 
módszerét használva is, de nem találtunk lényeges eltéréseket (Xie-Manski 1989; 
Xie 1991). Minden egyes koefficienst összevetettünk azzal a null-hipotézissel, hogy 
értéke nulla a populációban.

Eredmények

Kik az új üzleti elit tagjai?

Nagyon kevés a nő az új üzleti elitben (1. táblázat). Bulgária kivételével a nők ará
nya egytized vagy még annyi sem. A tulajdonos-menedzserek között még ennél is 
kisebb az arányuk.

Első látásra úgy tűnik, hogy mind a négy országban negyven év fölött van a gaz
dasági elit átlagéletkora, Magyarországon pedig közel jár az ötvenhez. De ha ezeket 
az adatokat összevetjük a népesség átlagéletkorával, akkor csak Lengyelország és 
Magyarország mutat szignifikáns eltérést. Ez az eltérés nem meglepő. Lengyelor
szág és Magyarország ugyanis már korábban is kísérletezett a piacgazdasági refor
mok bevezetésével, így ebben a két országban az államszocializmus idején felhal
mozódott tapasztalatok hatásának végül is meg kellett mutatkoznia. Az átlagok 
azonban félrevezetőek. Az életkorral érthető módon együtt nő a tapasztalat is, ám 
együtt járnak az életciklushoz kötődő olyan tulajdonságok is, amelyek kizárják a 
gazdasági sikert. Valószínű tehát, hogy a nagyon fiataloknak és a nagyon időseknek 
kisebb az esélyük arra, hogy az új gazdasági elit tagjaivá válhassanak. A fiatalok
nak kevés a tapasztalatuk, az időseknek pedig már nem olyan jó az egészségük, és 
kevesebb bennük a hajlandóság is, hogy új vállalkozásokba vágjanak bele. A sok
változós modellbe felvettük ezt is, az életkor másodfokú függvényét használva.



táblázat
független változók függő változói kategóriáKkénti százalékaránya és jelentése

O sЮ

Bulgária Csehország Magyarország Lengyelország
változók össz-

nép.
mene
dzser

tulajdo-
nos-

mene-
dzser

F/Chi-sq össz-
nép.

mene
dzser

tulajdo-
nos-

mene-
dzser

F/Chi-sq össz-
nép.

mene
dzser

tulajdo-
nos-

mene
-dzser

F/Chi-sq össz-
nép.

mene
dzser

tulaj do- 
nos- 

mene- 
dzser

F/Chi-sq

GE (átl.) 44,5 44,9 41,7 1,7 45,8 46,1 44,6 0,6 43,5 48,7 47,0 31,9*** 41,6 47,7 46,6 47,5***
ENDER1 51.9 22,5 10,8 76,4*** 55,0 9,4 5,0 327,7*** 52,3 7,8 4,4 234,6*** 52,3 10,6 7,4 178,5***
BUS48 11,6 29,4 32,4 55,5*** 10,1 26,1 31,4 90,9*** 7,9 16,4 22,4 37,7*** 4,4 7,5 7,4 4,9**
USI48 5,2 10,3 4,1 7,6*** 6,0 12,2 10,7 12,0*** 4,6 13,1 13,2 35,8*** 2,3 5,4 9,3 11,7***
*MBUS 15,4 34,1 33,8 46,1*** 14,8 33,9 37,2 93,7*** 11,6 25,7 31,7 60,4*** 6,4 11,9 16,7 13,1***
LAND 57,1 47,8 47,3 6,5** 30,2 43,9 55.4 40,8*** 44,1 43,2 46,8 0,4 48,1 38,8 46,3 7,5***
AND48 37,8 41,9 29,7 2,1 22,5 21,4 18,2 0,8 33,8 36,2 39,0 1,6 31,1 29,2 31,5 0,4
\MLND48 68,8 65,6 54,1 4,3* 43,2 51,0 58,7 12,4*** 59,8 56,6 58,1 0,9 65,2 54,0 59,3 11,9***
DU482 372,0*** 1425,9*** 760,7*** 396,6***
isk. 26,8 3.7 7,1 0,8 0,0 0,0 4,4 0,0 0,5 10,9 1.4 0,0

t. isk. 60.8 50,7 50,0 82,9 18,6 16,2 83,7 38,9 42,0 77,6 51,6 51,0
izépisk 9,6 27,0 25,7 12,7 59,4 57,3 6,7 34,2 36,0 8.8 37,8 37,3
ísk/egy. 2,8 18,7 17,1 3,6 22,0 26,5 5,3 26,9 21,5 2,7 9,3 11,8
DÚC (átl.) 9.3 20,5 18,2 791,9*** 11,9 17,8 17,8 1329,1 *** 10,1 17,8 17,3 800,8*** 10,2 15,9 16,5 533,0***
NGR 2,0 60,3 36,5 1527,2*** 6,3 800 74,4 2422,0 *** 5,5 83,9 79,5 2549,7*** 7,9 88,1 77,8 1875,3***
PMEM 88 13,6 50,3 41,9 178,1*** 12,6 57,6 57,1 531,2*** 10,8 68,9 59,5 690,6*** 10,7 59,2 59,3 475,1***
POFF 3,6 11,3 17,6 38,1*** 2,3 3,1 5,8 3,7* 1,8 5,6 5,9 17,3*** 2.3 7,3 14,8 30,4***
IC  ЕС 88 1.3 2,5 6,8 9,2*** 0,5 7,4 13,2 149,1*** 2,6 13,1 24,9 164,6*** 1,0 3,5 14,8 42,6***
iLF88 3,1 3,4 8,1 3,0 0,7 0,7 6,6 23,9*** 4,6 3,2 12,2 13,7*** 11,7 0,6 14,8 28,8***

l és később -  százalékarányok A GENDER esetében -  a nők százalékaránya, 

z EDU48-nál az „ F Statisztika” helyett itt egy „Chi Square” [négyzet]érték szerepel
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Vajon van-e jelentősége az 1948 előtti családtörténetnek? Van, de néhány nem 
várt fordulat tarkítja a képet. Az új üzleti elit mind a négy országban sokkal na
gyobb valószínűséggel származik az 1948 előtt valamilyen vállalkozást birtokló 
nagyszülőktől, mint az össznépesség. Ez az összefüggés erős és nagyon szignifi
káns. A leggyöngébb Lengyelországban, ahol a legalacsonyabb arányokat találtuk 
mind az elit, mind pedig az össznépesség körében. Ez a Lengyelország és a többi 
ország közötti különbség nagyon valószínű módon a zsidók és a németek eltűnésé
vel magyarázható, ez a két etnikai csoport ugyanis magasan felülreprezentált volt 
1948 előtt a vállalkozók között.

Gyengébb, de hasonló összefüggést találunk mind a négy országban az elithez 
tartozás és a szülők üzleti tulajdona között. De vajon miért nagyobb a nagyszülők 
jelentősége, mint a szülőké, amikor a legtöbb embert mégiscsak a szülei nevelik fel? 
Azért, mert az elit tagjainak többsége túl fiatal, s így a szülei sem lehetnek elég 
idősek ahhoz, hogy 1948-ban vállalkozás tulajdonosai lehettek volna. Az üzleti elit 
átlagos tagjai 1948 után születtek, így a szüleik akkor még csupán a tizes éveik vé
gén vagy a húszas éveik elején járhattak. Ezt a magyarázatot megerősíti az egyetlen 
kivétel is. A bolgár tulajdonos-menedzserek, akik a legkevésbé valószinű mértékben 
származnak olyan családokból, amelyekben a szülők valamilyen vállalkozást birto
koltak, mind közül a legfiatalabb csoportot alkotják.

Az 1948 előtti üzleti tulajdon összefüggés-mintái egyértelműek, egységesek és 
megfelelnek előzetes várakozásainknak, de az 1948 előtti földtulajdon összefüggés
mintái már nem ilyen világosak és nagyrészt ellentmondanak a korábbi elvárások
nak. Csehország kivételével az új gazdasági elit tagjai nem származnak nagyobb 
valószínűséggel az 1948 előtt földtulajdonnal rendelkező családokból. Magyaror
szágon nincs szignifikáns különbség az elit és az össznépesség között, Bulgáriában 
és Lengyelországban viszont negatív ez az összefüggés. Ebben a két országban a 
vezető üzletemberek családjai kisebb valószínűséggel birtokoltak földet az állam
szocializmust megelőző korszakban, mint az össznépesség.

Az 1948 előtti földtulajdon tehát a négy közül három országban negatív vagy 
semmilyen szerepet nem játszott. Ennek magyarázata a földpiac jellegében és a 
mezőgazdaság államszocializmus utáni recessziójában keresendő. A földek vissza
adása, akárcsak a kárpótlás összes egyéb fajtája hosszadalmas procedúrának bizo
nyult, amelyben a gyakran vitatkozó örökösök igényeinek elismertetése véget nem 
érő bírósági eljárásokba fullad, és felmérésünk idején a földek visszaadása és a 
kártérítés még javában folyt Bulgáriában, Csehországban és Magyarországon. A 
földek visszaadásának politikája ráadásul szükségképpen eldöntötte azt a kényes 
kérdést is, hogy mi legyen a mezőgazdasági termelőszövetkezetekkel, amelyek 
kénytelenek voltak átadni földjeiket a régi-új tulajdonosoknak. Ráadásul a vissza
adott földterületek kicsik, és szabad forgalmazásukat megnehezítik a spekuláció 
megelőzését célzó korlátozások. Ugyanebben az időszakban a mezőgazdaság mind a
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négy országban mély válságba került (Agócs-Agócs 1994).7 Mindezek eredménye
képpen szinte lehetetlen volt földtulajdon és gazdálkodás révén bekerülni az üzleti 
elit tulajdonosi-menedzseri szegmensébe.

Csehország kivételt képez, és ennek a magyarázata nem annyira a többi ország
hoz képest szélesebb körű kárpótlásban, mint inkább a cseh mezőgazdaságnak az 
államszocializmus előtti állapotában keresendő. Történelmileg Csehország ipari 
ország. A cseheknél az adatok azért jelezték a legalacsonyabb 1948 előtti földtulaj
don-arányt, mert a másik három országhoz viszonyítva a cseh mezőgazdaság kicsi 
volt. A sok cseh kisváros ezt a kisparasztságot a városlakó iparosokkal, vállalko
zókkal és kereskedőkkel integrálta, méghozzá sokkal nagyobb mértékben, mint 
Bulgáriában, Magyarországon vagy Lengyelországban, ahol a parasztság apró fal
vakban élte a maga elkülönült életét, távol a nagy ipari és kereskedelmi központok
tól. Következésképpen a földbirtokos parasztság és a kisvállalkozók közötti kultu
rális különbségek lényegesen kisebbek voltak Csehországban, mint másutt.

Az új gazdasági elit mind a négy országban olyan családokból származik, ame
lyeknek az iskolai végzettsége igen magas volt 1948-ban. A különbség meglepő, és 
felveti annak lehetőségét, hogy az államszocializmus előtti üzleti tulajdon szerepé
vel kapcsolatos korábbi magyarázatunk egyszerűen fikció: az üzleti tulajdonnal 
rendelkezők magasabb iskolai végzettségűek voltak és ugyanakkor több gyermekü
ket indították el sikeres életpályán. Sokváltozós elemzésünkben megvizsgáljuk ezt 
az eshetőséget is.

Az államszocialista korszak örökségére rátérve először az iskolai végzettséget 
vesszük szemügyre. Az új elit tagjainak valóban sokkal magasabb iskolai végzettsé
ge van, mint másoknak. Az elit két csoportjában csak nagyon kevés olyan ember 
akad, akinek nincs valamilyen felsőfokú végzettsége.

Az is kiderült, hogy ezeknek a vezető üzletembereknek nagyon nagy hányada 
már az államszocializmus bukása előtt is menedzser volt. A régi menedzserek ará
nya valamivel magasabb a menedzserek, mint a tulajdonos-menedzserek között, de 
még ez utóbbi kategóriában is az érintettek több mint háromnegyede valamilyen 
irányító pozícióban volt 1989 előtt. Bulgáriában ez az arány alacsonyabb, amit 
részben megint ennek a csoportnak az alacsonyabb átlagéletkora magyaráz. A mai 
üzleti elit túlnyomó többsége tehát már az államszocializmusban menedzseri tapasz
talatokat szerzett.

A pártkádereknek az átalakulásban játszott szerepe körül heves politikai viták 
zajlottak. Adatainkból kiderül, hogy az új üzleti elit tagjainak több mint a fele 
párttag volt 1988-ban, szemben az összlakosság egytizedével-egynyolcadával. A 
párttagok tehát erősen felülreprezentáltak a vezető üzletemberek körében. A kom
munista párt funkcionáriusai pedig még nagyobb eséllyel kötöttek ki az új üzleti 
elitben. Nem vitás, hogy a volt kommunisták nagyon jól szerepeltek a poszt-állam- 
szocialista átalakulásban még 1993-ban is, amikor pedig nem volt politikai hatal-
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műk Lengyelországban, Magyarországon és Csehországban, Bulgáriában pedig 
osztozniuk kellett a hatalmon. Azt fogjuk látni azonban, hogy a sokváltozós elemzés 
némiképp módosítja ezt a képet.

Végül az új üzleti elitben felülreprezentáltak azok, akik az államszocializmus 
alatt tapasztalatot szereztek a magánszektorban, és főként azok, akik eközben 
megtartották az állami szektorban is az állásukat. Nem meglepő módon ez az össze
függés még kifejezettebb a tulajdonos-menedzserek körében. Ott azonban némiképp 
eltér ettől az általános trendtől. Lengyelországban ugyanis nem kollektivizálták a 
mezőgazdaságot, és ezért az össznépességen belül a legnagyobb volt a magánszek
torhoz tartozók aránya. Ezek többségét a magánparasztok tették ki, akiknek igen
csak kevés volt az esélyük az üzleti elitbe való bekerülésre.

Az elit-kiválasztást befolyásoló tényezők

A sokváltozós modellek kissé módosítják ezt a képet, és választ adnak a független 
változók közötti kapcsolatok által fölvetett kérdésekre. Három szűkített, egymásba 
ékelt modellt mutatunk be a négy országra (3. táblázat). Az 1. modell az életkor, a 
nem és az 1948-as üzleti és földtulajdon hatását teszteli. Az életkor nem-lineárisan 
függ össze az üzleti elitbe kerülés esélyével. Az idősebbeknek nagyobb az esélyük a 
bekerülésre, de bizonyos életkor, általában úgy 50 év fölött az összefüggés megfor
dul, és minden újabb évvel csökken a valószínűsége, hogy valaki az elit tagjává 
válik. A női nembe tartozásnak megvan az előre jelzett negatív hatása. Az 1. mo
dellbe felvettük az üzleti és a földtulajdont. Az államszocializmus előtt megvolt 
családi tulajdon mind a négy országban növeli az esélyt az új üzleti elit mindkét 
szegmensébe való bekerülésre. A földtulajdon ugyanakkor negatív vagy semmilyen 
szerepet nem játszik a vezető üzletemberré vagy tulajdonos-menedzserré válásban -  
egy ország kivételével: Csehországban az államszocializmus előtti földtulajdon nö
veli a tulajdonos-menedzserré válás esélyét.



3. táblázat
Az elit kiválasztódásának multinominális logit modelljei
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3. táblázat (folytatás)

Bulgária Csehország Magyarország Lengyelország
V áltozók i » 1 3 1 3 1 2 3 * 2 Г 3
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De vajon tényleg az 1948 előtti üzleti tulajdon az, ami számít, vagy egyszerűen csak 
arról van szó, hogy az üzleti tulajdonnal rendelkezőknek magasabb volt az iskolai 
végzettségük, s hogy tulajdonképpen a képzettségből fakadó előnyök hagyományo- 
zódtak át, nem pedig a vállalkozói értékek? A 2. modellbe felvettük a válaszadó 
családjának 1948-as iskolai végzettségét is. Ennek az új változónak erős és pozitív 
hatása volt mind a négy országban, akár a menedzserek, akár pedig a tulajdonos
menedzserek csoportját nézzük. Az iskolai végzettség nyújtotta előnyök tehát túlél
ték az államszocialista rendszert. Az üzleti tulajdon hatása azonban szignifikáns 
marad, Lengyelország kivételével.

Utolsó, teljes modellünkbe (3. modell) felvettük az államszocialista korszak 
örökségét reprezentáló változókat. Az a mérték, amennyire az 1948 előttre vonatko
zó háttérváltozók elveszítették bizonyos marginális hatásukat, azt jelzi, hogy befo
lyásukat az újonnan felvett változók közvetítették. Például az államszocializmus 
előttről származó iskolázottsági előnyök veszitenek valamit marginális hatásukból, 
mivel az elit-szelekcióra gyakorolt befolyásukat a válaszadó iskolai teljesítménye 
révén fejtik ki. A magasabb iskolai végzettségű családok egyetemre-foiskolára 
küldték a gyermekeiket, ami az új üzleti elitbe kerüléshez szükséges ismeretekhez 
és kapcsolatokhoz is hozzájuttatta őket. Ám az a tény, hogy az 1948-ra vonatkozóan 
mért végzettség-változónak továbbra is szignifikáns hatása van a végső modellben, 
arra utal, hogy azonos iskolai végzettség esetén a korábbról, 1948 előttről datálódó 
iskolázottság további előnyt jelent. Az 1948 előtti üzleti tulajdon szintén szignifi
káns marad, az összes többi változóval való kontrollálás után is.

Az iskolai végzettségnek erős pozitív hatása van minden esetben, akárcsak az 
államszocialista menedzseri múltnak. A párttagság szintén nyilvánvaló előnyt je
lent. Az egyetlen kivétel a bulgáriai tulajdonos-menedzserré válás: itt az iskolai 
bizonyítványok teljesen eltüntetik a párttagság hatását -  és ez olyan eredmény, 
amelyre nem találunk magyarázatot.

A pártfunkció marginális hatása vagy nem szignifikáns, vagy negatív Magyaror
szágon, valamint a csehországi menedzsereknél. Magyarországon ennek az a ma
gyarázata, hogy az államszocializmus idején a pártfunkcionáriusokat állandóan ide- 
oda helyezték menedzseri és pártapparátusbeli állásokba. Ennek eredményeképpen 
azok a pártfúnkcionáriusok, akik nem váltak menedzserekké, és így nem szerezhet
tek némi tapasztalatot a gazdaságban, nem vitték sokkal többre az új gazdasági kö
rülmények között, mint a „mezei” párttagok. Sőt, 1993-ban a funkcionáriusi múlt 
hátrányt jelentett az üzleti elitbe jutás szempontjából, mivel a jobbközép kormány
zat erőfeszítéseket tett a kommunista párt egykori magas rangú tisztségviselőinek a 
megbüntetésére. Csehországban a káder-múlttal rendelkező menedzserek közül 
1990-ben sokat eltávolítottak a Polgári Fórum helyi aktivistái.

A korábbi modellek azt jelezték, hogy a volt pártfunkcionáriusok valóban felül
reprezentáltak a kelet-közép-európai új üzleti elitek köreiben, jóllehet önmagában
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az, hogy valaki funkcionárius volt, még nem növelte az elitbe kerülés esélyét. Ez a 
két megállapítás kevésbé mond ellent egymásnak, mint ahogyan első látásra tűnik. 
A pártfunkciók önmagukban nem jelentenek előnyt, amikor tovább bontjuk ezt a 
tényt, és megvizsgáljuk az iskolai végzettséget, a menedzseri tapasztalatszerzést és 
a párttagságot. A magas iskolai végzettség, a menedzseri pozíciók és a párttagság 
mind előnyt jelentenek a funkcionáriusoknak a többiekkel szemben. De ami igazán 
számít -  vagy számított 1993-ban -, az nem a hatalom, hanem sokkal inkább a 
szakértelem és a kapcsolatrendszer.8

Vajon előnyt jelentenek-e a privát szektorról az államszocialista magánszektor
ban szerzett tapasztalatok? Nem, ha az 1993-as nagyvállalati menedzserré válásról 
van szó. Az önállóság, a „maszek” lét tulajdonképpen hátránynak bizonyul Ma
gyarországon és Lengyelországban. A főfoglalkozású maszekokat a hagyományos és 
helyi ^/^vállalkozásokba szorították vissza, és ilyen körülmények között nem volt 
lehetőségük megszerezni a nagyvállalat irányításához szükséges készségeket és 
kapcsolatrendszereket. A főfoglalkozású önálló vállalkozói múlt csak Csehország
ban segít a tulajdonos-menedzserré válásban. A magánszektorban való részmunka- 
idős részvétel azonban a jelek szerint megadta a megfelelő ismereteket és kapcsolat- 
rendszereket. Az állami vállalatnál betöltött állásban meg lehetett szerezni egy na
gyobb vállalat irányításához szükséges ismereteket és kapcsolatokat, míg a magán- 
szektorban való részvétel a függetlenségre tanított. A magánszektorbeli részmunka- 
idős részvétel koefficiense pozitív és erős a tulajdonos-menedzserek esetében -  Bul
gária kivételével, ahol ez a koefficiens pozitív ugyan, de nem szignifikáns.

Konklúzió

A négy ország között megfigyelhető nagy különbségek ellenére az új üzleti elit ver- 
buválódása meglepő hasonlóságokat mutat. Az államszocializmus előtti múlttal 
való kontinuitás mind a négy országban igencsak nyilvánvaló. Az emberek generá
ciókon át hordozzák magukkal a gondolkodásmódjukat. Tudásukat és kapcsolat- 
rendszereiket szintén megőrzik a mai zavaros időkben is. A Kelet-Közép- 
Európában megjelenő üzleti elit a tulajdon megosztásában gyakorolt jelentős befo
lyása révén fogja alakítani e gazdaságok jövőjét. Fontos szerepük van az alapvető 
informális üzleti játékszabályok lefektetésében is, s a később jövőknek majd alkal
mazkodniuk kell ezekhez a szabályokhoz. Ráadásul ez az elit már kezd politikai 
erőként is megjelenni, politikai befolyássá konvertálva a pénzét. A lehetőségek ab
laka, amely résnyire nyílt az államszocialista uralmi rendszer összeomlásakor, most 
ismét bezárul. A tulajdonjogok, a politikai hatalom és a szokások hosszú évekre 
biztosítják az új gazdasági elit számára a megszerzett pozíciókat.

Fordította: Kállai Tibor
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Jegyzetek

1 A  szociológiai irodalomban ezt az álláspontot Victor N ee (1989; 1991) képviseli a leghatá
rozottabban.

2 A társadalmi átalakulás általános kérdéseit az itteni fogalmi keretnél összetettebb formá
ban és részletesebben taglalja Böröcz 1997a és 19976.

3 A személyes kapcsolatok szerepéről Kelet-Európábán lásd Böröcz 1993; Böröcz- 
Southworth 1995; Czakó-Sik 1987; Sik 1994.

4 Kelley és Klein (1981) hasonló átrétegződést talált a forradalom utáni Bolíviában.

5 Sok ilyen informális kapcsolatrendszer nagyon gyorsan üzleti klubként szerveződött újjá.

6 A vizsgálatot a National Science Foundation és a részt vevő országok hozzájárulása finan
szírozta. A kutatást Szelényi Iván és Donald Treiman irányította.

7 Ez a recesszió részben a tulajdonjogok körüli bizonytalanságok következtében állt elő.

8 Lehetséges, sőt valószínű, hogy a régi funkcionáriusok, még akkor is, ha van valamilyen 
vállalkozásuk, jobban szeretnek a háttérben maradni. Sokan közülük magas rangú tanács
adóként dolgoznak magáncégeknél, főként olyanoknál, amelyeknek szoros kereskedelmi és 
együttműködési kapcsolataik vannak az egykori szovjet blokk országaival. A kommunista 
párt korábbi magas rangú tisztségviselői előnyt kovácsolhatnak széles körű nemzetközi 
kapcsolataikból.
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Szalai Erzsébet

RENDSZERVÁLTÁS ÉS A HATALOM 
KONVERTÁLÁSA*

Bevezetésképpen indokolni szükséges, hogy a rendszerváltás, a gazdasági átalaku
lás folyamatának vizsgálatában miért kulcsfontosságú az elitek metamorfózisának 
és arculatának elemzése. Más megközelítésben: miért fontos az, hogy -  Jeffrey 
Alexander kifejezésével élve -  elméleti attitűdünk „kollektivistából” 
„individualistábbá” váljon.1 Vagyis, hogy a társadalmi-gazdasági folyamatok 
makroszerkezeti meghatározottságának tételezését az egyének -  és kiemelten az 
elitek -  viszonylagos szabadságának, társadalomalakító képességének tételezése 
váltsa fel.

Történelmi példák sora bizonyítja, hogy stabil, kialakult, megállapodott hatalmi 
és társadalmi-gazdasági viszonyok között a társadalom makroszerkezetéhez kapcso
lódó szervezeti struktúrák jórészt meghatározzák a bennük helyet foglalók gondol
kodását, magatartását, érdekérvényesítésük módját. Átmeneti korszakokban azon
ban, amikor a régi makroszerkezet és a hozzá kapcsolódó szervezeti struktúrák fel
bomlanak, vagy legalábbis meginognak, nagyrészt a társadalmi szereplők -  első
sorban az elitek -  formálják meg az új társadalmi makroszerkezetet, valamint a régi 
vagy új szervezetek és kapcsolódásaik arculatát.

A számos elitértelmezés közül a sajátoméhoz C. Wright Mills definíciója áll 
legközelebb. Mills (1972) szerint az elit tagjai abban a helyzetben vannak, hogy or
szágos jelentőségű (azaz a társadalom egészét érintő) döntéseket hozhatnak. A kü
lönböző elitcsoportok számos szállal kapcsolódnak egymáshoz, belső kohéziójuk 
igen erős. Ez részben pszichológiai sajátosság, a szocializációs folyamat hasonlósá
gából fakad. A kohézió másik forrása az elitek mögött álló intézményes hierarchiák 
összefonódása. Mills gazdasági, politikai és katonai elitet különböztet meg, magam 
a szakirodalomban általánosan elfogadott felfogás szerint politikai, gazdasági és 
kulturális elitet.

A hatalom közvetlen gyakorlása mellett az elit másik funkciója -  és itt elsősor
ban Paretóra (1917) támaszkodom -  társadalmi magatartásminták felmutatása. 
Paretótól és eszmetársaitól eltérően azonban -  miként a második világháború utáni 
új elitelméletek megfogalmazói2 -  a magatartásminták felmutatását és követését 
megfigyelhető társadalmi jelenségként, nem pedig az elitekkel szemben támasztott

* A tanulmány a T 18302. sz. OTKA, az OMFB 1, a Research Support Scheme, valamint a 
Stratégiai Kutatások Programja támogatásával készült. Rövidített változata elhangzott az 
„Elites and New Rules of the Game” című konferencián (BKTE, 1997. április 25-27.), az 
MTA 1997. május 7-ei közgyűlésén és a Miskolci Politológus Vándorgyűlésen (1997. 
május 9-10.).
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normatív, erkölcsi követelményként értelmezem. Vagyis abból indulok ki, hogy mi
ként a hatalom, a társadalmi szereplők által megjelenített értékek vonzereje is 
egyenlőtlen eloszlású -  bonyolult áttételeken, gyakran tudattalan mechanizmusokon 
keresztül és elsősorban a médiumok közvetítésével a mindenkori elit által képviselt 
értékek és a hozzájuk tartozó érdekérvényesítési metódusok a társadalom többi sze
replője számára magatartásmintaként jelennek meg és hatnak. Akár a morális jót, 
akár a morális rosszat, akár a kettő keverékét jelenítik meg.

Mills elitértelmezésétől nem áll távol Pierre Bourdieu definíciója, bár ő nem elit
ről, elitekről, hanem domináns osztályról beszél. A domináns osztály azokból tevő
dik össze, akik a legtöbb társadalmi erőforrással rendelkeznek, vagyis birtokukban 
vannak a vizsgált társadalmi berendezkedésben leginkább értékelt tőketípusok. 
Ezek a szociális tőke, a kulturális tőke és a gazdasági tőke, valamint az egymásra 
való átválthatóságukat biztosító szimbolikus tőke.3 A domináns osztály határozza 
meg az egyes tőketípusok átváltási arányát, és intézményesíti azt a tőkét, amelyen 
legitimációja nyugszik (Bourdieu 1983).

Az elitek átváltozása

Rátérve a hazai folyamatok elemzésére, állításom az, hogy a magyarországi elitek 
az 1980-as évek -  az államszocializmus elsősorban gazdasági feszültségek képében 
megjelenő strukturális válságának felszínre kerülése -  óta sajátos metamorfóziso
kon mentek keresztül. E folyamatot és hatásait, amelyeket széles empirikus bázisra 
támaszkodva kutattam,4 korábbi írásaimban részben már kifejtettem.5 Új eredmé
nyeim egy tervezett nagyobb lélegzetű munka részei, melyeket itt és most csupán 
tézis- és mozaikszerűen tudok ismertetni. A kifejtés során elkerülhetetlen korábbi 
kutatási eredményeim rövid, tételszerű felidézése.

Az 1980-as évek elejétől az államszocializmus strukturális válságának bázisán 
három társadalmi ellenelit-csoport születik, melyek döntő szerepet játszanak az ál
lamszocializmus hatalmi szerkezetének bomlasztásában, majd a politikai rendszer- 
váltás beindításában és végrehajtásában: a késő-kádári technokrácia, az új reformer 
értelmiség és a demokratikus ellenzék.

Az ún. kommunista nomenklatúra már az 1980-as évek elejétől felbomlóban van. 
Sáncain belül születik meg a késő-kádári technokrácia, melynek tagjai a híres
nevezetes beat-nemzedék, a „nagy” generáció tagjai. A késő-kádári technokráciát az 
elit korábbi nemzedékénél magasabb szintű szakértelem, határozottan nem kom
munista, hanem baloldali liberális, majd konzervatív liberális, pragmatikus, tech
nokrata értékrendszer jellemzi. Ugyanakkor szocializációs örökségként erősen von
zódik az informális különalkuk világához, a „hátsó szobákban” történő megegyezé
sekhez. Mindezzel összefüggésben társadalmi beleérzőképessége fejletlen, demok
ráciaigénye nemigen terjed túl az „okos” emberek szabadságának igenlésén.
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A demokratikus ellenzék politikai okokból marginalizált, vagyis a hatalmi in
tézményeken kívül elhelyezkedő, megszerveződésének csúcspontján alapvetően 
baloldali liberális értékrendszert képviselő, szintén a „nagy” generációhoz tartozó 
értelmiségiekből jön létre.

Az új reformer értelmiség az előbbi két ellenelit-csoport közötti térben helyez
kedik el. Tagjait állami állásaikban megtartják, de egyik része attitűdjét és érték- 
rendszerét tekintve a demokratikus ellenzékhez, másik része a népi írók táborához 
áll közel.

E három elitcsoport 1980-as évek elejétől létrejött látens szövetségének -  és in
formális kapcsolatrendszerének -  alapja az, hogy a késő-kádári technokrácia a de
mokratikus ellenzékben és az új reformer értelmiség liberálisaiban saját ideológu
sait véli felfedezni -  az adott politikai keretek között azok fő törekvése az övékéhez 
hasonlóan az állampárt-pártállam hatókörének jelentős szűkítése és a piaci viszo
nyok kiszélesítése. Ugyanakkor eme viszony ambivalens, és a késő-kádári technok
rácia, ha érdeke úgy kívánja, lelkiismeretfurdalás nélkül feláldozza értelmiségi szö
vetségeseit. Az 1980-as évek elejétől kezdve mindhárom csoport egyre növekvő in
formális hatalomra tesz szert, korábban nem tapasztalt erejű teleologikus igények
kel lép fel. Az 1980-as évek második felétől már csúcshatalmi pozíciók meghódítá
sára törekszik -  a késő-kádári technokrácia a formális hatalmi jogosítványok meg
ragadására, a másik két elitcsoport az informális befolyás jelentős kibővítésére.

A három elitcsoport attitűdjének, értékrendszerének közös vonása egyrészt a ha
tározott küldetéstudat, mely az ifjú évek baloldali elkötelezettsége és belső rend
szerkritikája után -  annak kompenzálásaként -  alapvetően liberális (bár, mint arról 
szó volt, különböző típusú liberális) nézetrendszerben és programokban, valamint 
ehhez kapcsolódóan a liberális demokráciák idealizálásában jelenik meg. Másrészt 
mindhárom csoport erős vonzódást mutat az informális kapcsolatok, az informális 
hatalomgyakorlás iránt.

A politikai rendszerváltás főszereplői az államszocializmus méhéből megszülető 
három ellenelit-csoport. Ők a rendszerváltó elitek. A politikai rendszerváltás idején 
realizációjuk következtében szövetségük felbomlik. Hatalmi harcuk nyertese a 
szürke harmadik, a Magyar Demokrata Fórum.

A politikai rendszerváltás lezárultával bomlási folyamat indul el az egyes rend
szerváltó eliteken belül is. A rendszerváltó elitek struktúrája a következő alakot ve
szi fel: politikusok, állami bürokraták, üzletemberek, pártokhoz kötődő értelmiségi
ek, a mindenkori államhatalomhoz kötődő értelmiségiek és független értelmiség. A 
legutóbbi kis létszámú csoportot kivéve radikális rendszerváltó szerepükben kivívott 
pozíciójukat -  szociális, ezen belül politikai tőkéjük megtartása (kiterjesztése) mel
lett -  gazdasági és kulturális tőkévé konvertálják.

A Magyar Demokrata Fórum vezette koalíció hatalomra kerülése után megkezdi 
saját, elsősorban gazdasági klientúrája kiépítését, stabilizálására azonban nincs sem 
elég ereje, sem elég ideje. Mindazonáltal az 1990-1994 közötti időszak legfőbb
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konfliktusa a pozícióiban csak részben meggyengült késő-kádári technokrácia és a 
keresztény-konzervatív klientúra harca.

Az 1990 és 1994 közötti időszakban részben a szélsőjobboldali fenyegetés hatá
sára, de döntő részben a közös szociokulturális örökség és a hatalmi törekvések 
megjelenéseként megkezdődik a rendszerváltó elitek közötti kapcsolatok regenerá
lódása. Az újraintegrálódás -  a Demokratikus Charta keretében elinduló, de más 
szférákra is kiterjedő -  intézményesülésének csúcspontja az új kormánykoalíció lét
rejötte 1994 tavaszán.

A parlamenti választások és a koalíción belüli szereposztás nyomán a főhatalmat 
az MSZP szerzi meg. Rajta keresztül pedig a késő-kádári technokrácia, mégpedig 
olyan felállásban, hogy a politikai hatalom egy része a késő-kádári technokrácia 
másod-harmadvonalának, a gazdasági főhatalom ezen technokrácia krémjének ke
zébe kerül. A kulturális főhatalom birtokosává a demokratikus ellenzék és új refor
mer értelmiségi szövetségeseinek utóda, az SZDSZ válik.

Elemzésem további részében a késő-kádári technokrácia szerepére koncentrálok.
A késő-kádári technokrácia társadalmi szerepét hosszabb távon elsősorban sajá

tos értékrendszere jelöli ki.
A késő-kádári technokrácia egyik szeme a piacon, a másik az állami bürokrácián 

és a párteliteken -  pénz és hatalom egyaránt fontosak számára. Az 1994-es válasz
tások után is erősödő gazdasági hatalmát politikaivá, politikai hatalmát gazdasági 
és kulturális hatalommá képes konvertálni.

A kulturális föhatalom birtokosai által is támogatott ideológiája a 
neoliberalizmus. Bokros Lajos nevével fémjelzett, de azóta is folytatott stabilizációs 
gazdaságpolitikája ennek feleltethető meg.

A neoliberalizmus magyarországi változata határozott társadalomátalakító 
igénnyel fogalmazódik meg. Célja a társadalom átnevelése, éretté tétele a könyvek
ben olvasott neoliberális normák betartására. De érvényre jut benne a késő-kádári 
technokrácia autoriter, etatista szociokulturális öröksége is -  a társadalmi normák 
radikális átstrukturálásának igénye, amelyet részben az erős, beavatkozó állam 
ethosza motivál.

A neoliberális ideológiát túlracionalizált gazdaság- és társadalomkép alapozza 
meg. Ezen ideológia képviselői számára a gazdaság szinte „vegytiszta” fogalmakkal 
-  költségvetési hiány, fizetési mérleg, infláció, kamat stb. -  és szinte „műszaki” 
pontossággal leírható szerkezet, melybe azért lehet (és kell) államilag beavatkozni, 
mert -  mivel minden önérdekét követő szereplője racionálisan cselekszik -  a be
avatkozások hatásai egyrészt a tervezőasztal mellől, logikai úton előrejelezhetőek, 
másrészt már rövid távon képesek megváltoztatni a racionális viselkedés kritériu
mait.

Szelényi Iván szerint érdekes analógiák fedezhetők fel a monetarizmus és a 
marxizmus szerkezete között. Magam ezt az analógiát inkább a neoliberalizmus és 
a marxizmus politikai ideológiaként funkcionáló, vulgarizált változatai között lá
tom. A továbbiakban azonban Szelényit idézem.
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A marxizmushoz hasonlóan a monetarizmus is egyszerű és gyors megoldásokat 
kínál. A monetarizmus, miként a marxizmus, univerzalisztikus eszme. „A szebb jö
vő nemcsak hogy hamarosan elérkezik, de mindenki egyformán részesül majd áldá
saiból”, még akkor is, ha az átalakulásnak kezdetben lesznek vesztesei. A 
monetarizmus morálisan magasabb rendű más ideológiáknál. Aki nem ért egyet a 
monetarista intézkedésekkel, az nemcsak téved, hanem bűnt követ el. A moneta
rizmus bírálói etikai vétséget követnek el: populisták, demagógok, felelőtlenek, sőt, 
titkon feltehetően kommunisták.5

Konkrétabban vizsgálva a késő-kádári technokrácia társadalmi szerepét, a késő
kádári technokrácia számára a csúcshatalom birtoklása nem jelent valódi szabadsá
got -  korábbi államszocialista kötöttségeit a nemzetközi nagytőkétől való függéssel 
váltja fel. (Stabilizációs politikájának egyik legfőbb célja a munkaerő költségeinek 
leszorítása, nemzetközi versenyképességének rövid távú javítása.6) És amilyen 
mértékben szembefordítja önmagával a társadalom különböző csoportjait, olyan 
mértékben egyre inkább rá is kényszerül e kötődés erősítésére.

Másrészt nem mond le legfőbb szociokulturális örökségéről, az egyéni, informá
lis alkumechanizmusok működtetéséről -  a szabad, önszabályozó piac elvein nyug
vó neoliberális ideológiája valóban csupán ideológa. A valóság a gazdasági hatalom 
növekvő koncentrációja, a kartellezés, a piac ellenőrző szerepének korlátozása.

A késő-kádári technokrácia a gazdasági elit egészének mintaadója. Ami értékei
ből és magatartásmintájából leginkább beépült a gazdasági elit többi csoportjának 
értékrendszerébe, az elsősorban a piac, a pénz és a hatalom iránti azonos vonzódás, 
ennek a vonzalomnak az informális érdekérvényesítésben való megjelenése, és en
nek megfelelően a piaci és bürokratikus értékek átláthatatlan keveredése. Pontosab
ban, eme öröklött tudathasadásos állapot megerősítést nyer, miközben a benne rejlő 
konfliktusok a piaci értékek erősödése következtében jóval élesebbé válnak. így ala
kul ki az a helyzet, hogy a gazdasági életben a siker és kudarc kritériumai minden 
korábbinál bizonytalanabbá, homályosabbá válnak. Ily módon a formálódó kapita
lizmusban egyelőre sem az előrejutás, sem a visszavonulás etikája nem fogalma
zódhat meg, sőt inkább a káosz állapota látszik erősödni.

Angyal Ádám (1997) empirikus kutatásai alapján az egyéni vezetői teljesít
mény és a vállalati teljesítmény között nem mutatható ki szoros kapcsolat.

Az üzleti morál normáinak gyengeségét jelzik Lengyel György kutatási ered
ményei: 1993-ban a gazdasági elit tagjainak mintegy fele találta igaznak azt a 
megállapítást, hogy „aki vinni akarja valamire, az rákényszerül arra, hogy egyes 
szabályokat áthágjon” (Lengyel 1995).

A TÁRKI 1996-os, nagyvállalkozók körében végzett felmérése szerint „nyílt 
érdekérvényesítés helyett a cinkos összekacsintások, az egyéni »érdekkijárások« 
rendszere alakult ki. A személyes kapcsolatokra épülő egyéni érdekérvényesítés, 
az érdekek nyílt feltárása helyett azok elrejtése és informális úton való érvé
nyesítése kedvez a korrupciónak, a formális hatalmi mechanizmusok háta mö
götti »titkos« paktumok és párhuzamos döntési mechanizmusok kialakulásának
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és megszilárdulásának”. A jelentés megfogalmazói szerint „ez a helyzet nem jó a 
politikai-gazdasági döntéshozóknak, mert mindegyikük személyével kapcsolat
ban felmerülhet a kérdés: vajon kivel van, kinek az érdekeit képviseli -  és mit 
kap ezért cserébe? Ez nem jó a kialakuló tőkés osztálynak sem. Nem jó, mert 
egyéni úton nehezebb az érdekek érvényesítése, mint nyíltan és kollektív formá
ban. És nem utolsósorban azért sem jó, mert «rejtett utakon« kénytelenek járni, 
ami a közvélemény szemében «igazságtalan, csalárd, nem becsületese ember 
képében tünteti fel őket.”

A jelentés fontos adata, hogy 1996-ban a nagyvállalkozók 61,8 százaléka vé
lekedett úgy, hogy „ha mindenki minden törvényt betartana, megállna a gazda
sági élet Magyarországon”. [Az értékeléskor azonban fel kell hívni a figyelmet 
arra, hogy ehhez hasonló állítással (pontosabban a Lengyel György által 1993- 
ban megfogalmazottal) a lakosság nagyobb arányban -  79,9 százalékban -  értett 
egyet]

A nagyvállalkozók a vizsgálat eredményei szerint sikerüket elsődlegesen az 
ambícióknak, a vele született képességeknek és a kemény munkának tulajdonít
ják. Ugyanakkor 65 százalékuk vélekedett úgy, hogy „ahhoz, hogy valaki boldo
guljon ma Magyarországon, fontos szempont az, hogy befolyásos embereket is
mer” (a lakosság körében az így gondolkodók aránya 82 százalék). A jó politikai 
kapcsolatokat a nagyvállalkozók 47,6 százaléka tartotta a siker fontos tényezőjé
nek (a lakosság körében ez az arány 66,8 százalék).

A TARKI-vizsgálat értékelése szerint az informális érdekérvényesítés fenntar
tása számos tényezőből összetevődő külső adottság a nagyvállalkozók számára. 
Hipotézisem szerint azonban a felsorolt tényezők -  elsősorban az érdekérvé
nyesítés intézményes feltételeinek hiánya -  csak részben külsőek, legalább any- 
nyira következnek a késő-kádári technokrácia által sugárzott magatartásmintából 
és a nagyvállalkozók öröklött attitűd- és értékrendszeréből. Ehhez kapcsolódóan 
a vizsgálat fontos megállapítása, hogy „a jelenlegi magyar nagytőkések alapve
tően a nyolcvanas évek társadalma kettős társadalmi tagozódásának vezető réte
geiből kerültek ki”. Vagy valamilyen állami tulajdonú vállalat gazdasági vezetői 
voltak korábban, vagy már a nyolcvanas években önálló vállalkozásokat indítot
tak, illetve részt vettek a második gazdaságban -  vagy pedig mindkét motívum 
szerepet játszott nagyvállalkozóvá válásukban.

Hasonló szocializációs hátterű nagyvállalati menedzserek körében végzett 
empirikus vizsgálataim mindenképpen a külső, strukturális és szociálpszicholó
giai környezet, valamint az öröklött attitűd- és értékrendszerek közötti kölcsön- 
kapcsolat funkcionálását támasztják alá. Ehhez kapcsolódóan fontos visszaemlé
keznünk arra, hogy az államszocializmus meghatározott korszakaiban a kiteijedt 
informális kapcsolatrendszerekkel rendelkező nagyvállalati vezetők számára in
kább erőforrást, mintsem hátrányt jelentett az, hogy érdekei nem jelentek meg 
intézményesen artikulált, ezáltal társadalmilag ellenőrizhető formában.

A késő-kádári technokrácia a multinacionális cégek tulajdonosaival és mene
dzsereivel, valamint a hozzájuk kapcsolódó és tőlük viszonylagos függetlenséget él
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vező hazai gazdasági elitekkel együtt a gazdasági hatalom növekvő részét koncent
rálja.

Erre utalnak Pitti Zoltán kutatási eredményei. Számításai szerint 1995-ben a 
társasági formában működő szervezetek realizálták a nettó árbevétel több mint 
háromnegyedét, és ezen belül a vállalkozások 0,1 százalékát képviselő legna
gyobb 200 társaság produkálta a nettó árbevétel több mint egyharmadát (33,6 
százalékát). Ók állították elő az export árbevétel közel felét (44,4 százalékát).
Pitti megállapítja, hogy az egyéni vállalkozásoknak a gazdaságban játszott sze
repe -  mérsékelt teljesítménynövekedésük következtében -  nem jelentős, a ha
zai vállalkozások által kimutatott nettó árbevételből csupán 6, 6,5 százalékos 
részarányt képviselnek.

A szerző számításai alapján a privatizáció ez idáig megközelítően 900 000 
természetes személyt érintett, de rendkívül nagy aránytalansággal, mivel a prog
ram eddigi eredményeként a privatizált vagyon négyötödét az újonnan tulajdon
hoz jutottak alig egyötöde összpontosítja a kezében. A tulajdon feletti rendelke
zési jog koncentrációját a szerző megfogalmazása szerint tovább növelné, ha 
vizsgálható lenne a vállalkozások mögöttes tulajdonjoga (Pitti 1997). Más for
rásból (elsősorban szakértőkkel készített mélyinterjúkból) származó információ
im is azt támasztják alá, hogy a hazai nagyvállalkozók egyelőre csak kevésbé kí
vánják látható, áttekinthető formában megjeleníteni tulajdonukat, ezért erőtelje
sen diverzifikálják befektetéseiket.

A gazdasági hatalom erősödő koncentrációja részben oka, részben következmé
nye a követett, belső piacot korlátozó monetáris gazdaságpolitikának, mely a már 
kialakult külpiaci kapcsolatokkal rendelkező multinacionális cégeknek és hazai 
nagyvállalatoknak kezdvez, a belső piachoz kötődő vagy exportja szempontjából a 
belső piac támogatására ráutalt közepes és kisebb vállalkozások lehetőségeit viszont 
gyengíti.9

A gazdasági elit domináns csoportjai egyre növekvő erőfölényre tesznek szert a 
politikai és kulturális elittel szemben, amelyet igyekeznek a saját szolgálatukba állí
tani.

Több forrásból is táplálkozó szakértői vélemények szerint napi politikai 
(imázs) okok mellett a miniszterelnök 1996 közepén azért szorgalmazta a gazda
sági visszaéléseket feltáró nyomozóhivatal felállítását, mert jól érzékelte, hogy a 
stabilizálódó gazdasági elit egyre nagyobb erőfölényre, szinte diktáló pozícióra 
tett szert a politikai elittel szemben.

Frekventált pozícióban lévő, a politikai elithez tartozó interjúalanyaim ennél 
is tovább mennek, és a fekete gazdaság már tetemes vagyonokat felhalmozó sze
replőinek a politika szférájába való erőteljes behatolásáról számolnak be.

Egyik beszélgetőpartnerem elmond egy általa jellemzőnek tekintett esetet. 
„Egy kedves barátunk tevékenysége fedőszerveként csinál egy alapítványt, 
amelynek a célja nagyon jó, a leukémiás gyerekek megsegítése. Felkéri X. Y. 
politikust, hogy legyen az alapítvány elnöke. Majd lefényképezteti magát az ille
tővel, sokszor, és úgy, hogy lehetőleg a képek megjelenjenek az újságokban.
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Ettől kezdve a mit sem sejtő politikus, akinek fogalma sincs, hogy mi van az ügy 
hátterében, tudtán és akaratán kívül legitimálja ennek a gazdasági bűnözőnek a 
szerepét és tevékenységét.”

A kialakuló szociálliberális klientúra -  elsősorban az MSZP gazdasági holdudva
rához tartozó része -  jóval erősebb, mint a keresztény-konzervatív klientúra volt. 
Ennek két oka van.

Egyrészt a késő-kádári technokrácia, valamint a koalíciós pártok vezető erői kö
zötti informális kapcsolatok történelmi múltra tekintenek vissza -  az 1994-es vá
lasztásokat megelőző időszaktól kezdődően csupán mozgásba hozni, megszilárdí
tani, intézményesíteni kellett azokat.

Másrészt a megszorító gazdaságpolitika rákényszeríti a gazdasági elitet és a kü
lönböző érdekcsoportokat arra, hogy felmentésekért, kedvezményekért a politiku
sokhoz forduljanak -  ez a folyamat pedig a klientúraépítés új bázisa.

Ezt illusztrálja a nagyobbik kormánypárt egyik országgyűlési képviselőjével 
készített inteijű egyik (rejtjelezett) részlete.

,A  politika és a gazdaság kapcsolata, amely 1994 után vált csak igazán szo
rossá, nagy szövevényt alkot. Az x lobby például jelentős mértékben a parla
menti képviselőkön keresztül hat, mégpedig az illetékes minisztérium közvetíté
sével. A lobbykon kívül lényeges a nyomása az egyes magánvállalkozóknak is, 
főleg a privatizációval kapcsolatos kérdésekkel fordulnak az országgyűlési kép
viselőkhöz. A különféle támogatásokat kérelmezők a dolog természetéből adó
dóan elsősorban a kormánypárti honatyákhoz fordulnak. Egyes képviselőket na
gyon csekély ellenszolgáltatás fejében -  például vacsorákkal, ingyen vagy olcsón 
adott gépkocsikkal -  is meg lehet nyerni. Ebben nyilván benne van a képviselők 
alacsony fizetésének hatása is, de véleményem szerint itt mélyebb történelmi, 
valamint aktuálgazdasági és morális okok is fellelhetőek.”

A gazdasági eliten belüli erőviszonyokat a „mindenki harca mindenki ellen” jel
lemzi. A másik megelőzésének, legyőzésének vágya nyíltan vállalt értékként jelenik 
meg. A rendiesülés és az erősödő versenyszellem alkalmi, rövid távú érdekek érvé
nyesítését szolgáló lobbyk tömegének születésében szervesül. Mindazonáltal a gaz
dasági hatalom erősödő koncentrációja hosszabb távon az erőviszonyok megszilár
dulását, a rendiség felülkerekedését, a belső verseny gyengítését eredményezheti.

A nemzetközi szakirodalom a vállalatok között létrejött tartós együttműködé
seket stratégiai szövetségeknek nevezi (ezeknek csak egy része esik hivatalosan 
kartellnek minősülő jogi szankcionálás alá). Szakértői vélemények szerint ezek 
az együttműködések (és ezen belül a rejtett kartellezés is) igen elterjedtek a ma
gyar gazdaságban, pontos számadat azonban nem áll rendelkezésre. Hogy a 
stratégiai szövetségek közül mely együttműködések minősülnek kartellnek, arra 
vonatkozóan -  szemben a nyugati gyakorlattal -  az eddigiek során nem született
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egységes jogi szabályozás, az egyes vitás eseteket bejelentés alapján egyedileg 
bírálják el.

Tan Emö és Buzády Zoltán kutatásai szerint -  akik stratégiai szövetségeket 
figyeltek meg kérdőíves módszerrel -  a vizsgált körben a versenytársak közötti 
stratégiai szövetségek 37 százaléka informális megállapodás. A szerzők feltéte
lezése szerint ,.hallgatólagos megállapodások viszonylag magas aránya mögött 
két tényező húzódhat meg: az informális együttműködések jelezhetik a vállala
tok kezdeti »óvatos« magatartását a versenytársakkal szemben, de utalhatnak a 
hazai versenyjog szabályainak megszegésére is. (A felek nem óhajtják írásban 
dokumentálni a versenykorlátozásnak minősülő megállapodást.) Az informális 
megállapodásokat főleg a termelési és marketing-értékesítési területekre, vala
mint az egyidejűleg több vállalati funkcióra irányuló srtatégiai összefogásoknál 
alkalmazzák »szerződéses« megoldásként” (Tari-Buzády 1996).

Voszka Éva kutatásai szerint a politikai rendszerváltás után a redisztri- 
búciónak új, az államszocializmus időszakában nem vagy alig alkalmazott esz
közei jelentek meg. (A hangsúlyok a folyó támogatásokról és beruházási ked
vezményekről az adósságok mérséklése felé, a nyílt támogatások helyett a rejtett 
-  sokszor piackonform megoldásnak nevezett -  módszerek felé tolódtak el.) 
Voszka az elmúlt évtizedek és az 1990-es évek állami újraelosztása között lé
nyeges különbségnek találta azt, hogy egyrészt a redisztribúció nem vált mindent 
átfogó rendszerré, másrészt néhány esetben a kormányzati-tulajdonosi lépések 
egy lassított, de viszonylag határozott visszafejlesztési, szerkezetátalakítási 
stratégiára épülnek, végül a külső segítséget ennél szélesebb körben egészíti ki 
maguknak a cégeknek az aktivitása, racionalizáló intézkedései. Ugyanakkor 
változatlan a redisztribúció tovaterjedésének tendenciája.

Voszka szerint a magyar gazdaság működésében az 1990-es években nem 
mutatható ki egységes integrációs mechanizmus. „A gazdaság bizonyos szeg
menseiben kétségtelenül működik a versenypiac, de a magánvállalkozók 
(közülük is elsősorban a nagy külföldi befektetők) állami kedvezményeket igé
nyelnek. A jövőre nézve alapvető kérdés, hogy mennyiben térnek el az új 
redisztribúció mozgatórugói és hatásai a korábbi modelltől. Élhet-e egymás 
mellett tartósan két ellentétes logikájú integrációs mechanizmus?” (Voszka 
1996)

Társadalmi következmények

A gazdasági erőforrások erős differenciálódása részben oka, részben következménye 
a társadalom kettészakadásának. Kiélezetten megfogalmazott hipotézisem szerint 
ugyanis a Kádár-rendszerben létrejött felemás középrétegek szétesése elsősorban e 
folyamat mentén megy vébe. A középrétegeknek az a része tud megkapaszkodni, 
illetve felemelkedni, mely valamilyen szálon a gazdasági elithez, ezen belül is an
nak felfelé tartó konglomerátumához kapcsolódik. Ez együtt jár azzal, hogy a ketté
szakadás az egyes középrétegeken belül is végbemegy. (Ma már például éles társa
dalmi és gazdasági különbség választja el azokat a szakmunkásokat, akik multina
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cionális nagyvállalatok alkalmazottai, azoktól, akik tartósan munkanélkülivé vál
tak. Hasonló szakadás figyelhető meg a pedagógusok vagy az orvosok körében is: 
gyökeresen más a társadalmi, gazdasági helyzete a magániskolában vagy az állami 
iskolában tanító pedagógusnak és a magánklinikán vagy állami kórházban gyógyító 
orvosnak stb.)

A TÁRKI legújabb Magyar Háztartási Panel (1997) vizsgálata szerint a magyar 
társadalomban mára végbementek a legfontosabb, rendszerszerű strukturális válto
zások: az ajtók záródnak. A belföldön realizált jövedelmek visszafogását célzó Bok
ros-csomag késleltetetten jelentkező hatásával összefonódva elsősorban ezzel ma- 
gyarázhatóak az ez év elejétől szaporodó demonstrációk, tiltakozó akciók. Némileg 
kiélezetten fogalmazva: a lecsúszó, de még konfliktusképes társadalmi csoportok 
még utoljára megpróbálnak helyzetükön javítani. Mint arra Lengyel László (1997) 
és Tamás Pál (1997) is rámutat, e csoportok hangsúlyozottan nem a növekvő ará
nyú szegények köréből kerülnek ki -  ők ugyanis nincsenek abban a helyzetben, 
hogy megszerveződhessenek és érdekeiket artikulálni tudják. Nem véletlen, hogy a 
korábbiaknál konszolidáltabb imázst felmutató szélsőjobboldal immár nem a társa
dalom perifériájára szorítottakat, hanem a leszakadó, de még erős érdekérvényesítő 
képességgel rendelkező csoportokat törekszik megszólítani.

Mindazonáltal az elégedetlenek köre lényegesen szélesebb azokénál, akik hangot 
tudnak adni ellenérzéseiknek. A mostani elégedetlenség más típusú, mint például a 
taxisblokád idején volt. Akkor elsősorban arról volt szó, hogy a politikai rendszer- 
váltástól a társadalom -  részben tudattalanul -  életkörülményeinek és a hatalmi 
döntési mechanizmusok áttekinthetőségének szinte azonnali javulását várta, és e 
várakozásaiban szükségképpen csalódnia kellett. Most viszont, amikor az eliteken 
belüli küzdelem a politikai elit egészének tekintélyét gyengítő módon kiéleződött, és 
a reáljövedelmek drasztikus csökkenése után, valamint az új társadalmi struktúra 
megszilárdulása előtti pillanatokban vagyunk, az emberek növekvő részét keríti 
hatalmába a teljes reményvesztettség. Ennek bázisán megjelenik a „rend” utáni 
vágy, amely keményen autoriter hatalmi törekvések társadalomlélektani katalizáto
rává válhat.

A hatalom megközelítései

Tanulmányom további részében három, egymáshoz kapcsolódó elméleti tézist sze
retnék röviden ismertetni. Felhívom a figyelmet arra, hogy ezek empirikus igazolá
sa jelenleg még nem befejezett, sőt a munka előrehaladtával újabb és újabb elméleti 
és módszertani problémák merülnek fel.
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A szimbolikus tőke szerepe

Az államszocializmus utáni korszakban ahhoz, hogy valaki a három elitcsoport -  
vagyis a politikai, gazdasági és kulturális elit -  valamelyikébe bekerüljön, a szociá
lis, gazdasági és kulturális tőke közül legalább kettőt kell birtokolnia. Vagyis a po
litikai elitbe jutáshoz legalább szociális és gazdasági vagy szociális és kulturális, a 
gazdasági elitbe kerüléshez legalább gazdasági és szociális vagy gazdasági és kultu
rális, a kulturális elitbe jutáshoz pedig legalább kulturális és szociális vagy kulturá
lis és gazdasági tőke birtoklása szükségeltetik. Akik mindhárom tőkével rendelkez
nek, azok jelentős lépéselőnyben vannak a többiekhez képest.

Az elitpozíció fenntartását és kiterjesztését illetően alapvetően két elmélet fo
galmazódott meg. Az egyik Szelényi Iváné, aki szerint az elitpozíció alapja a kultu
rális töke (Szelényi-Eyal-Townsley 1996), a másik többek között Böröcz Józsefé és 
Róna-Tas Ákosé, akik a szociális tőke részét képező kapcsolati tőke kiemelt szere
pét hangsúlyozzák (Böröcz-Róna-Tas 1995). Valóban, mindkét tőketípus jelentős 
szerepet játszik az elitpozíció stabilizálásában és erősítésében, magam azonban úgy 
vélem, hogy komplexebb jelenséggel állunk szemben. A három elitcsoport tagjainak 
érdekérvényesítő képességét elsősorban az jellemzi, hogy módjukban áll az egyes 
tőketípusok egymásra való konvertálására. Vagyis pozícióik megtartásának és kiter
jesztésének alapja -  bourdieu-i értelemben -  a szimbolikus tőke.

A szimbolikus tőke fogalma -  feltéve, hogy értelmezésem elméletileg releváns -  
igen jól alkalmazható az államszocialista rendszerek és a felbomlásukat követő tár
sadalmak hatalmi viszonyainak leírására. Az államszocialista rendszerekben a po
litika, a gazdaság és a kultúra szférája erősen összefonódik, majd a felbomlás után 
ez az összefonódás csak lassan gyengül. A három szféra közötti szoros intézményes 
kapcsolat a hatalom szereplői számára megkönnyíti a szociális, gazdasági és kultu
rális tőke egymásra való konvertálását, az ezt jelképező szimbolikus tőke, vagyis a 
három szféra közötti könnyű átjárhatóság viszont újratermeli az intézményes össze
fonódásokat, pontosabban az államszocializmus bukása után nehezíti a három szfé
ra elválasztását.

Fontos hangsúlyozni, hogy a hatalom szereplői -  egyének és csoportok -  adott
ságaikat és lehetőségeiket tekintve különböznek abból a szempontból, hogy a három 
közül melyik tőke birtoklása és melyik típusú konverzáció erejük legfőbb forrása.

Megfigyelésem az, hogy a hatalmi hierarchián felfelé haladva az egyes tőkék 
birtoklása és maga a szimbolikus tőke is egyre inkább csoportokhoz kötött jelenség. 
(Hasonlatosan ahhoz, amit Kuczi Tibor [1996] a társadalmi tőkék szerepét vizsgál
va a társadalmi hierarchia alacsonyabb szintjein is tapasztalt.) Ez azonban nem 
azonos a kapcsolati tőke elsődlegességének visszacsempészésével, sokkal inkább a 
kollektív habitus és autoritás problematikáját veti fel.
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A szimbolikus tőke képződését és kiteijesztését a késő-kádári technokrácia példá
ján mutatom be.

A késő-kádári technokrácia a nyolcvanas évek elejére jelentős kulturális tőkét 
halmozott fel, melyet a nyolcvanas évek folyamán, főként a végére gazdasági, majd 
politikai tőkévé konvertált. E tőkék mobilizálásának fontos szerepe volt a politikai 
rendszerváltásban. 1990 és 1994 között a késő-kádári technokrácia politikai tőkéje 
vesztett értékéből, a keresztény konzervatív klientúra elleni sikeres küzdelemben vi
szont felértékelődött gazdasági tőkéje. Az 1994-es választások után a politikai és 
gazdasági csúcshatalom birtokában már képessé vált arra, hogy gazdasági és visz- 
szaszerzett, sőt jelentősen felértékelődött politikai tőkéjét kulturális tőkévé, majd e 
kulturális tőkét ismét politikai és gazdasági tőkévé konvertálja. Konkrétan: a politi
kai és gazdasági csúcshatalom birtokában módja volt arra, hogy a monetarista tu
dást a tudáshierarchia legtetejére helyezze, és a Bourdieu által leírt folyamatban az 
alávetett osztályok, vagyis az eliteken kívüli társadalmi csoportok kulturális tőkéjét 
leértékelje. Részben erről szól az az ideológia, amely a munkaerő költségeinek le
szorítását volt hivatva igazolni. A saját kulturális tőke és az alávetett osztályok tőké
je között így létrehozott idézőjeles értékkülönbözetet azután ismét politikai és gaz
dasági tőkévé konvertálta. Mit jelent ez? Egyrészt a hazai munkaerő költségeinek 
leszorításával és a gazdaság makroegyensúlyi mutatóinak javításával megerősítette, 
sőt növelte a nemzetközi gazdasági erőcentrumokban, elsősorban a nemzetközi 
pénzvilágban kivívott tekintélyét, másrészt, de nem függetlenül ettől, stabilizálta 
belföldi gazdasági hatalmi pozícióit.

Hazai politikai pozícióit mindez ellentmondásosan érintette, amely hatásnak há
rom dimenziója van. Egyrészt a politikai elit viszonya a késő-kádári technokráciá
hoz ambivalens -  a késő-kádári technokrácia programja és gazdaságpolitikája a 
nemzetközi pénzvilágban az ő tekintélyét is stabilizálja, sőt erősíti, ugyanakkor ha
zai támogatottságát erősen csökkenti. Másrészt ezzel összefüggésben a késő-kádári 
technokráciához való viszony megosztja a nagyobbik kormánypártot. Végül a hazai 
közvélemény nagyobb része határozottan elutasítja a késő-kádári technokrácia vezé
relte gazdasági programot és gyakorlatot.10

Csite András és Kovách Imre hazai gazdasági elitre vonatkozó reprezentatív 
vizsgálata is a szimbolikus tőke kiemelt szerepére vonatkozó tézist látszik alá
támasztani. A szerzők megállapítása szerint a magyar gazdasági elit vagyono
sabb csoportjába többen kerülnek olyan családokból, amelyek képesek voltak a 
többszörös tőkekonverzióra. „A magyar gazdasági elit tőkekonvertálási sajátos
ságait abban látjuk az orosz és lengyel gazdasági elittel összehasonlításban, hogy 
a másik két elitnél sokkal nagyobb arányban kerültek a magyar gazdasági veze
tők topmezőnyébe a többszöri tőkekonvertálásra képes csoportok, amelyeknek az 
aránya különösen a magánalapítású cégeknél volt magas” (Csite-Kovách 1977:
41).
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A szimbolikus tőke jelentőségére vonatkozó tétel Bourdieu újabb fogalmának, a 
habitusnak a bekapcsolásával válik plasztikusabbá. Bourdieu megfogalmazásában 
„egy adott típusú környezetet... alkotó struktúrák kitermelik a habitust, azaz tartós 
és áttételezhető beállítottságok, vagy inkább hajlandóságok, diszpozíciók rendsze
rét” (Bourdieu 1977: 78). A habitus -  a struktúrák révén -  objektíve szabályozott 
ugyanide tudatosan semmiféle szabálynak nem engedelmeskedik. Nem követ tuda
tosan előre meghatározott célokat, és objektíve mégis az őt létrehozó struktúrák új
ratermelése érdekében működik.

Saját értelmezésem szerint a habitusban összpontosulnak azok a készségek, 
amelyek a többszörös tőkekonverzió képességét, vagyis a szimbolikus tőkét 
„kitermelik”. Eme képesség olyan típusú alkalmazkodóképességgel társult kreativi
tást jelent, amelyet az egyének csakis a családi és ifjúkori szocializáció során sajá
títhatnak el. A habitus és rajta keresztül a szimbolikus tőke így a társadalmi egyen
lőtlenségek újratermelődésének egyik legfőbb forrása.

Konkrét példával élve: hiába van valakinek privilegizált szakmája, széles kö
rű humán műveltsége, hiába rendelkezik kiteijedt kapcsolatokkal és jelentős va
gyonnal, ha ezeket tőkéket nem képes szakmai előmenetele során hasznosítani, 
mert adott esetben már érett felnőtt korában halmozta fel. Más szocializációs 
hagyomány és a konkrét környezet alkalmassá tehet egyéneket és csoportokat ar
ra, hogy humán műveltségüket szakmai látókörük szélesítésére, vagy baráti kap
csolataikat szakmai kapcsolataik és ezen keresztül szakmai tudásuk elmélyítésé
re, majd ennek alapján vagyonuk gyarapítására használják.

Korábbi munkámban a bankárok három típusát -  a technokratákat, a bürokratá
kat és a yuppie-kat -  alapvetően e kategória alapján különítettem el. A bankárok 
mintaadó csoportjának, a technokratáknak fő jellegzetessége éppen az volt, hogy 
gyermek- és ifjúkori szocializációjuk alapján és az adott makrotársadalmi jellemzők 
bázisán jelentős szimbolikus tőke felhalmozására voltak képesek.11
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A habitus kialakulásának és a konverzió újratermelődésének útja a következő 
volt:

Az alapok 
„lerakásának” 

ideje

Az 1950-es-l960-as évek 
Magyarországa

Az 1970 es évek 
Magyarországa —

Az 1980-as-1990-es évek 
Magyarországa —

Polgári vagy polgári értelmiségi 
családi szocializáció

_______________j z _____________ ,
Széles körű műveltség. 4 ____

A társas érintkezés kultúrájának elsajátítása

Tudományos érdeklődés.
Fogékonyság az eszmék iránt. *

Tartalmas és hasznos barátságok______

_____I ____
----- «. Küldetéstudat ' ^

_________ I __________
___ Gyors karrier,

mintaadó képesség

I------------------ 4 - ; ------------------- 1____ í Nyugati életnívó j----------

Osztály vagy rend

Állításom az volt, hogy az 1994-es választások nyomán a politikai főhatalmat a ké- 
ső-kádári technokrácia másod-harmadvonala, a gazdasági föhatalmat e technokrá
cia krémje szerezte meg, ám a kialakuló hatalom szerkezete jóval szélesebb ennél. 
A hatalmi szerkezet főszereplői más, „intézményes” metszetben a következők:

-  politikai elit: a szociálliberális pártok vezető erői;
-  gazdasági elit: gazdasági parlamenti bizottságok tagjai, állami bürokrácia

gazdasági kérdésekkel foglalkozó része, nagybankok tulajdo
nosai és menedzserei, nagyvállalkozók;

-  kulturális elit: közvéleményformáló és (vagy) a kulturális javakat birtokló
értelmiség, valamint a velük összefonódott médiokrácia.

Ezt a szerkezetet átmeszi, pontosabban átfedi a területi hatalmi struktúra háló
zata.

Régebbi munkámban az államszocializmus kifejlett szakaszának hatalmi szerke
zetét Max Weber fogalomalkotása alapján osztályvonásokkal rendelkező rendként
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tételeztem.12 Weber szerint osztályhelyzetek kizárólag a piac közvetítésével jönnek 
létre, és a hatalmon lévő osztály pozíciója kizárólag gazdasági okokkal magyaráz
ható. A rendek ezzel szemben elsősorban közös életvitelen, közös értékrendszeren 
alapuló közösségek, hozzátéve azonban: „Ha gyakorlati szempontból vizsgáljuk a 
dolgot, a rendi tagozódás mindenütt az eszmei és anyagi javak vagy előnyök tipi
kusnak megismert monopolizálásával jár együtt.” Az osztályok működhetnek rend
ként , de nem feltétlenül működnek úgy (Weber 1966).

Az államszocializmus hatalmi szerkezetéről kimutattam azt, hogy tagjait egyfelől 
közös ethosz, értékrendszer, magatartás és az informális különalkuk integrálta kö
zösségiség jellemzi, másfelől azonban az e hatalmi szerkezethez tartozó gazdasági 
hatalmi centrumok -  a nagyvállalatok -  pozíciója a politikaiak mellett gazdasági 
tényezőkkel is magyarázhatók, összefüggésben azzal, hogy e centrumok teljesítmé
nyét, kivívott státusát egy gyengén működő piaci mechanizmus is visszajelzi és 
megerősíti.

Ezúttal azt állítom, hogy a rendszerváltás befejezéséhez közeledve az újonnan 
kialakult hatalmi szerkezet szintén osztályvonásokkal rendelkező rendként jelle
mezhető, azzal a különbséggel, hogy osztályvonásai erősebbek, mint az államszo
cializmus hatalmi szerkezetéé.

Bár a vázolt hatalmi szerkezet tagjainak ethosza és értékrendszere jóval 
sokszínűbb, mint az államszocializmusban kialakulté (ez leglátványosabban a két 
kormánypárt vezető ideológiájának különbségeiben nyilvánul meg), az adott szer
kezetet folyamatosan integráló magatartásukban sok a közös elem, amelyek lényege 
a szimbolikus tőkék folyamatos befektetése, mégpedig döntően az informális kü
lönalkuk közvetítésével. Mind a politika, a gazdaság és a kultúra szférája közötti 
könnyű átjárhatóság, mind a nem formalizált, egyéni érdekérvényesítési módok 
dominanciája a rendiséget erősítő elem. Ugyanakkor a hatalom új birtokosainak -  
elsősorban a gazdasági elitnek -  érdekérvényesítése nyomán olyan markáns gazda
sági és kulturális különbségek alakultak ki a társadalomban, amelyeket ma már a 
meglehetősen tökéletlenül működő piaci mechanizmus is visszajelez és megerősít. 
Vagyis az eliteknek eredendően rendi típusú hatalmukat sikerült részben osztályha
talommá konvertálniuk, gyarapítva ezzel a rendelkezésükre álló szimbolikus tőke 
tartományát.

E folyamat döntő állomása az 1995-ös Bokros-csomag bevezetése volt -  szim
bolikusan és valóságos hatásait tekintve is.

Számos korábban készült szociológiai kutatás kimutatta, hogy nem szélsősé
ges jövedelmi különbségek esetén az állami szociálpolitika a gazdagabb, befo
lyásosabb rétegeknek kedvez. Ezért leépítésének halasztása a rendszerváltás első 
öt évében nem politikai mulasztás következménye volt, hanem híven kifejezte a 
politikai, gazdasági és kulturális elit érdekeit. Az állami oktatási, kulturális és 
egészségügyi rendszer megtámadása akkor vált lehetségessé és szükségessé, 
amikor egyfelől az elitek már képesek voltak függetleníteni magukat eme rend
szertől -  jövedelmük módot adott gyermekeik külföldi vagy itthoni magánisko
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láztatására, külföldi és hazai magánklinikák igénybevételére, gyakori külföldi 
nyaralásokhoz stb. - ,  másrészt a tömeges leszakadás megállításának erőforrás
igénye már komolyan veszélyeztette volna kialakult és megszilárdítani kívánt 
gazdasági erőpozícióit.

Laki László (1997) kutatásai szerint mára már a társadalom egyelőre pontosan 
nem megbecsülhető hányada nagyjából véglegesen kívülrekedt mindenféle tár
sadalmi integrációs mechanizmuson. Ez a megállapítás elsősorban a tartósan 
munkanélküliekre és a cigány lakosság nagy részére vonatkozik. Ezt erősíti, 
hogy mára már olyan régi-új szubkulturális jegyek jelentek meg körükben, me
lyeknek megkezdődött (erősödött) generációs átörökítése.

Az új hatalmi szerkezet osztályvonásait erősíti egyfelől a gazdasági elit már emlí
tett dominanciája a másik két elitcsoport felett, másfelől az a tény, hogy az ehhez a 
szerkezethez tartozó gazdálkodó szerv ezetek (nagybankok, multinacionális nagyvál
lalatok, hazai nagyvállalatok, nagyvállalkozások) ma már jelentős, sőt erősödő po
litikai és kulturális befolyásuk, valamint belső versenyük korlátozása ellenére sem 
tudnak fennmaradni piaci alkalmazkodóképességük fejlesztése nélkül.13 Ez ugyanis 
azt jelenti, hogy legalábbis részben a piac visszaigazolására utaltak -  ami egyre in
kább meg is történik. És egyfelől az erősödő tőkekoncentráció, másfelől az alkal
mazkodóképesség fejlesztésének eredményeként egyre kevesebb kockázattal vállal
hatják ezt a megmérettetést.

A szerves modernizáció dilemmái

Korábban megfogalmazott tételem szerint az ország szerves modernizációjának, és 
annak, hogy komparatív előnyei mentén tagozódhasson be a világgazdaságba, alap
vetően három feltétele van, illetve lett volna. Az egyik az, hogy az elitek gazdagod
hassanak, és a gazdasági elitnek érdekében álljon jövedelmét visszaforgatni a gaz
daságba. A másik ezzel összefüggésben az, hogy a középrétegek legalábbis meg
őrizhessék életszínvonalukat, vagyis a hazai kereslet oldaláról is támaszt nyújtsanak 
a gazdasági elit befektetései és külpiaci terjeszkedése számára. A harmadik pedig 
az, hogy a szegények létfeltételei se inogjanak meg alapvetően, legyen mód a sze
génység státusából való kitörésre.

Mit értek az ország komparatív előnyein? Elsősorban az államszocializmus utol
só korszakában a középrétegekben felhalmozott szaktudást és a második gazdaság
ban elsajátított piaci készségeket.

Tételem az, hogy az adott külső egyensúlyi feltételek, pontosabban a hozzájuk 
való passzív alkalmazkodás, valamint a külföldi tőke gazdaságpolitikai koncepció 
által nem koordinált beáramoltatása mellett -  márpedig a magyarországi rendszer- 
váltást ez jellemezte -  szükségképpen bekövetkezik a középrétegek nagy részének 
leszakadása és a szegények további lesüllyedése, kitörési lehetőségeik teljes felszá
molódása. Mert újraelosztható többletjövedelem hiányában, sőt a restrikciós gazda
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ságpolitika által is katalizált jelentős piacvesztés és ex ante vagyoncsökkenés és 
jövedelemvisszaesés körülményei között az önérdeküket keményen érvényesítő eli
tek és a hozzájuk kapcsolódó társadalmi csoportok csak a társadalom többi részétől 
való vagyon- és jövedelem-átszivattyúzással képesek a maguk számára méltányos
nak ítélt nyugati életnivó és ex post vagyon és jövedelem realizálására. A szivattyúk 
működését úttörő módon Matolcsy György (1997) írta le.

Matolcsy kutatásai szerint 1990-ről az évtized második felére szinte teljes 
fordulat történt a hazai tőkeszerkezetben. A korábbi tőkeszerkezet (meg
testesítői: állami vállalati vagyon és telkek, belföldi piacok, lakossági ingatla
nok, termelővagyonok, K+F és innovációs kapacitások) „felolvadt”, és e folya
mat nyomán új szereplők (belföldi új magánszektor, külföldi befektetők, bank- 
és pénzügyi rendszer, pénzügyi megtakarítások, önkormányzatok) irányába cso
portosult át a tőke. A szerző fontos új megállapítása, hogy a tőkeátcsoportosítás
ban nem a privatizáció, hanem az amortizációs szivattyú játszotta a főszerepet. 
„Olyan szivattyúnak k ellett... működnie, amelyik egyszerre oldja meg és fedi el 
ezt a hatalmas átcsoportosítást.” Az árutermelés során a régi vagyon átadta érté
két egy terméknek vagy szolgáltatásnak, az viszont -  az infláció eltérő ütemű to
vaterjedésének bázisán -  kevesebbért kelt el, mint hogy megtérült volna az 
amortizáció. így a régi vagyon fokozatosan új területeken jelent meg mint árbe
vétel és profit. Ez önmagát erősítő szivattyúzás, mert minél kevesebbet képesek 
a tulajdon eredeti alanyai eszközeiknek akár csak pótlására is fordítani (nem is 
beszélve új beruházásokról), annál kevésbé lesznek versenyképesek a termékeik 
belföldön és külföldön egyaránt. Egyre kevesebb amortizációt tudnak elszámol
ni, így vagyonuk egyre nagyobb része kerül át az új szektorokba.

A külföldi tőke szerepét vizsgálva Gál Péter állításaiban nálam tovább megy. 
Megállapítása szerint Magyarországon a külföldi tőke beáramoltatása gazdaságpo
litikailag igenis, koordinált jellegűnek volt mondható, csak éppen egyoldalú priori
tásai, a rövid távú egyensúlyteremtést célzó forrásbevonás elsődleges céllá avatása 
alapján (Gál 1997).

A szerző kifejti, hogy a Magyarországra települt külföldi vállalatoknak jelen
leg még sem egymással, sem a belső piacon tevékenykedő hazai vállalatokkal 
nincsenek jelentős kooperációs kapcsolatai, így húzó, integráló hatásuk nem ér
vényesül. Ehhez kapcsolódóan kritikával illeti a bérköltségek leszorítására ala
pozott tőkeimport programját és gyakorlatát is. „A mai világgazdaságban a faj
lagos bérköltségelőnyök már a fejlett régiók 1/20-1/50-ét kitevő előnyöket je
lentik, az ezzel való versengés tehát Közép-Kelet-Európában is irreális... A 
nemzetközi vállalatok ilyen előnyök alapján (ha azok nem a távol-keleti mérté
ket érik el) egy, a fejlett tevékenységi struktúrájukba nem integrálódó és általá
ban nem kooperációs és dinamikus hatásokat eredményező beruházási szerkeze
tet alakítanak ki, mely felzárkóztatás helyett inkább konzerváló hatású.”
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A most kifejtett tételhez kapcsolódóan két további tételt fogalmazok meg.
1. Mint arra Lányi András (1996) is rámutat, komoly következményei vannak 

annak, hogy a rendszerváltás folyamatában nem volt jelen olyan elit, mely morális 
indítékot érzett volna az önkorlátozásra, az áldozathozatalban való példamutatásra, 
sőt inkább azt sugározta a társadalom felé, hogy annak kötelessége magát feláldoz
nia az ő érdekeiért. A következmények nemcsak a társadalomra, de magukra az 
elitekre nézve is súlyosak lehetnek. Fennáll a veszélye politikai és gazdasági elszi
getelődésüknek.

2. Csaknem két éve fogalmaztam meg azt az azóta tovább erősödő meggyőződé
semet, hogy a rendszerváltás folyamatában téves elgondolásnak és lépésnek bizo
nyult a gazdaság- és társadalompolitika teljes kiiktatása, valamint a „minél keve
sebb állam, annál jobb” teóriája, és ezzel összefüggésben az a monetarista elgondo
lás is, hogy a belső piac beszűkítésével még segíteni, gyorsítani is lehet és kell azt a 
folyamatot, melyben a régi intézmények összeomlanak, hogy új, egészséges csírák
nak adják át helyüket. Az állami bürokrácia lassú visszaszorításában, a mindenkori 
kormány centralizációs törekvéseiben ezért nem pusztán az állami bürokraták ön
védelme és hatalmi aspirációi, hanem valós társadalmi igények is megjelennek. 
Torz, mert átgondolás nélküli formában. És részben éppen a túlhárítás következté
ben öröklődnek át az államszocializmus államának lényegi vonásai, az erős terjesz
kedési hajlam és a részérdekeknek való kiszolgáltatottság (Szalai 1995Ó).

Ennek következményeit és a hozzá kapcsolódó dilemmákat a hazai szakiroda- 
lomban a legplasztikusabban Bossányi Katalin (1997) mutatta be. Arra a következ
tetésre jut, hogy „az átmenet gazdasága valószínűleg más állami szerepvállalást 
igényel, mint a kialakult, szervesen fejlődő piacgazdaságoké”.

Kritikája és javaslatai számos eltérés ellenére közel állnak Ladányi János és 
Szelényi Iván koncepciójához. A szerzőpáros amellett érvel, hogy mára a fejlett or
szágokban is válságba került mind a neoliberális állam, mind a jóléti állam modell
je -  paradigmaváltás készül. Az új paradigmák egyikeként új típusú állam, az 
esélyteremtő-beruházó állam stratégiáját vázolják fel (Ladányi-Szelényi 1996). Ezt 
az államot pedig -  bár korántsem lép fel a piaci mechanizmus erős korlátozásának 
igényével -  határozott társadalom- és gazdaságpolitikai elképzelések, valamint 
gyakorlat jellemzi.

Ladányi és Szelényi az új típusú állam koncepcióját egy új, széles rétegeket ma
gába foglaló társadalmi szerződés gondolatával kapcsolják össze. Ezt azért is fontos 
hangsúlyozni, mert az általuk javasolt „kisebb”, de erősebb állam széles társadalmi 
konszenzus nélkül autoriter törekvések bázisává válhat.

Bár az idézett szerzők koncepciója számos ponton vitatható, jó kiindulópontot 
kínál a disputára.

Megkerülhetetlen kérdés, hogy vajon a posztszocialista országokban, közelebbről 
is Magyarországon a vázolt koncepció nem elkésett-e? A „minimális” állam kritiká
ját most némiképp máshogy fogalmazva, vajon nem éppen a rendszerváltás leglé
nyegibb folyamatainak vezérlése igényelte volna-e leginkább egy széles társadalmi
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megegyezésen alapuló, határozott társadalom- és gazdaságpolitikai koncepció ér
vényre juttatását, hogy azután a „fö arányok”, az önszabályozás feltételeinek kiala
kulása után az állam a lehető legsemlegesebb pozícióba húzódjon vissza?

Hogy volt-e ennek az útnak realitása, arról még sokáig fognak a hozzáértők vi
tatkozni. (Mindazonáltal legalábbis részelemeinek voltak szószólói: az irodalomban 
és a közéletben Bruszt László képviselte legkövetkezetesebben a „tárgyalásos pia
cosítás” gondolatát,15 és -  mint több írásomban is kifejtettem16 -  magam is közel 
álltam ehhez az elgondoláshoz.)

A jelent és a jövőt tekintve három alapkérdés merül fel. Az egyik az, hogy a 
rendszerváltás nyomán kialakult társadalmi szerkezet mennyire tekinthető valóban 
megszilárdultnak, és akár annak tekinthető, akár nem, van-e még mód a társadal
mi-gazdasági makrofolyamatokba való „racionális” beavatkozásra? A másik az, 
hogy közeledünk vagy távolodunk-e egy új társadalmi szerződés alapfeltételeinek 
kialakulásához(tól), vagyis ahhoz(tól), hogy a széles értelemben vett társadalmi sze
replők intézményesen megszerveződjenek? A harmadik pedig az előző kettővel ösz- 
szefüggésben az, hogy ha a fö strukturális jellemzők már nem változtathatóak és 
(mert) az új, széles alapokon nyugvó társadalmi szerződés alapfeltételei nem jönnek 
(jöhetnek) létre, akkor vajon az esélyteremtő-beruházó állam gondolata nem válik, 
válhat-e „pusztán” az intézményeiben megszilárdult, érdekérvényesítési metódusai
ban bejáratódott hatalmi elitek új ideológiájává? Arra gondolok, hogy az új hatalmi 
szerkezet csúcsán elhelyezkedő késő-kádári technokráciának csak addig állt érdeké
ben a „minimális állam” ideológiáját képviselni, amíg meg nem rendítette, majd 
ennek bázisán meg nem hódította ezt az államot. Mára ez bekövetkezett, és az ideo
lógiaváltásnak már vannak jelei. Medgyessy Péter pénzügyminiszter, a késő-kádári 
technokrácia reprezentáns képviselője például nagy affinitást mutat az esélyteremtő 
állam eszméje iránt (Medgyessy 1997).

De hasonló gondolatok fogalmazódnak meg a nagyvállalkozók körében is. A 
legplasztikusabban Nagy Imre, a Caola Rt vezérigazgatója fogalmazta meg az új 
ideát: „A fö szociális partnerek és az állam közötti formalizált gazdasági-szociális 
megállapodás lehetősége elszállt, ennek ismételt felvetése ma nem időszerű. A 
nemzeti tőke azonban érdekelt a megállapodásban, a társadalmi játékszabályok vi
lágos rögzítésében és az intézményes formák megteremtésében. Ezért arra látszik 
ma lehetőség, hogy a nagytőke kapcsolatot teremtsen a különböző politikai irányza
tok józan erőivel (egyúttal kikényszerítve, hogy ezek egymással is kapcsolatban le
gyenek), és a választási maszlagoktól függetlenül felelős párbeszédet folytassanak 
az ország valódi kérdéseiről, ezen belül a politika és a tőke viszonyáról” (Nagy 
1997).

Ez pedig nem más, mint a nagytőke hatalmi igényeinek immár nyílt bejelentése. 
Egyben az első lépések egyike egy új, a nagytőke által dominált államkorporatista 
rendszer irányába.

Az esélyek latolgatását itt és most abbahagyom.
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Jegyzetek

1 Részletesen lásd Alexander 1987.

2 Ezeket az elméleteket John Higley foglalta össze „Elite Theory after Marxism” című ta
nulmányában.

3 A  szimbolikus töke ezen értelmezési lehetőségének dilemmáit most készülő munkámban 
taglalom.

4 Az 1980-as évek közepétől csaknem hatszáz mélyinterjút készítettem a mindenkori hatalmi 
szerkezet szereplőivel, sajtóelemzést folytattam, és feldolgoztam a szakirodalmat.

5 Elsősorban az alábbi könyveimben: Szalai 1990a; 1994a; 1996a; illetve tanulmányainban:
1990*; 1991; 1993; 19946; 1995; 19966.

6 Részletesen lásd Szelényi-Eyal-Townsley 1996.

7 Részletesen kifejti ezt Augusztinovics 1996.

8 1996 közepén nagyvállalati vezetők körében mélyinterjús, kérdőíves vizsgálatot kezdtem, 
amely e sorok írásakor még folyamatban van.

9 Részletes bizonyítását lásd Szalai 1989.

10 Részletesen bizonyítja ezt a Privatizációs Kutatóintézet (1997) tanulmánya és Pitti 1997.

11 Ezt bizonyítja Angelusz Róbert és Tardos Róbert (1996) tanulmánya, amelyben a szerzők 
megállapítják, hogy a piacgazdaság társadalmi megítélésében a kezdeti (1988-as), döntően 
pozitív, várakozásteljes attitűdhöz képest 1996-ra már az ambivalens, sőt ellenérzésekkel 
színezett beállítódások kerültek előtérbe.

12 Részletesen lásd ,A kastély” című tanulmányomat (Szalai 1996c).

13 Részletesen lásd ,A hatalom metamorfózisa?” című tanulmányomat (Szalai 1994c).

14 Ezt bizonyítják harminc nagyvállalatnál végzett empirikus vizsgálataim, valamint Angyal 
Ádám (1997) és Voszka Éva (1996).

15 A  gondolatmenet részletes kifejtését lásd Szalai 1994a; 1996a.

16 Erre vonatkozó gondolatait, dilemmáit ,A  centralizáció csapdája” című könyvében foglalta 
össze Bruszt (1995).

17 Lásd többek között Szalai 1990a; 1994a; 1994c/.
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Vedres Balázs

BANK ÉS HATALOM
A bankok helye a magyar nagyvállalatok kapcsolathálójában*

Bevezetés

Az Amerikai Egyesült Államokban már hosszú évtizedek óta folyik az a gazdaság
szociológiai vita, amely a nagyvállalatok feletti kontroll kérdése körül indult. Kez
detben a bankokat és a bankárokat tartották a vállalatok feletti hatalom gyakorlójá
nak, majd a harmincas évektől a hetvenes évekig a menedzserizmus tézise volt az 
egyeduralkodó. A gazdaságszociológiai elemzések a menedzserek korlátlan rendel
kezési hatalmát mutatták ki a tulajdonosoktól és a hitelezőktől is függetlenné vált 
nagyvállalat felett. Csak a hetvenes években kérdőjeleződött meg ismét a vállalatok 
függetlenségének elképzelése, és merült fel újra a vállalatok feletti külső kontroll, 
így a pénzintézetek hatalmának kérdése is.

Magyarországon a piaci átalakulás kapcsán szintén felvetődött a menedzserek 
esetleges hatalmának kérdése. Szelényi Iván a menedzserizmus egy sajátos, poszt- 
kommunista változatának megfogalmazásában szintén a (valós) tulajdonosoktól 
való vállalati függetlenségből indul ki, amely elsősorben a diffúz tulajdonviszo
nyoknak köszönhető (Szelényi et al. 1996). A nagyvállalatok diffúz tulajdonviszo
nyaira David Stark elemzése hívta fel a figyelmet, kimutatva, hogy csak a vállalatok 
kisebbségénél beszélhetünk igazi tulajdonosokról (Stark 1994). Érdemesnek tűnik 
azonban a vállalati függetlenség kérdését a bankok vonatkozásában is megvizsgál
ni. A menedzseri hatalom elképzelése mellett egyre több társadalomtudományi 
munkában vetődik fel a bankárok, illetve a bankok esetleges hatalmának gondolata. 
Lengyel György és Bartha Attila a menedzserek és a bankárok csoportját mint a 
kilencvenes évek gazdasági elitjének lehetséges domináns csoportját vizsgálta, a 
posztkommunista menedzserizmus implikációi mellé helyezve a bankárok lehetsé
ges dominanciájának kérdését (Lengyel-Bartha 1997). A bankok hatalmának vizs
gálata azonban szükségképpen a független vállalat tételének és képzetének feladását 
jelenti, a banki hatalom mértékének meghatározásához az egyes bankok és ban-

A tanulmány és az alapjául szolgáló kutatás a Faludi Ferenc Akadémia kutatási ösztöndíjá
nak támogatásával készült. A tanulmány megírásához nyújtott nélkülözhetetlen segítségü
kért köszönettel tartozom Király Júliának, Szántó Zoltánnak, Tóth István Jánosnak és 
Szakadát Lászlónak. Szintén szeretnék köszönetét mondani Lengyel Györgynek, David 
Starknak, Tardos Róbertnek és a Széchenyi István Szakkollégium Társadalmi kapcsolat- 
hálók elemzése című kurzusa résztvevőinek értékes tanácsaikért és észrevételeikért.
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károk összességének leírása mellett inkább a vállalatközi kapcsolatok elemzésére 
van szükség. A központi kérdés tehát az, hogy hol helyezkednek el a bankok a ma
gyar nagyvállalatok kapcsolathálóiban; vajon centrális, hatalomra utaló pozíciót 
foglalnak el, vagy csak másodrangú a szerepük a független nagyvállalatok mellett. 
A bankuralom tézise -  vagy kortárs tudományos megfogalmazása, a pénzügyi he
gemónia elmélete -  szerint a bankok sajátos hatalmi centrumként értelmezhetők. A 
magyar bankrendszer közelmúltbeli története alapján azonban azt látjuk, hogy a 
bankok pozíciója gyengül a tőkepiacon a vállalatokkal szemben.

A bankok esetleges hatalmát a bankok és a száz legnagyobb forgalmú nagyválla
lat igazgatósági átfedésekből álló hálózatának elemzésével igyekszem meghatároz
ni. Elsőként a nagyvállalatok feletti hatalomról folyó vita legutóbbi szakaszát, a 
menedzserizmus és a pénzügyi hegemónia elméletét mutatom be röviden, majd a 
magyar bankok vállalatok feletti kontrolljának lehetséges csatornáit és ezek makro
gazdasági meghatározottságait vázolom. Az empirikus elemzés előtt röviden kitérek 
az igazgatósági átfedések elemzéséhez használt hálózatelemzés módszertanára.

1. Vita a nagyvállalatok feletti hatalomról:
a menedzserizmus és a pénzügyi hegemónia elmélete

A múlt század végén és a század első felében sokan megfigyelték és leírták a pénz
ügyi intézmények és a bankárok erős hatalmi pozícióját. A húszas évektől azonban 
a bankuralom tézise feledésbe merült, a gazdasági hatalom szerkezetének változását 
figyelték meg a gazdaságszociológusok (Mizruchi-Steams 1994; Swedberg 1989). 
Ezen időszak meghatározó elemzése Adolf Berle és Gardiner Means The Modem 
Corporation and Private Property című könyve (Berle-Means 1989), melyben a 
szerzők a kapitalizmus fejlődésének két új trendjét mutatják ki. Az első a növekvő 
tőkekoncentráció és a vállalati méretek növekedése, a második pedig a tulajdon és a 
rendelkezési hatalom elválása. Ez utóbbi a kor gazdaságszociológiájának meghatá
rozó gondolatává vált, amelyet James Burnham fejtett ki a The Managerial 
Revolution című munkájában (Burnham 1989). Berle és Means érvelése szerint a 
menedzserek az elaprózott tulajdonszerkezet révén képessé váltak az osztalék és így 
a visszatartott jövedelem nagyságának a meghatározására. A növekvő nyereséges
ség eredményeképpen egyre több szabad rendelkezésű visszatartott jövedelem állt a 
menedzserek rendelkezésére, ami lehetővé tette a vállalat működésének belső for
rásból történő finanszírozását. John Kenneth Galbraith a The New Industrial State 
című könyvében (1991) a technostruktúra (a vállalat vezető testületé, „agya”) ural
mának egyik biztosítékát a piacokat kiiktató tervezésen alapuló gazdálkodásban 
jelölte meg, amelynek egyik formája a saját forrásból történő finanszírozás, amely 
megszünteti a bankárok beleszólását a vállalat működésébe. A menedzsment hatal
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ma persze meginog, ha a vállalat jövedelmei elapadnak és bankhitelre szorul. Ez 
azonban akkoriban csak ritkán fordult elő.

A menedzserizmus tézise egészen a hetvenes évek közepéig egyeduralkodó ma
radt a gazdasági hatalom magyarázatai között. A hetvenes évek közepétől azonban 
a nagyvállalatok feletti kontroll vitája új fordulatot vett, bebizonyosodott, hogy a 
vállalati tulajdonszerkezet felaprózottsága nem valós tény, a részvények nagy része 
-  többek között -  pénzintézetek kezében összpontosul. A menedzserizmus tézisének 
elméleti hiányosságaként rótták fel azt, hogy figyelmen kívül hagyja a vállalatközi 
kapcsolatokat, a vállalatot elszigetelt egységként fogja fel (Glasberg-Schwartz 
1983; Mintz-Schwartz 1981; 1985; 1986). A vállalatközi kapcsolatok és a gazda
sági hatalom új elméletei már a társadalmi kapcsolathálók fontosságát hangsúlyoz
ták, egyidőben a modem gazdaságszociológia központi elképzelésének, a gazdasági 
cselekvés és intézmények társadalmi beágyazottsága gondolatának megszületésével 
(Granovetter 1985; 1994; Swedberg 1995). Ugyancsak a közelmúlt fejleménye az, 
hogy a közgazdaságtani irodalomban is megjelent a vállalatok feletti hatalom kér
dése, bár semlegesebb formában, a vállalati irányítás (corporate governance) fo
galmát használva (Bailing 1997). A vállalati irányítás közgazdaságtani fogalma egy 
átfogó rendszert takar, amelynek a közjót kell szolgálnia (Monks 1997). A mene
dzserizmus egyeduralmának vége azonban nem csupán elméleti újítások eredménye 
volt, hanem összefüggésben állt a vállalatok megváltozott tőkepiaci környezetével 
is. Linda Brewster Steams kimutatta, hogy az amerikai vállalatok finanszírozásá
ban a hatvanas évek vége óta a belső források aránya csökkenőben van a külső for
rásokhoz képest (Stearns 1986). 1946 és 1964 között a vállalatok finanszírozása 
egyharmad arányban történt külső forrásokból, 1965 és 1980 között már a források 
fele idegen volt.

A gazdasági hatalomról alkotott új elméletek a vállalaton kívül keresték a hata
lom forrását, így került újra előtérbe a pénzintézetek hatalmának kérdése is. A 
banki hatalom elméletei közül Beth Mintz és Michael Schwartz pénzügyi hegemó
nia elméletét kell kiemelnünk (Mintz-Schwartz 1985; 1986). 1985-ös The Power 
Structure o f American Business című könyvük központi feltevése, hogy az aszim
metrikus vállalatközi viszonyok a hegemónia fogalmával írhatók le. Hegemo- 
nisztikus viszony akkor jön létre, ha egy vállalat döntései jelentős hatással vannak 
egy másik vállalat döntéseire, amely vállalat nem képes ezt a hatást semlegesíteni, 
és olyan stratégia követésére kényszerül, amely a döntést hozó vállalat érdekeivel 
megegyezik. Alapvető különbség van az operacionális vagy stratégiai döntéshoza
talba való beleszólás és a strukturális kényszer között. Az előbbi feltételezi a vállalat 
döntéshozó szerveiben való részvételt, az utóbbi pedig a gazdasági feltételek meg
változtatását jelenti, amelyhez az alárendelt helyzetben lévő cég alkalmazkodni 
kényszerül. A menedzserizmus elméletei csupán a diszkrecionális döntéshozatal, a 
vállalatirányítás napi döntéseinek függetlenségét tartották szem előtt. A hetvenes
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évek elején a menedzserizmus kritikái között a bank-kontroli elméletei is megjelen
tek. Ezek a megközelítések azonban a menedzserizmushoz hasonlóan a bankok sze
repét a vállalati döntéshozatal közvetlen irányításában keresték. Ezeknek az elméle
teknek az alternatívájaként fogalmazódott meg a pénzügyi hegemónia tézise.

Az elmélet a hitelviszony aszimmetriájából indul ki: a hitel az adósok számára 
függőséget jelent a hitelezőktől. A bank és vállalat viszonyában két tényezőnek kö
szönhető a viszony aszimmetriája: a tőke mint jószág szűkösségének, valamint an
nak, hogy a vállalatok hitelszükséglete gyakran együtt jár a vállalati működés zava
raival. A pénzügyi hegemónia mértéke tehát függ a tőkepiac helyzetétől. Az a tény, 
hogy a piacon kevés a jó befektetés és sok a befektetendő tőke, a hiteltranzakciókra 
is hatással van. A hitelkamatlábak csökkennek, a hitelfelvétel feltételei enyhülnek, 
a bankok kényszerhelyzetbe kerülnek. Ha tőkehiány van, ennek ellenkezőjét tapasz
talhatjuk: a hitelfelvevők kerülnek kényszerhelyzetbe. A tőketöbblet esetében még
sem tapasztalható, hogy a hitelfelvevők befolyása megnövekszik a bankok döntés- 
hozatalában. Az aszimmetria oka egyrészt az, hogy a tőke univerzális jószág, más
részt a bankok gyakran hitelnyújtó monopóliumként viselkedhetnek. A hitelvi
szonyban általában a vállalat az, amelynek sürgős a hiteltranzakció, mivel a hitel 
nélkül működése veszélybe kerülhetne. Másrészt a tőketöbblet a piacon ritkán so
dorja veszélybe a bankokat, tőkéjüket ekkor a kevésbé jó ügyfeleknek hitelezhetik.

A hetvenes évek elejétől a vállalatközi kapcsolatok tanulmányozásában fontos 
helyet kapott az átfedő igazgatóságok hálózatának elemzése. A vállalati igazgató
ságok összetételének adataihoz viszonylag könnyű hozzájutni, az átfedések elemzé
sével pedig olyan kapcsolódásokra lehet következeim, amelyekről a vállalatoktól 
nehezen lehetne megbízható adatokat szerezni. Az igazgatósági átfedések nem fel
tétlenül maguk jelentik a vállalatok közötti kapcsolódást -  bár ezek fontos infor
mációs csatornaként szolgálhatnak -, hanem inkább indikátorai két vállalat közötti 
érdekeltségi viszonynak (Scott 1985; Mintz-Schwartz 1985). Ez a viszony lehet 
tulajdonosi érdekeltség, hitelviszony vagy szállítói-vásárlói viszony. Mintz és 
Schwartz hipotéziseiket az igazgatósági átfedések hálózatának vizsgálatával tesztel
ték. Fő hipotézisük az volt, hogy ha a bankok a közvetlen és közvetett kapcsolataik 
tekintetében centrális pozíciót1 foglalnak el ebben a hálózatban, akkor ez 
hegemonisztikus hatalmi pozícióra utal. A vizsgált sokaság a legnagyobb amerikai 
pénzügyi és nem pénzügyi cégekből állt össze két időpontra, az 1962-es minta 
1131, az 1966-os pedig 1111 céget tartalmazott (Mintz-Schwartz 1981; 1985). A 
hálózat szerkezetének elemzése egyértelműen a pénzintézetek centralitását igazolta.

Mintz és Scwartz munkájának kritikájaként a hegemónia fogalmának meghatá
rozatlanságát rótták fel, és azt, hogy az igazgatósági átfedések nem feltétlenül a 
banki hatalom jelei. A szerzők maguk is meglehetősen bizonytalanok az átfedések 
jelentését illetően (Marsden 1988). Az igazgatósági átfedések tartalma, illetve 
megbízható indikátor volta körül sok vita folyt. Az átfedések nemcsak a vállalatközi
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kapcsolatokkal állhatnak összefüggésben, hanem az igazgatók személyes érdekeivel 
is: az átfedés adódhat az igazgató személyének fontosságából (sok igazgatóságban 
találhatók például közgazdászprofesszorok, neves jogászok), vagy egyszerűen az 
igazgatósági tagok magas honoráriumából. Ezek az alternatív magyarázatok nagy
részt kiszűrhetők, ha megkülönböztetjük az irányított és irányítatlan igazgatósági 
kapcsolódásokat. Az irányított kapcsolatok esetében van egy küldő és egy fogadó 
cég, ami azt jelenti, hogy a küldő cég egyik alkalmazottja a fogadó cég vezetőségé
nek -  a hazai viszonyoknak megfelelően felügyelőbizottságának vagy igazgatóságá
nak -  tagja. Az irányított kapcsolatok esetében az említett egyéni indítékok nagy
részt kizárhatók. Az irányított kapcsolatok és a vállalatok hatalmi viszonyai egyes 
kritikák szerint azonban nem feleltethetők meg egymásnak egyértelműen. A delegá
lás értelmezhető kooptálásként is, azaz a banki menedzserek jelenléte a vállalati 
igazgatóságokban történhet vállalati meghívásra is, és szolgálhatja a vállalat érde
keinek kijárását a banknál (Mintz-Schwartz 1985; Fligstein-Brantley 1992). A 
kooptálás azonban véleményem szerint nem jelent feltétlenül a delegálással ellenté
tes irányú viszonyt. Ha a vállalatok banki menedzsert hívnak a vezető testületeikbe, 
az ugyanúgy a vállalat banktól való függésére utalhat, csak éppen a viszony kezde
ményezője a vállalat.

2. A bankok és vállalatok kapcsolatának meghatározottságai 
Magyarországon

A pénzügyi hegemónia elméletének bemutatása után felmerül a kérdés: mennyiben 
érvényes mindez a magyar bankokra; beszélhetünk-e egyáltalán posztkommunista 
pénzügyi hegemóniáról? Beth Mintz és Michael Schwartz tanulmánya amerikai 
bankokra vonatkozott, az amerikai gazdaságnak arra az időszakára, amikor a válla
latok belső forrásból való finanszírozottságának aránya csökkent, a bankhitelek 
aránya pedig növekedett (Stearns 1986). A bankok és vállalatok kapcsolata azonban 
nem egyszerűen a tőkepiac hullámzásaitól függ, már a bankrendszer kialakulásakor 
is jelentős különbségek voltak e tekintetben az országok között. Alexander 
Gerschenkron a Gazdasági elmaradottság történelmi távlatból című tanulmányá
ban az ipari forradalom különböző útjait bemutatva kiemeli a bankok eltérő szere
pét (Gerschenkron 1984). Az angliai iparosítás során a banki beruházási hiteleknek 
korántsem volt akkora szerepük, mint Németországban, ahol a bankok erősen ösz- 
szefonódtak a vállalatokkal. A megválaszolandó kérdés az, hogy a tőkepiac mai 
állapota és a kétszintű bankrendszerhez való visszatérés meghatározottságai milyen 
lehetőséget biztosítanak a bankoknak arra, hogy hatalmi pozíciót foglaljanak el a 
gazdaságban.

A pénzügyi hegemónia elmélete alapján a bankok hatalmi pozíciójának elsődle
ges forrása a tőke mint szűkös jószág feletti rendelkezés. A bankok hatalmi pozíció
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jának lehetséges gazdasági csatornái tehát egyrészt a tulajdonviszony, másrészt a 
hitelviszony (Dittus-Prowse 1996; Baer-Gray 1996). A bankok vállalatok tulajdo
nosaivá válását a pénzintézeti törvény korlátozza (1991. évi LXIX törvény). Peter 
Dittus és Stephen Prowse magyar, cseh és lengyel bankvezetőkkel készített inteijúk 
alapján arra a következtetésre jutott, hogy a bankok nem is kívánnak tulajdonosi 
kontrollt gyakorolni a vállalatok felett abban az értelemben, hogy a vállalatok valós 
tulajdonosaivá váljanak (Dittus-Prowse 1996). Az új magánbankok nem kívánnak 
tulajdonossá válni vállalatokban, a régebbi nagybankok örökölt rossz ügyfeleik fe
lett pedig csak addig kívánnak tulajdonosi jogokat gyakorolni, amíg követeléseiket 
kielégíthetik. A bankok tulajdonszerzésének oka nagyrészt a kényszer volt, az ügy
feleik életképtelenné váltak volna a magas hitelkamatok miatt, a banknak viszont 
céltartalékot kellett volna képeznie a rosszá vált hitele után. így sokszor az egyetlen 
megoldás a hitel-tőke konverzió maradt. 1987 körül a bankok befektetési ajánla
tokkal is próbáltak ügyfeleket szerezni.

A bankok és a vállalatok viszonya elsősorban a hitelezés kapcsán értelmezhető, 
illetve elsősorban ebből adódhat a bankok esetleges hatalmi pozíciója. A hitelvi
szony aszimmetriájának jellemzéséhez az információszerzés, a piaci ösztönzők és a 
jogi háttér a legfontosabb szempontok (Baer-Gray 1996). A gazdasági átalakulás 
eredményeként a bankok rendelkezésére álló vállalati információk nagymértékben 
elértéktelenedtek. A bankok számára az átalakulás kezdetén gyengék voltak a piaci 
ösztönzők a vállalatok feletti kontroll kiterjesztésére és a rossz hitelek felszámolásá
ra. Az állami nagyvállalatok számára a költségvetési korlát keménnyé vált, az ál
lami kereskedelmi bankok számára azonban nem. A hitel-, bank- és adóskonszoli
dáció alapelvei között szerepelt a piaci alapokon nyugvó megoldások alkalmazása, 
a gyakorlatban azonban ez az elv nem érvényesült (Kormányzati Ellenőrzési Iroda 
1996). A hitelezői kontrolihoz szükség van arra is, hogy jogi garanciák legyenek a 
kintlevőségek begyűjtésére, amelyek hozzájárulnak a hitelvisszafizetési fegyelem
hez. A hitel lehetséges biztosítékainak köre meglehetősen korlátozott. A bank az 
adós felszámolása esetében meglehetősen hátul áll a kielégítendő követelések sor
rendjében, és a bírósági döntésre, amivel a bank a hitel fedezetéhez juthat, több hó
napot kell várnia. Ha megkapja is a hitel fedezetét, értékesítése sokszor nehézséget 
jelent, a fedezetül szolgáló eszközök piaca gyakran rendkívül szűk. A hitel behajtá
sának utolsó lépése a csődeljárás kezdeményezése vagy a vállalat felszámolása. A 
csődtörvény megteremtette a lehetőséget az ilyen eljárásokhoz, a nehézséget a vég
rehajtás ellenőrzése okozza, ugyanis a vállalatok az eljárás során kimenthetik érté
kes eszközeiket.

A kétszintű bankrendszer kialakítása Magyarországon tíz évvel ezelőtt stagnáló 
gazdasági környezetben történt, amit a vállalatok 1990-1991-es nagy piacvesztése 
követett. Ez a válság a tőkepiac mindkét oldalát érintette (Ábel-Szakadát 1997; 
Várhegyi 1995). A bankok a magas infláció miatt fokozott óvatossággal jártak el a
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hosszú távú finanszírozást illetően, a kihelyezések csökkentek. Ez a csökkenés a 
vállalati hitelek reálértékében is megmutatkozik, a bankszektor piaca tehát szűkült. 
A vállalati bankhitelek GDP-hez viszonyított aránya is csökkent, a bankok piac
vesztése nemcsak a gazdaság összezsugorodásából adódott, hanem abból is, hogy 
csökken a bankhitel súlya a vállalati finanszírozásban. 1994-ben a gazdaság és a 
hitelek reálértékének a csökkenése ugyan megállt, de a hitelek GDP-hez viszonyí
tott aránya tovább csökkent. A vállalatoknak nyújtott hitelek a bankok nettó hazai 
eszközeinek egyre kisebb részét jelentik (Magyar Nemzeti Bank 1995). A monetáris 
restrikció és a banki hitelkínálat csökkenése között nincs kimutatható összefüggés. 
A kortárs pénzelmélet a hitelcsatoma pénzmennyiségtől való viszonylagos függet
lenségére hívja fel a figyelmet, a hitelkínálatnak saját logikája van (Király 1995). A 
tőkepiaci válság mellett az újjáalakuló kétszintű bankrendszer örökségeit is figye
lembe kell vennünk. A bankrendszer hitelállományának nagy része az indulástól 
kezdve rossz hitel volt, illetve ügyfeleinek nagy része rossz ügyfél volt. John P. 
Bonin és Mark E. Schaffer kimutatta, hogy inkább az utóbbi, az örökölt ügyfelek 
voltak az oka a rossz hitelek növekményének még 1992-ben is, és nem a bankok 
felelőtlen hitelezése (Bonin-Schaffer 1996). Ezek a vállalatok ugyanis 1992-ben 
rendkívül rossz eredményt értek el. A rossz hitelek problémája inkább stock, mint 
flow probléma, a csődtörvény életbe léptetése nem oldotta meg a bankok problémá
it, állami konszolidációra volt szükség.

A tőkepiac válsága a bankok és vállalatok kapcsolatát is átrendezte. Ezekről a 
kapcsolatokról azonban kevés empirikus elemzés készült. Király Júlia (1995) négy 
ideáltipikus vállalati csoportot különített el bankkapcsolataik szempontjából. Az 
első csoport a tartósan eladósodott ügyfeleké, itt az 1987-es nagy bankhiteltartozás 
tovább nőtt, de legalábbis nem csökkent. Ebben a csoportban többnyire korábbi ál
lami nagyvállalatokat találunk, amelyek 1987-ben a termelés nagy részét adták. A 
kétszintű bankrendszer kialakításakor ezeknek a vállalatoknak a rossz hiteleit osz
tották el újra a nagybankok között. A második csoport a gyorsan eladósodóké, az 
ide sorolt vállalatoknak 1987-ben nem voltak jelentős bankhiteleik, de 1990-1991- 
re a hitelállományuk nagymértékben nőtt. Ezek a vállalatok többnyire állami válla
latok átalakulásával, szétesésével keletkeztek, többnyire közép- és kisvállalatok, 
amelyek külső forrásból növekedtek, és 1990-ben sokkszerűen érte őket a piacok 
nagy részének elvesztése. A harmadik csoportba a bankelhagyók tartoznak, akiknek 
1987-ben jelentős bankhiteleik voltak, de később a hiteleket törlesztették. Ezek a 
vállalatok többnyire tőkebevonással privatizált nagyvállalatok. A negyedik csoport 
az önfinanszírozóké, akik 1987-ben nem rendelkeztek jelentős bankhitel-állo
mánnyal, és később is saját forrást vagy bankokon kívüli külső forrást használtak. 
Ezek a vállalatok többnyire a nagy exportálók közül kerülnek ki. Mindez a bankok 
gyenge és egyre gyengülő pozíciójára utal.
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A gazdaság igazgatósági átfedések alapján kirajzolódó hálózatának elemzéséről 
nem készült még magyarországi felmérés. A tulajdonosi viszonyok hálózatát David 
Stark vizsgálta a hálózati koordináció nyomait keresve (Stark 1994; Bruszt-Stark
1996) . Arra a következtetésre jutott, hogy a gazdaságban rekombinátok, tulajdonon 
alapuló vállalati hálózatok alakulnak ki, amelyekben bankok és nagy részvénytársa
ságok körül kft-k és rt-k hálózata található, a vállalatok túlélési stratégiája a tulaj
donosi hálózatokba szerveződés és a tulajdonosi kontrolitól való függetlenség. A 
kutatás során a Figyelő 1993-as, 200-as toplistáján szereplő vállalatok és a 25 leg
nagyobb bank tulajdonszerkezetét térképezték fel cégbírósági adatok segitségével. A 
200 vállalatból 183 adatait sikerült megtalálni, a 25 bankból pedig 23-ét. A 205 
elemből 41 esetben volt többségi tulajdonos más részvénytársaság, 31 esetben volt 
külföldi többségi tulajdonos. A vállalati tulajdon egyrészt erősen koncentrikus csil
lag alakzatokat rajzol ki, sok esetben arról van szó, hogy a nagy állami vállalat sok 
kis kft-re esett szét. Az esetek nagy részénél azonban összetett hálózati alakzatok is 
kimutathatók voltak, amelyek klikkekre hasonlítottak. Ezeket nevezte David Stark 
rekombinátnak. A tulajdonosi hálózatra vonatkozó vizsgálat 1996-os megismétlése 
alapján a kereszttulajdonlás mértékében nem található csökkenés, inkább enyhe 
növekedés mutatható ki. A tulajdonosi hálózatban ágazatok szerint klikkek voltak 
elkülöníthetők (Stark-Kemény 1997).

Lehet-e tehát valamiféle alapja annak, hogy Magyarországon a bankok hatalmá
ról beszéljünk? A bankvezetők csoportjának egy 1993-as kérdőíves megkérdezése 
alapján Lengyel György és Bartha Attila arra a következtetésre jutott, hogy a ban
károk csoportja a származás, a képzettség, a vagyon, a jövedelem és az életstílus 
tekintetében egyértelműen privilegizáltabb helyzetben van a menedzserekhez ké
pest, és bizonyos jelek a bankárok dominanciájára is utalnak (Lengyel-Bartha
1997) . Kimutatható, hogy a bankárok körében gyakrabban tapasztalható a vezető 
testületeket illetően multipozicionalitás, a bankárok tehát gyakrabban vesznek részt 
az átfedő igazgatóságok vállalatközi hálózatában. A befolyásos tanácsadói tevé
kenység is inkább a bankárokra, mint a menedzserekre jellemző. A szerzők végkö
vetkeztetése szerint sem a menedzserek, sem a bankárok dominanciájáról nem lehet 
beszélni, inkább arról van szó, hogy ezek a csoportok kölcsönösen kontrollálják 
egymást. Ez a következtetés egybevág Szalai Erzsébet tapasztalataival, aki interjús 
kutatásai alapján a bankok és a nagyvállalatok növekvő összefonódását tapasztalta 
még a nyolcvanas évek végén (Szalai 1990). A bank és vállalat viszonya azonban 
nem a piaci erőviszonyokból következett, hanem túlnyomórészt hivatali jelleget 
öltött; a bank kegyet gyakorolt a hitelezéssel, de eközben a bankok is kiszolgáltatot
tak voltak a vállalatoknak. Ez a függőség a kilencvenes évek elején is fennmaradt 
(Szalai 1994).
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3. Az átfedő igazgatóságok elemzésének módszertana

Kérdés, vajon beszélhetünk-e a hálózatelemzésről mint új paradigmáról, de az bi
zonyos, hogy a kapcsolathálózatok elemzése a szociológiai szakirodalom legdina
mikusabban fejlődő ága (Tardos 1995). A hálózatelemzés közvetlen előzménye a 
szociometriái iskola, amelynek Mérei Ferenc volt a legjelentősebb hazai képviselője 
(Mérei 1996). A társadalmi kapcsolathálók elemzése új nézőpontot jelent a társada
lomtudományokban, ahol a cselekvők (többnyire egyének) helyett a cselekvők egy 
halmaza és a közöttük lévő kapcsolatok az elemzés egységei. Az cselekvői hálóza
tok elmélete (actor-network theory) a hálózati szemléletmód általánosítását és a 
cselekvők esetében az individuumoktól való elvonatkoztatást hangsúlyozza, ebben 
az elméleti irányzatban nincs kiemelt szerepe a személyközi kapcsolathálóknak 
(Latour 1997).

A hálózatelemzés egyik legfontosabb döntése az elemzendő sokaság meghatáro
zása (Marsden 1990; Faust-Wassermann 1994; Borgatti-Everett-Freeman 1996). 
A hálózatelemzéshez használt sokaság kiválasztásánál két kritikus kérdés merül fel: 
a sokaság határának meghúzása és a mintavétel. A hálózatelemzésben az elemek 
kapcsolódása a vizsgálódás tárgya, a határok meghúzása torzíthatja az eredménye
ket, mivel sok szálon kapcsolódó elemeket szakíthat el egymástól. Tanulmányom
ban nominalisztikus módon az árbevétel szerinti legnagyobb száz vállalat és az ösz- 
szes bank sokaságát vizsgálom. A hálózatelemzésben egy minta alapján az alapso
kaságra következtetéseket levonni nehezen megoldható módszertani kérdést jelent, 
így a következtetéseimet csak a vizsgált sokaságra vonatkoztatom.

A sokaságról gyűjtött hálózati adatok két legfontosabb megjelenítési módja a 
gráf, illetve a szociomátrix (Faust-Wassermann 1994). A hálózatok gráf formájá
ban történő megjelenítése esetében a sokaság elemeit pontok, a közöttük lévő kap
csolatokat pedig vonalak vagy nyilak jelképezik. A szociomátrix esetében a sokaság 
elemeit egy mátrix sorai, illetve oszlopai képviselik, a közöttük lévő kapcsolatok 
kódja pedig a mátrix cellájában található. A kapcsolatok legfontosabb ismérve az 
elemzés szempontjából az irányítottságuk. Az irányítatlan kapcsolatok esetében (ha 
két cégnek közös igazgatósági tagja van) a gráf pontjait vonalak kötik össze, illetve 
a szociomátrix átló feletti része megegyezik az átló alattival. Az irányított kapcsola
tokat a gráf pontjai közötti nyilak jelzik, ebben az esetben a szociomátrix sorai a 
küldött, az oszlopai pedig a fogadott kapcsolatok kódjait tartalmazzák.

A szociomátrix alapján a hálózat jellemzői számszerűsíthetők. A legegyszerűbb 
mutató a sűrűség (Faust-Wassermann 1994; Borgatti-Everett-Freeman 1996), 
amely a megvalósult és a lehetséges kapcsolatok hányadosa2. Az átfedő igazgatósá
gok elemzésében a legfontosabb kérdés az egyes vállalatok centralitása a hálózat
ban. Ennek számítására legegyszerűbb eljárás az elemek fokának (kapcsolatai szá
mának) összehasonlítása: amelyik elem több kapcsolattal rendelkezik, valószínűleg
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központi pozíciót foglal el a hálózatban. Irányított kapcsolatok esetében a cégek 
kifok&nak az összehasonlításából lehet következtetni az elemek centralitására, felté
telezve, hogy amelyik cég több igazgatósági tagot küld, centrális pozícióban van a 
többihez képest. (Egy elem kifoka az onnan eredő kapcsolatok száma, befoka pedig 
a más elemektől érkező kapcsolatok száma.)

A centralitás eddig említett mutatói csak az elemek közvetlen szomszédjaira vo
natkoztak, az elemek egész hálózatban értelmezett centralitása azonban függhet 
attól is, hogy elszigetelt vagy központi elemekkel állnak-e kapcsolatban (Cook et al. 
1983; Bonacich 1987). Ennek a mérésére szolgál a centralitásnak az a mutatója, 
amely az adott pont kapcsolódásainak összege a kapcsolódó elemek centralitásával 
súlyozva. Az adott elemek centralitása a következőképpen számítható;

k e  • = I  R u e . , 
j  J J

ahol R a szociomátrix, e pedig az adott elem centralitása. A képletben szereplő e a 
mátrix egy sajátvektora, Л pedig a hozzá tartozó sajátérték (Bonacich 1987). Ezt a 
centralitásmutatót használta Beth Mintz és Michael Schwartz is a bankok hatalmi 
pozíciójának mérésére. A centralitás meghatározásakor azonban figyelembe kell 
venni azt is, hogy a közvetlen és a közvetett kapcsolatok eltérő fontosságúak. A sa
játvektorokon alapuló centralitásmutató továbbfejlesztett változata egy megadható /? 
paraméternek megfelelő súllyal veszi figyelembe a közvetett kapcsolatokat. A muta
tó számítási módja a következő:

c , ( a , ^ )  =  1  ( a  +  P c j ) R ij  >

ahol c az adott elem centralitása, a  pedig egy paraméter, amely biztosítja, hogy az 
egyenletnek triviálistól eltérő megoldása legyen3. A /? paraméter annak megfelelően 
adandó meg, hogy az adott hálózatban az indirekt kapcsolódásoknak mekkora súly 
tulajdonítható a centralitás tekintetében. A becslés megbízhatóságához a f  paramé
tert úgy kell megválasztani, hogy abszolút értékben kisebb legyen a legnagyobb sa
játérték reciprokánál. Tanulmányomban a kifokok mellett ezt a centralitásmutatót 
használom.
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4. A bankok pozíciója a magyar gazdaság hálózatában.
Empirikus elemzés

A magyar gazdaság és a tőkepiac nyolcvanas évek végi-kilencvenes évek eleji vál
sága a vállalatok és bankok kapcsolatára is kihatott. Mindezek alapján többféle hi
potézis is felállítható a száz legnagyobb vállalat és a bankok kapcsolatrendszerének 
„alakját” illetően. Valószínűsíthető a bankok erős kötődése az eladósodott nagyvál
lalatokhoz, mivel kontrollálni igyekszenek működésüket, és viszonylagos elszige
teltségük a nem eladósodott, illetve banki hitellel nem rendelkező vállalatoktól. Ha 
a sikeres vállalatok bankelhagyók lettek, és a bankok vállalatokkal tartott kapcsola
ta inkább kényszerből ered, mintsem a bankok hatalmára utal, arra számíthatunk, 
hogy a bankokkal kapcsolódó vállalatok „minősége” (mint banki ügyfél és mint 
eredményes vállalat) gyengébb a nem kapcsolódó vállalatokhoz képest. A legfonto
sabb kérdés azonban az, hogy van-e a bankoknak mérettől és egyéb gazdasági té
nyezőktől független centralitása. A bankok és vállalatok hálózatában a közvetlen 
kapcsolatok számával mért centralitás nem feltétlenül a hatalomra utal; ha a ban
kok több igazgatósági tagot delegálnak, az valószínűleg az információ iránti igé
nyüket mutatja, amelynek kielégítésére az igazgatósági átfedések csatornáját is fel
használják. A bankok hatalmára utaló centralitás mérésére tehát a közvetett kapcso
latokat is figyelembe vevő Bonacich-centralitásmutatót használom.

A minta és az adatok

A gazdasági szervezetek (rt-k és kft-k) kötelesek vezető testületeik: az igazgatóság, 
illetve a felügyelőbizottság tagjainak, valamint a cégjegyzésre jogosultaknak a név
sorát és lakcímét, illetve a változásokat a cégbíróságnak bejelenteni. Az adataimat 
tehát a cégbírósági nyilvántartások kivonatából állítottam össze. A kiválasztott so
kaság két csoportból áll. Az egyik az 1996-os nettó árbevétel alapján legnagyobb 
100 vállalat csoportja. (Ez a csoport a Figyelő listája alapján került kiválasztásra, a 
100 vállalat a lista első 124 vállalatából került ki -  a cégbirósági adatok hiányossá
gai miatt [Top 200, 1996].) A sokaság másik csoportja a bankok teljes sokasága. 
Ebben a csoportban 43 elem van. A 144. elem az ÁPV Rt Az így kapott sokaság a 
kiválasztás módja miatt felemás, az elemzés céljának azonban megítélésem szerint 
a leginkább megfelelő. Ahol van rá mód, a statisztikai elemzéseknél igyekszem ki
szűrni a bankok és a vállalatok eltérő mintába kerülési valószínűségének hatását. 
Az elemzésben a bankok helyzetét igyekszem leírni a vállalatok hálózatában, tehát 
a bankok közötti kapcsolatok nem szerepelnek a mintában. A sokaság elemzésekor 
következtetéseimet csak a sokaságra -  tehát a bankrendszer és a 100 legnagyobb 
vállalat csoportjára -  vonatkoztatom.
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Az elemzéshez két adatbázist használtam. Az első -  hálózati -  adatbázis a nyers 
cégbírósági adatokból (csaknem 7000 névből és címből) az átfedések azonosításával 
állt elő. Ez az adatbázis az irányított és irányítatlan kapcsolatok mátrixait, illetve 
ezek összevont, irányítatlan mátrixát tartalmazza. Az irányított kapcsolatok első 
mátrixában a felügyelőbizottsági és igazgatósági delegálások szerepelnek, tehát az, 
ha egy cég cégjegyzésre jogosult vezetője egy másik cégnél felügyelőbizottsági vagy 
igazgatósági tag. Az irányítatlan kapcsolatok mátrixa a felügyelőbizottsági és igaz
gatósági átfedéseket tartalmazza; ha két vállalatot olyan közös felügyelőbizottsági 
vagy igazgatósági tag köt össze, aki nem szerepel valamely vállalat cégvezetői kö
zött.

A második, hagyományos statisztikai elemzésre alkalmas adatbázis az egyes 
elemek hálózati jellemzőit tartalmazza, valamint az 1994-es nettó árbevételét, hosz- 
szú lejáratú kötelezettségeit, mérlegföösszegét, saját tőkéjét és jegyzett tőkéjét. A 
bankok esetében ezenkívül a tulajdonrészek összegét és a céltartalékot, a vállalatok 
esetében pedig az üzemi eredményt.

A bankok és vállalatok személyes kapcsolathálójának alapvető jellem zői

A hálózati adatbázis elemzéséhez a UCINET programot használtam (Borgatti et al. 
1996). A sokaság kapcsolati sűrűsége meglehetősen alacsony, mindössze 1,48 szá
zaléka valósul meg a lehetséges összes kapcsolatnak, 121 (irányított és irányítatlan) 
átfedés található a 144 elem között. A kapcsolatok közül 44 irányítatlan, 77 pedig 
irányított. Az első 20 cég kapcsolati térképét mutatja az 1. ábra. Az első 20, legtöbb 
kapcsolattal rendelkező elem között 5 bank található. A hálózat nem mondható 
centralizáltnak, a fokok (a szimmetrikussá tett összes kapcsolatok száma) alapján 
számított centralizáltsági mutató 10 százalék, az irányított kapcsolatok alapján 
számított centralizáltság csak 6 százalékos. Az első húsz elem között található az 
összes kapcsolat harmada, összesen 44 a 123-ból, a kapcsolati sűrűség 23 százalé
kos. A küldött kapcsolatok száma alapján az ÁPV Rt, a MÓL Rt és a Kereskedelmi 
és Hitelbank mondható igazán egy-egy csillagalakzat középpontjának.
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1. ábra: A 20 legtöbb kapcsolattal rendelkező cég gráfja. A szürke kör a bankokat jelöli, a 
négyszög a vállalatokat, a hatszög pedig az ÁPV Rt. Az irányított kapcsolatokat nyilak jelö
lik, az irányítatlanokat vonalak. A vékony vonal egy, a vastagabb kettő, a legvastagabb pedig 
három (vagy több) kapcsolatot jelent.

A bank- és vállalat viszonyának minősége

A bankok és a vállalatok gazdasági kapcsolata egyrészt a tulajdonviszonyon, más
részt a hitelviszonyon alapulhat. Az igazgatósági kapcsolódásoknak és ezeknek a 
mögöttes gazdasági viszonyoknak valószínűleg van közük egymáshoz. A tulajdon- 
viszonyok esetében ez az összefüggés egyértelműbb: a törvényi szabályozás 5 száza
lékos tulajdonrészhez köti a banki vezetők részvételét más cégek vezetőségében 
(1991. évi LXIX törvény). A vezetőségi delegálás és a tulajdon összefüggését a 
bankok csoportjában vizsgáltam. Az 1. táblázatban látható a banki delegálás és a 
banki tulajdonban lévő részesedések (konszolidálásba bevont és társult vállalatban 
lévő tulajdonrész, valamint egyéb pénzügyi befektetések) összegének összefüggése. 
Azok a bankok, amelyek vezetőket küldenek más vállalatokhoz, átlagosan nagyobb 
összegű vállalati tulajdonrésszel rendelkeznek, függetlenül a mérlegfőösszegüktől.
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1. táblázat
A banktól delegált vezetők száma (VK1FOK) és a banki tulajdonrészek (millió Ft-ban) 
közötti összefüggés a források összegére (FORRÁSOK, M rd Ft) kontrollálva

lineáris regresszió, függő változó: banki tulajdonrész (M Ft) 
vizsgált sokaság: bankok
korrigált R négyzet: ,52044 F: 15,65096 Szignifikancia: ,0000 N: 31

Változó B-együttható T-érték T-szignifikancia

VKIFOK 1761,15 3,530 ,0016
FORRÁSOK 13,55 3,029 ,0056
konstans 1416,99 1,596 ,1230

A következő kérdés az, hogy a vállalatoknál található személyes banki jelenlét kap
csolatban áll-e az adott vállalat hiteleinek összegével, illetve eladósodottságával. 
Ahol bankoktól delegált igazgatósági vagy felügyelőbizottsági tag található, csak
nem kétszeres a vállalati hosszú lejáratú kötelezettségek összege, bár az összefüggés 
nem szignifikáns a kis elemszám miatt. Az eladósodottsági mutató (hosszú lejáratú 
kötelezettségek osztva a források összegével) alapján nem található különbség azok 
között a vállalatok között, ahol van és ahol nincs banktól delegált vezetőségi tag, 
ami arra utal, hogy a bankok számára a hitel abszolút nagysága számít, és nem a 
hitelezett vállalat tőkeáttétele. A bankok bizonyos nagyságú hitelek nyújtása esetén 
küldenek vezetőségi tagot, és nem akkor, ha a hitelezett vállalat eladósodottsága 
megnövekszik. A banki vezetők vállalatokhoz való delegálása és a bankok vállalati 
hiteleinek banki mérlegföösszeghez viszonyított aránya között nincs összefüggés, ez 
azonban még nem jelenti azt, hogy el kellene vetnünk azt a hipotézist, hogy a veze
tőségi átfedések hálózata a hitelviszonyok hálózatával párhuzamos. Ennek a hipo
tézisnek a vizsgálatára a hitelezési viszonyok hálózatára lenne szükség.

A bankok és vállalatok igazgatósági delegálásokon keresztüli kapcsolata ha a 
tulajdonon és a hitelviszonyon alapul is, nem feltétlenül jelenti a bank erős pozíció
ját a vállalatokkal szemben, lehetséges, hogy a bank a Király Júlia által elkülönített 
tartósan eladósodott és gyorsan eladósodott ügyfelekkel kénytelen kapcsolatot tar
tani, mig a jól jövedelmező vállalatok „bankelhagyók” lesznek vagy önfinanszí
rozókká válnak. A bankokkal delegált vezetőségi viszonyban álló vállalatok 
„minőségét” kétféleképpen is megpróbáltam mérni. Egyrészt feltételezhetjük azt, 
hogy ha az eredményes vállalatok bankelhagyókká válnak, azt kell tapasztalnunk, 
hogy a bankokhoz kapcsolódó vállalatok eredményessége rosszabb azokhoz a válla
latokhoz képest, ahol nincs banktól delegált vezető. Másrészt azoknál a bankoknál, 
amelyek kényszerből rossz hitelekkel rendelkező vállalatokhoz kapcsolódnak, na
gyobb lesz a céltartalékok átlaga azokhoz a bankokhoz képest, ahol nincs vállalat
hoz delegált vezető -  függetlenül a hitelek összegétől.
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Az első hipotézis igazolhatónak látszik az adatok alapján, a 2. táblázatban látha
tó, hogy azok a vállalatok, amelyek a bankokhoz kapcsolódnak, a méretüktől füg
getlenül általában kevésbé nyereségesek (vagy veszteségesebbek), mint a bankok
kal nem kapcsolódó vállalatok.4 A nagyobb vállalatok általában kevésbé nyeresége
sek, mint a kisebbek. A bankok tehát viszonylagosan elszigeteltek a nyereségesebb 
vállalatoktól, ami persze nem jelend azt, hogy veszteséges vállalatokkal állnak csu
pán kapcsolatban (a 14 vállalat közül, amelynél banktól delegált vezetőségi tag ta
lálható, csupán három veszteséges, amely megegyezik a sokasági aránnyal, a 93 
vállalat közül, amelyekről az üzemi eredmény adata rendelkezésre áll, 27 vállalat 
veszteséges). Ehelyett inkább arról van szó, hogy a bankokhoz kapcsolódó vállala
tok méretükhöz képest alacsony eredményt termelnek ki.

2. táblázat
A banktól delegált vezetők jelenléte (BANKTOL, I: van, 0: nincs) és az üzemi eredmény 
közötti összefüggés a források összegére (FORRÁSOK, M rd Ft) kontrollálva

lineáris regresszió, függő változó: üzemi eredmény (Mrd Ft) 
vizsgált sokaság: vállalatok
korrigált R négyzet: ,28547 F: 15,58287 Szignifikancia: ,0000 N: 73

Változó B-együttható T-érték T-szignifikancia
BANKTOL -1967,74 -1,938 ,0566
FORRÁSOK -20,4437 -4,898 ,0000
konstants 1298,39 3,303 ,0015

Ez még önmagában nem feltétlenül jelenti a bankok gyenge pozícióját a vállalatok
kal szemben. Lehetséges, hogy az oksági összefüggés fordított, és arról van szó, 
hogy a bankok csak azokhoz a vállalatokhoz küldenek vezetőt, ahol problémák 
vannak. Ezért a bank oldaláról is meg kell vizsgálni a vállalati kapcsolatok és a 
vállalatok minősége közötti összefüggést.

A második hipotézis a banki delegálás és a céltartalékok viszonyára megerősíthe
tő. A banktól a vállalathoz delegált vezetők száma erős pozitív összefüggést mutat a 
céltartalékok összegével (3. táblázat). Ez arra utal, hogy a banki delegálás és a hi
telviszony között mégis lehet kapcsolat, azonban a banki vezetőket nem általában a 
nagy hitelek biztosítékaként delegálják, hanem a rosszá vált követelések, illetve a 
rossz ügyfelek ellenőrzésére. Valószínű, hogy azok a bankok, amelyek személyes 
kapcsolatot tartanak vállalatokkal, általában rosszabb hitelekkel rendelkeznek, mint 
azok, amelyek nem delegálnak vezetőket. Ez az összefüggés a hitelek összegétől 
függetlenül is igaz, a céltartalékok összege és az ügyfelekkel szembeni banki köve
telések összege között nincs összefüggés. A bankok és a vállalatok személyes kap
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csolódásai nemcsak a gyengébb ügyfelek kontrollálására szolgálnak, hanem az álta
lában rosszabb ügyfelekkel rendelkező bankokra jellemzőek.

3. táblázat
A  banktól delegált vezetők száma (VK1FOK) és a céltartalék (Ki Ft) közötti összefüggés 
az ügyfelekkel szembeni követelések összegére (BANKKOV, KI Ft) kontrollálva

lineáris regresszió, függő változó: banki céltartalék (M Ft) 
vizsgált sokaság: bankok
korrigált R négyzet: ,53601 F: 18,90592, Szignifikancia: ,0000 N: 31

Változó B-együttható T-érték T-szignifikancia
VKIFOK 619,50 5,907 ,0000
BANKKOV -6,47304E-04 -,151 ,8810
konstans 168,17 ,975 ,3376

Azt azonban tudnunk kell, hogy nem arról van szó, hogy néhány kicsi, gyengén 
működő bank a rossz ügyfeleivel személyes vezetőségi viszonyokon keresztül tartja 
a kapcsolatot. Azok a bankok, amelyekről itt szó van, a legnagyobbak közé tartoz
nak. Az első húsz, legtöbb kapcsolattal rendelkező cég között található öt bank a 
legnagyobbak közé tartozik. A banki vezetők delegálását mint a vállalatokkal való 
kapcsolattartás módját a legnagyobb bankok alkalmazzák. A vállalatokkal való 
ilyen kapcsolattartás és a bank mérete (mérlegföösszege) között erős pozitív kapcso
lat van (T = 3,466).

Mindezek alapján arra lehet következtetni, hogy a bankok hatalma, ha van 
egyáltalán, meglehetősen korlátozott. A bankok „ismeretségébe” tartozó vállalatok 
eredményessége rosszabb, mint a bankokkal nem kapcsolódó vállalatoké, a vezető
ségi delegálással a vállalatokhoz kapcsolódó nagybankoknak pedig általában több 
céltartalékot kell képezniük, mint a személyesen nem kapcsolódó kisebb bankok
nak. Tehát az a kérdés, hogy mindezek ellenére van-e kimutatható hatalma a ban
koknak a nagyvállalatok hálózatában? A vállalati árbevétel vizsgálata arra enged 
következtetni, hogy nemcsak a kapcsolódó bankok nem elhanyagolható méretűek, 
hanem a bankokhoz kapcsolódó vállalatok is inkább az árbevétel alapján összeállí
tott nagyvállalati toplista első feléből kerülnek ki (amelyik vállalatnak van igazga
tósági bankkapcsolata, szignifikánsan nagyobb a nettó árbevétele, T = 2,180).

A banki centralitás mértékének meghatározása

Az előző rész következtetése szerint a bankok hatalma, ha van egyáltalán, meglehe
tősen korlátozott. Az átfedő igazgatóságok hálózatának pontos tartalmát azonban 
párhuzamos, más jellegű hálózati adatok (hitel- vagy tulajdonviszonyok) híján nem 
lehet leírni, csak következtetni lehet az összefüggésekre. Az igazgatósági átfedése
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két tehát továbbra is mint indikátorokat használom, amelyek a vállalatközi cserevi
szonyokat és kölcsönös egymásrautaltságot jelzik. Ennek megfelelően a követke
zőkben a bankok pozícióját, lehetséges centralitásának mértékét igyekszem megha
tározni.

A centralitás mérésére két mutatót használok: a küldött kapcsolatok számát és az 
összes kapcsolaton alapuló, paraméterezhető Bonacich-hatalmi mutatót, amely 10 
százalékos súllyal veszi figyelembe az indirekt kapcsolatokat5 A küldött kapcsola
tok számával mért centralitás az igazgatósági átfedések mint információs csatorna 
fontosságát hivatott mérni, a Bonacich-centralitás pedig egyfajta banki hatalom 
mérésére szolgál. Arra a kérdésre, hogy a bankok centrális pozíciót foglalnak-e el a 
100 legnagyobb vállalat hálózatában, egyrészt a bankok átlagos centralitásának 
meghatározásával lehet választ adni, másrészt pedig a bankoknak egy sajátos, min
den más fontos gazdasági tényezőtől elkülönített centralitásának kimutatásával. A 
nettó banki centralitás meghatározásához többváltozós statisztikai modellek alkal
mazására van szükség. A kapcsolódások száma, illetve a centralitásmutató megosz
lása erősen aszimmetrikus. A delegált kapcsolatok száma és a centralitásmutató 
Poisson-eloszlású.6 Az alkalmazható többváltozós módszer tehát a Poisson-regresz- 
szió, amely lehetővé teszi több tényezőnek az előfordulási gyakoriságra vonatkozó 
különálló hatása vizsgálatát.7

Az elemzésben egyrészt a delegált kapcsolódások száma, másrészt a Bonacich- 
centralitásmutató a függő változó. A magyarázó változók között szerepel elsőként a 
bankok dichotóm változója (BANK, 1: bank, 0: vállalat), az összes forrás 
(FORRMR), mint a vállalat méretének mérőszáma, a hosszú lejáratú kötelezettsé
gek összege (HOSZMR), az eladósodottság mutatója (ELAD02,=H0SZMR/ 
FORRMR) és a nettó árbevétel (ARBEVMR), mint a vállalat piaci súlyának muta
tója (mindegyik milliárd forintban). A 4. táblázatban láthatóak a küldött kapcsola
tokkal mért centralitás modelljei. A modellben csak a hálózatba kapcsolódó elemek 
szerepelnek, hogy a sokaság felemás összetételének hatása minél kevésbé torzitsa az 
eredményeket.
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4. táblázat
A delegált tagok számának modelljei. A cellákban az előfordulási gyakoriság 
együtthatói olvashatók

A modellek statisztikái

Változók

1. modell 2. modell 3. modell 4. modell

Khi2: 3,27 
pszeudo R2 :,014

Khi2: 17,98 
pszeudo R2 : ,0884

Khi2: 26,55 
pszeudo R2 :,1305

Khi2: 48,42 
pszeudo R2 :,2379

BANK 1,6577* 1,0374 1,3860 2,7677**
FORRMR 1,0022** 1,0064** 1,0024
HOSZMR ,9673** ,9908
ELAD02 8,3005 ,5939
ARBEVMR 1,0101**
* p < ,1000

** p < ,0500

Az első modellből látható, hogy a bankok átlagosan centrálisabbak a vállalatoknál, 
egy bank átlagosan másfélszer annyi vezetőt delegál, mint egy vállalat, ami való
színűleg az igazgatósági átfedéseknek információs csatomakénti funkciójára utal. A 
centralitás azonban nemcsak annak lehet köszönhető, hogy bankról van szó. Az 
első lehetséges alternatív magyarázat az, hogy a centralitás a nagyobb cégekre jel
lemző, és a bankok nagyobb centralitása csak nagyobb átlagos mérlegfő
összegüknek köszönhető. A második modellben látható, hogy erről van szó, a forrá
sok összege pozitív szignifikáns kapcsolatban van a kifokon alapuló centralitással, 
míg a bankok változója inszignifikáns. A cég méretén kívül azonban további válto
zók hatásával is számolni kell. A harmadik modellben a hosszú lejáratú kötelezett
ségek és az eladósodottság változója is szerepel. Látható, hogy a centralitás a válla
lat méretével ugyanúgy egyenes arányban áll, a hitelállomány méretével viszont 
negatív irányú összefüggést mutat, a nagyobb hitelállománnyal rendelkező cégek 
(vállalatok vagy bankok) méretüktől függetlenül kevésbé centrálisak, kevesebb ve
zetőt delegálnak. A negyedik modellben a centralitás fontos meghatározója a nettó 
árbevétel, a nagyobb árbevételű cégek -  méretüktől és hitelállományuktól függetle
nül -  centrálisabbak. Az árbevétel változójának bevonásával a bankok változója 
ismét szignifikánssá vált. A bankok árbevétele méretükhöz képest kicsi, és mást 
jelent, mint a vállalatoknál, tehát a változó szerepeltetésével a bankok mérettől, 
hitelállománytól és árbevételtől elkülöníthető centralitását kapjuk. A bankok tehát a 
delegált vezetőségi tagokat tekintve centrálisnak mondhatók a száz legnagyobb 
vállalat hálózatában.
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5. táblázat
A Bonanich-hatalmi mutató modelljei. A cellákban az előfordulási 
gyakoriság együtthatói olvashatók

A modellek statisztikái

Változók 1. modell 2. modell 3. modell 4. m odell

Khi2 : 1,63 

pszeudo R2 : ,0021

Khi2 : 32,26  

pszeudo R2 .,0482

Khi2 : 62,98  

pszeudo R2 :,0941

Khi2 : 120,65  

pszeudo R2 :,1803

BANK 1,1339 ,9240 1,3404** 1,9443**

FORRMR 1,0013** 1,0037** 1,0010

HOSZMR ,9817** ,9971

ELAD02 ,3705 ,0772**

ARBEVMR 1,0072**

* p <,1000
** p < ,0500

Az 5. táblázatom láthatók a Bonacich-centralitásmutató modelljei. A főbb össze
függések irányai megegyeznek a kifokokon alapuló centralitásnál tapasztaltakkal, 
néhány fontos eltérés azonban figyelmet érdemel. Elsőként azt kell megállapíta
nunk, hogy a bankok átlagosan nem mondhatók centrálisabbaknak a vállalatoknál, 
ami alapján nem beszélhetünk banki hatalomra utaló centralitásról. A harmadik 
modellben látható, hogy a bankok az árbevétel szupresszor hatásának kiszűrése nél
kül is centrálisnak mondhatók, a bankok közvetett centralitása nem függ annyira az 
árbevételtől, mint a közvetlen centralitása. A negyedik modellben látható, hogy míg 
csak az elsődleges, direkt kapcsolatokat számba véve az eladósodottság nincs hatás
sal a centralitásra, addig az indirekt, másod-, harmadlagos kapcsolatokat is figye
lembe vevő mutató alapján már az eladósodottságnak negatív hatása van, az eladó
sodott vállalatok kevésbé centrálisak. Ha az árbevétel, illetve az eladósodottság ha
tását kiszűrjük, a bankoknak marad egy elkülöníthető centralitása. A bankok tehát 
nem mondhatók centrálisabbnak a vállalatoknál átlagosan, de sajátos banki 
centralitással jellemezhetők.

5. Következtetések

Dolgozatom kiindulópontja az volt, hogy a posztkommunista menedzserizmus tézi
se mellett a bankok lehetséges hatalmát is vizsgálat alá kell vennünk. A hetvenes 
években Amerikában a gazdasági hatalom -  és egyáltalán a gazdasági cselekvés és 
intézmények -  megértéséhez nagyban hozzájárult a kapcsolathálókba való beágya
zottság szempontjának bevezetése. Vajon van-e megvilágító ereje ennek a fogalmi
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keretnek a magyar gazdaság elemzésében is? Megtudhatunk-e valami többet a piaci 
átmenet gazdaságáról, ha az egyes menedzserek és vállalatok vizsgálatán túl a vál
lalatközi kapcsolathálók szerkezetét vizsgáljuk? A piaci átalakulás tanulmányozá
sában újra felvetődnek azok a kérdések, amelyek a fejlett piacgazdaságok és főleg 
az amerikai gazdaság tanulmányozásában az utóbbi évtizedek tudományos vitáit 
alkották, a menedzserizmus mellett felmerül a bankok hatalmának kérdése is. 
Mindez azonban a gazdasági átmenet sajátos környezetében vetődik fel, és ameny- 
nyire a posztkommunista menedzserizmus különbözik a klasszikus menedzseri 
uralom elméleteitől, legalább annyira kell különböznie a banki hatalom 
posztszocialista értelmezésének is a pénzügyi hegemónia elméletétől. Ugyanakkor a 
gazdasági átalakulás egyedisége és összetettsége indokolja új megközelítések bevo
nását az elemzésbe, megfelelően tág és rugalmas fogalmi keretet adva az új jelensé
gek értelmezéséhez.

A bankok hatalmi pozíciója a tőke feletti rendelkezéstől függ. A magyar tőkepiac 
azonban a kilencvenes évek eleje óta válságban van, a bankok elvesztették piacaik 
nagy részét azzal, hogy ügyfeleik is elvesztették piacaikat. Ezenfelül a kétszintű 
bankrendszer kialakítása rossz ügyfeleket hagyott az induló nagybankokra. A ban
kok és nagyvállalatok kapcsolatából az átlagos banki centralitás alapján azt a kö
vetkeztetést kell levonnunk, hogy a bankok nem jellemezhetők hatalmi pozícióval 
ma Magyarországon. Kérdés, hogy mennyire lehetne a nagyrészt kényszer szülte 
kapcsolatokból kirajzolódó esetleges centrális pozíciót hatalommal jellemezni. A 
bankok és vállalatok viszonyára banki oldalról a rossz hitelek után képzett céltarta
lékok magasabb átlaga, vállalati oldalról pedig gyengébb eredményesség jellemző. 
Az igazgatósági átfedések általában a nagyobb bankokat kötik össze a legnagyobb 
vállalatokkal.

A gazdasági hatalom, a nagyvállalatok feletti rendelkezés kérdése valószínűleg 
legalább akkora vitát gerjeszt Magyarországon is, mint Amerikában. A piaci átme
net fontos sajátossága azonban, hogy a gazdasági és társadalmi jelenségek sokkal 
gyorsabban változnak, mintsem hogy azokat tudományos elméletekben meg lehetne 
fogalmazni. A bankok itt tapasztalt gyenge pozícióját megváltoztathatja például a 
megindult bankprivatizáció vagy a külföldi bankok piaci helyzetének erősödése. A 
jelen tanulmány tehát csak pillanatképet adhatott a magyar nagyvállalatok és ban
kok viszonyáról.
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Jegyzetek

'A centralitás fogalmát és mérésének módjait lásd a 3. részben.

2 A sűrűség számításának módja irányított kapcsolatok esetében, ha g  az elemek száma:
g  g /

A = £  xy g(g - 1 ) irányítatlan kapcsolatoknál a nevező kettővel osztandó.

3 Az a  paraméter nagysága akkora, hogy a c(a, p) vektor hossza az elemek számának a gyö
kével legyen egyenlő, így ha a centralitásmutató egyenlő eggyel, az azt jelenti, hogy az 
elem pozíciója átlagos centralitással jellemezhető, függetlenül az elemek számától a soka
ságban.

4 A vállalatok eredményességének mérésére az üzemi eredményt használtam, amely a mű
ködés eredményességét mutatja azon (esetleg az eredményeket torzító) korrekciók nélkül, 
amelyek az adózás előtti eredményt érintik.

5 p  = 0,1, ami a legnagyobb saját érték, 7,20 reciprokánál kisebb

6 Az eloszlás khi-négyzet próbája minden esetben szignifikáns.

7 A Poisson-regresszió esetében az előfordulási gyakoriság számításának módja a j  -ik esetre
P 0 + f } \X \  j + . . . + p k X k  j  л

vonatkozóan: Г ■ — e  ' , ahol p  n az Xn változó regressziós együtthatója

(Stata Corporation 1995).
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Bindorffer Györgyi

NYELVÉBEN ÉL AZ ETNIKUM.*
Identitás, nyelvi és kulturális reprezentáció 
egy magyarországi sváb faluban

Bevezetés

Az etnikai hovatartozás reprezentációjában, az etnikai identitásnak, illetve az etni
kai csoport kohéziójának megőrzésében különösen nagy jelentőséget tulajdonít a 
szakirodalom az anyanyelvnek mint legfontosabb generáló és megtartó erőnek. A 
nyelv az etnikai hovatartozás objektív dimenziója, legtöbb ismertetőjegye, a 
„nemzetiségi mivolt lényege”, amely az etnikai hovatartozás határát kijelölő szim
bolikus dimenzióként is megjelenik (Barth 1969; van den Berghe 1976; Chun 
1982; De Vos 1975; Garami-Szántó 1991; Horowitz 1975). A közép-kelet-európai 
régióban a közös nyelv egyúttal minden nemzetmeghatározás központi magva is 
(Balázs 1995; Csepeli 1992). A nyelvvel kapcsolatos megállapítások történelmi 
okokból, valamint a kultúmemzeti koncepcióból következően nem mentesek az 
ideológiai konnotációktól, és az objektív dimenziót mindkét esetben átmetszik a 
többség-kisebbség ellentét szubjektív dimenziói. Ezt tükrözik a külső névadás 
(labelling) és az önelnevezések viszonya, a névadó érzelmileg meghatározott 
hetero- és auto-sztereotípiái, amelyek a másik hátrányos megkülönböztetésére 
szolgálnak (Csepeli 1992). Mivel a kisebbség meghatározása a többség részéről 
definiált -  a megkülönböztetés, helyzetéből adódóan a többség privilégiuma a 
többségi meghatározást a kisebbség is átveszi; ezzel egy időben pedig kiiktatja szó
tárából saját önelnevezését.

A magyarországi svábok etnikai elnevezése külső névadás eredménye. A 18. szá
zad három különböző periódusában Németország egymástól elkülönült földrajzi és 
nyelvi területeiről bevándorolt telepesek -  ritka kivétel -  nem éreztek negatív 
konnotációt a sváb elnevezésben, s mind származásuk, mind anyanyelvűk megjelö
lésére átvették. Ennek valószínűsíthetően az az oka, hogy a sváb nem a német ne
gatív tartalommal telített gúnyos nyelvi változata, mint például szlovák-tót, szerb
rác, hanem egy valóságosan létező, Schwaben területéről származó csoport neve, 
amelynek tagjai a 18. században elsőként érkeztek Magyarországra és kevés számú 
telepest maguk mögött hagyva tovább vándoroltak Oroszország felé. A későbbi te-

*

Köszönetét mondok Heller Máriának, az ELTE Szociológiai Intézete tanárának a dolgozat 
megírásában nyújtott segítségéért.
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lepítési hullámokban érkezők a sváb elnevezést olyannyira intemalizálták, hogy az 
anyanyelv használatára azt mondják: svábolnak.

Fishman (1975) etnicitáselméletében a nyelv nem tudatos tényező, kivéve akkor, 
ha határmegtartó eszközként szerepel. A nem tudatosságon azt érti, hogy a nyelv a 
hétköznapi beszédaktusokban önmagában nem értékelt, védett, szeretett és meg- 
ideologizált valami, hanem kommunikációs eszköz. Közép-Kelet-Európában 
Fishman állítása éppen az ellenkezőjére fordult.

A közép-kelet-európai régió nacionalista nemzeteszménye az anyanyelvként és 
hivatalos nyelvként egyaránt funkcionáló megteremtett irodalmi nyelvet jelölte ki -  
mondhatjuk napjainkig ható érvénnyel -  a nemzeti identitás központi kategóriájá
nak (vö. Kis 1996). A nemzetté válás időszakában a birodalmi keretek közé kény- 
szerített, állami határokkal nem rendelkező makroetnikumok és a számszerű ki
sebbségben élő etnikai csoportok számára egyformán anyanyelvűk jelentette létezé
sük, önmeghatározásuk, identitásuk bázisát. A nyelv nem a kommunikáció, a hét
köznapi beszédaktusok eszköze, elvesztette nem tudatos jellegét, s fő funkcióin -  a 
tudatos határkijelölés, a határmegtartás és ezáltal az elválasztás-elválasztódás -  
betöltésén túl óvni, védeni, szeretni való értékké vált. Az édes anyanyelv egyszerre 
fedte le a nemzetet és a hazát, s zárta ki belőle a „nemzet testébe ékelődött” (Szabó 
1984/85), nemzetiségnek elnevezett etnikai kisebbségeket (Kis 1996). Ugyanakkor 
-  mintegy reakcióként, s itt kanyarodunk vissza bevezető mondatainkhoz -  az 
anyanyelv szükségszerűen a kisebbségi etnikumok önmeghatározásában is központi 
identitás- és reprezentációs kategóriaként jelent meg. A kisebbségi anyanyelv fon
tosságát hangsúlyozza az az álláspont, hogy az etnikai identitást a származás kizá
rólagosan az elődök megtartott nyelvével együtt határozza meg, illetve hogy a nyelv 
önmagában is identitásképző faktor (Hoóz-Kepecs-Klinger, 1985).

Kutatásomban az alább felsorolt területekre, illetve a kontinuitás-diszkontinuitás 
feltárásának érdekében a területek történelmi dimenzióra is koncentrálva, egy etni
kai és kisebbségi nemzeti identitást kutató, 1993-ban elkezdett, s részben ma is 
tartó antropológiai terepmunka keretében azt vizsgáltam Dunabogdányban, hogy a 
ma már minden kétséget kizáróan kétnyelvű, svábul és magyarul egyaránt értő és 
beszélő etnikai közösségben milyen hatással van a nyelvváltás az etnikai identitás 
alakulására és igazolhatók-e a fenti állítások.

A vizsgálat szempontjai:
-  ki mit tart anyanyelvének;
-  mi az anyanyelv és a származástudat viszonya;
-  sváb versus magyar: ezen belül

• nyelvismeret, nyelvtudás, nyelvi jártasság,
• aktív/passzív nyelvhasználat,
• nyelvhasználat területei, beszédesemények, funkcióelkülönülések,
• a jobban beszélt illetve a kedveltebb nyelv,

-  sváb versus német.
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Az adatok gyűjtése, részben a tradicionális angolszász antropológia kutatási 
módszerét követve, résztvevő megfigyeléssel, a közösség mindennapi életében való 
részvétel során folytatott strukturálatlan beszélgetések keretében, és a megfigyelé
sek kontrolljaként strukturált élet- és családtörténeti, valamint tematikus interjúk 
készítésével történt. Az interjúkészítés kezdetben hólabda módszerrel folyt, a ké
sőbbiekben azonban törekedtem arra, hogy lehetőség szerint minden korosztály és 
társadalmi réteg arányosan képviselve legyen. A dolgozatban leírtak a rövidebb- 
hosszabb megszakításokkal folytatott kutatás alatt megszólított kb. 500-600 falubeli 
(a felnőtt sváb lakosság kb. fele) közlésein, valamint megfigyelt nyelvi reprezentá
cióin és 290 fő család- és élettörténeti, valamint tematikus interjúin alapszanak.

A nyelvhasználati szokásokat, illetve a kétnyelvűséget kutatók a vizsgált felnőtt 
népességet általában három generációs kategóriába sorolják. Többnyire abból a 
meggondolásból indulnak ki, hogy a generációk eltérő iskolázottsági viszonyai 
(Mannherz 1977), valamint ebből (is) adódóan a fiatalabb generációk erőteljes fel
felé irányuló mobilitási törekvései (Gál 1987) befolyásolják a nyelvhasználati szo
kások alakulását, illetve a nyelvcsere típusait (Gál 1991). Feltételeztem, hogy ha -  
mint azt Mannherz és Gál bizonyítja -  a nyelvhasználati szokások eltérései idősebb, 
közép- és fiatalabb generációkra bontva jellemzik az adott népességet, akkor a 
nyelvhasználat és az etnikai identitás egymásra hatása ugyancsak e három generá
ció mentén válik szét. Ezért, Mannherz életkori határait némiképp kitágítva, 
ugyancsak három generációra osztottam a lakossságot. Az életkori határok azonban 
nem szilárdak, és a generációk között értelemszerűen előfordulnak átfedések.

Az első generációba a falu legidősebb, 1993-1996 között 60-80 éves lakóit sorol
tam. Ez az a generáció, amely 1945-öt már felnőttként élte meg, s egyik legfonto
sabb generációs alapélménye a kitelepítés. A dolgozatban 89 fő (56 nő és 33 férfi), 
ma már nyugdíjas, döntő többségében egész életében paraszti foglalkozást űző falu
beli közléseire támaszkodom. Iskolai végzettségüket tekintve hat elemit vagy álta
lános iskolát végeztek, de akadt köztük érettségizett (6 fő) és diplomás is (2 fő). 
Hagyományaira támaszkodva ezt a generációt az erős földhöz kötöttség jellemzi. Az 
első generáció szüleit nevezem felmenőknek. A második generációba a kb. 1933— 
1953 között születetteket, tehát a vizsgálat idején 40-60 éveseket soroltam. E kor
osztály tagjainak alapélményét a közösség zártságának második világháború utáni 
folyamatos oldódása és a megnövekedett mobilitási lehetőségek jelentik, és minden 
kétséget kizáróan ennek következményeképp a nagyfokú átmenetiség állapota jel
lemzi. A 148 fő (82 nő, 66 férfi) közül 78 fő érettségizett gimnáziumban vagy szak- 
középiskolában, és 31 főnek van diplomája. Ez a generáció iskolázottsága ellenére 
nem tudott elszakadni a földtől és szabadideje jelentős részét tölti munkával a csa
lád szőlőjében vagy gyümölcsösében. A harmadik generációhoz soroltam az 1953— 
1973 között születetteket, tehát a 20-40 éveseket. Az 53 fő (29 nő, 24 férfi) közül 
tizenketten rendelkeztek diplomával és harmincnégyen érettségiztek. E korosztály 
alapélménye az etnikai határok átjárhatósága és iskoláztatása folytán a magyar
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nyelv egyértelműen anyanyelvként való elsajátítása. Korábban ez a generáció mun
kalehetőségek híján eljárt a faluból. A vállalkozási lehetőségek növekedésével 
azonban lakóhelyén próbál egzisztenciát teremteni magának.

Kétnyelvűség, diglosszia

Megfigyeléseim szerint a dunabogdányi svábok teljes beszélő közössége kétnyelvű. 
Kommunikációs repertoárjában anyanyelvi szintű ismeretekkel, bár az egyes gene
rációkban nem egyenlő kompetenciával egyszerre van jelen a sváb és a magyar. Az 
irodalmi németet, a „Hochdeutsch”-ot a németül is tudók az iskolai oktatás kereté
ben tanulták (vö. Komlósi-Knipf 1996; Mannherz 1977; Mirk 1995), és egy néme
tül jól beszélő falubeli véleménye szerint: „de ettől ez még nem lett az anyanyel
vűnk”. A német nyelv iránti érdeklődés változó tendenciát mutat. A hetvenes évek
ben jelentkező híján nem tudtak német nyelvtanfolyamokat indítani a faluban, ma 
viszont, nem utolsósorban a megnövekedett kommunikációs lehetőségek (utazás, 
külföldi tv-csatornák) hatására, általános igénnyé kezd válni a német nyelv megfe
lelő szintű ismerete. Triglossziáról ennek ellenére nem, diglossziáról viszont annál 
inkább beszélhetünk.

A diglosszia esetét Ferguson ugyanannak a nyelvnek két vagy több változatára 
érti. Meghatározása értelmében a diglosszia a sváb dialektusok mint nyelvváltoza
tok és a tőlük „erősen eltérő, nagymértékben szabályozott (grammatikailag gyakran 
bonyolultabb), fölé helyezett”, „egy másik nyelvközöségben létrehozott”, „nagyrészt 
iskolai oktatásban elsajátított” német irodalmi nyelv közötti viszonyt kellene hogy 
jelentse (Ferguson 1975: 310). A két változat között a nyelvhasználatot, a minden
napi beszédhelyzeteket tekintve a „Hochdeutsch” beszédkészség szintű ismerete 
hiányában azonban nem jött létre a klasszikus fergusoni diglosszia. Kiss Jenő 
megállapítása szerint „diglossziához” hasonló viszony előfordul a kétnyelvűség 
esetei között is, tehát a diglossziás viszony jellemezheti a kétnyelvűséget is (Kiss 
1995: 234) (kiemelés az eredetiben).

A beszélt sváb és magyar nyelvek között a kétnyelvűség általánossá válásával 
ilyen nyelvi helyzettel találkozhatunk Dunabogdányban. A diglossziás viszony tehát 
nem az iskolai oktatás keretében tanított irodalmi német, a „Hochdeutsch” és a Ma
gyarországon kialakult, Dunabogdány esetében a rajnai frank és a dunai bajor 
nyelvjárások egységesülésével létrejött nyelvszigeti, vagyis regionális szinten nem 
egységesült sváb településdialcki::s között áll fenn, hanem a sváb és a magyar kö
zött (a német nyelv és a sváb településdialektusok viszonyáról, illetve a nyelvszige
tekről lásd Hutterer 1984; 1986; Mannherz 1977). Ezt azért fontos hangsúlyozni, 
mert a Dunabogdányban tapasztalt diglossziás kétnyelvűség hatással van mind az 
etnikai, mind a nemzeti identitás alakulására és tartalmára.

Hymes a funkciót szem előtt tartva nem tesz különbséget egy nyelv két változata, 
vagy két nyelv diglossziás szituációja között: „A társadalmi közelség és a társa
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dalmi távolság különböző módokon juttatható kifejezésre: egyes esetekben egyik 
nyelvről a másikra való átkapcsolás útján ... máskor ugyanazon nyelv különböző 
változatait használják erre a célra” (Hymes 1979: 214).

Hymes közelítése értelmében az egynyelvű diglossziához hasonlóan a kétnyelvű 
helyzetben is vizsgálható, hogy a „funkció, kidolgozottság és értékelés tekintetében 
milyen munkamegosztás jön létre az egyes nyelvek között” (Hymes 1979: 215).

Anyanyelv, származás, identitás

Anyanyelvként a családi környezetben elsőnek megtanult, reflexnyelvvé vált nyel
vet tarja számon a szakirodalom (esetünkben ez lenne a sváb), amelyhez utólag 
társul második nyelvként, akár „az anyanyelvi teljesség szintjéig” (Komlósi-Knipf 
1996: 291) megtanult (esetünkben magyar) nyelv. Tapasztalataim szerint az anya
nyelvi bevallások csak az első generációban felelnek meg ennek a meghatározás
nak. A második generáció és a harmadik generáció esetében gyakorlatilag egyszerre 
történt a két nyelv elsajátítása, és hogy ki melyik nyelvet tartja anyanyelvének, és 
miért, az -  generációs eltérésekkel -  összefüggést mutat a származással és a cso
porttagság vállalásával, illetve a jobban beszélt nyelvvel; tehát érzelmi és gyakorlati 
dimenziói egyaránt vannak.

A csoportnorma szerint minden olyan személy, akinek felmenői svábok, maga is 
sváb származású. Az endogámia megszűnésével a második és a harmadik generáci
óban gyakorta előfordulnak vegyes házasságok, de a közösség, miközben a nem 
sváb házastársat nem fogadja be, a vegyes házasságokból származó utódokat nem 
veti ki magából. A származás meghatározása ebben a vonatkozásban gyakorlatilag 
a folytonosságot és az összetartozást hordozó tradíció kérdése. A származás az 
egyén felől nézve az ősök vállalásának és a tradíció tudomásulvételének dolga, ösz- 
szefüggése az anyanyelvvel és az identitással generációs eltéréseket mutat.

A csoportnorma felől közelítve az etnikai csoporttagság beleszületéssel jön létre, 
tehát származás kérdése és nem választható. Vállalása, a csoporttal való azonosulás 
és a csoportlojalitás azonban az egyén szubjektív döntése, egyúttal az etnikai identi
tás legfontosabb dimenziója. Az egyén szempontjából tehát a csoporttagság identi
tás (Barth 1996).

Az első generáció és felmenői

A falubeliek emlékezete szerint földműveléssel foglalkozó nagyszüleik nemigen 
tudtak magyarul, szüleik viszont a legszükségesebb esetekben érintkezni tudtak a 
magyarokkal, igaz, csak a szavak nyelvtani szabályok nélküli egymás mellé illesz
tésével fejezték ki magukat (például „Nincs volt rajta” -  Nem volt ott; „A maga te 
urad?”-  A magáé?). A falu határát kevesen lépték át, s a falu határában lévő kőbá



130 Bindorffer Györgyi

nyában dolgozók számára sem volt szükség a magyar nyelv alaposabb elsajátítására. 
Megítélésük szerint felmenőik nem nagyon értettek németül, de annyit mindenkép
pen, amennyire munkájukhoz ez elengedhetetlen volt, például kőfejtőként dolgoz
tak a kőbányában; magasabb szintű német nyelvtudása azonban csak azoknak -  
elsősorban férfiaknak -  volt, akiket foglalkozásuk Németországhoz vagy Ausztriá
hoz kötött, például terménykereskedéssel vagy -szállítással foglalkoztak. A felme
nők többsége számára elegendő volt az a német tudás, ami az imakönyveik és az 
igehirdetés megértéséhez kellett. Sváb írott nyelv nem lévén, a második világhábo
rú előtt elsősorban német nyelvű imakönyveket használtak.

Az első generáció anyanyelvi szocializációját teljes mértékben biztosította a szű- 
kebb családi-rokonsági, valamint a tágabb falukömyezet, és a legteljesebb természe
tességgel a svábot nevezték meg anyanyelvűknek. Anyanyelvi jártasságuk tökéletes, 
nyelvhasználatuk aktív. A nyelvhasználat színterei e generációban a család és az 
otthon, a rokonság és a szűkebb falukömyezet. A házastársak svábul beszélnek 
egymással, és a falu hasonló korú tagjaival is gyakorlatilag sváb az érintkezés nyel
ve. A fiatalabbakat svábul, de gyakran magyarul szólítják meg, mert a sváb nyelvű 
válaszadás az őket követő generációkban már nem magától értetődő. A második 
generációba tartozó gyermekeik még hajlandóak svábul válaszolni, de az unokáik
kal magyarul beszélnek.

Számukra a kedveltebb nyelv a sváb. Életükben mindig svábul jelent meg a csa
lád, a munka, a gyermekkor, a hagyomány, tehát mindaz, ami múltjukat idézte és 
múltjukkal kötötte össze őket. A származás meghatározása egybeesett az anyanyel
vével. A svábként való önbesorolás, a svábság vállalása, illetve a sváb etnikai cso
porttagság és anyanyelv képezték etnikai identitásuk elemeit, és tökéletes, ellent
mondásmentes egységet alkottak. A nyelv mint az etnikai hovatartozás objektív 
dimenziója, valamint a szubjektív dimenzió lefedte egymást.

Ez a generáció azonban minden kétséget kizáróan már kétnyelvűnek mondható. 
A magyar nyelvet jobbára az elemi iskolába kerülve kezdték elsajátítani. Magyarul 
beszélve gyakran svábul intonálnak, de ha véletlenül nyelvtani hibát vétenek, nem 
egyeztetnek vagy helytelen szórendet használnak, azonnal kijavítják. Úgy vélték 
azonban, hogy svábul azért jobban ki tudják fejezni magukat, és saját bevallásuk 
szerint svábul gondolkodnak, számolnak, veszekszenek vagy káromkodnak.

Ezek a válaszok a sváb nyelv melletti érzelmi elkötelezettségnek tulajdoníthatók, 
mert a két nyelv egyenrangú tudására és a nyelvhasználat szituativitására enged 
következtetni az a beszédhelyzet, amikor: „úgy szólalok meg, ahogy éppen eszembe 
jut”. Ez a megjegyzés arra utal, hogy a gondolatközlést és a kifejezést éppen legjob
ban biztosító nyelven szólalnak meg. E célszerűség azonban azt is magában rejti, 
hogy a beszélő, ha megfelelően akaija kifejezni magát, ezt gyakran már csak a sváb 
dialektust meghaladó, sokkal bővebb magyar szókincs használatával képes meg
tenni, tehát egyre gyakrabban kényszerül kódváltásra, magyar szavak és kifejezések 
kölcsönzésére. Ilyen beszédhelyzetek, szituációhoz kötött kódváltások családon be
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lül és kívül egyaránt előfordulnak. A sváb és a magyar nyelv funkciói azonban vilá
gosan elkülönülnek. A sváb az érzések, az intimitás, az otthonosság és az összetar
tozás, a magyar a kényszerítő praktikum nyelve; például kizárólag magyarul be
szélnek hivatalos ügyeikben, és -  a második világháborút követő represszió hatásá
ra kialakult védekező mechanizmusként -  idegenek jelenlétében.

Ha Ferguson nyomán feltételezzük, hogy sváb és magyar diglossziához hasonló 
viszonyában a magyar az E (emelkedett), a sváb pedig а К (közönséges) változatot 
jelenti -  és mint íija: „a diglosszia egyik legfontosabbb jellemzője az E és а К 
funkcióinak elkülönülése. A szituációk egyik sorában csak az E változat a megfele
lő, míg a másikban csak a K ” (Ferguson 1975; 293-294, 296) -  akkor az első gene
ráció nyelvhasználatában a helyzet éppen fordított. Az emelkedett nyelv a sváb, és 
ez a funkciók elkülönülésében (érzelmi versus gyakorlati) nyilvánul meg. A ha
gyományokhoz kötődő, érzelmileg is átélhető rítusok (pl. a sváb esküvő és lakoda
lom) nyelve is sváb. A sváb nyelv az érzelmi funkciók területén csupán egyetlen 
vonatkozásban nem képes szerepét betölteni. Ez a vallásgyakorlás, az ima. Hason
lóan szüleikhez, német imakönyvből tanultak imádkozni, s az irodalmi német nyelv 
elérhető közegét gyakorlatilag számukra is az imakönyv jelenti. A németül imádko
zás hagyománya azonban ebben a generációban nem folytatódott töretlenül. Való
színűsíthetően az elmúlt negyven év magyar nyelvű igehirdetése hatására, talán 
amiatt, hogy német nyelvi ismereteik nélkülözik a mindennapi beszédhez szükséges 
nyelvi ismereteket, és jobban tudnak magyarul, mint németül (ebből következően a 
német nyelv nem is kelthette fel bennük a bensóségesség, az otthonosság érzését), 
odahaza -  bár mindenkinek van német imakönyve is -  magukban magyarul imád
koznak. A németségtől való elhatárolódásra utal az az önbesorolás, hogy „mi svá
bok vagyunk, nem németek”.

A második generáció

A második generáció nem volt egységes a tekintetben, hogy melyik nyelvet nevezte 
meg anyanyelvének. Általában a korosztály felső határához közelebb állók a svábot, 
az alsó határhoz közeledve pedig inkább a magyart választották. A diplomások és 
az érettségizettek közül kerültek ki azok, akik anyanyelvűkként a magyart nevezték 
meg, vagy magyarnak vallották magukat.

Svábul ez a generáció a magyarral együtt otthon, a családi szocializáció során 
tanult meg; gyermekkorukban nagyszüleikkel svábul, szüleikkel, testvéreikkel oda
haza felváltva svábul és magyarul, de az otthonon kívül, az iskolában vagy egyéb 
nyilvános helyen mindig magyarul beszéltek. A sváb és a magyar nyelv érzelmi és 
gyakorlati funkcióinak szétválása területi elkülönülésben is megnyilvánult. A prak
tikumon túl szerepe volt ebben a második világháborút követő repressziónak is, 
amely egyaránt értintett felnőttet és gyereket.
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„Az nem volt kérdés, hogy otthon hogyan beszéljünk, de az utcán nem mertünk 
megszólalni. Az utcán a rendőr csak azért végigverhetett rajtunk, mert svábok va
gyunk” -  emlékszik vissza egy 56 éves asszony a negyvenes évek végére.

A magukat sváb anyanyelvűnek tartók esetében a származás és a csoporttagság 
változóit figyelembe véve két alcsoportot képezhetünk.

Az l /а csoportban (a megkérdezettek 49 %-a) az anyanyelv, a származás és a 
csoporttagság („sváb származású, sváb anyanyelvű sváb vagyok”) konzisztens egy
séget mutatott és az etnikai identitás szilárd bázisának bizonyult. Az első generáci
óhoz hasonlóan az anyanyelv mint az etnikai hovatartozás objektív eleme és a 
szubjektív dimenzió lefedték egymást, és az etnikai identitást meghatározó elem
ként és a nyelv határjelként funkcionált. A 1/b csoport tagjai (19 %) a sváb anya
nyelvi bevallás és a származás vállalása ellenére magyarnak vallották magukat. Ezt 
a csoportot erőteljes asszimilációs tendenciák jellemzik, ugyanakkor gyengülő in
tenzitással, de felismerhetők érzelmileg meghatározott etnikai kötődéseik is. Tipi
kusan a kettős kötődés állapotában vannak, ami válaszaik „igen is meg nem is” 
jellegéből következően az identitás bizonytalanságára utal.

Az l /а csoport sem az életkort, sem a foglalkozást, sem az iskolai végzettséget 
tekintve nem homogén. Az a közös bennük, hogy érzelmileg erősen kötődnek anya
nyelvükhöz. Bár nem tettek különbséget a magyar és a sváb nyelv tudása között, 
állításaik szerint szívesebben beszélnek svábul, mint magyarul. Ha csak tehetik, 
svábolnak. „Anyámmal nem is tudok másként beszélni, csak svábul. így szoktam 
meg. A kortársaimmal és a férjemmel is, míg élt, svábul beszéltünk. A fiamat is 
megtanítottuk. Kiskorában a magyar mellett svábul is beszéltünk vele, ért ő jól, de 
most már nem akar beszélni. Ugye, az iskolában csak magyarul beszéltek, én meg, 
amikor ki kellett kérdezni, szintén magyarul beszéltem, így aztán valahogy átszok
tam” -  mesélte egy 57 éves asszony. Gyerekeik révén ebben az erős sváb identitás
sal rendelkező csoportban is jelen van a családon belüli magyar nyelvhasználat, ami 
szükségszerűen megosztja az érzelmi terepet a két nyelv között. A magyar már nem 
csupán a praktikum nyelve, beemelődik az érzelmi dimenzióba és gyakori kódvál
tásra kényszerít.

A rendszerváltás után ez a csoport erőteljesen preferálta a magyarral szemben az 
ismét lehetővé vált német nyelvű igehirdetést, bár hozzá kell tenni, hogy ezt nem a 
nyelvtudása dominálta. Érezvén a sváb nyelv megújulásra való képtelenségét és 
saját családjukon belül látva-tapasztalva a nyelv háttérbe szorulását, helyettesítő 
csoportösszetartó erőként a valláson keresztül a német nyelvre (s ezen keresztül a 
németországi támogatásra) szeretnének támaszkodni. Saját és gyermekeik német 
nyelvtanulását is fontosnak tartják, már csak azért is, mert „különben hogyan be
szélnének a németországi unokatestvéreikkel?”

Az 1/b csoportba azok tartoznak, akik a sváb anyanyelvet és származást nem ta
gadva, de a csoporttagságot nem vállalva magyarnak vallották magukat. Az ön
meghatározás ebben az esetben „sváb származású magyar vagyok”. Elsősorban
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érettségizettek, diplomások határozták meg így magukat, de ehhez a 19 százalékot 
kitevő 28 főhöz szakmunkások is tartoznak. Általánosan jellemző ebben a csoport
ban a falun kívüli munkavállalás. A svábot mintegy hagyománytiszteletből tartották 
anyanyelvűknek és meghatározását összekapcsolták a származásukkal: „A mi csa
ládunkban mindenki sváb volt, és mindenkinek sváb az anyanyelve. Most mit 
mondjak, nekem miért nem az?” -  kérdezte egy 43 éves férfi. Voltak, akik azért 
tartották anyanyelvűknek a svábot, mert: „anyám nyelve is az”, vagy: „anyánktól 
tanultuk azt is”, „ezt kaptuk ajándékba”. De mentegetőzve azonnal hozzátették: 
„Igaz persze, hogy magyarul jobban tudok”. „Ha eszembe jut valami, az magyarul 
jut eszembe. ...Persze, én is beszélek az öregekkel svábul. A gyerekeim is tudnak, 
értenek, de velük csak magyarul beszélünk. És én ezt nem is bánom. Inkább tanul
janak meg jól németül vagy angolul” -  állította egy diplomás, falun kívül dolgozó 
52 éves férfi.

Az ide sorolható egyéneket erőteljes asszimilációs tendenciák jellemzik. A job
ban kedvelt és a többet használt nyelv nem az anyanyelvként megnevezett sváb, 
hanem a magyar volt. Ebben a csoportban a magyar nyelv funkciója a praktikum 
mellett erős érzelmi bázison alapult.

Az itt tapasztaltak azt mutatják, hogy hiába fedi le egymást a nyelv objektív és 
szubjektív dimenziója, ha ez nem jár együtt a csoporttagság vállalalásával, elveszti 
identitásmeghatározó és reprezentáló szerepét. Ez arra enged következtetni, hogy a 
nyelv önmagában nem identitásképző faktor. A nyelv csak akkor válik identitás
elemmé, ha vállalt csoporttagsággal párosul, a származástudat ehhez szükséges, de 
nem elégséges feltétel. A sváb nyelv fontosságának csökkenése vagy elvesztése 
azonban nem jelenti egyúttal az etnikai identitás elvesztését is, csupán a nyelv 
gyengülő szerepét jelzi. Arra a kérdésre, hogy miért és mennyiben tartják magukat 
magyarnak, a válaszolók arra hivatkoztak, hogy jobban tudnak és többet is beszél
nek magyarul, mint svábul. Magyar állampolgárok, szeretik a magyar kultúrát és 
azonosulnak vele, vagy hogy ugyanúgy gondolkodnak, mint a magyarok.

Azok, akik a magyart jelölték meg anyanyelvűknek, a származás és csoporttag
ság változóit figyelembe véve szintén két alcsoportra bonthatók.

A 25 százalékot kitevő 2/a) csoportba azok kerültek, akik a magyart vallották 
anyanyelvűknek, de őrizték a sváb származás tudatát és vállalva a sváb csoporttag
ságot svábként definiálták magukat. Az életkort tekintve csak 50 év alattiakat talá
lunk ebben a csoportban, és elsősorban érettségizettek és diplomával rendelkezők 
sorolták be így önmagukat. Arra a helyzet pontos definiálását célzó kérdésre, hogy 
akkor igaz-e az állítás, hogy „Ön magyar anyanyelvű sváb”, megerősítő válaszokat 
kaptam azzal a megjegyzéssel, hogy a magyar anyanyelv nem jelenti azt, hogy csa
ládi körben ne beszélnének svábul. A sváb nyelv funkciója azonban itt is a szülők
kel, idősebb rokonokkal való kapcsolattartásra korlátozódott. Bevallásuk szerint a 
magyart jobban beszélik, de a jobban kedvelt nyelv kérdése nem mutatott pozitív 
eltolódást egyik irányba sem, az érzelmi dimenzióban mind a sváb, mind a magyar
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nyelv megjelent. A gondolkodás, számolás, a veszekedés, az ima nyelve magyar. A 
német nyelvet hasznos és megtanulandó nyelvnek tekintik, nincsenek vele kapcso
latos érzelmi attitűdjeik. A gimzániumban, különböző tanfolyamokon saját maguk 
is tanultak németül, s gyermekeiket is ösztönzik megtanulására.

Ezekben az esetekben a származás és az anyanyelv elvált egymástól, valamint a 
nyelv objektív és szubjektív dimenziója nem fedi le egymást. A származás és cso
porttagság vállalása azonban az anyanyelv nélkül is identitásképző faktornak 
számít.

A 2/b csoportba soroltak sváb származásukat nem tagadva magyar anyanyelvű
nek és magyarnak tartották magukat, tehát nem vállalták az etnikai csoporttagsá
got. Létszámát tekintve ez a csoport a legkisebb, a középgeneráció 7 százalékát so
rolhatjuk ide. Ezt a csoportot is erős asszimilációs tendenciák jellemzik, amit a ve
gyes házasságoknak a többi csoporthoz képest nagy száma is inspirál. ( Al l  főből 
hétnek falun kívülről érkezett magyar házastársa van.) Tudatosan törekedtek a sváb 
nyelvhez fűződő szálak gyengítésére, sőt elszakítására, familiáris funkcióinak kiik
tatására, ennek ellenére ebben az alcsoportban is előfordult, hogy idősebb szüleik
kel vagy más falubelijeikkel sváboltak. A sváb nyelv érzelmi funkcióit teljesen át
vette a magyar. A német nyelvhez való viszonyukat kizárólag a praktikum határozta 
meg.

A második generáció esetében összefoglalásul megállapítható, hogy az etnikai 
identitás megőrzésében és reprezentációjában az anyanyelv csupán egy és nem is 
feltétlenül szükséges faktor, önmagában pedig semmiképpen sem identitásképző 
elem. A származás az etnikai identitás szilárd eleme, és az identitást nem kizárólag 
az elődök megtartott nyelvével együtt határozza meg. A származás a vállalt csoport- 
tagsággal együttesen képezi az etnikai hovatartozás és ezzel párhuzamosan az etni
kai identitás bázisát, hiszen, mint korábban Barthra (1996) hivatkozva állítottuk, az 
identitás csoporttagság kérdése.

A nyelvhasználati szokások nem mutattak semmiféle korrelációt azzal, hogy ki 
minek tartja magát, illetve, hogy mit nevez meg anyanyelvének. E generáció min
den megkérdezett tagja értett svábul és aktívan vagy passzívan használta is a nyel
vet. Különbség inkább a nyelvhasználat gyakoriságában mutatkozott. Mindegyik 
csoportról elmondható azonban, hogy a sváb nyelv használata életükben teret vesz
tett, és ez a tendencia folytatódik. Itt nem csupán arról van szó, hogy mint kisebb
ségi nyelv a sváb alárendelt a többségi magyar nyelvvel szemben, hanem arról is, 
hogy „a nyelvi impulzusoknak az a csatornája, amely Bécs felől a hazai városokon 
át az irodalmi nyelvi integráció legfőbb eszköze volt”, a 19. század elején elzáródott 
és „a társadalmi, gazdasági felemelkedés nyelvi eszközei sorából a hazai német 
paraszt számára” (Hutterer 1973: 111) a német nyelv kiiktatódott. Ezzel a sváb te
lepülés-dialektusok elvesztették kapcsolatukat a megújulás forrásával, elestek a 
nyelvfejlődés lehetőségétől és zárványnyelvvé váltak. Különösen érvényes ez a 
Dunabogdányban beszélt nyelvszigeti dialektusra, amelynek még a regionális ki
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egyenlítődésre sem volt esélye. A társadalmi fejlődés során azonban az adott dialek
tusnak, ha anyanyelvi funkcióit be kívánja tölteni, támaszkodnia kell az irodalmi 
nyelvre. A sváb dialektusok a német irodalmi nyelvvel való szerves kapcsolat híján 
képtelenek voltak megújulni.

Az identitás szituacionalista elmélete szerint az identitás és nyilvánítása szituá
cióhoz kötött, és az adott szituációban működtetett operatív identitások a helyzet 
alakulásának és követelményeinek megfelelően változnak. A sváb nyelv használa
tában mind a négy megkülönböztetett csoport esetében már a családon belül is 
megfigyelhető volt a szituatív jelleg és a szituációhoz kötött kódváltás. Abban az 
anyanyelvi bevallástól és az etnikai csoport vállalásától függetlenül mindenki 
egyetértett, hogy a sváb nyelv megújulásra gyakorlatilag alkalmatalan, halott nyelv, 
amely kiszorult a falu közéletéből és használata egyre szűkül a családon belül is.

A második generáció tagjai egyfajta „nyelvi kettős kötésben” éltek, amelyben a 
kötőszálak természetesen nem voltak egyforma erősségűek. Az azonban általánosan 
elmondható, hogy ez a kettős kötés gyengülő tendenciát mutatott, és a sváb anya
nyelvtől még azok is elszakadóban voltak, akik érzelmileg pozitívan viszonyultak 
hozzá. Általános volt az a vélemény, hogy az iskolában tanult német nyelv nem, 
csak a magyar veheti át az anyanyelv szerepét.

Ebben a generációban az etnikai identitás függvényében megfigyelhető a funkci
ók átrendeződése és a nyelvek közötti presztízskülönbség hierarchiájának megválto
zása. A sváb őrzi még és közvetíteni próbálja az intimitás és az együvé tartozás ér
zését, de egyre inkább csak az idősekkel való kommunikációban kap szerepet. 
Funkciója a második generációban szinte kizárólag az idősebb családtagokkal és a 
rokonokkal való kapcsolattartás, illetve az érzelmek kimutatásának szándéka ma
radt. Susan Gal azt írja: „ahol csökken a funkció és a használat, ott várható a ... 
nyelvi szerkezetek kiesése. Amit nem használnak ... az nem marad meg” (Gál 
1991: 72).

A nyelvváltás, illetve nyelvvesztés jelensége még inkább szembeötlő a harmadik 
generációban.

A harmadik generáció

A harmadik generációban tulajdonképpen befejeződött a nyelvváltás. A nyelvváltás 
ezzel egyidejűleg azonban még nem jelent nyelvvesztést. Az ebből a generációból 
megkérdezettek kizárólag a magyart jelölték meg anyanyelvűknek, de mindegyikük 
értett, tudott svábul. Elsősorban nagyszüleiktől tanulták a nyelvet, de állításaik sze
rint odahaza mindig többet beszéltek magyarul, mint svábul. A magyar anyanyelvi 
szocializáció mellett lehetőség volt ugyan a kisebbségi anyanyelv tökéletes kódelsa
játítására, de a sváb anyanyelv funkcióinak szűkülése feleslegessé tette a kódhaszná
latot. A nyelvhasználat passzívvá vált, és csak nagyszüleik meghallgatására korlá
tozódik.
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A sváb származás ebben a generációban sem kérdőjeleződött meg, de akinek a 
(kb. a második generációba tartozó) szülei nyelvismerettől és a nyelvhasználattól 
függetlenül magyarnak vallották magukat és nem vállalták az etnikai közösséggel 
való azonosulást, azok ugyancsak magyarnak vallották magukat. Ahol a családot 
erős etnikai kötődés jellemezte, ott a harmadik generáció tagjai is svábnak vallották 
magukat. A nyelvtudás ezekben az esetekben sem határozta meg sem a származás
tudatot, sem az etnikai csoporttagság vállalását. A harmadik generáció esetében az 
etnikai hovatartozást meghatározó nyelvi objektív és szubjektív dimenzió egyike 
sem jelent meg. E generáció tagjai számára a nyelv kommunikációs eszköz, és nem 
érzelmi viszonyulás kérdése. A jobban beszélt nyelvnek a magyart jelölték meg, és 
számukra teljesen irreleváns volt a jobban szeretett nyelv kérdése. Esélyegyenlőség, 
a társadalmi érvényesülés záloga a magyar nyelv ismerete, és ebben a vonatkozás
ban a magyart fontosabbnak ítélték meg. A sváb nyelv számukra szinte teljes mér
tékben funkciótlanná vált. Egyikük sem akarta gyermekét svábra tanítani. A német 
nyelvhez való viszonyukat meghatározta, hogy tudása nélkül nem tudtak beszélni 
kitelepített rokonaik leszármazottaival. A rendszerváltás után egyre több kitelepített 
rokon érkezett haza, és megnőtt a közös vállalkozások, illetve a németekkel való 
interakció lehetősége. Ennek ellenére igen kevesen tudnak németül, de mindenki 
tervbe vette a nyelv megtanulását.

Az etnikai identitás kulturális gyökerei és reprezentációja

Herman és Imre megállapításai jellemzőek a sváb anyanyelv használatának mai 
helyzetére: „szinte törvényszerűnek nevezhető, ... hogy együtt élő nyelvek közül 
hosszabb távon az marad meg, amelynek szerepköre, funkciói szélesebb sávon fedik 
a mindenkori korszerű, aktuális társadalmi tevékenységek szükségeleteit”, és „egy 
csoport anyanyelvének megmaradási feltétele, hogy a nyelv használatos és hasznos 
legyen a társadalmi szerepkörök, tevékenységek minden területén. ... Ez azt jelenti, 
hogy az anyanyelvi közélet hiányában előbb-utóbb valamennyi beszélt nyelv óhatat
lanul beszűkül” (Herman-Imre 1987: 528, 529).

A sváb nyelv amúgy is korlátozott fúnkciókörei napjainkban tovább szűkülnek. 
Nyelvi egységesítés, kodifikálás, köznyelvesítés, kiejtési normák és sztenderd írott 
változat hiányában mára képtelenné vált a megnövekedett kommunikációs igények 
kielégítésére. Az első generáció beszélő közösségének nyelvi igényeit még kiszol
gálta, de a további generációk számára felhasználhatósága már nem áll arányban az 
igényekkel. A sváb anyanyelvet azonban az iskolában tanított német nyelvvel nem 
lehet helyettesíteni. Az anyanyelvi identitás az anyanyelv újratanulásával nem tér 
vissza (vö. Epeijessy 1986), már csak azért sem, mert a német soha nem volt e nép
csoport anyanyelve, tehát nem lehet újratanulni.

Törvényszerű-e az, hogy az anyanyelv elvesztésével felbomoljon egy etnikai cso
port, megszűnjön kohéziója és szükségszerűen eltűnjön? Dunabogdány példáján azt
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gondolom, hogy -  nem csak nyelvében él az etnikum. Élhet szokásaiban, zenéjében, 
táncaiban, vallásában, erkölcsiségében, normáiban, lokálpatriotizmusában, törté
nelmi tudatában. A nyelv eltűnésének folyamatát a csoporthoz tartozás tudata, a 
hagyományok egy részének a sváb nyelvhez kötődése valamelyest lelassíthatja, vagy 
a nyelvet zárványállapotában konzerválva mint a tradíció nyelvi megjelenítésének 
eszközét megőrzendő értékként tételezheti, „de egy idő után az identitástudat nem 
nyelvi területekre kezd támaszkodni” (Herman-Imre 1987: 528).

Dunabogdány -  nyelvében megszűnni látszó -  sváb közösségének megtartó erejét 
manapság egyre inkább a kulturális gyökerek jelentik. A svábok kollektív tradícióit, 
rítusait, ünnepeit ebben a faluban is erodálta hol a modernizáció, hol a politika. A 
tradicionális sváb ház mára csak műemlék, tradicionális foglalkozások, speciális 
ételek, szokások tűntek el, a népviselet, a háztartási és gazdálkodási eszközök pedig 
bevonultak a helytörténeti múzeumba. Számos olyan érték maradt fenn, ami azon
ban pótolhatja azt a kohéziós hiányt, amit a nyelvvesztés folyamata és a felsorolt 
kultúraelemek eltűnése okozott.

A generációkon keresztül megőrzött és megtartó kulturális tradíciók az átmeneti 
rítusokhoz és az ünnepekhez, ezen belül is elsősorban a valláshoz, a vallási esemé
nyekhez kapcsolódnak. A tradíció, illetve tudatos, jelenhez igazított vállalása, be
építése a mindennapokba az etnikai identitás lényege és a csoportkohézió biztosíté
ka. A hagyományőrzés az etnikai túlélési stratégia gyakorlatilag egyetlen lehetséges 
eszköze. Dunabogdányban a csoport túlélését biztosító tradíciók, tradicionális ün
nepek elválaszthatatlanok a zenétől és/vagy a tánctól. A faluban mindig élt (ha a 
föld alatt is) a mindennapi életbe beleszövődő és az ünnepekhez szervesen kapcso
lódó „népi kultúra”, amit a falu lakossága soha nem engedett „színpadi folklórrá 
nemesíteni”. A faluban mindig akadt egy-két harmonika és trombita, és mindig 
akadt, aki játsszon rajtuk. Ma a faluban három fúvószenekar működik. Fúvósok 
játszanak a templomban a vasárnapi misén, a búcsúkon, a karácsonyi éjféli misén, 
kísérik a temetést és a házasulandókat a templomig. Az állami ünnepeken fúvósát
iratban hangzik fel a magyar himnusz.

A legnagyobb ünnepek a falu templomának és kápolnájának védőszentjeihez 
kötődő szent ünnepek, búcsúk, amelyeket éjszakáig tartó profán mulatság, svábbál 
követ. A bálokon a falu teljes sváb lakossága részt vesz, itt sramlizene szól. Polkáz- 
nak, keringőznek, járják a hupfedlit. Ez a két, búcsúval egybekötött vallási ünnep 
ismételten átélhetővé teszi az etnikai összetartozás érzését és élményét, fontos 
múltidéző, közösség-összetartó és csoportkohéziós, valamint etnikai identitást erősí
tő esemény.

Az első generáció tagjai és a következő generációk mindazon tagjai számára, 
akik svábnak, a sváb közösséghez tartozónak vallják magukat -  anyanyelvi ismere
teik szintjétől és a nyelvhasználattól függetlenül -, zenehallgatás vagy maga a zené
lés és a tánc természetes identitás- és reprezentációs elemként vehető számításba. 
De azok sem tudják kivonni magukat a kulturális hagyományok érzelmeket hordozó
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és felkeltő hatása alól, akik származásukat tekintve svábok, de magyarnak vallják 
magukat. „Mulatni csak sramlizenére tudok, és a polka a kedvenc táncom”, vallotta 
egy magát magyarnak, magyar anyanyelvűnek tartó, nevét is magyarosító család 
sarja.

A kulturális hagyományőrzés, a kulturális reprezentáció az etnikai lét megőrzé
sének záloga, a csoport túlélési stratégiájának eszköze. A sváb nyelv ebben a folya
matban érzelmi funkcióját megőrizve valószínűleg lassan ugyancsak tradícióvá vá
lik.

Összegzés

A nyelvhasználati szokásokban láthatóan az életkornak is szerepe van. Az eredeti 
egynyelvűség állapotából kilépve az első generációt anyanyelv-domináns kétnyelvű
ség, a másodikat részben kiegyensúlyozott, részben másodnyelv-domináns kétnyel
vűség, a harmadikat pedig másodnyelv-domináns kétnyelvűség, tulajdonképpen 
újfajta egynyelvűség jellemzi.

Az egyes generációk életét életkori szakaszokra bontva összességében elmondha
tó, hogy az első generáció számára az elsajátítás szempontjából az elsődleges nyelv 
a sváb. A második generációra a két nyelv párhuzamos tanulása, majd az iskolás
korba érve a magyar nyelv túlsúlya a jellemző. A harmadik generáció esetében már 
döntően a magyar nyelv elsajátítása válik elsődlegessé. A sváb nyelv tanítása a 
nagyszülőkre hárult. A második és harmadik generációban a felnőttkor, a továbbta
nulás és a falun kívüli munkavállalás, más társadalmi elvárások és érvényesülési 
igények játszottak szerepet a magyar nyelv megerősödésében. Ezekben a generáci
ókban a gyermekek nyelvi szocializációja a magyar köznyelv irányába tolódott el 
abban az esetben is, ahol mindkét szülő sváb volt, sőt sváb anyanyelvűnek vallotta 
magát. A magyar nyelvi kompetenciát erősítették a nyelvileg vegyes házasságok is. 
Azokban a családokban, ahol az egyik házastárs magyar (döntően sváb nők háza
sodtak össze magyar férfiakkal), a gyerekek nyelvi szocializációjában nagymérték
ben háttérbe szorult a sváb nyelv. Kiss szavaival élve bekövetkezett az a döntő for
dulat, „amikor a fiatalok az anyanyelvet csak »fölfelé«, az idősebbekkel való kom
munikációban használják, »oldalirányban«, egymással beszélve már nem, amiből 
pedig az következik általában, hogy »lefelé«, tehát utódaikkal, gyermekeikkel 
kommunikálva sem használják anyanyelvűket ” (Kiss 1995: 99).

Hutterer (1961) megállapítása szerint az anyanyelvi tudás az idősebbektől a fiata
lok felé haladva lefelé haladó, míg a magyar nyelvi kompetencia ehhez képest 
fordított generációs lépcsőzöttséget mutat. Dunabogdányban a generációs lépcső- 
zöttség ezen túl a sváb nyelv anyanyelvként való meghatározásában, használatában, 
valamint az etnikai identitásban betöltött szerepében is megnyilvánul, és a fiatalabb 
generációk felé haladva egyre gyengébben preferált. A sváb nyelv használatának 
szűkülése a már említett alkalmazhatósági problémákon túl a nyelvhasználati hely-
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zetek számának csökkenésével és az átalalkult norma- és elvárásrendszerrel magya
rázható.

A sváb anyanyelv tehát csak az első generációban és a második generáció azon 
tagjainál jelentett identitás- és reprezentációs elemet, ahol a származás és a vállalt 
csoporttagság egybeesett ( l /а csoport). A második generáció 1/b csoportjában az 
etnikai identitástudatban és reprezentációban a sváb nyelv anyanyelvkénti meghatá
rozása és használata nem volt központi kategória. A 2/a és 2/b csoportokra és a tel
jes harmadik generációra érvényes az az állítás, mely szerint a svábot anyanyelv
ként már nem is tartják számon.

Az egyén közösségtudatát, önbesorolását az etnikai csoportba, valamint a tradí
ciókhoz való ragaszkodását az elődök megtartott, ám különböző történelmi és gaz
dasági vagy egyéb célszerűségi okokból meg nem tanult, vagy megtanult, de nem 
használt anyanyelve nem határozza meg. Mivel az anyanyelv és a származás már a 
második generációban is elvált egymástól, nem állítható, hogy az anyanyelv min
den esetben etnikai identitásképző faktor, illetve az etnikumhoz tartozás objektív 
eleme. A nyelv, amelyet az etnikai hovatartozás, identitás és reprezentáció legfonto
sabb dimenziójaként tart számon a szakirodalom, a fiatalabb generációk esetében 
már nem döntő fontosságú. A nyelv elvesztése azonban nem jelenti az etnikai 
identitásérzés megszűnését is. Mint láthattuk, az identitás a kulturális dimenzióba 
áttevődve talált magának reprezentációs terepet.

A nyelvváltás 1945 utáni felgyorsulását politikai okok is meghatározták. A sváb 
nyelvhasználat erős érzelmeket felkorbácsoló tilalma 1945 után, a kizárólagosan 
magyar nyelven folyó oktatás távlatilag kihalásra ítélték ezt a dialektust. Emellett a 
nyelvváltást a célszerűség, a többségi társadalomba, a gazdasági, politikai és bizo
nyos mértékben a kulturális életébe való beilleszkedés, a részvétel szükségessége és 
fontossága is determinálta (Mihok 1990), ez pedig az egyén szintjén mindenképpen 
a többséghez való asszimiláció irányába mutat.

Úgy tűnik, hogy amíg a nyelvváltás, a modernizáció következtében a mindenna
pok gyakorlatában, a profán életben fiinkciótlanságra ítélt sváb nyelvről való áttérés 
a magyarra viszonylag gyorsan lezajló folyamat, és a fiatalabb generációknál már 
nincsenek érzelmi konnotációi, a kultúra, a hagyomány, a folklór területein más 
mechanizmusok működnek. „Az az identitás, amit az egyén próbál megőrizni, főleg 
nyelvi megjelenítésre kényszerül” -  íija Krappman (1980: 10). Az előrehaladott 
nyelvi asszimiláció miatt azonban a sváb etnikai identitás nyelvi megjelenítésére 
nem, vagy csak áttételesen, a kulturális hagyományok megőrzésén és csoportszintű 
reprezentálásán keresztül kerülhet sor.

A nyelvváltás miatt az etnikai lét megőrzésének, az etnikai identitástudat és a 
csoportkohézió erősítésének bázisa az erős származástudat és a csoportba való ön
besorolás talaján a kollektív kulturális tradíciókra tevődik át, és olyan kulturális 
környezetet teremt, amely szilárd etnikai identitáskeretekre ad esélyt és lehetőséget. 
A kultúra megtartó, túlélést biztosító ereje azonban csak akkor érvényesülhet, az
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átörökítés csak akkor lehet sikeres, ha elemei szervesen beépülnek az utódgeneráci
ók életébe, funkciójuk van és igényeket, szükségleteket elégítenek ki. A funkciótlan 
elemeket kiejti az idő, elfelejti a gyakorlat. Minél több átörökitett etnikai-kulturális 
elem szervesül, annál nagyobb az esély az etnikai csoport fennmaradására. A zenei 
és tánchagyományok átörökítése azért lehetett sikeres, mert szerves beépülésük 
biztosított volt az utódgenerációk életébe is. A nyelvhez kapcsolódó folklór átha- 
gyományozása azonban a nyelvi szocializáció folyamatosságának megszakadásával 
lehetetlenné tette a beépülést, ezért ebben a faluban nyelvi emlékekre nem vagy alig 
lehet akadni.

Az etnikai identitás megőrzésének az átörökített etnikai tudás- és kultúrakészlet 
elemeinek funkcionális beépülésén túl további feltétele, hogy az elemkombinációk 
által kialakított etnikai identitás ne kerüljön ellentétbe az identitáskonstrukció más, 
nem etnikai identitáselemeivel, és kulturális reprezentációiban, származása és cso
porttagsága vállalásában ne étje a többség részéről sem korlátozás, sem diszkrimi
náció.
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MŰHELY

Pál Eszter

HERBERT SPENCER
ÉS A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI
EVOLUCIONIZMUS

I.

Spencer nevéhez mindenekelőtt az evolúció gondolatát szokás társítani. Valóban ez 
elméletének központi eleme, amely szinte minden írásában jelen van. Mielőtt azon
ban ennek legfőbb jellegzetességeit ismertetném, lényegesnek tartom a 19. század 
második felében virágkorát élő evolucionista elmélet más képviselőihez való viszo
nyának tisztázását, amit az tesz különösen szükségessé, hogy ezzel kapcsolatban 
számos téves elképzelés teijedt el.

Az evolúció gondolatának társadalomtudományi gyökerei az ókorig nyúlnak 
vissza1, az elmélet természettudományos kifejtésével azonban a kérdés a 19. száza
di, a vallási és tudományos világmagyarázatok képviselői között zajló vita közép
pontjába került. Darwinnak (1973) a fajok eredetéről szóló, 1859-ben megjelent 
műve nem a vita kezdetét, hanem inkább annak kiéleződését jelezte, hiszen részben 
hasonló gondolatokat már korábban Lamarck, Lyell és Chambers is megfogalma
zott.2 Mégis Darwin jelentette és jelenti ma is az evolucionalista elméletek számára 
a fő viszonyítási pontot. A Darwin elméletével való rokonság kérdése tehát minden 
evolucionista koncepcióval kapcsolatban fölmerülhet, de különösen fontos Spencer 
esetében, aki a szociáldarwinizmusnak nevezett elmélet első képviselője volt.

Általánosnak mondható az a -  megalapozatlan -  feltételezés, amit a 
„szociáldarwinizmus” kifejezés is sugall, amely szerint Spencer nem tett mást, mint 
hogy Darwinnak a biológia területén kifejtett állításait egyszerűen átültette a társa
dalomtudományra. Maga Spencer tagadta az átvétel tényét, sőt hangsúlyozta, hogy 
a ténylegesen hasonló gondolatokat ő fejtette ki korábban. E tekintetben valóban 
Spenceré az elsőbbség, hiszen már Darwin művének megjelenése előtt publikálta 
több olyan tanulmányát, amelyben a később részleteiben kifejtett evolucionista 
koncepció néhány alapelvét fogalmazza meg (Spencer 1852; 1911). Sőt, amennyi
ben hihetünk visszaemlékezésének (Spencer 1904), amelyben pontról pontra ismer
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teti a koncepció kidolgozásához vezető lépéseket, 1858-ra már teljes egészében 
megfogalmazódott benne az evolúció elmélete, később ezt csak kifejtette, új elem
mel azonban már nem bővítette. Itt kell megemlíteni azt a nézetet is, amely részben 
eltér az általános felfogástól -  hiszen tagadja, hogy Spencer bármit is átvett volna 
Darwintól -, mely szerint mégis Darwin volt az, aki előbb fogalmazta meg elméle
tét, hiszen mire Spencerben először felmerült az evolúció gondolata (1852), Darwin 
koncepciója már régen elkészült, ha nem is publikált formában (Mayr 1982: 493).

Anélkül, hogy e tudománytörténeti vitát el akarnánk dönteni, teljes bizonyosság
gal megállapíthatjuk, hogy Spencer Darwinnál korábban publikálta nézeteit. Az 
időrendi sorrend tehát e tekintetben egyértelmű, noha ez nem jelenti azt, hogy 
Darwin kölcsönzött volna Spencertől. Ismerték és elismerték egymás elméletét, de 
nyugodtan mondhatjuk, hogy egymástól függetlenül fejtették ki nézeteiket.3

Lényeges kérdés marad azonban kettejük elméletének hasonlósága és eltérése. 
Közismert elméletében Darwin a fajok evolúcióját a természetes kiválasztódással 
magyarázza. Minthogy az állat- és növényvilágban nagyobb a szaporulat annál, 
semhogy a rendelkezésre álló tápanyagforrások minden egyedet el tudnának tartani, 
szükségképpen kipusztul az egyedek jelentős része, és azok maradnak életben, 
amelyek az adott környezeti feltételek között a túlélésre leginkább alkalmas tulaj
donságokkal rendelkeznek.

E gondolatmenetben nem nehéz felismerni Malthus hatását: a populáció Malthus 
által leírt gyors növekedése adta Darwin kezébe a kulcsot, amellyel az evolúció 
folyamatát magyarázhatta. Spencer ugyancsak Malthust olvasva jutott az evolúció 
és a szaporulat közötti összefüggés felismerésére. „Kezdettől fogva a populációs 
nyomás volt a haladás közvetlen oka. (...) Ez kényszerítette az embert a társadalmi 
állapotba, tette a társadalmi szervezetet elkerülhetetlenné, és fejlesztette ki a társa
dalmi érzéseket” (1852: 35). „A népességnek ez az állandó, a létfenntartás eszközeit 
túlhaladó növekedése következtében az ügyesség, az intelligencia, az önkontroll 
soha nem szűnő követelmény marad, és ennélfogva ezek állandó gyakorlása és 
fokozatos fejlődése elkerülhetetlen. (...) Legyenek a létezést fenyegető veszélyek a 
túl nagy szaporulat vagy bármi más következményei, világosan látható, hogy a 
készségek szüntelen gyakorlása szükségeltetik az ellenük folytatott küzdelemhez, és 
mindazok halála, akik nem tudnak sikeresen küzdeni, egyúttal az ügyesség, az 
intelligencia és az önszabályozás, a cselekvések jobb összehangolása, vagyis egy 
tökéletesebb élet irányába való állandó haladást biztosítja” (Spencer 1895: §373). 
A kiindulási pont tehát ugyanaz: ha nem maradhat minden egyed életben, a körül
mények adta feladatokra alkalmasabbak lesznek a túlélők. Azon a nyilvánvaló kü
lönbségen túl azonban, hogy Spencerrel szemben Darwin szigorúan a növény- és 
állatvilágra korlátozta elméletét, további lényeges eltérések is mutatkoznak a két 
koncepcióban.4

A természetes kiválasztódás jelensége, amelyet Spencer „a legalkalmasabb 
fennmaradása” (survival of the fittest) kifejezéssel írt le, a látszólagos hasonlóság
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ellenére a két elméletben alapvetően különböző értelmezést kap. Az eltérés kulcsa 
az alkalmazkodás folyamatának felfogásában rejlik. Darwin elméletében a környe
zethez való alkalmazkodás voltaképpen véletlenszerűen lezajló folyamat: az egye- 
dek és végső soron a fajok tulajdonságai változékonyak, és a változások véletlensze
rűen mennek végbe. A spontán változások révén kialakuló variánsok közül válasz
tódnak ki azok, amelyek az éppen adott környezetben való túlélésre a legalkalma
sabbak. Végső soron tehát nem arról van szó, hogy az egyedek alkalmazkodnának a 
környezeti feltételekhez, az alkalmazkodás valójában csak hosszú távon következik 
be, amikor a faj kevésbé előnyös tulajdonságokkal rendelkező egyedeinek kihalása 
és a többiek tulajdonságainak az utódokra történő átörökítése révén a faji jellegze
tességek megváltoznak, vagyis a faj „alkalmazkodik” a környezethez.

Spencemél is megfogalmazódik a folyamatnak e passzív oldala: a környezeti 
feltételek megváltozása azt eredményezi, hogy az új körülményeket tekintve előny
telen vonásokkal rendelkező egyedek, fajok vagy társadalmak kipusztulnak. A fo
lyamat nála mégis hangsúlyozottan rendelkezik aktív oldallal is, vagyis Spencemél 
valóban alkalmazkodásról van szó: az egyedek vagy a társadalmak egy adott kör
nyezetbe kerülve tulajdonságaikat annak megfelelően tökéletesítik, vagy pedig 
elpusztulnak. Spencer evolúció-fogalma -  Darwinéval ellentétben -  erőteljesen 
értéktelített: a folyamat állandó tökéletesedésből áll, és ily módon a tökéletes állapot 
felé halad.

Ha Darwin elmélete nem is, Lamarcké igen erősen hatott Spencerre, ami részben 
megmagyarázza a Darwin és Spencer közötti imént jelzett különbséget. Lamarck 
ugyanis azt -  az azóta tévesnek bizonyult -  nézetet fejtette ki, amely szerint a szer
zett tulajdonságok öröklődnek.5 Amíg Darwinnál a jellegzetességek és a környezet 
változása között nincsen közvetlen oksági kapcsolat, Lamarck a környezet speciális 
feltételeire való reakció képességét tételezi fel. Ennek tudható be az állandó tökéle
tesedés, hiszen ha a szerzett pozitív tulajdonságok öröklődnek, és azok az egyedek, 
amelyek ezeknek híján vannak, kipusztulnak, akkor a folyamat eredménye szük
ségképpen a minőség javulása lesz. Ahogy arra Rom Harré (1981) rámutat, ez a 
koncepció, noha a biológiában nem igazolódott be, hiszen a genetika felfedezései 
cáfolták, a társadalmi változásokkal kapcsolatban kamatoztatható: egy társadalom
ban újonnan kialakult szabályrendszer gyakran hagyományozódik át a következő 
generációkra, és ezáltal maradandó átalakulást eredményez. Vagyis az analógia itt 
érdekes módon egy téves koncepció átvételét jelenti, amely az azt felhasználó tu
domány területén mégis fenntartható.

Spencer tehát nem tekinthető darwinistának, sőt a biológus nézőpontjából elmé
letének finalista és lamarckiánus jellege Darwin örökségével teljes egészében össze
egyeztethetetlen, és a biológiai gondolkodás történetére nem volt hatása. (Mayr 
1982: 493).

Spencer külön tanulmányban foglalkozik a természetes kiválasztódás kérdésé
vel, részben bírálva, részben kiegészítve a koncepciót. Ebben kifejti, hogy a termé
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szetes kiválasztódás folyamata bizonyos jelenségeket önmagában nem magyaráz. 
Példaképp a testfelület különböző részeinek eltérő mértékű érzékenységét hozza fel. 
Az ugyanis, hogy a mutatóujj a legérzékenyebb, magyarázható az elmélettel, hiszen 
a szerszámkészítéshez ez mindenképpen előnyös tulajdonság. Az azonban -  írja -  
már nem érthető e hipotézis alapján, hogy például az orrhegy érzékenyebb a hom
loknál, vagy -  más példát hozva -  hogy a hangképzés egyénenként eltérő, hiszen a 
tökéletes beszéd nem feltétele a túlélésnek. Ezek a finom különbségek -  véleménye 
szerint -  kizárólag a szerzett tulajdonságok öröklődésével magyarázhatók, mert 
csakis az teszi érthetővé az egyáltalán nem életbevágó tulajdonságok elterjedését, 
hogy a valaha egy egyén által gyakorlás útján kifejlesztett vonás átöröklődött. A 
legalkalmasabbak fennmaradása -  azaz a természetes kiválasztódás -  csak a ki
emelkedően jelentős tulajdonságok elterjedését eredményezi, hiszen ahhoz, hogy 
egy előnyös tulajdonság általánossá váljon, az kell, hogy az illető egyednek több 
vagy életképesebb utódja legyen, mint a többieknek. A létfenntartáshoz nem elen
gedhetetlenül szükséges tulajdonságok megjelenését és elterjedését tehát kizárólag a 
szerzett tulajdonságok öröklődése magyarázhatja.

Spencer a folyamatnak döntő jelentőséget tulajdonít: „A tények alapos vizsgálata 
megerősített abbéli meggyőződésemben, hogy pusztán két lehetőség van: vagy 
öröklődnek a szerzett tulajdonságok, vagy pedig nincs evolúció” (Spencer 1893: 
30). Azt pedig teljes bizonyossággal állapíthajuk meg, hogy Spencemek az evolúci
ós folyamat létezésébe vetett hite egyetlen pillanatra sem rendült meg.

П.

Spencer legfőbb törekvése az volt, hogy az evolúció folyamatát részletesen leírja, a 
fejlődés tényét bebizonyítsa és okait feltárja. A koncepció kidolgozása, ahogyan 
Spencer (1904: 165-169) megfogalmazza, maga is szellemi fejlődés eredménye 
volt. 1857-es, .Progress: Its Law and Cause” (A haladás. 1911) című tanulmányá
ban a később kifejtett elméletnek még csak néhány eleme szerepel. E tanulmányban 
jól látszik a német embriológus, von Baer hatása. Az úgynevezett von Baer-formula 
ugyanis azt fogalmazza meg, hogy a szerves testek fejlődése során a szervezet a 
homogén állapotból a heterogén állapotba kerül, vagyis fokozatos differenciálódás 
megy végbe benne. Spencer ezt a gondolatot átveszi, és beépíti evolúciós elméleté
be. Ebben a tanulmányában fogalmazza meg azt az állítást, hogy a homogenitás 
állapotából a fokozott heterogenitás felé tartó folyamat nemcsak a szerves világra 
érvényes, hanem univerzálisan megy végbe, vagyis a jelenségek bármely csoportján 
megfigyelhető változást feltételez. A naprendszer, a földfelszín, a növények, az 
állatok, sőt maga az emberi társadalom is differenciálódás folyamatán megy keresz
tül. Az evolúció tehát nem egyszerűen az élővilágban vagy a társadalomban zajlik 
le, hanem az univerzum egyetemes jelensége. És ha belátjuk a folyamat univerzális
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jellegét, állítja Spencer, akkor nyilvánvaló, hogy annak kizárólag olyan okát fogad
hatjuk el érvényes magyarázatként, amely a világmindenség összes jelenségére hat. 
Spencer tehát a legtöbb evolucionistával ellentétben olyan gondolatmenetbe kény
szerül, amely az egész univerzumra vonatkoztatva több helyütt óhatatlanul homá
lyos, spekulatív és elfogadhatatlan állítások megfogalmazására vezet.

A hivatkozott tanulmányban Spencer a differenciálódás magyarázataként a hatás 
sokszorozódásának gondolatát fogalmazza meg: minden erő több változást eredmé
nyez, vagyis a hatás mindig összetettebb, mint az ok. Véleménye szerint annak 
tudható be a fokozatos differenciálódás, hogy valamely anyag (e fogalomba beleérti 
az organizmusokat és az organizmusok összességét, vagyis a társadalmat is) erők 
hatásának van kitéve, és minden erő okozta változás az anyagban újabb és újabb 
változásokhoz vezet. Spencer tisztában van azzal, hogy ez az állítása nem ad min
denre kiteijedő, átfogó magyarázatot, hiszen az az alapvető kérdés, hogy az anyag 
és az erő hogyan keletkezett, nyitva marad. A jelenség végső oka azonban megis- 
merhetetlen, mondja, épp ezért a vizsgálódás kénytelen beérni a közvetlen okok 
feltárásával. E gondolatok a „Szintetikus filozófiá”-ban6 is megmaradnak, ott azon
ban Spencer már sokkal összetettebb, részleteiben kifejtett és illusztrált folyamatot 
ír le.

Az Alapvető elvekben -  a címnek megfelelően -  az evolúció definícióját adja 
meg, és általános törvényeit fekteti le. A meghatározáshoz felhasznált központi 
fogalmai fizikaiak: anyag, mozgás, erő. Spencer a jelenségeket vizsgálva arra a 
megállapításra jut, hogy az akár fizikai, akár biológiai, akár társadalmi folyamatok 
közös vonása, hogy azokban az anyag és az erő állandóan átalakuló „szétoszlása” 
figyelhető meg, vagyis a keresett definíciónak a folyamat mindkét oldalát fel kell 
ölelnie, minthogy az integrációt a dezintegráció kíséri, illetve követi, vagyis cikli
kus változásról van szó. így az evolúció nem más, mint az anyag integrációja, a 
felbomlás pedig az anyag dezintegrációja (Spencer 1909: 97§).

Spencer minden munkájában aggodalmasan ügyel arra, hogy állításait, mint 
mondja, „induktív módon” is bebizonyitsa. Gondolatait olyképp fejti ki, hogy elő
ször általános törvény rangjára emelt állítást szögez le, azt kibontja, végül pedig a 
naprendszer, a földfelszín, a szerves testek, majd a társadalom jelenségei köréből 
vett példákkal illusztrálja. Ez utóbbi lépés jelenti Spencer számára az indukciót. 
Bármennyire igyekszik is azonban elhitetni az olvasóval, hogy állításai ily módon 
induktív bizonyítást is nyertek, számunkra világos, hogy eljárása a legkevésbé sem 
induktív -  valójában nem több és nem is kevesebb, mint pontosan megfogalmazott 
hipotézisek illusztrálása példák hosszú során át.

Fejtegetéseit folytatva Spencer megállapítja, hogy az evolúció fenti meghatározá
sa hiányos, ugyanis nem tartalmazza a differenciálódás korábban már kifejtett je
lenségét, amely együtt jár az integráció folyamatával. Azt is szükséges hozzátenni, 
mondja, hogy a kezdeti szétszórt, homogén állapot egyszersmind kaotikus is, a 
létrejövő integrált heterogenitás ezzel szemben rendezett, vagyis a fejlődés a határo
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zatlan állapotból a határozott irányába tart. Az evolúció tehát az a folyamat, amely
nek során „az anyag határozatlan, össze nem függő és egynemű állapotból határo
zott, összefüggő és különnemű állapotba megy át” (Spencer 1909: 145 §). A fejlő
dés ezek szerint a homogén és szétszórt anyagból, vagyis az ősködből indul ki,7 és 
differenciált, integrált és egymással határozott kapcsolatban lévő részekből álló 
szervetlen, szerves és társadalmi testeket hoz létre. A folyamat okait ismertetve 
Spencer itt már nem elégszik meg a komplex hatás törvényével. A fejlődés megin
dulását azzal magyarázza, hogy a kiindulási pontot képező homogén állapot rend
kívül labilis, a rá ható erők gyorsan felbontják, hiszen az erőközpontok a végtelen 
térben nem egyenlő módon oszlanak el, ráadásul az anyag részecskéi is hatnak 
egymásra.

Az integráció oka végül az, mondja, hogy az anyagra ható erő átalakul a részek 
mozgásává, és -  ahogyan a folyó is lerakja hordalékát -  a hasonló részekben hason
ló, a különbözőkben pedig különböző mozgást idéz elő. A társadalmak fejlődése 
esetében ez azt jelenü például, hogy a létfeltételek elkülönítik az egymástól eltérő 
tulajdonságokkal rendelkező népcsoportokat, vagy hogy a nevelés mint erő hatására 
a társadalmi osztályok különválnak. A felbomlás voltaképpen nem más - mondja 
Spencer -, mint hogy az egész mozgása csökken, a részeké pedig nő, a kívülről 
felvett mozgástöbblet okán. Ez a társadalmak esetében például a külső támadás 
formájában nyilvánul meg, amely a dezintegráció állapotához vezethet.

E fejlődés általános leírása után a „Szintetikus filozófia” további köteteiben 
Spencer a fejlődés konkrét megnyilvánulási formáinak, a biológiai, a pszichológiai, 
a társadalmi és az etikai evolúció kifejtésébe kezd. A megfogalmazott fizikai törvé
nyeket tehát ezeken a területeken is érvényesnek tartja, a némileg absztrakt formu
lák a kézzelfogható jelenségek értelmezése során mindazonáltal háttérbe szorulnak, 
és kevésbé elvont magy arázatok formájában jelennek meg. Az alábbiakban röviden 
ismertetem Spencemek a biológiai és a pszichológiai evolúcióra vonatkozó nézeteit, 
és csak ezek után tárgyalom társadalomelméletét.

Spencer ugyan a fenti fizikai törvények segítségével alátámasztotta azt a nézetét, 
amely szerint az evolúció egyetemesen végbemenő folyamat, mégis szükségét érzi 
annak, hogy az evolúció univerzális jellegének másik -  még kevésbé meggyőző -  
igazolását adja: „az a felfedezés, hogy az evolúció a természet oly sok területén 
ment és megy végbe, okot ad arra a feltételezésre, hogy a természetnek nincs olyan 
területe, amelyben ne menne végbe” (Spencer 1895: I, §117).

A környezethez való alkalmazkodás Spencer evolúciós elméletének egyik alapve
tő eleme, amely a vizsgált területek mindegyikén kitüntetett szerepet játszik. Fen
tebb láthattuk, hogy az adaptáció fogalma nála milyen értelmezést kap, a jelenség
nek azonban van egy eddig nem kifejtett oldala is. Bár a környezeti változások -  
mondja Spencer (1895: I, §67) -  ténylegesen előidéznek szervezeti változásokat, a 
szervezet alkalmazkodóképességének a vele született struktúra határokat szab. Az 
adaptáció ily módon, noha az evolúció mozgatórugója, nem jelent abszolút rugal-



Szociológiai Szemle 1997/2. 149

másságot; a folyamat lezajlását tehát a körülmények változásának üteme mellett a 
struktúra merevségének foka is meghatározza.

Lényeges hangsúlyoznunk, hogy -  és ez a társadalmi evolúció tárgyalása során is 
világossá válik -  jóllehet Spencemél az evolúció egyetemes folyamatként jelenik 
meg, ez távolról sem jelenti azt, hogy elméletében szem elől tévesztené a visszafej
lődés vagy stagnáció lehetőségét. Egyértelműen látszik ez az adaptáció vizsgálata 
során: „organizmusok és organizmusokból álló fajok, amelyek új feltételek mellett 
adaptív változásokon mentek keresztül, hamar az eredeti struktúrához hasonló 
felépítésűvé válnak ismét, ha eredeti feltételeik közé kerülnek vissza” (Spencer 
1895: I, §70). „Ha a változást eredményező ok csak rövid ideig fejti ki hatását, az 
előidézett változás eltűnik (...), és még ha a változást előidéző ok generációk során 
át fejti is ki hatását, nem eredményezi a faj szerves egyensúlyának állandó jellegű 
megváltozását: (...) egy ilyen ok megszűnésével hatásai néhány generációval később 
eltűnnek” (Spencer 1895:1, §71).

A környezethez való alkalmazkodás ezzel együtt az evolúció közvetlen oka: „a 
funkció adaptív változása az elsődleges és örökké ható oka a változatokat létrehozó 
strukturális átalakulásnak, és az a változás, amely »spontánnak« tűnik, másodlagos 
és következmény jellegű” (Spencer 1895: I, §91).8 A fentebb elmondottak fényében 
az utalás világos: a folyamat lényege a lamarcki szerzett tulajdonságok öröklődése, 
a változatok Darwin által leírt véletlenszerű kialakulása és a környezeti hatások 
következtében végbemenő szelekciója ezzel szemben másodrendű tényező.

Az alkalmazkodás persze elsődleges, közvetlen oka a folyamatnak, de Spencer -  
nem meglepő módon -  az e mögött működő hatásokat is igyekszik feltárni. A kör
nyezeti változás okai -  az úgynevezett külső tényezők -  pedig a korábban ismerte
tettjelenségek: a homogén állapot instabilitása, a hatások többszöröződése és az erő 
részek közti differenciáló hatása.9

Spencer pszichológiai vizsgálódásai nem nyújtanak e tanulmány szempontjából 
lényeges új adalékokat; az idegrendszer, az érzékelés és gondolkodás fejlődésének 
elemzése a már ismerős következtetésekhez vezet. „Az itteni általános érvelésből 
levonható következtetés az, hogy az emberi agy nem más, mint az evolúció során 
tapasztalt végtelen sok élmény szervezett regisztere, pontosabban azon egymás után 
megjelenő organizmusok evolúciója során tapasztaltaké, amelyeken keresztül az 
emberi szervezet kialakult”. Ennek következtében „minden mentális esemény a 
tudat állapotának folytonos integrálódásaként és differenciálódásaként határozható 
meg” (Spencer 1895: §208; 1890: 382).

Az együttéléshez szükséges érzések kialakulása természetesen ugyancsak azok
nak a tényezőknek tudható be, amelyek az evolúció egyéb jelenségeit is 
konstruálják. „Azok az élőlények, amelyek (...) létfeltételei fennmaradásuk szem
pontjából előnyössé teszik számukra egymás állandó és közeli jelenlétét, a szokás 
áthagyományozódása és a legalkalmasabb túlélése révén egyfajta társiasságot
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(sociality) öltenek magukra, amely mindaddig erősödik, amíg ellenkező hatást 
kifejtő hátráltató erők meg nem akasztják” (Spencer 1890: §512).

Ш .

„Egyének puszta csoportosulása nem alkot társadalmat. A társadalom szociológiai 
értelemben csak akkor alakul ki, ha az egyszerű egymásmellettiségen túl együttmű
ködés is létrejön. Addig, amíg egy csoport tagjai nem egyesítik energiájukat egy 
közös cél vagy célok elérése érdekében, aligha tartja őket valami is össze. A szétvá
lástól csak az óvja meg őket, ha az egyének igényei egyesült erővel jobban kielégít
hetők, mint ahogyan magányos cselekvés által lennének. Az együttműködés nem
csak hogy nem létezhet társadalom nélkül, de maga az együttműködés az, amiért a 
társadalom létezik” (Spencer 1882: §440). Az együttműködés azonban szervezést 
igényel, a szervezetek kialakulása tehát végeredményben a társadalom legfőbb 
jellegzetessége, és fejlődésük folyamata az, amit az evolúciós elméletnek le kell 
írnia.

A fejlődés -  mint láthattuk -  Spencemél általános jelenség, és bizonyos értelem
ben szükségszerű, hiszen állandóan ható tényezők hozzák létre, mindazonáltal 
társadalmi téren sem megy végbe minden esetben. „Az élő aggregátumok által 
alkotott fajok esetében, ha a környezeti hatások állandóak, a faj (jellegzetességei) is 
állandóak maradnak. Ha a környezeti hatások változnak, a faj is változáson megy 
keresztül egészen addig, amíg újra egyensúlyba nem kerül a környezettel. Ez azon
ban semmi esetre sem jelenti azt, hogy a faj ezen változása az evolúció folyamatá
ban megtett lépés lenne. Általában sem előrelépést, sem pedig visszafejlődést nem 
eredményez, és gyakran, bizonyos korábban kialakult struktúrák feleslegessé válá
sával, az eredmény egy egyszerűbb forma lesz” (Spencer 1876: §50). Vagyis a 
környezeti feltételek olyannyira döntőek, hogy az evolúció folyamatát nemcsak 
megfékezni tudják, de vissza is fordíthatják.

A társadalmak esetében a probléma tovább bonyolódik, hiszen a környezetbe itt 
már a természet mellett a többi társadalom is beletartozik, az egyik változása ezáltal 
a másikra is hatással van: „a fejlettebb társadalmak a kevésbé fejletteket kedvezőt
len feltételek közé kényszerítik, méretük csökkenését vagy struktúrájuk hanyatlását 
idézve ezáltal elő” (Spencer 1876: §50).

Az evolúciót továbbá a struktúra rigiditása, az alkalmazkodásra való képtelenség 
is akadályozhatja: „ahol az egymásból leszármazó társadalmak sorra hasonló pályát 
futnak be, kialakul egy olyan típus, amely annyira beleragad a fejlődés, érettség és 
hanyatlás ciklusába, hogy ellenáll az átalakulásnak” (Spencer 1876: §265). Ez 
annyit jelent, hogy a társadalmak az egyes típusoknak megfelelő struktúrát olyany- 
nyira tökéletesíthetik, hogy az megakadályozhatja a további fejlődést. A tökéletese-
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dés ilyen értelemben nem a fejlettségi szintet jelenti, hanem viszonylagos, az adott 
állapothoz képest értelmezendő fogalom.

Meg kell jegyeznünk, hogy Spencer még az említett és az elméletébe beleférő le
hetőségeken túl is talál és említ is bizonyos jelenségeket, amelyek az evolúció nor
mális menetébe -  ide értve most már a visszafejlődést és stagnálást is -  nem illesz
kednek, és noha ez nem jellemző, egy helyütt elismeri, hogy léteznek a folyamat 
menetétől divergáló tényezők is, amelyek annak megállapítására vezetik, hogy nem 
lehet minden jelenséget az evolúciónak megfelelő sorrendbe illeszteni (Spencer 
1876: §121). Ez utóbbi lehetőség azonban szinte elhanyagolható Spencer elméleté
ben, annál is inkább, mert műveiben végig azt az eljárást követi, hogy állításait 
igazoló példákat sorakoztat fel -  a kivételekre vonatkozó megállapítása éppen ezért 
meglepő, de nyugodtan mondhatjuk, hogy különösebb jelentőséggel nem bír. Evo
lúciós elméletét mindazonáltal a korábban ismertetett fenntartásokat, illetve kiegé
szítéseket szem előtt tartva kell értelmeznünk.

A társadalom evolúciója ugyanazoknak a hatásoknak van kitéve, amelyek a szer
ves és szervetlen testek fejlődését is meghatározzák, azaz külső és belső tényezők: a 
környezetnek, valamint a társadalmat alkotó egyéneknek és ezáltal magának a 
társadalomnak a tulajdonságai szabják meg a fejlődés menetét.

A természeti hatások számba vehetetlenek, Spencer szerint a legnagyobb jelentő
sége az éghajlatnak és a környező élővilágnak van. Általánosan megállapítható 
azonban, hogy ezek a hatások a fejlődés előrehaladtával fokozatosan csökkennek, 
vagyis a korai, fejletlen társadalmak sokkal inkább ki vannak szolgáltatva ezeknek, 
mint a fejlett civilizációk. Végső soron tehát a környezeti tényezők hatása (a többi 
társadalmakét leszámítva) csökken, a belsőké pedig ezzel párhuzamosan nő az 
evolúció során. A belső tényezők között a korai stádiumokban Spencer az egyének 
fizikai, emocionális és intellektuális tulajdonságait tartja számon, amelyek a ké
sőbbi szakaszok során a társadalmi struktúrák jellegével egészülnek ki.

A fejlődés kezdetén a természettől való erős függés együtt jár az ennek megfelelő 
tulajdonságokkal. „Abban az időben, amikor a környezete még teljes egészében 
meghódíthatatlan volt, (a primitív ember) a legkisebb mértékben volt képes és igye
kezett azt leigázni. Amíg a haladással szembeni ellenállás a legnagyobb, az annak 
legyőzéséhez szükséges erő és belső késztetés a legkisebb” (Spencer 1876: §30).

A természetfeletti primitív képzeteit vizsgálva Spencer megállapítja, hogy annak 
alakulása egyértelműen mutatja az evolúciós jegyeket: a természetfeletti világa 
egyre nagyobbá válik, egyre koherensebb és heterogénebb elképzelések formájában 
ölt testet, és így érdekes módon az evolúciós hipotézis azáltal is megerősödik, hogy 
felöleli és értelmezi az azt megelőző elméletek elemeit is.

A vallási képzetek fejlődésének leírása során, ha teljesen másodrendű módszer
ként is, Spencer olyan eszközzel él, amely konceptualizált formájában Tylor nevé
hez fűződik, és amely a későbbi evolucionista antropológia számára alapvető mód
szertani fogás lesz. Az eljárás hátterét az úgynevezett maradvány (survival)hipotézis
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képezi, amely szerint a társadalmi fejlődés érintetlenül hagyhat bizonyos jelensége
ket, melyek a magasabb fejlettségi szintű társadalmakban letűnt korok maradványa
iként azok jellegzetességeire vonatkozó következtetések alapját képezhetik. A mód
szertanilag amúgy sem szigorúan kidolgozott és alátámasztott spenceri elméletben 
az elgondolás mindazonáltal még csak egészen kezdetlegesen -  a fejlett vallásokban 
továbbélő primitiv kultikus jegyekre való utalás formájában -  van jelen, és a kon
cepció kifejtéséhez semmi esetre sem járul hozzá döntően.

A társadalmi struktúra fejlődése egyértelműen a kis vándorló hordákkal indul 
meg. Végső soron ezekből alakultak ki a legnagyobb civilizált társadalmak is. A 
differenciálódás folyamata Spencer elméletében a társadalmi fejlődés legfőbb jel
legzetessége; társadalomtipológiájának10 is ez az alapja: a kezdeti egyszerű törzsek 
összetett, majd többszörösen összetett társadalmakká válnak. Méretük növekedésé
vel tehát a struktúra komplexitásának növekedése jár együtt. „A társadalmi aggre
gátumnak, mely homogén, amikor kisméretű, heterogenitása a méretbeli növekedés 
minden lépésével fokozódik; ahhoz, hogy nagy méretet érhessen el, nagy komplexi
tásra is szüksége van” (Spencer 1876: §228). A struktúra komplexitásának e növe
kedését Spencer a háztartási, igazságszolgáltatási, egyházi és politikai intézmények 
alakulásán követi nyomon. Érvelési logikájának megértéséhez nem szükséges 
mindezek ismertetése, ezért a következőkben csak a legfontosabb gondolatokat 
emelem ki.

Spencer úgy véli, hogy a fejlődés kiindulási pontja lokalizálható: a „társadalmi 
sejt”, a család indul meg elsőként a differenciálódás útján. „Látható, hogy a társa
dalmi evolúció szempontjából az a legelőnyösebb, ha a folyamat a legkisebb csopor
tokban, a családokban kezdődik: ezekből a (...) koherenssé és határozottá, majd 
egyre összetettebbé való csoportokból eredeztethetóek. Végső soron a legmagasab
ban fejlett társadalmak” (Spencer 1882: §319). Sőt, az, hogy a családokban végbe
menjen ez a folyamat, előfeltétele a politikai szervezet fejlődésének. „Azok a tör
zsek, melyekben a család határozatlan és bizonytalan, politikailag is kezdetlegesek 
maradnak. A bizonyos mértékig határozott és koherens családi struktúrával rendel
kező népcsoportok ennek megfelelő társadalmi struktúrát alakítanak ki. A legmaga
sabban fejlett szervezetek pedig azokban a nemzetekben jöttek létre, amelyekben az 
azokat alkotó családi csoportok előzőleg a szervezettség magas szintjét érték el” 
(Spencer 1882: §319).

Vannak társadalmi jelenségek, amelyeket -  alaposabb vizsgálat nélkül legalábbis 
úgy tűnik -  inkább jellemez az egyszerűsödés, mint a növekvő komplexitás folya
mata; ezek közé tartozik a család intézményének alakulása is. Nem könnyű belátni, 
hogy a számos antropológiai és útleírásban szereplő, a primitív törzseknél megfi
gyelhető bonyolult rokonsági, nemzetségi és családi hálózatokhoz képest a modem 
társadalmakat jellemző nukleáris családtípus összetettebb forma lenne. Nem vélet
len, hogy Spencer elméletét e tekintetben is érte bírálat, mely rámutat arra, hogy a 
sok vonatkozásában kamatoztatható evolúciós koncepció a családi kapcsolatok
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esetében nem állja meg a helyét (Andreski 1969). Komolyabbnak tűnik a kritika, 
amennyiben tekintetbe vesszük azt a kijelentést is, mely szerint a családi struktúra 
képezi a politikai struktúra potenciális fejlődésének gyökerét, hiszen így azt impli
kálja, hogy a társadalmi szervezet evolúciója a Spencer által leírt formában semmi
képpen nem mehetett végbe. Spencer számára azonban nem létezik olyan jelensége 
a társadalomnak, amely megkérdőjelezhetné az evolúció egyetemes jellegét: a csa
ládi struktúra fejlődésének igazolnia kell a lefektetett alapelveket, a leírás tehát a 
szerkezet növekvő komplexitásáról számol be.

Másrészről pedig Spencemél -  aki, úgy tűnik, igyekszik egyszerre több oldalról 
megtámogatni az elméleti alapokat -  a politikai struktúra kialakulásának és fejlődé
sének van egy másik, ettől teljesen független mozgatórugója is: a háború. „A társa
dalmi organizmusok esetében éppúgy, mint az egyéni organizmusoknál, az életért 
folytatott küzdelem -  először a másik növekedéséhez szükséges eszközeinek elsa
játítása, majd elpusztítása -  révén megy végbe azon nagy aggregátumok kialakulá
sának folyamata, amelyek lehetővé teszik és egyszersmind meg is követelik a maga
san fejlett szervezeteket” (Spencer 1882: §448). A környező társadalmakkal folyta
tott háborúk a tagok közül szükségképpen kiemelnek egy katonai vezetőt, aki -  
mondja Spencer -, minthogy a háború sikeres megvívása a társadalom legfontosabb 
célja, könnyen megerősítheti pozícióját, és többnyire az általános vezető, döntésho
zó szerepébe kerül. A háború kezdeti, fejlődést generáló hatása annyira kizárólagos, 
hogy békés körülmények között az elsődleges -  nemi -  differenciációt további már 
nem követi, a társadalom alacsony fejlettségi szinten reked meg.

Az egyszemélyi vezető szerepének kialakulása után rövid időn belül bekövetke
zik a vezető testületek létrehozása, amelyek eredendően ugyancsak sikeres katonák
ból rekrutálódnak, és idővel általános tanácsadó testületekké válnak. A differenciá
lódásnak ezek csak kezdeti lépései, melyeket a folyamat során újabb és újabb szer
vezeti egységek kialakulása követ. A háború pozitív megítélése Spencernél tehát 
nyilvánvaló, ugyanakkor csak a fejlődés korai szakaszaira vonatkozik. Valójában 
Spencer -  ahogyan az már az eddigiekből is kitűnhetett, a később tárgyalt szempon
tok alapján azonban még inkább világossá fog válni -  a háborút etikailag kifejezet
ten elítéli, teoretikusan pedig -  a fejlődés előmozdítása szempontjából -  annak csak 
egy bizonyos evolúciós szintig tulajdonít pozitív hatásokat. A háborúskodás elindít
ja és egy darabig továbblendíti a fejlődést, a fejlett társadalmak esetében azonban 
annak kerékkötőjévé válik: „az evolúciónak azt a szintjét, amelyet egymás közti 
konfliktusaik révén kellett elérniük, a társadalmak már elérték”, mondja korának 
fejlett civilizációiról, „további előnyük abból már nem származhat” (Spencer 1882: 
§552).

A politikait megerősíti, és egy darabig egybefonódik azzal, az egyházi szervezet. 
A természetfeletti képzetek kialakulása -  melyek gyökerét Spencer a halottkultusz
ban találja meg -  a társadalmi szabályozás egy bizonyos formáját teszi lehetővé. A 
halottak világa valójában a politikai vezetést időben megelőző kontroll forrása volt:
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„mielőtt a társadalmi ellenőrzés bármely határozott ágense kifejlődne, az ellenőrzés 
olyan formájában létezik, amely részben az élők, de sokkal inkább a holtak ítéleté
ből (public opinion of the dead) ered” (Spencer 1882: §467). Az az egyén, aki a 
holtak világával kapcsolatot tud létesíteni -  és aki sokszor, de nem mindig a politi
kai vezető is egy személyben szükségképpen hatalomra tesz szert -  a többiek fölé 
emelkedése pedig ugyancsak a differenciádé kezdeti lépését jelenti. Az egyházi 
szervezet kiépülése kohéziót hoz létre és társadalmi folytonosságot teremt, hiszen 
nemcsak az egyidóben élő egyéneket, de a generációkat is összekapcsolja. Konzer
váló hatása az evolúcióval ellentétes irányú, hiszen „funkciója szerint az egyházi 
szervezetnek meg kell őriznie a korábbi tapasztalatok már kiépült (organized) ter
mékeit az újabb tapasztalatok változtatást eredményező hatásaival szemben” 
(Spencer 1896: §627). Hatalma ugyanakkor a társadalom számára kifejezetten 
előnyös, ha a környezeti feltételek változatlanok maradnak. „Ha tekintetbe vesszük, 
hogy a törzsfő vagy vezető, akinek a szelleme köré épül a helyi kultusz, szokás 
szerint ilyen vagy olyan sikerek révén tett szert pozíciójára, akkor azt a következte
tést kell levonnunk, hogy a tőle származó parancsoknak való engedelmesség és az 
általa bevezetett szokások fenntartása általában előnyös a társadalom jóléte szem
pontjából mindaddig, amíg a feltételek változatlanok maradnak, és hogy nagyfokú 
konzervativizmusa ennélfogva bizonyos tekintetben igazolható” (Spencer 1896: 
§627). Az ilyen értelmű konzervativizmus, noha egyfelől ténylegesen hátráltatja a 
fejlődést, másfelől elő is segíti azt, hiszen, mondja Spencer, a társadalmi kohézió 
alapvető feltétele a haladásnak. Az egyház és az állam szétválása a magasabb evo
lúciós szinten természetes folyománya a differenciáló tényezők hatásának; ezzel 
párhuzamosan az egyházi funkció elsődleges, kultikus eleme fokozatosan eltűnik, 
és helyét etikai funkcióknak adja át.

Utaltam már arra, hogy Spencer evolúciós koncepciójában minden állítását 
nagyszámú példával támasztja alá. Ezek a szociológiai mű esetében a legkülönfé
lébb társadalmakra vonatkoznak, és a példák között semmiféle térbeli vagy időbeli 
rend nincsen. Spencer ahelyett, hogy egy kiválasztott társadalom fejlődését törté
netileg követné nyomon, példáival térben és időben egyaránt távoli területeket jár 
be, ezzel mintegy az evolúció globális jellegét hangsúlyozza, de természetesen 
egyúttal a könnyebb megoldást is választja, hiszen egy univerzális elméletet ha 
igazolni nem is, illusztrálni mindenesetre nem nehéz a világegyetem tetszőlegesen 
kiválasztott jelenségeinek segítségével; ugyanez a feladat viszont már komolyabb 
problémákat jelentene, ha egy konkrét társadalom fejlődése során konkrétan lezaj
lott folyamatokhoz nyúlna, azaz történeti elemzést kívánna illusztráció gyanánt 
felhasználni.

Az evolúció és a történelem viszonyának vitatott kérdése tehát Spencer elmélete 
esetében is fölmerül. Az ezzel kapcsolatos ellentét két álláspont formájában fogal
mazódik meg: az egyik szerint az evolúció valóságos eseményekből, nem pedig 
absztrakciókból áll, a másik nézet ezzel szemben azt tartja, hogy a történelem idő
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höz és helyhez kötött egyedi események sorozata, míg az evolúció nem vonatkozik 
specifikus helyre és időre.11 Az ellentét feloldását jelenti a Sahlins által bevezetett 
fogalompár, az evolúciós elméletek specifikus és általános típusa, ahol a specifikus 
evolúció egy adott növény- vagy állatfaj, illetve társadalom fejlődésének leírását 
adja, ide tartozik a történeti megközelítés, az általános evolúció pedig a folyamat 
térbeli és időbeli megkötöttségektől elvonatkoztatott értelmezését képezi (Sahlins 
1970).

Ezt a fogalmi apparátust alkalmazva megállapíthatjuk, hogy Spencer elmélete az 
általános evolúciós elméletek közé sorolható, semmi okunk sincs ugyanakkor azt 
feltételezni, hogy Spencer ne hitt volna abban, hogy a leírt folyamat lokalizálható. 
Világosan kell látnunk azonban, hogy elmélete nem történeti folyamatokra vonat
kozik, és hogy ezt -  bármennyire jogos is az a megállapítás, hogy példáit meglehe
tősen önkényesen használja -  maga sem téveszti szem elől: „nem szabad megfeled
keznünk arról, hogy következtetéseink nem valamely adott (particular) helyről vagy 
időből összegyűjtött tények adott osztályára támaszkodnak”.

IV.

Spencer társadalomtipológiájának egyik oldaláról már szó volt. Az összetettség foka 
szerinti osztályozás mellett azonban az elmélet részét képezi egy másik is: a 
militáns és indusztriális társadalmak jól ismert spenceri szembeállítása.12 Felvető
dik a kérdés, hogy e dichotómia miként illeszkedik az evolúciós koncepcióba, an
nak elemeként vagy esetleg attól függetlenül jelenik-e meg. A válasz távolról sem 
egyértelmű, amit már az is jelez, hogy a Spencerrel foglalkozó értelmezések meg
osztottak e téren.13 A probléma megoldása érdekében magához a szöveghez kell 
nyúlnunk: meg kell vizsgálnunk, milyen szempontrendszer alapján állítja szembe 
Spencer e két társadalomtípust.

Bár az itt felvetett kérdés megválaszolását nem viszi előre, lényeges szem előtt 
tartanunk, hogy a felsorolt attribútumok által jellemzett társadalomtípusok valójá
ban nem léteznek tiszta formájukban, a fejlődés során ezek keveréke jelenik csak 
meg, vagyis a militáns és az indusztriális társadalom leírása nem más -  noha 
Spencer természetesen nem használja a weberi kifejezést -, mint ideáltípusok meg
alkotása, ami már önmagában megkülönbözteti e tipológiát a társadalmak összetett- 
ségi foka szerinti osztályozásától.

A militáns típusra jellemző vonások kialakulását a társadalmak közti háború 
eredményezi, mondja Spencer. Minthogy a társadalmak létét veszély fenyegeti, 
mindent a veszély elhárításának kell alárendelni. A katonai szervezet dominánssá 
válik, és az ennek megfelelő centralizáció az egész társadalmat áthatja. Az egyéni 
érdekek alárendelődnek a közös céloknak, az individualitás eltűnik, a szabadság 
megszűnik, az egyénnel teljes mértékig az állam rendelkezik, és a társadalom
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fennmaradásához képest tagjainak fennmaradása másodrendűvé válik: a részek 
léteznek az egészért, nem pedig az egész a részekért. Az egyéni érdekek elnyomása 
kizárólag kényszer révén érhető el, ezért a társadalom mechanizmusának alapját a 
kényszerű együttműködés képezi. Az egyének kapcsolatát a státusforma határozza 
meg, vagyis egymással alárendeltségi viszonyba kerülnek.14 A társadalmi szabályo
zás pozitív formája is megjelenik, sőt elsődleges szerepre tesz szert, vagyis az állam 
a tilalmak mellett határozottan megszabja a lehetséges cselekvési területeket is. A 
militáns társadalom egésze tehát a katonai szervezet mintájára épül fel, a polgári és 
a katonai struktúra egybefonódik, a vezetés egy kézbe kerül. Spencer leírásában a 
militáns társadalmat nem egyszerűen a háborúskodás ténye különbözteti meg az 
indusztriálistól; az éles szembenállás az annak folyományaiként kialakuló struktu
rális jegyek következménye.

Éppígy az indusztriális társadalomnak sem az a legfontosabb jellemzője, hogy 
nem folytat katonai akciókat: a béke teszi lehetővé, illetve szükségszerűvé a megkü
lönböztető jegyek megjelenését. Az indusztriális társadalom minden tekintetben 
ellentéte a militánsnak. Ha a társadalom létét semmi sem fenyegeti, a társadalom 
önfenntartása az egyének önfenntartása által valósítható meg, az individuum ezért 
itt már nincs alárendelve közösségi szempontoknak, és az egyéni szabadság kitelje
sedhet. Minthogy az egyéni érdekek a legfontosabbak, a társadalom az önkéntes 
együttműködés elvén épül föl, és az egyének viszonyát a szerződéses forma határoz
za meg. Az igazgatás decentralizált, a magánkezdeményezések tág lehetőséget 
kapnak, és az állami szabályozás kizárólag negatív formájában létezik.

A két társadalomtípus leírása során Spencer több helyütt utal az evolúciós kon
textusra, amikor azt mondja, hogy a körülmények határozzák meg, hogy melyik az 
életképesebb: háború esetén az a társadalom marad fenn, amelyik a militáns struk
túrát a legtökéletesebb fokra tudja fejleszteni, békés körülmények között azonban a 
társadalmak fennmaradási esélye annál nagyobb, minél jobban megközelítik az 
indusztriális társadalom ideáltípusát. Egy indusztriális társadalom újra militáns 
jegyeket vesz fel, ha konfliktusba keveredik, és az átalakulás fordítva is megtörté
nik, ha a háború hosszú időre megszűnik.

Ez pusztán megerősíti Spencer fentebb már kifejtett gondolatát, amely szerint a 
környezeti feltételeknek döntő hatásuk van az evolúciós folyamatokban, arra azon
ban nem ad választ, hogy a fenti két társadalmi típus közül melyik fejlettebb. Nem 
állíthatjuk, hogy ezek szerint a fejlettségi szint megállapítása csak viszonylagosan, 
vagyis az adott környezeti feltételeket figyelembe véve lehetséges, tehát háború 
esetén a militáns, békében pedig az indusztriális tipus a fejlettebb. Hiszen ez azt 
implikálná, hogy például az amőba és a majom fejlettségi sorrendjének eldöntésére 
sincsenek abszolút érvényű kritériumok, mivel létezik olyan környezet, amelyben 
az amőba életben marad, a majom pedig elpusztul. Mint láthattuk, Spencernél az 
evolúciós szintet nagyon is határozott kritériumok -  az integráltság, a differenciált
ság, a heterogenitás -  döntik el. A környezeti tényezők alapvetőek, amennyiben
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beindíthatják a fejlődési folyamatot, de a fejlettségi szint mércéjéül semmiképp sem 
szolgálnak -  ez ugyanis az evolúciós koncepciót alapjaiban tenné érvénytelenné.

Kézenfekvőnek látszik tehát, hogy a kérdés eldöntéséhez a fenti kritériumokat 
hívjuk segítségül. A militáns és az indusztriális társadalom strukturális jegyei azon
ban nem jelentenek egyértelmű különbséget a differenciáltság és integráltság tekin
tetében; valójában, ahogyan erre Spencer maga is rámutat, ezt a másik tipológia 
foglalja magába. „Két módon osztályozzuk tehát a társadalmakat, és mindkettőt 
észben kell tartanunk, amikor társadalmi jelenségeket értelmezünk. Először is, 
integráltságuk szerint rendezzük őket, mint egyszerű, összetett, kétszeresen össze
tett és háromszorosan összetett társadalmakat. Fel kell itt ismernünk az evolúció 
növekvő szintjét, amelyet az összetettség ezen egymást követő fázisaival párhuza
mosan növekvő -  általános és helyi -  heterogenitás is implikál. Sokkal kevésbé 
határozott az a felosztás, amelyet aszerint alakítottunk ki, hogy a társadalom melyik 
szervrendszere a legfontosabb. Eltekintve attól a legalacsonyabb típustól, 
amelyikben egyáltalán nincs differenciádé, alig találunk kivételt az alól a szabály 
alól, hogy minden társadalomnak éppúgy megvan a más társadalmakkal meglévő 
konfliktusok kezelésére kialakított, mint a fenntartás feladatát ellátó struktúrája. 
Minthogy a kettő között bármilyen arány előfordulhat, e társadalmak relatív fejlett
ségén alapuló osztályozása nem lehetséges" (Spencer 1876: §263). Vagyis Spencer 
itt azt mondja, hogy egyszer kialakított egy az evolúciós szintnek megfelelő tipo
lógiát, és az utóbb bevezetett militáns-indusztriális kategóriapáros más dimenzió 
mentén nyer értelmezést, amit az a tény már önmagában is mutat, hogy bármely 
fejlettségi szinten álló társadalom tartozhat akár az egyik, akár a másik osztályba. 
„(...) minden társadalom, legyen az egyszerű vagy összetett, alkalmanként vagy 
állandó jelleggel összeütközésbe kerül más társadalmakkal, és (...) kifejleszti a 
védekező és támadó cselekményeket végrehajtó struktúráit” (Spencer 1876: §285. 
Az én kiemeléseim. -  P. E.).

E megállapításokat szem előtt tartva egyértelműen megállapíthatjuk, hogy a 
militáns-indusztriális dichotómián alapuló társadalomtipológia nem illeszkedik az 
evolúciós koncepcióba, hanem attól független, illetve annak segítségével le nem 
írható jelenségek értelmezésére szolgál. Ez az interpretáció igen plauzibilis, külö
nösen, ha tekintetben vesszük Spencer más műveiben kifejtett politikai és etikai 
nézeteit (lásd Spencer 1994; 1892, 1893, 1868), amelyek összhangban vannak az 
indusztrializmus fenti leírásával, hiszen az azokban kívánatosként feltüntetett be
rendezkedés egyben az evolúció irányát is kijelölte, a folyamat későbbi, alaposabb 
vizsgálata azonban azt mutatta, hogy az indusztrializmus nem az egyedüli fejlett 
forma, a folyamat jellege nem zárja ki egy másik, az indusztrializmus minden pozi- 
tiv vonását nélkülöző, ugyanakkor nem kevésbé fejlett forma kialakulását; Spencer 
utóbb bevezetett tipológiája ezért eszerint egyfajta pontosításként értelmezhető, 
mely arra szolgál, hogy a két magasan fejlett berendezkedést megkülönböztesse 
egymástól.
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Ha azonban ez valóban ennyire egyértelmű, akkor meglehetősen érthetetlennek 
tűnik, hogy miért fogalmazódik meg gyakran, sőt terjedt el általánosan az a nézet, 
mely szerint a militantizmus és az indusztrializmus spenceri fogalma az evolúció 
egy-egy lépcsőfokát jelöli. Valójában a probléma távolról sem ilyen egyszerű, és ez 
utóbbi értelmezés megfogalmazásának ugyancsak nagyon is érthető indokai van
nak.

Terjedelmes életművében Spencer számos ellentmondásba keveredik, s ennek 
következtében hosszan lehetne azokat a szöveghelyeket is idézni, ahol a militáns 
alacsonyan, az indusztriális pedig magasan fejlett társadalomként jelenik meg.

Már a fenti leírásban is szerepel egy attribútum, amely a militantizmus fejletlen
ségére utalhatna. Mint láttuk, e társadalomtípus egyik jellegzetessége, hogy a kato
nai és a polgári vezetés -  sőt az egyházi is -  egy kézben összpontosul, ami a diffe
renciáltság alacsonyabb mértékét jelenti. Spencer ugyanakkor egyértelműen kije
lenti, hogy e tekintetben nem lát különbséget a két társadalomtípus közt.

E társadalomtipológia végigvonul a szociológiai művön, és különböző jelenségek 
vizsgálata során játszik szerepet, ezért a kérdés megválaszolásához a közvetlenül 
nem ezzel foglalkozó szöveghelyeket is fel kell használnunk. A következő idézet a 
háztartási intézmények és a társadalomtipus összefüggéseire vonatkozik, itt azon
ban eltekinthetünk ezen összefüggés kifejtésétől, ehelyett elég, ha Spencer szóhasz
nálatára figyelünk. „Az is lehetséges, hogy a militantizmus bizonyos területeken 
állandósul, és az ennek megfelelő politikai viszonyokkal együtt az ilyen körülmé
nyek között természetes háztartási kapcsolatok is fennmaradnak. (...) Eltekintve az 
ilyen továbbélő alsóbbrendű típusoktól, korlátozzuk figyelmünket azokra, amelyek 
az evolúciós folyamatban továbbhaladva arra a szintre jutottak, melyen a mai civi
lizált nemzetek állnak” (Spencer 1882: §339. Az én kiemelésem. -  P. E.).

Ez az idézet csupán egy a sok közül, ahol Spencer a két társadalomtípus közti 
fejlettségi különbségre utal. Fejtegetéseit a következőkkel azonos értelmű kitételek 
kísérik végig: „a túlnyomó militantizmus által jellemzett alacsonyabb társadalomtí
pus” és „a magasabb indusztriális társadalom”. Nem lehet eltekintenünk ettől a 
kontextustól, amely a militáns és indusztriális típust olyképpen helyezi el az evolú
ció folyamatában, hogy annak során először az előbbi, később pedig az utóbbi ala
kul ki.

Ehhez azonban -  az elméleti alapokat figyelembe véve -  az szükséges, hogy az 
idő előrehaladtával a háborúk fokozatosan megszűnjenek, a béke állandósuljon; ezt 
Spencer általános tendenciának látja, noha saját korában a konfliktusok újraéledé
séről számol be, aminek megfelelően -  és e tekintetben konzisztens az elmélet -  
militáns strukturális vonások újbóli megjelenését írja le. A két társadalomtípus 
fejlettségi különbsége legegyértelműbben ott fogalmazódik meg, ahol Spencer a 
jövőbeli fejlődés esélyeit latolgatja: „a legnagyobb jelentőségű következtetés, amely 
felé az érvelés minden szála fut, az, hogy a magasrendü társadalmi állapot lehető
sége, politikailag éppúgy, mint általánosan, alapvetően a háború megszűnésén
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múlik. Mindazok után, amiket elmondottunk, szükségtelen újfent hangsúlyoznunk 
azt az igazságot, hogy a tartós háborúskodás az ehhez adaptált intézményeket 
fenntartva elkerülhetetlenül megakadályozza vagy semlegesíti az igazságosabb 
intézmények és törvények irányába ható változásokat, míg a béke állandósulását 
szükségképpen társadalmi javulás követi minden téren” (Spencer 1882: §582).

Két, egymásnak ellentmondó és egymással összeegyeztethetetlen nézetet fogal
maz meg tehát Spencer. Az egyik szerint a militáns és az indusztriális társadalmak 
strukturális jegyeinek eltérései önmagukban nem implikálnak fejlettségi különbsé
get, és csak horizontális osztályozást tesznek lehetővé. A másik ezzel szemben azt 
állítja, hogy a militantizmus, illetve az indusztrializmus mértéke és az evolúciós 
szint korrelátumok. Ez utóbbi álláspont Spencemél teoretikusan teljességgel meg
alapozatlan, hiszen, mint láttuk, a megadott fejlettségi kritériumokat figyelmen 
kívül hagyva jut kifejezésre.

E kétértelműség oka minden bizonnyal Spencer politikai értékítéleteiben kere
sendő. Kétségtelen ugyanis, hogy a militáns társadalomtípus formájában leírt rend
szert élesen elítéli, és a más műveiben bemutatott ideális berendezkedés, mely felé 
az ottani leírások alapján az evolúció tart, az indusztriális típusra emlékeztet. 
Spencer ilyen értelmű preferenciái sok helyen még a fent idézett szóhasználatot is 
értelmezhetik, vagyis ilyen értelemben az „alacsonyabb” és a „magasabb” jelzők a 
tényleges fejlettségi szinttől független puszta értékítéletet fejezhetnek ki. Ez az 
értelmezés azonban más helyeken nem állja meg a helyét, és ezzel együtt is világo
san látható Spencer arra irányuló törekvése, hogy értékítéleteit elméletileg is meg
alapozza, vagyis az általa elítélt kényszerű együttműködés elvén alapuló, centrali
zált rendszert fejletlennek minősíthesse. E törekvését azonban nem korlátozza siker, 
a militantizmus-indusztrializmus dichotómia az elmélet integrálatlan része marad.

Mint láthattuk, Spencer társadalomelméletét alapvetően formálta a korszakban 
virágzó evolúciós gondolkodás. Koncepciójának sajátossága, hogy nem elégszik 
meg csupán egy-egy területre kiteijedő hipotézisek megalkotásával, hanem átfogó, 
minden jelenséget felölelő magyarázatokat keres. Az elméletben fellelhető ellent
mondások egy része éppen ennek tudható be, annak tehát, hogy a természetükben 
teljességgel különböző jelenségeket azonos törvények alá igyekszik besorolni. Evo
lucionista társadalomelmélete is ezért torkollik helyenként antagonizmusokba, 
alapjául szolgálva így az életművet illető későbbi bírálatoknak.
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Jegyzetek

1 Ehhez lásd például Воск 1978.

2 Ehhez lásd Mayr 1982.

3 Érdekes, hogy Darwintól függetlenül és vele szinte teljesen egyidőben fejtett ki meglepően 
hasonló gondolatokat -  sokkal inkább hasonlóakat, mint Spencer -  Wallace is. Ehhez lásd 
Gould 1990a.

4 Ehhez lásd Peel 1971; Offer 1994; Sanderson 1990; Blackwell 1990; Mayr 1982.

5 A  szerzett tulajdonságok öröklődésének koncepciója valóban nem Lamarcktól származik, és 
az 6 elméletének sem központi gondolata. Ehhez lásd Gould 19906. Az elméletet ennek 
ellenére általában neki tulajdonítják, és feltehetően Spencer is tőle vette át.

6 Spencer a „Szintetikus filozófia” összefoglaló címet adta következő alapvető műveinek: 
Alapvető elvek, The Principles o f  Psychology, The Principles o f  Biology, The Principles o f  
Ethics és The Principles o f  Sociolop/ (Spencer 1876, 1882, 1892, 1893, 1895, 1896, 
1909). Minthogy Spencer a „Szintetikus filozófia” minden kötetét paragrafusok szerint 
tagolta, az ezekből vett szöveghelyek esetében nem az oldal, hanem a paragrafus számát 
adtam meg.

7 Ehhez lásd még „The Nebular Hypothesis” (Spencer 1883).

8 A struktúra és a funkció összefüggéseinek kérdését alább tárgyalom.

9 E tanulmánynak nem célja Spencer fejtegetéseinek logikai ellentmondásait kimutatni. 
Bőven elég itt rámutatnunk агта, hogy a „külső” és „belső” tényezők különválasztása nem 
teljesen indokolt, hiszen fentebb láttuk, hogy az itt belső tényezőkként felsorolt törvények 
mindenhol érvényesek, vagyis Spencer elméletében a környezeti változások is éppígy 
ezeknek tudhatok be. Valójában Spencer a külső és a belső tényezőket itt oly módon vá
lasztja el egymástól, hogy ez utóbbiakat eggyel magasabb logikai szinten ismerteti.

10 Spencer társadalomtipológiájának valójában csak az egyik oldalát képezi az egyszerű, 
összetett és többszörösen összetett társadalomtípusok megkülönböztetése. Emellett -  más 
attribútumok alapján -  különbséget tesz militáns és indusztriális társadalmak között is. Ez 
utóbbi tipológiáról és annak evolúciós elméleti vonatkozásairól a későbbiekben lesz szó.

11 Ehhez lásd Sahlins 1970.

12 Ehhez magyarul lásd Spencer 1993 (Huszár-Somlai 1993). A fogalompáros a katonai
ipari és a militáns-ipari változatban teijedt el. A magyar fordításnak ez esetben nincs kü
lönösebb elméleti jelentősége, bármelyik variáns elfogadható. Én mégis inkább a spenceri 
terminológiához közelebb álló militáns-indusztriális változatot használom, mert az angol 
szövegben előforduló „militant” kifejezés nem annyira „katonai”-t jelent, amelynek a 
„military” szó lenne a megfelelője, hanem inkább agresszivitásra, harciasságra utal, és 
egyénekre szokás használni. Továbbá a két társadalomtípus szembeállítása, mint látni 
fogjuk, voltaképpen nem a katonai, még kevésbé pedig az ipari tevékenység meglétén, il
letve hiányán alapul, ezért úgy éreztem, hogy az „indusztriális” kifejezés használata -  noha 
kétségtelenül „ipari”-t jelent -  kevesebb félreértésre adhat okot.

13 A Spencerrel foglalkozó hivatkozott szerzők közül Peel, Sanderson és Burrow a militariz- 
mus és az indusztrializmus evolúciós sorrendjét nem látja problematikusnak, vagyis szerin
tük az előbbi egyértelműen a fejlődés korábbi fokát képviseli; Turner azonban annak a 
véleményének ad hangot, hogy a szembeállítás ezen értelmezése félreértésen alapul, hiszen
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az a fejlettségi szintektől teljesen függetlenül fogalmazódik meg. Lásd Peel 1971; 
Sanderson 1990; Burrow 1968; Turner 1985.

14 A status fogalmát Spencer Maine-töl veszi át, és -  amint majd látni fogjuk -  hozzá hason
lóan a szerződéses viszonyt állítja azzal szembe.
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Utasi Agnes

DEMOKRATIKUS RÉSZVÉTEL 
ÉS A HATALOM ERKÖLCSE

Demokratikus participáció differenciált szükségletekkel?

Társadalmi rétegegyenlőtlenségeket kutatva meggyőződtem arról, hogy az eltérő 
élethelyzetű rétegek, egyének preferenciái, szükségletei és igényszintje többnyire 
különböző, s így az egyenlőtlenségek sokdimenziós rendszerében elfoglalt pozíciók 
miatt a többség demokratikus participációja is legfeljebb a választásra korlátozódik. 
A differenciált szükségletek és az információ egyenlőtlen elosztása következtében 
sokan többnyire azt sem tudják, hogy kire és milyen érdemek alapján voksolnak 
(Márkus 1992; Utasi 1984).

A „demokrácia” szó az emberek jogait jelenti (demos = emberek, kratein = jog). 
Olyan politikai rendszerre utal, amelyet a társadalom tagjai együtt teremtenek meg 
és működtetnek, ahol az egyének mindegyike jogosult az őt érintő legfőbb döntések 
meghozatalára. Az alapvető és nehezen megoldható kérdés egyenlőtlenségeket hor
dozó társadalmakban az, hogy a differenciált életfeltételekből következően rétegen
ként eltérő érdekek fogalmazódnak meg. Ennek következtében a demokrácia meg
valósításának egyik alapkövetelménye -  ha már a társadalmak egyenlő létfeltétele
ket úgysem képesek teremeteni -  az egyenlőtlen életfeltételek között élő rétegek, 
csoportok, egyének érdekei közötti kompromisszum, konszenzus létrehozása, a di
vergáló érdekek közelítése, legalábbis a törekvés erre.

Szükségképpen kapcsolódik tehát a demokrácia gondolatához az egyenlőség és 
egyenlőtlenség problematikája. Gyakran halljuk, hogy a társadalom demokratikus, 
hiszen az egyének, csoportok egyenlő jogokat élveznek, képviselőket választhatnak. 
Ez részigazság, mert sem a demokrácia, sem az egyenlőség nem egydimenziós fo
galmak.

A politikai választás joga kétségtelenül a demokrácia kulcsa, ám azáltal, hogy 
valamennyi felnőtt időnként leadhatja voksát, korántsem válik demokratikussá egy 
rendszer, ha a lakosság „kulccsal a kezében” csupán a demokrácia „küszöbén to
pog”. A választás szükségszerű, ám messze nem elégséges feltétele a demokráciá
nak. Ugyanakkor jelenleg a magyar politikai struktúrában a lakossági participáció 
nagyrészt erre redukálódik, „ad ugyan valamennyi helyet a nép esetenkénti közvet
len megkérdezésének, de ez a hely, mint tudjuk, erősen korlátozott” (Kende 1994: 
127).
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A képviseleti demokrácia „mérsékelt” és „radikális” formája

A demokratikus beleszólást, participációt biztosító közösségekbe tömörülés igénye 
nélkül a társadalom többsége nem tudja érdekeit érvényesíteni. A képviseleti de
mokráciát felvázoló teóriák megkülönböztetik a voksolók és képviselők döntéshoza
tali szerepe, hatalmának mértéke, súlya szerint a demokrácia „mérsékelt” és 
„radikális” formáját. A demokrácia „mérsékelt” formájában a választók viszonylag 
passzív szerepet játszanak, s elsősorban a választott képviselők joga és kötelessége a 
döntéshozatal. A demokrácia „radikális” formájában a megválasztott képviselő nem 
saját akarata, döntése, belátása szerint jár el, csupán az őt megválasztok vélemé
nyét, akaratát képviseli-tolmácsolja, azaz nem 6 dönt, hanem a választók vélemé
nyét közvetítő, szintetizáló, általuk delegált tag (Held 1987, Holden 1993).

Különösképpen a helyi társadalmaknak, önkormányzatoknak a demokrácia 
„radikális” formája szerinti működésre kellene, talán lehetne is törekedniük. A de
mokratikus participációt a legtermészetesebb módon itt, a helyi közösségekben, a 
helyi önkormányzatokban lehetne megtanulni, elsajátítani. Ugyanakkor a helyi ön
kormányzatokban az államtól átvett feladatok ellátásához a „szakszerűségnek”, a 
„technokrata vezetésnek” is érvényesülnie kell, ez pedig értelemszerűen a 
„laikusokból” álló közösségi partícipáció ellen hat. Ebben az ellentmondásos hely
zetben a leginkább meghatározó a tekintetben, hogy fejlődik-e a helyi közösségek
ben a demokratikus partícipációra igény vagy sem, a helyi önkormányzati vezetők 
demokráciával és hatalommal kapcsolatos attitűdje.

A lakossági partícipáció fékjei

A lakossági participációt a lokális közösségekben, a helyi önkormányzatokban is 
legalább két tényező gátolja:

-  A demokratikusan megválasztott, hatalomba kerülő helyi vezetők kisajátítják a 
döntés jogát, s úgy értelmezik a képviseleti demokráciát, hogy a választások között 
a választók véleményének időről időre történő számbavétele nélkül kell (lehet) 
dönteniük valamennyi fontos kérdésben. A választókat meghallgatni szükségtelen, 
ez „csak nehezíti”, s „összezavarja” a döntéshozatalt. Vagyis a demokrácia kon
vencionális „mérsékelt”, sőt helyenként „elitista” képviseleti formáját követik.

-  A gyakran hiányzó lakossági partícipáció másik fő oka az előzőnél nehezebb, 
fájdalmasabb kérdés: a társadalmi rétegek többsége nem is kíván beleszólni a köz
ügyekbe, gyakran még az őt közvetlenül érintő kérdésekbe sem. Elsősorban azért 
nem, mert az egyenlőtlen létfeltételek hatására a helyi társadalom rétegeinek szük
ségletei, igényszintje kényszerűen eltérő preferenciákba rendeződik. A preferencia- 
rendszerben a politikai részvétel igényét a hiányos létfeltételek között élőknél mész-



Szociológiai Szemle 1997/2. 165

sze megelőzi a mindennapi biológiai és civilizációs szükségletek kielégítésének 
prioritása (Utasi 1984).

A szükségletkielégítés ezen kényszerű sorrendjétől a helyi társadalmak 
participációt elutasító rétegeinek többsége csak abban az esetben tér el, ha nagyon 
fájdalmas, már-már elviselhetetlen egyenlőtlenség nyomorítja. Ilyenkor jórészt szél
sőségesen radikális, esetenként agresszív megnyilvánulásokkal jelzi elégedetlensé
gét.

Ahhoz, hogy a participációt folyamatosan igényelje valamely társadalmi csoport, 
nagyobb gondoktól mentesen kell élnie, akkor megjelenhet életvitelében a közügyek 
intézésének igénye, a helyi képviselők, helyi vezetők ellenőrzésének szükséglete. A 
súlyos gondokkal, életfeltételi hátrányokkal élő ember csak abban az esetben lép fel 
a közügyek intézésének igényével még az őt sértő ügyek esetében is, ha olyan mé
lyen megbántottnak érzi magát, hogy elviselhetetlennek tartja helyzetét. Ez az igaz
ságtalanság-érzés ilyenkor egy időre „felrúgja” a mindennapi szükségletek és tevé
kenységek természetes hierarchiáját. A társadalom többségét felölelő, nagyobb gon
doktól mentesen élő széles középosztályok nélkül így a demokrácia végül is megva
lósíthatatlan (Arisztotelész 1984).

Vizsgálatok igazolták, hogy jelenleg legfeljebb a társadalom ötödé él olyan élet- 
feltételek között, amelyek az intellektuális igényekkel, szükségletekkel párhuzamo
san nagyobb esélyt adnak arra, hogy kialakuljon bennük a közügyek feletti ellenőr
zés, beleszólás vágya, igénye a tudatban, majd a praxisban (Utasi 1991).

Ilyen körülmények között a parlamenti és az önkormányzati választásokkal az 
országos hatalmi körbe bejutott politikai elit csakúgy, mint a helyi önkormányzatok 
vezetői könnyűszerrel kiiktathatják akár a többség véleményét is, és nagymértékben 
a vezetők erkölcsi belátásától függ, hogy élnek vagy visszaélnek hatalmukkal. Jól 
jelzi ezt néhány közvélemény-kutatási eredmény a közelmúltból, amelyek szerint a 
társadalmat képviselő mintából szinte mindenki másként voksolt, mint a politikai 
elit a parlamentben.

A városokban nagymértékben a helyi önkormányzat vezetőinek kezdeményező
készségétől függ, hogy döntési helyzetekben aktivizálják-e a lakossági participációt, 
és konszenzust akamak-e teremteni az eltérő életfeltételek között élő helyi társa
dalmi csoportok érdekei között. A helyi lakosság döntéselőkészítő participációjának 
növekedése nem kis mértékben az önkormányzati vezetők kvalitásaitól, a demokra
tikus vezetésről vallott nézeteitől, vezetési stílusától, végső soron a vezetői moráltól 
függ.
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Az önkormányzati vezetők demográfiai és társadalmi összetétele

Harminc település mintegy négyszáz helyi közigazgatási, önkormányzati vezetőjé
nek önkitöltéses kérdőíves felvétele alapján (N = 394, 1996) egy nemzetközi vizsgá
lat (New Democracy and Local Governance) magyar mintáját elemezve először azt 
kutattuk, hogy kikből lesznek legnagyobb eséllyel önkormányzati vezetők.

Korstruktúra

A helyi vezetőkből álló minta negyede képviselőtestületi tag a település önkor
mányzatában (N = 104, 26,5%). Polgármester vagy annak helyettese a minta tizede 
(N = 40,10,2%), más vezető pozíciót tölt be a polgármesteri hivatal apparátusában a 
válaszolók negyede (N = 111, 28,2%). Valamely politikai párt, politikai szervezet 
helyi képviselője a megkérdezettek töredéke ( N= 4, 1%), végül a településen egyéb 
vezető pozíciót lát el, s ennek alapján tagja az önkormányzaü testületnek a minta 
több mint negyede (N = 115, 29,3%).

A helyi vezetőkből álló minta korstruktúrája a társadalom közmegítélésének 
megfelelően az eltérő életkorhoz kapcsolódó presztízs-különbségeket jelzi. A 35 év 
alatti fiatalok ritkán kapják meg a vezetéshez szükséges magas preszüzst, emiatt 
közülük csak kevesen jutottak a helyi önkormányzatokban vezető pozícióhoz. A 
mintán belüli arány csak 8,7 százalék. Még a 36-40 évesek közül is keveset talá
lunk az önkormányzati vezetők között (10,9%). Emiatt összességében is csupán 
minden ötödik önkormányzati vezető 40 év alatti.

A legnagyobb a negyvenesek aránya a helyi hatalmat gyakorlók körében: az ön- 
kormányzati vezetők mintegy fele kerül ki közülük (47,6%). 50 év felett 60 éves 
korig, azaz többnyire az aktív munkából kivonulásig fokozatos a hatalomból kiszo
rulás-kivonulás tendenciája is, noha még minden negyedik helyi vezető ebből a 
kocsoportból rekrutálódik (24,4%).

A 60 év felettiekben, a magas életkor folytán gyakran gazdag tapasztalatokkal, 
sok szabadidővel rendelkező „öregek” tanácsában azonban a helyi közösségek már 
kevésbé bíznak, helyi vezetőként hasonló arányban számítanak rájuk (8,4%), mint a 
még tapasztalatlannak tekintett legfiatalabbakra.

A helyi vezetők korösszetétele leképezi az életkorral változó, társadalmi kon
szenzuson alapuló presztízs- és hatalmi trendet. Az ifjúkortól a középkorig emelke
dés, majd a negyvenes években egy évtizednyi stagnálás a „csúcson”, s az öregedés
sel kezdetben a presztízs és hatalom redukálódása, majd radikális csökkenése, végül 
eliminálódása következik be. A fiatal kor még nem biztosít elégséges presztízst a 
hatalomba kerüléshez, elsősorban a középkorúak és az idősebb középkorúak birto
kolják azt, majd a nyugdíjas korral együtt elolvad a foglalkozási presztízs, s ilyen
kor már csak kivételes esetnek tekinthető az is, ha valaki részt kap a helyi hatalom-
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ból. Az életkorral együtt járó biológiai különbség ezáltal társadalmi-hatalmi 
egyenlőtlenségként jelenik meg a helyi vezetői hatalom dimenziójában.

Nők és férfiak a helyi vezetésben

A biológiai különbség hatalmi-participációs társadalmi egyenlőtlenséggé transz
formálódását tükrözi a nők és férfiak arányának különbsége is a helyi vezetők kö
zött. A vizsgált mintában kétszer annyi a férfi (66,9%), mint a nő (31,3%), s ez 
még így is kedvezőbb arány, mint az országos vezető pozíciókban. Ennek egyértel
mű oka, hogy a helyi irányításhoz kötődő, az országos vezető pozícióknál kisebb 
hatalmat könnyebben rábízza a közmegítélés „még nőre is”, míg az országos irányí
tó pozíciókat már csak elvétve.

Ugyanakkor a nőknek a férfiakénál általánosan alacsonyabb társadalmi értékelé
sét egyebek mellett az jelzi, hogy a helyi vezetői hatalomból is elsősorban a kisebb 
döntési hatáskörökben számítanak az 6 munkájukra. így a polgármesterek és helyet
teseik a vizsgált helyi vezetőkből álló mintában 90 százalékban férfiak, ezzel szem
ben a polgármesteri hivatalok adminisztrációját végző, aprólékos munkát igénylő 
apparátusi vezetők között csaknem annyi a nő, mint a férfi (47,7%, illetve 52,3%).

A helyi képviselőtestület választott tagjainak is négyötöde férfi. A férfiaknál a 
házasok ébresztenek nagyobb bizalmat a választók és kiválasztók körében a vezető 
pozícióba kerülésre (a férfi helyi vezetők 94,3%-a házas), a nők esetében az 
egyedülállók nagyobb eséllyel válnak az önkormányzatok tagjaivá. Igaz, a teljes 
minta túlnyomó többsége házas (85%), ám a nem házas önkormányzati vezetőknek 
majdnem háromnegyede nő (71,2%-a).

A származási család ismertségével növekvő bizalmi töke

A vezetővé váláshoz hipotézisünk szerint kedvezőek lehetnek a széles körű lokális 
kapcsolatok, ismeretség, emiatt hasznos lehet a származási család helyi eredete. A 
család helyi kapcsolatai nagymértékben növelhetik a megválasztáshoz-kiválasz- 
táshoz szükséges bizalmi tőkét. A vizsgálati adatok azonban csak részben igazolták 
ezt a hipotézist: a helyi vezetőknek csak harmada született azon a településen, ahol 
megválasztották. Kétségtelenül egy újabb harmad közeli településről, tehát 
„leinformálható közelségből” származik, de még így is további egyharmad azoknak 
az önkormányzati vezetőknek az aránya, akik az ország valamely távoli településé
ről kerültek oda, ahol vezetővé választották őket.

Az is igaz, hogy nem egyformán szigorú a különböző önkormányzati pozíciók
ban a kiválasztás mércéje. így jobban „díjazták” a választók és kiválasztok az is
mertségből eredő bizalmi tőkét a polgármesterek és helyetteseik, valamint a pol
gármesteri hivatal apparátusi vezetőinek megválasztásakor. Közöttük minden má
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sodik az általuk irányított településről származott, megbízatásukhoz minden bizony
nyal jelentősen hozzájárult a családjuk ismertségéből eredő nagyobb bizalmi tőke is.

A diploma növeli a megválasztáshoz szükséges bizalmat

A magas formális iskolai végzettséget-műveltséget az adatok szerint alapkritérium
nak tekintették a választók és kiválasztok az önkormányzati vezető pozíció betölté
séhez. A minta több mint négyötöde diplomás (86,8 %), sokan tudományos fokozat
tal vagy egyetemi doktorátussal is rendelkeznek (15,3%). A hatalomba kerüléshez 
szükséges presztízshez tehát többnyire nélkülözhetetlen a diploma, s az azzal együtt 
járó értelmiségi-szellemi munkakör, pozíció. Az önkormányzati vezetők iskolázott
sági-műveltségi adatai megegyeznek az országos elitnél tapasztaltakkal. 
Idegennyelv-ismeretük is versenyképes az országos elitével: a minta csaknem har
mada (35%) egy idegen nyelven, ötödé (18,0%) pedig több idegen nyelven is képes 
kommunikálni (Utasi 1995).

A mintába került ökormányzati vezetők kétharmada vezetővé választását meg
előzően értelmiségi vagy más szellemi munkakörben dolgozott (67,1%), tizedük 
korábban is önkormányzati (tanácsi) tisztviselő vagy vezető volt (10,9%). Ez utóbbi 
adat a helyi önkormányzati vezető pozíciók relatíve kismértékű kontinuitására utal, 
rávilágít az e pozíciókban bekövetkezett jelentős fluktuációra.

A vezetők származási státusa és státus-mobilitása

Minden harmadik megkérdezett értelmiségi vagy más szellemi munkát végző apá
tól származott, következésképpen az önkormányzati vezetők kétharmadánál joggal 
tételezhető intergenerációs státusmobilitás, státusemelkedés.

A származási család helyi közéletiséget katalizáló mintáját tételezhetjük azoknál, 
akiknek apja, anyja vagy valamelyik idősebb rokona korábban az adott településen 
valamilyen vezető funkciót töltött be. A helyi vezetői-hatalmi pozíciók családi
rokonsági generációk közötti relatíve nagyszámú átörökítésére utal, hogy minden 
negyedik megkérdezettnek volt legalább egy ilyen elődje, illetve idősebb rokona 
(24,3%). Értelemszerűen a legnagyobb arányban a jelenlegi pozíciót megelőzően 
értelmiségi vagy helyi közigazgatási funkciót ellátók körében találhatunk olyan 
elődöket, akik vezető pozíciót töltöttek be valamikor a településen.
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Vezetők az eltérő nagyságú városokban

A mintába került harminc város az urbanizáltság, a fejlődési esélyek és a lélek- 
számmal mért településnagyság szerint differenciált. A városok önkormányzati ve
zetőinek összetétele is több szempontból különböző. A 30 települést az ott élő lako
sok száma szerint négy kategóriába soroltuk.

Megkülönböztettük a 10 000 fő alatti „apróvárosokat” (1), a 10 000-20 000-es 
„kisvárosokat” (2), a 20 000—40 000 közötti lékeszámú „középvárosokat” (3), és az 
ennél több lakosú megyeközponti településeket (4). A legkisebb települések kate
góriájából a megkérdezett vezetők negyede (24,6%) került a mintába, a 10 000- 
20 000 fős kisvárosokból harmada (35,5%). 20 000-40 000 lakosú középvárosok
ban önkormányzati vezető a minta közel negyede (22,6%), s végül a megyeközpon
tok, illetve megyei jogú városok irányítói adják a minta 17,3 százalékát.

A nagyobb településeken a diplomások nagyobb kínálatából választhatnak a he
lyiek, emiatt azt feltételeztük, hogy a kisebb lélekszámú településtől a nagyobb felé 
haladva egyre képzettebb önkormányzati testülettel fogunk találkozni. Ezt a hipo
tézist nem erősítették meg az adatok. Az, hogy az önkormányzati vezetők diplomá
sok legyenek, a város nagyságától függetlenül mindenhol elvárt követelmény. Sőt! 
Éppen a legkisebb lélekszámú városok csoportjában találtuk a vezetők iskolai vég
zettségének legmagasabb átlagát. (Igaz, a szórás-érték is itt volt a legmagasabb.) 
Vagyis a helyi önkormányzati pozícióhoz a legkisebb településen is többnyire meg
követelik a diplomát, ám ezekben a nagyobb lélekszámú településekkel összeha
sonlítva nagyobb eséllyel fordul elő alacsony iskolai végzettséggel rendelkező ön- 
kormányzati képviselő is.

Az önkormányzati vezetők iskolai végzettsége tekintetében a kisebb és nagyobb 
lélekszámú települések között kis különbség regisztrálható. Annál nagyobb a 
nyelvismeret vonatkozásában, s ez a különbség befolyásolhatja a település nemzet
közi gazdasági kapcsolatainak esélykülönbségét. A legkisebb lélekszámú városok 
önkormányzati vezetőinek fele, a megyeközpontokban a vezetők nem egészen har
mada tartozik azok közé, akik nem beszélnek idegen nyelven. A több idegen nyelvet 
beszélő vezetők pedig nagyvárosban kétszeres eséllyel találhatók (18%), mint az 
apróvárosokban (8%).

Mind az apák, mind az anyák foglalkozási státusára és iskolai végzettségére vo
natkozó átlagok azt jelzik, hogy a kisebb városok vezetői a nagyobb települések 
vezetőihöz képest alacsonyabb státusú, illetve alacsonyabb iskolai végzettségű
műveltségű családokban születtek.

Ugyancsak világos trendként kirajzolódik az, hogy a nagyobb városoktól a kiseb
bek felé haladva emelkedik az önkormányzati vezetők között a nők aránya. A ki
sebb település „kisebb hatalma” inkább megengedi a nők vezetővé választását, ese
tenként még polgármesterként vagy helyettesként is.
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A megkérdezettek közhivatalban töltött idejének hosszából arra következtethe
tünk, hogy a rendszerváltást követő legnagyobb változás, vezetőcsere a legnagyobb 
lélekszámú településeken volt, míg a legnagyobb mértékű kontinuitás a legkisebb 
településeken és a 20 000-40 000 lakosú városokban tapasztalható.

Felekezeti megoszlás

Az önkormányzati vezetők gyakorló vallásossága a rendszeres templomba járók 
arányával mérve alig különbözik az országosan reprezentatív adatoktól (15,0%). A 
legintenzívebb vallásgyakrolók a legkisebb és a legnagyobb lélekszámú városok 
önkormányzati vezetői.

Ugyanakkor a helyi vezetők felekezeti megoszlása eltérő az országos reprezenta
tív mintától. A semmilyen valláshoz sem tartozók aránya (18,6%) az önkormány
zati vezetők körében jóval magasabb. Bizonyára ezzel összefüggésben alacsonyabb a 
helyi vezetők mintájában a katolikusok (53,7%) és a reformátusok részaránya is 
(18,8%).

A helyi vezetőkre jellemző sajátos vallásarányokat tehát elsősorban az okozza, 
hogy relatíve sok vezető nem kötődik egyik valláshoz sem. A valláshoz nem tartozó 
helyi vezetők aránya a településnagysággal párhuzamosan növekszik, a megyeköz
pontok nagyvárosaiban már a vezetők több mint negyede (29,4%) vallotta magát 
vallásnélkülinek.

Pártszimpátia vagy függetlenséget legitimáló távolságtartás

Jelentős az önkormányzati vezetők között a pártokhoz nem kötődők, függetlensé
gükhöz e területen is ragaszkodók aránya, és azoké, akik még pártszimpátiát sem 
fogalmaznak meg: A megkérdezettek több mint harmada nem válaszolt arra a kér
désre, hogy melyik párthoz érzi közel magát (36,4%).

A választ adók túlnyomó többsége a felvétel időpontjában a koalíció valamelyik 
pártjával szimpaüzált (MSZP: 30,0%, SZDSZ: 12,5%), ezután rendre a KDNP 
(7,4%), az MDF (6,4%), Fidesz-MPP (5,1%), majd az FKGP (2,0%) következett a 
helyi vezetők által szimpatikusnak tekintett pártok rangsorában.

A legkisebb lélekszámú városok pártszimpátiát nyilvánít vezetői körében a leg
vonzóbb pártok az MSZP (33,0%), az MDF (10,3%) és az FKGP (5,2%). A KDNP 
a középvárosokban a legerősebb (10,2%), az SZDSZ (20,6%) és a Fidesz (7,4%) a 
legnagyobb lélekszámú településeken számíthat a legtöbb szimpatizáns támogatóra 
a helyi vezetők körében.
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A problémamegoldás vezetői stílusai

Az önkormányzati vezetőkről feltételezzük, hogy sokat tehetnek a lakosság demok
ratikus participációjának fokozása érdekében. Nem kis mértékben tőlük függ, hogy 
a lakosság beleszól(hat)-e a helyi döntések előkészítésébe.

A vizsgálat egyik kérdése a válaszkategóriák nagyon széles skáláját (19 válasz
variációt) felvonultatva arra várt választ az önkormányzati vezetőktől, hogy kikhez 
fordulnak abban az esetben, ha nehéz vezetői feladatot kell megoldaniuk, és a dön
téshez tanácsra, segítségre van szükségük.

A döntés-előkészítésben társként elsősorban megjelöltek között kiugróan magas 
aránnyal szerepeltek „a helyi önkormányzat apparátusának vezetői” (42,1%) és „az 
önkormányzati testület tagjai” (33,5%). Tehát az önkormányzati vezetők elsősorban 
az apparátuson belül és a lakosság választott képviselőinek bevonásával keresik a 
megoldás kulcsát. Nehéz helyzetekben dominánsan a képviseleti demokrácia kon
vencionális, „mérsékelt” vagy „elitista” vezetési módját preferálják.

Az iménti két kategórián kívül még említésre méltó, ám lényegesen alacsonyabb 
az elsősorban „közeli barátokhoz fordulók” (4,1%) és a „helyi civil csoportoktól, 
illetve üzleti köröktől, kamaráktól” tanácsot-segítséget várók (együtt 3,8%), vala
mint a „megyei vagy minisztériumi vezetők támogatásában bízók” (3,8%) aránya.

A megkérdezettek között kevesen fordulnának a helyi erőkön kívüliekhez segít
ségért. Ugyanakkor a helyben megjelöltek között is alig említik a demokrácia for
mális szervezeteit, egyesületeket, a pártok képviselőit.

A válaszokból következik, hogy a helyi közigazgatással járó súlyos gondok 
megoldásához elsősorban a lakosságot képviselő helyi vezetőkkel kívánnak tanács
kozni a megoldásról, bennük keresnek társakat, támogatókat, s nem remélnek -  
bizonyára nem is remélhetnek -  „felsőbb állami” támogatást. Ez mindenképpen 
változás a pártállami redisztribúciós szisztémában megszokott kijárásos helyi hata
lommal összehasonlítva. Másrészt azt is felfedik a válaszok, hogy a helyi lakosokat 
még az őket érzékenyen érintő fontos döntések esetén sem kívánják bevonni a dön
tés-előkészítésbe. A lakossági részvétel a helyi vezetők többségének tudatában első
sorban a négyévenkénti választásra korlátozódik. A település parlamenti képviselő
jére is alig építenek nehéz helyzetben. A súlyos helyi ügyek intézése-ellátása alól 
felmentett „dekoratív” funkciónak, pozíciónak tekintik a delegált képviselőkét.

A súlyos helyi gondokat elsősorban az önkormányzat „fizetett” apparátusi veze
tőinek és a helyben választott önkormányzati képviselőknek kell szerintük megol
daniuk. Sem lefelé, a választókra, sem fölfelé, a parlamenti delegátusokra, illetve 
központi állami szervek segítségére nem számítanak.

A kérdésre adott válaszokból úgy tűnik, hogy a választások közötti időben szinte 
kizárólag a helyi hivatal: az apparátusi vezetők és a választott képviselők döntenek 
a többséget érzékenyen érintő problémákról is. Sem a lakosság, sem a helyi párt
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szervezetek, egyesületek véleményét, tanácsát nem igénylik döntéseikhez a helyi 
vezetők. A döntéseket saját joguknak és felelősségüknek tekintik. A civil szerveze
teknek, egyesületeknek, pártoknak együttvéve is csak akkora a súlya nehéz döntési 
szituációkban, mint a vezetők közeli jóbarátainak.

Vezetői stílusok

Az előző információkat, változókat tovább elemezve kerestük a helyi vezetők prob
lémamegoldására jellemző tipikus utakat, a vezetői stílusokat, azok arányait.

(A differenciáláshoz az imént jelzett változókat használtuk. A már említett, 19 
válaszkategóriából képzett változóval azt mértük, hogy a problémák megoldásához 
az önkormányzati vezetők első-, másod- vagy harmadsorban kikre számítanak 
döntéseikhez támogatóként, társként a vezetésben.)

A nehéz helyzetekben támogatóként megjelölhető változókkal (19) készített 
klaszteranalízis alapján három jól elkülönülő problémamegoldó vezetői stílus kör
vonalazódott (1. táblázat).

1. „Technokraták" (62,8%)
(csak választott képviselőkre és az apparátusra építők)

A megkérdezettek kétharmada szinte kizárólag a vezetőtársak támogatásával kíván
ja megoldani a helyi közösséget érintő legnehezebb gondokat is. A helyi önkor
mányzati testületi megbízatással kapott képviseleti felelősséget és döntési jogot 
azonosnak tekintik. Ha mégsem tudnak önmaguk vagy képviselőtársaik közremű
ködésével dönteni, akkor -  mintegy végső megoldásként -  a „felsőbb szervekhez” 
fordulnak, betartva a tradicionális vezetői hierarchiát.

Korcsoportonként ez a vezetési stílus az átlagnál magasabb arányban jellemző a 
45 év alattiakra (68-72%-uk), inkább a nőkre (75%-uk), mint a férfiakra, s a veze
tő-pozíció szerint leginkább az apparátusi vezetőkre és a helyi politikai pártok- 
szervezetek képviselőire (74-75%-uk).

2. „Konszenzuskeresők” (28,2%)
(a helyi pártok képviselőire és a lakosság közvetlen részvételére egyaránt számítók)

A vezetők mintegy negyede vonja be nehéz döntéseibe a helyi pártvezetőket, számít 
támogatásukra, ugyancsak ők másoknál fontosabbnak tekintik ilyen esetben a la
kosság véleményének számbavételét, mérlegelését is. Az e csoportba tartozó vezetők 
döntéseit a demokratikus konszenzusra törekvés jellemzi.

Az átlagosnál gyakrabban alkalmazzák ezt a vezetői stílust a 46 év feletti vezetők 
(35-36%-uk), legkevésbé a 40 év alatti fiatalok (16-20%-uk). Az eltérő neműeket
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összehasonlítva a férfiak kétszeres arányban (33%-uk) alkalmazzák a probléma- 
megoldás ilyen módját, mint a női vezetők (19%-uk). A vezetői pozició szerint az 
átlagnál magasabb arányban élnek ezzel a polgármesterek és helyetteseik (33%-uk), 
s főként a városok képviselő-testületének nem apparátusi tagjai (39%-uk).

3. „Elitista-lobbysta” (8,9%)
(individuális csatornák prioritására építő vezetői stilus)

Megközelítőleg minden tizedik vezető nehéz feladatok megoldása előtt fő módszer
ként „négyszemközti” tárgyalásokba kezd a helyi üzleti körök és érdekcsoportok 
képviselőivel, a helyi vagyonos emberekkel, jóbarátokkal, ritkábban a település 
parlamenti képviselőjével. Ők a demokrácia formális keretei helyett fontos döntések 
esetén a jelesnek tartott személyek támogatásának megszerzését preferálják. Első
sorban informális kontaktusaikra és patrónusaikra építenek.

A legnagyobb arányban az idősebb középkorúak (46-50 évesek 15%-a) és a leg
fiatalabbak (40 év alattiak 12%-a) gyakorlatában találkozunk ezzel a stílussal. A 
férfi vezetők körében kétszeres az arány (11%-uk), mint a női vezetők között (6%- 
uk). A vezetői pozíciók tekintetében pedig leginkább a politikai pártok helyi vezetői 
(25%-uk), kevésbé a polgármesterek (10%-uk) és az „egyéb vezetők” (14%-uk) 
élnek ezzel a gyakorlattal.

A vezetői stílusok közül a lakossági participációt és az országos plurális politikai 
intézményrendszert egyaránt figyelembe vevő „koszenzuskereső” önkormányzati 
vezetők közé a megkérdezettek alig több mint negyede tartozik.

A legszélesebb kört a „technokraták” csoportja adja. A megkérdezettek mintegy 
kétharmada szinte kizárólag a megválasztott és kinevezett vezetőtársakra támasz
kodik a problematikus döntések előkészítésekor. Számukra a választással eldőlt a 
kompetencia és beleszólás kérdése: aki pozícióba került, annak feladata a döntés, a 
„nép/lakosság” joga és feladata a választás.

A „mértékadó helyi személyiségeknek” a vezetők csaknem tizede szán mindenki 
másnál fontosabb szerepet a döntések, nehéz problémák megoldásában. Ebben a 
vezetői stílusban az informális kapcsolatok, a baráti beszélgetések alapozzák meg a 
döntéseket. Nyilvánvalóan a lakossági participációnak itt is redukált a jelentősége a 
döntéshozatalban, de itt redukált a képviseleti demokráciáé is.
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A helyi lakosság érdekeit megosztó főbb dimenziók

Az önkormányzati képviselők nagy része nehéz elöntések előkészítésekor sem kíván
ja  bevonni a lakosságot, nem törekszik konszenzusra. Ugyanakkor az is igaz, hogy 
nehezen jöhet létre konszenzus és kicsi az esély a lakossági participációra ott, ahol 
a lakosság egyes csoportjai között mély érdekellentétek feszülnek.

A vezetésnek legalább valamelyes konszenzust el kell érnie, annak ellenére, hogy 
az egyenlőtlen életfeltételek esetenként egymás ellen fordítják a település lakóit.

A helyi vezetők véleménye szerint leginkább a vagyoni-jövedelmi-munkameg- 
osztási egyenlőtlenségek osztják meg településük lakóit (42,1%), ezután következik 
a „politikai nézetek különbözősége” (13,2%), majd hasonló arányban a „faji és et
nikai különbségek” (13,2%).

A lakosságot leginkább megosztó dimenziók között találjuk tehát a hierarchiku
san tagolt, rétegzett társadalmakra jellemző domináns egyenlőtlenségeket: a va
gyoni és a születéssel örökölt, természeti különbségekből adódó, társadalom által 
felerősített egyenlőtlenségeket.

A legtöbb etnikailag inhomogén társadalomban a faji és etnikai alapon történő 
megkülönböztetés nehéz gazdasági körülmények hatására felerősödik. A rendszer- 
váltást követő vagyoni differenciálódással párhuzamosan így többnyire erősödtek a 
helyi közösségekben az etnikai különbségre rakódott egyelőtlenségek is.

A politikai nézetekben meglévő különbségek helyi társadalmat megosztó hatása 
a rendszerváltást megelőzően jobbára csak látensen létezett, hiszen a „puha” dikta
túra nem tolerálta a politikai-ideológiai pluralizmust. Az eltérő politikai nézetek 
nyílt artikulációjára és konfrontációjára a rendszerváltás előtt aligha kerülhetett sor, 
így a lakosságot megosztó hatása is kevésbé juthatott felszínre. A rendszerváltást 
követően a többpártrendszerrel ennek lakosságot megosztó hatása helyenként 
ugyancsak felerősödött.

A kérdőívben felsorolt, a helyi lakosságot megosztó dimenziók közül a vezetők 
szerint kevés konfliktust okoznak az „idősek és fiatalok” közötti generációs különb
ségek. Nem osztják meg az önkormányzati vezetők szerint erősen a lakosságot a 
„felekezeti hovatartozás”, a „város és falu” különbségéből képződött települési 
egyenlőtlenség (városokban!), a „társadalmi származás”, valamint a település 
„őslakói és a betelepültek” közötti különbségek. Ezek -  jóllehet súlyos egyenlőtlen
ségek forrásai lehetnek -  a vizsgált városokban a helyi vezetők szerint ritkán éle
ződnek ki oly mértékben, hogy egymással szembefordítanák a helyi lakosság egyes 
csoportjait.

Az önkormányzati vezetők által megjelölt, a települések lakosságát megosztó 
dimenziókat jelző változókkal (12 változó) készített faktor-analízis a lakosságot 
megosztó három domináns értékstruktűrát rajzolt fel (2. táblázat).
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(Az első faktorba kerülne az önkormányzati vezetők által jelzett települések 
mintegy harmada, a másik kettőbe pedig tizede-tizede.)

A vagyoni-munkamegosztási egyenlőtlenség

Az első faktoron a legtöbb egyenlőtlenségi tényező magas értékkel szerepel, azon
ban közülük is kiemelkedik a vagyoni-munkamegosztási egyenlőtlenséghez köthető 
dimenziók hatása (képzettség, jövedelem, vezető-beosztott, fizikai-szellemi munkát 
végzők). Tehát a vagyoni-munkamegosztási egyenlőtlenség a legtöbb település ve
zetője szerint kiugróan erős megosztó tényező.

Ideológiai szembenállás

A második faktoron azok a változók jelennek meg magas értékkel, amelyek a poli
tikai és vallási nézetek különbségét felerősítve osztják meg a lakosságot. Magas 
ezen a faktoron az őslakók és betelepülők, valamint a politikai változást helyeslők 
és ellenzők szerinti megosztottságra utaló változók faktorértéke is. Vagyis mind
azon dimenziók hatása, amelyek valamilyen ideológiai-politikai érték mentén 
oszták meg a lakosságot. Ez a faktor azonban jóval alacsonyabb arányú, mint a va
gyoni dimenzió mentén strukturáló. Az ideológiai értékek megosztó hatása tehát 
létezik, de lényegesen kisebb eséllyel fordítja egymással szembe a települések lakos
ságát, mint a munkamegosztási-vagyoni helyzetből következő egyenlőtlenségek 
hatása.

Biológiai különbségekből eredő egyenlőtlenségek

A harmadik faktoron a születéssel-származással összefüggő, jórészt biológiai kü
lönbségekre rakódott társadalmi egyenlőtlenségek lakosságot megosztó hatása 
emelkedik ki (faji-etnikai különbségek, származási család, eltérő életkor). A relatí
ve alacsony faktor-arány arra utal, hogy országosan ugyancsak a vagyoni egyenlőt
lenség mögé sorolódnak ezek a tényezők. Ugyanakkor az is igaz, hogy a vizsgálati 
adatok szerint a települések több mint tizedében az etnikai különbségek és vagyoni 
egyenlőtlenségek összekapcsolódásának hatása mélyíti a szakadékot a települések 
lakosai között.

Végül is a legtöbb önkormányzati képviselő szerint a helyi társadalmat leginkább 
megosztó választóvonal -  megelőzve minden mást -  a vagyoni-munkamegosztási 
különbségekből következik. A társadalomban a növekvő vagyoni egyenlőtlenségek 
hatása nehezíti leginkább a lakossági csoportok közötti konszenzusteremtést, hátrál
tatja a lemaradó rétegek érdekeinek megjelenítését és a lakosság széles rétegeinek 
participációját. Ahol növekszik a megélhetésükért kényszerűen küzdők, nélkülözők
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aránya, ott szükségképpen gyengül, legalábbis stagnál a közéleti participációt 
igénylő lakosság aránya.

A helyi vezetők és a lakosság a demokrácia iskolájában

Az önkormányzati vezetők körében végzett vizsgálat igazolta, hogy a demokrácia 
csak a társadalom kisebbik része számára jelent participációt, beleszólást a helyi 
ügyek intézésébe. A túlnyomó többség a vezetők döntéseinek kiszolgáltatott, a de
mokratikus participáció számunkra kimerül a több évenkénti választás lehetőségé
ben.

A lakosság az önkormányzati vezetők választásakor fontosnak tekinti, hogy az 
őket képviselő leendő helyi vezetők műveltek, képzettek legyenek. Egyes pozíciók
ban emellett jelentős a származási család ismertségéből eredő bizalmi tőke is. A 
legnagyobb eséllyel a negyvenes éveikben járó, diplomás, házas férfiak kapnak bi
zalmat a választóktól. A nők jobbára csak a kis városokban és főként apparátusi 
„adminisztratív” funkciókban válnak vezetővé.

A lakosság véleményének folyamatos, időről időre történő számbavételére, a la
kosság bevonására a döntés-előkészítő munkába az önkormányzati vezetők alig több 
mint negyedénél találhatunk erőteljes igyekezetét. A vezetők többsége csak önma
gában és vezetőtársai „szakértelmében” bízik, a lakossági véleményt kiiktatva szinte 
kizárólag a „képviselőkkel” közösen készíti elő a többséget érintő nehéz döntéseket 
is. A vezetők mintegy negyede úgy hozza meg a lakosságot súlyosan érintő dönté
seit is, hogy „informális” tárgyalásokat folytat a helyi elitek tagjaival.

A lakossági participáció alakulása, fejlődése nagymértékben függ az önkormány
zati vezetőktől. A vizsgálati eredmények szerint a helyi közösségekben a vezetők 
demokratikus irányítással kapcsolatos praxisa döntően a demokrácia „mérsékelt” 
formájának követéséről tanúskodik. Hatalmuk a lakosság aktuális akaratától függet
len, limitálatlan döntési jog a választott időszak végéig. Az önkormányzati vezetők
nek csupán negyede értelmezi „radikálisan” a demokráciát, azaz úgy, hogy neki szó 
szerint képviselőnek kell lennie, a lakosság és a helyi politikai erők véleményének 
szintetizálásával, konszenzusteremtéssel kell meghoznia a fontos döntéseket.

Az önkormányzati vezetők szerint az egyenlőtlen létfeltételek között élő lakos
sági csoportok közötti konszenzusteremtést leginkább a vagyoni-munkamegosztási 
különbségekből eredő egyelőtlenségek gátolják. A vezetők jelentős része szerint ez 
komoly törést, érdekellentétet generál az általuk képviselt település lakosságának 
csoportjai között. A vagyoni-munkamegosztási egyenlőtlenségek mellett számotte
vők az etnikai és más származási-biológiai különbségekből adódó egyenlőtlenségek, 
valamint a politikai nézetek polarizáltságából származó különbségek okozta szaka
dékok is a városi lakosságon belül.



Szociológiai Szemle 1997/2. 177

A lakosságot megosztó jelzett dimenziók mentén alakuló egyenlőtlenségek gyak
ran összekapcsolódnak, felerősítik egymás hatását, és nagymértékben gátolják, 
hogy az önkormányzati vezetők építhessenek döntés-előkészítő munkájukban a la
kossági participációra, hogy bevonják őket a konszenzusteremtés nehéz munkájába, 
hogy „beültessék” őket a demokrácia iskolájába.

Mindazonáltal az önkormányzati vezetőket ez nem mentesíti a középosztályi er
kölcsi felelősség alól. A társadalmi egyenlőtlenségek erősödnek, így a lakosság de
mokratikus participációja a legjobb esetben is stagnál. Miként oldható fel -  leg
alábbis részben -  ez a súlyos feszültség? Egyetlen eszköze a társadalmi szolidaritást 
középosztályi erényként, a hatalmat szolgálatként vállaló helyi hatalom lehet. Te
kintettel a differenciált létfeltételekre és szükségletekre, jelenleg más kiút nem lát
szik.

Irodalom

Arisztotelész 1984. Politika, Budapest: Gondolat Kiadó

Böhm Antal 1993. The Hungary National Report. In: В. M. Jacob-K. Ostrowski-H. 
Teune (eds.) Democracy and Local Governance. Honolulu: Hawaii, 73-90.

Held, D. 1987. Modells o f Democracy. Cambridge: Polity Press

Holden, В. 1993. Democracy. In: W. Outhwaite-T. Bottomore (eds.) Twentieth- 
Century Social Thought. Cambridge: Blackwell, 142-146.

Kende Péter 1994. „Működik-e a demokrácia intézményrendszere Magyarorszá
gon?”. Politikatudományi Szemle, 4.

Márkus Mária 1992. A szükségletek politizálódása. Szociológiai Szemle, 3.

Szőgyi Lenke 1994. Demokrácia-értelmezések a helyi vezetők körében. In: Balogh 
István (szerk.) Törésvonalak és értékválasztások. MTA Politikai Tudományok 
Intézete, Budapest

Utasi Ágnes 1991. Az interperszonális kapcsolatok néhány nemzeti sajátosságáról. 
In: Utasi Á. (szerk.) Társas kapcsolatok. Budapest: Gondolat Kiadó

-  1995. A középosztályi életstílusok reprodukciója és új elemei. In: Róbert P.-Sági 
M.—Utasi Á.-Kovách I. A középosztályok nyomában. MTA PTI Budapest



1 7 8 Utasi Ágnes

1. táblázat
H a Ön mint vezető olyan helyzetbe kerül, hogy támogatásra van szüksége, 
kihez fordul leggyakrabban?

választható 1 . 2. 3.
kategóriák klaszter klaszter klaszter

m a g p o n t - é r t é k e k
a helyi pártvezetőkhöz .3571 0.972 .000

a helyi önkormányzati testület tagjaihoz .6250 1.3846 .2857

helyi újságokhoz .1875 .1498 .1143
magasabb szintű pártvezetőkhöz .2143 .0081 .0286
helyi önkormányzat apparátusvezetöihez .4643 1.2632 .8000
politikai mozgalmak helyi vezetőihez .0982 .0526 .1143

városi helyi civil csoportokhoz .3750 .5020 .2000
megyei, minisztériumi közigazgatási vezetőkhöz .1161 .7166 .3429
helyi üzleti körök, érdekcsoportok vezetőihez .1518 .1579 1.6571

helyi szakszervezetekhez .0357 .1296 .2000
a város lakóihoz 1.5536 .0607 .0571
helyi etnikai, nemzetiségi csoportokhoz .0000 .0243 .0000
egyházi vezetőkhöz .0268 .0364 .0000
településfejlesztési szervezethez .0268 .0121 .0000

helyi szegényekhez .0000 .0121 .0000
helyi vagyonos elithez .0000 .0081 .4857

közeli barátokhoz .1696 .3117 .8571

par lamenti képviselőkhöz .0804 .2996 .6000

helyi apparátus tagjaihoz .0893 .5547 .1429

mintaarány 28% 63% 9%

Az egyes klaszterek elnevezése:
1. klaszter: konszenzuskeresők
2. klaszter: technokrata
3. klaszter: elitista-lobbysta
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2. táblázat
Mennyire osztják meg az alábbi különbségek városának lakóit? 
(A faktoranalizis 3 domináns faktora )

különbségek 1. faktor 2. faktor 3. faktor
vagyoni ideológiai biológiai

idósek-fiatalok .54298 .30577 -.20085
képzettség .72794 .13998 .18251
jövedelem .67660 .10909 .15955
hit-vallás .02975 .71621 .10407
politikai nézetek .32812 .59824 .08306
város-falu .32261 .35569 .05703
vezetők-beosztottak .68584 .04338 .21285
társadalmi származás .33076 .06094 .69894

faji-etnikai .12151 .18284 .80089

őslakosok és betelepülők -.04273 .59445 .36360

társadalmi változást követelők és ellenzők .36808 .57901 -.06261
fizikaiak és szellemiek . 69130 .21429 .20399

mintaarány 32% 9,6% 9,1%





KÖNYVEK

Johan Heilbron: The Rise of Social Theory, Cambridge:
Polity Press, 1995 (első, holland nyelvű kiadása: 1990)

Heilbron fiatal, a Bourdieu-iskolához közel álló szociológiatörténész. Több figye
lemre méltó cikke után publikált első könyve az évtized legjelentősebb szociológia
történeti könyvei közé tartozik -  de e ponton rögtön meg kell állnunk. Heilbron a 
könyv bevezetőjében leszögezi, hogy az eszmetörténet, a tudományelmélet, a tudo
mánytörténet és a tudományszociológia közti mesterséges határ ma már eltűnőben 
van. Könyve értékét épp az adja, hogy nem zavartatja magát e mesterséges és irre
leváns diszciplináris szempontok által, tehát nem szociológiatörténész a szó kon
vencionális értelmében. Azért képes a többoldalú megközelítésre, mert kutatási 
gyakorlatában is felül tud emelkedni az intemalista/extemalista dichotómián, azon 
a dilemmán, hogy a tudomány fejlódését/változását belső tényezők vagy a külső, 
társadalmi feltételek határozzák-e meg. Ezt a dichotómiát ugyan már régen megha
ladottnak deklarálták, de nem sok olyan munka van, amely érdemben meg tudott 
szabadulni tőle. Heilbron Bourdieu fogalmi apparátusát hívja segítségül, de szuve
rén kutató lévén el tudja kerülni a nem mindig egyértelmű és pontos bourdieu-i 
fogalmak csapdáit.

Az extemalista/intemalista dilemmától nehéz mindaddig megszabadulni, amíg 
valaki magától értetődőnek veszi a diszciplináris kereteket, amíg a történetben nem 
lát mást, mint a tudás „természetes” diszciplináris tagozódásának a kibontakozását. 
Ez a megközelítés spontán módon intemalista, amit csak egy durva extemalizmus, 
az „érdekek” és „materiális” tényezők kiemelése ellensúlyozhat. Heilbron a szocio
lógiának mint szaktudománynak a megjelenését nem tartja a tudománytörténet im
manens céljának. Enyhén evolucionista sémája szerint a tudománytörténetben há
rom szakaszt lehet elkülöníteni: nagyjából a 19. század elejéig tartott a prediszcip- 
lináris szakasz, az az időszak, amikor nem diszciplínákkal, szaktudományokkal van 
dolgunk, hanem „műnemekkel” (intellectual genres); a 19-20. század a diszciplí
nák korszaka, s napjainkban kezdődik (az inter-, multi- és transzdiszciplináris kuta
tások szaporodásával) a posztdiszciplináris korszak. A prediszciplináris szakasz 
tudományát nem szaktudósok, hanem írók (men of letters) művelik, akadémiákban 
és tudós társaságokban szerveződik, a diszciplináris korszak szereplői a szaktudó
sok és műhelyei az egyetemi intézmények. A posztdiszciplináris szakaszról
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Heilbron történész létére érdemben nem beszél. Ebben a megközelítésben az 
intemális és extemális elemek, a tudományos kijelentések és az intézményi formák 
elválaszthatatlanok. Heilbron az elméleteket az intellektuális mező vagy forma 
(intellectual field or intellectual regime) részeként elemzi, magukat a mezőket pe
dig autonómiájuk, differenciáltságuk foka szerint különíti el egymástól.

Alig jutott túl az olvasó a bevezetésen, s már tudja, hogy a könyv címe félreveze
tő: Heilbron igazán alaposan csak a francia társadalomelméletet elemzi, néha kite
kintve a brit fejleményekre. Mentsége az, hogy a változás sehol sem volt olyan fo
lyamatos, mint Franciaországban. Ez ugyan ellenérv is lehetne a könyv koncepció
jával szemben (Heilbron a szó értékelő értelmében tipikusnak tartja a francia fejlő
dést, amelyet ugyanolyan joggal lehetne kivételesnek tartani), de az elemzés minő
sége feledteti a fenntartásokat.

Jellegzetes francia sajátosságnak tűnik az, hogy a társadalomelmélet mint 
„műnem” a morálfilozófián belül bontakozott ki, távol a politikaelmélettől és poli
tikai tudományoktól -  olyan sajátosság ez, amely napjainkig befolyásolja Francia- 
országban a szociológia, a gazdaságtan és a politológia (rossz) viszonyát. Heilbron 
figyelmeztet arra, hogy a morálfilozófia vagy „morális tudományok” a diszciplínák 
kialakulása során eltűntek a színről, történetüket nincs aki számon tartsa. A disz
ciplináris szempontból írott történetek szükségképpen hiányos képet rajzolnak, 
ezért nem értjük világosan a 17-18. század történéseit.

A moráltudományok keretében kialakuló „műnem”, a társadalomelmélet az aka
démiák és szalonok közegében kelt életre. Az akadémiák és szalonok történetét nem 
kell Heilbronnak felfedeznie, hiszen sokat írtak róluk. A társadalomelmélet francia- 
országi kibontakozása szempontjából két dolog fontos: egyrészt az, hogy a tudóso
kat az akadémiák, amelyek megszerezték maguknak a tudományos minőségről való 
ítéletmondás privilégiumát, megszabadították a középkori egyetemi pedantériától, 
és közelebb hozták őket a kézművességhez és az empirikus tapasztaláshoz, másrészt 
az, hogy részben az akadémiákkal szemben, az udvar és a szalonok világában ki
alakult a „szellem” (esprit) jellegzetes kultúrája, amely a specializált tudással szem
ben az ékesszólást és az eleganciát értékelte magasra. A társadalomelmélet és ezen 
belül a jellegzetesen franciának tartott pozitivista gondolkodás e mezők erőterében 
kezdett kialakulni, nagyobbrészt mint az uralkodó „műnemekkel” szembeni „ellen
hagyomány”, a szellem kultuszával szemben a komoly kutatást preferáló törekvés.

Heilbront -  a szokásos eszmetörténettel szemben -  nem egyes, valami okból ki
válónak vagy jelentősnek tartott szerzők gondolatainak rekonstrukciója érdekli, 
hanem a „mezők” működése. Ebből a szempontból a „filozófus” és a vele rokon 
„irodalmár” (hőmmé de lettres) figurája lesz fontos számára: ők hordozzák ugyanis 
azt a racionalista, elvilágiasodott, de nem szcientista kultúrát, amelyben a 
„morálfilozófia”, a szokásokról, szenvedélyekről, érdekekről való okoskodás teret 
nyert. A tradicionális elmélettörténetek vagy eszmetörténetek hősei, például
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Montesquieu vagy Rousseau ezen a ponton lépnek színre Heilbronnál. 
Montesquieu-t Heilbron szerint alapvetően az foglalkoztatta, hogy mi a szerepe a 
„nemzeti szellemnek”, „általános szellemnek” (esprit générale) az államok történe
tében. A „társadalom” és „társadalmi” (social) fogalmának kidolgozásában pedig 
Rousseau-nak jut kulcsszerep: nála a társadalom (s nem az emberi természet) a 
morálisan rossz forrása, ezért kell a társadalmat megváltoztatni, s ezért kell tanul
mányozni. Heilbron szerint ezen a ponton jelent meg a társadalomelmélet.

1775 körül változás következett be: a „szellem” általános kultúrájával szemben 
egyre nagyobb presztízsre és végső soron befolyásra tett szert a tudós, a kutató. A 
forradalom és a napóleoni rendszer Heilbron szerint felgyorsította ezt a változást: 
szétrombolta a szalonok világias, de a specializálódással ellentétes kultúráját, fel
számolta az akadémiák rendszerét. Jól ismert a forradalmi és napóleoni korszak 
tudomány- és oktatáspolitikája, az alakuló természettudományok favorizálása. 
(1800 körül Párizs volt a világ legjelentősebb tudományos központja.) Heilbron 
kiemeli, hogy ennek következtében a világiasság, amely 1775 előtt a szellemi élet 
fontos kérdése volt, már nem volt igazi probléma, a felvilágosult „filozófus” figurá
ja eltűnt, irodalom és tudomány szövetsége megszűnt, új és politikailag is jelentős 
kulturális hasadás jött létre a szépművészetek és a tudományok között. A szemanti
kai változások, a tudás egyes ágainak jelölésére kialakult új szavak is jelezték, hogy 
a 19. század elején megjelentek a diszciplínák.

Heilbron szerint a társadalomelméletben Condorcet volt a változások elindítója, 
ő  és utódai új szavakkal kísérleteztek: társadalmi matematikáról, társadalomtudo
mányról, embertudományról (science de Г hőmmé) beszéltek, de nemcsak a szavak
ról volt szó. A társadalomelmélet szempontjából ennek a csoportnak (Condorcet, az 
„ideológusok”, Say, de ide számítja Saint-Simont is) nagyobb a jelentősége, mint az 
eszmetörténeti művekben bővebben elemzett Montesquieu-nek és Rousseau-nak, 
ezért Heilbron is nagyobb figyelmet szentel nekik. Condorcet törekvése a társada
lomtudomány matematizálására, Cabanis kísérlete, aki a fiziológiában látta az új 
humán tudomány alapjait, jelezte a szándékot a társadalomelmélet „tudományo- 
sítására” (scientization).

A társadalomelmélet kibontakozása szempontjából az igazán eredeti és centrális 
figura Comte volt. Heilbron az ő esetében mintha megfordítaná az intézménytörté
neti és intellektuális elemzés viszonyát: itt (a könyv utolsó harmadában) a szellemi 
teljesítmény elemzése áll az előtérben. A szociológiatörténetek általában nem ked
velik Comte-ot: erre elég alapot látszik adni spekulatív fejlődéselmélete, pedantériá
ja, önmaga jelentőségének a túlbecsülése, patologikus vonásokat mutató személyi
sége. Heilbron is kritikus Comte teljesítményeivel szemben. Pozitivizmusát nem 
tartja igazán eredetinek, szociológiáját, a három stádium törvényét nem igazán 
meggyőzőnek. A szociológia, amelynek nevet adott, egyetemi tudomány lett, a po
zitivizmus a filozófián belül komoly jelentőségre tett szert, de Comte hatását mind
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két esetben elhanyagolhatónak tartja. Comte azért jelentős, mert ő dolgozta ki elő
ször a tudomány történeti és differenciális elméletét: vagyis Comte művéből 
Heilbron épp azokat az aspektusokat emeli ki, amelyeket a szociológiatörténetek -  
Comte-ot dilettánsnak tartva -  mellőzni szoktak. Comte volt az első, aki -  a bioló
giai felismerésekre támaszkodva -  szakított azzal az illúzióval, hogy létezik egysé
ges tudományos módszer (s ez fontos, piég ha ahhoz vezetett is, hogy kategorikusan 
tagadta a matematikai módszerek használhatóságát a szociológiában). Felismerte a 
tudományok (tárgyuk bonyolultságától függő) kognitív különbözőségét. A tudomá
nyos heterogenitás felismerése miatt tekinthető Comte tudományképe igazán törté
netinek. Ebből a tudományképből a tudományok önállósága következett -  az a 
diszciplinarizálódás, amely épp Comte születése idején bontakozott ki, s amelynek ő 
volt a legszínvonalasabb elméleti elemzője.

Heilbron könyvének utolsó, Comte-ot elemző része önmagában is megáll mint 
kismonográfia. Talán ezekben a fejezetekben mutatkoznak meg leginkább Heilbron 
történetírói kvalitásai: a kiteijedt anyagismeret, az értelmezett gondolatok világos 
és áttekinthető bemutatása, az átgondolt és következetesen érvényesített koncepció.

Heilbron más tudománytörténészekhez hasonlóan könyve zárómondataiban azzal 
igazolja létét és munkáját, hogy az a társadalomtudósok kollektív önértelmezését 
segítve új kérdések megfogalmazásához és elfelejtett problémák felismeréséhez ve
zethet. Ha igaz, hogy a tudományokban új, posztdiszciplináris korszak kezdetén 
vagyunk (és ezt nemcsak Heilbron állítja), akkor különös jelentősége lehet a disz
ciplínák történeti vizsgálatának. Nemcsak elfelejtett problémákat tudunk újrafo
galmazni, hanem felismerhetjük tudományos tevékenységünk eddig magától értető
dő és ezért soha nem reflektált alapjait is. Ebből a szempontból különös jelentősége 
van annak a ténynek, hogy a szociológia diszciplináris kezdetei olyan szerző mun
kásságában lelhetők fel, akinek igazi nagy teljesítménye nem is szociológiai, hanem 
tudományelméleti. Az igazi elméleti szociológia nem jöhet létre a tudásra való el
méleti reflexió nélkül -  ahogy ezt a klasszikusoktól, Marxtól, Durkheimtől és 
Webertől is megtanulhattuk volna.

Némedi Dénes



Leo Granberg és Jouko Nikkula (eds.):
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„A finnek parasztok!” -  mondta volt egyik kollégám, amikor a finnek, a finnség 
„mibenlétéről” faggattam. „Na jó, de honnan tudod?” „Látszik. Az evésükön, ahogy 
a villát fogják, ahogy a poharat a szájukhoz emelik, ahogy leülnek, felállnak, egy
szóval ahogy élnek.”

Ez a könyv arról szól, hogy a finnek nem parasztok. Már nem, vagy csak nyo
mokban. A tanulmányok arra a gondolati vonalra épülnek, mely szerint a 20. szá
zad elején a finn társadalom három nagy problémája, a munkáskérdés, a nemzeti 
kérdés és az agrárkérdés közül ez utóbbi miként oldódott meg, miként sike- 
rült/sikerülhetett a századelő nyomorúságos vidéki, fold- és erdőművelő állapotából 
mára -  sokaktól irigyelten -  prosperáló, „skandináv” jellegű társadalmat létrehozni.

Mielőtt rátérnénk a tanulmánykötet főbb megállapításaira, s egyben ismertetném 
a „siker titkát” -  legalábbis a szerzők olvasatában - , fontosnak tartom bemutatni azt 
a kontextust, melynek ismerete nélkül a kötet témáinak kijelölésében, az írások 
stílusában kifejezésre jutó szándékok nehezebben értelmezhetők. Meglátásom sze
rint itt három főbb tényezőre kell kitérnünk: a nemzeti identitásra, a társadalomku
tatói szerepre és a nemzetközi társadalomkutatói hálózatokhoz való kapcsolódásra.

A finnek nemzeti önképének egyik legfőbb eleme a periférikusság, illetve a par- 
venüség. Periférikusság a tekintetben, hogy az ország az európai fejlődési centru
moktól meglehetősen távol helyezkedik/helyezkedett el, a centrum-periféria köl
csönhatásban inkább mintaátvevő, mintsem mintaadó szerepet játszott. A 
„parvenüség” tárgyalása nem szakítható el a periférikusság gondolatától, azonban 
annyiban más irányultságú, hogy tartalmazza a „felzárkózás” momentumát. Egy
részt gazdasági értelemben (ti. a gazdaság teljesítménye eléri a finnek gondolkodá
sában centrumként számon tartott országokét), másrészt a civilizáltság értelmében, 
azaz a finnek mindennapi életvitele alapjaiban azonos a referenciaországokéval. A 
sikeres felzárkózásból eredő önbecsülés ugyanakkor együtt van jelen a gyors és 
ezért talán „alap nélküli” egyenrangúvá válás miatt érzett „újonnan jöttséggel”.

A kutató, a tudós társadalmi szerepére Finnországban rányomta bélyegét az ér
telmiségnek a finn nemzet létrehozásában, a nemzetállam intézményeinek kialakí
tásában játszott aktív, kezdeményező szerepe. Olybá tűnik, hogy Finnországban 
közmegegyezés uralkodik a tekintetben, hogy az iskola és különösen az egyetem az 
önálló nemzeti lét egyik alappillére, a nemzet boldogulásának záloga. E közmeg
egyezésre számot tartó vélekedés a társadalomkutató legfőbb szerepét abban látja, 
hogy a nemzet, a társadalom problémáira válaszokat keressen -  és persze találjon 
s így a társadalomalakítás folyamatába aktívan kapcsolódjék be.
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A nemzetközi társadalomkutatói hálózatokhoz való finn kapcsolódás nem tekint
hető ugyan új keletű jelenségnek, ám az utóbbi években tapasztalható egyfajta fel
lendülés a finn kutatók nemzetközi s különösen európai szerepvállalásában. E kez
deményező részvétel érezhető egyrészt a nemzetközi tudományos társaságok mun
kájához kapcsolódásban, másrészt a felsőfokú oktatás terén az egyetemisták 
peregrinációjának növekedésében. Az okok között nagy jelentőséget kell tulajdoní
tanunk az Európai Unió képzési és tudományos együttműködési programjainak 
mint lehetőségeknek, a finnországi kutatásfinanszírozás megváltozott preferenciái
nak (ti. a nagyobb volumenű, több, nemzetközi kutatói együttműködést felmutató 
pályázatok részesülnek előnyben), és a szovjet tömb összeomlását követő orientá
cióváltásnak, annak, hogy a baltikumi és az észak-orosz területek „megnyíltak” a 
finn kutatók előtt (persze itt fontos arra is utalni, hogy az Európai Unió északkeleti 
határvidékén uralkodó állapotok folyamatos figyelemmel kísérését a finn politika a 
csatlakozást követően fontos feladatának tartotta).

A Leó Granberg és Jouko Nikkula szerkesztette tanulmánykötet leginkább a 
„gyors felzárkózást” előidéző tényezők számbavételével kapcsolódik a nemzeti ön
kép kérdésköréhez. Nem véletlen, hogy a kötet második mondata szerint a 20. szá
zad elején „...az élet szegényes volt, a mi perspektívánkból gyakran primitívnek 
tűnő...”. Ugyanakkor a könyvet záró mondatok egyike már a jelenkor nagy becsű 
ideájáról, a telematikáról íródott: „...a vidéki telematikai projektek a parasztpoliti
kák valódi unokáinak tekinthetők”.

De a nemzeti önképről oly sokat eláruló (s egyben újraerősítő) „paraszt nagyapa 
és komputermániás unoka” metaforája mellett a finn társadalomkutató szerepe is 
újrafogalmazódik a könyvben. A tanulmányok ugyanis azt veszik számba, hogy 
miként oldódott meg a század első felében oly feszítő „agrárkérdés” Finnországban, 
ebben milyen szerepet játszottak a különböző eszmei irányzatok, s a mai vidéki tár
sadalmi problémákra milyen megoldások lehetségesek -  a társadalomkutató szerint.

A nemzetközi ismertségre és elismertségre törekvés megnyilvánul egyrészt ab
ban, hogy a mű nemcsak finn nyelven, de angolul is megjelent. E kétnyelvűség 
azért érdemes említésre, mert a nagyobb transznacionális kiadók -  üzleti megfonto
lások alapján -  kevésbé vállalják egy-egy, nem angol nyelvű ország társadalmát 
elemző kötet publikálását, s így -  amennyiben külhoni érdeklődésre is számot tartó 
műről van szó -  a helyi kiadókra, egyetemekre hárul az idegen nyelvű kiadvány 
elkészítésének feladata. Ugyanakkor a „nemzeti tudomány” művelése és a külhoni 
vitákhoz kapcsolódás igényei közötti konfliktusra utal a kötet nemzetközi fogadtatá
sa. Ray Abrahams a Sociologia Ruralisban közölt könyvismertetésében felrója a 
szerzőknek, hogy nem utalnak a finn vidéki társadalom átalakulását tematizáló, 
külföldi szerzők tollából született írásokra. A kötet szerzőinek elmondása alapján ez 
a tartózkodás szándékos volt: a nemzeti tudományos diskurzusban részt vevő kuta
tók nézeteire akartak reflektálni.
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A tanulmánykötet három, nagyjából azonos teijedelmű részre tagolódik: az első a 
paraszti állam kérdéskörét tárgyalja, a második a vidéki problémák jóléti állambeli 
jellegzetességeire összpontosít, a harmadik a jelenkorban, a Jóléti állam” időszakát 
követően felmerülő kérdéseket elemzi.

A kötet szerintem legfontosabb mondanivalója a címben is megjelenő „paraszti 
államhoz” kapcsolódik. Leó Granberg és Jouko Nikkula bevezető tanulmányukban 
azt a kérdést teszik fel, hogy mi volt annak a rendszernek a legfőbb jellegzetessége, 
amely időben a jóléti államot megelőzte, illetve a jóléti modell kialakítását előkészí
tette. A „paraszti állam” mint a jóléti modellt megelőző hegemón társadalmi pro
jekt több elemből tevődik össze. Meglátásaik szerint a „paraszti állam” létrejöttének 
alapfeltétele az agrárkérdésnek (a vidéki agrárnépesség nagy száma, életkörülmé
nyeik nyomorúságos volta, a vidéki munkaiehetőségek korlátozottsága, stb.) mint a 
legfőbb megoldandó társadalmi problémának a tartós jelenléte. Ugyanakkor az ag
rárkérdés kapcsán folyó politikai csatározásokból és a megoldásra javaslatot tevő 
elképzelésekből csak akkor születik meg a paraszti állam projektje, amikor a tör
vénykezésben testet öltenek e megoldási javaslatok, és az állami adminisztráció 
végrehajtja a törvényekben előírtakat. Hogy a paraszti állam tartósan, az 1930-as 
évektől az 1960-as évekig hegemón társadalmi projektnek számított Finnországban, 
abban közrejátszott az agrárnépesség magas aránya, illetve a politikai érdekképvise
letét zászlajára tűző erők meghatározó politikai jelenléte.

Noha a paraszti szerveződések a komoly kormányzati szerepet vállaló Agrárpárt
tól a kis helyi önképzőkörökig az élet legtöbb területén működtek és hatottak, a 
paraszti ideológia néhány főbb elemre osztható. A helyesnek tartott életvitel, a jobb 
élet elérésének útja a munkán, az istenhiten, s a közügyekben részt vevő aktív 
(állam)polgár eszményének való megfelelésen alapul. De fontos eleme a képzés, a 
folyamatos tanulás, az alkoholtól való tartózkodás és az egyenlőség eszménye.

A paraszti ideológia társadalomképét a szerzők mezőgazdasági fundamentaliz
musként értékelik. A paraszti gondolkodásban két főbb tényező jellemzi a társadal
mat: társadalmi osztályok nem léteznek a valóságban, csak gondolati konstrukciók, 
valós különbségek csak a város és a vidék között vannak. Míg az előbbi nem ren
delkezik fejlődési dinamikává!, és a vidék eltartottjaként kiszolgáltatott helyzetben 
van, addig a falu és a mezőgazdaság elválaszthatatlanul összefonódva alkotja a 
nemzet gazdasági és társadalmi alapjait.

Granberg és Nikkula meglátásai egybecsengenek más, a skandináv országok tár
sadalomfejlődését vizsgáló kutatókéival: a paraszti értékek és a paraszti fundamen
talizmus más régiókban (pl. Közép-Európában) is jelen volt a század első felében, 
ellenben skandináv sajátosság a paraszti ideológia hegemóniája ezekben az orszá
gokban.

A finn történelem legfontosabb szereplőjének a telepes parasztot tartó agrár
fundamentalizmus mind a szovjet típusú kommunista, mind a kapitalista társada



188 C site  A n drás

lomszerveződést elutasítja. Feltételezi a „harmadik út” lehetőségét, s a paraszti ál
lam projektje -  s ez egybeesik a szerzők meglátásaival -  e harmadik út megvalósí
tását jelentette.

Matti Peltonen tanulmánya a 19. század végi finn paraszti gazdaságok működé
sét elemzi. A mezőgazdaság üzemszerkezetére vonatkozó nézetekben, s különösen a 
családi gazdaságok (family farm) vizsgálatában egészen napjainkig uralkodónak 
tekinthető Harriet Friedmann felfogása, aki szerint a leginkább családi munkaerőt 
alkalmazó, a család tulajdonában levő földterületet saját gépekkel művelő speciali
zált üzemek (legalábbis a gabonaszektorban) versenyképesebbek a kapitalista elven 
szerveződő, bérmunkát alkalmazó üzemeknél. Ez a vélekedés a Magyarországon az
1990-es évek elején végbemenő kárpótlási és téesz-átalakulási folyamatok mögött is 
meghúzódott, s így különösen érdekes számunkra, hogy a finn példa miként tá
masztja alá a nézet helytállóságát.

Peltonen -  kissé szarkasztikusán -  utal arra, hogy a második világháborút meg
előző időszakra vonatkozóan a mezőgazdasági kisüzemeket szokásos paraszti gaz
daságoknak nevezni, ha viszont a világháborút követő kor mezőgazdaságát vizsgál
juk, akkor a kutatók előszeretettel beszélnek családi gazdaságokról.

A „family farm” ideológiában a paraszti gazdálkodás a második világháborút és 
különösen a századelőt megelőző időszakban úgy jelenik meg, mint alapvetően ön
foglalkoztatáson és önellátáson nyugvó, szoros rokoni-szomszédsági szálakon a 
helyi közösséghez kötődő termelési, fogyasztási és szocializációs intézmény.

Peltonen adatokkal alátámasztott érvelésében kétségbe vonja a fenti, ideologi
kusnak tartott meglátások helytállóságát, és azt bizonyítja, hogy a századelőn a finn 
paraszti gazdaságokban felhasznált munkaerő mintegy 60 százaléka bérmunka jel
legű volt, és helyi és kisebb körzetekre kiterjedő munkaerőpiacok működtek. De az 
önellátás shanini és friedmanni elképzelése sem állja meg a helyét a századelő 
Finnországában, hisz a paraszti gazdaságok (helyi, illetve távolabbi) piacra is ter
meltek, s például a századelő gabonaválságához gyorsan alkalmazkodtak: átálltak a 
nagyobb hasznot ígérő intenzívebb tejtermelésre. Peltonen szerint ugyanakkor a 
századelőtől csökkenni kezdett a paraszti gazdaságokban a külső munkaerő 
igenybevétele, és a nyolcvanas évekre -  legalábbis ha a munkaerőinputot nézzük -  
valóban családi farmokká váltak a paraszti gazdaságok. Mindez viszont szoros kap
csolatban áll egyrészt a gépesítés révén a mezőgazdasági termelés munkaerőigé
nyének csökkenésével, másrészt a földreformok és a városi munkahelyek számának 
növekedése eredményeként a helyi földnélküli, bérmunkás rétegek eltűnésével.

A 19. századi finn nemzeti ébredés, a fennomán mozgalom ideológiáját veszi 
górcső alá Ilkka Alánén. Meglátása szerint a parasztság a fennomán diskurzusban 
mint szabad, független, keményen dolgozó, gazdaságilag racionális, törvénytisztelő, 
makacs és patrióta parasztság jelenik meg, és mindezen tulajdonságok megléte az 
egyéni földtulajdonon alapul. A fennománia, az önálló finn nemzeti állam létreho
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zását előkészítő, a nemzetet mint közösséget kialakító társadalmi mozgalom ki
emelt, vezető helyet adott a parasztságnak. A 20. század földreformjai során a füg
getlenné vált finn állam, építve a fennománia, s egyben a finn nemzet igényeire, a 
fenti tulajdonságokkal rendelkező parasztok számát igyekezett szaporítani. Ugyan
akkor -  érvel Alánén -  a földreformok és a harmincas évektől eszközeiben kibővülő 
agrárpolitika igyekezett a befolyásos ipari proletariátus és a gazdák érdekeit 
egyezetetni. Az érdekegyesítés, kibővülve a fafeldolgozó ipar nemzetközi verseny- 
képességének biztosítását szolgáló intézkedésekkel, lehetővé tette az agrárpárt tar
tós politikai szereplését, és egyben hatást gyakorolt a jóléti társadalom későbbi ki
alakítására.

Leo Granberg a finn agrárpolitika változásait követi nyomon a kötet következő 
tanulmányában. A paraszti állam és a jóléti állam koncepcióját tovább pontosítva 
azt a kérdést teszi fel, hogy ha a paraszti állam kialakításában a mezőgazdasági 
problémák megoldása (földkérdés, jövedelmi különbségek, vidéki munkanélküliség) 
kapott prioritást, a jóléti állam kialakításában pedig a szociálpolitika, akkor a jóléti 
állam időszakában mi jellemezte a finn agrárpolitikát. Az egyes agrárpolitikai 
megoldásokat (jövedelemkiegészítés, nyugdíj, belső piac védelme stb.) elemezve 
bemutatja, hogy a hatvanas évektől kezdve az agrárpolitikában is érvényesült a 
Jóléti racionalitás”. Jóléti racionalitáson Granberg a gazdasági és társadalmi életet 
szabályozó normák körében végbement mély, minőségi változás eredményét, a 
polgárok társadalmi jogainak biztosítását megcélzó politikai magatartást érti. 
Meglátása szerint a jóléti racionalitás -  és az ennek „bázisán” kiépülő jóléti állam -  
megváltoztatja a társadalom működését, átstrukturálja azt. Fontos kiemelni, hogy 
Granberg a jóléti racionalitás uralkodóvá válását és „működését” csak akkor látja 
biztosítottnak, ha a politikai döntéshozók ez irányú törekvése legitim, a társadalom 
többségének egyetértésével találkozik. Egy ilyen társadalmi konszenzus esetén vi
szont érdemes azokat az értékeket, normákat, kulturális ethoszokat is megvizsgálni, 
amelyek kijelölik a releváns társadalmi problémákat, s egyben a megoldási javasla
tok milyenségét is meghatározzák.

A meghatározó értékeket, az ezeket képviselő politikai csoportosulásokat és az 
egyes alkalmazott politikákat egységben vizsgáló „politika projekt” elemzése alap
ján Granberg arra a megállapításra jut, hogy a 90-es években a jóléti állam projekt
je válságba jutott. Nem csupán azért, mert finanszírozhatatlan, hanem azért is, mert 
a jóléti állam alapját képző társadalmi érték-konszenzus felbomlott. Egyrészt a piaci 
verseny felsőbbrendűségét hirdető, másrészt pedig a környezeti értékek érvényesíté
sét zászlajukra tűző törekvések megjelenése kikezdte a jóléti állam projektje mögött 
meghúzódó társadalmi konszenzust. Hogy e két rivális „projekt-kezdeményezés” 
közül melyik válik hegemónná a kilencvenes évek átmenetiségét követően -  az 
Granberg vélekedése szerint is kérdéses.
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Ilkka Pyy és Pertti Rannikko a „vidéki jóléti állam” működéséről és a kilencve
nes években tapasztalható válságjelenségekről készítettek elemzést. A hatvanas 
évek második felétől kezdődően a jóléti állam kiépítése a vidéki, falusi térségekben 
egyrészt a helyben is elérhető szolgáltatások körének bővítését, másrészt a helyi, 
önkormányzati foglalkoztatás szerepének növekedését jelentette. A jóléti állam ki
építése -  a célokról és a helyes politikai megoldásokról uralkodó közmegegyezés 
mellett -  próba-hiba módszerrel ment végbe, azaz nem egyetlen, kétségbevonhatat
lan „tervet” követett. A kilencvenes évek elejére számos elmaradottabb térségben a 
helyi önkormányzatok által fenntartott szervezetekben (iskolák, egészségügy, idősek 
ellátása stb.) dolgozott a helyben foglalkoztatottak többsége, de más térségekben is 
jelentős tömegeknek (elsősorban nőknek) adott munkát a helyi, önkormányzati 
gazdaság. 1960-ban a „települési önkormányzati gazdaságban” 142 000 fő dolgo
zott, 1989-re ez a szám meghaladta a 460 000-t (Finnország népessége ekkor érte el 
az 5 millió főt). A kilencvenes évek elején viszont lényeges változás következett be 
az ország politikai és ideológiai „atmoszférájában”: hívószóvá a privatizáció, a libe
ralizáció és az európai integráció vált. A helyesnek tartott politikai irányok, az ál
lam szerepének újradefiniálása körül folyó vitákban, illetve magában a települési 
önkormányzatok működésének törvényi szabályozásában fontos helyet kapott a nem 
kormányzati, nonprofit szervezeteknek és az eredmény-orientált magánvállalkozá
soknak bevonása a helyi szociális ellátórendszerek működtetésébe. A szerzők 
megállapítása szerint a változások hatása legalábbis kétségesnek tekinthető. Igaz 
ugyan például, hogy a Finn Posta részleges magánosítása az állami támogatás 
csökkenését hozta, ám a kilencvenes évek elején több ezer (!) településen szűnt meg 
a postahivatal, és ezzel az amúgy is válság sújtotta vidékeken tovább romlottak az 
életkörülmények. De számos más eset is azt bizonyítja, hogy az állami kiadáscsök
kentési és magánosítási politika tovább növeli a területi különbségeket, ugyanakkor 
a kiadások lefaragása révén megtakarított összegek az állami kiadások csekély ré
szét teszik csak ki. Hogy a „helyi állam” finanszírozásában, működésében bekövet
kező változások eredményeként valóban hatékonyabbá válik-e a társadalmi ellátó- 
rendszerek működése, vagy csak egyszerűen a jóléti állam előtti időszak területi 
egyenlőtlenségeinek újratermelődése megy végbe, azt a szerzők még korainak tar
tották eldönteni.

A fentiekben részletesebben is bemutatottak mellett számos olvasásra érdemes 
tanulmányt foglal magába Leó Granberg és Jouko Nikkula válogatása. Olli 
Poropudas írása Yijö Ruutu, a neves politikus és tudós -  Urho Kekkonen mestere -  
nézeteit elemzi; Hilkka Vihinen a holland és a finn politikai pártok mezőgazdasági 
és vidékpolitikai programjait hasonlítja össze; Ari Aukusti Lehtinen és Pertti 
Ranikko tanulmányai az erdőnek a finnek életében betöltött szerepét, az erdő gaz
dasági jelentőségét elemzi; míg Jukka Oksa a -  hazánkban is megjelent -  
telecottag-ek, teleházak működését, a szolgáltatások fogyasztói körét vizsgálja.
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Ez utóbbi tanulmányokban a szerzők részletesen bemutatják, hogy a finn vidék 
az elmúlt ötven évben a föld- és erdőművelők által dominált vidékből sokszereplős 
gazdaságú és társadalmú vidékké vált. Ebben az átalakulásban a „parasztin” nyug
vó jóléti állam játszotta a központi szerepet. A kilencvenes évek változásaiban épp a 
jóléti állam működése, szervezeti megoldásai a leginkább érintettek, s az új, 
„hatékonyságon” és „vállalkozásbarátságon” alapuló társadalmi konszenzus vissza
térést jelent a „paraszti állam” időszakában preferált egyenlőségfelfogáshoz: az 
esélyek egyenlőségéhez.

A magyar érdeklődő számára meglátásom szerint két vonatkozásban lehet hasz
nos olvasmány a kötet. A paraszti állam és a jóléti állam projektjeinek koncepciója 
a szocialista és a posztszocialista állam projektkénti elemzéséhez adhat segítséget. 
Ugyanakkor a kötet elkészítése mint „vállalkozás” -  vagyis a nemzetközi szakiro
dalmat jól ismerő finn kutatók együttműködése és egy teoretikus koncepció közös 
kidolgozása -  irányt mutathat a tekintetben is, hogy miként lehet a helyi kontextus
ba illeszkedő, ám külföldön is figyelemre számot tartó meglátásokat produkálni.

Csite András





ABSTRACTS

Róbert, Péter:

Occupational Class Structure:
Theoretical and Methodological Problems

The present paper was written with the objective of calling attention to the need for 
revision, and if necessary, for possible transformation of the occupational 
classifications (groups of work, stratification models), used in Hungarian social 
science research. Social position (class, stratum, status group, socio-economic 
status) has prominent place among the variables used by social science surveys, the 
definition, operationalisation, and measurement of which is partly theoretical, and 
partly empirical task. In the case of measuring, social position, special emphasis is 
placed on works requirements like reliability, validity, international comparability, 
as it works as a basic background (explanatory) variable in the majority of 
statistical data and of researches.

The paper wishes to lay foundations of such a research which would primarily 
perform the revision and modification of the occupational categories presently used 
in social statistics. The Hungarian practice of social sciences shows that it is 
expedient to use such categories based on broad professional consensus in respect of 
social position, which meet the requirements and needs of statistical grouping as 
well as of other social science researches. For the future research, the paper surveys 
the theoretical and methodological questions related to the definition of social 
position, and argues that social position must be measured by a classification 
containing a finite number of categories, based on occupation (place occupied in 
the division of labour), and a few related features of the labour market and of 
employment. Its development is a task for empirical research, the basis of which is 
also summarised by the paper.

Róna-Tas, Akos-Böröcz, József:

Continuity and Change in the Bulgarian, Czech, Polish and Hungarian 
Business Elites after State Socialism

This paper argues that, despite the apparent dissimilarities of the transformation 
paths taken by the four societies after the collapse of state socialism, the process of 
economic elite selection has been strikingly similar. These strong and nearly
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uniform mechanisms link an individual's past to his or her present and tie the 
collective pre-state-socialist and state socialist past to a collective present.

Szalai, Erzsébet:

Systemic Change and the Conversion of Power

The Hungarian elites have undergone curious metamorphoses since the surfacing of 
the structural crisis of state socialism in the 1980s, primarily appearing in the 
shape of economic tension. It is primarily the transformations of the technocracy of 
the late Kádár period which are decisive among them. The possession of symbolic 
capital is a basic condition of retaining the positions gained within the political, 
economic and cultural elites towards the completion of systemic change, which 
guarantees the conversion of the three basic types of capital defined by Bourdieu as 
social, economic and cultural, into one another. The power structure that has 
emerged can be described with the help of Max Weber’s terminology as an estate 
having class features.

Vedres, Balázs:

Bank and Power. The Place of Banks in the Web of Contacts 
o f the Big Hungarian Companies

There is an increasing interest in the contemporary Hungarian social scientific 
literature in the possible power of banks and bankers. The question of bank -  power 
implies the giving up of the image of the independent firm, so I think that a 
relevant empirical answer to the question needs an analysis of the interfirm 
relations. To trace the possible power of banks over large corporations I have 
analysed the network of interlocking directorates of the largest one hundred 
Hungarian firms and the banks. The relation of banks and firms can be 
characterised largely as a matter of constraint. The banks are connected with less 
profitable companies, that possibly have bad loans. According to the models of 
centrality there is no evidence that the banks are more central than firms, so we 
cannot state, that the banks have power. Apart from this there is a bank centrality, 
if we control for other factors. This means that being a bank possibly means power, 
but the other characteristics, such as revenue and indebtedness suppress this effect.
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Bindorffer, Györgyi.

Ethnic Groups Live in Their Language.
Identity, Representation of Language and Culture in a Swabian Village in Hungary

One of the main characteritics of ethnic minorities in Hungary, among them of 
ethnic Swabians, is their bilinguqlism and biculturalism. These groups having lived 
in Hungary for more hundred years have learnt Hungarian and internalized some 
elements of the different Hungarian culture. That way they developed a special kind 
of cultural identity which is open both in ethnic and national direction.

In case of ethnic minorities in Hungary the culture and language of the majority 
has strong impact on the ethnic culture and mother tongue. As a consequence 
minorities loose their language, they are on the best way to loose their ethnic 
culture, too. All these facts show towards ethnic assimilation. Accepting the 
necessitiy and unavoidableness of changing language, however, Swabian ethnic 
groups does not want to disapper as communities and strive for their ethnic survival 
with their cultural representation.

In my research in Dunabogdány I have investigated this changing process with 
special interest on in- and outgroup influences, on changing social and cognitiv 
values. It is widely said and believed that transition in Eastern Europe and in 
Hungary stopped homogenization of cultures and opened ways towards a revival of 
ethnicity and ethnic nationalism. In the advaced stage of assimilation of ethnic 
minorities in Hungary process of homogenization could only be slowed down but by 
no means stopped. Besides their assimilated everyday profane way of life, however, 
Swabian and they can manifest it through their sacred ceremonies and tradition.
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Pál, Eszter:

Herbert Spencer and the Evolutionary Theory in Social Science

The paper ventures to give a comprehensive presentation of Spencer's evolutionary 
theory. It analyses the changes of the general concept of evolution from his early 
understanding, stressing the growth of heterogeneity towards his later idea which 
brings the growth of integration into the foreground. Spencer's views on the 
development of the society are also dealt with. In respect of Spencer's social 
typology the paper justifies the fact that it cannot be fitted into a uniform 
evolutionary scheme.

Utasi, Agnes:

Democratic Participation and the Morals of Authority

The needs of the (local) society are forcibly arranged into different preferences 
under the influence of the unequal conditions of existence. In the system of 
preferences the demand for participation in democratic public life is inevitably 
preceded by the satisfaction of daily biological and civilizational needs.

As a result, and as a consequence of the lack of broad strata of the middle 
classes, today the democratic participation of the majority of the society is limited 
only to voting and the demand for a share in public affairs, for the continuous 
control of MPs and for making them report back to the electorate do not figure in 
their way of life. In fact a social group may participate in public life and may 
demand participation only if its members live free of major difficulties.

Under the present conditions of social inequalities existing in respect of needs it 
largely depends on the ethical attitude of the elected leader how far he/she would 
use, or abuse his/her authority. Whether following the radical form of democracy, 
he/she would feel it his/her duty as the 'representative' of the community, to get 
acquainted and to 'force out' the opinion of the population before important 
questions, or, following the moderate form of democracy, he/she would consider 
his/her mandate as total authority between two elections.

Starting from the above hypothesis, the paper uses the data base of an empirical 
survey conducted among urban local government leaders and studies the 
composition of those leaders. It differentiates the three dominant leadership styles 
with the help of a multivariable analysis. The paper studies the sequence of 
dominant inequalities which, according to the experience of leaders of local 
governments, generates grave differences of interest and thus makes approaches to 
the divergent interests of strata difficult, together with the assertion of leadership 
styles creating consensus and demanding the participation of the population.
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TANULMÁNYOK

Orthmayr Imre

MÓDSZERTANI INDIVIDUALIZMUS

1

A „módszertani individualizmus” és „módszertani kollektivizmus” szembeállítása a 
század első évtizedeinek terméke, és e század derekán vált felkapott vitatémává. 
Régi társadalomelméleti ellentétnek adott új fogalmi keretet, melynek kidolgozása 
elsősorban a korai módszertani individualisták -  Max Weber, Ludwig von Mises, 
Friedrich von Hayek, Karl R. Popper és J. W. N. Watkins -  érdeme.

A megkülönböztetés laza kontúrjai ma már közismertek. A módszertani 
kollektivizmus az úgynevezett kollektív fogalmak („népszellem”, „nemzet”, 
„állam”, „társadalmi struktúra”, „osztály”, „szervezet” stb.) köré építi a társadalom- 
tudományi elemzést, az egyéneket és cselekedeteiket pedig elméletileg másodren
dűvé fokozza le. A módszertani individualisták szerint viszont a kollektív fogal
makkal jelölt makroszociológiai összefüggések csak az emberi cselekvésre vissza
vezetve érthetők meg.

A fenti meghatározás pontosabbá tételére később teszek kísérletet. E kísérlet, 
mint látni fogjuk, nem lesz túl sikeres: pontos jelentések helyett jelentések zűrza
varába ütközünk. Ennek okát abban látom, hogy bár a két fogalom menthetetlenül 
gyűjtőfogalom és csak laza heurisztikát nyújt a kutatás számára, mégis úgy kezelik 
őket, mintha kidolgozott álláspontot és pontos metodológiát kínálnának. így alakult 
ki az a felemás helyzet, hogy míg a módszertani individualizmus szellemében 
kutató társadalomtudósok -  például Herbert Simon, Albert Hirshman, Mancur 
Olson vagy Thomas C. Schelling -  kimagasló eredményekkel gazdagították 
újabban a társadalomtudományt, addig a módszertani individualizmus fogalmi tisz
tázására vonatkozó metaelméleti vizsgálódások meglehetősen kezdetleges szinten 
rekedtek meg. Nem csoda tehát, hogy az előbb említett szerzők nem nagyon hival
kodnak a módszertani individualista címkével.

A két kifejezésben talán csak a „módszertani” szó jelentése egyértelmű, de az is 
csak negatív értelemben. Elsődleges funkciója valószínűleg nem is az azonosítás, 
hanem a kizárás. A „módszertani” megkötés azt hivatott jelezni, hogy az 
„individualizmus” és „kollektivizmus” e kifejezésekben nem a szokásos normatív -
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azaz politikafilozófiai vagy etikai -  értelemben szerepel, hanem az elméletalkotás 
módjára vonatkozik. Az úttörő szerzők némelyike azonban rögtön el is mosta e fris
sen megvont határt. A „politikaelméleti” és a „módszertani” individualiz
mus/kollektivizmus konceptuális megkülönböztetését Hayek és Popper rögtön 
relativizálta azzal, hogy szétszakíthatatlan elméleti összefonódást vélt felfedezni 
köztük. Szerintük ugyanis a módszertani individualizmus (vagy kollektivizmus) 
szükségképpen politikaelméleti individualizmust (vagy kollektivizmust) von maga 
után.

2

Jón Elster imponálóan tömör meghatározást ad a módszertani individualizmusról: 
„Azt a tant értem ezen, amely szerint minden társadalmi jelenség (szerkezetük és 
változásaik) elvileg megmagyarázható oly módon, hogy a magyarázat kizárólag 
egyénekre (tulajdonságaikra, céljaikra, vélekedéseikre és cselekedeteikre) történő 
hivatkozást tartalmaz” (Elster 1985: 5).

A meghatározás -  minden eleganciája ellenére -  sok tekintetben elnagyolt. Elő
ször is elmulasztja az általa meghatározott álláspont pontos körülhatárolását. Mivel 
a definíció által módszertani individualizmusnak nevezett felfogás csak egyik tagja 
a rokon álláspontok kiterjedt családjának, ezért a pontos azonosításnak tartalmaznia 
kellene a legközelebb álló változatok leválasztását, a definíció tartományából tör
ténő kizárását. Ez az eljárás a kirekesztő demarkáció.

A kirekesztő demarkáció mellőzése, persze, praktikus szempontból jól indokol
ható: megkíméli a szöveget a módszertani individualizmus körüli tengernyi vita 
tartalmi és terminológiai komplikációitól. S az is felhozható mellette, hogy egy jó 
definíciónak nem feltétlenül része a kizárásos meghatározás, hiszen ha sikerült 
pontosan megadni egy fogalom jelentését, akkor fölösleges hozzátenni, hogy mit 
nem jelent.

Ennek az indoklásnak van egy gyenge pontja. Még ha a módszertani individua
lizmus és a vele rokon felfogások tartalmuk alapján jól elkülöníthetők is egymástól, 
ettől még sokféle preszuppozíciós vagy implikációs viszonyban állhatnak egymás
sal. Vagyis, még ha A állítás mást jelent is, mint B, ezzel összeegyeztethető, hogy A 
teljesülésének nélkülözhetetlen előfeltétele vagy szükségszerű velejárója В 
teljesülése. Ilyen esetekben A és В fogalmi megkülönböztetése csak részlegesen jel
lemzi logikai kapcsolatukat.

Elster definíciójának van egy másik fogyatékossága is: a belső demarkáció 
elmulasztása. Még ha eltekintünk is attól, hogy az egyéni tulajdonságokra, véleke
désekre és cselekedetekre sokféleképpen lehet, mint végső evidenciákra hivatkozni, 
akkor is nyitva marad a kérdés, hogy mely tulajdonságok, vélekedések és 
cselekedetek jöhetnek szóba. A definíció nem mond semmit arról, hogy az emberi 
cselekvés mely összetevői (genetikus vagy kulturális, emotiv vagy kognitív, ráció-
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nális vagy irracionális komponensei) pályázhatnak az idézett definíció által igényelt 
kitüntetett magyarázóerőre.

A definíció harmadik problematikus része, hogy a benne foglalt oppozíciós de- 
markáció irreálisan szűkre szabja a módszertani individualizmus határait. A pusz
tán individuális ismérvekre hivatkozás követelménye alapján ki kellene zárnunk a 
társadalomtudományi magyarázatok explanansából a társadalmi korlátokra, az 
interakciós helyzetek szerkezetére és ehhez hasonlókra történő hivatkozást. Elster 
saját elemzései bizonyítják, hogy ez nem kívánatos, sőt értelmesen nem is kivite
lezhető. Ebből viszont az következik, hogy definíciója rosszul határolja el az általa 
képviselt nézetet az ellentététől.

Az említett problémák részletes kifejtésére a következő pontokban teszek kí
sérletet. E problémákat azonban távolról sem tekintem sajátosan az Elster-féle defi
níció fogyatékosságainak. Az egész kérdéskör olyan problémáiról van szó, ame
lyeknek nemhogy jó megoldásuk nincs, de pontos azonosításuk sem kecsegtet biztos 
sikerrel. Hovatovább az is kérdéses egyébként, hogy beszélhetünk-e egyáltalán 
Elster-féle definícióról. A tőle idézett definíció ugyanis a módszertani individua
lizmus egyik legelterjedtebb, standard meghatározása. Alig megkülönböztethető 
tőle például Popper alábbi definíciója: a módszertani individualizmus „az a fontos 
tan, amely szerint minden társadalmi jelenséget, s különösen minden társadalmi in
tézmény működését mindig az emberi egyének döntéseinek, cselekedeteinek, atti
tűdjeinek stb., eredményeként kell megérteni és sohasem elégedhetünk meg olyan 
magyarázattal, amely az úgynevezett kollektivumokra (államokra, nemzetekre, 
fajokra stb.) hivatkozik” (Popper 1966, II: 98).

3

Ebben a pontban a módszertani individualizmus kirekesztő meghatározásának és 
belső demarkációjának egy-egy lehetséges változatát mutatom be. A két példa elég 
jól tagolt és világos ahhoz, hogy a feladat elvégezhetőségének megnyugtató érzését 
keltse. A következő pontban azonban bővítem a figyelembe vett szempontok szá
mát, miáltal ez az áttekinthető kép majd némiképp zavarossá válik.

A módszertani individualizmus tétele azt írja elő a társadalomkutatás és elmé
letalkotás számára, hogy a mikroszintű jelenségeknek kell elsődlegességet biztosí
tani a makroszintűekkel szemben. A két szint közötti elsődlegességi reláció azonban 
igen sokféle lehet. A módszertani individualizmus Watkins-féle meghatározását 
elemezve (amely ugyanolyan típusú, mint Popper és Elster definíciója) Arthur 
Danto a mikroszint kitüntetett jellegének -  többek között -  (1) ontológiai, (2) logi
kai és (3) magyarázó értelmét különbözteti meg (Danto 1985: 265-268). Szerinte a 
módszertani individualizmus e három nézet közül csak az utolsót képviseli, vagyis 
csak magyarázó értelemben tulajdonít kitüntetett szerepet az emberi egyéneknek az 
úgynevezett társadalmi individuumokkal szemben. (A „társadalmi individuum”



6 O rthm ayr Imre

Danto jellemzése szerint olyan -  nyilván a logikai szubjektum értelmében vett -  
„individuum”, amely részei között emberi egyéneket is tartalmaz.) A három állás
pont a következő tételekben összegezhető.

(1) A társadalmi világban kizárólag emberi lények léteznek; az egyénfeletti „tár
sadalmi individuumok” nem valóságosak.

(2) A „társadalmi individuumokról” szóló mondatok logikailag függnek az em
beri egyénekről szóló mondatoktól. (Vagyis a társadalmi jelenségekről megfogal
mazott állítások elvileg mind lefordíthatóak emberi egyénekről szóló állításokra, 
sőt, csak ilyen fordítás révén adható meg szabatos jelentésük.)

(3) A társadalomtudományokban a végső magyarázatok mindig kizárólag az em
beri viselkedés terminusaiban adhatók meg.

Danto elemzései nyomán megkülönböztethető a mikroszint elsődlegességének 
két további értelme is: (4) a verifikációs és (5) az ismeretelméleti prioritás tétele.

(4) A társadalmi rendszerek különféle tulajdonságait egymással összefüggésbe 
hozó törvényjellegű kijelentések csak úgy támaszthatók alá, ha az emberi egyénekre 
vonatkozó megfelelő állításokat sikerül verifikálni.

(5) A megismerés számára közvetlenül csak az emberi egyének viselkedése adott, 
és a „társadalmi individuumok” „viselkedésére” vonatkozó bármely ismeretünket 
csak innen nyerhetjük, közvetett módon.

A fenti öt tétel közül tulajdonképpen csak az utolsónak van közvetlen 
módszertani implikációja, hiszen csak ebből következik valamilyen előírás a társa
dalomkutatás által követendő eljárásokra vonatkozóan. E tételből ugyanis az követ
kezik, hogy a társadalomtudósnak az emberi egyének cselekedeteinek leírásával kell 
kezdenie vizsgálódásait, s minden további, magasabb szintű állítását erre kell 
alapoznia. A módszertani individualizmussal azonosított tétel -  a harmadik -  ezzel 
szemben a szó szigorú értelmében véve nem módszertani jellegű. Valójában egy 
szubsztantív elméleti általánositás normatív átfogalmazása. A kérdéses elméleti 
általánosítás azt tartalmazza, hogy a makroszintű változásokat mindig mikroszintű 
események idézik elő. Hogy e magyarázó általánosítás miért lett éppen 
„imódszertani” individualizmusnak keresztelve, az nyilván nagyrészt konvenció 
kérdése. Ha indokokat keresünk, akkor ilyeneket találhatunk: „A »módszertani« 
terminus itt az elméletalkotásról és a kutatás menetéről alkotott nézetekre utal, 
olyan dolgokat foglal magába, mint a magyarázatok megalkotása, a fogalmak kia
lakítása és átalakítása, és az adatok gyűjtése. ... A módszertani individualizmus a 
magyarázatokra vonatkozik” (Levine-Sober-Wright 1987: 68-69).

Tegyünk kísérletet ezután a fent elhatárolt módszertani individualizmus belső 
tagolására. Elsőként a Popper által elutasított, de módszertani individualizmusáért 
megdicsért, és Danto által is a módszertani individualizmus egyik változataként 
számba vett (3a) pszichologizmus kíván említést. Tulajdonképpen furcsa, hogy a 
módszertani individualizmus szószólói szinte csak ennek az egy, általuk többnyire 
elutasított módszertani individualista álláspontnak adtak önálló nevet. Kritizálnak 
egyébként egy másik régi felfogást is, amely szintén nem vonható ki a módszertani
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individualizmus fogalma alól, nevezetesen a konspirációs magyarázat sémáját. Ez 
maga is alesete egy tágabb álláspontnak, amelyet én (3b) intencionalizmusnak 
neveznék. Elstcr maga sem általában a módszertani individualizmus, hanem egyik 
további válfaja, a (3c) racionális döntések elmélete mellett kötelezte el magát. A 
módszertani individualisták végül nagy jelentőséget tulajdonítanak a társadalom- 
tudományi magyarázatokban az emberi cselekedetek nem szándékolt következmé
nyeinek. Ezt az álláspontjukat -  jobb híján -  (3d) kontra-intencionalizmusndk ne
vezhetjük.

A módszertani individualizmusnak ez a belső felosztása némiképp ad hoc és 
távolról sem kimerítő. Az egyes terminusok mögött meghúzódó álláspontokat, s 
ezek néhány további alesetét az alábbiakban igyekszem jobban megvilágítani.

(3a) A pszichologizmus legrövidebb, szinte már tautologikus meghatározását 
Danto nyújtja: „a társadalmi individuumokra vonatkozó tényeket az emberi 
egyénekre vonatkozó pszichológiai tényekkel magyarázhatjuk meg” (Danto 1985: 
270). Popper definíciója alig mond többet, s mégis többet mond a kelleténél, 
amennyiben összemossa a „pszichologizmus” és az „intencionalizmus” álláspontját: 
„a pszichologizmus fő tétele az a tan, mely szerint mivel a társadalom az egymásra 
ható emberi szellemek terméke, így a társadalmi törvények végső soron visszave
zethetők pszichológiai törvényekre, hiszen a társadalmi élet eseményei, s köztük 
konvenciói is, az egyes emberek szelleméből fakadó motívumok eredményei” 
(Popper 1966, II: 90). A pszichologizmus feloldása az intencionalizmusban azért 
félrevezető, mert a pszichologista elméletek egyik legmarkánsabb vonása épp az, 
hogy az emberek tudatos indítékait és célkövető cselekedeteit a cselekvő által isme
retlen és ellenőrizhetetlen pszichológiai folyamatokra vezetik vissza, vagy azokkal 
helyettesítik.

Joseph Agassi magán a pszichologizmuson belül is több irányzatot különböztet 
meg:

(3aa) Tradicionális pszichologizmus: az a felfogás, amely szerint a létező társa
dalmak kimerítően megmagyarázhatók kizárólag a fizikai körülmények és egy 
olyan pszichológia -  nevezetesen az emberi természet -  segítségével, amely egya
ránt jellemző minden egyes egyénre (Agassi 1987: 136).

(3ab) Vulgárpszichologizmus: „A tradicionális pszichologizmussal szemben, 
mely túl kevés eszközt nyújt a társadalmi jelenségek magyarázatához, a vulgár
pszichologizmus túl sok eszközt javasol. Megengedi, hogy egyéneknek tulajdonít
sunk minden olyan vonást, melyekkel az a társadalom rendelkezik, amelybe 
tartoznak. Nemcsak ad hoc, de tarthatatlan is ez az elképzelés, mivel megengedi, 
hogy egymásnak ellentmondó jellemvonásokat tulajdonítsunk az egyéneknek, azért, 
hogy megmagyarázhassuk az egymással összeütközésbe kerülő intézményeket, az 
intézményi konfliktusokat és az egyéb nem kívánatos társadalmi jelenségeket. A 
vulgárpszichologizmus hívei például a munkanélküliséget azzal magyaráznák, és 
magyarázták, hogy a munkások lusták” (Agassi 1987: 130).
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(Зас) Induktivista pszichologizmus: az a javaslat, hogy „mielőtt bármely 
társadalmi jelenség magyarázatára kísérletet tennénk, egyszerűen össze kell gyűjte
nünk megkülönböztetés nélkül minden ténybeli információt az összes egyénről, aki 
része annak a társadalmi helyzetnek, amelyben a jelenség előfordult, és amikor már 
elegendő információval rendelkezünk róluk, akkor a társadalmi helyzetet ezáltal 
megismertük és a kérdéses jelenséget megmagyaráztuk. A javaslat értelmében, 
ahhoz, hogy a munkanélküliséget megérthessük, sokkal többet kell tudnunk a mun
kásokról, munkáltatóikról, szervezőikről stb” (Agassi 1987: 140).

(3b) Intencionalizmus: az a magyarázó általánosítás, mely szerint egy társadalmi 
jelenség azért fordul elő, mert valaki így akarta. Ezt az álláspontot Thomas Sowell 
így bírálja: „Néhány esemény valóban az elért cél megvalósítására irányuló célszerű 
tevékenység eredménye, de az az általános előfeltevés, hogy ennek így kell lennie, 
nem más, mint »animisztikus tévedés«” (Sowell 1980: 97).

Az intencionalizmus különböző válfajai abban térnek el egymástól, hogy milyen 
típusú cselekvőket, illetve milyen típusú cselekedeteket ruháznak fel, feltétlen cél
elérő képességgel. A történetfilozófmi és társadalomelméleti irodalomban külö
nösen három változat vált ismertté.

(3ba) Konspirációs magyarázat. Fő exponensei a francia felvilágosodás 
képviselői („uralkodók és papok ármánykodnak mindenütt”) és a vulgármarxisták 
(„az uralkodó osztály manipulál mindenütt”). Popper definíciója: „E nézet szerint 
egy társadalmi jelenség magyarázata abban áll, hogy kiderítjük, milyen embereknek 
vagy embercsoportoknak állt érdekében a jelenség előfordulása (ez az érdek gyak
ran rejtett, amit még fel kell tárni), és ki tervezte és szervezte meg -  titokban -  az 
előidézését” (Popper 1966, II: 94). Popper így folytatja: „A társadalomtudományok 
céljáról kialakított eme felfogás -  természetesen -  abból a hibás elméletből ered, 
amely szerint bármi történik is a társadalomban -  különösen olyan események, 
mint háború, munkanélküliség, nyomor, szűkösség, vagy bármi, amit az emberek 
törvényszerűen elutasítanak -, az néhány hatalommal bíró egyén és csoport köz
vetlen tervezésének az eredménye. ... El kell ismerni, konspirációk valóban előfor
dulnak. De a szembeszökő tény -  amely a konspirációk előfordulása ellenére is cá
folja a konspirációs elméletet -  az, hogy e konspirációk közül végül is csak kevés 
sikeres” (Popper 1966, II: 95).

Bár tulajdonképpen a következő pontba tartozna, ide kívánkozik egy megjegyzés. 
Noha a fenti értelmezésben a konspirációs magyarázat a módszertani individua
lizmus egyik változata, néha mégis inkább a módszertani kollektivista koncepciók 
közt a helye. Például olyan esetekben, amikor egymást nem ismerő emberekből álló 
nagycsoport (osztály, nemzet, a fejlett világ) alkotja az összeesküvés szubjektumát, 
ami ezekben az esetekben fiktív kollektív szubjektum (Vö. Levine et al. 1987: 74).

(3bb) A világtörténelmi személyek elmélete. Az előbbi elmélettel szemben, amely 
hol individualista, hol kollektivista formát ölt, a világtörténelmi személyek hegeli 
koncepciója egyetlen elméletben ötvözi a módszertani individualizmus és
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módszertani kollektivizmus ismertetőjegyeit. Az elmélet módszertani individualista 
összetevője: néhány kivételes ember olyan kreativitáspszichológiai tulajdonságokkal 
-  például rendkívül erős, egy célra irányuló akarattal -  rendelkezik, amelyek segít
ségével korszakalkotó cselekedetek végrehajtására képes. Az elmélet módszertani 
kollektivista összetevője: e kivételes személyek valójában a világszellem céljainak 
öntudatlan végrehajtói (Hegel 1979: 69-77).

(3bc) Az intencionalizmus egy harmadik válfaja a mindentudás és  szuperra
cionalitás  lehetőségének hallgatólagos feltevésére épül. E felfogás szerint nem a ha
talom és nem is a kiválasztottság, hanem a megfelelő ismeretekre épülő racionális 
tervezés juttathatja olyan előrelátás birtokába a cselekvőt, amelynek segítségével 
szándékai szerint meg tudja valósítani céljait. E felfogást Hayek bírálja szenvedé
lyesen, szinte minden munkájában. A társadalom szándékos alakításához szükséges 
tudás szerinte nemcsak azért elérhetetlen, mert a társadalmi tények végtelen nagy 
száma és a társadalmi viszonyok roppant bonyolultsága meghaladja az emberi elme 
feldolgozó képességét, hanem azért is, mert e tudás legfontosabb elemei helyzet- 
fuggőek, s így elvileg lehetetlen, hogy egyazon elmében együtt megférjenek (mint 
ahogy az is lehetetlen, hogy ugyanaz az ember álljon a telefonvonal vagy a csere
aktus mindkét oldalán).

(3c) A racionális döntések elmélete. Első pillantásra könnyen összetéveszthető 
általában az intencionalizmus és specifikusan a szuperracionalizmus elméletével. 
Mindkét összemosás hibás.

Annyi mindenesetre igaz, hogy a „racionális választás” sémája az intencionális 
m agyarázat egyik -  talán legfontosabb -  alesete. Az egyéni viselkedés intencionális 
magyarázata annak kimutatása, hogy az egyén azért viselkedett meghatározott 
módon, mert így akart valamilyen célt elérni (Elster 1983a. 70). Fontos észrevenni 
azonban, hogy az effajta magyarázatok explananduma az egyéni cselekvés, nem 
pedig a cselekvés által előidézett világállapot. Vagyis az „intencionális magyarázat” 
nem implikálja az „intencionalizmus” előbb említett hibáját, hiszen azt nem 
tartalmazza, hogy a cselekvő valóban el is érte céljait, vagy ha elérte is, nem voltak- 
e cselekedetének egyéb -  általa utólag felismert vagy fel nem ismert -  hatásai.

Az intencionális cselekvő az alternatív cselekvési lehetőségek közti választás 
során a világról meglévő valós és vélt ismeretei alapján mérlegel: a cselekvés 
végrehajtása előtt eldönti, hogy mely cselekedettel mozdíthatná elő leginkább 
céljait. Az intencionális magyarázat erre a döntésre vezeti vissza a cselekvés 
végrehajtását. A döntést előkészítő mérlegelés p e r  defmitionem  tartalmazza a racio
nalitás bizonyos elemeit, nevezetesen a célok, a vélekedések és az alternatívák 
konzisztens rendezésének és megfeleltetésének követelményét -  még akkor is, ha 
adott cselekvők mérlegelései e követelménynek csak fogyatékosán tesznek eleget. A 
célok és alternatívák efféle racionális megfeleltetésének formális összetevőit és ide
ális formáit kutatja a racionális döntések elmélete.
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A racionális döntések elmélete maga sem egyetlen elmélet, hanem elméletek egy 
családja. Még azt sem könnyű megmondani, mi az a néhány közös alapfeltevés, 
amelyet a megközelítés minden képviselője elfogad. A legalapvetőbb kérdésekben 
mindenesetre nagyok a nézetkülönbségek. Például abban, a) hogy a különböző cse
lekvési helyzetekben milyen választás vagy milyen mérlegelési stratégia racionális; 
b) hogy a racionális mérlegelés elméleti modelljei miféle magyarázóerővel bírnak: 
vajon az emberek által ténylegesen követett (csak épp a tudós által nehezen for
malizálható) gondolati eljárásokat, avagy a köznapi cselekvő által csak többé- 
kevésbé megközelíthető, ideális mintákat írnak le; c) hogy minden emberi cselekvés 
közös alapszerkezetéhez tartozik-e a racionális választás, vagy csak az egyik fontos 
cselekvésfajtát jellemzi; d) hogy a különböző tevékenységszférák közti eltérések le
hetővé teszik-e, hogy a cselekvés racionális jellegének minden szférára közös krité
riumai legyenek; e) hogy a racionális döntés előfeltételez-e meghatározott emberi 
motívumokat (pl. önzést), vagy bármilyen motiváció-készlettel összeegyeztethető; j) 
hogy az emberi irracionalitás szembeszökő és gyakran tömeges esetei vajon eleve 
kívül esnek-e az elmélet hatókörén, vagy -  mint „racionálisan indokolt irracio
nalitások” -  ezek is magyarázhatók az elmélettel.

A fenti problémák némelyike pszichológiai témákat is érint, ami arra utal, hogy 
a racionális döntések elmélete és a „pszichologizmus” viszonya többféleképpen 
értelmezhető. A kézenfekvő értelmezés ugyanis az lenne, hogy egymást kizáró meg
közelítésekről van szó: az egyik a formális, személytelen kalkulusok világában 
mozog, a másik viszont a személyes erőkkel és attitűdökkel foglalkozik. Másrészről 
viszont a racionális döntéssel történő magyarázat érvényessége nyilvánvalóan 
pszichológiai előfeltételekhez kötött -  erre Olson (1971: 108) is utal, Donald 
McIntosh (1969: 117-132) pedig szisztematikus kifejtését nyújtja. Végül pedig 
ötvözhető is a két megközelítés, ahogy Elster teszi, amikor a racionalitás szabályait 
sértő magatartásmódokat elemzi (Elster 1983Ó).

(3d) Kontra-intencionalizmus. Bár az „intencionalizmus” elvileg eleget tesz a 
módszertani individualizmus követelményének, az irányzat teoretikusai -  más meg
fontolások alapján -  mégis elutasítják. De mit javasolnak helyette? Az intencionális 
magyarázat ugyanis nem alternatívája az „intencionalizmusnak”, hiszen -  mint 
láttuk -  az emberi cselekedeteket magyarázza, nem pedig hatásukat. A módszertani 
individualisták válasza az, hogy a társadalmi környezet elemei és változásai, még 
ha tudatos és intencionális cselekedetek eredményei is, törvényszerűen csak 
„közvetett, nem-szándékolt és gyakran nemkívánatos melléktermékei ezeknek a 
cselekedeteknek” (Popper 1966, II: 93).

Az egyik baj ezzel a válasszal az, hogy nem válasz. Nem ad arra vonatkozó 
szabályt, hogyan kell a társadalomtudományi magyarázatokat megalkotni. Az 
„intencionalizmus” még tartalmazott ilyet: előírta, hogy a társadalmi jelenségeket 
emberi szándékokra kell visszavezetni. A nem-szándékolt hatásokra hivatkozás 
viszont csak annyit mond, hogy így nem szabad magyarázatot adni; azt azonban
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nem mondja meg, hogyan szabad. Ez nem más, mint az „intencionalizmus” puszta 
tagadása, vagyis „kontra-intencionalizmus”.

A válasz másik baja az, hogy hibás általánosítást tartalmaz. Bármily sokszor igaz 
az az állítás, hogy társadalmi intézmények, állapotok vagy változások nem vala
milyen rájuk irányuló szándék eredményei, mégsem minden esetben igaz. (Láttuk, 
közvetve Sowell is elismerte ezt.) Ha a társadalmi élet egyetlen fontos ténye sem 
lenne az előidézésére irányuló emberi szándékok eredménye, ha az emberek és em
bercsoportok minden ilyen irányú törekvése kudarcba fulladt volna, akkor miért 
nem hagytak már régen fel azzal, hogy céljaik elérésére terveket készítsenek, áldo
zatokat hozzanak és bonyolult szervezeteket építsenek? Általános érvénnyel csak 
annyit mondhatunk, mint Schelling: „Ami egy megosztott társadalom millióinak 
szívében, lelkében, szándékaiban vagy szokásaiban él, az vagy szoros megfelelést 
mutat azokkal a masszív eredményekkel, amelyeket kollektíve előidéznek, vagy 
nem” (Schelling 1978: 141). A „kontra-intencionalitás” esete tehát -  éppúgy, mint 
az „intencionalizmusé” -  hol tényleg fennáll, hol nem. Az ilyen „vagy igaz, vagy 
nem” általánosítások elméleti hozama csekély.

A popperi „melléktermék-magyarázatok” egyik alesete a „láthatatlan kéz 
magyarázat” (a továbbiakban: LK-magyarázat). Az emberi cselekvésnek azokra a 
nem szándékolt következményeire adhatunk LK-magyarázatot, amelyek nem pusz
tán egyedi cselekedetek egyedi hatásai, és a kérdéses cselekedeteknek nem pusztán 
véletlenszerű mellékhatásai. Edna Ullmann-Margalit nyomán az LK-magyarázatok 
következő ismérvei adhatók meg. A magyarázat explanandumn a) sok önálló, nem 
összehangolt, nem szervezett egyéni cselekvés valamilyen együttes, komplex 
hatása; b) ez az összhatás valamilyen átfogó jelleggel vagy markáns szerkezettel bír 
(és így azt a benyomást kelti, mintha koordinált cselekedetek megtervezett 
eredménye lenne); c) de ez az átfogó jelleg nem hasonlít az őt előidéző cselekedetek 
jellegére (tehát nem tartozik ide az az eset, amikor egy nagy teremben, mivel külön- 
külön mindenki zajong, óriási nagy zaj van). Maga az LK-magyarázat d) annak a 
folyamatnak vagy mechanizmusnak a feltárásában áll, amely a sok, szétszórt 
cselekedet hatásait a szisztematikus összhatássá rendezi; e) és egyfajta genetikus 
magyarázat, vagyis a kezdő és a végállapotot összekötő folyamat jól meghatározott, 
időben elrendezett stádiumainak a feltárása (Ullmann-Margalit 1978).

Az LK-magyarázatok fenti jellemzéséből már kezd kibontakozni egy önálló 
magyarázattipus. De még mindig nem kaptunk egyetlen olyan mechanizmusra sem 
javaslatot, amely az egyes cselekedeteket és összetett hatásukat általában összeköti. 
A szerző szerint az LK-magyarázatok osztályát nem is lehet élesen körülhatárolni, 
nem lehet a szükséges és elégséges feltételeit megadni. Mindazonáltal a magyará
zatoknak erről a laza, de roppant fontos csoportjáról sokat megtudunk még 
másoktól: Shaun Hargreaves Heap (1989: 39, 42^5, 51-52, 94, 131) a racionális 
döntésekre épülő magyarázatok és az LK-magyarázatok viszonyát elemzi; Raymond 
Boudon (1981: 3-4. fej.) megkülönbözteti a mikromotívumok makrohatásainak azt 
a területét, ahol a makroviselkedés igazi melléktermék („emergens hatások”),
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azoktól, ahol nem az (intézményesített viselkedés és kollektív cselekvés), Thomas 
C. Shelling pedig (1978) páratlan gazdagságban reprodukál és tipizál olyan sza
bályszerű mechanizmusokat, amelyek a „láthatatlan kéz” nevű fekete dobozban le
hetnek. Mindezek az eredmények azonban még nem állnak össze jól kidolgozott 
elméletté.

Végül meg kell említeni, hogy a „láthatatlan kézre” történő Adam Smith-féle 
utalásoknak létezik egészen másfajta, funkcionális magyarázatként való kidol
gozása is. Ebben az értelmezésben valamely stabil társadalmi elrendeződés kiala
kulását és fennmaradását előre nem látott jó hatásai magyarázzák. Ez azonban már 
módszertani kollektivista értelmezés. Hogy mégis megtalálható olyan szerzőnél is, 
mint Hayek, az egyszerre jelzi a „láthatatlan kéz” körül meglévő kétértelműségeket 
és Hayek módszertani individualizmusának ellentmondásosságát.

4

Az előző pontban adott felosztás bővíthető, pontosítható és módosítható. Mindazon
által eléggé világos és jól tagolt, és analitikus haszna sem csekély. Segítséget 
jelenthet például Marx következő megállapításának az értelmezésében: „A társada
lomban termelő egyének -  ennélfogva az egyének társadalmilag meghatározott ter
melése természetesen a kiindulópont. Az egyes és egyedülálló vadász és halász, 
akivel Smith és Ricardo kezdi, a XVIII. századi robinzonádok fantáziátlan képze
lődései közétartozik” (Marx 1972: 11).

Ha csupán nagy általánosságban állítjuk szembe egymással a makroszintű, illetve 
a makroszintű jelenségek elsődlegességét képviselő álláspontokat, akkor e szöveg
rész reménytelenül besorolhatatlan, sőt, zavaros. Egyik szavával a mikroszint, a 
másikkal viszont a makroszint elsődlegességét állítja; ráadásul a mikroszint elsőd
legességét nemcsak állítja, de rögtön tagadja is. Az előző részben bemutatott 
fogalmi apparátussál azonban könnyen megkülönböztethető a szöveg három rétege: 
1. Módszertani -  vagy a fenti besorolás szerint ismeretelméleti -  értelemben az 
egyének jelentik a kutatás és elméletalkotás kiindulópontját. 2. Ezek az egyének 
azonban társadalmilag meghatározott egyének, vagyis magyarázó értelemben a 
makroszinté az elsőbbség. 3. Végül pedig az egyének nem kitüntetettek ontológiai 
értelemben a társadalmi egészekkel szemben, azaz nem fordulhat elő, hogy társa
dalom nélkül vagy attól függetlenül létezzenek.

Az előző részbeli klasszifikáció fő értékét analitikus tisztasága adja. Ha azonban 
jobban megvizsgáljuk az öt fő álláspont közötti logikai kapcsolatot, akkor ez a tisz
taság könnyen kérdésessé válik.

1. Láttuk, elteijedt szokás a módszertani individualizmust a (3)-as tétellel 
azonosítani, vagyis a magyarázat kérdésére szűkíteni. Danto ezt azzal indokolta, 
hogy nem szabad összekevernünk a mikroszint elsődlegességét képviselő különböző 
álláspontokat. Megkülönböztetésükkel azonban nem volt szándékában tagadni,
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hogy bármiféle logikai összefüggés fennállna közöttük. Sőt, az egyes tételek világos 
elhatárolását részben épp az tette szükségessé, hogy e tételek igen szoros logikai 
kapcsolatban állnak egymással. így például, az emberi egyének m agyarázó  priori
tásának tétele -  vagyis (3) -  csak akkor lehet igaz, ha ontológiai és logikai 
elsődlegességének tétele -  vagyis (1) és (2) -  nem igaz. Ha ugyanis -  (1) értelmében
-  kizárólag emberi egyének léteznének, akkor nem magyarázhatnánk meg velük a 
„társadalmi individuumok” viselkedését, hiszen ami nincs, azt nem lehet megma
gyarázni. Ha pedig -  (2) értelmében -  minden kollektív fogalom jelentése indivi
duum-fogalmak jelentésében oldódik fel, akkor a makroszociológiai összefüggése
ket megint nem m agyarázhatja -  minthogy defin iálja -  az emberi egyének viselke
dése. Az ontológiai elsődlegesség tétele -  vagyis (1) -  ugyanakkor az ism eret- 
elm életi tételtől -  vagyis (5)Aö\ -  függ, hiszen annak megállapítására, hogy mi 
létezik, az egyetlen kritériumunk, hogy miként ismerhető meg az, ami létezik 
(Danto 1985: 257-268).

A jelentésük alapján jól megkülönböztetett öt tétel között tehát igen szoros -  
pozitív vagy negatív -  logikai kapcsolat áll fenn. Csakhogy a köztük lévő logikai 
kapcsolatok más módon is rekonstruálhatók, mint ahogyan Danto teszi. Például úgy 
is, hogy az öt tétel az egymást előfeltételező vagy implikáló kijelentések szoros 
rendszerét alkotva együtt áll vagy bukik Együtt képviselnek kompakt álláspontot, a 
módszertani individualizmus álláspontját. Az eddig vizsgált, szűkén értelmezett 
módszertani individualizmussal szemben ez a tág értelemben vett módszertani 
individualizmusnak tekinthető. A szakirodalomban a terminus ilyen jelentéssel is 
előfordul.

A mikroszint elsődlegességét állító különböző tételek közötti logikai kapcsolatok 
azért variálhatók többféleképpen, mert az egyes tételek tartalma is variálható. 
Vegyük például az ontológiai prioritás tételének fenti megfogalmazását: „A 
társadalmi világban kizárólag emberi lények léteznek; az egyén feletti «társadalmi 
individuumok« nem valóságosak.” E tétel már csak azért is lehetővé tesz több, 
rivális értelmezést, mivel a „létezés” és a „valóságos” ismérvei távolról sem egy
értelműek. Ráadásul a tétel át is fogalmazható: például úgy, hogy nem valaminek a 
létéről, hanem valamiféle léthierarchiában elfoglalt helyéről szól. Ekkor viszont az 
egyének ontológiai prioritása már nem azt jelenti, hogy például csoportok vagy 
nemzetek nem léteznek, hanem csak azt, hogy egyénektől függetlenül nem léteznek
-  míg az egyének léte nem függ csoportok, nemzetek és hasonlók lététől. Ebben az 
enyhébb formában azonban az individualista ontológia  többé már nem záija ki az 
individualista m agyarázat lehetőségét. Végül, az ontológiai vita nem is pusztán a 
„lenni vagy nem lenni” és az „önállóan vagy függően lenni” kérdéskörére oszlik, 
hanem gyakran a „miként lenni” problémájaként fogalmazódik meg. A kollekti
vistákkal szemben megfogalmazott kritikák sokszor arra vonatkoznak, hogy a 
kollektív fogalmakkal jelölt entitások nem rendelkeznek olyan je lleg ű  léttel és 
olyan je llegű  attribútumokkal, mint amilyet nekik tulajdonítanak.
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2. A módszertani individualizmus elmélete polemikus jellegű. A módszertani 
kollektivizmus tagadásából született, amelynek nevet és meghatározást is ő adott. 
Mivel az általa támadott, főként 19. századi elméleteket nemcsak az jellemezte, 
hogy a makroszintnek elsőbbséget tulajdonítottak a magyarázatban, hanem az is, 
hogy fölöttébb gyanús makroszintű entitások létét tételezték, így ésszerűtlen ön
mérséklet lenne a módszertani individualisták részéről, ha e gyanús entitások lété
nek feszegetését hatáskörükön kívül állónak tekintenék.

Sokszor egyébként módjukban sem áll, hogy sterilen szétválasszák az on to lóg ia , 
a fogalom h asznála t és a m agyaráza t kérdéseit. Egyszerűen azért nem, mert a hibás 
magyarázat sokszor a hibás ontológián és hibás fogalomhasználaton nyugszik. Méz
ük illusztrációként Marx egyik ifjúkori kritikáját, amelynek célpontja Proudhon 
módszertani kollektivizmusa: „Proudhon úr annak bizonyítására, hogy minden 
munkának többletet kell eredményeznie, megszemélyesíti a társadalmat, tá rsa 
da lom szem ély t csinál belőle, olyan társadalmat, mely korántsem személyek társa
dalma, mivel külön törvényei vannak, amelyeknek semmi közük a személyekhez, 
akikből a társadalom összetevődik, s megvan a maga »saját esze«, amely nem a 
közönséges ember józan esze, hanem olyan ész, amelyből hiányzik a közönséges 
józanság. ... A munka többletének magyarázata szerinte a társadalomszemélyben 
keresendő. Ennek a személynek az életét olyan törvények szabályozzák, amelyek 
ellentétesek azokkal a törvényekkel, amelyek az embernek mint egyénnek 
tevékenységét meghatározzák” (Marx 1959: 110-111). E fejtegetés módszertani 
individualista alapállást tükröz, a szónak a magyarázat kérdésére szűkített értel
mében is: abban marasztalja el Proudhont, hogy egy társadalmi kollektíváimra 
hivatkozva magyaráz valamit, amit emberi egyének viselkedésével kellene 
magyaráznia. De ha csak erre szorítkozunk, akkor figyelmen kívül hagyjuk a 
kritika lényegét, amely a hibás magyarázat cáfolatát is nyújtja -  annak megál
lapítását, hogy Proudhon egy fikcióra épített téves magyarázatot. Az on to lóg ia i, a 
lo g ik a i  és a m agyarázatbeli hiba kritikája gyakorlatilag szétválaszthatatlan: a nem
létezőnek léttel való felruházása, a logikailag hibás fogalomhasználat és a hibás 
magyarázat bírálata egybeesik.

3. A módszertani individualisták és módszertani kollektivisták közti szokásos 
szópárbajok egyikét Agassi a következőképpen rekonstruálja. (Terminológiai előze
tesként: Agassinál, miként a kérdés irodalmában általában véve is, a „módszertani 
kollektivizmus” és a „hólizmus” hol szinonimák, hol nem.)

„Amikor az individualista azt állítja, hogy a társadalmi és történelmi színen csak 
az egyének felelősségteljes cselekvők, akkor a holista azzal vág vissza, hogy a társa
dalom több, mint az egyének puszta gyűjteménye. Az individualista viszontválasza 
erre az, hogy nem létezik semmiféle hozzátett entitás, ami az egyének összességét 
társadalommá változtatná; az egyének együttese a társadalom, amennyiben erős 
egymásrahatás van közöttük; ez az egymásrahatás annak köszönhető, hogy amikor 
bármely egyén (racionálisan) cselekszik saját céljait és érdekeit követve, akkor 
számításba veszi más egyének létét, céljait és érdekeit. A holista erre azt feleli, hogy
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az individualista nem értette meg a lényeget; az emberek céljai nem létrehozzák a 
társadalmat, hanem a társadalomtól függnek; úgyhogy a különböző társadalmak 
tagjainak eltérő céljai és érdekei vannak. Az individualista viszont azt válaszolja, 
hogy a holista téveszt célt, mivel a társadalmi elrendezést Isten által adottnak te
kinti, ahelyett, hogy az emberi cselekvésből magyarázná. A holista pedig úgy érvel 
ezzel szemben, hogy az emberi cselekvés nem meghatározza a társadalmi elren
dezést, hanem azáltal behatárolt vagy irányított (talán azért, mert a társadalmi erők 
erősebbek, mint bármely egyes egyén)” (Agassi 1987:120-121).

Ebben a polémiában egyik fél sem állít képtelenséget. Csak azok az állítások 
szembeszökően tarthatatlanok, amelyeket az egyik fél a másiknak tulajdonít (pl. az 
a holistának tulajdonított nézet, hogy a társadalom Isten-adta képződmény). De 
amit saját nevükben mondanak, abban nincs semmi durván elfogadhatatlan. A vitá
nak ezen a szintjén tehát a módszertani individualista nincs abban a kényelmes 
helyzetben, hogy fikciók gyártásán kaphatná rajta a módszertani kollektivistát. Sőt, 
a két álláspont között ebben a formában komoly ellentmondás sem fedezhető fel. 
Amit a fenti idézetben a módszertani individualista és a módszertani kollektivista 
állít, az együtt is igaz lehet.

A probléma egy része igencsak régi, a részek és egészek viszonyának problé
mája, s az egyén és társadalom viszonyánál egyszerűbb eseteken is szemléltethető. 
Vegyünk példaként egy házat és az alkotóelemeit. Nem vitás, hogy a ház semmi 
másból nem áll, mint téglákból, malterból, csövekből, gerendákból stb. Tehát itt 
sincs semmiféle „hozzátett entitás”, amitől az alkotórészek házzá válnának. A ház 
nem több, mint megfelelő módon elrendezett alkotórészeinek összessége. Mind
azonáltal a ház rendelkezik olyan emergens tulajdonságokkal, amelyekkel egyetlen 
része sem rendelkezik: megvéd esőtől és széltől, fűthető, bebútorozható, három- 
emeletes, tartózkodni lehet benne és ki lehet nézni belőle stb. Egyrészt tehát nincs a 
háznak egyetlen olyan atomja sem, amely ne valamelyik alkotórészének atomja 
lenne, másrészt viszont számos olyan tulajdonsága van, amellyel egyetlen alko
tórésze sem rendelkezik. Továbbá, maguknak az alkotórészeknek is vannak olyan 
tulajdonságaik, melyekkel csak a ház részeként rendelkeznek. Bizonyos részek még 
defmitív tulajdonságaikkal is csak a ház alkotórészeként rendelkeznek: például az 
ajtó, ablak, tető, kémény stb.

Az efféle összefüggések azonban igazi módszertani dilemmákhoz, sőt, para
doxonokhoz vezetnek, amelyek nem intézhetők el azzal, hogy a probléma valamely 
részét álproblémának minősítjük. A szövegelméletben ez a „hermcncutikai kör” 
problémájaként ismert: egyetlen irodalmi szöveg értelme sem ragadható meg 
anélkül, hogy ne értenénk egyes részeit, az egyes részek viszont csak a szöveg egé
szében nyerik el teljes értelmüket. Ugyanez a probléma jól ismert a rendszerszerű 
képződmények kutatásában: a rendszer egészét nyilvánvalóan nem ismerhetjük meg 
alkotóelemeinek ismerete nélkül, de az alkotóelemeket sem ismerhetjük meg a 
rendszeren belül elfoglalt helyük ismerete nélkül. Az efféle módszertani problémák 
azonban elvileg megoldhatók egy lépcsőzetes, reflektív, hipotézisszűkítő eljárással.
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Ennek során az individualista hol előnyre tesz szert, hol nem: egy irodalmi szöveg 
egésze nyilvánvalóan nem érthető meg anélkül, hogy előbb az egyes mondatokat 
meg ne értenénk, egy házról viszont tudhatjuk, hogy ház, tervrajzából pedig szer
kezetét is megismerhetjük, anélkül, hogy tudnánk, vajon téglából, betonból, hab
szivacsból vagy bádogból áll.

4. A módszertani individualista és módszertani kollektivista közti vita azonban 
ennél valamivel bonyolultabb problémáról folyik. Itt ugyanis a rész és az egész nem 
ugyanolyan természetű. A tégla és a ház egyaránt megfigyelhető és egyaránt ke
mény, de az egyén és a társadalom nem egyformán az: az egyének megfigyelhetők, 
megfoghatók, lefényképezhetek, és a sarkon össze lehet ütközni velük, de mindez 
nem tehető meg a társadalmakkal vagy a társadalmi struktúrákkal. Ezért mondják 
az individualista ontológia képviselői, hogy az egyes egyének valóban léteznek, 
ezzel szemben a kollektív fogalmak puszta absztrakciók.

Az egyik válasz erre az, hogy bár a társadalom valóban nem észlelhető, s 
ennyiben puszta „elméleti” tárgy, de léttel azért mégiscsak bír. Roy Bhaskar in
doklása szerint ugyanis nemcsak észlelés alapján tulajdoníthatunk létet valaminek, 
hanem kauzális kritérium alapján is. Létet tulajdoníthatunk minden olyan nem
megfigyelhető entitásnak, amely megfigyelhető változást képes előidézni. A termé
szettudomány is alkalmazza ezt a kritériumot, amikor mágneses és gravitációs erő
terek létéről beszél. S ugyanígy van ez a társadalommal is: empirikus azonosítása 
nem lehetséges hatásaitól függetlenül, de hatásaiból mégis tudhatjuk, hogy létezik, 
noha nem mutathatunk rá. De a természettudomány posztulált tárgyaitól eltérően, a 
társadalom nemcsak nem azonosítható hatásai nélkül, de nem is létezhet tőlük 
függetlenül (Bhaskar 1979: 15-16, 57). Bhaskar egyébként mind az individualista, 
mind a kollektivista szociológiát elutasítja, és relációs társadalomelméleti felfogást 
képvisel: Marxot parafrazálva azt mondja, hogy a társadalom nem egyénekből, de 
nem is csoportokból, hanem egyének, illetve csoportok közötti viszonyokból áll 
(Bhaskar 1979: 32-33, 39). Relációs társadalmi ontológiát tulajdonít Marxnak 
Bertell Oilman is (1971: 2-3. fej ), Terence Ball (1984: 244-245) pedig egy ilyen 
ontológiára vezeti vissza a marxi magyarázatok sajátosságait.

A nem-megfigyelhető dolgok létének bizonyításával szemben sem árt azonban az 
óvatosság. Attól, hogy bizonyos esetekben valóban konkluzívak, még nem biztos, 
hogy más esetekben is azok. Lehet, hogy a mágneses erőtér létére megbízhatóan kö
vetkeztethetünk hatásaiból, de ettől még nem biztos, hogy Isten létére is ugyanilyen 
bizonyossággal következtethetünk a neki tulajdonított megnyilvánulások alapján. A 
természettudományos érvelés analogikus felhasználása tehát önmagában nem 
garantálja a módszertani kollektivista számára, hogy kedvenc „társadalmi lé
nyegeinek” vagy „kollektív entitásainak” a rigorózusabb érveléskritika fényében is 
létet tulajdoníthatna, pusztán annak alapján, hogy bizonyos megfigyelhető jelen
ségeket elég értelmesen tud összekapcsolni bizonyos elvont fogalmakkal.

Ez a jogos kétely a társadalomtudományban azonban nem csak egy irányban hat, 
azaz nemcsak a módszertani kollektivisták ellen fordítható. A módszertani
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individualisták maguk is erőteljesen élnek a „rejtett entitásokra” hivatkozás 
eszközével: központi fontosságú magyarázó tényezőik -  az egyéni preferenciák, 
vélekedések vagy szándékok -  maguk sem megfigyelhetők, hanem csak megnyil
vánulásaik alapján azonosíthatók. Sőt, az sem közvetlenül megfigyelhető, hogy 
valaki mit tesz: ki mondhatja meg ránézésre, hogy a magába merülő ember vajon 
matematikai feladványon gondolkozik, verset mond magában vagy pedig imát. 
Továbbmenve: a nem pusztán belső, tudati cselekvések, de a külső, fizikai tevé
kenységek értelme sem közvetlenül megfigyelhető, hanem értelmezésfüggő. S 
végül: lehet, hogy emberi egyénekkel össze lehet ütközni az utca sarkán, s ez le
fényképezhető, de nem biztos, hogy a fényképen rajta lesz az is, hogy egy konzer
vatív parlamenti képviselő ütközött össze egy titkosügynökkel.

Egyszóval, a társadalmi világ tényei mikroszinten is elmélet-, értelmezés- vagy 
definíció-függőek. Az individualista metodológia képviselői nincsenek abban a sze
rencsés helyzetben, hogy az általuk preferált leírások vagy magyarázatok a valóság 
valamilyen közvetlenül adott, preteoretikus szintjére támaszkodhatnának, s ezáltal 
eleve megbízhatóbbak lennének, mint az elvonatkoztatások és általánosítások ingo- 
ványában bukdácsoló kollektivistáké.

5. Az individualista és a kollektivista egyaránt fogalmakkal dolgozik, és mind
kettő ki van téve a hibás fogalomhasználat veszélyeinek. A rájuk leselkedő veszé
lyek sok tekintetben hasonlók.

A módszertani kollektivizmussal szembeni kritikák jelentős része a kollektív 
fogalmak hibás használatának leleplezése. Tág értelemben véve kollektív fo g a 
lom nak  tekinthetünk minden olyan kifejezést, amely a) egyének valamilyen hal
mazát (csoport, tömeg, réteg, osztály, igazgatótanács, nép, nemzet, emberiség, 
emberi nem); b) vagy e halmazok belső relációinak bármely készletét (intézmény, 
rokonság, normakészlet, szervezet, állam); c) vagy e halmazok bármely predikátu
mát (kohézió, konfliktus, integráció, hierarchia, fejlődés) jelöli. A kollektív fogal
mak használatának legkirívóbb hibái pedig a következők: a) a kollektív fogalommal 
jelölt embercsoportok vagy emergens tulajdonságok felruházása az őket meg nem 
illető önálló léttel, vagyis a hiposztázis\ b) a kollektív fogalmak tartalmának 
felruházása az őket meg nem illető speciális léttel, ami lehet reifikáció (dologi léttel 
felruházni valamit, ami azzal nem rendelkezik), perszonifikáció  (az emberi személy 
tulajdonságaival felruházni valamit, ami azokkal nem rendelkezik) vagy orga- 
nicizm us  (az élő szervezet tulajdonságaival felruházni valamit, ami azokkal nem 
rendelkezik).

Az efféle kategóriahibák azonban az emberi egyénekkel összefüggésben is elkö- 
vethetők. Hamis objektivitást tulajdoníthatunk az egyéni érdekeknek anélkül is, 
hogy a társadalmi osztály fogalmára hivatkoznánk. Elkövethetjük az organ icista  
hibát, ha az egyén viselkedését -  amelynek kétségtelenül megvannak az organikus 
alapjai -  pusztán organikus összefüggésekre redukáljuk. Sőt, még a perszonifikáció  
hibájába is beleeshetünk az egyénekről szólva, ha például Hegelt követve olyan
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tulajdonságokkal ruházzuk fel az emberi szellemet, amelyekkel csak maguk az 
emberek rendelkezhetnek (motívumok, célok, tudat).

Hogy az efféle kategóriahibák mennyire nem a módszertani kollektivizmus 
sajátjai, azt jól mutatja, hogy prototípusuk, a platóni ideatan fogalmi realizmusa 
éppen az egyes egyedek, sőt, az egyes fizikai tárgyak fogalmával kapcsolatos hiba. 
Platón úgy gondolta, hogy a sok egyedi tárgyat közösen megnevező fogalmak (mint 
pl. „asztal”) önálló léttel bírnak, sőt, csak ezek bírnak önálló léttel, s az asztalosok 
által készített asztalok ezek gyenge utánzatai (Platón 1984: 495a-497d).

A társadalomelmélet látványos kategóriahibáit tehát nem lehet egyöntetűen a 
módszertani kollektivisták nyakába varrni. Többségük nem specifikusan kollekti
vista hiba, és módszertani individualisták is elkövethetik. Sokszor pedig alig 
eldönthető, hogy éppen kollektivista vagy individualista tartalommal fordulnak-e 
elő. Mondjuk, Fichte esetében talán még elég egyértelmű, hogy egy emberi tulaj
donságból irreális makroszubjektumot kreál, amikor azt írja, hogy az ész egységes 
és önmagával azonos élete csupán a földi szemléletben bomlik fel különböző 
individuális személyekre, akik valójában az egységes észből erednek (Fichte 1981: 
438). Erőltetetté válna azonban mind kollektivista, mind pedig individualista 
besorolása Marx azon fejtegetésének, amelyben a pénzt mintegy az emberi személy 
erőivel ruházza fel: „Mint látjuk tehát, a pénznek immanens sajátossága az, hogy 
céljait úgy tölti be, hogy egyszersmind tagadja őket; hogy önállósul az árukkal 
szemben; hogy eszközből céllá lesz; hogy úgy realizálja az áruk csereértékét, hogy 
elválasztja őket tőle; hogy úgy könnyíti meg a cserét, hogy szétszakítja azt; hogy 
úgy küzdi le a közvetlen árucsere nehézségeit, hogy általánosítja azokat” (Marx 
1972: 69).

Mai példán is szemléltethető, milyen nehéz lehet egyes terminusokról eldönteni, 
vajon individuális vagy kollektív jelenségeket jelölnek-e. Vegyük azt a kritikát, 
amellyel James Coleman illette a protestáns etika és a kapitalizmus viszonyának 
weberi elméletét. Coleman szerint Weber olyan magyarázatot kínál, amely nem 
jáija be a kutatás egyedül helyes -  módszertani individualista -  útját: a makro -* 
mikro —> mikro -» makro utat. A helyes magyarázat Coleman szerint a következő 
felépítésű lenne: a protestáns vallási tanítással (makroszint) megmagyarázzuk az 
egyéni értékek formálódását (mikroszint), amivel magyarázatot adhatunk az egyé
nek gazdasági viselkedésére (mikroszint), ennek segítségével pedig a tőkés gazda
sági rendszer kialakulására (makroszint) (Coleman 1986: 1322). De, kérdem én, 
valóban olyan egyértelmű, hogy a protestáns vallás a makroszinthez, a felhalmo
zásközpontú normarendszer pedig a mikroszinthez tartozik? Milyen kritérium 
alapján? Talán tartalmi különbségeik szerint? Például azért, mert az egyik tanítás 
mindenkihez, míg a másik az egyes egyénhez szól? Vagy talán elterjedtségük 
alapján? Annak alapján, hogy az egyik nézetrendszer már elterjedt az egész tár
sadalomban, míg a másik még csak most van elterjedőben? Egyik indoklás sem 
túlságosan meggyőző. S rögtön felmerül a kérdés, van-e értelme az eszmék és érté
kek esetében a makro- és mikroszint megkülönböztetésének. Vajon megváltozik-e
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egy eszmerendszer, egy fogalmi képződmény attól, hogy egy ember vagy egymillió 
ember fejében létezik, vagy egy senki által nem olvasott könyvben?

Látjuk tehát, hogy a társadalomelmélet legsúlyosabb kategóriahibái -  amelyekkel 
főként a módszertani kollektivistákat szokás vádolni -  éppúgy elkövethetők az indi
viduumokat, mint a kollektívumokat jelölő terminusok használatakor. S ugyanez 
igaz az elméleti munka hétköznapibb vétségeire is. Az egyének és a kollektív 
entitások egyaránt lehetnek pontos vagy pontatlan, részletes vagy elnagyolt, tárgy
szerű vagy metaforikus leírások tárgyai. S nem is mindig hiba -  sőt, teljesen ki sem 
küszöbölhető -  a dolgok vázlatos vagy metaforikus bemutatása, vagy a gyorsírás 
jellegű megfogalmazások használata: sok esetben az adott célnak tökéletesen 
megfelel a cselekvők csoportjának vagy bizonyos tulajdonságainak hozzávetőleges 
megjelölése vagy jellemzése. Nem hiszem, hogy a megfelelő kontextusban ne 
lehetne egy szervezet céljairól, hadviselő országokról, túlnépesedett nemzetekről 
vagy az olaj világpiaci árának mozgásáról beszélni, noha ezek mind gyorsírás jel
legű, illetve metaforikus kifejezések. Az efféle leírásokkal szembeni gyanakvá
sunkat nem is mindig az ébreszti fel, hogy nem fordíthatók le meghatározott 
egyénekről szóló állításokra, hanem az, ha a metaforikus vagy elvont kifejezések 
mögött nem látszik a határozott és artikulálható tartalom. Példa lehet az a kije
lentés, hogy „társadalmunk az első adandó alkalommal igyekszik visszatérni arra a 
pályára, amelyen évtizedek vagy évszázadok óta volt” (Szelényi 1990: 78), vagy 
pedig az a fejtegetés, mely a „racionalitás-komplexumok intézményes testet 
öltésének” folyamatáról és a „racionalitás-struktúráknak” a társadalom által történő 
felhasználásáról szól (Habermas 1990: 94). Mindkét megfogalmazás módszertani 
kollektivista, de a fő baj velük mégiscsak a többértelműség és a zavarosság.

6. Az említett nehézségek azért jelentkeznek a módszertani individualista és a 
módszertani kollektivista számára egyaránt, még akkor is, ha álláspontjukat kizá
rólag a magyarázat kérdésére szűkítjük le, mert a magyarázatoknak furcsa, kettős 
természetük van: céljuk a világban fennálló összefüggések megragadása, de erre 
csak a nyelv közegében képesek. A magyarázatok szükségképpen mindig csak 
állítások. Igaz, sajátos jellegű állítások. Egyik sajátosságuk az, hogy (legalább) két 
másik állítás között állapítanak meg valamilyen viszonyt. Mint például a következő 
kijelentések: „Reszket a bokor, mert madárka szállott rá”; „Mindenki egy órával 
hamarabb indult haza, hogy elkerülje a csúcsforgalmat, és ezért egy órával ha
marabb lett csúcsforgalom”.

Úgy is mondhatjuk, hogy a magyarázatok leírásfüggők. Először is abban az érte
lemben, hogy egy jelenség mindaddig nem lehet magyarázat tárgya, amíg nem kap 
valamilyen leírást. „Jancsi hangulata” éppúgy nem lehet magyarázat tárgya, mint 
ahogy „a szocialista állam szerkezete” sem. Ahhoz, hogy magyarázat tárgyává vál
hassanak, állítanunk kell róluk valamit. Ezután már feltehető valamilyen miért
kérdés, ami nélkül magyarázat nem lehetséges. Megkérdezhetjük például, hogy 
„Miért olyan nyomott Jancsi hangulata?”, vagy azt, hogy „Miért olyan köz
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pontosított a szocialista államok szerkezete?” (vö. Danto 1985: 218-219; Ball 1984: 
245).

A miért-kérdésünkre adott válasz maga is valamilyen állítást, vagyis leírást tar
talmaz. Bármely magyarázat, így a módszertani individualizmus követelményeinek 
elvileg megfelelő bármely magyarázat is legalább háromféleképpen lehet tehát 
hibás. Hibás lehet először is az explancmdumban szereplő leírás. Ha egy makroszo- 
ciológiai jelenségről logikailag hibás vagy empirikusan hamis leírást adunk, akkor 
nincs az a módszertani individualista fegyvertár, amellyel értelmes vagy helytálló 
magyarázatát adhatnánk. Értelmetlen vagy hamis explanandumxa nem lehet 
értelmes és igaz magyarázatot adni. így például a „Miért olyan horpadt a francia 
népszellem struktúrája?” kérdésre nincs értelmes válasz. A magyarázat rossz lehet 
továbbá attól is, hogy nem a megfelelő leírás szerepel az explanansban, illetve attól, 
hogy ez a leírás hamis vagy értelmetlen. így például nincs a francia társadalomnak 
egyetlen olyan vonása sem, amely azzal lenne magyarázható, hogy a jelenlegi fran
cia köztársasági elnök nő, vagy hogy a jelenlegi francia király kopasz.

Problémánk tehát az, hogy a magyarázat formális kritériumai pusztán nyelvi
logikai jellegűek, amelyek viszont nem alkalmasak a különböző tartalmak közötti 
szelektálásra. Még a legvadabb fikciók sem akadnak fenn szűrőjükön. Leírást 
ugyanis bármiről adhatunk: leírhatunk kitalált történeteket, fantasztikus álmokat, 
nem létező lényeket; nemcsak azt, ami nincs, de azt is, ami nem is lehetséges. 
Mindezt igen világos, pontos vagy érzékletes leírásban adhatjuk meg; másrészt 
viszont létező tárgyakról is adhatunk igen homályos vagy zavaros leírást. Gottlob 
Frege terminológiáját használva ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a magyará
zatban szereplő nyelvi kifejezésekkel előfordulhat, hogy világos jelentéssel bírnak, 
de nincs jelöletük, illetve, hogy -  megfordítva -  jelöletük van, de jelentésük 
homályos, és végül, jelöletnek és jelentésnek egyaránt híján lehetnek (Frege 1985). 
És a módszertani individualista sem eleve védett ez ellen: a nyelv őt is éppoly sú
lyosan megtréfálhatja, mint a módszertani kollektivistát. Nyelvileg hibátlan, sőt 
tökéletesen értelmes magyarázatokat lehet adni például arra hivatkozva, hogy 
valaki boszorkány vagy előre látja a jövőt.

A módszertani individualizmus követelménye szerint a társadalmi jelenségekre 
olyan magyarázatokat kell adni, amelyekben az explanans csak emberi egyénekről 
vagy egyéni cselekedetekről szóló leírásokat tartalmaz. Ugyanakkor, minden egyén
ről számtalan sok leírás adható, amelyek közt például ilyeneket találunk. „X vege
táriánus”, „X apa”, „X a kórház főorvosa”, „X klubtag”, „X adófizető” stb. Megle
hetősen szokványos, minden rejtélyességet nélkülöző jellemzések ezek, s mégis, egy 
sincs köztük, amely valamilyen közvetlenül megfigyelhető tulajdonságot adna meg. 
Hogy valójában mit adnak meg, arról több értelmezés is nyújtható. Lehet azt mon
dani, hogy az első mondat X étkezési szokásairól tudósít, a második egy relációs tu
lajdonságát adja meg, a többi pedig egy-egy társadalmi relációs tulajdonságát. Az 
utolsó háromról azt is mondhatjuk, hogy az egyénnek a társadalom intézmény- 
rendszerében elfoglalt helyét (vagy szerepét) és az ebből fakadó cselekvési
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lehetőségeit és kötelességeit írják le. De tekinthetjük az összes példát úgy is, mint 
amelyek az egyén különböző csoport-hovatartozásairól tudósítanak. (A „csoport” 
fogalmát itt nominális értelemben véve, ahogyan például Keith Graham definiálja: 
„A csoport olyan egyének együtteseként határozható meg, akik jelentős közös 
tulajdonságban osztoznak, egy olyan társadalmi leírás révén, amely mindegyikükre 
érvényes” [Graham 1986: 3[.) A csoporthovatartozást megadó leírások némelyike 
tartalmaz valamilyen kollektív entitásra utalást (pl. a „kórház főorvosa”, illetve a 
„klubtag”), mások nem tartalmaznak ilyet (pl. a „vegetáriánus” és az „apa”). Végül 
úgy is jellemezhetjük az összes idézett leírást, hogy valamilyen valószínűséget 
adnak meg: annak valószínűségét, hogy az egyén bizonyos helyzetekben miként fog 
cselekedni, hogy milyen cselekvési helyzetekbe kerülhet, hogy cselekedetére mások 
hogyan fognak reagálni. Ebből az értelmezésből aligha hiányolható az egyén
központúság, de mi sem áll távolabb tőle, mint az egyén megfigyelhető tulaj
donságaira összpontosítás. Valószínűségeket ugyanis nem lehet megfigyelni. 
Márpedig az egyén társadalmi tulajdonságainak és társadalmi viszonyainak (hata
lom, tulajdon stb.) egyik legfontosabb komponensét ezek adják. Mint Max Weber 
írja: egy „társadalmi kapcsolat »megléte« csakis  annyit és semmi többet nem jelent, 
mint hogy van rá esély -  többé-kevésbé valószínű  -, hogy valamiféle, értelmét 
tekintve megfelelő cselekvés lejátszódik” (Weber 1987: 55).

Azok, akik az individuális jelenségek megfigyelhető vagy jól körülhatárolható 
jellege miatt fogják a módszertani individualizmus pártját, a fentiekre így válaszol
hatnak: „Jó, elfogadjuk, hogy az egyének identitását részben olyan tulajdonságok 
alkotják, amelyek egy adott időpontban nem lehetnek közvetlen megfigyelés 
tárgyai, mivel megfigyelhető események sokaságát összegezik, amelyek előfor
dulása eleve nagyobb időtartamhoz kötött. A nagyszerű zongoristát hiába figyeljük 
ádázán bevásárlás, tv-nézés, zuhanyozás vagy akár egy indiszponált próba közben, 
semmi nem fogja elárulni, hogy milyen jó zongorista. S az alvó gyáros aprólékos 
megfigyelése sem fogja megmutatni, hogy az illetőnek gyára van. (Vö. Shaw 1978: 
28—29.) Egészen más a helyzet azonban a cselekvésekkel. A jól behatárolt időközön 
belül lezajló cselekvések esetében igenis megfigyelhető, hogy valaki mit tesz. 
Ezekről tehát közvetlen megfigyelésen alapuló leírást adhatunk.”

E kézenfekvőnek tűnő elképzelést részben alátámasztani látszik Max Weber 
különbségtétele a cselekedet közvetlen m egértése  és motivációszerű (=m agyarázó) 
m egértése  között. Egyik híres példája szerint közvetlenül megérthető, hogy valaki 
fát vág, de további, „motivációszerű” megértésre van szükség annak megállapítá
sához, hogy az illető miért vág fát (bérért, saját használatra, pihenésképpen vagy 
indulatai levezetése céljából) (Weber 1987: 41). E megkülönböztetés azonban 
erősen problematikus, sőt, jelen formájában valószínűleg hibás. Frank Parkin azt 
veti ellene, hogy a megértésnek nincs két különböző típusa: egyik, amely megfi
gyelés révén adott (s feltárja, hogy mi történik), és egy másik, melyhez az indítékok 
kinyomozásával jutunk (s amely révén magyarázatot kapunk arra, hogy valami 
m iért történik). „Az egyetlen igazi különbség aközött van -  írja Parkin -, hogy
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csupán látunk és megfigyelünk egy cselekedetet, vagy meg is értjük. Ebben nincs 
jelen a megértés két különböző típusa” (Parkin 1982: 22).

Parkin ellenvetése tulajdonképpen jogos, de némi finomításra szorul. Nem arról 
van szó ugyanis, hogy semmiféle különbséget ne tehetnénk a „közvetlen” és „köz
vetett”, illetve a „leíró” és „magyarázó” megértés között, hanem arról, hogy 
mindkét megkülönböztetés csak viszonylagos érvényességű lehet (és az sem szük
ségszerű, hogy a két megkülönböztetés egybeessen). Viszonylagosságon itt egyrészt 
azt értem, hogy mindig a megfigyelő által épp birtokolt ismeretek függvénye, hogy 
a megfigyelt cselekedet melyik értelme közvetlenül adott a számára, másrészt, hogy 
a felmerülő kérdések függvénye, hogy a cselekedet mely értelmezése jelent magya
rázatot és melyik nem. Vagyis csak abban az értelemben nincs a megértésnek két 
különböző típusa, hogy a cselekvésről adható leírások -  tartalmuk alapján -  egyszer 
s mindenkorra az egyik vagy a másik típushoz tartoznának.

Szemléltetésképp vegyük megint a favágás példáját. Kultúránkban, s feltehetően 
a legtöbb kultúrában a legtöbb ember számára kézenfekvő, hogy mit jelent fát 
vágni. Egy fát és fejszét nem ismerő kultúra embere vagy egy marslakó azonban 
nem rendelkezik ezzel a tudással. Számára tehát nem közvetlenül megérthető, hogy 
a kérdéses cselekvés favágás. Tudatlanságára kétféle kérdéssel keresheti a választ: 
,,Miért csapkodja ott az az ember azzal az izével azokat a másik izéket?” vagy ,M ‘t 
csinál ott az az ember azzal az izével?” Az első kérdésre kapott válasz motiváció
szerű és magyarázó formában adja meg számára a keresett információt, a második 
kérdésre adott válasz viszont nem. De mindkét válasz ugyanazt az információt 
nyújtja, csak más megfogalmazásban. A kérdés és a válasz megfogalmazásán mú
lik, hogy ugyanazt az ismeretet egyszerű leírásként (egy mi kérdésre adott válasz
ént) vagy magyarázatként (egy miért kérdésre adott válaszként) kapja meg. Vagyis 
a favágás puszta tényének felfogása -  Max Weber értelmezésétől eltérően -  nem 
mindig a közvetlen megértés révén adott, és nincs mindig híján sem a motiváció
szerű megértésnek (vagyis intencionális leírásnak), sem a magyarázóerőnek. S ha a 
cselekvésről adható további leírásokat vizsgáljuk meg, ezekre is ugyanez igaz. 
Ugyanazt a cselekvést egyaránt leírhatjuk favágásként, tüzelőaprításként, piacra 
dolgozásként, s a helyzetről meglévő ismereteinktől függ, hogy számunkra a cselek
vés mely leírása kézenfekvőén adott. S mindegyik leírást átfogalmazhatjuk úgy is, 
hogy „motivációszerű és magyarázó” értelemmel bíijon -  például a következő
képpen: „X azért csapkod a fejszével, hogy feldarabolja a fát”, „X azért vágja fel a 
fát, hogy tüzelő legyen belőle”, „X azért aprít tüzelőt, hogy eladhassa”. S ezek 
között az állítások között sem fedezhető fel lényeges logikai különbség: egyik sem 
intencionálisabb jellegű, mint a másik, és egyik sem inkább magyarázat, mint a 
másik.

Összefoglalásként, igen bizonytalanul, a következő konklúziót merném megkoc
káztatni. Bármily nehéz ismeretelméleti problémák kezdjék is ki a módszertani kol
lektivisták hipotéziseit, a módszertani individualista előtt álló dilemma sem 
kezelhető sokkal könnyebben. Az emberi egyénekről és cselekedeteikről szólva
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legalább két rivális ismeretelméleti álláspont, az empirista és a hermeneutikai meg
közelítés közül kell választania. S bármelyiket választja, igencsak kikezdhető vagy 
ingoványos terepre kerül. A legjárhatóbb útnak a harmadik tűnik, amikor nem a 
megfigyelés, nem is az értelemtulajdonitás, hanem a leírások logikája és eviden
ciákon történő ellenőrzése a szervező elv. E keretbe az empirista és a hermeneutikai 
megközelítés fontos tanulságai talán egyformán beépíthetők, anélkül, hogy bele kel
lene esni akár az egyik, akár a másik megközelités csapdáiba. Mindennek ponto
sítása és ellenőrzése azonban további, terjedelmes elemzéseket igényelne.

5

Az előző pontban a korábban kirekesztő demarkációnak nevezett definíciós eljárás 
nehézségeit próbáltam felvázolni a módszertani individualizmust illetően. A belső 
demarkáció lehetőségeit és meghatározatlanságait az ezt megelőző részben taglal
tam. A most következőben az oppozíciós demarkáció -  korábban már szintén jelzett 
-  nehézségeiről szólok.

A módszertani individualizmus Popper-Elster-féle, standard definíciójának 
egyik könnyen tettenérhető hibája, hogy -  mint már említettem -  rossz helyen von
ja meg a módszertani individualizmus és módszertani kollektivizmus közti határt. 
Teljesen irreális ugyanis e határt úgy megvonni, hogy csak az lehessen módszertani 
individualista magyarázat, amiben az explanans k izárólag  egyénekre vonatkozó le
írásokat tartalmaz. A követelmény megfogalmazói nemcsak hogy maguk sem 
tartják ehhez magukat, de sűrűn megfogalmaznak ezzel összeegyeztethetetlen egyéb 
irányelveket is. Elster például a strukturalizmussal vitázva nem azt mondja, hogy a 
strukturális korlátok egyáltalán nem befolyásolják az egyének cselekedeteit, hanem 
csak azt, hogy nem általánosan igaz, hogy a strukturális korlátok teljes egészében 
meghatározzák az egyéni cselekedeteket (vagyis azt tagadja, hogy a cselekvők előtt 
mindig csak egyetlen megvalósítható alternatíva áll nyitva) (Elster 1982: 464).

Vagy nézzük, hogyan képzeli Popper annak a programnak a megvalósítását, 
hogy minden társadalmi jelenséget és különösen minden  intézményt az egyéni dön
tések, cselekedetek, attitűdök stb. eredményeként kell megérteni? Láttuk, e köve
telmény pszichologista változatát határozottan elutasítja. De mit javasol helyette? 
Az „objektív-megértő módszert” vagy „szituációs logikát”. „Az objektív-megértő 
társadalomtudomány minden szubjektív vagy pszichológiai fogalomtól függetlenül 
fejleszthető ki. Az a lényege, hogy a cselekvő ember szituációját kielégítően 
analizálja, hogy a cselekvés a szituációból magából legyen értelmezhető minden to
vábbi pszichológiai segítség nélkül. Az objektív »megértés« annyit jelent, hogy lás
suk, a cselekedet objektíve a szituációnak megfelelő. Más szóval, annyira messze
menően analizáljuk a szituációt, hogy az első látszatra pszichológiai tényezők -  
mint például vágyak, motívumok, emlékezések és asszociációk -  a szituáció 
tényezőivé váljanak.” A szituációs logika a cselekvés terepeként először is feltételez
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egy fizikai világot. „Ezen túlmenően a szituacionális logikának fel kell tételeznie 
egy társadalmi világot is, más emberekkel, akiknek céljairól valamit tudunk 
(gyakran nem túl sokat), és amelynek ezenfelül még társadalm i intézményei is van
nak. Társadalmi környezetünk sajátosan társadalmi jellegét ezek a társadalmi intéz
mények határozzák meg. Ezek a társadalmi világnak mindazon lényegszerűségeiből 
tevődnek össze, amelyek megfelelnek a fizikai világ dolgainak. A zöldségesbolt 
vagy az egyetemi intézet, a rendőrségi hatalom vagy a törvény ebben az értelemben 
társadalmi intézmények, az állam és a házasság szintén társadalmi intézmények, 
valamint bizonyos kényszerítő erejű szokások is, mint például Japánban a harakiri” 
(Popper 1976: 299-300). A módszertani individualizmus fenti explikációját akár a 
módszertani institucionalizmus programjának is tekinthetjük. És valóban, Popper 
épp oly lelkesen hirdeti az institucionalizmus álláspontját, mint az individualiz
musét (Popper 1966, II: 2, 90 skk). Úgyhogy Agassi valóban Popper szellemében 
járt el, amikor institucionalista individualizmusnak nevezte az általa védelmezett 
módszertani individualizmust (Agassi 1987).

Popper idézett fejtegetése ugyanakkor valamivel többet is tartalmaz, mint amit a 
jelen pontban bizonyitani szeretnék. Ugyanis nemcsak annyit állít, hogy értelmes 
társadalmi magyarázatok nem redukálhatok kizárólag  egyéni attitűdök, célok, cse
lekvések stb. leírását tartalmazó explanansokia, hanem teljesen kiiktatja a sui 
g e n e r is  egyéni vonások önálló szerepeltetését a magyarázatból; az intézményekről 
pedig erősen esszencializmus-gyanús definíciót kínál. Egyszóval, módszertani indi
vidualizmus helyett inkább erőteljes módszertani kollektivizmust képviselnek fenti 
sorai. Erre az ellentmondásra már mások is felfigyeltek, például J. O. Wisdom, aki 
az individualizmus és institucionalizmus álláspontjának látszólag összeegyez
tethetetlen, de valójában mégiscsak kibékíthető együttlétét konstatálja Poppernél 
(Wisdom 1970: 271-276). A két álláspont összeegyeztetésének elvi lehetőségét én 
sem vonom kétségbe, de a most és a korábban idézett popperi megfogalmazásuk 
között kiküszöbölhetetlen ellentmondást látok. Nem lehet ellentmondásmentesen 
azt állítani, hogy a társadalmi jelenségek magyarázatában kizárólag  egyéni tulaj
donságokra hivatkozhatunk és egyáltalán nem hivatkozhatunk ezekre. Hasonló 
ellentmondást vélek felfedezni Hayek szövegeiben is, ahol a módszertani indivi
dualizmus explicit követelménye mellett olyan tradicionalizmus-koncepció van 
jelen, amely szerint a tradíciók -  mint kollektív létezők -  teljesen uralják az 
egyének cselekedeteit.

A módszertani individualizmus standard definíciójának részben nem-specifikus, 
részben túlfeszített jellege érthetővé teszi, miért tartózkodnak a módszertani indi
vidualizmus címke használatától olyan szerzők is, akik realisztikusabb vagy pon
tosabb definíció értelmében maguk is e felfogás képviselőinek tekinthetők. 
Hargreaves Heap elemzései például egyértelműen a módszertani individualizmus 
birodalmába tartoznak, hiszen tárgyuk nem más, mint az egyéni cselekvésnek a 
■társadalomtudományi (s mindenekelőtt közgazdaságtani) elemzésekben és magya
rázatokban szereplő különböző modelljeinek vizsgálata. A szűk értelemben vett
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döntéselmélettel szemben (mely szerint az egyén az előtte álló választási lehe
tőségek közül az általa legkedvezőbbnek ítéltet választja) azt próbálja bizonyítani, 
hogy korlátozott érvényű és hatókörű az emberi cselekvésnek az instrumentális 
racionalitásra szűkített értelmezése, bármily sok releváns és fontos eredménye 
legyen is (amelyekről Hargreaves Heap lenyűgözően széles körű bemutatást nyújt). 
A leírás és magyarázat kellőképpen árnyalt fogalmi keretéből Hargreaves Heap sze
rint nem maradhat ki a procedurális racionalitás (az egyén mint szabálykövető 
lény) és az expresszív racionalitás (az egyén mint saját preferenciáit reflektíven 
értékelő és alakító lény) (Hargreaves Heap 1989).

Csak a legvadabbul beszűkítő értelmezés alapján tagadhatnánk, hogy ez bizony 
módszertani individualizmus a javából. A szerző mégis elutasitja e megnevezést. 
Először is azért, mert szerinte a terminusnak van olyan félrevezető jelentése, hogy 
minden társadalmi eredményt a részt vevő egyénekre és intencióikra lehet vissza
vezetni. A másik, ennél fontosabb indoka a következő: „talán lehetne amellett 
érvelni, hogy a módszertani individualizmus álláspontja megvilágító erejű a makro- 
ökonómia mikroalapjainak keresésében. Ennek keresése nyilvánvalóan fontos, 
mivel egyének cselekszenek a világban, nem pedig aggregátumok. Mégis félreve
zető lehet ennek a terminológiának a használata, mivel a közgazdaságtanban a 
mikroalapokat hajlamosak az instrumentálisán racionális viselkedéssel azonosítani, 
különösen akkor, amikor a kutatást a módszertani individualizmus inspirálja. Ezzel 
szemben, ha egyszer a mikroalapok a procedurális racionalitást is magukba foglal
ják, akkor már többé nem egyértelmű, hogy indokolt lenne a mikroalapok kifejezés 
használata. A procedurális racionalitás gyakran olyan műveleteken nyugszik, ame
lyek bizonyos fokig sokak között megoszlanak, és amelyek nem szűkíthetők le az 
egyénekre és intencióikra. Ezáltal éppoly precízen leírható lenne a társadalmi fejle
mények magyarázata az alkotóelemek, vagyis az egyéni viselkedés révén, mint a 
fordítottjával, a mikroviselkedés makroalapjainak megállapításával” (Hargreaves 
Heap 1989: 145-146).

A módszertani individualizmus minden használható kritériumának megfelelő 
másik megközelítés Thomas Sowellé. A különböző (gazdasági, politikai, jogi) 
intézmények működését ritka következetességgel vezeti vissza arra, hogy milyen 
információk és ösztönzések érik a kérdéses intézményi keretek közt cselekvő 
egyéneket. Megközelítésmódját mégsem nevezi módszertani individualistának, sőt, 
nem győzi hangsúlyozni, hogy megközelítésmódja rendszerszerű (mint Adam 
Smith-é vagy Marxé), s hogy mi sem áll távolabb tőle, mint az intencionalizmus. 
Vagyis a maga részéről egyfajta kollektivista és antiindividualista metodológiával 
fémjelzi saját megközelítését, amely az egyéni döntéseknek az elemzés középpont
jába állításával aligha más, mint módszertani individualizmus (Sowell 1980).

Hogy a módszertani individualizmus fogalma talán mégsem teljesen használ
hatatlan, erre némi reményt nyújt Raymond Boudon, aki nemcsak remek módszer
tani individualista elemzéseket végez, de így is nevezi őket. Igaz, nála a mód
szertani individualizmus enyhén módosított definíciójával találkozunk, amellyel
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szemben már nem vethetők fel a Popper-Elster-féle definíció ellen emelt ki
fogások. Boudon módszertani individualizmus-definíciója így hangzik: „Ez az (itt 
tágabb értelemben felfogott) elv azt jelenti, hogy a szociológusnak olyan módszert 
kell követnie, amely az egyéneket vagy egyedi cselekvőket mint az elemzésnek egy 
interakciós rendszerbe ágyazott logikai atomjait tekinti” (Boudon 1981: 36-37).

Vajon ilyen egyszerű lenne a megoldás? Pusztán egy kifejezést („kizárólag”) kell 
felcserélnünk egy másikkal („interakciós rendszerbe ágyazott”)? Hiába gyötrődtünk 
volna hosszú oldalakon keresztül különféle értelmezésekkel, hiszen ezek álértelme
zésekké válnak, mihelyt végrehajtottuk annak a néhány szónak a cseréjét? Mint 
formális megoldással, talán szembe kell néznünk ezzel a lehetőséggel. A Popper- 
Elster-definícióval szemben felhozott kifogásaink valóban nagyrészt érvényüket 
vesztik a Boudon által módosított változattal szemben. De vajon ez az enyhe ver
bális módosítás átütő hatású lehet a mögöttes tartalom jobb megragadása terén is?

6

Már említettem, hogy nem túl ígéretes vállalkozás a módszertani individualizmus 
abszolút precíz és egyértelmű meghatározása után kutatni. Adhatunk róla viszont 
olyan, némiképp laza meghatározást, amely minden lazasága ellenére alkalmas a 
hozzávetőleges behatárolásra, s amely igen nagy mértékben lefedi a magukat mód
szertani individualistáknak nevező szerzők tényleges elemzéseit. A kérdéses 
kritérium nem más, mint az, hogy a társadalmi állapotokat és folyamatokat egyéni 
döntésekre kell visszavezetni -  amennyire csak lehetséges. E követelmény valóban 
módszertani irányelvet nyújt: nem kívánja előre eldönteni, az egyes esetek empi
rikus elemzését megelőzően, hogy az emberi döntések mennyiben és hogyan 
járultak hozzá bizonyos társadalmi állapotok kialakulásához. Nyitva hagyja azt a le
hetőséget, hogy az elemzés arra derítsen fényt, milyen tényezők szabták szűkre 
adott esetben az egyén döntési lehetőségeit, vagy döntései mennyiben alapultak fe
lületes megfontolásokon, vagy miért bizonyultak hatástalanoknak. A lényeg az, 
hogy az egyéni döntések -  megléte vagy hiánya -  köré szerveződjön a magyarázat. 
Ezen túlmenően más előírást vagy posztulátumot (például a racionalitás posz- 
tulátumát) nem kell elfogadnunk, továbbá adott esetben a magyarázat erősen tá
maszkodhat nem döntés jellegű tényezőkre is.

De miért lenne fontosabb a módszertani individualizmus szempontjából az 
egyéni döntés, mint mondjuk az egyéni cselekvés? Bármelyiket tekintsük az elem
zés végső egységének, mindkettő megkérdőjelezhetetlenül individuális, s mindkettő 
egyaránt az. Miért kellene hát a döntést előnyben részesítenünk a cselekvéssel 
szemben? A válasz egyszerű: azért, mert a döntés biztosítja az egyéni cselekvés 
autonómiáját. Ha a döntés mozzanatát kiiktatjuk, az egyéni cselekvés elvesztheti 
önálló jellegét s ezáltal önálló magyarázatra való alkalmasságát. Ha ugyanis az em
beri cselekvéseket a környezeti feltételek, a szocializáció vagy bizonyos pszichikai
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folyamatok eredményének tekintjük, akkor elveszítik önálló magyarázóerejüket, s 
pusztán más folyamatok szükségszerű eredményeivé vagy megnyilvánulásaivá 
válnak. Ebben az esetben az egyéni cselekvés az emberek feje fölött vagy háta mö
gött ható erők megnyilvánulása. A módszertani individualizmus álláspontja szerint 
viszont az egyének nemcsak végrehajtói, hanem szerzői is cselekedeteiknek. A 
„kemény” társadalmi és pszichikai tényezők nem tudtukon kívül és akaratuktól füg
getlenül, hanem ezek közvetitésével és ezektől megszűrve hatnak.

Ebben az értelmezésben a társadalmi kontextus változásai nem determinálják az 
egyéni cselekedeteket, hanem új döntési helyzeteket teremtenek az egyén számára. 
Ilyen módszertani individualizmus programját fogalmazza meg Boudon a szocioló
gia számára. A homo sociologicus determinista koncepciójával vitázva azt vallja, 
hogy a szociológia mindaddig nem képes valódi magyarázatokat adni, amíg az 
emberi cselekvést a társadalmi hatások passzív lenyomatának tekinti. A szociológiai 
kutatásnak szerinte az intencionális cselekvést kell tárgyává tennie. Eszerint a 
társadalmi helyzet és az emberi viselkedés között megfigyelhető összefüggések csak 
akkor érthetők és magyarázhatók meg, ha a társadalmi cselekvőket aktiv döntés
hozóknak tekintjük, akik adott társadalmi helyzetben maguk mérlegelik, melyek 
lennének számukra a legelőnyösebb cselekvési stratégiák. E koncepció célja nem 
az, hogy kiiktassa a kauzális összefüggéseket a cselekvések társadalmi magyará
zatából, hanem hogy megvilágítsa sajátos természetüket. Az egyén cselekedeteit 
kétségtelenül korlátok közé szorítja annak az interakciós rendszernek a szerkezete, 
melynek résztvevője. E korlátok -  mint kényszerítő adottságok -  figyelembevétele 
nélkül az egyén cselekedetei nem érthetők meg. De nem érthetők meg pusztán e 
kényszerek alapján sem: a cselekvő önmaga választ a számára belátható 
lehetőségek közül. Azt a cselekedetet választja, amelyet -  saját ambíciói, attitűdje és 
helyzetértékelése alapján -  céljai leghatékonyabb megvalósításának tekint (Boudon 
1981: 6-9, 12-17).

James Coleman mutatja be igen világosan az emberi cselekvés e két különböző 
ábrázolását a társadalomtudományi kutatásban. Ha pusztán kemény statisztikai vál
tozókkal akarjuk megmagyarázni az egyéni viselkedés eltéréseit, akkor figyelmen 
kívül hagyjuk azt, hogy miként befolyásolják ezek az adottságok a cselekvők ta
pasztalatait és perspektíváját, s hogy ők mindebből saját cselekvéseikre vonat
kozóan milyen következtetéseket vonnak le. Coleman a következőképpen szembesíti 
az egyéni intenciókat figyelembe vevő és az ezeket figyelmen kívül hagyó meg
közelítést:

„A szociológus, ha statisztikai elemzéssel vizsgálja a nők munkerőpiaci része
sedését, ennek olyan lehetséges »meghatárc .;óit« vonja be, mint az életkor, családi 
állapot, gyermekek száma és kora, vagy a férj jövedelme. A magyarázat azután e té
nyezők viszonylagos hatásának kimutatásából áll.

Ha a közgazdász tanulmányozza ugyanezt a jelenséget, minden egyes nő 
(háztartás) hasznossági függvényét megadva feltételezi, hogy mindegyikük úgy fog 
cselekedni, hogy hasznát maximalizálja. Ha a háztartásban eltöltött ideje nagyobb
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értékű, mint a bér, amit kereshetne, nem lép fel a munkaerőpiacon, ha viszont ki
sebb, akkor állást keres -  ami a haszonmaximalizáló cselekvés speciális esete.

(...) A szociológus elemzésében a változók »a munkaerőpiaci részvételt befo- 
lyásolják«, a közgazdász elemzésében viszont a változók a nőnek a háztartásban el
töltött idejének az értékét befolyásolják, akiknek munkaerőpiaci részvétele azon az 
összehasonlításon múlik, amelyet ezen érték és az általa a munkaerőpiacon meg
kereshető bér között 6 maga von” (Coleman 1986: 1328-1329).

Adam Przeworski a marxi osztálykoncepció témakörében fejt ki -  „Módszertani 
individualizmus és az osztály fogalma” alcímmel -  az előbbihez roppantul hasonló 
elképzelést. Przeworski szerint a társadalmi viszonyok és az egyéni viselkedés kap
csolatában -  mely a marxizmus Achilles-sarka -  a marxizmus az „objektív” tár
sadalmi viszonyokat tekinti a magyarázat kiindulópontjának: az egyén azért tesz 
valamit, mert elfoglal egy adott helyet valamely társadalom struktúrájában. De 
hogyan és miért élik át és nyilvánítják ki magatartásukban az egyének ezeket a vi
szonyokat? Mik azok a mechanizmusok, melyek révén a társadalmi szervezet 
megnyilvánul az egyéni viselkedésben? Przeworski két lehetőséget különböztet 
meg; az egyiket „szociológiai”, a másikat „gazdaságtani” címkével illeti.

A szociológiai megközelítésben az egyén először „internalizálja” a társadalmi 
viszonyokat, majd kinyilvánítja cselekedeteiben. Az első lépésben a „szocializáció” 
révén elsajátít bizonyos attitűdöket, a második lépésben pedig ezektől az inter- 
nalizált viselkedési mintáktól vezérelve cselekszik. Aki valamiért mégsem a szo
cializációjában szereplő normákat követi cselekedeteiben, az deviáns. E meg
közelítés szerint az egyéni viselkedés nem más, mint a végrehajtás aktusa: az inter- 
nalizált társadalomnak cselekvésekben történő megnyilvánítása.

A marxista osztályelméletben e felfogás jól ismert: az egyén valamelyik osztály 
tagja (mivel úgy esett, hogy annak az osztálynak a tagja), s ebből kiindulva ma
gyarázható viselkedése. Mrs. Jones például eladó egy áruházban, s mint munkás (ha 
a rivális klasszifikációk közül ezt választjuk) szükségképpen úgy viselkedik, mint a 
többi munkás: a baloldalra szavaz, belép a szakszervezetbe, s talán még a szocia
lizmusért is küzd. E magyarázó séma többféleképpen variálható, de valamit minden 
változat megmagyarázatlanul hagy: Miért adja bérbe Mrs. Jones a munkaerejét? 
Munkássá válását nem lehet azzal magyarázni, hogy munkásként magáévá tette a 
munkásság normáit.

Az egyik lehetséges válasz az, hogy Mrs. Jones azért lett munkás, mert nem volt 
más választása: a termelési eszközöktől megfosztva, de az önfenntartás ösztönével 
felruházva Mrs. Jones nem tehet mást, mint áruba bocsátja egyetlen képességét. 
Przeworski így folytatja: „Mrs. Jonesnak azonban van választása. Végül is, van egy 
kis földje, amit talán eladhat; van egy gépész férje, aki talán túlmunkát vállalhatna; 
és van -  vagy lesz -  egy könyvelő fia, aki segíthetne abban, hogy használtcikk ke
reskedést indítson. Végül is sok amerikai munkás sikerrel hoz létre saját üzletet. 
Miért ne sikerülne Mrs. Jonesnak is? Ha Mrs. Jonesból munkás válik, ez nem azért



Szociológiai Szemle 1997/3. 29

van, mert valamilyen internalizált norma így vezérelte, sem pedig azért, mert nincs 
választása. Azért lesz munkás, mert ezt választja.

Mivel nem szeretnék nevetség tárgyává válni, hadd magyarázzam meg, mire 
gondolok. Persze, nem arra, hogy az emberek jókedvükben döntenek úgy, hogy 
munkások lesznek, mert taszítja őket a gyémántok szikráiból táplálkozó s csak a 
jachtok fedélzetén átélt mozgalmasságot ismerő élet. Inkább arra gondolok, hogy 
Mrs. Jonesnak céljai vannak: családja segítségével például megpróbálja maxima
lizálni fogyasztásának elért értékét, ha megözvegyül, ami eléggé valószínű, 
tekintve, hogy egy munkás felesége. Erőforrásokkal is rendelkezik: a saját munka
erejével, a férje és a fia kihasználatlan munkaerejével, némi társadalmi kapcsolattal 
(talán ismeri már Mrs. Smith-t ...), és van némi hitele is (bár valószínűleg nettó 
adós ...). Most ott ül az asztal körül családjával és barátaival, s azon gondolkozik, 
hogyan érje el célját, figyelembe véve a családi erőforrások korlátáit. Beiratkozik 
egy optimalizációs tanfolyamra, s amikor végez, úgy dönt, hogy a legjobb, amit 
tehet, hogy munkássá válik. Vannak céljai és vannak erőforrásai, és úgy dönt, hogy 
munkás lesz. Nem céljai és erőforrásai sorolják a munkások osztályába, hanem ő 
dönt úgy, hogy -  figyelembe véve céljait és erőforrásait -  munkás lesz.”

A kezdeti kérdésre, a társadalmi viszonyok és egyének viszonyára ezek után a 
következő választ adja Przeworski: „e felfogásban a társadalmi viszonyokat úgy 
kezeljük, mint a cselekvők számára elérhető választások szerkezeteit, nem pedig 
úgy, mint az internalizálásra és megcselekvésre váró normák forrásait. A társa
dalmi viszonyok azok a struktúrák, amelyeken belül az egyéni és kollektív cse
lekvők célokat mérlegelnek, alternatívákat észlelnek és értékelnek, és kiválasztják, 
hogy mit tegyenek” (Przeworski 1985: 92-97). S ezzel Przeworskinak igen világo
san sikerült megfogalmaznia a módszertani individualizmus egyik legfontosabb 
alapfeltevését.
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Asztalos-Morell Ildikó

A NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐTLENSÉGEK 
AZ ÁLLAMSZOCIALIZMUS KORSZAKÁBAN 
Tézisek a feminista megközelítéshez
A nemek közötti különbségek a mezőgazdaságban foglalkoztatottak 
időhasználatában a kereső tevékenység, a második gazdaság 
és a háztartási munka szerint

Bevezetés

Az államszocialista rendszerben a nők gazdasági aktivitása hasonlóvá vált a legma
gasabb szintet elérő ipari országokéhoz1, így az államszocializmus női munkával 
kapcsolatos ideológiai célkitűzése látszólag valóra vált. Ez az ideológia a munkavál
lalásban látta a nők megszabadulását a családon belüli reproduktív2 munka szemé
lyes kötöttségi viszonyától (Lenin 1978; Bebel 1971). A nők alárendeltsége ezzel az 
ideológiával ellentétben a szocialista korszakban újratermelődött, amelynek alapját 
két rendszer egybefonódása biztosította: a nők folytatólagos felelőssége a munkaerő 
újratermeléséért és a családról való gondoskodásért, valamint a kereső munka nemi 
szegregációja.3 A tanulmány a munka három szférájában (kereső, második gazda
ságbeli és háztartási) vizsgálja a nemek közötti szegregációt az államszocialista 
mezőgazdaság termelési rendszerén belül. A munka nemek közötti megosztását úgy 
tekintem, mint azon termelési viszony anyagi alapját, amely a patriarchátus rend
szerének az államszocialista termelési szervezeten belüli újratermelését biztosította. 
A nemileg dichotóm alárendeltségi rendszer4 újratermelésének ideológiai alapját a 
„férfiasságra” és „nőiességre” vonatkozó normák közvetítették. Ezeknek a normák
nak a hegemonikus megfogalmazását alkotta az állam nőkre vonatkozó ideológiája 
és erre alapozott törvénykezése.

I. A megközelítési modell vázlata

A munka nemek közötti szegregációja alapfeltevéseit5 tekintve egymástól gyökere
sen eltérő elméletek kiindulópontja. A neoklasszikus gazdaságelmélet a nemek kö
zötti konszenzus feltételezésére építi a munka nemek közötti megosztásának ma
gyarázatát, a feminista elemzések a nők alárendeltségének hegemonikus értelmezé
sét tartják kulcsfontosságúnak.6 Az iparosodott társadalmakban a munka nemek 
szerinti megosztása vált a nemek közötti alárendeltségi viszonyok újratermelésének 
új intézményévé. Ezt a folyamatot a „privát” patriarchátusból a „nyilvános” patriar
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chátusba való átmenetként is jellemezték (Wikander 1991; Roman 1990: 15; Walby 
1986), de a feminizmus egyes irányzatai sok tekintetben eltérnek egymástól, ezért 
először az általam használt értelmezési rendszert néhány osztályozási dimenzió 
mentén helyezem el.

1. A feminizmusnak azt az értelmezését fogadom el, amely kétségbe vonja a ne
mek közötti egyenlőtlenségek biológiai különbségekre visszavezethető magyaráza
tát.7 A biológiai különbségek ugyan alapvetően két csoportba osztják az emberiséget 
a biológiai reprodukció szempontjából, de a férfi és női nemi szervek különbözősé
ge nem határozhatja meg a nemek közötti szociális szerepek hierarchikus voltát, és 
társadalmi szinten a nők és a férfiak közötti alárendeltségi viszonyokat. „Az ember 
nővé nem születik, hanem azzá válik” (Beauvoir 1986).

2. A nemek közötti függőségi viszonyban látom az egyenlőtlenségüket fenntartó 
és újratermelő intézmény anyagi és strukturális8 alapját. Az ipari társadalmakban a 
munkaszervezet kettős rendszere termeli újra a nők személyes függőségét: egyfelől 
a nők fizetetlen reproduktív munkája -  az ettől való mentesség a férfiak életszínvo
nalát javítja másfelől a munka nemek szerinti szegregációja, amely a kereső 
munkát végző nőket a munkaszervezeti hierarchia alacsony presztízsű és bérű 
szektorában koncentrálja.9 A nők alárendeltségét két hegemonikus rendszer (a pat
riarchátus és az uralkodó gazdasági rendszer) egymásba fonódásaként („artikuláló- 
dásaként”) értelmezem.10 A patriarchátus érdekében áll a nők szociális reproduktív 
szerepének11 és szexuális elérhetőségének biztosítása12, de a női reproduktív munka 
a kapitalista termelés számára is szükséges: a munkaerő újratermeléséhez, valamint 
olcsón elérhető marginális munkaerő biztosításhoz, amely a vállalatok szegmentált 
munkaigényét elégíti ki.13 Az államszocializmusnak az ideológiájában megfogal
mazott célok értelmében a kapitalista viszonyokat meghaladva, a munkásosztály 
hatalmi rendszerét kellett volna megvalósítania. Ehelyett a tényleges hatalom egy 
szűk politikai és gazdasági elit kezében összpontosult.14 Az államszocializmust 
Szelényi és Konrád (1979) az értelmiség vezető rétegének (teleologikus és technok
rata elitnek) uralmi rendszereként értelmezi. A kapitalizmussal ellentétben, ahol az 
egyenlőtlenségek forrása a termelési eszközök tulajdonlása, az államszocializmus 
rendszerében a redisztribúció, illetve a termelési források feletti rendelkezési jog az 
egyenlőtlenségek forrása. A redisztribúció elvén működő gazdasági rend sajátos 
(lásd Komái 1985), a kapitalista rendétől eltérő feltételeket biztosított a nemek sze
rint is tagolt hierarchikus társadalom újratermeléséhez. A nők reproduktív munkája 
és a női munkaerő kínálata a szegmentált, nemek szerint differenciált munkaerőpi
acon együttesen szolgálta a patriarchátus államszocializmussal egybefonódott alá
rendeltségi rendszerének az újratermelését.

3. A nemek közötti egyenlőtlenségek újratermelésére nem ad kielégítő magyará
zatot a strukturális viszonyok elemzése15, mert a nemek közötti hierarchikus vi
szony a nemi szerepekre vonatkozó ideológiák útján termelődik újra.16 Az állam
szocializmus a gazdasági rendszer újratermelésének az ideológiai bázisát fogalmaz
ta meg nőpolitikájában.17 Az államszocializmus mint jóléti állam nőpolitikája a
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rendszer újratermeléséhez fűződő gazdasági és társadalmi érdekeket tükrözi. A nők
re vonatkozó törvények a nők reproduktív (biológiai és társadalmi) szerepét szándé
kozták összeegyeztethetővé tenni a nők munkavállalásával, a nőpolitika egyben a 
nemek viszonyáról alkotott képzetek és a társadalomban ténylegesen kialakult erő
viszonyok újratermelésének az eszköze is volt. Az államszocializmus nőkkel kap
csolatos ideológiájának szerepével itt csak érintőlegesen foglalkozhatok.18

4. A nők emancipációját a „férfiasság” és a „nőiesség” normájának egymáshoz 
közelítésében látom, és ezzel elhatárolom magam azoktól a nézetektől, amelyek 
szerint a nők emancipációja a férfi norma elsajátítása révén valósul meg19, csakúgy, 
mint a nőuralmat, illetve a női és a férfi társadalom összeegyeztethetetlenségét hir
dető nézetektől (Brownmillar 1986; Daly 1987).

[I. A munka nemek szerinti szegregációjának változása 
az első és a második gazdaságban, valamint a háztartásban, 
és a piaci szocializmus térhódítása a mezőgazdaságban

Az államszocializmus ideológiai célja egy mindenre kiterjedő redisztributív ipari 
rendszer felépítése volt. Ez az ideológia elhalásra ítélte a háztartást mint gazdasági
lag meghaladott, alacsony hatékonyságú intézményt. Az államszocializmus megva
lósult rendszere azonban képtelen volt megszüntetni20 a háztartás intézményét (Sik 
1989), amely újratermelődött, sőt mellette alternatív termelési formák is újjáéledtek 
az úgynevezett második gazdaság (Gábor-Galasi 1981) jelentőségének növekedésé
vel. Az államszocialista gazdaságban elkülönült a munka három szférája (kereső 
munka, második gazdaság, háztartás). A három szféra egymással egybefonódott 
termelési viszonyai alkották a patriarchális rend újratermelődésének a feltételeit az 
államszocializmus termelési rendszerén belül. A következőkben először is arra ke
resünk választ, hogy mennyiben feltétele a mezőgazdasági termelőszövetkezeti for
ma (tágabban az államszocialista termelési szervezet) újratermelésének a munka 
nemek szerinti szegregációja. Másodsorban azt vizsgáljuk, hogy a munka három 
szféráján belül a nemek közötti szegregáció mennyiben magyarázható a szövetke
zeti termelési forma újratermelése és a patriarchátus érdekei között kialakult komp
romisszummal. A valóságban a gazdaság és a patriarchátus rendszere egymással 
összefonódva, integráltan működött. A gazdaság és a patriarchátus hegemonikus 
rendszerének hipotetikus szétválasztása az elemzés számára lehetővé teszi a két 
rendszer közötti dinamizmus vizsgálatát. Ilyen dinamizmus például a háztáji gazda
ság megváltozott gazdasági szerepének és a nemek közötti szegregáció rendszeré
nek a kölcsönhatása.
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1)Kereső tevékenység a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben 
és a munkamegosztás nemek közötti szegregációja

la) A szövetkezet mint államszocialista termelési szervezet

A mezőgazdasági termelőszövetkezetek, habár a szervezetük formálisan szövetkezet 
volt, államszocialista termelési egységek voltak. Az államszocializmus rendszeré
ben a tőke tulajdonlása helyett a redisztribúció, illetve a termelési eszközök és a 
termelés feletti kontrollt szervező viszonyok jelentették az uralmi rendszer alapját. 
A szövetkezetekben is a termelési eszközök és a termelés feletti kontroll tekinthető 
a társadalmi egyenlőtlenségek meghatározójának.21 A hetvenes évekre a szövetke
zeti vezetésben a hagyományos paraszti réteget fokozatosan felváltó technokrata, 
diplomás csoport, jelentős szerepet játszott (Juhász 1983; Swain 1985; Asztalos- 
Morell 1994)22 a mezőgazdaság modernizációjában, amelynek nyomán az ipari 
termelési rendszer általánossá vált.

A szövetkezetek hagyományos munkaerő-szükséglete állandó és szezonális mun
kára tagolódott. Ezt tükrözte a hivatalos nyelvhasználatban a folyamatosan dolgozó 
aktív szövetkezeti tag és a szezonálisan dolgozó segítő családtag kategóriák megkü
lönböztetése. A kezdeti időszakban a családot is alkalmazták mint munkaszervezeti 
egységet. A munkaerő szegmentálása felerősödött a technokrata réteg hatalom- 
átvétele és az ipari termelési rendszer elterjedése nyomán. A szövetkezet munka
kereslete tovább differenciálódott a munkamegosztás különböző képesítési és beosz
tási szintjei szerint. A paraszti munka elvesztette autonóm jellegét23 és szakképzet- 
len fizikai munkává vált. A mezőgazdaság ipari termelő rendszerébe illeszthető 
munkaegységekre bomlott le. Ugyanakkor egyes tevékenységek ellentétes, felértéke
lési folyamaton mentek át és szakmunkává váltak. A szövetkezeti forma újraterme
lése a szegmentált munkakereslet kielégítését előfeltételezte. Ennek a szegmentált 
munkaerő-keresletnek kellett olyan szegmentált munkaerő-kínálattal találkoznia, 
amelynek egyik rétege rendszeres kereseti lehetőséget és előrejutást remélt a szö
vetkezeti termelési szervezeten belül, más rétegei pedig megelégedtek margináli- 
sabb pozíciókkal. Kérdés, hogy azok a gazdasági érdekek, amelyek ezt a vezetés és 
a munkaszervezet tekintetében egyaránt hierarchikusan tagolt termelési szervezetet 
működtették a mezőgazdaságban, mennyiben tekinthetők a nemek szempontjából 
semlegesnek.

lb) A szövetkezeten belüli nemi szegregáció

A feminista irodalom a munka nemek szerinti szegregációját az ipari kapitalizmus 
közegében mint a patriarchátust fenntartó intézményt fogalmazta meg.24 A nemek 
szerinti szegregáció újratermelését az iparosodott kapitalista demokráciákban a férfi 
szakszervezetek aktív közreműködésével erősítették meg (Cockburn 1991; 
Wikander 1991). Ez a nők kizárását célozta a technológiailag fejlődő, illetve gazda
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sági előnyökkel járó munkakörökből (például az éjszakai munka). A mezőgazda- 
sági termelőszövetkezetekben a munka nemek szerinti szegregációjának két fő fázi
sa különböztethető meg: a kialakulási és a modernizációs fázis.

Egyes elemzők szerint a kialakuló szövetkezeti munkaszervezet az uradalmi gaz
daság munkaszervezeti modelljét követte, mind a hierarchikus munkaszervezet és 
vezetés elvében mind pedig a családi és a kollektív elemek kombinációja tekinteté
ben (Juhász 1975; 1983).25 A szövetkezet hierarchikus munkaszervezete magába 
olvasztotta a paraszti gazdálkodás és az uradalmi szervezet rang és nemek szerinti 
munkamegosztását26 (lásd 1. táblázat).

I. táblázat
A nők aránya a mezőgazdasági termelőszövetkezetek különböző állományú dolgozói között, 
1960-1990 (százalék)

Állománycsoport 1960 1970 1980 1990
Tag 29,1 32,9 30,3 30,8
Segítő családtag 57,9 93,9 97,7 86,6
Alkalmazott 20,4 28,8 28,5 31,7
Összesen 27,9 37,1 34,2 31,4

Forrás: KSH 19846: 316; 19936: 50-58, 68-69.

A férfiak tipikusan az állatgondozói, szállítómunkási feladatokat, valamint a nö
vénytermesztésben igás állattal, illetve géppel végzett munkákat látták el. Ezek a 
munkakörök a paraszti értékrendben elfoglalt magasabb státuszuk mellett 
(Asztalos-Morell 1981) az új munkaszervezetben éves állandó munkát biztosítottak. 
A nők a szezonálisan inkább változó munkaigényű növénytermesztés kézi munka
végzői közé kerültek. Ezek az alacsonyan fizetett nehéz fizikai munkának számító 
munkakörök az uradalmak napszámos munkájának emlékét idézték.27 A nők 
ugyanakkor egyes stabilabb munkalehetőséget adó feladatköröket is elláttak, mint 
például a baromfitartás és a tejüzemi munka (lásd 2. táblázat). A mezőgazdasági 
szövetkezetben a férfiak télen átlagban napi 6,6 órát, a nők viszont csak 1,6 órát 
dolgoztak. A nők munkavégzése (napi 5,3 óra) nyáron is csak a férfiak munkaide
jének (10,1 óra) alig több, mint a felét tette ki (KSH 1965: 25).
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2. tá b lá za t
A  n ő k  aránya a mezőgazdasági szövetkezetekben a 
csoportokban, 1960-1990 (százalék)

különböző mezőgazdasági fog la lkozási

1960 1970 1980 1990'
Növénytermesztés 45,0 61,8 66,3 49,2
Állattartás 9,9 22,0 39,8 31,3
Erdészet 27,5 30,5 22,6 21,7
Traktorvezető 0,2 0,2 0,4
Fogatos 0,2 0,2 0,3 0,5
Ö s s z e s  m ez ő g az d a sá g i f iz ik a i 39,1 44 ,7 44,4 2 7 ,6

* A növény- és talajvédőket nem tartalmazza, de a nádmunkásokat igen.

F o rrá s:  KSH 19846: 339; 19936: 135.

Ha a szövetkezeti termelési forma szegmentált munkaigényét a nemek szempontjá
ból semlegesnek is feltételezzük, nyilvánvaló, hogy a felbomló paraszti család ne
mek szempontjából szegregált munkaerő-kínálata megfelelt ennek az igénynek. A 
szövetkezeti termelési forma újratermeléséhez nem volt szükségszerű a nemek kö
zött fennálló alárendeltségi viszony megbontása. Ellenkezőleg, a szövetkezeti ter
melési forma kialakításához a nemek között történelmileg kialakult egyenlőtlensé
gek feltételei és mintát konstituáló szerepe szolgált alapul.

A mezőgazdaság gépesítése megnövelte a gazdálkodás tőkeigényét és a föld kon
centrációját, és rohamos mértékben csökkentette a mezőgazdaság munkakeresletét. 
A mezőgazdasági modernizáció következtében csökkenő munkalehetőségek közül a 
modernizációhoz kapcsolódó foglalkozásokat a férfiak hasznosították.28 A szövetke
zeti mezőgazdaságban az új termelési technológia feletti kontroll megszerzése egy
ben a magasabb kereseti lehetőséget biztosító, illetve a szektorok közti váltást lehe
tővé tevő munkakörök monopolizálását vonta maga után. A mezőgazdaság 
„modernizációja” három irányban befolyásolta nők nemi szegregációját.

a) A szakképzettség szerepe megnőtt, a mezőgazdaság gépesítése és kemizálása a 
hagyományos kézi és állati erővel végzett munkafolyamatok visszaszorulását ered
ményezte a többségében nőket, illetve férfiakat alkalmazó munkakörökben egya
ránt. Az új technológia viszont szinte kizárólag a férfiak munkalehetőségeit növel
te.29 A kézimunka-igényes ágazatok (például a zöldség- és gyümölcstermesztés) 
továbbra is sok nőt foglalkoztattak. Azonban ezeknek az ágazatoknak a háztájiba 
szorulása a nyolcvanas évek elejétől csökkentette a női munkaerő iránti igényt (lásd 
3. táblázat).

b) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek a hetvenes évektől megnövekvő mér
tékben ipari segédtevékenységeket folytattak, ami főként az olcsó női betanított 
munkaerő hasznosítására épült, bár a férfi szakmunkások számára is lehetőségeket 
nyújtott. 1976-ban a nem mezőgazdasági foglalkozású nők aránya az összes női 
fizikai foglalkozású között 54,7 százalék volt, 1985-re ez az arány 71,4 százalékra
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(a férfiak körében 57,7-ről 61,2%-ra) emelkedett (KSH 1980: 43, 112; 1981: 55; 
1986я: 36).

c) Az államszocialista modernizációval együtt járt a vezetők pozíciójának erősö
dése. Az ehhez kötődő úgynevezett szellemi, adminisztratív munkakörök a fiata
labb, képesített nők számára nyújtottak munkavállalási lehetőséget. Ők alkották 
1971-ben a beosztott ügyviteli dolgozók 70,6 százalékát. Ez az arány 1982-re 92,7 
százalékra emelkedett. A szövetkezeti vezető funkciók túlnyomó többségét férfiak 
töltötték be: 1971-ben a 6507 tsz-elnök közül csak 6 volt nő. A nők aránya az ösz- 
szes vezetői pozíción belül 6,6-ről 14,3 százalékra, illetve az alacsonyabb irányító 
pozíciókban 4,8-ről 8,9 százalékra emelkedett az adott időszakban (KSH 1980: 
122-123; 1986я. 33; lásd még Asztalos-Morell 1990). Két folyamat zajlott egyide

jűleg: a férfiak monopolizálták a technológiailag magasabb fokú munkaköröket, a 
nők elsősorban a mezőgazdasági termelésen kívüli, részben alacsony képesítésű 
(betanított) és részben a szellemi tevékenységek hierarchiájának alsó szintjein levő, 
adminisztratív munkaköröket foglalhatták el.

3. táblázat
A nők aránya a mezőgazdasági szövetkezetek különböző foglalkozási csoportjaiban, 
1960-1990 (százalék)

1960 1970 1980 1990
Szakképzett 3,9 5,2 4,7 6,9
Betanított 23,7 32,1 41,4 44,9
Segédmunkás 31,4 42,0 35,0 32,5
Összes fizika i 38,6 39,0 35,7 28,0
Szellem i 22,6 32.4 39,2 46,2

Összes szövetkezeti 38,2 38 ,5 36,1 3 2 ,2

Forrás: KSH 1984: 316; 1993/>: 46-54, 60.

A munka nemi szegregációjának újratermelése egyrészt spontán folyamatként fog
ható fel, amelyben a nemek szerint dichotóm alárendeltségi rendszer az átalakuló 
gazdasági rendszer újratagolódó hierarchikus munkaszervezetéhez illeszkedett, 
másrészt a hivatalos ideológia által intézményesen is megerősített folyamatként. A 
nemek közötti alárendeltségi viszonynak az államszocialista gazdasági rend 
keretein belül létrejött formáját a változó nőpolitika és törvénykezés is alakította.30 
A munka nemi szegregációjának kialakulása szempontjából a legfontosabbak az 
úgynevezett nővédelmi törvények, illetve a gyermekgondozás támogatási rendsze
rének a kidolgozása voltak. Ezeket az irodalom az államszocialista rendszerre jel
lemző népességnövekedést támogató intézkedésekként értékelte.31

Az államszocialista gazdaság számára a nők egyfelől mozgósítható munkaerő- 
forrást jelentettek, másfelől reproduktív szerepük fenntartása mind a munkaerő 
újratermelése, mind pedig a népesség biológiai újratermelése szempontjából nélkü
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lözhetetlen volt. A marxizmusból táplálkozó korai államszocialista nőideológia a 
nők reproduktív szerepét az alárendeltségi viszony részének tekintette. Egyesek 
ezen túlmenően a háztartási munka butító, gazdaságilag értelmetlen voltát hangsú
lyozták.32 A kereső (produktív) munka végzése, amely a férfiak társadalmi szerepét 
szimbolizálta, jelentette a nők emancipációjának útját. Ez a szemlélet a reproduktív 
szférát az állam felelősségi körébe utalta. A sztálinizmus idején nyilvánvalóvá vált 
a nők reproduktív szerepének fontossága, ami a család újraértékelését és a nők bio
lógiai reproduktív szerepének előtérbe kerülését vonta maga után. Biológiai repro
duktív szerepük meghatározóvá vált a munka világába való integrálásuk újradefi
niálásakor. A nők biológiai reproduktív képessége a munkavégzés, a kereső munka 
követelményei szempontjából korrigálandó abnormitásnak minősült. A női munka
erőnek a férfiasság társadalmi normájára épült gazdaság szabályaihoz képest devi
áns voltát a nőpolitikái törvények voltak hivatva kompenzálni.33 Ezek a sztáliniz
mus időszakában csupán a gyermekszüléshez közvetlenül kapcsolódó biológiai 
szükségletek kielégítését vették alapul.34 A szociális reproduktív felelősséget a 
gyermekgondozási intézmények lettek volna hivatottak ellátni. A nők biológiailag 
megalapozott különbözőségével indokolták a nők számára tiltott foglalkozások listá
jának az összeállítását. Ezek a törvények a férfi munkás fizikumát tekintették nor
mának. Ahelyett, hogy a technológiai fejlődést szabályozták volna a női biologikum 
sajátosságainak is megfelelő irányban,35 a női munkavégzést tiltották meg olyan 
területeken, ahol a női szervezetre ártalmasnak ítélt technológiát alkalmaztak.36 Az 
1953-as szabályozás egyrészt a terhesség ideje alatt -  tehát indokolt biológiai sajá
tosságok alapján -  tilalmat rendelt el egyes munkafajtákra vonatkozóan (például 
szántás, traktor-, kombájnvezetés, permetezés), a terhesség negyedik hónapjától 
egyes női tevékenységekre is (például marokszedés, kévekötés, gyümölcsszedés), 
másrészt a nőkre vonatkozó általános tilalmakat is magába foglalta. Ezek egy része 
szintén valós biológiai különbségekkel volt indokolható (például az ólomtartalmú 
anyagok kezelésének tiltása), más részük a „nőiesség” ideáljából kiinduló, inkább 
vélt, mintsem valós különbségeken alapult (például kútásás, kubikolás vagy patko- 
lás).37 A törvények 1966-os korrekciója szigorítást jelentett a nőkre általában érvé
nyes kategóriák esetében (például a traktor-, tehergépkocsi-vezetés, illetve a perme
tezés tiltott foglalkozássá váltak).38 A tiltó rendelkezések kiterjesztése minden nőre 
épp azokon a területeken gátolta meg a nők esetleges alkalmazását, amelyek a me
zőgazdaság modernizációjával álltak kapcsolatban. Ez a változás egybeesett a nők 
társadalmi reproduktív szerepének újraértékelésével a poszt-sztálinista időszakban.

A nők biológiai reproduktív szerepének jogi szankcionálása mellett szociális rep
roduktív funkciójuk ellátását szolgálta a gyermeknevelés támogatási rendszereinek 
kiépítése. Ennek legfontosabb állomása volt a gyermekgondozási segélyrendszer 
bevezetése a hatvanas és hetvenes évek derekán. Ez a nőknek a kisgyermekek neve
lésében betöltött szociális reproduktív szerepét volt hivatott kompenzálni, anélkül, 
hogy a nők munkavállalásának elsődlegességét megkérdőjelezték volna, ezért a
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korábban elbutítónak, alárendelőnek tartott női reproduktív szerep átértékelődött a 
társadalom-fenntartó, gondoskodó funkció előtérbe állításával.39

A férfiaknak a férfiasság társadalmi normájából fakadó privilégiumai az ötvenes 
évek után, a poszt-sztálinista időszakban is érintetlenül maradtak. A mindennapi 
élet újratermeléséhez kapcsolódó reproduktív munka, amennyiben azt az állam nem 
tudta átvállalni, a nőkre hárult. A gyes hozzájárult ugyan a nők társadalmi repro
duktív munkájának társadalmi szintű elismeréséhez, de bevezetése legitimálta a 
nemek közötti munkamegosztás fennálló rendszerét. Ezzel egyben befagyasztotta a 
nemek közötti viszony társadalmi szintű újratárgyalásának lehetőségét, és a férfiak 
számára fenntartotta a kereső-teremtő tevékenységeket, a nőket pedig a gondosko
dó-ápoló szerep személyes függőségi viszonyai közé kényszerítette.

2)A háztáji gazdálkodás átalakulása a piaci szocializmusba való átmenet 
során és a munka nemek szerinti szegregációja

2a) A háztáji gazdálkodás szerepe a szövetkezeti termelési forma újratermelésében

A rendszer ideológiai elvárásaival ellentétben az államszocialista rendszerben a 
bérmunkaviszony nem vált a proletarizált többség számára kizárólagos jövedelem- 
és erőforrássá. A munkásság nagy része félproletár státuszt foglalt el (Kemény 
1972, Szelényi 1988). A második gazdaság a lakosság megélhetésének szerves ré
szévé vált. A háztartások zöme vegyes megélhetési forrásokra támaszkodott, a bér 
kiegészítésére a második gazdaságból is jövedelemre tett szert. A második gazda
ságból származó jövedelmek lehetővé tették, hogy a bérből élők a munkaerejük 
(adott fogyasztási szinten) újratermeléséhez szükséges árukhoz hozzá tudjanak jut
ni. így a második gazdaság közvetve hozzájárult az államszocialista gazdaság újra
termeléséhez.40 A mezőgazdaságban azért is nagy szerepet töltött be a második gaz
daság, mert a háztáji intézménye a szocialista mezőgazdasági termelési szervezetbe 
integrálódott.

A szövetkezetesítés kezdeti időszakában a háztáji legitimálása kényszerenged
mény volt, amely ellentmondott a nagyüzemi gazdálkodás elsőbbrendűségét hirdető 
államszocialista ideológia téziseinek (Wádekin 1982; Pryor 1992; Asztalos-Morell 
1994), és a háztáji a mezőgazdaság termelési szerkezetének tökéletesedése folytán 
elsorvadásra ítéltetett.41 Ebben az időszakban a háztáji gazdálkodásban túlnyomóan 
önellátó termelést folytattak, amely a kezdetben bizonytalan és alacsony béreket volt 
hivatott kiegészíteni. A háztáji árutermelő tevékenységét és egyben nagyságrendjét 
rendeletileg gondosan behatárolták, ügyelve arra, hogy ne kösse le az állam
szocialista gazdaság számára nélkülözhetetlen munkaerőt, és arra is, hogy áruter
melésének növelésével ne válhasson az államszocialista mezőgazdasági szektor 
konkurensévé.
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A szocialista piaci szabályozásra való áttéréssel párhuzamosan a háztáji gazdál
kodás gazdasági tartalma is átalakult, a háztáji a szocialista termelési mód szerves 
részévé vált. A bővülő háztáji árutermelés lényeges elemévé vált a hazai lakosság 
élemiszer-ellátásának, egyszersmind az államszocialista kereskedelmi hálózaton 
keresztül az exportra irányuló termelésnek is.42 A háztáji integrálása az állam
szocialista (elsődlegesen a szövetkezeti) szférába erősödött, ami termelési integrá
ciót jelentett, az itt folyó termelés a szövetkezeti termelés részévé vált. A szövetke
zet biztosította a fajállatokat, a tápszereket a termelés „input” és a felvásárlás felté
teleit az „output” oldalán, ezért valójában a szövetkezeti termelésnek alárendelt 
termelési forma43 alakult ki. Másrészt a háztáji gazdálkodásban végzett munka -  a 
szövetkezeti termelési rendszerbe való integrálódási folyamatot megerősítendő -  a 
szövetkezeti munkavégzésbe betudhatóvá és a keresettől függő szociális juttatások 
jogalapjaként elszámolhatóvá vált.

A nyolcvanas években egy új irányzat (Juhász 1983a; 19836; Szelényi et al. 
1988)44 a családi kistermelő gazdaságot mint a polgárosodás eszközét értékelte. A 
mezőgazdasági kistermelés struktúráját vizsgáló kutatások kétségbe vonták a vál
lalkozói szellem nagymérvű elterjedtségét, mivel a racionális, kockázatot vállaló 
termelési típus csak a kistermelők kisebbségére volt jellemző (Kovách 1988).45 A 
termelők nagy része úgynevezett integrált kisüzemi termelést folytatott. így a ház
táji gazdaság a „valódi” családi gazdaság46 (mint olyan termelési forma, amelyben 
a munka nem áru) és a proletár lét (mint a szövetkezeti termelésbe integrált és a 
munka bérbeadásán alapuló termelési viszony)47 közötti átmenetként is értelmezhe
tő. A háztáji munkavégzés félproletár jellegét mutatja, hogy a munkavégző sze
mélynek szövetkezeti munkavégzésként elszámolható, szociális juttatások alapjául 
szolgáló tevékenységgé vált. Habár a családi gazdaság fejlődési potenciáljának ér
telmezésével kapcsolatos kétségekről kiderült, hogy nem alaptalanok, a háztáji gaz
dálkodás lényeges változásokon ment keresztül a hetvenes évek második felétől 
kezdődően.

A háztartások szempontjából a háztáji árutermelés közvetlen jövedelemtermelő48 
funkciója megerősödött, ezzel a kistermelői tevékenység egyre inkább eltávolodott a 
fogyasztásra szánt termeléstől (lásd a 4. táblázatot). A szövetkezeti bérek stabilizá
ciója és a nők bővülő kereső munkája, valamint a bővülő szociális jövedelmek kö
vetkeztében a nyolcvanas évek elejéig fokozatosan csökkent a háztájiból származó 
bevallott jövedelem aránya a háztartások összjövedelmén belül. A nyolcvanas évek
ben azonban ez a tendencia megfordult, és a háztájiból származó jövedelmek aránya 
erőteljesen megnövekedett a háztartás összjövedelmén belül is. Az árutermelő ház
táji termelés a dolgozók számára a szövetkezeti munkaerő megtartásának is fontos 
eszköze lett, és így a termelési forma újratermelésének fontos elemévé vált. A 
nyolcvanas években megjelent a háztáji gazdálkodáson belül az autonóm fejlődés 
csírája is, amely a piacgazdaságon belüli családi gazdálkodással összevethető gaz
dálkodási formák előfutárának tekinthető.
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4. táblázat
A háztáji kistermelésből származó naturális és pénzbeli jövedelmek aránya 
a paraszti (mezőgazdasági szövetkezeti fizikai dolgozó) és kettős jövedelmű 
háztartásokban 1960-1987 (százalék)

1960 1965 1971 1976 1982 1987
Az árutermelésből származó 
jövedelem aránya a kistermelésben’ 44,0 39,2 54,7 60,4 65,3 67,3

A kistermelésből származó 
nettó jövedelem aránya’” 68,6 51,7 44,1 25,1 23,4 35,1

A kistermelésből származó 
bruttó jövedelem aránya” 68,0 53,4 50,0 37,3 35,0 46,1

A kistermelésből származó 
nettó jövedelem a bruttó arányában 88,7 87,0 72,8 53,3 053,9 59,2

* A bruttó értékesítésből származó jövedelem osztva a bruttó értékesítés 
és az önfogyasztásra végzett termelés összegének az értékével.

, illetve a háztartás bruttó, illetve nettó összjövedelmén belül.
A szerző számításai az alábbi KSH-kiadványok nyomán: Háztartásstatisztika, 1960-1965: 
26; 1972: 64; 1976: 247; 1982: 32; 1987: 50.

2b) A háztáji gazdaság szerepe a nemek közötti egyenlőtlenségek újratermelésében

A hatvanas évek elején, amikor a naturális gazdálkodás dominált a háztáji gazdasá
gon belül, a nők végezték a háztáji munka túlnyomó többségét. A nők munkaidejé
nek aránya a termelőszövetkezeti háztartásokban az összes mért munkaidőn belül 
73,3 százalék volt (lásd az 5. táblázatot). A hetvenes évek végére megváltozott a 
háztáji gazdaságon belüli a nemek közötti munkamegosztás.

5. táblázat
A háztáji gazdaságban végzett munka nemek közötti megoszlása a termelőszövetkezeti 
háztartásokban* az év átlagos napjára számítva 1962-ben

A tsz-hez 
tartozó szemé

lyek megoszlása

A nők
munkaidejé
nek aránya

Átlagos munkaidő 
a háztáji

gazdaságban (óra)
Férfiak Nők Százalék Férfiak Nők

Termelőszövetkezeti tagok 79 21 34,2 1,3 2,0
Egyéb tsz-dolgozók és segítő 
családtagok 5 56 96,7 1,8 3,2

Nem-keresők 2 16 89,2 2,6 2,4
Munkás-alkalmazott keresők 14 7 41,2 0,5 0,6
Együtt 100,0 100,0 73,3 U 2,6

Forrás: KSH 1965: 27.
* Termelőszövetkezeti háztartások és olyan háztartások tagjai, ahol a háztartásfő 

termelőszövetkezeti tag.
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A háztáji gazdálkodás növekvő árutermelésével és az ezzel együtt növekvő szerve
zeti integrációjával párhuzamosan a férfiak időráfordítása emelkedett, és a hetvenes 
évektől meghaladta a nőkét. 1976/77-ben a háztájiban töltött összes munkavégzés
ből már a férfiaknál mértek hosszabb időtartamot. A férfiak átlagos munkavégzése 
meghaladta a nőkét mind a növénytermesztők (2,5:2,1), állattenyésztők (1,6:1,1), 
mind a segítő családtagok és mezőgazdasági önállók (5,5:4,0) között (KSH 19906: 
37). A férfiak részvétele a mezőgazdasági kistermelésben tovább fokozódott 1986- 
ra. A mezőgazdasági fizikai férfiak átlagos munkavégzése már 1,3-szorosa volt a 
nők munkavégzésének. Hasonlóan a falusi népességre vetítve a férfiak átlagos 
munkavégzése 1,4-szerese volt a nőkének (KSH 19906: 92-94).49 A segítő család
tag kategórián belül ugyan a férfiak átlagos munkavégzése meghaladta a nőkét, de 
mivel a nők összlétszáma magasan meghaladja a férfiakét ebben a kategóriában, így 
az általuk végzett összmunkaidő is (1962-ben például a nők munkavégzése domi
nált: 96,7%). A segítő családtagok által végzett munka a hetvenes években is fontos 
maradt a kistermelés számára, és ezen belül a nők szerepe is (a nők által végzett 
munka aránya 85,7% 1977-ben) (lásd a 6. táblázatot).

6. táblázat
A mezőgazdasági kistermelésben eltöltött idő a segítő családtagoknál,
illetve a mezőgazdasági fizikai dolgozóknál (1962, 1977, 1986) az év átlagos napján

Segítő családtag Mezőgazdasági fizikai dolgozók

Férfiak Nők Férfiak Nők
1962 3,7 3,0 1,4 2,0
1977' 5,5 4,0 2,2 2,0
1986 2,3 1,8

Forrás: KSH 1965: 116, 120; KSH 19906: 92-94, 180-183.

Az 1977-es adat a segítő családtag kategóriájában a mezőgazdasági önállókat magába 
foglalja.

A kérdés az, hogy milyen szerepet játszott a nemek között a háztáji gazdálkodásban 
kialakult munkamegosztás változása a nők alárendelt helyzetének újratermelésében. 
Abból a fentiekben már hangsúlyozott feltevésből indulok ki, hogy a hatalom forrá
sa a javak és források feletti rendelkezési jog különbözősége. A munka világában a 
gazdaság átalakulása révén megnyíló előnyös munkalehetőségekkel való élés, illet
ve az azokból való kizárás a hatalmi különbségek forrása (Witz 1986; Wikander 
1991). A férfiak növekvő szerepvállalása biztosította a háztájiban a férfi fő kenyér
kereső szerepének az újratermelését a mezőgazdaság megváltozott gazdasági viszo
nyai között. A háztáji gazdaság átalakult elsődlegesen reproduktív szférából pro
duktív szférává, amely nemcsak fontos kereseti lehetőségek forrása lett, de egyben a 
magángazdálkodás kialakításának alternatíváját is jelentette. Ezért fontos az előké
szítő szerepe a nemek közötti különbségek rendszerváltás utáni hierarchiájának
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kialakulásában is. A nők háttérbe szorulását (egyfelől a kereső munka világába fo
kozatosan integrálódó, másfelől a családi gazdálkodás csírájaként is értelmezett) 
kiteljesedő háztáji árutermelésben úgy értelmezem, mint a nemek közötti egyenlőt
lenségek újratermelődését a piaci szocializmusba való átmenet folyamán megválto
zott gazdasági szervezet keretein belül. Más szóval mint a patriarchátus és az átala
kuló szocialista gazdasági rend új artikulációját.

Egyes közgazdasági elméletek a második gazdaságban való részvétel gazdasági 
sikerességét az első gazdaságban elfoglalt helyzet függvényeként értékelték.50 A 
férfiak első gazdaságbeli pozíciói a mezőgazdaság technológiailag fejlődő munka
köreiben olyan kulturális tőke felhalmozását tették lehetővé, amely jól hasznosul
hatott a háztáji átalakuló termelési szerkezetében és hozzájárulhatott ebben a szfé
rában való részvállalásuk növekedéséhez.

3) Háztartási munka és a nemek közötti munkamegosztás

3 a) A háztartásban végzett reproduktív munka szerepe az államszocialista 
mezőgazdasági termelési modell újratermelésében

Az államszocialista ideológia korai szakaszában azt feltételezték, hogy a szocialista 
társadalmi berendezkedés kiteljesedésével a család és a háztartás intézménye meg
haladottá válik (Sik 1989; Goldman 1993). A nők tömeges munkába állását akadá
lyozta szerepvállalásuk a háztartási és a családi munkavégzésben, így e két intéz
mény megszűnését egyben a nők emancipációjának előfeltételeként kezelték. A 
marxizmus alapfeltevéseiből kiindulva a szocialista nőideológia az ipari társada
lomban a férfiak által betöltött szerepet fogadta el normaként; a nőknek a férfiak 
által elfoglalt státuszok felé kellett törekedniük, ezzel párhuzamosan háztartási és 
családi szerepük leértékelődött. Az állam lett volna hivatott átvenni a nők repro
duktív szerepét. A sztálinizmus időszakában ezt az elképzelést a szocialista család 
szerepének részbeni rehabilitálása váltotta fel. A női „eszménykép” a robusztus 
dolgozó nő és a szocialista anya kettősségére épült. A családot és a háztartást fel
mentő intézményi rendszer azonban az állami források elégtelensége folytán csak 
hiányosan épült ki. Felismerték a család és a háztartás szükségességét a munkaerő 
újratermelésében, egyszersmind szerepét a társadalmi stabilitás biztosításában.

A mezőgazdasági termelőszövetkezeti modell újratermeléséhez a háztartás biz
tosította a munkaerő újratermelését. A háztartásban hasznosuló munkaidő nemzet- 
gazdasági szinten is jelentős hányadát teszi ki a munkával töltött összes időnek 
(Tímár 1988). Közgazdasági közelítésben a háztartásban végzett munkát gyakran a 
második gazdaságban végzett munka részeként kezelik. A háztartási munka a gaz
daság szempontjából is a második gazdaság fogalmi körével csak részlegesen 
egyeztethető össze. A háztartási munkának a kapitalizmusbeli szerepéről heves vita 
folyt a hetvenes években.51 A marxista feministák a nők reproduktív munkájának a 
kapitalizmus újratermelésében betöltött szerepét hangsúlyozták (Zaretzky 1973). A
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továbbiakban a háztartási munkát az államszocialista mezőgazdasági termelési 
szervezet újratermelésében betöltött szerepe szempontjából vizsgálom, néhány fon
tosabb összefüggés erejéig.52

A háztartásban hasznosuló munkát nem közvetíti áruviszony. A háztartási mun
ka végterméke speciális áru, a munkaerő, amelynek az újratermelése a háztartásban 
folyik. A háztartási munka hozzáadott értéke a termékeként materializálódó árunak, 
vagyis az újratermelt munkaerőnek az értékében, a munkabérben csak rejtetten je
lentkezik. A munkaszerződés, amelyet a munkaerőt eladó személy és a munkaadó 
köt, nem tartalmaz formális utalást a munkaerőt újratermelő munka hasznosságára, 
még ha a „fő kenyérkereső” fogalma közvetve tükrözi is ezt a viszonyt.53 A háztar
tásban hasznosított reproduktív munka egyáltalán nem vagy csak közvetve közvetí- 
tődik áru formájában.54 A háztartási munka hasznossága a munkaerő újratermelé
sében és így a szövetkezeti modell újratermelésében nyilvánvaló. A háztartási mun
ka a produktív szférában végzett kereset függvénye. A kereső munka szabályozása a 
nyilvános szférában történik, ezzel szemben a háztartási munkáé a privát szférában, 
személyes függőségi viszony részeként.

Habár a háztartási munka társadalmi és gazdasági szempontból az uralkodó gaz
dasági rendszernek alárendelt tevékenység, ez a szféra biztosította a háztartás és a 
család viszonylagos autonómiáját. A háztartásban végzett munka teszi lehetővé a 
kereset fogyasztásra fordítását, és az adott kereset határai között az életszínvonal 
maximálását, illetve a kívánatos fogyasztási szint megközelítését. A háztartási 
munka is egyfajta termelés, ezért nehéz elhatárolni a családi munkára alapozó pa
raszti, illetve háztáji gazdaságtól. Különösen nehéz az elhatárolás a háztáji munka 
naturális gazdálkodási formájától, mert mind az önellátó háztáji munka, mind a 
háztartási munka hozzájárul a munkaerő újratermeléséhez. A kettő közötti különb
séget a munkavégzés eredményének a személyes, a család lényegét újratermelő fo
gyasztáshoz való „közelségében” látom.55 A reproduktív munka egyben olyan em
beri értékek, szeretet, gondoskodás, önfeláldozás átadásának a csatornája, amelyek 
a produktív szféra árun keresztül közvetített világképében nem átadhatók.56

Az 1962-es időmérleg-felvétel tanúsága szerint a nők háztartási munkára fordí
tott ideje minden kategóriában jóval meghaladta a férfiak munkával töltött idejét, és 
nagymértékben ingadozott a nők foglalkozási státuszától függően. Három, különbö
ző kereső munka kategória időfelhasználását összevetve megállapítható, hogy a 
háztartási munkára fordított idő azoknál a nőknél a legmagasabb, akik egyben a 
legtöbb időt fordítanák a háztáji munkavégzésre és legkevesebbet a kereső munka
végzésre. Az önellátásra szolgáló háztáji termelés megnöveli a termékeknek a ház
tartáson belül való feldolgozására fordított idő mennyiségét. A kereső munka növe
kedésével csökken a háztartásban és a háztájiban végzett munka. Minél magasabb a 
kereső munkával töltött idő, annál magasabb a különböző kategóriákba tartozó nők 
összmunkaideje (12,2 óra a szellemi, 11,7 a mezőgazdasági fizikai és 11,2 óra a 
segítő családtag nők esetében). Az önellátásra való termelésnél a termékek közvet
len fogyasztásra átválthatok, az árutermelő kistermelés esetén a termék nem válik a
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háztartás számára feldolgozandó nyersanyaggá. A kisárutermelő gazdálkodás ese
tén a háztartási munka gazdasági szempontból láthatóbban elkülönül a háztáji tevé
kenységtől, és mint az árut termelő munkaerőt újratermelő tevékenység definiálható 
(lásd a 7. táblázatot).

7. táblázat
A nemek közötti munkamegosztás a szövetkezeti dolgozók három kategóriájában 
(szellemi dolgozó, mezőgazdasági fizikai, és segítő családtag) 1962-ben, évi átlagos napon

Szellemi Mezőgazdasági fizikai Segítő családtag
Férfiak Nők Férfiak Nők Férfiak” Nők

Kereső munka 10,5 7,8 9,0 3,8 4,1 0,7

Háztáji 0,5 0,5 1,4 2,0 3,8 3,0

Háztartási munka 0,8 3,9 1,4 5,9 4,2 7,5

Összes 11,8 12,2 11,8 11,7 12,1 1 U

Forrás. KSH 1965: 116, 120.

* Csak négy megfigyelt eset volt ebben a kategóriában. A háztartási munka értékét az udvar
karbantartásra és a fűtésre-tüzelőhordásra fordított szokatlanul magas idő, kisebb mérték
ben pedig a főzésre használt idő nagysága emelte meg.

A mezőgazdasági fizikai munkások háztartási munkára fordított ideje fokozatosan 
csökkent 1962 és 1986 között. A nők háztartásban eltöltött munkaidejének csökke
nése nem vonta maga után a férfiak háztartásban töltött idejének emelkedését. Mi
közben a nők közelítettek a férfiak számára érvényes munkavégző normához, a 
férfiak nem jutottak közelebb a nők reproduktív normájához (lásd a 8. táblázatot).51

8. táblázat
A mezőgazdasági fizikai dolgozók időfelhasználása nemek szerint az év átlagos napján 
(1962, 1977, 1986)

Férfiak Nők
1962 1977 1986 1962 1977 1986

Kereső tevékenység 9,0 7,1 6,6 3,8 4,7 4,9
Háztáji 1,4 2,2 2,3 2,0 2,0 1,8
Produktív összesen 10,3 9,3 8.9 5,8 6,9 7.1
Háztartás 1,3 U 1,1 5,4 4,2 3,8
Gyereknevelés 0,1 0,1 0,1 0,5 0,3 0,3
Reproduktív összesen 1.4 1.2 1.3 5,9 4,5 4,1
összesen 11,7 10,5 10,2 11,7 11,4 1 U

Forrás: KSH 1965: 116, 120; KSH 19906: 180-183.
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A háztartási munka továbbra is elengedhetetlen része volt a munkaerő újratermelé
sének és a szövetkezeti termelési mód újratermelésének. Ugyanakkor a szövetkezeti 
termelési mód újratermelésében betöltött szerepe önmagában nem magyarázza a 
háztartási munka nemi szegregációját és a nemek között itt kialakult függőségi vi
szonyokat. A háztartási munkát nemcsak a szövetkezeti termelési módot újraterme
lő szerepében, hanem önállóan is szemügyre kell venni.58

3b) A háztartási munka és a nemek közötti egyenlőtlenségek

Bármennyire alapvető fontosságú is a háztartási munka az államszocialista mező- 
gazdasági termelési modell újratermelése szempontjából, ez a funkcionális viszony 
önmagában nem magyarázza meg, hogy a szocialista mezőgazdaság keretein belül 
miért termelődött újra a nők részvétele a háztartási munkában.

Gardiner (1975) a marxista feministákat bírálva arra hívta fel a figyelmet, hogy 
habár a nők háztartási munkája nélkülözhetetlen a kapitalista rend működése 
szempontjából, mégis elsősorban a férfiakat tehermentesítő, ennélfogva a férfiak 
számára hasznos munka. A fő kenyérkereső magasabb fizetése elsősorban őt magát 
kompenzálja fáradozásaiért, míg a háztartási munka valódi értékét nem lehet árupi
aci értékként kezelni. A háztartási munkaviszony függőségi viszonyon alapszik. A 
háztartási munkát végző személy, tipikusan a nő, gazdaságilag függ a férjtől, és ez 
a függés személyes természetű. A családi viszonyban a férfiak elsajátítják a nők 
reproduktív munkájának gyümölcsét, a nyilvános szférában társadalmilag szabályo
zott bérviszonnyal ellentétben, a privát szférában működő, személyes patriarchális 
függőségi viszony alapján. Delphy (1984) megfogalmazásában a férfiak és nők vi
szonya a háztartási termelési mód kategóriájával értelmezhető.59

Hartmann (1986) a „családi bér” rendszerét a kapitalizmus és a patriarchátus 
közötti kompromisszumként elemezte. A nők háztartási munkája a családban a fér
fiakat szolgálja vagy tehermentesíti. Ebben az értelemben a férfiak életszínvonalá
nak része. A családi bér, vagyis a férfiak mint családfők keresete, ezt a viszonyt 
foglalja magába. A családi bér biztosítja a nők függőségi helyzetének újratermelő
dését. A családi bér hasznos a kapitalizmus számára is, amennyiben biztosítja a 
munkáscsalád újratermelését, amely egyben fogyasztója is a kapitalizmusban meg
termelt áruknak, valamint a dominancia és alárendeltségi viszonyok indoktrináció- 
jának a csatornája.

A munka nemek szerinti szegregációját a patriarchátus és a kapitalizmus érdek
szféráinak összefonódásából eredeztető elméletet alkalmazhatnak találom a nők 
alárendeltségének magyarázatára az államszocializmus keretén belül is. Az 
államszocialista termelési rendszerben nem kérdőjeleződött meg a „férfiasság társa
dalmi normája”. Ez a férfiak számára a reproduktív szférában végzendő tevékeny
ségektől való mentességet és a fő kenyérkereső szerepet jelentette. A gyes bevezeté
sével a nők kettős tehervállalása, a kereső munkavállalás és a családi gondoskodás 
kettős terhe vált normaadóvá. A gyes a dolgozó nőt tette kedvezményezetté.60 A női
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munkavállalót tehát immár mint a férfiasság normájához igazodó munkaszervezet
től idegen kategóriát tételezték. Egyben megerősítést nyert a férfi norma sértetlen
sége.

Az államszocialista nőideológia a férfiasság társadalmi normáját tekintette kiin
dulópontnak. A nők emancipálásának útjaként a nőknek a férfiasság normájával 
való azonosulását jelölte ki. A nők társadalmilag „megnyomorító” reproduktív sze
repét a társadalomnak kellett volna átvállalnia a gyermeknevelés és a háztartási 
munka társadalmasításával. Sokan abban keresik az államszocialista emancipációs 
kísérlet sikertelenségét, hogy a társadalom a gazdaság gyenge teljesítménye követ
keztében nem volt képes az emancipációs ígéreteinek megfelelő arányban megfe
lelni ezeknek az elvárásoknak. Megítélésem szerint az államszocialista emancipáci
ós ideológia eleve a marxista felfogásnak a férfiasság társadalmi értékrendjéből 
eredő elfogultságát tükrözte a nők alárendeltségének elemzésében: a nők reproduk
tív munkájának társadalmi funkcióját lebecsülve, a reproduktív szférát kiiktatható- 
nak, társadalmasíthatónak ítélte. Ezzel mintegy megakadályozta a nemek közötti 
egyenlőtlenségeknek a privát szférán belüli újratárgyalását, a nyilvánosság szférájá
ban problematikussá tételét.

Az államszocialista rendszer gazdasági sajátosságai a fő kenyérkeresőt kettős 
munkavégzésre kényszeritették. A nők és a férfiak időháztartásában egyaránt igen 
magas volt az összes hasznos munkavégzésre fordított idő, ami szigorú korlátok 
közé szorította a nemek közötti munkavégzés kiegyenlítésére rendelkezésre álló 
időt. Barrett (1986) a családi háztartás intézményének kialakulását történelmi ideo
lógiateremtő folyamatként elemzi. A feminizmus a „családi bér” rendszerében egy
oldalúan a nők elnyomásának az intézményét látta. A patriarchátus rendszere a 
férfiak számára is káros, amennyiben bezárja őket a bérrendszer keretei közé. A 
férfiak összmunkaideje is nagy arányú, de a nők munkavégzésre fordított ideje 
mind a városokban, mind a falvakban jóval meghaladta a férfiakét (Asztalos-Morell 
19976). A nők összmunkaideje a mezőgazdasági fizikai dolgozók és a falusiak tár
sadalmilag heterogénebb mintájában egyaránt nagyobb. A reprodukciós szférában 
végzett munka fenti értelmezése egyben nyilvánvalóvá teszi, hogy a háztartási 
munkát a második gazdasággal nem lehet feltétel nélkül egybemosni (lásd a 9. 
táblázatot).
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9. táblázat
A falusiak (kereső és nem kereső) időfelhasználása nemek szerint az év átlagos napján, 
1962, 1977, 1986 (óra)

Férfiak Nők

1962 1977 1986 1962 1977 1986

Kereső tevékenység 3,1 5,9 5,2 0,2 3,3 3,0
Háztáji 1,6 1,6 1,9 1,4 1,5 1,4
Produktív összesen 4.7 7.5 7.1 1.6 4.8 4.4

Háztartás 2,5 1,5 1,4 7,2 4,6 4,3
Gyereknevelés 0,2 0,2 0,2 0,9 0,4 0,6
Reproduktív összesen 2,7 1,6 1.6 8.1 5.0 4,9

Összesen 1Л 9,2 8,7 9,7 9,8 9 3

Forrás: KSH 1965; 19906: 92-94.

4) A produktív és a reproduktív munka egymáshoz való viszonya 
és nemek közötti egyenlőtlensége

Miközben a szövetkezeteken belül mezőgazdasági fizikai munkakörben foglalkozta
tottak száma nagymértékben csökkent, a nők átlagos kereső foglalkozású munka
végzése 1962 és 1986 között erőteljesen megközelítette a férfiak által kereső mun
kával töltött időt. A munkavégzők abszolút száma csökkent ugyan, de a mezőgazda- 
sági munkakörökben foglalkoztatott nők munkaideje megnőtt, a férfiaké viszont 
csökkent.61 A mezőgazdasági foglalkozású nők a kereső munka tekintetében köze
lebb kerültek a férfiakhoz. A reproduktív munka területén is csökkent a különbség a 
férfiak és a nők között. Ez a csökkenés nem annak köszönhető, hogy megnöveke
dett a férfiak szerepvállalása a háztartási munkában, hanem annak, hogy a nők 
háztartási munkára fordított ideje erőteljesebben csökkent, mint a férfiaké.62 A me
zőgazdasági fizikai munkás férfiak a kereső munkaidejük nagyarányú csökkenésé
vel felszabadult időt részben a háztáji tevékenység növelésére tudták fordítani, 
részben megnőtt a szabadidejük. A nőknél a háztartási munkaidő nagyarányú csök
kenése a kereső munkaidő nagyarányú növekedésével járt. A hatvanas évek elejére 
jellemző hosszú munkanap a nők esetében nem csökkent a nyolcvanas évek végéig, 
ellenben a férfiaknál már a hetvenes évekre több mint egy órával megrövidült. A 
mezőgazdasági fizikai munkás nők 1962-ben még ugyanannyi időt töltenek el 
munkával, mint a hasonló foglalkozású férfiak, ám 1977-ben már 0,9 órával, 1986- 
ban pedig 1,1 órával többet (lásd a 10. táblázatot).
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10. táblázat
A nők munkára fordított idejének eltérése a férfiakétól a munka három szféráján belül, 
a mezőgazdasági fizikai foglalkozásúak és a falusi lakosok esetében az év átlagos napján
(óra)

Mezőgazdasági fizikai Falusi kereső és inaktív
1962 1977 1986 1962 1977 1986

Produktív munka -5,2 -2,4 -1,7 -3,1 -2 ,7 -2,7
Reproduktív munka +4,5 +3,3 +2,7 +5,4 +3,4 +3,3
Összes hasznos munka +0,0 +0,9 +1,1 +2,5 +0,6 +0,6

Forrás: KSH 1965: 116, 120; 1990/.: 92-94, 180-183.

Ha kontrollcsoportként összehasonlítjuk a mezőgazdasági fizikai dolgozókat a fa
lusi népesség egészével, akkor egyes részleteiben eltérő, de a háztájira és a háztar
tási munkára fordított idő tekintetében hasonló képet kapunk. A férfiak kereső 
munkaideje 1962 és 1977 között nagymértékben növekedett, ami nagy valószínű
séggel a falusi munkaerő növekvő ipari munkába állásával hozható kapcsolatba. A 
háztartási munkára fordított munkaidejük pedig nagymértékben csökkent. 1977 és 
1986 között a kereső munkaidejük is csökkent, viszont a háztáji munkára több időt 
fordítanak. A nők produktív (ezen belül kereső) munkaideje 1962 és 1977 között 
nagymértékben növekedett, 1986-ra némileg csökkent. A háztáji munkaidő nagyjá
ból változatlan maradt, a háztartási munkaidő viszont nagymértékben csökkent, 
különösen az 1962 és 1977 közötti időszakban. A nők munkával töltött ideje a vizs
gált periódusban jóval meghaladta a férfiakét, de a nemek közötti különbség lénye
gesen (1,9 órával) csökkent. Ez elsősorban a férfiak megnövekedett kereső tevé
kenységének volt köszönhető.

Ami a háztartási munkát illeti, itt a nemek közötti különbségek csökkenése nem 
a férfiak nagyobb mértékű részvételének, hanem a háztartási munkára fordított 
munkaidő általános csökkenésének volt az eredménye. A férfiak háztájira fordított 
ideje növekedett (a mezőgazdasági dolgozóknál már a hetvenes évekre, a falusi la
kosság egészénél pedig a nyolcvanas évekre), a nők részvétele csökkent, illetve 
stagnált. Ez egybeesett a háztáji gazdaság növekvő árutermelésével. A nőknek a 
megnövekedett produktív munkára fordított többletidőt maguknak kellett kigazdál
kodniuk a háztartási munkával eltöltött idő lerövidítésével. Ugyanakkor a nők 
összmunkaideje a vizsgált periódus egészében és mindkét kategóriában jóval meg
haladta a férfiakét (kivéve a mezőgazdasági fizikai dolgozók esetét 1962-ben). A 
női kereső munkavégzés kiterjesztése a nők kettős megterhelésével járt.



52 Asztalos-Morell Ildikó

III. Összegzés

A munka három szféráját mint az államszocialista gazdaság és a patriarchátus kö
zötti kompromisszumra épülő termelési viszony különböző vetületeit vizsgáltam. 
Ebben a közgazdasági és szociológiai elméletek feminista szempontú újraértékelése 
szolgált elméleti kiindulópontként. A munka nemek szerinti rétegződését a kon
szenzussal magyarázó elméletek egyik feltevése az, hogy a háztartáson belül a csa
ládtagok a kereső munka és a háztartási munka között a haszonmaximalizálás 
alapján választanak.63 A családon belüli munkamegosztást is racionális döntések 
eredményeként értékelik. A döntések alapjául szolgáló tényezők közül a nemek 
között a munka piacán hasznosítható tulajdonságok tekintetében fennálló különbsé
geket, továbbá a nemi szerepekre vonatkozó elvárásokat és az azokat szentesítő tár
sadalmi viszonyokat adottnak veszik, nem vizsgálják. Egy másik, inkább szocioló
giai indíttatású kiindulópont szerint a kereső munka nemek közötti rétegződésének 
oka a családon belüli munkamegosztás adott rendszere és ezen belül a nők felelős
sége a háztartási munkákért. A kereső munkában hasznosítható idejük csökkenése 
következtében a munkapiac marginálisabb pozícióiba kényszerülnek. Ez az elmélet 
bírálja ugyan a családon belüli nemek közötti munkamegosztás rendszerét, de csu
pán a szokások, előítéletek alapján szabályozott intézménynek tekinti, nem pedig a 
nemek közötti viszonyt alapjaiban szabályozó struktúrának. A nemek közötti mun
kamegosztást kulturális preferenciaként elemzi, nem pedig a nők alárendelésének 
újratermelését szabályozó strukturális, anyagi viszonyként.

Mivel a patriarchátus fogalma a magyarországi elemzésekben nem honosodott 
meg, az elemzések egy része a férfiakat csupán mint a női háztartási munka ha
szonélvezőit mutatja be (Turgonyi 1973). Hangsúlyozták ugyan, hogy a nemek kö
zötti munkamegosztást meg kell reformálni a szocializmus keretein belül, de nem 
tekintették egy „uralmi” rendszer részeként. A ritka kivételek egyike Heller Ágnes 
volt, akinek -  a hetvenes évekbeli nyugati marxista irányzatoktól eltérő -  vélemé
nye szerint a nemek közötti alárendeltségi viszony az államszocializmus rendszerén 
belül is a tulajdonlással és a magántulajdon feletti kontrollal függ össze.

A fentebbi elméletekkel polemizálva magam úgy vélem, hogy a nemek közötti 
munkamegosztás a) a nemek közötti hierarchikus viszonyt átfogóan szabályozó 
rendszer szerves része; b) a nemek közötti hierarchikus viszony és a társadalmi létet 
újratermelő gazdasági rend artikulációja; c) a férfiak uralmi helyzetét a szocialista 
gazdaság keretein belül fenntartó rendszer, amely mind a patriarchátus, mind a szo
cialista gazdasági rend újratermelését biztosítja. E rendszer ideológiája a „férfias
ságra” és a „nőiességre”, vagyis a társadalmi nemiségre vonatkozó normákra épül. 
A munka három szférájában kialakult nemek szerinti munkamegosztást ennek a 
normarendszernek a vetületeként értelmezem. Ennek a normarendszernek az állam
szocialista rendszeren belül a lényegi eleme az, amit a „férfiasság normájának”64 
nevezek. Az államszocializmus nőkre vonatkozó ideológiája a férfiasság normáját 
fogalmazta meg a női emancipáció céljaként. Miközben a nőket a kereső munka
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vállalására ösztönözték, a férfiak privilegizált helyzetét nem kérdőjelezték meg. A 
női munkavégzés primitívnek és túlhaladottnak tartott reproduktív szféráját az ál
lam szerepének kiterjesztésével kívánták a család „beszűkült” világrendjéből a tár
sadalmilag szervezett tevékenységek körébe „emelni” (Lenin 1978). A férfiak privi
légiuma, a reprodukciós felelősségtől való mentesség, nem kérdőjeleződött meg. A 
gyes bevezetése egyenesen stabilizálta a férfiak reprodukciós felelősségtől való 
mentességét.65 A kibontakozó államszocialista ideológia és politikai gazdasági 
rendszer megerősítette a nők reprodukciós szerepét és ennek biológiai megalapo
zottságát: a munkavégző férfi társadalmi szerepe vált normává. A nők reprodukciós 
szerepe a munka világa vonatkozásában devianciának minősült. A mezőgazdaság
ban a nők szervezetére veszélyesnek ítélt munkakörökben a nők foglalkoztatását 
tiltó, úgynevezett nővédelmi rendelkezések következtében intézményesen kiszorul
tak a mezőgazdaság modernizálásához kapcsolódó foglalkozásokból (Asztalos- 
Morell 1997a; Kulcsár-Lengyel 1979).

A mezőgazdaság szocialista szervezetében a nemeknek a kereső munkában érvé
nyesített szegregációja a férfiak pozíciószerzését szolgálta a termelési források és a 
fejlődő technológia feletti kontrollt biztosító uralmi posztokon. A nemek közötti 
szegregáció a férfiak (a szocialista gazdaság és a patriarchátus közötti kompromisz- 
szum alapján közvetített) hatalmi helyzetének anyagi bázisa lett. Csakúgy, mint 
ahogyan növekvő aktivitásuk a háztáji gazdálkodásban biztosította számukra a ki
teljesedő árutermelés feletti kontrollt. A háztartási munkát is egyfelől mint a gaz
daság és a háztartás között, másfelől mint a nemek között létrejövő speciális társa
dalmi viszonyt értelmeztem. Egyes feminista írók háztartási termelési módról is be
szélnek66, amelynek lényege a reprodukciós munkát végző személynek a háztartás
főtől való személyes függése. A háztartási munkák elosztását a háztartásban együtt 
élő személyek között a „nőiességre” és „férfiasságra” vonatkozó uralkodó ideológiai 
normák szabályozzák. A választás szabadságfokát a nemi szerepeket illető elvárá
sokon kívül korlátozzák a családban élő személyeknek a házastársi közösségbe 
„magukkal vitt” (például képesítésbeli) adottságai is, valamint az uralkodó patriar
chális hatalmi viszonyok (például a munka iránti kereslet nemi szegregációja).

A háztartási és gondozási munka az államszocializmus viszonyai között is értel
mezhető a gazdasági rendszer újratermeléséhez szükséges rendszerként, amely 
azonban a családon belül a férfiak életszínvonalát hivatott emelni. A munka nemek 
közötti szegregációja egyben a nők reproduktív szférához kötésének intézményes 
rendszere, és a patriarchátus és az államszocializmus egybefonódását tükrözi. A 
munka világának a gyermekneveléssel és a család kultuszával összeegyeztethetőbb 
világhoz közelítése helyett az államszocializmus a férfi keresőt fogadta el normá
nak, ezzel a férfiakat bezárta a fő kenyérkereső csapdájába. A nők nagymérvű mun
kavállalása egyfajta anyagi függetlenséget biztosított a nők számára, de nem volt 
képes megszüntetni a nők családon belüli részleges függőségét a fő kenyérkeresőtől. 
A szocialista gazdaság szerkezeti gyengesége a férfiakra rótt terheket is fokozta, és
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emiatt is csökkent annak a lehetősége, hogy a nemek közötti munkamegosztás 
fennálló rendszere megváltozzon.

Jegyzetek

1 A  mutató operacionalizálásától függően a sorrendiség kismértékben eltér (lásd Frey 1995).

2 A  reproduktív terminussal a munkaerő újratermelésére fordított munkát jelölöm. A pro
duktív munkán pedig az árura, illetve keresetre átfordítható eredménnyel végzett munkát 
értem. Ide tartozik a második gazdaságban végzett kiadásmegtakarító mezőgazdasági ter
melés is, lásd később bővebben.

3 A  nők alárendeltségét a munka világa szempontjából vizsgálom. így azon irányzatok értel
mezési rendszerében elemzem, amelyek a nők alárendeltségét a munkamegosztás révén 
közvetítettnek tekintik (Wikander 1991; Cockbum 1983).

4 A hierarchikus struktúrákat a nemi különbségek összefüggésében tárgyaló elméletekről 
lásd Belinszki 1997: 147-149.

5 Kuhn a tudományos megismerés fejlődését az úgynevezett normáltudomány (normal 
science) alapfeltevéseinek forradalmi átalakulásaként elemzi. A társadalomtudományok a 
természettudományokkal ellentétben több-paradigmásak. A társadalmi lét magyarázatára 
szolgáló elméletek alapvetően különböző alapfeltevéseken nyugszanak. Burrell és Morgan 
a társadalomtudományokat több-paradigmás tudományként két fő dimenzió mentén osztá
lyozza: egyfelől a konfliktus és konszenzus, másfelől a szubjektum és objektum dimenziója 
mentén. A munka nemek közötti szegregációját osztályozó elméleteket eme két dimenzión 
kívül az úgynevezett hasonlóság (likeness) elvű és különbözőség (difference) elvű elméle
tekre szokás osztályozni. A munka nemek szerinti megosztására lásd Walby 1986; Roman 
1990; a feminista elemzés új paradigma voltára vonatkozóan lásd Saarinen 1988; 
Lundgren 1987.

6 Magyar vonatkozásban például Heller Ágnes elemezte a nemek közötti egyenlőtlenséget 
hatalmi szempontból.

7 A  feminizmus a szociobiologizmus kritikájaként született. Ennek ellenére egyes feminista 
áramlatok a férfi-dominanciát a nemek közötti biológiai különbségekből vezetik le 
(O'Brian 1986; Brownmillar 1986; Firestone 1988).

8 A nők alárendelésének újratermelését egyfelől anyagi viszonyok, másfelől ideológiai kép
ződmények által közvetítettnek tekintem (lásd Hirdmann 1990).

9 Mások a szexualitás ideológiájának fontosságát hangsúlyozzák. A nők a férfiak szexuális 
objektumának minősülnek, ami megvonja a női szubjektum autonóm kifejlődésének lehe
tőségét. Ez a felfogás a heteroszexualitás uralkodó formáját a nők megtörésének intézmé
nyeként kezeli. A nők szexuális alárendelése mind a privát (szexuális erőszak -  lásd 
Brownmillar, 1986), mind a nyilvános szférában (a munkahelyi viszonyok szexualizálása -  
lásd Cockbum 1991; pornográfia, Dworkin, 1981) áthatja a nemek közötti viszonyt. Nem 
vonom kétségbe a heteroszexualitásnak a férfi-uralmat kifejező szerepét, ebben a tanul
mányban azonban a nők alárendeltségét a munka szférájában újratermelő intézményekben 
vizsgálom.

10 A feminizmuson belül a marxista feminista irányzat a nők alárendeltségét a kapitalizmus 
szükségletéből magyarázta. A nők fizetetlen háztartási munkája a munkaerő újratermelését 
biztosítja (lásd a háztartási munka vitáját: Molyneux 1979). Ugyanakkor a radikális fe
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ministák a patriarchátus forrását a heteroszexualitás rendszerében látják. A magam részé
ről a nők alárendelésének a kapitalizmus és a patriarchátus kettős rendszeréből való ere- 
deztetését tekintem kiindulópontnak (Hartman 1986). A jelen esetben ezt az állam
szocialista gazdaság és a patriarchátus érdeke összefonódásaként értelmezem.

11 A patriarchátus rendszerében a nők reproduktív munkája a férfiakat mentesíti. Az én ér
telmezésem a házi termelési módról a Delphy (1984) által megfogalmazott tételéhez áll a 
legközelebb. Ebben a hangsúly a reproduktív munkát végző és a gyümölcsét élvező között 
fennálló társadalmi viszony értelmezésén van.

12 Gondoljunk például a Dél-Afrikában napjainkban figyelmet keltő szabadidős programok 
keretében végrehajtott csoportos nemi erőszak eseteire, az ellenség csoportos megalázása 
céljából véghezvitt nemi erőszakra a bosznai háborúban, vagy a második világháborúban, 
illetve a pornográfia eltárgyiasító nő-képére.

13 A munkaerő szegmentálásának közgazdasági megfogalmazására lásd Piore 1975; feminista 
marxista kritikájára pedig Connelly (1978) elméletét a női munkaerőről mint „tartalék 
hadseregről”.

14 Az államszocializmust hegemonikus rendszerként értelmező szerzők kétségbe vonják, hogy 
a munkásosztály hatalmát képviselné (lásd Hegedűs et al. 1976; Heller-Vajda 1976).

15 Egyesek a strukturális elemzés alkalmazhatóságát is kétségbe vonják, és a struktúra helyett 
a nők alárendelését újratermelő ideológia formálódására helyezik a hangsúlyt (Sommestad 
1992).

l6Lásd Yvonne Hirdman (1990) Habermas nyomán kidolgozott modelljét az ideológia és a 
struktúra viszonyára.

17 Az állam mint munkaadó és mint a társadalombiztosítási rendszer szervezetét garantáló 
jóléti állam szétválasztandó. E megkülönböztetés igénye a nyolcvanas években egyre hatá
rozottabban megfogalmazódott az államszocialista politikában is (Kolosi 1989). A jóléti 
állam feminista kritikájához lásd Hemes 1987; a jogrendszer feminista kritikájához 
Pateman 1985; a magyar vonatkozásokhoz Emst 1986; Ferge 1979.

18 E tanulmány folytatása az államszocializmus nőpolitikáját a munka nemek szerinti szegre
gációjának kialakulása szempontjából elemzi.

19 Ide tartozik mind a marxizmus, amely, elvetve a női normát, a férfi normát kínálja a nők 
számára is, mind pedig az a radikális feminista áramlat, amely tagadja a nők biológiai sze
repét (Firestone 1988). Eszerint a női emancipáció összeegyeztethetetlen a gyermekszü
léssel, és a reprodukciót a technológia kell, hogy átvegye (lombikbébi megtermékenyítés).

20 A szocialista gazdaság működésének kritikájához lásd Komái (1985) „erőforráskorlátos 
gazdaság” modelljét.

21 Lásd a rétegzödési elméleteket (Ferge 1969; összefoglalóan Kolosi 1988). A mezőgazda
ságra vonatkozóan lásd Juhász 1975; Swain 1985. Szelényi (1988) az államszocialista tár
sadalmat piramis alakú hierarchiaként modellezte, amelyet mintegy kiegészített a második 
gazdaság alapján szerveződő alternatív társadalmi rétegződés.

22 A szövetkezeti termelési forma újratermelése a szövetkezeti technokratikus vezetés érde
keit szolgálta. Ugyanakkor maga a technokratikus vezetés a rendszer foglyaként, vagyis az 
adott gazdasági-politikai rendszer adott keretein belül cselekedett.

23 Az ipari termelési szervezetben egyesek ezt ún. deskilling, az ellentétes, felértékelődési 
folyamatot ún. uppgrading folyamatként írták le (lásd Braverman 1974). A termelőszövet
kezeti mezőgazdaságra vonatkoztatva lásd Asztalos-Morell 1994.
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24 Lásd a privát patriarchátusból a nyilvános patriarchátusba való átmenet elméletét 
(Wikander 1991).

25Itt a szövetkezetesítés második hullámával kezdődő (1957 utáni) periódussal foglalkozom.

26 Például a vegyes nemű munkacsoportokban a férfiak vitték a vezető szerepet, még olyan 
esetekben is, amikor a nők végezték a fizikailag megerőltetőbb munkát, mint az arató és 
kévekötő párosa esetében (Balassa 1985). Ezzel szemben a kollektivizálás első hulláma az 
ötvenes években alternatív nő-ideált kínált, amelyet a traktorosnő szimbolizálhat legin
kább.

28 A modernizáció világszerte együtt járt a nők háttérbe szorulásával a mezőgazdasági terme
lésben (Boserup 1970; Asztalos-Morell 1997a). Fontos megemlíteni, hogy a nők részará
nya a gazdaság tercier és kisebb mértékben a szekunder ágazataiban a primér szektorral 
ellentétesen nőtt (lásd Asztalos-Morell 19976).

29 A férfiak technológia feletti kontrolijáról a magyar mezőgazdaságban lásd Asztalos-Morell 
1997a. Itt többek között az állami ideológia szerepét is elemzem

30 Ezek a törvények bizonyos szempontból a nők számára hathatós védelmet nyújtottak, ilyen 
volt például a válási vagyonmegosztás és a gyermektartás a gyermeket nevelő anyák szá
mára. Ugyanakkor, a nők kereső tevékenységének csaknem általánossá válása ellenére, 
gazdasági helyzetük hátrányos volt, mivel a munkapiac alacsony jövedelmű szegmenseibe 
összpontosultak.

31 A pronatalista intézkedésekre vonatkozóan lásd Heitlinger 1987.

32 Az alárendeltségi viszonyra vonatkozóan lásd Engels 1978; Bebel 1971; a butító jellegre 
Lenin 1978.

33 A szovjet és csehszlovák törvényeket elemezve Heitlinger rámutatott: a nővédelmi törvé
nyek indokolása a „nők fiziológiai és pszichológiai különbségeire” hivatkozik. Vagyis a 
férfi normától való eltérésükre (Heitlinger 1987: 55).

34 Magyar vonatkozásban lásd az 1004/1953. (П.8.) sz. határozatot az anya és gyermekvéde
lem továbbfejlesztéséről.

35 Ezzel kapcsolatban részben jogos az az indoklás, hogy az államszocialista ipar technológiai 
feltételei között a munkakörülmények javítására elérhető források korlátozottsága miatt a 
tiltó törvények nyújtottak védettséget a nők számára. Kővári Ibolya, a Magyar Nők Taná
csa titkárával készített interjú, 1992.

36 Az első szovjet tilalmak átfogó ajánlások formájában már 1917-ben megfogalmazódtak a 
nők éjszakai munkájára, a túlóráztatásra és a föld alatt végzett munkájára vonatkozóan. Ez 
összevethető a nemzetközi szakszervezeti követelések nyomán bevezetett nyugati törvé
nyekkel (lásd Wikander et al. 1995). Kiterjedtebb törvénykezések léptek hatályba 1932- 
től (Lapidus 1978: 60). Magyarországon a 30 és 31/1951. (1.30-31) sz. Minisztertanácsi 
rendelet intézkedett a tiltó listák kidolgozásáról. Ilyen átfogó listák az 53/1953. (XI.28.) 
sz. és az 1004/1953.(11.8.) sz. rendelet nyomán a nők számára tiltandó foglalkozások vége
láthatatlan sorát produkálták az 1953 folyamán a különböző szakminisztériumok által ki
dolgozott rendeletekben. Lásd még Asztalos-Morell 1997a. A rendeleteket később lénye
gesen módosították: 1966 (4/1966. (X.21.) MüM rendelet) és 1982 (6/1982. (VI. 12.) EüM 
rendelet).

37 Lásd a 34/1953. FM sz. rendeletet.
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38 A 30 lóerőnél nagyobb teljesítményű traktorokra, illetve a 3 tonnásnál nagyobb tehergép
kocsikra vonatkozó tiltást lásd 4/1966. (X.21.) MüM sz. rendelet. A traktorvezetés tilal
mát a javuló technológiai szint ellenére felújították módosított határértékkel 1982-ben 
(lásd a 6/1982. (VI. 12.) EüM sz. rendeletet).

39 A gyes egyben az államszocialista pronatalista ideológia „puhább” változatának is tekint
hető, amennyiben indirekt módszerekkel, az ösztönzés erejével kívánta a termékenységet 
növelni (lásd Heitlinger 1976). Más szocialista országokban, például Romániában a rend
szer bukásáig érvényben volt az abortusztilalom (lásd McIntyre 1985).

40 Közgazdasági szemmel a második gazdaságot alacsony termelékenységű rendszernek ítél
ték (Galasi et al. 1985), amely inkább csak fokozta az államszocialista gazdaság gyengesé
geit, mintsem enyhítette volna. A szocialista gazdaság ún. puha költségvetési korlátáival 
kapcsolatban lásd Komái 1985.

41 A tervutasitásos gazdaság idején (Pető 1985) az iparosításhoz szükséges erőforrásokat a 
mezőgazdaságból elvonni szándékozó politika célszerűnek látta a mezőgazdaság termelési 
forrásainak centralizációját. Ugyanakkor a szövetkezeti forma lehetőséget nyújtott az állam 
munkaadói felelősségének elhárítására. így a szövetkezetek maguk voltak felelősek a dol
gozóik munkabérének kifizetéséért.

42 Az ország külkereskedelmi mérlegében a mezőgazdasági áruk fontos szerepet töltöttek be 
mind a kelet-európai, mind a nyugati export révén (Mohácsi-Juhász 1993). Az előbbi 
nyersanyagimportra fordítható rubel-elszámolású jövedelmekhez, az utóbbi nyugati tech
nológia vásárlására fordítható valutabevételhez juttatta a gazdaságot.

43 Kovách Imre (1988) az integrált gazdaság kifejezést használja.

44 Ennek a polgárosodásnak a mozgatója az egykori középparasztság lett volna, amely sikere
sen átmentette státuszát a szocialista rendszerbe, ahol is az autonómiát biztosító pozíciókat 
keresve a szocialista termelési struktúrában, illetve az árutermelésre átalló családi kister
melés révén, „parkoló” helyeket biztosított magának. Ezekből a vállalkozói szellemet 
fenntartó pozíciókból látszott a polgárosodási folyamatba való bekapcsolódás esélye a 
legjobbnak. A polgárosodás Szelényi által felvázolt modellje nem kapitalista polarizáció 
képét vetítette előre, hanem egyfajta „harmadik utas” kispolgári átalakulást.

45 Ez a termelési forma sok hasonlóságot mutat az ún. bedolgozási rendszerrel, amely a csa
ládi munkaerőt hasznosítja a kapitalista vállalkozó hasznára (Asztalos-Morell 1994).

46 A notional family farm , vagyis családi gazdaság Djurfeldttől (1994) származó, eredetileg 
Chayanov által adott definíciójából indulok ki. Eszerint a családi gazdaság újratermelésé
nek elengedhetetlen feltétele a családi munkaerő. A családi gazdaság jellegzetessége, 
mind az ipari kapitalizmus, mind az államszocializmus rendszerén belül, hogy a domináns 
termelési viszonytól eltérő termelési formaként működik. A paraszti gazdasági forma és a 
kapitalista termelési mód viszonyára történelmi vonatkozásban lásd Kautsky 1988; 
Chayanov 1985; a modem kapitalizmus korszakát illetően az egyenlőtlen vagy függő fejlő
dés vitájára Frank 1967; a kisárutermelő családi gazdaság és a kapitalista gazdaság viszo
nyára Friedman 1980.

47 Az integráltság magas foka mellett a háztájiban végzett munka értéke behatárolódott. Ez
zel a háztájiban dolgozók általában nem kalkulálnak mint racionálisan kiszámított órabér
rel (Kovách 1988). Ilyen kalkulációnak akkor lenne értelme, ha reális alternatívák között 
tudnának választani a kistermelők. Ennek híján a kistermelés folytatódik a munka értéké
nek alacsony megtérülése mellett is, mint egyfajta munkamorál kifejezése (Róna-Tas 
1991).
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48 „Közvetlen jövedelemtermelőn” az áruformában megjelenő, pénzre váltható jövedelmet 
értem, ellentétben az indirekt jövedelemmel, amely fogyasztási célt szolgáló használati 
értékek termelését jelenti.

49 Ez a trend folytatódott a kilencvenes években is a szocialista mezőgazdaság felbomlását 
követően is (lásd Asztalos-Morell 1997b).

50 Gershuny szerint az első gazdaságból származó jövedelmek pozitívan befolyásolják az 
informális gazdaságban való részvétel lehetőségét.

51A vita összefoglalását lásd Molyneux 1979.

52 Itt a marxista indíttatású háztartás-definíció alapján a háztartás hasznosságát a „gazdaság” 
szemszögéből vizsgálom. A gazdaság érdekeit a patriarchátus érdekeitől csupán analitikus 
értelemben választom el. A gazdaság érdekeit nem tekintem egyedülállónak a háztartási 
munka értelmezésében.

53 Egyes marxisták értelmezése szerint a „fő kenyérkeresö” bére egyben tartalmazza a háztar
tási dolgozó fenntartásának a költségét is (lásd Seccombe 1973). A svéd nyugdíjreform 
elismeri a nők reproduktív munkájának hozzájárulását a félj magasabb kereseti szintjéhez. 
A férj és feleség együttesen jogosult a házasság idején felhalmozott nyugdíj-hozzájárulás 
alapján a nyugdíjra.

54 Lásd Djurfeldt (1994) definícióját a paraszti gazdaságról (notional family farm). Ennek 
ellentmond a polgári házasság Engels-féle értelmezése. A nők házasságon belüli prostitú
ciójának alapja anyagi függőségük a férfiaktól. Ily módon a szexualitás közvetve mint áru 
jelentkezik.

55 Márkus Mária (1976) is az intim kapcsolat és személyes élet központjának tekinti a csalá
dot és ebben jelöli meg a háztartás szocializálása elleni spontán rezisztencia forrását. Ha
sonlóan értelmezte a család szerepét az államszocializmuson belül Szalai Júlia 1995-ös 
ESA-előadásán Budapesten.

56 Itt két felfogás ötvöződik. Noha fenntartom, hogy a háztartási munkát jelenleg szabályozó 
viszonyok alárendelő természetűek (lásd például Jonasdottir 1991), nem fogadom el a 
marxizmus egyszersmind leértékelő szemléletét. A háztartást és a családot autonóm, érték
teremtő szervezetnek tekintem (lásd például Prokop 1981).

57 Falussy és Vukovich (1996: 79) más következtetést von le a férfiak kismértékben megnö
vekedett háztartási munkájából. A férfiak főzésre, takarításra és mosásra fordított ideje 
valóban megnőtt napi tíz perccel, de ez alig egynegyede a nők háztartásban eltöltött ideje 
csökkenésének (napi 42 perc). A férfiak háztartási munkával töltött ideje a tipikusan férfi 
munkák területén (lakóház-udvar karbantartása és szolgáltatások) nőtt meg.

58 A család privát intimitásának teremtésére, valamint a gondoskodó reproduktív szférára 
jellemző racionalitás és a célvezérelt, produktív szférára jellemző racionalitás összevetésé
re lásd Prokop 1981.

59 A fenti elméletek a munka nemek közötti megosztásában keresik a nők alárendeltségét 
újratermelő intézményt. Ezzel szemben a patriarchátus-elméletek a nők alárendeltségét a 
heteroszexualitás társadalmi rendszeréhez kötik. Egyesek a szexualitást és biologikumot 
tartják kiindulópontnak (Firestone 1988; O'Brian 1986), mások tagadják a biologikum 
magyarázó erejét (lásd Lundgren 1987). A szexualitás társadalmi rendszere fontos eleme a 
női alárendeltség újratermelésének. Itt azonban a hangsúly a nemek közötti különbségek
nek a termelési viszonyokban mutatkozó vetületén van.
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00 A nők kisgyermekekre fordított gondozó munkájáért járó kompenzáció a nők munkaválla
lásától függött és így a férfinorma által definiált munkavilág feltételeiből indult ki. A nők 
kisgyermekgondozói szerepének különböző kompenzálási elveiről lásd Hemes 1989. A 
svéd modell áll a legközelebb az államszocialista modellhez. Itt az apahónappal (csak apák 
által kivehető hónap) próbálták a férfiak részvételét növelni.

01 Ennek oka lehet, hogy a mezőgazdaság gépesítése különbözőképpen hatott a női és férfi 
munkavégzőkre. A főleg gépkezelői munkákkal foglalkozó férfiak munkaideje a gépesítés 
folytán csökkenő munkaigény következtében csökkent. A nők esetében, akik nagyobb 
mértékben koncentrálódtak a szezonális munkakörökbe, a gépesítés a munka szezonális 
jellegét csökkentette, ugyanakkor a megmaradó női munkahelyek munkaigénye állandó
sult, például a baromfi tartásban. Ez persze nem magyarázat a fő kérdésre, hogy miért így 
alakul a nemek közötti munkamegosztás.

62 További kutatás tárgya, hogy ez a csökkenés mennyiben magyarázható a háztartási munka 
termelékenységének az emelkedésével, a szolgáltatások megnövekedett igénybevételével 
(például üzemi konyha, vagy félkész ételek fogyasztása, ruhaneműk vásárlása), a háztar
tási technológia javulásával, illetve a fogyasztási színvonal csökkenésével. Egy svéd ta
nulmány szerint a háztartási munka technológiai szintjének emelkedésével a háztartás fo
gyasztási színvonala is emelkedik, és így a háztartási munkára fordított idő összességében 
nem csökken (Nyberg 1989).

63 Ez a magyarázat közgazdasági feltevésekből indul ki.

64 Itt a „férfiasság” normájának a munka világára vonatkoztatott vetületét vizsgálom. Ezzel 
ugyanakkor nem állítom azt, hogy a férfiasság szexuális kódja és munkakódja között nincs 
kapcsolat. A férfiasság és nőiesség eszméjének mélyreható elemzésére magyar vonatko
zásban lásd H. Sas Judit 1988.

65 A gyes vívmánya a női reproduktív szféra értékteremtő funkciójának elismerése. Ugyan
akkor az emancipáció szempontjából zsákutca, mivel inkább megerősítette, semmint meg
kérdőjelezte a nemek közötti hierarchikus viszonyt. A férfiaknak a reproduktív szférában 
való részvételét serkentő alternatívaként említhető a svéd apahónap intézménye (a gyeshez 
hasonlóan a munkavégzők társadalombiztosítási jogosultsága alapján 12 hónapra járó 
„szülői segély” egy hónapra csak az apákat illeti meg).

66 Delphy (1984) használja többek között a házi termelési mód (domestic mode o f  
production) kifejezést.
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Laki László

A MAGYAR FEJLŐDÉS SAJÁTSZERŰSÉGEINEK 
NÉHÁNY VONÁSA
(avagy a polgárosodásból kimaradó társadalmi csoportok)

Hazánkban a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján végbement „aktuális” rend
szerváltás és az azt követő új politikai-gazdasági berendezkedés immár több mint 
fél évtizedes gyakorlata és „eredményei” szigorú ítéleteket mondtak az előző, az 
államszocialista rendszer teljesítményéről. Gondoljunk csak arra, hogy körülbelül 
1,5 millió munkahely szűnt meg az elmúlt években; a munkanélküliség három-négy 
év alatt 20 ezerről 700 ezerre nőtt; több százezren tartósan (évekre) kiszorultak a 
munkaerőpiacról; milliók voltak kénytelenek feladni elért és megszokott életnívóju
kat; a lecsúszás társadalmi tömegélménnyé vált; az alsó rétegek aránya gyorsan 
növekedett; a szegénység robbanásszerűen megnőtt, és a szegénység már rég túlha
ladottnak vélt tipikus jegyei (pl. éhezés, alultápláltság, nyomor, tüdővész) éledtek 
újjá és váltak jól láthatókká.

Sokakat annyira meglepett és lesújtott ez a szigorú ítélet, hogy ebben nem is 
annyira az államszocializmus alacsony teljesítményét, sokkal inkább a rendszervál
tó és azóta hatalomra került politikai erők felkészületlenségét, alaptalan illúzióit, 
szociális érzéketlenségét, hozzá nem értését, a fejlett gazdaságú országok segítség- 
nyújtásának elmulasztását stb. vélték felfedezni. Jóllehet ez utóbbi feltételezések 
megfontolandók, hiszen sok reális elemet is tartalmaznak, mégis úgy gondoljuk, 
hogy a problémát érdemes alaposabban is körüljárni.

Annál is inkább, mert az „aktuális” rendszerváltás során nem csupán az állam
szocialista rendszer mintegy négy évtizedes teljesítménye került mérlegre, hanem 
az azt megelőző rendszereké, pontosabban a hazánkban az ebben az évszázadban 
mintegy 20-40 évenként menetrendszerűen egymást követő rendszerváltásoké is. A 
hazánk eddigi fejlődését, fejlettségét, a világgazdaságban elfoglalt helyét, verseny- 
képességét és lehetőségeit e szempontból mérlegelő ítélet szintén szigorú. Eszerint 
ugyanis ezek az egymást követő, az egymástól nemegyszer gyökeresen eltérő célo
kat kitűző, gazdasági-társadalmi újratermelődési modelleket alkalmazó és politikai 
megvalósítási gyakorlatot folytató rendszerek társadalmunk alapvető problémáira 
nem tudtak kielégítő és hatékony válaszokat adni. Pedig már régóta ismert volt a 
világgazdaság mindenkori élvonalába tartozó országokhoz és az általuk kialakított 
fejlődés irányát és dinamikáját meghatározó évszázados trendekhez képesti 
„lemaradás” (lásd például Andorka-Harcsa 1987; Berend-Ránki 1972; 1976; 
Berend-Szuhai 1975; Berend 1976; 1995; Kulcsár 1980; 1986) és „perifériára” 
(Wallerstein 1983) kerülés, és a rendszerváltók számoltak az „utolérés” és 
„felzárkózás” modernizációs1 kényszerével. Másként fogalmazva, a többszöri rend
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szerváltás sem bizonyult hatékonynak a probléma kezelésében, sőt az idők során a 
„lemaradás” növekedésének a tényét kellett regisztrálni a téma kutatóinak.

„A fejlettségi szintkülönbségek 1950 és 1973 között szerény mértékben, s először 
a modern történelemben összezáruló tendenciát mutattak: a térség (Közép- és Ke- 
let-Európáról van szó, ahova hazánk is tartozik -  L. L.) jövedelmi szintje a nyugati 
színvonal 41 százalékáról 45 százalékra emelkedett. A korábbi 1:2 arányról azon
ban a különbség az utóbbi időszakban szakadékká mélyült, és soha nem látott 1:4 
arányra nőtt. Ez kedvezőtlenebb, mint a 19. század elején fennállt különbség” 
(Berend 1995: 35).

A két szigorú ítélet tehát összecsengeni látszik, ugyanakkor a probléma rend
szerváltásokon túlmutató folytonosságára is ráirányítja a figyelmet. Úgy gondoljuk 
tehát, hogy az államszocializmus ebbeli teljesítményét is reálisabban tudjuk meg
ítélni, ha azt a történeti folytonosság oldaláról közelítjük meg.

*  *  *

E keretek közt nem kívánjuk még csak vázlatosan sem bemutatni hazánk nyugat
európaitól eltérő fejlődését, lemaradását, vagy a kapitalizálódás lassúságát és fele
másságát. Ezt tényként fogadjuk el, és a két világháború közti gazdasági-társadalmi 
állapotok néhány -  a mondandónk szempontjából fontosnak tekintett -  jellemzőjé
ből indulunk ki, lévén az a jelzett fejlődés és fejlettség államszocializmus előtti 
„csúcsteljesítménye”.

Ebben az időszakban az ország gazdasága stagnált. A nemzeti jövedelem évi át
lagos növekedése 1,5 százalék alatt volt, azonban a népesség növekedése miatt -  
7,9 millióról 9,1 millióra -  az egy főre jutó nemzeti jövedelem évi átlagban csupán 
0,8 százalékkal emelkedett. Az egy lakosra jutó nemzeti jövedelmet 1937-ben 120 
dollárra becsülték a szakemberek (Csernok et al. 1975: 361).

A foglalkoztatottak többsége a mezőgazdaságban dolgozott és arányuk alig csök
kent 1920 (58%) és 1941 (48%) között (Andorka-Harcsa 1986: 23). A mezőgazda
ságból élők döntő részét kitevő paraszti népesség csaknem fele (45%) föld nélküli 
vagy egy kát. hold alatti földdel rendelkező agrárproletár, gazdasági munkás és 
cseléd volt.

Ha ide számítjuk az 5 kát. holdnál kevesebb földdel rendelkezőket is -  hiszen ez 
a réteg sem volt képes kizárólag a saját földjéből eltartani családját és így rendsze
resen bérmunkát kellett vállalnia -, akkor a paraszti népességnek már 70 százaléka 
sorolható az agrárproletárok közé (Gunst 1987: 15-17).

Az ipari és építőipari munkások arányának rendkívül lassú növekedése -  az 
1920. évi 18 százalékról az 1941. évi 23 százalékra -  szintén a társadalom stagná
lásának és nagyfokú zártságának az állapotát mutatja. Az ipar alatt részben kisipar 
értendő: az ipari termelés egynegyedét itt állították elő, ugyanakkor a munkások 
mintegy felét (45%) itt foglalkoztatták.
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A szellemi foglakozásinak közé szintén nehezen lehetett bekerülni ebben az idő
szakban, mivel arányuk 1920 és 1941 között 6-ról mindössze 7 százalékra nőtt 
(Andorka-Harcsa 1986: 23).

A korabeli jövedelmi helyzetbe és a rétegek közti jövedelem-különbségekbe en
ged betekinteni egy, az 1930/31-es gazdasági évre vonatkozó becslés (Matolcsy 
1938), amely szerint az egy főre jutó évi 534 pengős országos átlagjövedelem alatt 
kerestek a mezőgazdasági munkások (183 pengő), a cselédek (205 pengő), az 1-10 
kát. holdas parasztok (227 pengő), az ipari, közlekedési stb. munkások (376 pengő), 
a bányászati és kohászati munkások (427 pengő), a 10-100 kát. holdas parasztok 
(432 pengő) és a kisiparosok egy része is (320 pengő) (Andorka-Harcsa 1986: 118). 
A felsorolt társadalmi rétegekre és csoportokra, melyek a lakosság 81 százalékát 
tették ki, az összes személyi jövedelem 44 százaléka jutott, a középosztályba tartozó 
mintegy 18 százalékra a jövedelmek 36 százaléka, és a „vagyonosok” 0,6 százalék
nyi csoportjára 20 százaléka (Ferge 1986: 40). A rendelkezésre álló adatok alapján 
Ferge Zsuzsa a „szociális szegénység” arányát a két világháború között -  a fellendü
lési és a visszaesési időszakoktól függően -  55-75 százalék közöttire teszi, hangsú
lyozva, hogy ezek jelentős része szegényebb lehetett, mint az első világháború előtt. 
A legszegényebbek -  a pauperek -  számát fél- és egymillió közöttire becsli (Ferge 
1986: 42).

A meglehetősen jelentős tömeget képviselő „szegények” -  cselédek, summások, 
törpe- és kisbirtokosok, ipari munkások, kisiparosok, munkanélküliek stb. -  élet- és 
lakáskörülményeiről, földéhségéről, függő helyzetéről, elesettségéről, nyomoráról és 
az ebből való kiútkereséséről gazdag szociográfiai és szépirodalom áll rendelkezés
re, és -  ha nem is ilyen bőségben statisztikai feldolgozások is.

A jelzett irodalom -  sok más mellett -  felhívja a figyelmet azokra a megélhetési 
módokra, eljárásokra és technikákra is, amelyekkel e családok megkísérelték jöve
delmeiket tőlük telhetőén kiegésziteni; megélhetésüket minél szélesebb alapokra 
helyezve biztonságosabbá tenni; lecsúszásukat megakadályozni; vagyonkájukat -  ha 
csak egy kis földdel vagy házacskával is -  növelni, és életüket némileg élhetőbbé 
tenni. Témánk vonatkozásában ezeknek az erőfeszítéseknek és technikáknak néme
lyikére felhívjuk a figyelmet.

Először is arra, hogy a foglalkoztatottak többsége igyekezett saját és családja 
megélhetését többféle bevételi forrás köré szervezni. Az 1930. évi népszámlálás 
adatai szerint például a nem mezőgazdasági foglakozású kereső férfiak negyedének 
(26%) és a kereső nők nyolcadának (13%) volt valamilyen ingatlana: háza és/vagy 
földtulajdona (Népszámlálás 1930: 180-188). Feltűnően magas volt az ingatlantu
lajdonosok aránya az önálló férfi iparosok között -  43 százalékuknak volt háza, 30 
százalékuknak földje -, ami azt jelzi, hogy ezek az emberek inkább voltak iparos 
munkát végző parasztok, mint a megélhetésüket kizárólag az ipari tevékenység köré 
szervező vállalkozók. Jóllehet a tisztviselők között alacsonyabb a házzal (14%) 
és/vagy földbirtokkal (14%) rendelkezők aránya, mint az előbb jelzett önállóaknái -  
ott a fenti felsorolás sorrendjében 40 és 25 százalék -, mégis úgy látszik, hogy a
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közlekedési, illetve közszolgálati és szabad foglalkozású tisztviselők az átlagnál 
jobban törekedtek ingatlanok szerzésére. Például a közszolgálati és szabad foglalko
zású férfi tisztviselők 21 százalékának volt földje.

A segédszemélyzet körében is hasonló arányokat találunk, és közülük is elsősor
ban a bányászatban és kohászatban, a közlekedésben és a közszolgálatban dolgozók 
birtokoltak ingatlanokat. És persze az sem meglepő, hogy a nyugdíjas férfiak 42 
százaléka szerzett öregkorára házat és/vagy 26 százaléka vett földet, remélve, hogy 
ezzel könnyebbé teszi a visszavonulása utáni életét (Népszámlálás 1930: 180-188). 
Pogány Ágnes becslése szerint összességében „a nem paraszti családok legalább 
harmada rendelkezett ház- és/vagy földtulajdonnal, és ennek révén a családi költ
ségvetést rendszeresen gyarapította mezőgazdasági eredetű mellékjövedelem” 
(Pogány é.n. 2).

Nos, ezek a zömében egy kát. hold körüli töredékföldek -  a földbirtokok fele e 
területnagyság alatt volt -  és a ház körüli kertek alkalmasak voltak a háztartás ré
szére bizonyos mennyiségű zöldség, gyümölcs, bab és burgonya termelésére, és ha 
kukoricára is jutott elegendő terület, akkor a baromfi- és disznótartáshoz is termett 
elégséges takarmány. A háztartási szükségletek feletti maradék eladásával pedig 
növelni lehetett a pénzbevételeket is. E háztartásokban általában a családfő vállalt 
ipari és más nem-mezőgazdasági munkákat, az esetek egy részében ingázott, és 
családja mellett -  a bérmunkán túli szabadidejében -  maga is végezte a mezőgazda- 
sági munkákat. E csoportok tehát az alacsony bérek és fizetések miatt nem nélkü
lözhették az innen származó termékek pénzkiváltó-pénznövelő szerepét.

A földdel nem rendelkező városi munkásháztartások jövedelemszerkezete hason
lóképpen a több lábon állás kényszerét és stratégiáját mutatja. Egy 1930-ban végzett 
vizsgálat szerint (Illyefalvi 1930: 410-413) a budapesti munkás-háztartások jöve
delmeinek mindössze háromötöde (61%) származott a családfő főfoglalkozásából, a 
további kétötöde pedig részben a családfő mellékfoglalkozásából (3%), részben a 
családtagok kereseteiből (24%), továbbá egyéb rendszeres (4%) -  például albérlők, 
ágybérlők és kosztosok tartása -  vagy rendkívüli (8%) -  például segélyek, pénzbeli 
ajándékok, zálogosítás -  bevételekből. Az adatok arról tanúskodnak, hogy mivel a 
legmagasabb jövedelmű háztartások bevételeinek a döntő része (92%) a családfő fő- 
és mellékfoglalkozásából származott -  szemben a legalacsonyabb jövedelműek 66 
százalékával -, az előbbiek kevésbé szorultak rá a pótlólagos forrásokra, és így az 
utóbbiakétól eltérő jövedelemszerző stratégiát követtek. Ennek megfelelően az ala
csony jövedelműek körében gyakoribb volt a többi családtag alkalmi vagy állandó 
munkavállalása, és a többnyire szoba-konyhás főbérleti lakásokban is gyakrabban 
tartottak albérlőket, ágybérlőket és kosztosokat, nem beszélve a segélyekért folya
modásról.

A rendelkezésre álló adatok szerint az értelmiségiek és tisztviselők közül is so
kan vállaltak mellékállást ebben az időszakban; feltehetően többen, mint amennyi
en ezt az 1930. évi adatfelvételkor bevallották. A köztisztviselők 6 százaléka jelezte 
-  főként a pedagógusok (nyelvtanitás, magántanítványok stb.) -, hogy van mellék
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foglalkozása, de sok ügyvédnek, orvosnak és mérnöknek is több állása volt. Az sem 
volt ritka, hogy e rétegek tagjai albérlők befogadásával egészítették ki jövedelmei
ket (Pogány é. n. 21-29).

A megélhetés könnyebbé tételének és a jövedelmek növelésének technikái közé 
tartozott már a harmincas években is a kétkeresős családmodell kialakítása. Mint az 
előbbiekben jeleztük, az alacsony keresetű budapesti munkáscsaládok közül sokan 
alkalmazták a háztartások jövedelemnövelésének ezt a módját: hol a feleség, hol 
valamelyik gyerek dolgozott; szerencsés esetben pedig mindketten, illetve, több 
gyerek esetén, többen is.

Az önálló parasztgazdaságok eleve többkeresősek voltak, hiszen ez a termelési 
egység az egész család -  ide értve az öregeket és gyerekeket is -  munkájára- 
munkamegosztására épült. A törpebirtokosok és a mezőgazdasági munkások háztar
tásainak döntő többségében szintén többen dolgoztak, hiszen a férj különféle mun
kavállalásaikor (aratás, napszám, summás munka, útépítés stb.) az otthon maradot
takra -  főként a feleségre -  hárul az 1-5 kát. hold föld, kert vagy a szőlő megműve
lése. E családokból a gyerekek is gyakran vállaltak munkát, ahogy a cselédek gye
rekei is.

A középosztályba tartozó rétegek számottevő része is élt a háztartás jövedelem
növelésének ezzel a módjával. Például a tanárok és tanítók körében kiugróan magas 
volt (44%) a kétkeresős családok aránya, de az orvosok egyötödének (19%), a mér
nökök és ügyvédek 6-7 százalékának is dolgozott a felesége (Pogány é. n. 23).

Ha úgy tetszik, a vázolt két- vagy többkeresős jövedelemjavító technika „másik” 
oldala a gyerekszám korlátozása. Akár az egyik, akár a másik, illetve főleg mind
kettő egyidejű alkalmazásával még nagyobb mértékben javítható a háztartások jö
vedelmi helyzete és tagjainak életnívója, hiszen az egy keresőre jutó eltartottak 
száma csökken. Persze ne csak a hírhedtté vált „egykére” gondoljunk, hanem arra 
is, hogy a korabeli középosztály, a vámosi munkásság és a parasztság körében is 
terjedt a gyerekszám csökkentése. Nem véletlen, hogy a szegénység kapcsán sokak
ban az egykeresős-sokgyerekes családok képe merül fel. Gunst Péter arra a követ
keztetésre jutott, hogy az egykeresős törpebirtokosok, mezőgazdasági munkások és 
gazdasági cselédek között kell keresni azokat a családokat, amelyekre ráillik a 
„koldus” jelző. „Lényegében tehát 60 ezer családra, valószínűleg valamivel több 
mint 400 ezer lélekre tehető azoknak a száma, akik igazi nyomorszinten tengették 
életüket, legalábbis addig, amíg a gyerekeik keresővé nem cseperedtek, vagyis éle
tük mintegy 15-20 évén át” (Gunst 1987: 85).

Előttünk áll tehát egy stagnáló, gazdaságilag fejletlen és szegény ország; jelentős 
mezőgazdasági és falusi népességgel, melynek zöme földtelen és néhány holdas 
agrárproletár; kis számú városlakó nagyipari munkássággal és tömeges, a lakosság 
55-75 százalékára kiterjedő „szegénységgel”. Láttuk, hogy a szegénység és a sze
génységbe való lecsúszás megelőzésére az agrárproletároktól a parasztságon és a 
munkásságon át egészen a középosztályokig mindegyik réteg igyekezett többféle 
megélhetési forrás köré szervezni az életét, és e források között feltűnően fontos
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szerepet játszott a föld, egészen pontosan a zömében kicsi -  egy kát. hold körüli -  
töredékföldek. Ez egyfelől azt jelzi, hogy a birtokos parasztságon kívül a társadalom 
más rétegei is tömegesen kapcsolódtak a földhöz és a mezőgazdasági termeléshez, 
másfelől azt is, hogy az innen származó termékek, csereformák és pénzbevételek a 
családi jövedelmek nem elhanyagolható, integráns részét képezték. A különféle 
rétegek és családok között azonban lényeges különbségek voltak a tekintetben, hogy 
a naturális önellátás, a naturális és a pénzbeli jövedelmek milyen kombinációi for
dultak elő a megélhetésükben, és az egyes elemeknek milyen volt a súlya. Az ada
tok alapján jelentősnek kell becsülnünk azok arányát, akiknek az életét szinte kizá
rólag a naturális önellátás, csere és fizetésformák uralták, és pénzbeli ügyletekkel 
alig volt dolguk. (Például Nagykőrös környékén az éves tanyás cseléd bére 1938/39- 
ben 10 q rozs, 13 kg szárazbab, 13 kg szalonna, 13 kg só, egy kát. hold föld, egy 
tehén tartása, lakás, fűtés volt. Aratáskor, külön szerződéssel, még kb. 5 q gabonát 
kereshetett. A fentieken túl részét képezhette az illetménynek a cipő, bakancs, csiz
ma, fehérnemű, szappan, tűzifa vagy a tej is [Gunst 1987: 67-69].)

Más társadalmi rétegek és csoportok életében ezzel szemben már a pénzbeli fize
tések és ügyletek nagyobb súllyal bírtak -  például a készpénzt is kialkudó mezőgaz
dasági cselédek, ipari idénymunkások, ingázók, parasztok -  és megint másokéban -  
a városi munkások, tisztviselők, tanítók, orvosok, kereskedők, gyárosoék stb. -  
döntő vagy kizárólagos szerepet töltöttek be.

Más összefüggésben vizsgálva ugyanezt a jelenséget, azt is látjuk, hogy a lakos
ság döntő hányadának munkaeszközei és termelési eljárásai alkalmanként évszáza
dokkal előbbi fejlettségi szinten voltak, ugyanakkor néhány nagyüzemben a kora
beli legfejlettebb technikákat és technológiákat alkalmazták, illetve fejlesztették ki. 
Ez azt is jelzi, hogy ez utóbbi üzemek sokkal inkább a fejlett országok piacaihoz, az 
általuk diktált fejlődési-fejlesztési irányokhoz és ütemhez igazodtak, mint a hazai, 
naturális ügyletekkel terhelt vagy túlsúlyos gazdaság szükségleteihez és piacaihoz.

Mindent egybevetve úgy látjuk, hogy a nemzetgazdaság keretei között rendkívül 
eltérő állapotú, fejlettségű és működési logikájú újratermelődési formák, termelő
módok, csereügyletek, munkapiacok, munkakultúrák, érdekeltségek és megélhetési 
módok léteztek: az egyik póluson -  kissé sarkítva -  a naturális elemekkel túlsúlyos 
falusi-paraszti, a másikon pedig az áru- és pénzviszonyok legfejlettebb európai fo
lyamataihoz kapcsolódó városi-ipari formáit találjuk. Ehhez még annyit tennénk 
hozzá, hogy az egymástól merőben eltérő társadalmi és gazdasági újratermelődési 
formák és logikák miatt a modern értelemben vett gazdasági és társadalmi integrá
ció sem létezett az országban.

*  *  *
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Kérdés tehát, hogy mi történt ezzel a társadalommal és gazdasággal az államszo
cializmus viszonyai között?

Nem történt más, mint az, hogy az államszocializmus -  a maga céljainak, beren- 
dezkedési és működési logikájának megfelelően -  államosította a harmincas-negy
venes évekből készen talált társadalmat, gazdaságot, életkörülményeket és megélhe
tési formákat.

Az államosítással merőben új társadalmi fenomén jött létre: az államosított vagy 
első gazdaság. A politikai hatalom számára hosszú időn keresztül ez volt „a gazda
ság”. Ez közvetlen állami felügyelet és ellenőrzés alatt állt; a társadalomban bárhol 
termelt és az állam által elérhető és begyűjthető érték kizárólag ebbe a szférába ke
rült; a tervezés és fejlesztés csak erre terjedt ki; itt döntöttek az erőforrások elosztá
sáról stb., vagyis ez a szféra minden -  például jogi, politikai, erkölcsi, ideológiai -  
szempontból előnyöket élvezett a társadalomban jelen lévő, de rajta kívülálló bár
mely gazdasági és társadalmi jelenséghez, folyamathoz és ügylethez képest.

Miután az államosítás totális volt, hiszen jószerivel kiterjedt minden olyan erő
forrásra, amely egyéneknek vagy családoknak az első gazdaságtól független megél
hetését biztosíthatta volna -  sokszor még akkor is, ha ezek az erőforrások az első 
gazdaság számára használhatatlanok voltak -, az állam lett a legnagyobb munka
adó. (1959-ben a foglalkoztatottak 63, 1961-ben 89, 1968-ban pedig 96 százaléka 
dolgozott a szocialista szektorban [Berend 1976: 240].) Az állam ellenőrizte ezt a 
szférát is: a bérek és fizetések szintjét, ezek növekedési ütemét, differenciáltságát, 
vásárlóerejét, a pénz- és természetbeni állami juttatások körét, a foglalkoztatáspoli
tikát és az ipartelepítést.

Mindez azt is jelzi, hogy a politika számára az első gazdaság nemcsak „a gazda
ság”, hanem „a társadalom” is volt. Az első gazdaságbeli munkavállalás -  jóllehet a 
bérek és fizetések alacsonyak voltak -  megélhetési biztonságot, családi pótlékra 
való jogosultságot, egészségügyi ellátást vagy nyugdíjat biztosítottak. Csupa olyan 
jogosultságot és juttatást, amelyben a harmincas-negyvenes években csak kevesen 
részesültek.

Látnunk kell azonban, hogy az első gazdaság szociális gondoskodásának ily 
mérvű gyors és tömeges kiterjesztése nemcsak a rendszer tudatosan vállalt céljaiból 
adódott, hanem az államosítás bizonyos következményeinek kényszeréből is. 
Ugyanis az államosítás megváltoztatta a társadalmi újratermelődés alapvető intéz
ményei -  állam, család, iskolarendszer, munkaszervezetek stb. -  között addig ki
alakult erőforrás-megosztást és ezzel a feladat-megosztást is. Például a családi erő
források (föld, üzlet stb.) államosításával a megélhetés, a társadalmi helyzet át
örökítésének és a mobilitásnak ehhez kapcsolódó formái is leértékelődtek, és jórészt 
átkerültek az iskolarendszerbe. Vagy az alacsony bérek és fizetések miatt most már 
tömegesen kétkeresőssé váló családoktól az iskolának társadalmi méretekben át 
kellett vállalnia a gyerekek étkeztetésének, megőrzésének, pihenésének vagy a sza
badidő megszervezésének feladatait. És mivel az állam erre képtelen volt, e felada
tokat igyekezett a munkaszervezetekre (gyári bölcsődék, óvodák stb.) is áthárítani.
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A nyugdíjbiztosítás gyors kiteijesztése mögött hasonlóképpen felsejlik a kényszer, 
hiszen az öregek ellátását addig hagyományosan biztosító családi erőforrások álla
mosítása miatt, e funkciók az államra hárultak. A lakásépítés -  legalábbis a váro
sokban -  a család intézményétől részben szintén átkerült az államhoz.

Mindent egybevéve úgy látjuk, hogy az első gazdasággal olyan feladatokat is 
magára vállalt az állam, amelyekhez a korabeli szinten sem az adekvát intézmé
nyekben nem voltak meg a kielégítésükhöz szükséges erőforrások (pl. a családok a 
lakásproblémáikat nem tudták megoldani társadalmi méretekben), sem maga az 
első gazdaság nem rendelkezett ilyenekkel. Másként fogalmazva, az első gazdaság 
korabeli fejlettségéhez képest túlvállalta magát. (Ezt jelezték mind az első gazda
ság, mind a társadalmi intézményrendszer egészének súlyos funkciózavarai.)

Annál is inkább, mert az államosításról azt is tudjuk, hogy politikai, az erőszakot 
sem nélkülöző adminisztratív eljárás volt, ami önmagában nem eredményezett gaz
dasági vagy társadalmi fejlettségbeli ugrást, technikai-technológiai forradalmat 
vagy minőségileg magasabb szintű gazdasági integrációt. Államosítani ugyanis 
csupán az addig létrejött, adott fejlettségi szinten álló intézményeket, intézménye
sült tevékenységeket és újratermelődési logikákat lehetett. És ha ez nincstelen ta
nyai cseléd, a maga munkakultúrájával, igényeivel és törekvéseivel, akkor azt; ha
5-6 holdas paraszt a lovával, tehenével, disznajával és tyúkjaival, akkor azt; ha 
városi kisiparos, a lakása egyik helyiségéből kialakított üzletével, kéziszerszámaival 
és tanoncával, akkor azt; ha pedig európai szintű technológiával, fejlesztő részleg
gel és több száz vagy ezer munkással dolgozó termelő üzem, akkor azt. így az első 
gazdaság még évtizedekig a harmincas-negyvenes évek vázolt örökségének zagyva- 
ságát és fejletlenségét mutatta, mivelhogy nagyon is eltérő gazdasági fejlettségű, 
újratermelődési logikájú és műszaki színvonalú termelőpotenciálokra terjedt ki. Ez 
a szféra tehát hosszú ideig csak politikai értelemben tekinthető egységesnek, hiszen 
hiányoztak a gazdasági integráció minimális feltételei is. Ennek látványos megjele
nési formája volt, hogy a hatvanas évek végéig a mezőgazdaság szocialista szekto
rában hivatalosan is a naturális fizetési és csereügyletek voltak túlsúlyban (pl. be
szolgáltatás, kötelező terményleadás, munkaegység, év végi reziduális alapú jövede
lem-elszámolás), míg az első gazdaság más területein a pénzviszonyok uralkodtak, 
persze nem egészen a fejlett piacgazdaságokra jellemző értelemben.

Az államosítás adminisztratív mozzanatának gazdasági teljesítménybeli korláto
zottságára utal az a tény is, hogy ezzel az első gazdaság eltartóképessége nem javult 
oly mértékben, hogy az államosítás miatt tömegesen bérmunkássá váló lakosság 
megélhetését és szükségleteinek kielégítését kizárólag a munkaviszonyból származó 
bérekből és fizetésekből (a kor színvonalán) biztosítani tudta volna. így az állam a 
lakosság kezelésében hagyott olyan, az első gazdaságon kívüli értéktermelő poten
ciálokat, eszközöket és lehetőségeket (pl. házhely, gyümölcsös, háztáji, illetmény
föld), amelyekkel az a (megfelelő szintű) megélhetését biztosíthatta, az első gazda
ságból származó jövedelmeit kiegészíthette, pótolhatta vagy növelhette. Egyszerűen 
értelmetlen volt például tiltani a falusi lakosságnak, hogy zöldségből, gyümölcsből
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és burgonyából önellátó legyen, amikor ezekhez másként nem juthatott hozzá, és 
értelmetlen volt megakadályozni a csirke-, kacsa-, tyúk- vagy disznótartást, amikor 
falun csak így juthatott húshoz. És nemcsak azért, mert nem volt elegendő ezekből 
a cikkekből, hanem mert falun nem volt megfelelő üzlethálózat, nem volt húsbolt, 
nem volt hűtőhálózat -  egyáltalán a falu ellátottsága meglehetősen alacsony szintű 
volt. Az önerős lakásépítés tiltása szintén értelmetlen volt, hiszen a községekben 
nem vagy elvétve épültek állami vagy szolgálati lakások.

A parasztságon túl természetesen más falusi és városi rétegek kezén is maradtak 
kertek, gyümölcsösök, házhelyek és illetményföldek, illetve sokan ebben az idő
szakban vagy később jutottak telekhez, hétvégi házhoz vagy parasztházhoz. E fo
lyamat láthatóvá válásához és politikai elismeréséhez aztán nagymértékben hozzá
járult az a tény, hogy az állam képtelen volt teljesíteni azokat a feladatait, amelye
ket a család intézményétől „átvállalt”, és így azok költségeit nem építette be a bé
rekbe és fizetésekbe -  gondoljunk a lakásra, az egészségügyi ellátásra vagy az isko
láztatásra -, később pedig az időközben gyorsan fejlődő új modernizációs szükségle
tek kielégítésének -  például autó, víz-, gázbevezetés -  nem voltak meg az első gaz
daságbeli jövedelmi potenciáljai. Gyakorlatilag értelmetlenné vált az első gazda
ságbeli alacsony bérek és fizetések pótlásának, kiegészítésének, kiváltásának vagy 
növelésének az e szférán kívüli eljárásait és módozatait tiltani. így a hetvenes évek 
elejétől kezdve hivatalosan is támogatták a lakosság első gazdaságon kívüli érték- 
termelő tevékenységét.

A politikai és gazdasági áttörés a hetvenes-nyolcvanas évek fordulójától követ
kezett be. Hátterében az első gazdaság növekedésének a megtorpanása, egyensúlyi 
helyzetének a romlása és a külső eladósodás felgyorsulása állt, amikor az első gaz
daság működtetői politikai (pl. legitimáció, elégedetlenség megelőzése) és gazda
sági (pl. erőforrás-elvonás) okokból a jelentősebb árutermelést és tőkefelhalmozást 
is lehetővé tevő második gazdaságbeli termelési formákra is áldásukat adták. (A 
második gazdaság kifejezés is ekkor nyer polgáijogot [Gábor-Galasi 1981a; 
19810].)

Azt állítjuk tehát, hogy az (államosított) első gazdaságon kívül -  elsősorban a 
háztartás intézményéhez kötődve -  az államszocializmus egész időszakában fenn
maradt egy nagy volumenű termelő-szolgáltató szféra, amelyet -  jobb híján -  má
sodik gazdaságnak nevezünk. Természetesen nem gondoljuk, hogy két gazdaság 
volt a korabeli magyar társadalomban, csupán Braudellel (1985: 2) egyetértve azt, 
hogy egyetlen társadalom gazdasága sem ragadható meg és írható le egyetlen gaz
daságként: különösen nem a korabeli magyar társadalomé, ahol a naturális önellá
tás és nyomokban a világszínvonalú nagyipar még az első gazdaságon belül is ki
mutathatóan együtt volt. Más kérdés, hogy az államosítással létrehozott első gazda
ságot -  amely, mint jeleztük, az állam közvetlen felügyelete és ellenőrzése alatt állt; 
amelyre tervezési, fejlesztési és elosztási elképzelései és döntései irányultak stb. -  
mesterségesen és önkényesen kiemelték és megkülönböztették természetes társa
dalmi és gazdasági közegétől. Mesterségesen, hiszen politikai-ideológiai megfonto
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lásokból „fejlettebbnek”, „magasabbrendűnek” tekintették, míg hivatalosan az azon 
kívüli termelési, gazdasági és megélhetési ügyleteket lebecsülték és 
„csökevényesnek”, „ideiglenesnek” és „kiegészítő” jellegűnek minősítették.

A korabeli tapasztalatok és adatok persze nem támasztották alá ezt az elmarasz
talást és lebecsülést. A második gazdaság társadalmi elterjedtségét mutatja egyrészt 
az, hogy 1972-ben 1681 ezer háztartás (több mint 5 millió fő tartozott ide), 1982- 
ben 1500 ezer háztartás (mintegy 4,5 millió személy) vett részt a mezőgazdasági 
kistermelésben.2 Ha ehhez hozzászámítjuk azt a körülbelül 700 ezer háztartást, 
amely ugyan nem felelt meg a KSH háztáji és kiegészítő gazdaságokra vonatkozó 
számbavételi kritériumainak, de valamilyen szinten foglalkozott mezőgazdasági 
termeléssel, akkor a magyar háztartások mintegy kétharmada kapcsolódott így vagy 
úgy a földhöz és az őstermeléshez. Ez meghaladta mind a mezőgazdasági keresők 
(20%), mind a falusi lakosság (48%) részarányát (Oros 1983). Másrészt a mezőgaz
dasági kistermelésben érintett háztartások társadalmi összetétele is jelzi -  lásd az 
alábbi táblázatot -  ennek a jövedelemszerzési és megélhetési módnak a paraszti 
népességen messze túlmutató társadalmi elterjedtségét.

A harmincas évekhez hasonlóan tehát a hatvanas-hetvenes és nyolcvanas évtize
dekben nagy számban találunk valamilyen földtulajdonnal, megművelhető területtel 
rendelkezőket az ipari, építőipari, kereskedelmi és közlekedési munkások között 
csakúgy, mint a tisztviselők (nem fizikai foglalkozásúak) vagy a nyugdíjasok 
(inaktívak) körében.

A  k is te rm e lő  háztartások tá rsa d a lm i összetétele 1972-ben és 1982-ben3 (százalékban)

Osztályok és rétegek 1972 1982
Munkásosztályhoz tartozó 30,4 31,2
Szövetkezeti parasztsághoz tartozó 21,4 11,2
Kettős jövedelmű 11,8 8,9
Nem  fizikai foglalkozású 9,2 18,1
Kisárutermelő, kiskereskedő 5,4 3,7
Inaktív 21,8 26,9

Ö sszesen 100,0 100,0

Az egyes foglalkozási és lakóhelyi csoportok természetesen eltérő mértékben és 
módon vettek részt a kistermelésben, és emögött különböző jövedelmi- és élethely
zetek, megfontolások, alternatívák, törekvések és kényszerek húzódtak meg. így az 
innen származó bevételeknek más volt a súlya a budapesti és a városi munkás, pa
raszt, szellemi vagy kettős jövedelmű háztartásokban, mint ezek községi megfelelő
iben. Például a községi szövetkezeti paraszt háztartások jövedelmeinek 1967-ben 
50, 1972-ben 40, 1977-ben 36, 1982-ben 24 és még 1988-ban is 36 százaléka szár
mazott a háztájiból.4 A vidéki városok szövetkezeti parasztjainak jövedelmeiben
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azonban ennél kisebb arányt képviselnek az innen származó bevételek -  1972-ben 
33 százalék, 1988-ban 28 százalék; a községekben lakó munkáséiban 1972-ben 15 
százalék, 1988-ban 15 százalék; a szellemi foglalkozású háztartásokban pedig 
1972-ben 14 százalék, 1988-ban 11 százalék. A háztájiból származó bevételek a 
vidéki városok szellemi foglalkozású háztartásaiban viszont elenyészően kis arányt
-  1972-ben 3 százalék, 1988-ban 3 százalék -  képviselnek. Az adatok -  sok más 
mellett -  arra hívják fel a figyelmet, hogy a községi parasztháztartások jövedelem- 
forrásai között a téeszesítés után még évtizedekig olyan jelentős -  35-40 százalék -  
súlyt képviselt a háztájiból származó bevétel, hogy azt sem az összjövedelem, sem a 
megélhetés szempontjából nem lehet mellékesnek tekinteni. Annál is kevésbé, mert
-  ahogy azt az 1982 és 1988 közti irányzat mutatja -  az első gazdaságbeli bérek 
stagnálása vagy csökkenése idején megnőtt e jövedelemforrás szerepe.

Figyelemre méltó az a törekvés is, hogy a háztájizásban érintett családok bizo
nyos élelmiszerekből igyekeztek szükségleteiket maguk kielégíteni, és csak annyit 
vásárolni, amennyi elkerülhetetlen. A háztartás-statisztikák szerint például 1980- 
ban a községi parasztháztartások az általuk elfogyasztott baromfi 88, tojás 85, bur
gonya 78 és zöldség 67 százalékát maguk termelték meg. A naturális önellátás ha
sonlóan magas aránya mutatható ki a községi munkás és szellemi foglalkozású 
háztartásokban is. Az előbbiek a baromfi 77, a tojás 75 és a burgonya 69, az utóbbi
ak a baromfi 73, a tojás 67 és a burgonya 63 százalékáig voltak önellátóak. A városi 
munkás és szellemi háztartások körében ennél ugyan számottevően alacsonyabb a 
saját termelésű fogyasztás aránya, de alkalmanként egyáltalán nem elhanyagolható, 
hiszen az előbbiek a baromfi 28, a tojás 30 és a burgonya 25, az utóbbiak a baromfi 
16, a tojás 17, a burgonya 20 százalékát termelték meg maguknak.5

Jóllehet a fentiek is érzékeltetik, hogy a második gazdaság legjelentősebb szekto
rában, a háztáji és kisegítő gazdaságokban milyen elterjedt volt a naturális önellá
tásra törekvés -  szokás, habitus, kényszer, tapasztalat stb. -, tényleges társadalmi 
elterjedtsége azonban jobban lemérhető egy, a nyolcvanas években kimondottan e 
szférára irányuló kutatásból (Kovách 1988). Kovách Imre azt találta, hogy a tradi
cionális önellátó (15,2%), a szabadidős önellátó (29%) és a középparaszti mintára 
szervezett paraszti típusú üzem (38,8%) uralja a hazai mezőgazdaság második gaz
daságát -  az összes kisüzem több mint 80 százaléka sorolható ide -, míg az elsősor
ban árutermelésre beállt integrált félüzem (5,2%), integrált vállalkozás (6,3%) és a 
szabadpiaci vállalkozás (5,5%) alkotja az egyötödöt sem elérő hányadot. Nyilván 
korábban még nagyobb lehetett az önellátás súlya, hiszen e felvétel idején a politika 
már nem akadályozta a különféle vállalkozási formákat.

Ha talán kissé sokat foglalkoztunk a második gazdaság töredékföldekhez kapcso
lódó, naturális elemekkel túlsúlyos és jórészt élőmunkán alapuló formáival -  nem 
lebecsülve az ipari, építőipari, szolgáltatásbeli stb. több százezres látható (Laky Te
réz [1987] becslése szerint 1986-ban 450 ezren-500 ezren dolgoztak vgmk-ban, 
szakcsoportokban stb.) és láthatatlan formáit -  azért tettük, mert szerettük volna 
érzékeltetni a megélhetés és jövedelemszerzés harmincas évekbeli formáinak tö
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megméreti! továbbélését az államszocializmus egész időszakában. Továbbá, mert ez 
a naturális önellátás és csere -  gondoljunk az önerős építkezések kalákáira és mun
kacseréire is -  az áru- és pénzviszonyok mögött meghúzódó gazdaság hatalmas 
kiterjedtségére is utal.

Ha az elmondottak alapján közelítünk a korabeli magyar gazdasághoz és társada
lomhoz, akkor a megszokottól sok tekintetben eltérő kép bontakozik ki előttünk.

Például, ha a gazdaság fejlettségét a második gazdaság súlya, szektorális elhe
lyezkedése (főként őstermelés) és ügyletei (naturális önellátás, pénzkiváltás stb.) 
figyelembevételével minősítjük, akkor jóval fejletlenebb világot regisztrálhatunk, 
mint ha ezt kizárólag az első gazdaság szerkezete stb. alapján minősítenénk. So
katmondó tény, hogy a családok körülbelül kétharmada kapcsolódott a háztáji és 
kistermeléshez, vagyis az őstermeléshez, és ezt a naturális ügyletek uralták.

Hasonlóképpen más társadalomszerkezet rajzolódik ki akkor, ha csak az első 
gazdaságban elfoglalt helyből és abból a feltételezésből indulunk ki, hogy a munka- 
vállalók kizárólag az innen származó jövedelmeikből éltek meg és érték el életnívó
jukat, és más, ha az ezen kívüli gazdaságot is figyelembe vesszük.6 A kutatások 
alapján a mezőgazdasági kistermelésre fordított összes munkaidőt az 1970-es évek 
eleje óta nagyjából évi 2,7 milliárd órára becsülték a szakemberek, ami „több mint 
1,2 millió dolgozó egész évi kötelező munkaidejének” felel meg. Ez az egész évi 
munkaidejét hiánytalanul végigdolgozó 1,2 millió „számított” munkavállaló nem 
szerepelt az első gazdaság hivatalos nyilvántartásában -  ott az aktív keresők 18 
százalékát, több mint 900 ezer embert regisztráltak mezőgazdasági fizikaiként -, 
jóllehet a mezőgazdaság bruttó termelésének 31 százalékát, nettó termelésének a 
felét az előbbiek állították elő (Andorka 1979: 103). Miután a foglalkoztatási szer
kezetből egy ország gazdasági fejlettségére szoktak következtetni, hazánk jóval fej
lettebbnek és termelékenyebbnek látszik az első gazdaság mezőgazdasági szektorá
ban regisztrált dolgozók aránya (900 ezer fő), mint a mezőgazdaságban megtermelt 
értéket valóságosan előállító -  900 ezer valóságos, plusz 1,2 millió „számított” -  
munkaerő „együttes számbavétele” alapján. Az „együttes számbavétel” természete
sen vitatható, arra azonban alkalmas, hogy a korabeli mobilitási, átrétegződési, 
jövedelem- és életszínvonal-kiegyenlítődési folyamatok megítélését némileg újra
gondoljuk. Kérdés, hogy miként értékeljük a mezőgazdaságban dolgozó fizikaiak 
gyors csökkenését az 1960. évi 37 százalékról az 1980. évi 10 százalékra, ha tudjuk, 
hogy ezek többsége nem vált meg a földtől és mezőgazdasági termeléssel is fogla
kozó „félproletár” volt. Kérdés, hogy azonos minőségként kezelhetünk-e jelentősen 
eltérő megélhetési módokat, sarkítottan azokét, akik csak az első gazdaságból éltek, 
személyes jövedelmeiket kizárólag pénzben kapták, és azokét, akik jövedelmeik 50- 
70 százalékához jutottak csak hozzá az első gazdaságból, ezt sem kizárólag pénzben 
kapták, és megélhetésükben a naturális önellátás és csere számottevő súlyt képvi
selt. Kérdés, hogy az azonos rétegen belüli, ennyire különböző megélhetési módo
kat, illetve az ilyen mögöttes különbségeket mutató mobilitásokat „egyenértékűnek” 
tekinthetjük-e.8 Kérdés, hogy a jövedelem- és életszínvonal-kiegyenlítődés korabeli
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folyamatait miként értékeljük, ha tudjuk, hogy ezt a legrosszabb helyzetű rétegek 
nagy mennyiségű többletmunkával érték el. Ez azt jelenti, hogy a magasabb élet- 
színvonalú rétegek rövidebb idő alatt keresték meg ugyanazt a bért és fizetést, mint 
az alacsonyabb életszínvonalú rétegek, „az utóbbi rétegek tehát napi másfél-két 
órával több munkával érték el azt, hogy az életszínvonaluk az 1970-es évek folya
mán lényegesen emelkedett és közeledett az átlaghoz”.9 Paradox helyzet ez, hiszen a 
jövedelem- és az életszínvonal-kiegyenlítődési irányzat nemhogy maga után vonta 
az életmód hasonló kiegyenlítődését vagy közelítését, hanem ellenkezőleg, az élet
mód-különbségek növekedtek, mivel ez volt az eszköze és ára az előbbiek kiegyenlí
tődésének. Talán nem tévedünk nagyot, ha azt állítjuk, hogy a jövedelemkülönbsé
gek az adott viszonyok között átalakultak életmód-különbségekké, vagyis formát 
váltottak és rejtetté váltak.

Az államszocializmusban a hatvanas-hetvenes évekbeli gazdasági növekedésnek, 
az első gazdaság keretei közti teljes (totális) foglalkoztatásnak, a politikailag vezé
relt jövedelempolitikának és jövedelemkiegyenlítésnek, a nyugdíjazás és az egész
ségbiztosítás kiterjesztésének, a középfokú oktatás tömegessé válásának, a második 
gazdaság társadalmi elterjedtségének vagy a két világháború között is már alkalma
zott jövedelemnövelő technikák -  kétkeresős családok, gyerekszám-korlátozás -  
széles körű alkalmazásának a körülményei között a szegénység is visszaszorult, 
formái megváltoztak. Ez nem azt jelenti, hogy' ne lettek volna csoportok, melyek a 
szó klasszikus értelmében vett szegénységben éltek (nyomorogtak), de többségük 
már ki tudta elégíteni elemi szükségleteit, viszont az ezek „feletti”, fontos társa
dalmi javakhoz (pl. iskola, hatalom) nem vagy másoknál korlátozottabb mértékben 
jutott hozzá (depriváció) (Ferge 1986; Bokor 1987).

Ferge Zsuzsa véleménye szerint az államszocializmus kezdeti időszakában, az 
ötvenes években, a szegénység zömmel létfenntartási problémát jelentett, és a la
kosság 65-75 százalékát érintette. A hatvanas évektől ezt a formát a „relatív szo
ciális szegénység” váltotta fel; ez ekkor a népesség 30-40 százalékára terjedt ki, 
majd a nyolcvanas évek elejére a népesség 10-30 százalékára csökkent. Erről a 10- 
30 százalékról a szerző azt mondja, hogy „elsősorban csak nyugdíjból, segélyekből 
élő, vagy mindkét ilyen forrást nélkülöző idősek, a zömmel szakképzetlen alacsony 
keresetűek, a három- vagy többgyerekesek jelentős része mélyen a kor színvonala 
alatt élnek, súlyos megélhetési nehézségekkel küzdenek. Közöttük az egész népes
ségben elfoglalt súlyuknál (4-5%) nagyobb arányban vannak képviselve a cigá
nyok, de az anyagi szűkösség, illetve a «halmozott hátrányok« kérdése messze nem 
csak »cigánykérdés«” (Ferge 1986: 61). Magáról az arányról -  a 10-30 százalékról 
-  pedig megjegyzi, hogy az általában, de az ország fejlettségi szintjéhez viszonyítva 
nem szokatlanul nagy.

A különféle módon számított (pl. létminimum, alsó jövedelmi decilis, az egy főre 
számított havi jövedelem átlagának 50-60 százaléka) szegénységküszöbök alatt 
élők összetételére vonatkozóan egybehangzóak az adatok -  főként nyugdíjasok, el
tartottak, alacsony iskolázottságúak, szakképzetlen nem mezőgazdasági fizikaiak,
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közülük sokan falun laknak (ingázók); mezőgazdasági fizikaiak, cigányok, három 
vagy többgyerekesek stb. és az is kimutatható, hogy e rétegek és csoportok az 
államszocializmus egész ideje alatt sok szálon kapcsolódtak a második gazdaság
hoz, annak mezőgazdasági formáihoz. Kemény István (1979) az 1968-as szegény
ségvizsgálat adatai alapján megállapítja, hogy a szakképzetlen munkáscsaládok 70, 
a betanított munkások 69 százaléka falun élt és ingázott lakóhelye és munkahelye 
között, továbbá, hogy e családok 80 százaléka rendelkezett egy kis művelhető föld- 
darabbal, melyet többnyire intenzíven meg is művelt. Az érintettek megélhetésében 
és jövedelmeiben tehát a mezőgazdasági kistermelésből származó termékeknek és 
bevételeknek nem kis szerepe volt

Bokor Ágnes a nyolcvanas évek eleji rétegződésvizsgálat adatai alapján szintén 
azt állítja, hogy a depriváltak nagyobb arányban vettek részt a második gazdaság
ban (83%), mint a nem depriváltak (72%). „Ez a háztáji gazdaságok miatt alakul 
így. A deprivált családok 76 százalékának van kisebb-nagyobb földje, a nem 
depriváltaknál csak 59 százalékos ez az arány” (Bokor 1987: 101). A mezőgazda- 
sági kistermelésben való részvételükre jellemző a magas idő- és élőmunka
ráfordítás, a piaci ügyletek alacsony aránya és az alacsony jövedelmezőség.

Figyelemre méltó, hogy közvetlenül a depriváltak „feletti” vagy a deprivációval 
veszélyeztetett -  a depriváltak közé könnyen lecsúszó -  rétegek még intenzívebben 
vettek részt a mezőgazdasági kistermelésben, és nem utolsósorban ennek köszönhet
ték, hogy nem tartoztak a depriváltak közé (Bokor 1987: 104).

Az államszocializmus tehát végeredményben hazánk gazdasági fejletlenségét, 
annak harmincas évekbeli formáit és ennek részeként a tömeges szegénységet nem 
„megoldotta”, hanem államosította, és a saját működési logikájának megfelelően e 
problémákat más „dimenziókba” helyezte és részben elfedte. Egyfelől létrehozta az 
első gazdaságot, amely nagyon is eltérő fejlettségeket és újratermelődési logikákat 
foglalt magába, és erre olyan foglalkoztatáspolitikát és szociális ellátó rendszert 
épített, amelynek nem voltak meg a gazdasági előfeltételei -  Kornai János (1994) 
ezt nevezi „koraszülött jóléti államnak”. Másfelől a családok kezén megmaradtak 
olyan, a társadalomban addig is tömegesen elterjedt és bevett megélhetési és jövede
lemszerzési források és módok -  elsősorban is a házhelyekhez és töredékföldekhez 
kapcsolódva amelyek biztosíthatták az első gazdaságbeli alacsony, de zömében 
pénzbeli bérek és fizetések kiegészítését, kiváltását vagy növelését. Hangsúlyoz
nánk, hogy a megélhetésnek és jövedelemszerzésnek e módjai -  a földművelés; a 
több forrásból való jövedelemszerzés; a pénz és a naturália kombinálása; a 
munkacentrikus élet; a háztájiban végzett munka nem számolása stb. -  annyira 
elterjedtek voltak, hogy államszocializmusbeli továbbélésüket a társadalom zöme 
nem érezte természetellenesnek, és semmiféle szocialista jellemzőt nem látott ben
nük. A téeszben dolgozó „utóparasztság”, az 6 gyerekeikből is kikerülő falusi és 
városi értelmiség, az agglomerációkba és városokba elvándorló ipari munkásság 
stb. életének ez olyan természetes része volt és maradt, hogy a nyolcvanas évekbeli 
gazdasági pangás, jövedelem- és életszínvonal-csökkenés rendszerváltást megelőző
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időszakában -  jóllehet a rendszerváltó politikai erők a szegényedő lakosság 
„lázadását” várták, ehelyett -  a szokásos módon, a második gazdaságban próbált 
javítani az első gazdaságban romló helyzetén. És ez sokaknak sikerült is, hiszen az 
első gazdaság romló helyzetének és eladósodásának a negatív következményeiből a 
teljes foglalkoztatottságot és szociális ellátást mindvégig fenntartó államszocialista 
rendszer a rideg valóságot nem, vagy szépítve hárította át a lakosságra, ugyanakkor 
a hiány körülményei közt a második gazdaságban csak kevéssé volt érezhető a visz- 
szaesés. így az a furcsa helyzet állt elő, hogy amit a politikusok és az elit tudott az 
első gazdaság tönkremeneteléről és fenntarthatatlanágáról, azt csak kevesen érezték 
a bőrükön, részben a második gazdaságnak is köszönhetően.

Úgy látjuk tehát, hogy noha az államszocializmus idején az első gazdaság sokat 
fejlődött, a társadalom munkaképes korú tagjait szinte totálisan integrálta, és az 
áru- és pénzviszonyok kiterjesztése irányába is óriási lépéseket tett, végül is az örö
költ fejlettségi problémák jelentős részét a nyolcvanas évek végéig sem tudta meg
oldani. Ez azonban csak a rendszerváltás után vált nyilvánvalóvá.

*  *  *

A hetvenes évek végétől a magyar gazdaság növekedése lelassult, a reálbérek csök
kentek, az infláció növekedett, az állam eladósodása meglódult, és így a nyolcvanas 
évek közepére már jól látható jelei voltak annak, hogy az első gazdaság változatlan 
formában történő működtetése és társadalmi szolgáltatásainak biztosítása tarthatat
lan. Már ekkor elkezdődött az állam vállalásai lefaragásának és az érintett terüle
tekről (lakás, iskola stb.) való kivonulásának az irányzata. A feladatokat áthárította 
más intézményekre -  például a családokra -  anélkül, hogy az ellátásukhoz szüksé
ges erőforrásokat is átadta volna, vagyis az alacsony bérekbe és fizetésekbe most 
sem építette be a különböző, a társadalomban „szokásos” élethez nélkülözhetetlen 
szükségletek kielégítésének fedezetét. Továbbá, hogy az eladósodott első gazdaságot 
erőforrásokhoz juttassa, megkezdte a romló első gazdaságbeli bérek és fizetések 
miatt az egyre inkább a második gazdaságban pótlólagos erőforrásokat felhajtó la
kosság innen származó bevételei megadóztatásának az előkészítését. Ezzel termé
szetesen jelentős lépéseket tett az első és második gazdaság mesterséges elkülöníté
sének a leépítéséhez, a piaci mechanizmusok kiépítéséhez, annak elismeréséhez, 
hogy a lakosság döntő többsége addig sem az első gazdaságbeli jövedelmeiből érte 
cl adott életszínvonalát, aminek nyomán a család intézménye a korábbiakhoz képest 
felértékelődött és társadalmi fontossága elismerést nyert. E fejleményeknek azonban 
„ára” volt: a személyi és a személyhez kötött családi jövedelmek megadóztatása 
(ezen intézmény ismételt bevezetése), jóllehet -  mint már hangsúlyoztuk -  az első 
gazdaságbeli bérek nem tartalmazták a fontos szükségletek kielégítésének a fedeze
tét (pl. lakás, iskoláztatás), a második gazdaságbeli bevételek pedig a többségnél 
alacsony első gazdaságbeli bérek és fizetések kiváltását, pótlását és kiegészítését 
célozták.
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Ez a folyamat a politikai rendszerváltás után -  immár a piacgazdaságra való át
térés hivatalos ideológiájától is legitimáltan és az államtalanítás logikájának megfe
lelően -  haladt tovább, most is figyelmen kívül hagyva azt a rendszerváltás során 
egyébként politikailag megfogalmazott követelést, hogy az államszocializmusban 
mesterségesen alacsony szinten tartott béreket és fizetéseket, amelyekbe alapvető 
társadalmi szükségletek fedezete nem volt beépítve, fel kell emelni és az európai 
szinthez közelíteni. Az elmúlt években tehát úgy épült ki a piacgazdasággal adek- 
vátnak tekintett intézményi munkamegosztás, hogy az erőforráshiánnyal küszködő 
állam -  a súlyos gazdasági visszaesés, a külső piacok elvesztése, az eladósodás 
folytatódása, az egyensúlyi problémák, a privatizáció, a tömeges elbocsátások, a 
magas infláció stb. körülményei közt -  egyszerűen áthárította a feladatokat a szin
tén erőforráshiánnyal küszködő más társadalmi intézményekre, elsősorban is a 
családra. E meglehetősen nyers folyamatok aztán viszonylag gyorsan láthatóvá tet
ték, hogy az államszocialista első gazdaság totális foglalkoztatásához kapcsolódó 
társadalmi-gazdasági integráció mennyire törékeny alapokon nyugodott; hogy az az 
egyes társadalmi rétegeket és csoportokat mennyire eltérő mértékben volt képes 
„beemelni ” a társadalomba, és természetesen azt is, hogy a rendszerváltás erőforrás 
(pl. vagyon, tudás) újraosztási-osztódási folyamatában a politikusok mit szántak az 
egyes rétegeknek, és ők ténylegesen mihez jutottak.

Amikor az államszocializmusban kialakult teljes (totális) foglakoztatásról beszé
lünk, akkor azt is látnunk kell, hogy emögött nem kizárólag politikai-ideológiai 
megfontolások vagy az adminisztratív megtorlástól való félelem munkáltak. A 
munkavállaló korban levőknek elemi érdekük fűződött a munkaviszony létesítésé
hez, hiszen a megélhetés biztosításán túl így jutottak szociális ellátáshoz, továbbá ez 
egybeesett nagy létszámú rétegek törekvéseivel, melyek a mezőgazdaság elhagyásá
hoz, a biztos állás megszerzéséhez, rendszeres pénzbevételekhez, az életszínvonal 
növeléséhez stb. kapcsolódtak, szorosan kötődve a kétkeresős családmodellhez. 
Ugyanakkor a munkáltatók is a túlfoglalkoztatásban voltak érdekeltek, hiszen a 
keresetszabályozás, a tőkejavak hiánya vagy az élőmunka alulértékeltsége miatt 
érzéketlenek voltak a termelés, illetve a gazdálkodás költségei iránt. E kényszerek, 
törekvések, érdekek és érzéketlenségek aztán „olyan társadalmi csoportokat is a 
foglalkoztatottak közé tereltek, akik a fejlett piacgazdaságok munkaerőpiacán meg 
sem jelennek, vagy ha munkát keresnek, képzettségük, illetve munkakultúrájuk 
miatt csak nehezen vagy egyáltalán nem találnak munkahelyet” (Frey 1994).

Nos, ők azok, akik a szervezett munkaerőpiacra a hatvanas-hetvenes években 
kerültek be először; akik az általános iskolát sem végezték el vagy ha befejezték is, 
szakmával nem rendelkeztek; ők az elsőgenerációs segéd- vagy betanított munká
sok, illetve a mezőgazdaságban szakképzetlenként megmaradók -  az e foglalkozá
sokhoz „szokásosan” kapcsolódó törekvésekkel, motivációkkal, igényekkel és mun
kakultúrával. Meglehetősen színes világ ez, hiszen közéjük tartoztak a volt ura
dalmi pusztákon maradt cselédek és mezőgazdasági munkások utódai; a tanyákon 
élők, akik a hetvenes évekig nem változtattak lakóhelyükön, foglalkozásukon és
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megélhetésükön; az iparilag fejletlen vidékek napi és heti ingázói, akik otthon tar
tózkodásuk idején segítettek a családnak a kistermelésben; a városokba és a kör
nyéki agglomerációkba költöző képzetlen munkások, vagy a putrikból a „C” laká
sokba a hetvenes években átköltöző falusi cigányok, akiknek a körében az első gaz
daságbeli munkavállalás és az iskolázás ekkor kezdett általánossá válni. E rétegek 
és csoportok a társadalmi és gazdasági integráció más és más fokára jutottak; vol
tak, amelyek csak az első tétova lépéseket tették meg ezen az úton az első gazda
ságbeli részleges munkavállalásukkal, és voltak olyanok is, amelyek saját és gyer
mekeik jövőjét tervezve magasabb iskolázásra, szakképzettségre, a mezőgazdasági 
kistermeléstől való megszabadulásra és teljes értékű ipari munkássá válásra töre
kedtek.

Ha ma a munkanélküliek10 adataira, vagy a szegények és szegénységgel veszé
lyeztetettek körére1' tekintünk, akkor e társadalmi rétegeket és csoportokat találjuk 
elsősorban köztük.

A kutatások azt tanúsítják, hogy az érintettek nagyon is eltérően élték át és ér
telmezték az elbocsátást vagy az elhelyezkedés megnehezülését a kilencvenes évek 
elején. Sokatmondó tény, hogy szép számmal voltak csoportok, amelyek addig is az 
első és a második gazdaság kettősségében élve úgy gondolták, hogy az első gazda
ságbeli bér szerepét pótolják a némileg alacsonyabb összegű munkanélküli járadék
kal, majd jövedelempótló támogatással, a felszabaduló munkaerejüket pedig a má
sodik gazdasági termelésben hasznosítják. Mégpedig úgy, hogy növelik a kisegítő 
gazdaságukat, pontosabban annak árutermelő kapacitását. Elképzeléseiket erősítet
te, hogy mindenki a piac lázában élt; a kistermelésben még nem volt érzékelhető 
nagyobb arányú visszaesés és piaci bizonytalanság; a törvények földterületeket 
ígértek a szövetkezeti tagoknak, a volt tagok és földtulajdonosok örököseinek, és az 
átalakuló szövetkezetek is sok helyen kínáltak előnyösnek tűnő, naturális cseréken 
alapuló ügyleteket, amelyek nem fenyegettek sem a munkanélküli járadékok jogo
sultságának elvesztésével, sem azzal, hogy a bevételek után adózni kell.

Néhány év alatt azonban gyökeresen megváltoztak a kistermelés szervezeti, gaz
dasági és pénzügyi feltételei. A szövetkezeti integrációban működő formák meg
szűntek vagy lényegesen átalakultak, a termelést jelentős tőkeberuházásokkal kellett 
kezdeniük a résztvevőknek, és ehhez elégtelennek bizonyult a munkanélküli járadék 
vagy a főállású fizetés. A termékek piaci értékesítése bizonytalanná vált (vagyis a 
beruházás kockázatossá), és az e szektort korábban uraló naturális ügyletek helyét 
egyre inkább a pénzügyietek vették át. Egyszóval -  tőke, eszközök, piacok, kapcso
latok, szakismeretek stb. hiányában -  kiderült, hogy a munkanélküli állapot átvé
szelésének vagy az abból való kitörésnek ez az útja számukra sem járható. A kis
termelést vissza kell állítaniuk arra a szintre, amelyet meg akartak haladni: a natu
rális önellátás, esetleg a maradékelvű árutermelés szintjére, még akkor is, ha netán 
van néhány hektár földjük.

Ezzel ellentétes volt azon munkanélküli csoportok mozgása, amelyek az állam
szocializmus idején nem foglalkoztak mezőgazdasági kistermeléssel, az elbocsátá
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sukat követően sem volt ilyen szándékuk, azonban tartós kiszorulásuk a munka
erőpiacról és a járadékok alacsony összege végül is arra kényszerítették őket, hogy a 
háztartás szükségleteinek legalább egy részét próbálják megtermelni maguknak. 
Náluk is a járadékok, a naturális önellátás és/vagy az alkalmi munka kombinálása 
lett a megélhetés alapja, mint ahogy a munkanélküliségből rokkantosítással vagy 
nyugdíjazással kimenekülő idősebb (községi) lakosságé is.

Vannak azonban szép számmal olyan csoportok is, amelyeknek még a naturális 
önellátásra való berendezkedés is gondot okoz: elsősorban, de nem kizárólag a ci
gányság körében. Ugyanis az ő hagyományaikból, megélhetési és termelési tapasz
talataikból, kultúrájukból sok nemzedékre visszamenően hiányzik a mezőgazdasági 
termelés. Itt azonban ne csupán arra gondoljunk, hogy termelési szokások és szak
ismeretek hiányoznak, hanem arra is, hogy a kistermelés egyben gazdálkodási for
ma is, vagyis a gazdálkodás e sajátos formáját -  a maga értékeivel, életvitelével, 
gazdasági megfontolásaival stb. -  is el kellene sajátítaniuk. (A tennivaló tehát sok
kal több. mint földet és vetőmagot adni.)

A kistermelésnek és a naturális önellátásnak a megélhetésben betöltött szerepe 
kapcsán jeleznünk kell egyrészt azt az általános tendenciát, hogy a rendszerváltás 
után is (1991-ben) mintegy 1,4 millió kistermelő gazdaságot írtak össze -  a becslé
sek szerint összesen az ország lakosságának kétharmada élt olyan háztartásban, 
amelyben folyt valamilyen mezőgazdasági termelés és a gazdaságok háromne
gyedének a földterülete nem érte el a fél hektárt (Laczka-Oros-Schindele 1994). Az 
elmúlt évtizedekben tapasztaltakhoz képest tehát e téren nem történt változás. Más
részt a kárpótlás és vagyonnevesítés ellenére a falusi lakosság többsége nem rendel
kezik megművelhető földterülettel a telkén, kertjén, szőlején stb. kivül. Egy község
re kiterjedő teljes körű (732 háztartás) vizsgálat során azt találtuk, hogy a háztartá
sok 68 százalékának nincs földterülete, további 7 százalékának is egy hektár alatti 
van, jelentősebb (10 hektár feletti) birtoka pedig a háztartások 6 százalékának. A 
töredékföldek nagysága, az eszközök, a termelési tapasztalatok és más erőforrások 
hiánya, továbbá a piacok beszűkülése együttesen oda vezettek, hogy e csoportok 
vagy egyáltalán nem folytatnak termelést -  a háztartások egynegyede állatot sem 
tart és növényt sem termel vagy csak a háztartás szükségletei minimális kielégí
tésének mértékéig. Másként fogalmazva: némi zöldség- és burgonyatermesztés, 
kevés tyúk és egy-két sertés tartása jellemzi ezt a szférát (Laki é. n ).

A tárgyalt társadalmi rétegek és csoportok többsége tartósan -  olykor négy-öt
hat éve -  kiszorult a hivatalos munkaerőpiacról, ahová csak alkalmilag tud vissza
kerülni, illetve sokan csak kényszerhelyzetben vállalják a visszatérést. Ezen állapo
tok kialakulásának és fennmaradásának sokféle oka van, lássunk ezek közül néhá
nyat.

Egyrészt az államszocialista első gazdaság viszonylag egységes (vagy annak tű
nő) munkaerőpiaca a rendszerváltás után szétesett és szegmentálódott, és ez a helyi 
-  mikrokörzeti, községi -  munkaerőpiacokra nézve is igaz. Az egyik iparilag fejlet
len mikrokörzetben végzett kutatás során (Laki 1996) a munkaerőpiac négy szeg
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mensét lehetett megkülönböztetni: a „hivatalos-legálist”, a „hivatalos-legális- 
kényszerűt”, a „természetes szürkét” és az „illegális szürkét”.

A „hivatalos-legális” szegmens -  mint az elnevezés is jelzi -  mindenben meg kí
ván felelni az alkalmazás törvényi előírásainak, azonban még így is sok tekintetben 
elmarad attól, amit a „hivatalos” vagy „legális” szavak ideálisan jelentenek. Itt is 
gyakori, hogy a munkáltatók nem tudnak időben fizetni, és nemcsak a kisebb vál
lalkozók, hanem a nagyobbak sem, sőt néha az önkormányzat sem.

A „hivatalos-legális-kényszerű” szegmens szintén mindenben megfelel a törvé
nyi előírásoknak, azonban annak speciális részét képezi. Azt, amelyben a bruttó 
béreket a minimálbér környékén állapítják meg, a normákat pedig úgy, hogy a napi 
nyolc órai munkával elérhető havi nettó keresetek a minimálbér alatt maradnak, így 
csak kevéssel haladják meg a munkanélküli járadék vagy a jövedelempótló támoga
tás szintjét. Tekintettel arra, hogy ezekből a bérekből ugyanúgy nem lehet megélni, 
a családot eltartani és a szegénységből kikerülni, mint a jövedelempótló támogatás
ból, ilyen állások esetén többnyire felbukkan a „kényszer” eleme. Méghozzá a mun
kaügyi hivatalok részéről, amelyek a munkanélkülieket ezen állások elfogadására 
ösztönzik és „kényszerítik”, az önkormányzatoké, amelyek valamilyen megoldást 
keresvén a jövedelempótló támogatás csökkentésére, továbbá a tartós munkanélkü
liség nem kívánatos következményei (pl. leépülés, elszigetelődés, iszákosság, kö
zöny) megelőzésére, „kénytelenek” olyan munkaadókat hozni vagy támogatni a 
településükön, akik csupán a minimálbért kínálják. A munkavállalók számára pe
dig azért „kényszer”, mert ezeket az állásokat csak azok fogadják el, akiknek már 
nincs más választásuk, ide értve alternatívaként a háztartás keretében működtethető 
kistermelés némi jövedelem-kiegészítést biztosító szintjét is.

A munkaerőpiacnak az a szegmense kapta a „természetes szürke” nevet, amely 
mindmáig hagyományosan része a háztartások működésének és a mezőgazdasági 
csúcsmunkák idején jelentkező háztáji és kisgazdaságok alkalmi munkaerőigényei
nek. Ezeket a munkaerő-szükségleteket napjainkig a hivatalos munkaerőpiacon 
kívülről elégítették ki, többnyire szomszédsági, ismeretségi és rokonsági körből, és 
ezekért a legkülönbözőbb formákban fizettek (pl. munkacsere, pénz, naturália), de 
úgy, hogy ezek hagyományosan kívül estek az adózás körén, következésképpen 
szociológiai értelemben nincs ok ezt illegálisnak tekinteni. A tömeges és tartós 
munkanélküliség, a kistermelés és a „több lábon állás” kényszerkörülményei között 
e szféra nőtt és erősödött a rendszerváltás óta, és úgy tűnik, hogy hosszú távú fenn
maradásával kell számolnunk.

A munkaerőpiac „illegális szürke”, közismertebben „fekete gazdasági” szegmen
se szintén sokaknak nyújt munkaalkalmat. Tekintettel arra, hogy a fekete munkást 
alkalmazó vállalkozások egy része minőségileg kifogástalan árukkal tud csak piac
képes maradni, azonban ilyen munkát nem, vagy kevéssé képes a „feketén” munkát 
vállalókból kipréselni -  így az olcsó munka nagyon drágává válik -, e munkaszer
vezetek egyfelől szelektálják a „fekete” munkaerőt, másfelől a „minőségre” érzé
keny ösztönzési formák bevezetésével kísérleteznek.
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Bár a vázolt munkaerőpiaci szegmensek között vannak átfedések és átjárások, 
látnunk kell az elkülönülésük és átjárhatatlanságuk irányába mutató tendenciákat 
is. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt években kialakultak bizonyos szelekciós mecha
nizmusok, amelyek a potenciális munkaerőpiaci szereplők egyes csoportjait nagyon 
is egyértelműen terelték és sorolták be az egyes szegmensekbe. Aligha véletlen, 
hogy az alacsony iskolázottságú és munkakultúrájú, igénytelen, motiválatlan és 
megbízhatatlan munkavállalói csoportok kikerültek a „hivatalos-legális” szegmens
ből, oda nem, vagy csak átmenetileg kerülnek vissza, de a „hivatalos-legális- 
kényszerű” szegmensbe sem tudnak és/vagy akarnak visszatérni. Munkaerőpiaci 
alkupozícióik azonban a „természetes-szürke” és az „illegális-szürke” szegmensek
ben sem jobbak, ugyanis a lelkiismeretes és a minőségi munkát igénylő területeken 
már nem alkalmazzák őket, vagy csak kényszerhelyzetben. Másként fogalmazva: e 
csoportok lassan -  vegyük figyelembe a nemzetközivé váló „fekete-munka” piac 
kínálati körülményeit -  kiszorulnak az alkalmi munkák piacáról és legfeljebb a 
községen belül jutnak ilyen munkákhoz.

A hivatalos munkaerőpiacról tartósan kiszorultak tetemes része az általa elérhető 
munkakörökben megszerezhető bérek alacsony szintje miatt nem is kívánt vissza
térni oda. Az a tapasztalat, hogy a magas munkanélküliséggel sújtott körzetekben a 
bérek és fizetések alacsony -  minimálbér körüli -  szintje alakult ki, ami nem ösztö
nöz rendszeres munkavállalásra, mert az itt megszerezhető nettó bér és a járadék 
vagy a jövedelempótló támogatás összege között nem volt túl jelentős különbség. Ha 
a jövedelempótlóval és a mellette vállalt alkalmi munkával, netán egy piacképesebb 
háztáji termékkel annyit vagy többet lehetett keresni, mint a hivatalos munkaerőpi
acon -  és még adózni sem kellett akkor semmi sem ösztönzött az ide való vissza
térésre.

A hivatalos munkaerőpiac jelzett szegmenseiben kialakult bérek és fizetések ala
csony szintjei, amelyek nem biztosítanak elfogadható életnívót az ott dolgozóknak, 
és nem jelentik az elszegényedés vagy a szegénységből való kilépés alternatíváját, e 
munkaerőpiacok mozgását sok tekintetben kiszámíthatatlanná, bizonytalanná és 
hektikussá teszik. A munkaadók például nem értik, hogy a magas munkanélküliség 
ellenére a náluk munkát vállalók miért lépnek ki az első adandó alkalommal; miért 
nem „becsülik” meg magukat; miért nem hajtanak és végeznek kifogástalan mun
kát, vagyis miért rendkívül magas a fluktuáció, alacsony a munkafegyelem és a 
teljesítmény. Pedig csak arról van szó, hogy az általuk felkínált bérekből alacsony 
életnívón lehet megélni, és ezért még a tartósan munkanélküliek számára sem von
zóak e munkahelyek. E munkaerőpiacok további sajátszerűsége, hogy nem teszik 
lehetővé az alkalmazott munkaerő minőségi megújulását, annál is kevésbé, mert az 
alacsony bérek miatt az érintetteket arra kényszeritik, hogy életüket továbbra is 
többféle megélhetési forrás köré szervezzék, vagyis valamilyen második gazdaságot 
működtessenek és fenntartsanak. (A „több lábon állás” kényszere és a munka
centrikus életmód tehát esetükben -  de a társadalom más csoportjainál is -  ma sem 
meghaladott probléma.)
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A jelzett társadalmi rétegek és csoportok körében megsokasodtak a deviáns (pl. 
bűnözés, alkoholizmus) és a környezet -  elsősorban is a „tisztes” szegények -  által 
deviánsnak tekintett jelenségek: a megélhetésben kizárólag a munkanélküli segély
re és a jövedelempótló támogatásra való hagyatkozás; a családi pótlékból való 
megélés, vagy a sokgyerekesek lakásépítési kedvezményeivel való manipuláció. Az 
utóbbi jelenségek azért irritálják a szegénységtől és/vagy a munkanélküliségtől 
szintén sújtott, képzetlen, netán dolgozó, de alacsony keresetű stb. csoportokat, mert 
úgy érzik, hogy a jelzett túlélési technikákat alkalmazók nem tesznek meg mindent 
saját helyzetük javításáért, elsősorban vagy kizárólag a segélyekre építik megélheté
süket, illetve, mert úgy látják, hogy az ő személyes erőfeszítéseiket (a különféle 
támogatási formákon keresztül) az állam nem méltányolja.

Mindezek jelzik, hogy kialakultak olyan, a munkanélküliséggel összefüggő és 
ahhoz kötődő megélhetési formák, amelyek az életvitel, az értékrend és az igény
szint adott fokához kötődve -  vagyis bizonyos szubkulturális szokásokra és eljárá
sokra építve -  nem a társadalmi és gazdasági integráció bevett és elfogadott formái 
irányába ösztönzik az érintett csoportokat. Éppen ellenkezőleg, a szubkultúra olyan 
elemei megerősödésének és kibővülésének az irányába hatnak, amelyeket a környe
ző kultúra elítél és elfogadhatatlannak tart. Emiatt az alapprobléma hosszú távú 
megoldatlanságát vetítik előre, továbbá az ebből fakadó konfliktusokkal való 
együttélés kényszerét. Nem utolsósorban azért, mert e munkanélküli szubkultúrák 
létrejötte egyben szocializációs környezetet is jelent, vagy is az értékrendek, szoká
sok, megélhetési módok és túlélési technikák generációs átörökítésére késztetnek.

A vázolt társadalmi rétegek és csoportok a szó eredeti értelmében napi megélhe
tési gondokkal küszködnek. Állandó pénzzavarban vannak, hiszen az egyik jövede
lempótló támogatás felvételétől, családi pótléktól, nyugdíjtól vagy fizetéstől a má
sikig nem tart ki a pénzük. Gondot jelent számukra a napi fogyasztási cikkek (pl. 
kenyér, liszt, tej) megvétele, nem beszélve a húsról. Ilyen körülmények között 
kénytelenek lemondani a ruhaneműk és cipő vásárlásáról, mint ahogy a tüzelő be
szerzését is igencsak meg kell fontolniuk. (Bizonyos területeken a falopás olyan 
méreteket öltött, hogy a határ néhol az ökológiai katasztrófa képét mutatja, de gyü
mölcsösök is áldozatául estek a fűtőanyagszerzés e módjának.) Miután az érintettek 
számottevő része olyan lakásban él, amely el van látva a civilizációs javak bizonyos 
körével (pl. villany, víz, gáz), sokaknak gondot jelent a lényegesen megemelt díjak 
fizetése. A családok sajátos fizetés-rangsorolási és fogyasztási technikákat (lásd 
például Csoba 1994) dolgoztak ki, hogy lehetőleg ne kelljen lemondaniuk e javak 
használatáról. Sokszor ők maguk korlátozzák fogyasztásukat, ami azt eredményezi, 
hogy a háztartások egy részénél a civilizációs javak birtoklása egyáltalán nem je
lenti azok tényleges, illetve racionális használatát. Másként fogalmazva: e háztartá
sok többsége birtokában van a civilizációs javak bizonyos körének -  ide értve a 
tartós fogyasztási cikkeket is -, de korántsem biztos, hogy használni is tudja azokat. 
(A „cifra nyomorúság” mintájára ezt nevezhetjük „technicizált nyomorúságnak”, 
hiszen van hűtő, de nincs hús, tej, sajt stb., amit hűteni lehetne.)



88 Laki László

Az érintett rétegek és csoportok számára gyerekeik iskoláztatása is gondot okoz: 
az alapiskola elvégzéséig még csak-csak eljutnak -  bár oda sem mindenki a kö
zépfokú iskolákba azonban sokan nem kerülnek be, illetve itt nem állják meg a he
lyüket és lemorzsolódnak. A szerencsésebbek és hajtósabbak esetleg szakmát is sze
reznek, többnyire azonban olyat, amivel nem tudnak elhelyezkedni. Az alacsony 
iskolázottság újratermelődése figyelhető meg körükben, következtetésképpen az új 
generáció munkaerőpiaci pozíciói és elhelyezkedési esélyei többnyire nem jobbak 
szüléikénél. Tekintettel arra, hogy az elmúlt években a piacgazdaság működésének 
megfelelő intézményi munkamegosztás az erőforráshiánnyal küszködő családra 
hárította az oktatási-képzési terhek jelentős részét -  ide értve a rosszul ellátott és 
alacsony szinten működő iskolák versenyképtelen felkészítése miatt az iskolán kí
vüli képzés többletköltségeit is - , az érintett rétegek és csoportok társadalmi és gaz
dasági integrálatlanságukból, szubkulturális helyzetükből, pénztelenségükből és 
szegénységükből adódóan intézményes állami beavatkozások nélkül nem képesek 
helyzetükön és esélytelenségükön változtatni.

Az elmúlt csaknem egy évszázad rendszerváltásokon átnyúló iparosodási és mo
dernizációs folyamatai lassan és felemás módon zajlottak, következésképpen a kü
lönböző gazdasági-vagyoni helyzetű, iskolázottságú, munkakultúrájú stb. rétegek és 
csoportok társadalmi és gazdasági integrációja is hasonlóképpen felemás módon 
ment végbe. E felemásság fontos jellemzőjének tekintettük azt a tényt, hogy a me
zőgazdaságot különböző időszakokban és okok miatt elhagyó társadalmi rétegek és 
csoportok teljes értékű átstrukturálódása nem történt meg. Ezen azt értjük, hogy az 
iparba, építőiparba, kereskedelembe, oktatásba stb. átkerült foglalkoztatottak nagy 
része nem volt képes az innen származó kereseteiből megélni és továbbra is foglal
kozott mezőgazdasági termeléssel. A megélhetésnek ez a módja társadalmi tömegje
lenség volt hazánkban a vizsgált időszakban -  a lakosság mintegy háromnegyede 
érintett volt a mezőgazdasági termelésben -  jelezve a gazdaság fejletlenségét, eltar
tó- és integrálóképessége korlátozottságát. Miután az egyes társadalmi rétegek és 
csoportok eltérő mértékben és módon vettek vagy kényszerültek részt venni a me
zőgazdasági termelésben -  például a városi gazdasági, igazgatási vagy kulturális 
elit ebben nem vett részt, a falusi gazdasági vezetők és pedagógusok viszont igen; a 
városi munkások bizonyos rétegei szintén nem vagy csak hobbikért szintjén kapcso
lódtak ide, míg az ingázó falusi szak- és segédmunkások már komoly bevételekhez 
juthattak általa; a mezőgazdasági fizikaiak egy része viszont enélkül nagyon ala
csony életnívón élhetett volna, hiszen jövedelmeinek fele-harmada innen szárma
zott ez egyszersmind társadalmi-gazdasági integráltságuk eltérő állapotára utal. 
Arra, hogy a társadalom alsó rétegeiben az integráltság alacsony szintű és törékeny, 
hiszen minden alkalommal, amikor gazdasági nehézség vagy kimondottan krízis- 
helyzet adódik -  gondoljunk a nyolcvanas évekre vagy a rendszerváltás időszakára 

, e termelési-megélhetési forrás szerepe jelentősen felértékelődik. (Mi több, a poli
tikusok e csoportok alacsony szintű gazdasági-társadalmi integráltságának az álla
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potát a mezőgazdaság irányába kívánják [szeretnék] megoldani, ami jelzi, hogy a 
problémát alaposan félreértik.)

A felemásság másik fontos jellemzőjének tartjuk azt, hogy bizonyos társadalmi 
csoportok mindössze néhány évtizede jutottak el a gazdasági-társadalmi integrált
ság küszöbére. Őket az államszocialista első gazdaság túlfoglalkoztatási gyakorlata 
sodorta a munkaerőpiacra, hiszen csak némileg racionálisabb és piacelvűbb műkö
dés viszonyai között is alacsony képzettségüknél és munkakultúrájuknál fogva erre 
aligha kerülhetett volna sor.

E csoportok -  elsősorban is a falusi cigányság -  gazdasági integrációja tehát 
rendkívül rövid időre tekint vissza, és a problémák ellenére jelentős lépéseket tettek 
ebbe az irányba; gondoljunk a munkavállalás és az iskolázás gyors és tömeges elter
jedésére (Kertesi 1994). A rendszerváltással ez a folyamat megtört, sokuknál meg
szakadt és e csoportok néhány évtized után ismét a gazdasági-társadalmi 
integrálatlanság állapotába kerültek. Helyzetük nemcsak ezért tragikus, hanem mert 
a jelenlegi körülmények között nem találnak alternatívát ennek megváltoztatására, 
illetve, mert olyan életkörülmények közé kerültek, amelyek nem vagy alig külön
böznek a húszas-harmincas évek nyomorától.
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Czakó Agnes

KISVÁLLALKOZÁSOK A KILENCVENES 
ÉVEK ELEJÉN

Vállalkozások-e a kisvállalkozások?

Közgazdászok, szociológusok, politikusok immár évtizedek óta gondolkodnak a 
gazdaságot integráló mechanizmusok együttélésén. Egyértelműnek látszott, hogy -  
a szocializmusbeli állami redisztribúció dominanciája mellett-ellenére egyre erősö
dő -  a piaci elven működő szegmens autonóm szereplői képesek az erőforrások 
hatékony kombinációinak megteremtésére. A hatvanas évek óta a gazdaság köz
ponti irányítása a politikai erőviszonyok függvényében engedte vagy próbálta visz- 
szafogni ezt a szférát. A vállalkozók, maszekok, kistermelők, háztájiban dolgozók, 
melléküzemek szabadsága a piaci mechanizmusokat imitáló reformok keretei között 
bontakozhatott ki. A gazdaság dualitásáról beszéltek akkoriban: az állami tulajdonú 
nagyszervezetek ellenőrzött gazdálkodásáról mint „első gazdaságról” és a gazdaság 
(kis)szereplőinek ezen kívül eső, viszonylag autonóm, inkább piaci elven szervező
dő jövedelemszerző tevékenységéről a „második gazdaságban”. A jelenség különfé
le értelmezéseinek részletezése helyett azt tartjuk kiemelendőnek, hogy a gazdálko
dó egyének, háztartások egyszerre vetlek részt mind az első, mind a második gaz
daságban.

A nyolcvanas évek elejére a második gazdaságban részt vevők száma -  a mező- 
gazdaság mellett más ágazatokban is -  növekedett. Egyes szerzők a termelési ko
operációk „magyar modelljeként” a kívánatos modernizáció kézenfekvő lehetőségét 
látták e skizofrén helyzet stabilizálásában. A második gazdaság újabb és újabb sze
replői jelentek meg -  például finomodtak a különféle bérleti konstrukciók intézmé
nyei (amilyen a gebin), a korábbi komplex brigádok mintájára szervezett önelszá
moló munkacsoportok alakultak, és az állami tulajdonban levő termelőeszközöket 
bérbe lehetett venni. Tovább terjedt a hetvenes években a mellékmunka, a másodál
lás intézménye, a Liska-féle gazdálkodási játékszabályok szerint kísérleteztek né
hány mezőgazdasági üzemben a szocialista nagyüzemek egyes egységeinek vállal
kozói üzemeltetésével. A nyolcvanas években a bérlők, kisszövetkezetek, kisiparo
sok, kiskereskedők és a társas kisvállalkozások száma az állami-szövetkezeti szek
torral összehasonlítva szembetűnően megnőtt. Ideológiai kifogás azonban nem me
rülhetett fel ellenük, hiszen ezek a szerveződések, intézmények úgymond 
„szocialista kisvállalkozások” voltak.

Az elnevezés hátterében ideológiai motívumok húzódnak meg: a gazdaság egé
szét jellemző állami tulajdon mellett hazánkban mindig létezett magántulajdonosi 
réteg, magánszektor, amelynek a fennmaradását a dogmatikus elképzelések átme
netinek vélték. A hatvanas évek gazdasági reformelképzelései és a politikai nyelv
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használat a „szocialista (kis)vállalkozások” megjelöléssel tették rendszerkonform- 
má a tradicionális önállók mellett megjelenő újabb, félig-meddig magántulajdono
sok gazdasági szerepvállalását. A „szocialista” jelző arra utal, hogy nem kell félni a 
magántermelőktől, mert ők is a szocializmust gyarapítják, gazdasági céljaikat -  
autonómiájukat -  alárendelik a velük szemben támasztott mindenkori „felső szintű” 
elvárásoknak. Mivel pedig kicsik, nem lehetnek kizsákmányoló munkaadók, kapi
talisták. A magánvagyonszerzést (termelő vagyon, lakás- és nyaralótulajdon) tör
vény korlátozta, attól sem kellett tehát tartani, hogy a szocialista kisvállalkozó 
esetleg túl nagy üzemet fejleszt ki magának. A szocialista kisvállalkozó, aki találé
kony, a szokásos napi nyolc óránál jóval többet dolgozik, ha kell, főállása mellett 
termel, szolgáltat, ad és vesz, ideális és vonzó mintát ad másoknak, mert anyagilag 
is gyarapszik -  igaz, csak a megengedett mértékben. Ez az elnevezés, ideológiai 
„megalapozottsága” ellenére, utal a vállalkozó-fogalom klasszikus schumpeteri 
értelmezésére: elismeri a gazdálkodói autonómiát -  de csak meghatározott kerete
ken belül. Gazdasági döntéseikben a kisvállalkozók kvázi-piaci kalkulációt követve 
alkalmazkodtak a sajátos magyar piaci keretekhez, az állami nagyszervezetek mel
lett, az első gazdaságot úgymond kiegészítve, kisegítve működnek. (A kiegészítő, 
kisegítő funkcióról egész „szakirodalomnyi” írás született az ideológiai vitákban.)

A nyolcvanas években a vállalati törvény, majd a társasági törvény elfogadása 
után többféle társas vállalkozási forma is megjelenhetett. Az állami vállalatok társa
ságokká alakítása „felülről”, a kisvállalkozási lehetőségek bővülése pedig „alulról” 
serkentette az egyéni formák mellett a jogi személyiséggel rendelkező és a jogi 
személyiséggel nem rendelkező társas vállalkozások számának folyamatos növeke
dését. Közben megváltozott a szóhasználat is: új típusú kisszervezetekről beszéltünk 
akkoriban.

A (kis)vállalkozás és a (kis)vállalkozó az államtól való viszonylagos független
sége okán a reformok megtestesítője lett, hiszen a gazdasági-társadalmi változások 
során -  akár pozitív, akár negatív hősként -  mindvégig rájuk irányult a figyelem. A 
nyolcvanas évek közepére, végére számuk több százezerre nőtt (Laky 1987). A fo
lyamatot értékelők közül sokan úgy vélték, hogy a gazdaság „piacivá” tételéhez 
elengedhetetlen az önállóan gazdálkodók társadalmi csoportjának növekedése. Az 
idejétmúlt „minél nagyobb (szervezet), annál szocialistább” nézetet felváltotta az új 
tézis: „minél több a kisvállalkozó, annál nagyobb a piac”. Éppúgy, mint a századelő 
szociológusai és történészei, a kapitalizálódás -  a piacgazdaság kialakulásának -  
kulcsszereplőjét látták a hetvenes-nyolcvanas évek vállalkozóiban: ha nő a kisvál
lalkozók száma, bővül a társadalom polgárrá válni akaró és képes rétege.

A vállalkozók széles és differenciált társadalmi rétegén belül a kis- és közepes 
vállalkozások számának gyors növekedése másokban kétséget is ébreszt, vajon vál
lalkozók-e ők a fogalom közgazdasági (schumpeteri) értelmében. Gazdálkodásuk 
elsődleges célja vajon a tőke hatékony működtetése, a profitszerzés vagy inkább az, 
hogy családjuk számára megfelelő fogyasztási színvonalat biztosítsanak saját mun
kavégző képességük önálló értékesítésével, avagy inkább egy meghatározott tévé-
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kenységi körön, ágazaton belül a megélhetést biztosító kistermelést részesítik 
előnyben (Laky 1987; Gábor 1994).

A kisvállalkozói kör mindenesetre bővült az utóbbi évtizedben. Kétségtelenül 
megnövekedett ebben a szektorban a foglalkoztatottak (és tulajdonosként résztve
vők) létszáma. A növekedést egyértelműen pozitívan értékelhetnénk, mivel a re
formszocializmus viszonyaihoz képest ez idő alatt sok minden átalakult. Megválto
zott a gazdaság tulajdonosi szerkezete: az állami, önkormányzati (korábbi tanácsi) 
tulajdon dominanciája a vállalati átalakulások, majd a privatizáció következtében 
fokozatosan leépült. A kilencvenes évek legeleje óta a gazdaság termelé- 
si/tevékenységi struktúrájában is lényeges változások következtek be, különösen a 
keleti piacok elvesztése következményeként. A politikai rendszer változása pedig 
szabadságot, jogot biztosított az önálló vállalkozási tevékenységhez, a tulajdonossá 
váláshoz. Mindez előidézte a kisvállalkozói csoport számbeli növekedését, de ter
mészetesen nem jelenti automatikusan gazdálkodói lehetőségeiknek és tevékenysé
gük eredményének javulását, illetve növekedését.

A kisvállalkozóvá válás -  vagyis az, hogy valaki magát kisvállalkozóként re
gisztráltatja -  döntés arról, hogy az illető a rendelkezésére álló gazdálkodási erőfor
rásokat a jövőben szabad akarata szerint úgy használja fel önálló gazdálkodóként 
saját felelősségére, hogy saját maga vagy családja számára a legkedvezőbb hozamo
kat biztosítsák. A vállalkozói tevékenység e meghatározása igen hasonlít 
Hobsbawméhoz, melyet mottóként idéz Baumol (1990): „gyakran abból indulnak 
ki, hogy a vállalkozó célja az innováció, ez azonban nem így van: a cél a haszon”. 
Legtöbben Schumpeter (1928) művére hivatkoznak a definíciót illetően. A szerző az 
innovatív magatartást tartja a vállalkozói tevékenység legfőbb mozzanatának 
(beleértve mind a technológiai, mind a termelési, piaci vagy a szervezési innováci
ót). Innovatívnak számít -  legalábbis a személyes haszonszerzés szempontjából -  
annak felismerése is, hogy a vállalkozás puszta léte -  valódi gazdálkodási tevékeny
ség nélkül is -  eszköz lehet különféle jövedelmek elsajátítására, amire a vállalkozás 
nélkül nem lenne mód (lásd Sik 1994). Levezethető, hogy az egyéni haszonszerzés 
és innovatív készség mely strukturális körülmények, játékszabályok hatására fordul 
visszájára. Baumol (1990) szembeállítja a produktív vállalkozásokat az improduktív 
és a destruktív vállalkozásokkal, amelyek kétségkívül jövedelem- és haszonszerzést 
jelentenek a vállalkozás tulajdonosának, de a társadalom erőforrásainak szétrombo- 
lása, el- és kisajátítása révén (korrupció, minőségrontás, adóeltitkolás, -nemfizetés, 
maffiaszervezés piacokért, áruhamisítás, lopás, feketézés, guberálás stb ). Termé
szetesen a hazai kisvállalkozások között is vannak olyanok, amelyeket üres, alvó 
vagy álvállalkozásoknak szoktak nevezni, de ezek a statisztikai regiszterekben le
gális, létező vállalkozásokként szerepelnek -  hiszen különben nem lehetne őket 
„felhasználni” csak a tevékenység, könyvelés és tranzakciók tüzetes elemzésével 
lehet eldönteni róluk, hogy egyedüli funkciójuk a vállalkozásokhoz kötődő előnyök 
megszerzése. Nem kétséges, hogy ilyen lehetőségek felismerése vállalkozások alapí
tására sarkall, ha az alapítás és a működés látszatának fenntartási költsége tartósan
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kisebb, mint az elérhető előnyök hozadéka (erről bővebben lásd Laki 1994; Czakó- 
Vajda 1995).

Gazdaságszociológiai szempontból lényeges mozzanat, hogy a (kis)vállalkozások 
a magántulajdonukban  levő eszközeiket használják fel a gazdálkodásban, bármek
kora is e javak, tőkebefektetések értéke. Foglalkoztathatnak fizetett és nem fizetett, 
állandó és időszakos alkalmazottat, segítő családtagot, ipari tanulót -  bármennyit, 
ugyanis nem ettől, hanem a termelési erőforrások felhasználásának módjától és az 
önálló gazdálkodó szándékától függ, hogy végül is a (kis)vállalkozói körhöz tarto
zók melyik jellegzetes típusát testesíti meg.

Az önálló gazdasági tevékenységet végzők típusjegyeit Laky Teréz (1987) szem
léletesen rögzítette, s ennek alapján foglalta össze egyik újabb művében (1994).

A többletmunkát értékesítők  célja a pótlólagos jövedelemhez jutás, az irányadó 
társadalmi réteg fogyasztási színvonalának követése. Csak akkora keresletet képes 
kielégíteni, amekkorát a tagok munkavégző kapacitása lehetővé tesz. Tőkebefekte
tés nincs, mert a tevékenység sem igényli, és a jövedelmet amúgy is felélik, elfo
gyasztják.

Az önfoglalkoztatók (kisterm elők) célja a családi megélhetés biztosítása, megfe
lelő fogyasztási színvonalon. Termelésük meghatározott tevékenységi körhöz kap
csolható, stabil piaci helyzet megőrzésére törekednek, és minimálisan szükségesnek 
vélt tőkebefektetésük is e stabilitást biztosítja.

A vállalkozásban  a tulajdonos a befektetett eszközök értékét meghaladó nyere
ségre törekszik, saját tőkén kivül idegen forrásokat is kész mozgósítani, befekteté
sét, illetve a tőke kivonását a várható megtérülés határozza meg.

E tipológia kiegészítéseként megjegyezzük, hogy a munkaerőpiaci aktivitás 
szempontjából az önálló gazdálkodók maguk szervezik meg saját és alkalmazottaik 
foglalkoztatásának feltételeit, s ha tevékenységük bizonyos méreteket nem halad 
meg, bármely fenti típusba sorolt önálló egyben önfoglalkoztató  is. Az önfoglalkoz
ta tó  teljes munkaidejét arra szánja, hogy önállóan teremtse meg saját vagy családja 
létalapját. Tevékenységének eredménye, befektetéseinek jövedelme a háztartásba 
kerül, fogyasztásra fordítják. A termelés vagy szolgáltatás színvonalának emelését a 
konkurencia kényszeríti ki, és a stabil piaci helyzet megőrzése érdekében eszközölt 
pótlólagos tőkebefektetések, beruházások nem haladják meg a szükségesnek tekin
tett minimális mértéket. Háztartása és jövedelemszerző tevékenysége nem válik el 
élesen.

A vállalkozó (az önfoglalkoztatóval szemben) üzleti tevékenysége során -  mivel 
lekötött tőkéje megtérülését, hozamát a lehető legkedvezőbbnek szeretné tudni 
(bármekkora is ez a tőke) -  kockázatot vállal és befektetését a kisebb hozadékot 
biztosító piacokról kivonja, és az ígéretesebb területre irányítja át. Természetesen a 
vállalkozó is önálló tevékenységének jövedelmeiből él, de megélhetését ésszerűen 
nem teszi ki az üzleti kockázatnak, vagyis formálisan, szervezetileg elkülönítve 
kezeli vállalkozását és háztartásának gazdaságát. Üzleti nyereségét és a rendelke
zésre álló szellemi erőforrásokat a tőke lehető legkedvezőbb értékesülése érdekében
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használja fel, visszaforgatja a gazdaságba, ha ez mutatkozik számára célravezető
nek (Laky 1987).

A kisvállalkozások tipizálása kétségtelenül segít abban, hogy eloszlassa a velük 
kapcsolatos meglehetősen sematikus elképzeléseket, de nem elég ahhoz, hogy a 
hazai vállalkozásnyilvántartások alapján el tudjuk különíteni a megélhetés- és a 
piaci növekedésre orientált vállalkozásokat.

A többször feltett másik kérdés a kisvállalkozók társadalmi-gazdasági átalaku
lásban játszott szerepének megítélésével kapcsolatos. A kis- és közepes vállalkozá
sok számának megnövekedése -  mára már 800 ezer körülire tehető -  sokak szerint 
az átalakulás fontos mozzanata, mert ez a piaci integráció kialakulását, végleges 
térnyerését jelenti Sik (1994) szerint ez úgymond a rendszerváltás sikerességének 
mutatója.

A tudományos és politikai közgondolkodás -  néhány kivételtől eltekintve -  azzal 
számol, hogy ezek az önállók ugyanolyan stabil szervezetrendszerben működnek, 
mint a szocialista állami gazdálkodó szféra, és a tulajdonosok folyamatosan meg
maradnak ezekben a kisszervezetekben, személy szerint is biztosítva a folyamatos
ságot. Holott a szabad vállalkozás fogalmába az is beleértendő, hogy a személyük
ben szabad állampolgárok a saját és a családjuk megélhetési kilátásai függvényében 
dönthetnek önálló vállalkozói tevékenységük megszüntetése mellett is. A gazdaság 
mindenkori állapotát jellemzi, hogy a munkaerőpiacon megjelenők mekkora há
nyada önfoglalkoztató, ezek mely iparágak, ágazatok nagyszervezeteiből jönnek, és 
mi történik, ha megszűntetik önálló tevékenységüket, mely ágazatokban találnak 
másik munkahelyet, kilépnek-e a foglalkoztatottak közül vagy sem. A kisvállalko
zások terjedését a piac növekedésével, valamint az önálló gazdálkodói létformát a 
polgárival azonosító nézetek vallói megfeledkeznek arról, hogy az ipar nagyszerve
zetei vagy az állam mint munkaadó a béren, fizetésen és az illetményen stb. kívül -  
természetesen a konjunktúra függvényében -  különféle pluszjuttatásokban részesíti 
a munkavállalót, (átmeneti) egzisztenciális biztonságot kínál számára. Az önfoglal
koztatás (nálunk úgy mondanák, kisvállalkozás) elsősorban azokban a régiókban 
terjed a nyugati piacgazdaságokban, ahol egyes ágazatok válságba jutottak. A kis
vállalkozó-önfoglalkoztató többletterheket vállal az alkalmazotthoz képest, mivel 
gazdálkodói tevékenységének, munkavégzésének feltételeit önmagának (család
jának) kell megteremtenie.

A (kis)tulajdonosok foglalkoztatotti (munkaerőpiaci) státusának megjelölése nem 
olyan egyszerű, mint amilyen magától értetődően erről beszélünk. A kis cégek tu
lajdonosai vagy társtulajdonosai nem feltétlenül vesznek részt a kisvállalkozásuk 
munkájában, dolgozhatnak aktív korúként főállásban bárhol másutt -  akár egy má
sik vállalkozásban is, melynek történetesen szintén tulajdonosai -, vagy lehetnek 
akár nyugdíjas (korú) kisvállalkozás-tulajdonosok is. A hazai képet még változato
sabbá teszi, hogy kiegészítő foglalkozásként is lehet valaki akár egyéni, akár társas 
kisvállalkozó. Ez a változatosság teljesen megfelel a hazai munkavállalók évtizedek 
óta bevált jövedelemszerző stratégiájának (a bevezetésben is említett mellékállás,
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másodállás, mellékfoglalkozás széleskörűen elteijedt volt). A mellékfoglalkozású 
vállalkozás a főállás mellett végzett legális keresőtevékenység, bármely vállalkozási 
jogi formában megszervezhető.

A tulajdonosokat a foglalkoztatotti-tulajdonosi státus szerint három csoportba 
oszthatjuk:

— teljes állásban vállalkozók, akik csak a vállalkozói szférában dolgoznak főál
lásban, kiegészítő foglalkozásuk is vállalkozói tevékenység;

— mellékállásban vállalkozók, akiknek van munkaviszonya valamely állami vál
lalatnál, szövetkezetnél vagy költségvetési, illetve önkormányzati intézménynél;

— nyugdíj mellett vállalkozók.
(Elkülöníthető a többszörös tulajdonosok csoportja is: ezek a vállalkozók egy

szerre több vállalkozásban is tulajdonosok -  a fenti három kategória bármelyikébe 
tartoznak is. Azért indokolt róluk külön szólni, mert ez a csoport feltételezhetően 
éppen a több vállalkozás működtetésével különleges pozíciót foglal el a vállalkozók 
társadalmában.)

Az önfoglalkoztatók és a kisvállalkozók körének empirikus elkülönítése nem 
egyszerű feladat, a tevékenység számos más aspektusát is figyelembe kellene ven
nünk ehhez. A statisztikai elkülönítéshez rendszerint a vállalkozás jogi formáját 
hívják segítségül. A fejlett piacgazdaságokban nem létezik a hazai értelemben vett 
egyéni kisvállalkozó. Vállalkozó az, aki önálló céget alapít. A jogi személyiségű 
cég rendelkezik ugyanis önálló, a tulajdonos magánvagyonától elkülöníthető va
gyonnal, ami egy vállalkozás, vagyis tőkebefektetés alapfeltétele. A tulajdonlás ezen 
formája biztosítja ugyanis azt, hogy a termelő tulajdon elszakad a természetes sze
mélytől, nincs kitéve a személyes vagy családi döntések „szubjektivitásának”, a 
társaság túléli a halandó vállalkozót (M. Weber). A jogi személyiségű cégek tulaj
donosai háztartásuktól elkülönített vagyont visznek a termelésbe, a szolgáltatásba 
úgy, hogy gazdálkodásukban csak e meghatározott mértékig viselnek felelősséget. 
A jogi személyiséggel nem rendelkező társas vállalkozások és a tradicionális 
(egyéni) vállalkozók, akik tehát nem cégek tulajdonosai, úgy gazdálkodnak, hogy 
háztartásuk és piaci tevékenységük nem feltétlenül különül el, piaci jövedelmüket a 
háztartásban elfogyasztják vagy a háztartás vagyonát-pénzét használják fel üzleti 
tevékenységük erőforrásaként. Ők a nemzetközi statisztikai konvenciók szerinti 
önfoglalkoztatók. (Kisiparosok, kiskereskedők, szellemi önállók és a jogi személyi
séggel nem rendelkező szervezetek tulajdonosai, akik aktív korúak, és teljes munka
idejükben önállóként dolgoznak, alkalmazottaik száma limitált.) A számlára dolgo
zó aktiv korú egyéni szolgáltatók, kiskereskedők, termelők önfoglalkoztatók.

A hazai statisztikai nyilvántartás nem teszi lehetővé a nemzetközi statisztikákban 
megjelenő adatsorokkal való egyértelmű összehasonlítást. A legtöbb országban 
ugyanis hosszabb a munkavállalási kor, ismeretlen a jogi személyiség nélküli társas 
vállalkozás, csak a főfoglalkozásúakat veszik számba. A hazai mezőgazdasági ter
melőszövetkezetek egykori tagjait sem tekinthetjük önfoglalkoztatóknak (Laky 
1994; a külföldi adatok ismertetését lásd Laky 1995.)
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A kisvállalkozások összetételéről

A következőkben bemutatjuk az utóbbi években végzett adatfelvételek alapján, hogy 
az ipari, kereskedelmi, szállító, szaktanácsadó és a szolgáltató kis- és közepes vál
lalkozások között milyen különbségeket találtunk a fent jelzett szempontok szerint. 
Két reprezentatív vizsgálat adatait használjuk: 1993-ban a BKE Szociológia Tan
széke és a KSH Társadalomstatisztikai Főosztálya -  az OTKA és a Magyar Vállal
kozásfejlesztési Alapítvány támogatásával -  reprezentatív adatfelvételt készített a 
nem mezőgazdasággal foglalkozó kis- és közepes vállalkozásokról, majd 1996-ban 
ismét felkerestük ugyanezeket a kisvállalkozásokat, hogy gazdálkodásuk körülmé
nyeinek változásáról képet kapjunk, illetve megállapítsuk az eltelt idő alatt bekö
vetkezett megszűnések arányát. (Az 1996-os felvétel értelemszerűen nem reprezen
tálja az adott év vállalkozásait, mivel nincsenek közöttük az 1993-as adatfelvétel 
után alakult kisvállalkozások.)

Az alábbi ábra szemlélteti, hogy a hazai szóhasználat szerinti kis- és közepes 
vállalkozások közül a jelzett formális ismérvek szerint melyeket lehet vállalkozók
nak tekinteni, és melyeket nem.

A tulajdonos 
foglalkozási 

viszonya

Jogi személyiségű 
vállalkozó, 

cégtulajdonos

Jogi személyiség 
nélküli társaság 

tulajdonosa

Egyéni
vállalkozó

Teljes állású kft, részvény- 
társaság, vagyis cég, 

vállalat

betéti társaság, 
gmk

kisiparos, 
kiskereskedő, 

szellemi önálló
Mellékállású a fenti

mellékállásban
a fenti

mellékállásban
a fenti

mellékállásban
Nyugdíjas a fenti

nyugdíjasként
a fenti

nyugdíjasként
a fenti

nyugdíjasként

F o rrá s : Czakó 1995.

= önfoglalkoztató = vállalkozó
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Vállalkozók azok, akik céget alapítanak és tevékenységüket teljes mértékben piaci 
kisszervezeti keretek között önállóan végzik, ezzel szemben a (jogi személyiséggel 
nem rendelkező) gazdasági társaságok tulajdonosai és az egyéni kisvállalkozók nem 
azok. 1993-ban az alábbi arányok szerint oszlott meg a kisvállalkozók csoportja 
önfoglalkoztatókra és kisvállalkozókra:

I. táb láza t
A  kisválla lkozók foglalkozási viszonya a vállalkozás jo g i fo rm á ja  szerint 1993-ban

A vállalkozás jogi 
formája

Teljes állásban 
vállalkozó

Mellékállásba 
n vállalkozó

Nyugdíj mellett 
vállalkozó

Összesen

Jogi személyiségű 
n* -  50560

83,02 13,16 3,82 100,00

Jogi személy nélküli 
n* = 59012

68,60 25,67 5,73 100,00

Egyéni vállalkozó 
n* = 526837

62,81 25,85 11,34 100,00

Együtt 
n' = 636409

64,95 24,82 10,22 100,00

* Az „n” itt az összesen 1679 megkérdezettből álló minta megoszlásai alapján a teljes soka
ságra adott becslés.

F orrás:  Czakó 1995.

= önfoglalkoztató = vállalkozó

A cégtulajdonosok -  közgazdasági, illetve statisztikai értelemben kisvállalkozók -  
aránya a hazai kisvállalkozóként nyilvántartottak között 1993-ban alig 7-8 száza
lék. A jogi formát alapul véve a sokaság több mint 90 százaléka önfoglalkoztató 
lenne, ha nem lenne oly elterjedt a kiegészítő  tevékenységként -  mellékállásúként -  
bejegyzett vállalkozások száma (minden negyedikük ilyen). Mivel jelentős a mel
lékfoglalkozásként végzett kisvállalkozás, az önfoglalkoztatás aránya ennél kisebb. 
Ők Laky Teréz tipológiája szerint a többletmunka-értékesítők vagy mellékmunká
ban kistermelők kategóriájába sorolhatók inkább. A teljes állásúként nem jogi sze
mélyiségű társas vállalkozásokban vagy egyéni vállalkozóként tulajdonosok aránya 
58 százalék, azaz megközelítőleg 370 ezer ilyen tulajdonos volt 1993 őszén. Az 
általuk foglalkoztatottak számát is figyelembe véve a z  önfoglalkoztatásban ér in te t
tek  száma (tulajdonosok + a teljes munkaidős alkalmazottak összesen) -  számítása
im szerint, 1993 végén megközelítette a 750 ezer fő t.  Ugyanez a szám a cégek ese
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tében 120 ezer, vagyis a hazai kisvállalkozói szférában becsléseink szerint összesen 
csaknem 870 ezer ember dolgozott 1993 őszén.

1996 tavaszán, amikor ismét felkerestük ugyanezeket a kisvállalkozókat, ki
derült, hogy ugyanebből a sokaságból az önfoglalkoztatók immár kisebb arányt -  
53-54 százalékot -  képviselnek, vagyis számuk inkább csökkent, mint a vállalkozó
ké. A cégek tehát életképesebbnek bizonyultak, arányuk a kisebb, 440 ezres 
„maradék” sokaságban 15,5 százalék. Az eltelt két és fél év alatt nagymértékű vál
tozások következtek be: az 1993-1996 közötti évi átlagos megszűnési ráta 15,3 szá
zalék volt -  ami nemzetközi összehasonlításban nem nevezhető magasnak de a 
cégek és a társaságok mutatója sokkal alacsonyabb, mint az egyéni vállalkozóké. 
(Rendre: 4,5%, 7,2% és 16,9% szűnt meg az 1993-as kisvállalkozói állományból 
évente 1996 tavaszáig.) Ez igazolni látszik az előbbi felvetésünket: a vállalkozói lét 
stabilitását valószínűsíti az, ha valaki társas formában -  főleg, ha cégként — lép az 
önállók körébe.

A legnagyobb túlélési esélye a főállású tulajdonosoknak és azoknak volt, akik 
egyszerre több vállalkozásban is érdekeltek. (A mellékáilásúak közül évente 20% 
szűnt meg, és a nyugdíjasok közül is évente minden negyedik lépett ki a kisvállal
kozói körből.) A nagykereskedő és a feldolgozóipari cégek, valamint a vendég
látóipari kisvállalkozások körében mutatkozott a legnagyobb stabilitás. Nagy meg
szűnési rátát regisztráltunk viszont az összes kisvállalkozás közel egyharmadát 
kitevő kiskereskedők és a nem bolti kereskedők (ügynökök), valamint az ingatlan
bérbeadók körében. Az anyagi befektetéseket is igénylő ágazatok teljes állású tulaj
donosai maradtak meg inkább a vállalkozók között a vizsgált periódusban.

Az eltelt idő alatt nem változott a kisvállalkozások 92 százalékának jogi formája, 
az egyéniek egyéni vállalkozók maradtak stb. Ehhez képest azonban változatos ké
pet mutat a foglalkozási viszony: a tradicionális (egyéni) vállalkozók döntő többsé
ge ugyan megmaradt annak, ami volt, egész kevesen (7%) mellékállásban vagy 
nyugdíj mellett folytatják tevékenységüket, a társas vállalkozások körében azonban 
olyan változások tapasztalhatók, amelyek ismét adalékul szolgálnak annak valószí
nűsítéséhez, hogy a tényleges vállalkozások stabilizálódtak. Bár a cégek többszörös 
tulajdonosainak aránya 10 százalékponttal csökkent (29-ről 19%-ra), ugyanennyi
vel nőtt azonban a főállásban vállalkozók aránya (45-ről 56%-ra), miközben a 
mellékállásúaké csökkent. A jogi személyiség nélküli társaságok tulajdonosai között 
szintén kisebb lett a mellékáilásúak aránya, nőtt viszont a főállásúaké. Az sem 
meglepő, hogy a budapesti kisvállalkozások életképesebbek, mint a községiek, bár 
nincs nagy különbség közöttük településtípusonként.

Azt, hogy a kisvállalkozókként nyilvántartottaknak csak kisebbsége viselkedik 
piaci szereplőként „vállalkozói módon”, maguk a megkérdezettek is visszajelezték 
(lásd Függelék 1. táblázat). Kétharmaduk számára jelent rendszeres munkalehető
séget a vállalkozás, negyedrészük pedig fizetését egészíti ki. A piaci, üzleti elképze
lések megvalósítása vagy a társadalmi elismertség megszerzésének lehetősége csu
pán néhány százalékukat motiválja. Ez utóbbi két megfontolás leginkább a cégek
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(többszörös, illetve főállású) tulajdonosaira jellemző. A mellékállásúak és a nyugdí
jasok úgymond vállalkozásait jogosan tekintjük jövedelemkiegészítő (többletmunka- 
értékesítő) tevékenységnek, hiszen ők maguk is ezt tartják saját vállalkozásuk leg
főbb értelmének. Bár furcsa módon a mellékállásban társas vállalkozástulajdonosok 
35-40 százaléka azt állította, hogy 1995-ben nem származott jövedelme a kérdezett 
vállalkozásból, a másik 40-55 százalékuk pedig kevesebb mint összjövedelmének 
felét kereste meg itt. A főállásúak több mint kétharmada -  minden vállalkozási 
formában -  összkeresetének 75-100 százalékát adja a vállalkozás (lásd Függelék 2. 
táblázat).

A kisvállalkozóknak nevezett csoport nagyobbik fele biztosan nem gondolkodik 
tőkefolyamatokról, technikai, termelési újításokról, azért lett „vállalkozó”, mert 
megélhetési körülményein akar javítani. Saját eszközeit felhasználva maga gondos
kodik (vagy kénytelen gondoskodni) megélhetéséről.

Erőforrások, a társadalmi háttér szerepe, változása

Mint említettük, a vállalkozói lét társadalmi meghatározottsága, a vállalkozóvá 
válás feltételei, valamint a vállalkozói tevékenység társadalmi megítélése már jóval 
több mint egy évtizede foglalkoztatja a kutatókat.' Ebben a periódusban jellemzően 
a társadalmi előnyszerzés egyik útjaként értékelték a kisvállalkozóvá válást. A köz- 
vélekedés vállalkozások iránti rendkívüli lelkesedését tükrözi a felnőtt lakosság 
körében a vállalkozói „hajlandóság” arányának 25-ről 40 százalékra emelkedése 
1988-1990 között.2

A már hivatkozott, 1993-ban végzett adatfelvétel tért ki legrészletesebben annak 
feltérképezésére, hogy a vállalkozók mint önálló gazdálkodók milyen saját -  vagy 
családi -  anyagi és a társadalmi kapcsolatokban rejlő erőforrásokat használtak fel 
tulajdonosként tevékenységük megszervezésekor. E mutatók változásának tükrében 
következtetni lehet arra, hogy a mai vállalkozók (és önfoglalkoztatók) is társadalmi 
előnyökhöz jutnak-e vagy sem.

Most „makroméretekben” vázoljuk a teljes kisvállalkozói kör számára elvileg 
rendelkezésre álló társadalmi, személyes vagy anyagi erőforrások3 általános állapo
tát. Bemutatjuk, hogy az egyes erőforrás-féleségekhez való hozzáférés lehetősége 
milyen irányban befolyásolhatja az önálló gazdálkodók túlélési esélyeit.

Tudás, tapasztalat

Az önálló vállalkozóvá válást 1988-ban nagyban befolyásolták a magasabb iskolai 
végzettség és a vállalkozást megelőző munkahelyi életpálya, vezetői életszakaszok. 
1993-ban a főállású vállalkozók között több a szakmunkás, a nő, és 20 százalékuk 
30 évesnél fiatalabb. Ez azt mutatja, hogy a tudás, tapasztalat mint erőforrás -  amit 
rendszerint az iskolai végzettséggel és a munkahelyen szerzett tapasztalatokkal
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mérnek -  látszólag veszített jelentőségéből. Az 1991 óta alakult vállalkozások tu
lajdonosainak -  az előbbi részsokaságának -  iskolai végzettségét vizsgálva az érett
ségizettek és a felsőfokú végzettségűek túlnyomó többségét regisztrálhatjuk (8 álta
lánost vagy annál kevesebbet végzett a részsokaság 10%-a, szakmunkás 20%, érett
ségizett 40%, felsőfokú végzettségű 30%). 1996-ban a túlélő kisvállalkozások tulaj
donosai között -  a vállalkozó foglalkozási viszonyának függvényében -  ennél is 
nagyobb a szakmunkások és a felsőfokú végzettségűek aránya. Az egyéni főállásúak 
-  nemektől függetlenül -  egyharmada szakmunkás, és csak egyötöde felsőfokú vég
zettségű. A mellékállású túlélők között ezzel szemben 53 százalék a felsőfokú vég
zettségűek aránya -  a nők között ez az arány 48 százalék. Ott maradtak meg többen 
a magasan kvalifikáltak, ahol a vállalkozások puszta létéből is lehet előnyökhöz 
jutni', mellékállásúak -  cégben és társaságban valamint a többszörös tulajdonosok 
között. (Ez utóbbiak háromnegyed része felsőfokú végzettségű.)

Az 1990 utáni vállalkozók 60 százaléka 1993-ban még nem volt 40 éves, ez az 
arány az 1990 előtti vállalkozók körében 33 százalék. Mivel a vállalkozások alapí
tása 1990 óta igen liberális szabályok szerint történik, gyakorlatilag semmilyen 
adminisztratív korlát nincs, bárki lehet kisvállalkozó. Valószínű, hogy a munkahe
lyi tapasztalat hiányában az iskolázottság felértékelődik az önállóvá váláskor, kü
lönösen a fiatalok esetében. Adataink szerint az 1991 óta vállalkozó fiatalok is és 
szüleik is az iskolázott rétegekhez tartoznak, nyelvtudásuk is jobb, mint a régebbi 
vállalkozóké. A családi háttér, a neveltetés és a több (nyelv)tudás a fiatalok önálló
sodásában helyettesítheti a régebbi vállalkozók életében oly fontosnak látszó mun
kahelyi (vagy második gazdaságbeli) tapasztalatot. A megszűnések kapcsán regiszt
rált tendenciák szerint a nők közül -  akik, mint leírtuk, nagyobb arányban voltak 
mellékfoglalkozásúak, és képzettebbek az átlagnál -  az átlagosnál jóval nagyobb 
arányban szűntették meg a vállalkozásukat (44%): az idős, csak általános iskolát 
végzett nők nyugdíjba mentek. A legfeljebb 30 évesek körében a gimnáziumi érett
ségivel rendelkezők több mint fele is kilépett a vállalkozók közül (tipikus tevékeny
ségük volt a mellékállású ügynökösködés, ami valószínűleg mégsem Jött be” mint 
üzleti lehetőség). A férfiak vállalkozásai megmaradtak (körükben a megszűnési 
arány 24%), de nagyobb a fiatal, gimnáziumban érettségizettek aránya a megszű
nők között. A megszűnés utáni pályafutás leírásából az látszik, hogy ők lehetnek 
azok, akik ugyanazt végzik majd, mint eddig, csak nem vállalkozásban, hanem 
például alkalmazottként. Vagyis nem a magasan kvalifikáltak hagytak fe l a vállal
kozással.

A vállalkozáskutatók többnyire interjús módszerekkel korábban arra a következ
tetésre jutottak, hogy a kisvállalkozók életútját erősen befolyásolja, hogy a megkér
dezett azelőtt részt vett-e a második gazdaságra jellemző tevékenységekben. Ez 
annak a hipotézisnek az igazolására szolgálna, miszerint a vállalkozói életpálya 
során a második gazdaságban való részvétel alapvetően meghatározó. Ilyen tevé
kenységek például a korábbi háztáji gazdálkodás vagy vgmk-tagság, a mellékfog
lalkozásként folytatott kisvállalkozói tevékenység, a füsizás és a családi vállalko
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zásba való besegítés. Adatainkból a várakozásokkal szemben az derül ki, hogy 
ezeknek a tényezőknek csak igen kevés megkérdezett életében volt szerepe. Minden 
tizedik tulajdonos döntésében közrejátszott ugyan, hogy azelőtt másodállású vállal
kozó volt, a többi tényezőt egyenként 1-4 százalékban említették, igaz, a felsorolt 
tevékenységek valamelyike minden ötödiküket érintette. Halványul ennek jelentő
sége, ha csak a főállásúak csoportját vizsgáljuk, sőt, ha az 1991 óta alakult vállal
kozások főállású tulajdonosainak válaszait tekintjük, csak annyi a különbség, hogy 
például a korábbi másodvállalkozás szerepe körükben még kisebb. (Azon kevesek 
azonban, akik a második gazdaságra jellemző tevékenységek szerepére utaltak, jel
lemzően 5 évig végéemkáztak, 3-4 évig voltak másodállású kisvállalkozók, 5 évig 
háztájizók, 10 évig bedolgoztak, 5 évig fusiztak és 4-5 évig családtagként segítettek 
kisvállalkozásban. Vagyis elég hosszú ideig „kettős életet” éltek. Különösen felül
reprezentált ez a társaság az időközben megszűnt vállalkozások között.) Úgy tűnik, 
leszámolhatunk azzal az illúzióval -  az idő múlásával pedig különösen -, hogy a 
kisvállalkozónak nevezettek sokasága nagymértékben a második gazdaságbeli ta
pasztalatokkal felvértezve lép az önálló kisegzisztenciák, gazdálkodók terepére, s 
hogy korábbi személyes tapasztalataikat sokan kamatoztatják akár kisvállalkozó
ként, akár önfoglalkoztatóként (Czakó 1995). (Az más kérdés, hogy a kettős élet 
mintáját a fiatalok is átveszik: szolgáltatásaik egy részét formálisan elszámolják, 
egyébként saját zsebre dolgoznak.)

Pénz, hitel, termelési feltételek

A „fizikai” erőforrások megteremtése, úgy látszik, nehézségekbe ütközik. A vállal
kozók 70 százaléka anyagi erőfeszítéseket tett arra, hogy létrehozza vállalkozását, 
ezek negyed része banki eladósodást is vállalt, kétharmaduk azonban a saját háztar
tásának megtakarításait, anyagi erőforrásait használta fel, a barátoktól, rokonoktól 
kölcsönzött összegek is igen jelentősek voltak. A régebbi vállalkozók a bankra és 
vagyonukra támaszkodhattak, az új vállalkozások megalapításában a családi ingat
lanok szerepe megnőtt, de a háztartások megtakarításainak szerepe csökkent, mert 
valószínűleg olyanok is vállalkozók lettek, akiknek nemigen voltak megtakarítása
ik. Az 1991-1993 közötti tőkebevonások arányai azt mutatják, hogy az új vállalko
zók inkább tőkekímélő tevékenységekbe fogtak, vagy más miatt nem volt szükségük 
tőkebevonásra. A vállalkozók 9 százaléka vett fel bankhitelt, 6 százalékuk baráti, 
rokoni kölcsönt, 4 százalékuk pedig kedvezményes hitelt. Bonyolítja a vállalkozá
sok pénzügyi helyzetének megítélését, hogy az 1992-ben veszteséges vállalkozások 
hitelekkel terheltek. A baráti kölcsönök fontosságát aláhúzza, hogy a tulajdonosok 
22 százaléka mondta azt, hogy baráti alapon szokott pénzt kölcsönözni üzletfelei
nek. A „fizikai tőke” megteremtéséhez szükség volt a háztartás erőforrásaira, fel
halmozott vagyonára, ingatlanaira, baráti kölcsönpénzekre. A bankügyletek aránya 
-  a vállalkozók hivatalos és ismerősi kapcsolataiból láthatóan -  azt mutatja, hogy
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az új, a városi és „többszörös” vállalkozástulajdonosoknak van módjuk (szükségük 
és fedezetük) hitelfelvételre (lásd Függelék 6. és 10. táblázat).

Kapcsolatok, barátok, rokonok

A vállalkozások jó egyharmada kereskedelemmel foglalkozott 1993-ban. Ez önma
gában is kapcsolatintenzív tevékenység. A vállalkozások utóbbi jó tíz évben alakult 
társas formáira is jellemző, hogy rokonok és házastársak a munkatársak. A házas
társak részvétele bizonyára adókímélő megoldás is, de vannak kifejezetten olyan 
ágazatok, amelyekben hagyományos a rokonság vagy a házastárs részvétele. Jel
lemzően rokonokra és házastársakra építenek továbbá azok, akik több cégben is 
tulajdonosok, és nincs más munkahelyük, csak vállalkozásaikból élnek. (Ezek ará
nya, mint már említettük, 1993-ban 10%-nál kisebb.)

Az 1993-as kisvállalkozói sokaságból az 1996-ban is működők körében 65-75 
százalék azok aránya, akiknek vállalkozásában valaha dolgoztak rokonok, házastár
sak bármilyen formában. A rokonság „megtartó” ereje -  különösen az önfoglal
koztatóknak számító vállalkozási formákban -  szembetűnő. A barátok, ismerősök 
részvételével alakított cégek is -  úgy tűnik -  inkább fennmaradtak, mint a lazább 
volt munkatársakból verbuválódott társaságok. (Az „erős fo)7és”-nek nevezett ro
koni kapcsolatok aránya rendre kisebb -  a megfelelő vállalkozási formában -  a 
megszűnt vállalkozások között, mint a tovább működők körében. A volt munkatár
sakkal, ismerősökkel közösen végzett munka -  az egyéni vállalkozásokban a bará
tok közreműködése -  nem „véd meg” a megszűnéstől. A „gyenge kötések ereje” -  
barátok, ismerősök, volt iskolatársak, szomszédok, beajánlás -  a cégeknél érvénye
sült igazán.

A nem kényszerből vállalkozók széles ismeretségi kapcsolatokat vesznek igénybe 
a munkatársak kiválasztásában, azok pedig, akik kényszerből, félelemből lettek -  
zömmel „magányos” -  vállalkozók, inkább a rokoni-bizalmi hálózatokon keresztül 
találnak munkatársat. Legalább minden második megkérdezett szokott üzleti part
nereivel szabadidejében találkozni, névnapozni. Azok, akiknek egy másik cégük is 
van, különösen aktív és rendszeres kapcsolatápolók. Az üzleti partnereknek baráti 
alapon nyújtott kedvezmények szintén ilyen mértékben elterjedtek. A hivatalos 
szervezeti rendszerrel kialakított kapcsolatok összességében szegényesek, a nagyobb 
vállalatok feltehetően könnyebben találnak utat az állami nagyszervezetekhez. 
Vannak azonban eltérések a különféle vállalkozói csoportok között: a vidékiek a 
helyi szervezetekkel állnak inkább kapcsolatban, az újak a külföldi vállalkozókkal 
és a kereskedelmi bankokkal, és a társas vállalkozók összességében nagyobb arány
ban működnek együtt a felsorolt szervezetekkel.

A formális szervezetek -  a cégek és az önfoglalkoztató társaságok is -  nagyobb 
arányban tartanak fenn kapcsolatot az állam gazdaságszabályozó szervezeteivel, 
mint az egyéni önfoglalkoztatók. Az adóhivatal és a társadalombiztosítás kivétel,
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mert a jogi formától függetlenül a teljes állásúak 60 százalékának volt hivatalos 
elintézni valója ezekkel. Szintén kivétel a helyi önkormányzat, mivel a helyi köz- 
igazgatásnak általában a tulajdonosok 35—40 százalékával van hivatalos ügye. Az 
érdekképviseletekkel -  ki-ki a számára megfelelővel -  minden tizedik főállású tu
lajdonos kapcsolatban állt. A nagyvállalkozók és vállalati vezetők köréből -  szintén 
1993. végi országos (TÁRKI) vizsgálat szerint -  ugyanerre a kérdésre nagyságren
dekkel nagyobb arányban válaszoltak igennel a menedzserek. A nagyvállalatok 
természetes „hivatalos” közege az állami gazdaságszabályozó szervezetrendszer, a 
kisszervezetek számára azonban egyáltalán nem az. A felsorolt szervezeteknél sze
mélyes nexus, ismerős -  aki adott esetben segíteni tud -  a hivatalos kapcsolathoz 
képest rendre kisebb arányban fordul elő mind az önfoglalkoztatóknál, mind a me
nedzsereknél.

2. táblázat
Kapcsolatok a lehetséges partner szervezetekkel 1993-ban 
(a kapcsolat aránya az összes tulajdonos között, százalék)

Hivatalos kapcsolatok

A partner szervezet
Jogi szemé
lyiségű cég

Nem jogi 
szemé

lyiségű cég

Egyéni
vállalkozó Menedzserek

Helyi önkormányzat 37,70 44,33 37,05 71,63
Pénzügyminisztérium 5,49 4,46 1,10 32,07
Adóhivatal 64,34 59,23 58,07 81,30
Vámhivatal 31,08 14,67 4,55 60,30
Rendőrség 8,80 7,88 5,81 43,96
Állami Vagyonügynökség 2,72 3,08 0,81 38,30
Társadalombiztosítási Hivatal 59,21 62,18 53,90 72,80
Kereskedelmi bank 34,74 24,96 12,97 76,30
Párt (bármelyik) 3,54 2,55 1,36 7,10
Érdekképviselet » 12,18 8,99 9,55 40,86
Ismerősök, baráti kapcsolatok
Helyi önkormányzat 23,65 20,93 27,40 56,10
Pénzügyminisztérium 3,98 0,83 0,70 19,00
Adóhivatal 16,37 9,11 6,40 37,80
Vámhivatal 8,79 6,25 0,85 22,60
Rendőrség 14,14 11,60 8,63 33,10
Állami Vagyonügynökség 2,13 1,09 0,77 21,50
Társadalombiztosítási Hivatal 11,81 7,63 5,41 19,02
Kereskedelmi bank 11,29 8,40 3,61 52,75
Párt (bármelyik) 2,92 2,81 2,47 20,60
Érdekképviselet 6,73 4,13 6,11 31,70

Forrás: Czakó 1995.
.•у'' -/ ■ = önfoglalkoztató
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A személyes ismeretségek aránya a helyi hivatalokkal rendelkező szervezetek eseté
ben nagyobb az önfoglalkoztatók körében, de mindez elenyésző töredéke a mene
dzserek által említett arányoknak.

Az állam gazdaságszabályozó szervezeteivel kialakított kapcsolatokon túl az is 
érdekes, vajon az állami elosztásból fenntartott egészségügyi, oktatási szervezetek
kel, valamint a gazdálkodó szervezetekkel milyen arányban partnerek az önfoglal
koztatók. (Összehasonlításképpen szerepeltetjük a táblázatban a mellékállásban 
vállalkozók hivatalos kapcsolati arányait is a teljes állásúakéi mellett.)

3. táblázat
Kapcsolatok a gazdasági és a nem gazdasági szervezetekkel -  1993-ban 
(A kapcsolattal rendelkező tulajdonosok aránya, százalék

Hivatalos kapcsolatok
A partner
szervezet

Jogi
személyiségű

Nem jogi 
személyiségű

Egyéni
vállalkozó

Teljes
állású

Mellék-
állású

Teljes
állású

Mellék-
állású

Teljes
állású

Mellék-
állású

Oktatási
szervezet

15,75 21,54 11,17 6,75 7,86 16,42

Egészségügyi
szervezet

6,85 11,67 7,01 8,86 5,10 10,05

Külföldi vállalat 25,87 17,80 12,48 10,39 1,83 2,52
Állami vállalat 23,47 16,87 15,07 18,75 7,14 13,58

Forrás: Czakó 1995.
________  = önfoglalkoztató

Minden negyedik főfoglalkozású cégtulajdonosnak van kapcsolata külföldi vagy 
állami vállalattal, sokkal kisebbek a megfelelő arányok az önfoglalkoztatók eseté
ben, különösen az egyéni önfoglalkoztatók között. A teljes állásúak szervezetei lát
hatóan inkább kapcsolatban vannak gazdasági szervezetekkel, mint az egyéni ön
foglalkoztatók. A mellékállásúak -  akik jövedelemkiegészítés és más piaci/nem- 
piaci előnyszerzés céljából hoztak létre vállalkozást -  vállalatokkal fenntartott kap
csolatainak aránya 14-19 százalék, az iskolákkal és az egészségügyi szervezetekkel 
is viszonylag sokan tartanak fenn üzleti kapcsolatot.

A vállalkozás működtetésével kapcsolatos reciprok segítő ügyletekben — vagyis 
baráti alapon adott vagy kért/elfogadott üzleti kedvezmények cseréjében -  legna
gyobb arányban a többszörös vállalkozók vesznek részt, ennél kisebb a főállásúak és 
még kisebb a mellékállásban vállalkozók érintettsége. A határidővel és a fizetéssel 
kapcsolatos engedmények a legelterjedtebbek (23-45%), eszközöket a vállalkozók 
11-17 százaléka ad és kap, ha szükség van rá. A pénzkölcsönzésben 3-12 százalé
kuk érdekelt a viszonossági kapcsolatok alapján. A többszörös vállalkozók között
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jóval többen vannak azok, akik csak adnak segítséget másoknak -  patrónusi helyzet 
- ,  a főállásúak között szélesebb a segítséget elfogadók köre (a fent említett ügyek 
szerint változó az arány: 2-10%), bár ők is inkább másokon segítenek (7-19% 
ügyenként). A pénzkölcsönök dolgában mind a fő-, mind a mellékállásnak másokra 
vannak rászorulva.

A háztartásból igénybe vehető erőforrások lehetséges felhasználásának nehézsé
gei, a munkahelyi tapasztalat hiánya, valamint az a tény, hogy az 1991 óta alakult 
vállalkozások ismerősi kapcsolataikban nagymértékben „felzárkóztak” a régi vál
lalkozásokhoz, és a kereskedelmi bankok, valamint a külföldi partnerek irányába 
orientálódnak, miközben az állami pénzeket továbbító szervezetekkel is „tartják a 
kapcsolatot”, azt valószínűsíti, hogy a hálózatok erőforrásszerző ereje továbbra is 
lényeges. Az, hogy legalább minden ötödik vállalkozó pénzt is ad baráti alapon, 
szintén a hálózat jelentőségét húzza alá. A baráti kölcsönök aránya -  a tőkebevo
násban játszott szerepe -  nagyobb, mint a vállalkozások támogatására létrehívott 
kedvezményes hitelek igénybevételének aránya. A megbízható munkatársaknak is 
nagy fontosságot tulajdonítanak a válaszolók, mert 80 százalékuk dolgozik olyan 
munkatársakkal, akiket a rokonságból, a barátok közül vagy a volt munkatársak 
köréből verbuvált. Az a tény pedig, hogy a vállalkozások nagy arányban -  inkább az 
egyéniek (80%) -  azt állították, hogy készpénztartalékaikat -  ha időnként van nekik 
— a háztartás folyó kiadásaira és a háztartás beruházásaira fordítják (az összes vál
lalkozás 36%-a), jelzi, hogy a vállalkozás és a háztartás gazdálkodása 
(empirikusan) nem válik el élesen. (Ez ellenkező irányban is látható volt: a háztar
tások megtakarításaikat és a családi ingatlanokat használják fel vállalkozást indító 
erőforrásként.) Úgy véljük ennek alapján, hogy a vállalkozók -  önfoglalkoztató 
családok -  egymást segítő szolidaritási kapcsolatai nehezen lennének szétválasztha- 
tóak a háztartások segitő cserekapcsolataitól.

Összefoglalva:

1. A vállalkozási tevékenység a hetvenes-nyolcvanas évek vállalkozásaival szemben 
nem társadalmi privilégium, nem egyértelműen a társadalmi poziciót erősítő az a 
tény, hogy valaki a vállalkozói körbe lép. (Védekezési funkció.)

2. A tudás, ami a szakképzettség, iskolai végzettség, nyelvtudás minőségét jelen
ti, felértékelődik a munkahelyi, illetve a második gazdaságban szerzett tapasztala
tok rovására, amennyiben a kisvállalkozói kör fiatalodik. Valószínű az is, hogy mi
vel a kisvállalkozók egyre többen vannak, a cégek átörökítése révén a családi háttér 
„közvetlen” szerepe is megnő az önállóság átörökítésében.

3. A befektetésekhez szükséges pénz kevés, a háztartás erőforrásaira is szükség 
van. A háztartás fogyasztja el a jövedelmeket (természetesen), de a tartalékok egy 
részét is a háztartás növekvő folyó kiadásaira és beruházásaira fordítják. Kicsi azok
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aránya (29%), akik csak a vállalkozást fejlesztik ebből (Czakó-Kuczi-Lengyel- 
Vajda 1995).

4. A kisvállalkozók gazdaságirányító, gazdaságszabályozó nagyszervezetekkel 
tartott kapcsolatai a nagyvállalkozások menedzsereihez képest igen szegényesek, 
döntő többségük jellemzően a helyi társadalom érintkezési formái szerint, az orszá
gos nagyszervezetektől meglehetősen távol, saját rokoni, baráti, volt munkatársi 
kapcsolataira támaszkodik a munkában.

5. A kapcsolathálózat mint erőforrás felhasználása jellemző a kisvállalkozók kö
rére is. Az azonban kétségesnek látszik -  éppen, mert a vállalkozások jócskán tá
maszkodnak a háztartásokra és tartalékaik egy részét is a háztartásokra fordítják -, 
hogy a hálózatok valóban „tőkeként” hasznosulnak-e, képesek-e a fogyó pénzeket és 
a munkavégzésben való jártasságot, tapasztalatlanságot helyettesíteni. Csökkentheti 
a hálózatok hatékony felhasználhatóságát az is, hogy a kisvállalkozók egyre többen 
vannak. Egyre többen pályáznak arra, hogy -  mint a „mellékesen” vállalkozók kö
rének jellemzőiből is látszik -  az állami, költségvetési munkahelyek számukra 
nyújtott előnyeit saját üzleti és egzisztenciális érdekeiknek megfelelően kihasznál
ják. A hálózat mint vagyon tehát létezik és nőhet, de hatékonysága, tőkekénti al
kalmazhatósága, hozadéka a többi erőforrás romló állapota miatt valószínűleg 
csökkenő mértékű lesz a jövőben.

Függelék

1. táblázat
Mit szolgált elsősorban a vállalkozói tevékenység? (százalékban)

Mit szolgált a vállalkozói 
tevékenység?

1993-ban is 
és 1996-ban is 

működő (n = 927)

1993 óta 
megszűnt 
(n = 457)

Együtt 
(n = 1384)

Rendszeres munkát adott 67,7 42,1 59,4
Jövedelemkiegészítés, 
kereset a nyugdíj mellé 17,3 44,5 26,2

Anyagi befektetés megtérülése 0,8 0,4 0,6
Önálló üzleti elképzelés megvalósítása 8,8 5,5 7,7
Szakmai körökben elismertséget 3,1 0,2 2,2
Növekedett tekintélye 
a helyi társadalomban 0,9 0,4 0,8

Nem tudja megmondani 1,4 6,9 3,2
összesen 100,0 100,0 100,0
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2. táblázat
A jövedelem hány százaléka származik a kérdezett vállalkozásból 1995 végén, 
illetve a megszűnés évében? (százalékban)

Jövedelem
aránya

(%)

Főállásúak Mellékállású 
és nyugdíjas

Már nem működő 
vállalkozás

E Jszem Njsz E Jszem Njsz E Jszem Njsz
nincs jöv. 7,3 8,6 11,3 21,3 35,4 40,6 37,6 34,4 50,9
1-25 5,7 3,6 3,9 39,9 28,8 23,9 22,5 7,0 22,7
26-50 5,8 14,4 6,9 24,1 17,5 17,7 9,0 7,7 7,8
51-75 2,7 5,5 10,3 7,6 1,2 6,7 2,1 2,7 1,7
76-100 78,5 67,9 67,6 7,0 17,1 11,1 27,9 48,5 17,0

E = egyéni vállalkozás
Jszem = jogi személyiségű vállalkozás
Njsz = jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozás

3. táblázat
A vállalkozások csoportjai az 1996-os jogi forma szerint (százalék)

Vállalkozási
forma

Összes vállalkozás 
1993-ban 

(n = 1407)

1996-ban még mű
ködő vállalkozás 

(n = 943)

1993 óta megszűnt, 
a megszűnés évében 

(n =464)
Kisiparos 32,5 33,6 26,2
Kiskereskedő 28,4 17,6 43,5
Szellemi önálló 20,8 18,5 16,0
Kisszövetkezet 0,6 0,7 0,8
Kft 8,3 14,8 3,3
Rt 0,1 0,2 -
Bt 7,7 12,6 4,8
Gmk 1,7 1,8 2,2
egyéb társas - 0,2 2,2
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4. táblázat
A megszűnési arányok jogi formánként a vizsgált két és fél év alatt

Vállalkozási forma 1993-ban Megszűnési arány (%) N = súlyozatlan 
(100%)

Kisiparos 24,9 211
Kiskereskedő 49,7 175
Szellemi önálló 36,4 109
Kft 9,8 373
Bt 14,1 416
Kisszövetkezet 44,1 6
Gmk 21,4 113

5. táblázat
A kisvállalkozások bedolgozó tevékenysége jogi formánként 1996-ban

Bedolgozó-e 
a vállalkozás?

Jogi személyiségű 
(n= 108)

Nem jogi 
személyiségű 

(n = 115)

Egyéni 
(n = 718)

Együtt 
(n = 941)

vállalkozás
Nem 83,1 76,1 80,4 80,2
Igen 16,9 23,9 19,6 19,8
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0

6. táblázat
Tőkebevonás vállalkozási formánként és a pénz eredete szerint 1996-ban

Vállalkozási
forma

Nem családi 
erőforrás’*

Családi
erőforrás*

Nem volt 
szükség rá

Összesen 
100,0 %

Kisiparos 8,7 15,7 75,6 n = 340
Kiskereskedő 21,8 17,4 60,8 n= 199
Szellemi önálló 9,4 16,1 74,5 n= 179
Jogi személy 28,9 11,3 60,2 n= 108
Nem jogi személy 20,4 18,1 61,5 n= 115
Együtt 15,9 15,7 68,3 n = 941

családi erőforrás: baráti, rokoni kölcsön, családi ingatlan vagy vagyontárgy eladása 
nem családi erőforrás: minden más pénzszerzés
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7. táblázat
Az értékesítési partnerek a vállalkozás jogi formája szerint 1996-ban 
(a ,,van üzleti kapcsolat" százaléka)

Az értékesítési 
partner

Kis
iparos

Kis
kereskedő

Szellemi
önálló

Jogi
személy

Nem jogi 
személy

Együtt

Magánvállalat 50,8 40,0 41,8 82,4 71,2 58,7
Nagyvállalat 39,1 30,8 48,6 73,0 51,2 44,4
Szövetkezet 32,8 20,0 31,5 39,4 45,3 35,7
Nyugati cég 14,3 9,0 20,3 41,0 26,2 20,4
Keleti cég 10,4 5,6 16,5 29,3 18,1 15,4
Helyi önk. 20,0 19,3 30,0 39,5 36,2 26,7
Helyi hivatal 23,6 9,3 18,0 35,5 26,0 18,2
Iskola 22,2 22,6 34,7 48,6 32,3 30,2
Egészségügy 16,4 11,9 20,2 44,8 26,2 22,2
Nonprofit sz. 24,5 14,5 22,4 40,0 28,1 21,9
Bank, takarék 13,8 5,5 10,8 34,8 22,7 16,0
Lakosság 73,5 84,1 61,3 67,3 70,8 71,7
N = 340 199 179 108 115 941
Százalék 33,6 17,6 18,5 15,7 14,6 100,0

8. táblázat
A legfontosabb értékesítési partnerek a vállalkozás jogi formája szerint 1996-ban 
(a „ nagyon fontos partner" százaléka)

Az értékesítési 
partner

Kis
iparos

Kis
kereskedő

Szellemi
önálló

Jogi
személy

Nem jogi 
személy

Együtt

Magánvállalat 25,2 13,6 28,9 35,3 32,3 26,5
Nagyvállalat 14,6 7,7 11,9 24,5 16,9 14,9
Szövetkezet 9,4 5,9 7,5 9,6 11,3 8,8
Nyugati cég 3,8 0,1 0 13,4 10,1 4,9
Keleti cég 2,6 0,1 3,1 5,1 3,2 2,7
Helyi önk. 3,8 6,9 4,0 7,1 8,2 5,5
Helyi hivatal 0,9 2,1 4,5 4,5 4,5 2,9
Iskola 7,4 11,5 12,1 6,9 7,2 8,9
Egészségügy 4,0 4,4 1,3 4,5 2,7 3,5
Nonprofit sz. 0,9 1,4 8,9 3,4 3,4 3,2
Bank, takarék 2,6 0 0,8 4,0 3,0 2,0
Lakosság 63,5 72,7 37,5 37,7 45,1 53,6
N = 340 199 179 108 115 941
Százalék 33,6 17,6 18,5 15,7 14,6 100,0
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9. táblázat
Mire fordítják tartalékaikat a kisvállalkozók?

Mire fordítja a keletke
zett tartalékait?

1993-ban 
(n = 1407)

A működők 
1996-ban 
(n = 942)

A megszűntek 
a megszűnés évében 

(n = 465)
A vállalkozásra 27,7 22,7 6,8
A háztartásra 24,7 9,3 12,4
Mindkettőre 15,9 27,3 15,4
Csak értékpapírt vett 1,3 0,6 0,5
Nem volt tartaléka 30,3 38,8 63,2
Nem válaszolt - 4,0 1,7
összesen 100,0 100,0 100,0

10. táblázat
Tőkebevonások eredete 1991 és 1993 között
(az elsősorban említett források) a vállalkozások jogi formája szerint (százalék)

A vállalkozás 

formája

Banki

Ked-

vez-
m é-

nyes

Baráti,

rokoni

Más

Tőkés-

társ

bevo

nása

Üzlet

rész

Csa

ládi

va

gyon

Nincs

tőke

bevo

nás

ö sz -

szes

k ö l c s ö n e l a d á s a
Kisiparos 8,2 3,3 5,2 1,3 - - 0,8 81,3 100,0

Kiskereskedő 10,4 5,4 8,3 1,2 - - - 74 ,7 100,0

Szellem i önálló - 1,3 1,9 - - - 0,6 96,2 100,0

Egyéni együtt 6,9 3,5 5.5 0.9 - - 0,5 82,8 100,0
Kft 19,8 3,9 4,3 2,9 1,8 - 0,6 66 ,6 100,0

Bt 12,2 3,9 7,8 3,4 3,2 0,1 0,8 68,5 100,0

Társas együtt 16,5 4.5 5,5 2,9 2,1 0,1 0,7 6 7 ,7 100,0
Együtt 8,7 3.7 5,5 1.3 0,4 0,1 0,5 79,9 100,0
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11. táblázat
A többszörös és az egyszeres vállalkozók hivatalos és személyes kapcsolatai partner- 
szervezeteikkel 1993-ban (az ,,igen ” válaszok százaléka a válaszok között)

A szervezet Több vállalkozásban Egy vállalkozásban A vállalkozások
megnevezése tulajdonosok tulajdonosok kapcsolatai együtt

kapcsolatai kapcsolatai
Hiva- Segítő Hiva- Segítő Hiva- Segitő
talos ismerős talos ismerős talos ismerős

H ely i önkormányzat 3 8 ,0 37,1 36 ,6 24,8 37,6 26,5

H ely i képviselő-testület 20 ,2 24,1 8 ,6 13,9 9,7 15,0

H ely i vállalkozási 
központ 10,3 10,3 10,5 6,4 10,8 6,9

Pénzügyminisztérium 4,2 10,2 1,8 0,4 2,0 1,0

A dóhivatal 59 ,8 11,2 58,0 7,5 59,6 7 ,9

Vám hivatal 17,7 6,8 6,2 1,7 7,3 2,1

R endőrség 9,9 17,1 5,1 7,9 5,6 8,8

Katonaság 1,2 7,7 1,5 2,9 1,5 3 ,4

V  agyonügynökség 4 ,7 7,0 0 ,7 0,4 1,0 0 ,9

T  ársadalombiztosítás 5 2 ,7 12,0 52,0 5,8 53,2 6 ,4

M unkaközvetítő 9,3 7,5 7,1 5,0 7,5 5,3

T  akarékszövetkezet 17,4 14,6 16,1 11,1 16,5 11,6

B árm elyik

szakminisztérium 13,7 11,2 1,6 1,2 2,6 2,0

keresked. bank 26 ,8 11,2 1,6 1,2 15,0 4 ,7

párt, frakció 8,5 9,7 1,5 1,7 2,1 2,4

vállalkozói érdek-
képviselet 14,7 13,2 7 ,9 4,0 8,6 4,8

egyesület,
alapítvány 13,1 11,4 3 ,9 3,4 4,8 4,1

iskola, oktatás 16,2 15,8 9,6 9,8 10,4 10,5

egészségügyi szerv. 9 ,6 8,6 6,5 7,0 6,8 7,3

külföldi vállalat 19,9 15,6 3,5 2,6 4,9 3 ,7

állami vállalat,
termelőszövetkezet 20 ,0 18,2 9,4 7,9 10,5 8,9

biztosító társaság 3 1 ,7 16,2 25,8 8,8 26,9 9,6

Ö sszesen 4 1 9 ,6 296,7 275,5 135,4 304,9 153,8
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Jegyzetek

1 KSH mobilitásvizsgálat eredményeit tette közzé Vajda (1989), aki bemutatta a kisiparosok 
és kiskereskedők -  mint tradicionális vállalkozók -  körében tapasztalt, a rétegre jellemző 
reprodukciós tendenciákat. E kutatás gondolatmenetét folytatva 1988-ban önálló extenziv 
vizsgálatot készítettek (Kuczi-Vajda 1990), amelyben már a tradicionális maszekok mel
lett szó esik az új kiskereskedőkről, új kisiparosokról és az új típusú kisszervezetekről.

2 A „Szívesen lenne-e vállalkozó? kérdésre igennel válaszolók aránya, ami aztán 1993-ra 20 
százalék alá esett vissza (Lengyel 1995).

3 Kuczi (1996) interjús tapasztalataira hivatkozva, egy-egy vállalkozás esetszerű bemutatásá
val érvel amellett, hogy a múltban kialakult értékek, a családi kapcsolatok és rokonság -  
szolidaritás, családi vagyon és munkaerő, a családtagok és rokonok jogosítványainak fel- 
használása -  , a lokalitás, azaz a helyi társadalom készen talált viszonyrendszere, valamint 
a volt munkahely különleges -  erőforrást hordozó -  szerepet tölt be a vállalkozások létre
jöttében.
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Csite András

POLGÁROSODÁS-ELMÉLETEK 
ÉS POLGÁROSODÁS-VITÁK*

Bevezetés

A polgárosodás, a polgári átalakulás a rendszerváltás időszakának egyik gyakran 
használt tudományos és politikai fogalmává lett. Népszerűsége arra vall, hogy va
lami fontos mondanivaló nyert általa kifejezést (Perecz 1992). Ezt bizonyítják a 
nyolcvanas évek végén rendezett polgárosodás-viták, a témáról szóló előadások 
iránti széles körű érdeklődés és komoly médiabeli publicitásuk.

A polgárosodás-vita tudománytörténeti jelentőségét növeli, hogy a kérdéskör 
kapcsán szociológusok, történészek, néprajzosok szólaltak meg. E sajátos multi- 
diszciplinaritás teszi egyedülállóvá az utóbbi évtizedekben a polgárosodás-vitát.

Van még egy körülmény, mely indokolttá teszi a polgárosodás-vitában elhang
zottak újramérlegelését: a rendszerváltás időszakában nagy publicitást kapott prob
lematika elhalkulása a tudományos közéletben, átértékelődése a politikai vitákban 
(Fricz 1992).

Tanulmányomban áttekintést kívánok adni a hetvenes-nyolcvanas években a 
polgárosodás témakörében készült, általam legfontosabbnak tartott jelenkor-kutatási 
eredményekről és vitákról. Célom, hogy hozzájáruljak a polgárosodás mint kutatási 
tradíció azon jellegzetességeinek újragondolásához, amelyek a mai változások meg
értésében fontosak lehetnek.

írásom három részből áll, először bemutatom a polgárosodás-vitában részt vett 
társadalomkutatók főbb megállapításait, majd azt vizsgálom, miben állhatott a pol
gárosodásról való beszéd, a polgárosodás-diskurzus jelentősége a nyolcvanas évek 
végének magyar társadalomtudományosságában, s végezetül azt boncolgatom, hogy 
mi okozhatta a polgárosodás kérdéskörének „lefokozódását”, a viták elcsendesedé- 
sét a tudományos életben.

Ez a tanulmány a Magyar Tudományos Akadémia Nemzeti Stratégiai Kutatási Programjá
nak ,A piacgazdaságra való átmenet társadalmi következményei” című alprogramja kereté
ben készült. Értékes tanácsaikért köszönettel tartozom Kovách Imrének és Sasfi Csabának.
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Polgárosodás-megközelítések

A nyolcvanas évek második felében és a kilencvenes évek elején a vidéki polgáro
sodás kapcsán kialakult vita mind tematikájában, mind jelenségként tanulságos 
vizsgálódási terep. A vitában elhangzott polgárosodás-megközelítések egyrészt a 
mezőgazdasági kisüzemekben folyó termelés értelmezéséhez, másrészt a polgároso
dás mint történeti folyamat tárgyalásához kötődnek.

írásomat Szelényi elméletének ismertetésével kezdem, majd bemutatok néhány 
más álláspontot is azok közül, amelyeket a mezőgazdasági kistermelőkkel foglalko
zó kutatók fejtettek ki ebben a kérdésben. Ezt követően a polgárosodás-vita törté
nész résztvevőinek véleményét tekintem át, végezetül kitérek Szelényi „Harmadik 
út?” című könyvének vitája kapcsán elhangzott véleményekre is.

A mezőgazdasági kistermelés és a polgárosodás kapcsolata

A nyolcvanas évek második felének polgárosodás-vitájában Szelényi Iván írásai 
egyrészt összefoglalták, teoretikus egésszé formálták a „polgárosodást” mint a szo
cializmus időszakában végbement egyik domináns társadalmi átalakulási folya
matot; másrészt ösztönzést adtak a további vizsgálódásokra és elméleti megfonto
lásokra.

Szelényi elemzéseit a Manchin Róberttel, Juhász Pállal, Magyar Bálinttal és Bili 
Martinnal közösen készített Socialist Entrepreneurs című könyvében foglalta össze, 
majd a könyv külföldi és hazai megjelenését követő vitákban nézeteit tovább for
málta (Szelényi 1988; 1990я; 1990*; 1991; 1992).

Szelényi úgy véli -  Erdei és Juhász meglátásai alapján -, hogy a hazai történel
met úgy is fel lehet fogni, mint időnként nekilendülő, majd el-elakadó polgároso
dási folyamatot. Legutóbb ez a folyamat szerinte 1948-1949-ben akadt meg, azon
ban a hatvanas évek táján újra megindult és a nyolcvanas évek közepére messzeme
nő következményekkel járt a hazai társadalom szerkezetére (Szelényi 1990/): 42).

Erdei Ferenc kettős társadalom elméletéhez kapcsolódva Szelényi úgy látja, hogy 
a második világháborút megelőző időszakban kettős társadalmi struktúra volt jel
lemző Magyarországra: egyrészt a rendies, amelynek csúcsán az úri középosztály és 
a földbirtokos arisztokrácia állt, másrészt a rendi által dominált polgárosodó struk
túra. Az 1948-1949-es hatalomváltás és az azt követő nagymértékű társadalmi át
alakulás során a kommunista hatalom kísérletet tett egy rendies jellegű társadalmi 
hierarchia kialakítására (élén a káderekkel) és -  különböző hatalomtechnikai meg
oldásokkal -  a polgárosodó osztálystruktúra lebontására.

Szelényi szerint e kísérlet -  legalábbis részben -  kudarcot vallott, mivel a hatva
nas években meginduló, elsősorban a mezőgazdasági kistermeléshez kötődő társa
dalmi folyamatok egy második, polgárosodó struktúra létrejöttéhez és erősödéséhez
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vezettek. A nyolcvanas évek magyar vidékének társadalmi struktúráját és társa
dalmi folyamatait Szelényi a következőképpen ábrázolta (1992: 88):

Struktúra Folyamatok

Redisztributív-bürokratikus
rend

Az egyenlőtlenségek piaci alapú

Káderré válás ^

Proletarizálódás

Strukturális pozíciók: 1. káderelit; 2. munkások (az iparban és a mezőgazdaságban); 3. pa
raszt-munkások; 4. új vállalkozók (rész- és teljes munkaidőben).

A nyolcvanas évek elejének „legfontosabb eseménye egy vállalkozói polgárosztály 
újramegjelenése, az időlegesen elfojtott polgárosodási folyamat ismételt felszínre 
bukkanása. Mivel a redisztributív bürokratikus hierarchia hegemóniája fennmarad, 
a legtöbb új vállalkozó biztosítékként még megtartja bürokratikus állását. ... De kik 
tudnak visszalépni a polgárosodási pályára? Azok, akik ellen tudtak állni a proleta
rizálódás és a káderesedés kényszerének, akiknek sikerült a proletár- és káderpozí
ciók között közbülső helyet elfoglalniuk a redisztributív gazdaság monopóliumának 
éveiben. Az ezekben az években »parkolópályán«, a tiszta proletár- és a tiszta ká
derpozícióktól egyforma távolságra helyet foglaló korábbi polgárok most ismét pol
gárosodni kezdenek” (1988: 89).

Szelényi szocialista polgárosodás-elméletének fontos -  korábbi kutatói munkás
ságából következő teoretikus eleme -  az államszocialista gazdaság racionális 
redisztribúciókénti tételezése, illetve az ennek megfelelő társadalmi struktúra, a 
redisztributív-bürokratikus rend fogalma. Szelényi Iván polgárosodás-elmélete il
leszkedik az államszocialista társadalmi struktúra-elméletéhez, amit párhuzamba 
állít az Erdei-féle rendi struktúrával, mint olyan tényezővel, amely gátolta a polgá
ri, az egyenlőtlenségek piaci alapú hierarchiája által jellemzett társadalmi struktúra 
kialakulását, illetve egyeduralomra jutását.
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Szelényi -  Juhász Pál munkái alapján -  megszakított polgárosodásnak nevezett 
modelljében a hajdani közép- és gazdagparaszti családoknak azok a leszármazottai 
a főszereplők, akik a redisztributív rend kiépülésekor nem hajoltak meg sem a pro- 
letarizálódás, sem a káderrá válás kényszerének.

Szelényi elemzésében a mezőgazdasági kistermelőkről készült KSH adatfelvétel
re épít, és úgy látja, hogy a legnagyobb volumenben termelők között valóban 
szignifikánsan nagy arányban fordulnak elő a hajdani közép- és gazdagparaszti 
famíliák leszármazottai.

A polgárosodás folyamatának újbóli megindulását Szelényi Iván a magyar társa
dalom átalakulása, az államszocialista rendszer felszámolása szempontjából is nagy 
jelentőségűnek tartotta: „A Szocialista vállalkozók főhőse a kispolgárosodó magyar 
paraszt és munkás: azok a kisemberek, akik a kommunizmus négy évtizede alatt 
kitalálták, hogy a redisztributív gazdaság vasabroncsában hogyan tudnak maguk
nak életteret teremteni, s évtizedek lassú aknamunkájával -  a könyvben ezt 
»csendes, alulról jövő forradalomnak neveztem -  hogyan tudják felbomlasztani az 
államszocializmus társadalmi és gazdasági rendszerét” (Szelényi 1990n: 79).

A fenti idézetben Szelényi már kispolgárosodásról beszél, elkülönítve a szocia
lizmus időszakában jelentkező polgárosodást a kilencvenes évek elejének jelenségé
től, a nagypolgárosodástól, a „nagyburzsoázia” kialakulásától. E problematika 
azonban túlvezet már a polgárosodás-vitán, s inkább az 1990-től nagy publicitást 
kapott elit-vita részének tekinthető. így erre később, a polgárosodás-vita utóéletéről 
szóló fejezetben térek ki.

Szelényi a szocialista polgárosodás múltját és jelenét tárgyalva azt a magyar tár
sadalom előtt álló, választható, „harmadik útként” jelöli meg. A harmadik út sajá
tossága véleménye szerint abban áll, hogy a szocialista polgárosodás eddigi ered
ményeire építve, a szocialista vállalkozók előtt álló lehetőségek körét bővítve, nö
velni kellene a magyar gazdaság piaci szektorát, ezzel párhuzamosan az állami tu
lajdonban levő szektor redisztributív koordinációja is fennmaradna egészen addig, 
amíg a szocialista polgárosodás útját járó vállalkozók elegendő tőkét halmoznak fel, 
illetve az általuk működtetett gazdasági egységek képesek lesznek az állami tulaj
donban levő egységek feladatainak átvételére. A nemzeti középburzsoázia kialakítá
sának programját Szelényi a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján tehát a szo
cialista polgárosodás folyamatának eredményeire építette volna.

Juhász Pál a polgárosodás-vita azon résztvevői közé tartozik, akiknek meglátásai 
nagyban befolyásolták a polgárosodásról folyó elmélkedések irányát, ám akik na
gyobb lélegzetű teoretikus áttekintésre nem vállalkoztak. A nyolcvanas években írt 
munkáiban Juhász több vonatkozásban is foglalkozott a polgárosodás témakörével 
(pl. a közép- és gazdagparasztság leszármazottainak részvétele a mezőgazdasági 
kistermelésben, a megélhetési stratégiák változása, a parasztpolgári státusz átme
netisége stb). Szelényi megszakított polgárosodás-elméletét Juhásztól származtatja, 
azonban Szelényi könyvének megjelenését követően Juhász finomította, módosította



Szociológiai Szemle 1997/3. 121

a polgárosodásról kifejtett álláspontját. Az itt következő tanulmány-részlet talán a 
legjobb összefoglalója Juhász polgárosodásról kialakított álláspontjának:

„Értelmezési dimenziókat én -  érthetően -  a gazdasági magatartások oldaláról, 
elsősorban a szerepek, szerveződések oldaláról tudok kialakítani. Az első mozzana
ta a polgárosodásnak az, amikor valaki egyéni szerepet, egyéni megoldást keres 
arra, miként kapcsolódjon be a munkamegosztásba. Ebből következik mindjárt a 
második vonatkozás, hogy a közösségben is úgy akar megmutatkozni és fontos 
lenni, hogy a személyéhez kapcsolódjon az, amit csinál, hogy a tevékenysége által 
legyen fontos, elismert ember a közösségben.

Van egy harmadik vonatkozás is, ami a vállalkozás mozzanatát jelenti, és ebben 
nagyon fontos a kockáztatás eleme. Ennek két változata lényeges. Az egyik, ami a 
második gazdaságban általános: amikor valaki úgy végez munkát, hogy csak ké
sőbb derül ki, hogy a munkájának lesz-e hozadéka. Ezt nem tekinthetjük valóságos 
kockázatvállalásnak, mert alig van más választási lehetősége, mint a dolgozás vagy 
a nemdolgozás. Mert mondjuk valakinek van egy kertje, és azt megműveli, de eb
ben nem megfogható számára a kockázatvállalás. A kockázatvállalás akkor válik 
megfoghatóvá, ha tőkét vagy vagyont is fektet a dologba. A vállalkozásnak a kocká
zatvállalás szerint tehát két különböző szintje lehetséges.

Van végül a polgárosodásnak egy negyedik mozzanata, amitől igazán polgár lesz 
valaki: és ez az, hogy el tud-e szakadni attól a közösségtől, ami számára adott, ami
nek a kultúrájába beépült, és 6 maga tud-e magának közösséget teremteni? Vagyis 
képes-e a közösséget társulásként, egyesülésként felfogni, megkeresni azokat, akik
kel egy közösséget tud alkotni? Ez mind a gazdasági közeg megteremtése miatt, 
mind pedig az érdekképviseletek és a politikai képviseletek kialakulása szempont
jából fontos. Polgárról igazán akkor beszélhetünk, ha mind a négy dimenzióban 
tudatos szerepvállalás alakul ki.

Ha most a magyar polgárosodást nézzük, akkor nem véletlenül szoktunk egy 
kettős értelmezést alkalmazni: beszélünk parasztpolgárokról, és beszélünk polgáro
sodásról. Gondolom, éppen azt a mozzanatot tudjuk ezzel megkülönböztetni, hogy a 
parasztpolgár számára adott az a horizont, amelyen belül az ő egyéni helyét biztosí
tani kell, szerepét pedig hangsúlyoznia. A parasztpolgárhoz tartoznak azok a gesz
tusok, hogy: »én vagyok az, aki legjobban tud kaszálni; én vagyok az, aki a magam 
módján nevelem a csikókat; én vagyok az, aki a presbitérium számára el tud intézni 
valamit« stb. Tehát a lehetséges szerepek köre, és az a közösség, amelyen belül ma
gát igazolnia kell, eléggé világos. Ennek a helyzetnek nagy hátránya az, hogy a 
magatartás itt végül is csak félig tudatos azt illetően, hogy az ember mit akar, és a 
vállalkozásainak határt is szab az a közösség, amelyikben föllép, mert az ezen a 
közösségen belül található kooperációs formákat alkalmazza a maga vállalkozásá
ban is. Ez egy bizonyos szinten túl átmegy presztízsfogyasztásba, mert a közösség
hez való igazodás miatt növekedési korlátja is van a vállalkozásának, és 
motivumszegénysége a vállalkozási célnak. A mai korban az ideális vállalkozó nem 
úgy gondolkodik, hogy egy közösségben hogyan lehet fontos, hogy egy adott közös
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ség számára hogyan tudja felmutatni magát, hanem számára a gazdálkodás öncél. 
Azt keresi, hogy hol találja meg azt a kapcsolatot, ahol tovább tud terjeszkedni. 
Ezért a modern értelemben vett polgár kikerüli a kialakult közösségeket, és másfaj
tákat keres, illetve újakat teremt magának.

Nagyon fontos látni, hogy a hazai második gazdaságban mindkét polgárosodási 
magatartás megjelenik, de mindegyik eléggé korlátozott formában. A mezőgazda- 
sági vállalkozók, a kisvállalkozók körében is megjelenik mind a két magatartás. Ez 
összefügg azzal, hogy milyen együttműködési rendszert tételez fel az illető vállalko
zás” (Juhász 1991: 181).

Juhász nem a magyar társadalom osztályszerkezetét állítja elemzéseinek közép
pontjába, hanem az egyes társadalmi szereplőkre jellemző mentalitást. A polgár és 
a parasztpolgár (illetve ezzel nagyjából hasonló jelentésű terminusként használta a 
cívis kifejezést is) ideáltípusának megalkotása empirikus kutatásainak összefoglalá
sát jelenti. A mindennapi életvezetésben, az életstratégiákban meglevő azonosságok 
alapján jelöli ki azokat a csoportokat, amelyeket a magyar és különösen a vidéki 
társadalom domináns szereplőinek tart. Kovách (1991: 225) véleménye szerint Ju
hász parasztpolgárának szerepkészletét társadalmi rendje jelöli ki, ezzel szemben a 
polgárt az teszi polgárrá, hogy képes ezt a meglevő szerepkészletet, a rendi határo
kat felborítani, átalakítani. Szelényivel szemben, aki a késő-kádári időszak osztály
elemzését adja, Juhász és Kovách szerint a mezőgazdasági kistermelés vizsgálatok 
során helyesebb a társadalom rendi tagozódásáról és a gazdasági és társadalmi 
szerkezet történeti kontinuitásáról beszélni.

Márkus István hosszú falukutatói, szociográfusi pályája legnagyobb eredményé
nek a magyar parasztság életében a második világháborút követő időszakban vég
bement változások nyomon követését és elméleti keretbe ágyazását tarthatjuk. Már
kus, noha Erdei Ferenc tanítványa, nem használja a kettős társadalom vagy akár a 
polgárosodás elméletét a parasztság életében bekövetkezett változások leírására. 
Figyelmét sokkal inkább a Hajnal Istvántól tanult „formaképződés” továbbgondolá
sára és a Mendras-i utóparasztság koncepció magyar viszonyokra való adaptálására 
fordítja. Ezzel implicite el is veti a más faluszociológusok által polgárosodásnak, 
parasztpolgárosodásnak tartott folyamatok releváns voltát.

Márkus a magyar parasztság életében 1960 után bekövetkező változásokat egy
szeri, megismételhetetlen társadalmi átalakulásként ábrázolja: „Ez a falu már nem 
a régi falu volt. Olyan agrártársadalommal van dolgunk a hatvanas-hetvenes évek
ben, melyet alaposan átrétegzett előbb a földosztás, utána a módos és középparaszt
ság széles rétegének felszámolása, a több hullámban végrehajtott kollektivizálás. 
Olyan falu és tanyás mezőváros mar ez, ahonnan százezrek járnak el a városba, az 
iparba, az építkezésekre, a hivatalokba dolgozni, s ahol a 1945 után felnőtt két 
nemzedék már kijárta legalább a nyolc osztályt, de többnyire a szakiskolákat is. A 
tipikus család ekkor már a többféle munkából élő -  félmunkás-, félparaszt-, olykor 
félértelmiségi -  család. Ez a nép -  melyet utóparasztságnak is nevezhetünk, de 
tudjuk, hogy ez a kategória is elnagyolt -  kap 1960 után lehetőséget arra, hogy
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egyebek közt mezőgazdasági kistermeléssel is pénzt keressen. Nem is kevés pénzt 
korábbi paraszti keresetéhez -  vagy akár az ugyanekkor érvényes ipari bérekhez 
vagy a helyi pedagógus fizetéséhez -  viszonyítva. Itt lép be egy tényező . . .Az  am
bíciók robbanásáról van szó. Arról ugyanis, hogy a magyar parasztság óriási töme
gei -  ezen belül a volt szegényparasztság milliói -  több megtört nekilendülés után 
ekkor, a hatvanas-hetvenes években kaptak lehetőséget arra, hogy megszabadulja
nak paraszt mivoltuk béklyóitól. Úgy is, hogy városias, fürdőszobás házak 
százezreit emeljék a régi, akár avult, akár lakályos, de mindenképpen parasztosnak 
érzett ház helyén; s ezt be is rendezték városiasán. Hogy öltözködésben, étkezésben, 
esti tévézésben, gyerekeik ruházásában, utóbb tömegesen már gépkocsivásárlásban, 
garázsépítésben is beéljék, el is hagyják városi embertársaikat” (1991: 200-201).

Márkus István -  aki szerint a szegényparasztság a hatvanas-hetvenes évek gyors 
változásainak főszereplője -  nem tartja valószínűnek, hogy a paraszti mivoltuktól 
megszabaduló falusiakban rejlő energiát az utóparasztok gyermekei is átveszik. Sőt, 
úgy véli, a hatvanas-hetvenes-nyolcvanas években felnövő gyermekekben már ke
véssé működnek ezek az „utóparaszti” energiák, számukra a paraszti lét már csak 
az iskolai tankönyvek, a szépirodalmi és családi elbeszélések tárgya.

Márkus a parasztság történetének tanulmányozása eredményeként szűri le e 
megállapításokat: bár több évszázadon keresztül kell a parasztot a magyar és euró
pai társadalom egyik legfőbb szereplőjének tartanunk, mégis elhibázott lenne, ha az 
utóparasztság önmegszüntetését követően a paraszt fogalmat alkalmazhatnak tar
tanánk a jelenkori társadalmi változások vizsgálatában.

Kovách Imre a mezőgazdasági kistermelők körében Kuczi Tiborral közösen vég
zett kutatásainak központi kérdése nem csupán a kistermelés volumenére, résztve
vői körére, hanem a kistermelők értékeire, életmódjára, fogyasztási és magatartás- 
mintáinak, habitusainak vizsgálatára irányult. Kovách szerint a mezőgazdasági 
kistermelésben eltérő társadalmi státuszú szereplők vesznek részt, s a mezőgazda- 
sági kistermelők rétege eltérő hátterű, értékrendű, indíttatású és motiváltságú cso
portokra tagolható.

Kovách a mezőgazdasági kistermelés társadalmi hatását a polgárosodás és kö- 
zéprétegesedés társadalmi folyamataiban látja.

Kovách (1988: 154-155) elfogadja Juhász Pál teóriáját a „parasztpolgári” lét
helyzet tömegessé válásáról, amelynek alapja a vidéki társadalomban élők tartós 
berendezkedése az első és második gazdaságban történő egyidejű részvételre. Sze
rinte e „parasztpolgári” léthelyzet különböző réteghelyzetű társadalmi csoportokra 
vonatkozik. E rétegek közül egyetlen rendelkezik a legtöbb szempontból sajátos és 
történetileg folytonosként értelmezhető rétegződési jegyekkel, hasonló társadalmi 
pozíciókkal és társadalmi származással, hasonló értékrenddel és nagyobb volumenű 
mezőgazdasági kistermeléssel. A volt közép- és gazdagparaszt családokból szárma
zó mezőgazdasági kistermelők egy része intenzív mezőgazdasági kistermelésének 
jövedelmét is felhasználva tudta megtartani szülei társadalmi státuszát. E státusz
kontinuitást (amely értékirányultságuk megváltozásával és cserélődésével, a tradi
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cionális keretek teljes felbomlásával és individualizálódással járt együtt) tekinti 
Kovách polgárosodásnak.

Kovách felfogásában a polgárosodás a történeti polgárosodás folyamatosságát 
jelenti egyetlen réteg esetében, s e ponton különbözik Juhász Pál általános vidéki 
létre-helyzetre vonatkoztatott „parasztpolgárosodásától”. Nem tekinti a polgároso
dást folytatóknak azokat a közép- vagy gazdagparaszt leszármazottakat, akiknek a 
mezőgazdasági kistermelése nem alakult át vállalkozás jellegűvé, tehát akiknek 
kisüzemei nagy volumenű termelés esetén is a paraszti típusú kisüzemekhez sorol
hatóak, illetve azokat, akiknek anyagi létfeltételei átlagosnál rosszabbak. Polgáro
sodás-fogalma sokkal szűkebb társadalmi csoportra vonatkozik, mint Szelényié. aki 
a mezőgazdasági kisárutermelés mikéntjét és az anyagi életkörülményeket a polgá
rosodás elemzésénél nem tartotta elsődlegesen fontosnak.

A polgárosodás szűk társadalmi csoportra korlátozott folyamata mellett Kovách a 
középrétegesedést tartja a kistermelés másik társadalmi hatásának. A középrétege- 
sedés fogalmát kettős értelemben használja, megkülönböztetve a valós és lehetséges 
középrétegesedést. A lehetséges középrétegesedés a mezőgazdasági kisárutermelést 
kísérő tömeges jelenség, azokra vonatkozik, akik a kistermelés jövedelmét is fel
használva képesek voltak a legszegényebb és leginkább hátrányos helyzetű társa
dalmi csoportok életszintje fölé emelkedni, illetve a jövedelem segítségével ezt az 
életszintet megőrizni. A valós középrétegesedés az előbbi alá tartozó fogalom, ami 
azonban még szintén nagy tömegekre vonatkozik. Itt a középrétegbeli pozíció az 
értékek, a fogyasztási és magatartásminták egységesen elfogadott rendjével társul.

Kovách felfogásában a középrétegesedő társadalmi csoportok státusza átmeneti 
státusznak tekinthető, amely más-más formában ugyan, de Márkusnál is, Juhásznál 
is és Szelényinél is megjelenik. Márkus „utóparaszt”, Juhász „parasztpolgár” és 
Szelényi „parasztmunkás” kategóriája ugyanarra az átmeneti, épp ezért bizonytala
nul körvonalazható társadalmi állapotra utal.

A mezőgazdasági kistermelés társadalmi hatását egy vékony réteg polgárosodá
sában és a tömeges középrétegesedésben jelölte meg. E két társadalmi folyamat 
egyike sem alkalmazható a leghátrányosabb helyzetben élő deprivált rétegek kis
termelésére, amelynek kiterjedtsége és nagysága is tekintélyes. A középrétegesedés 
fogalma ezekre a társadalmi csoportokra nem vonatkoztatható, de a „proletarizáció” 
Szelényi-féle fogalma sem, hiszen nagy volumenben árutermelők. Az eladásra, 
önellátásra termelők és a kistermelésben részt nem vevők kormegoszlása a státusz
csoportok szerint arra utal, hogy a nagyobb volumenű árutermelés a jövőben egyre 
inkább a középrétegek kistermelési formája lesz.

Kovách az 1980-as évek végén arra utaló jeleket lát, hogy a legnagyobb 
középrétegesedő társadalmi csoportok megmerevednek. Az individualizáció helyébe 
az erős közösségi kontroll normái kerülnek, s meglátása szerint a réteg egyre in
kább bezárul, nem szívesen fogad be jövevényeket. A háztartás és család funkciója 
is újratermelődik. Kistermelése a gazdaság adott állapotában nem változtatható 
kisvállalkozássá.
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A jövőbeli folyamatokat előre jelezve, Kovách a „parasztpolgári” állapot stabili
zálódását várja, s így szerinte a magyar társadalom új rendje alakul ki.

Mezőgazdasági kistermelők és polgárosodás: összefoglalás

A mezőgazdasági kistermelés vizsgálata során a kérdést elemzők számos ponton 
eltérő következtetésre jutottak. A különbségek jobb áttekintésére -  a fentiekben 
szerzőnként tárgyalt elképzeléseket kiegészítendő -  az alábbi táblázatban foglaltam 
össze az egyes kutatók véleményét. Megítélésem szerint a legmarkánsabb különbsé
gek a polgár definíciója, a domináns társadalmi átalakulási folyamat értelmezése, 
az elemzési módszer és a történeti kontinuitás színtere tekintetében lelhetők fel.

Szelényi Kovách Juhász Márkus
polgár-
definíció

burzsoá burzsoá és citoyen burzsoá és citoyen nem jellemző

domináns
társadalmi
átalakulási
folyamat

polgárosodás középrétegesedés, 
részleges polgárosodás

paraszt
polgárosodás,
cívisedés

utóparasztság
önmegszüntetése

teoretikus
elemzési
módszer

osztályelemzés kisüzem-típusok, 
társadalmi rétegződés, 
habitus-típusok

gazdasági 
magatartások, 
szerepek elemzése

a paraszti rend
átalakulása,
osztályelemzés

történeti
kontinuitás

a közép- 
és gazdag
paraszti 
családok 
leszármazottai 
esetében

termelési struktúrák, 
üzem-típusok, 
a pluriaktivitás, 
illetve a termelői 
habitusok állandóak, 
de a szereplők változnak

mind a termelői 
habitusban, 
mind középparaszti 
családok esetében

nem tartja 
relevánsnak, 
a parasztság 
eltűnésével 
számol

Szelényi elemzései a mezőgazdasági kistermelőkről nem korlátozódnak pusztán 
társadalmi jellegzetességeikre, hanem az osztályelemzés alapjául szolgáló 
redisztribúció-piac tengelybe illesztve megpróbálja a kistermelésnek a társadalom- 
szerkezetre gyakorolt hatását is értelmezni, és új szemléletű megközelítést javasol.

Kovách Imre elemzéseiben egyrészt vitába száll Szelényi megszakított polgáro
sodásra vonatkozó elképzeléseivel, másrészt igyekszik kimutatni a történeti konti
nuitás meglétét, amelyet a kistermelői habitusokban, az üzemtípusokban, magában 
a pluriaktivitás tartós jelenlétében vél fellelni. Ezzel kapcsolódik más történészek
nek és szociológusoknak azokhoz az elgondolásaihoz, hogy a szocialista társada
lom-átalakítási kísérlet nem változtatta meg radikálisan a magyar társadalom fejlő
désének egyes hosszú távú trendjeit, és a mai társadalomszerkezet is magán hordoz-
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za az 1948-1949 előtti időszak néhány jellemző sajátosságát (pl. a pénzkímélő, az 
önellátásra és a kockázatcsökkentés tradicionális formáira nagy hangsúlyt helyező 
kistermelők esetében).

Juhász Pál a hetvenes években a hazai társadalomkutatók közül az elsők között 
fordította a figyelmet azokra a falusi társadalomban végbemenő változásokra, ame
lyek jórészt kivül maradtak az uralkodó társadalomtudományi álláspontról végzett 
kutatásokon (Juhász 1979; 1982; 1983; 1985). A termelőszövetkezetek működését, 
a helyi társadalomban betöltött szerepüket, a téesz-vezetők társadalmi származását, 
az agronómusok kezdeményező társadalomalakító szerepét elemző írásai alighanem 
első ízben engedtek bepillantást a hatalmi centrumoktól távol fekvő, falusi világban 
végbemenő mozgásokba. Talán úgy is jellemezhetjük Juhász kutatói tevékenységét, 
mint amely a „senki földjéről”, legalábbis arról a terepről hozott információkat, 
amelyet az uralkodó ideológia nem tudott értékelni, kategorizálni. „Falun valami 
történik” -  szólt Juhász üzenete „érdemes rá figyelni”. Juhásznak a „második 
gazdaság” kutatásában beöltött úttörő szerepét mi sem mutatja jobban, mint az, 
hogy Gábor R. István és Galasi Péter méltán híressé vált könyvének első, fogalom
tisztázó fejezetében a legelső lábjegyzet Juhász kéziratos munkáját, az Előtanul
mány a falusi lakosság társadalmi csoportjának életmódjáról című tanulmányt 
idézi (Gábor-Galasi 1981: 15).

Márkus István elemzéseiben -  különösen az utóbbi években napvilágot látott 
számos, addig publikálatlan írásában (Márkus 1972; 1979; 1991; 1992; 1996) -  
Hajnal és Erdei gondolati vonalát folytatva az osztálytársadalom és a rendi társada
lom különbségeire, illetve a rendi társadalom osztályjellegűvé alakulására összpon
tosít. A formaképződésre, illetve a formák továbbélésére vonatkozó megállapításai 
azonosíthatók ugyan a társadalmi struktúra elméletekben foglaltakkal, de művei 
stílusukat és elemzési apparátusukat tekintve jelentősen eltérnek tőlük. Ez is közre
játszhatott abban, hogy az eddigiekben Márkus munkáira és különösen teoretikus 
felismeréseire kevéssé reflektált a szakma. Pedig Márkus István épp a longue 
duree, a hosszú időszakokra jellemző átalakulásokra vonatkozóan fejt ki karakteres 
álláspontot: a parasztság mint kategória, a paraszti jellemzők alkalmazása elemzési 
eszközként, a jelenkori változások leírására történetieden megközelítés. A hatva
nas-hetvenes években, a „mindenki lép egyet felfele” mobilitási elv érvényesülésé
nek időszakában a rendi parasztság utolsó és egyben legalsó rétegének, a szegény
parasztságnak is sikerül kitömi a paraszti státusz kötelékeiből. így Márkus, a polgá
rosodás-vita más résztvevőitől eltérően, a hosszabb távon érvényesülő átalakulás 
szempontjából is korszakhatárnak tartja a 1960/1970-es éveket: a parasztság kora 
véget ért.
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A polgárosodás mint történeti problematika

A mezőgazdasági kistermelőkről értekező szociológusok legfőbb kérdése az volt, 
hogy mennyiben tekinthetők a második gazdasághoz kötődő társadalmi változások 
polgárosodásnak, s vajon ezek a változások olyan átalakulás alapjait jelenthetik-e, 
amelyekre az 1980/1990-es évek nagy társadalmi átalakítását építeni lehet, a törté
nészek viszont arra koncentráltak, hogy „demisztifikálják” a polgárt, a polgároso
dást. A nyolcvanas évek végén a magukat az új társadalomtörténet művelőiként 
definiáló történészek, elsősorban a Hajnal István Kör köré szerveződve, tettek kísér
letet paradigmaváltás elismertetésére a történettudomány művelői körében. Hogy ez 
mennyiben volt sikeres, arról eltérnek az álláspontok (lásd a Századvég 1997/1. 
számát), ám nem tartjuk véletlennek, hogy a nyolcvanas évek második felében a 
társadalomtudományok közötti párbeszédet, egymásra hatásukat zászlajukra tűző 
társadalomtörténészek épp a polgárosodás-vita kapcsán tettek kísérletet e párbeszéd 
megindítására.

Mivel a dolgozat terjedelmi keretei nem teszik lehetővé, hogy átfogó képet adjak 
a különböző polgárosodás- és polgár-definíciókról és az empirikus kutatásokról 
(lásd Halmos 1993), ezért csak magában a polgárosodás-vitában részt vevő kuta
tóknak a szocialista polgárosodás elméletéhez kapcsolódó álláspontját ismertetem.

Benda Gyula (1991a; 199 ló) „polgárosodás” szavunk története kapcsán emlé
keztet arra, hogy a fogalom használata Erdei Ferenc nevéhez köthető. Érdekesnek 
tartja, hogy a parasztság történetével foglalkozó kutatók írásaiban alig fordul elő a 
„polgárosodás” szó, és a társadalomtörténeti munkákban is csak Hanák Péternél 
bukkan fel először az 1970-es években. A nyolcvanas évektől viszont számos törté
nész használja -  rendkívül változatos tartalommal.

Benda Erdei nyomán polgárosodásként „...nem a makrostruktúrák (foglalkozási 
és társadalmi szerkezet) átalakulását” írja le, hanem „a mikrokörnyezet, a társa
dalmi csoportok alkalmazkodását ... a változás folytán alakuló vagy már kialakult 
keretekhez” (Benda 1991Ó: 171).

A polgárosodáshoz kapcsolható változásokat Benda -  hasonlóan Juhászhoz -  
négy csoportba sorolja: (a) a gazdasági mentalitás terén lezajló változások, a vállal
kozói magatartás kifejlődése; (b) az „individualizáció” és az ehhez köthető mentali
tásbeli változások; (c) az állampolgárrá válás folyamatával összefüggő jelenségek 
(pl. földesúri alattvalóból a nemzet tagjává váló egyén); (d) az életmód és a mentali
tás „polgári” formái, értékei (pl. polgári otthon, családtervezés).

Benda Gyula a polgárosodás fogalmát leíró értelemben használja, ám szerinte a 
nyolcvanas évek második felében divatossá vált a normatív alkalmazása. E norma
tív értelmű használat megalkotja a polgár ideáltipikus fogalmát, és az adott társa
dalmi jelenséget előre meghatározott mintához mérve korlátozottnak vagy torznak 
minősíti.

Benda szerint a legújabb történeti vizsgálódások azt mutatják, hogy a 19. század 
különböző rendies csoportjainak eltérőek voltak az esélyei és késztetései a polgáro
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sodásra, a rendi tagoltság ezért tovább hagyományozódott. Sőt, a hosszú 19. szá
zadban a polgárosodás mellett más társadalmi átalakulási folyamatok is végbemen
tek, amilyen a dzsentri kialakulása, az el-, illetve visszaparasztosodás, vagy a prole- 
tarizálódás. Az 1930-as és az 1960-as évek közötti időszak pedig éppenséggel nem 
kedvezett a polgárosodásnak, sőt ellentétes társadalmi változások mentek végbe. 
1968-tól viszont újra megindultak olyan változások (pl. az értékek módosulása, a 
fogyasztás erőteljessé válása), amelyek összefüggésbe hozhatók a polgárosodással, 
ám hogy a végbement folyamatokat valóban lehet-e polgárosodásként értelmezni, 
azt komoly interdiszciplináris kutatások során kell feltárni.

Benda arra is felhívta a figyelmet, hogy Erdei kettős társadalom koncepciójának 
két változatát is fellelhetjük, ám a jelenkori szakirodalomba Erdeinek az a kettős 
társadalom elképzelése (ti. az osztály- és a rendi elven szerveződő társadalom éles 
elválása) került át, mely a történeti vizsgálódások próbáját semmiképp nem állja ki.

Tóth Zoltán elemzéseiben (1991a; 1991Ú) a magyar rendiség társadalmi beágya
zottságának problémáival foglalkozott. Történeti tanulmányaiban amellett érvelt, 
hogy a magyar rendiség jogilag is rögzítettnek tekinthető, és nemcsak a késői feu
dalizmus korában, hanem az azt követő időszakban is. Tóth szerint a közjogilag is 
megjelenő rendiség olyan tartós struktúraeleme a magyar társadalomnak, amely 
korunk társadalomszerkezetére is befolyással van. A 19-20. századi modernizáció, 
iparosodás, polgárosodás a rendi keretek között ment végbe, nem alakította át a 
magyar társadalom rendies szerveződését. Tóth szerint a kilencvenes évek elejének 
szociológiai kutatási eredményeiből is kiolvashatók arra utaló jelek, hogy a magyar 
társadalom a szocialista időszak alatt is megőrizte, átmentette rendies jellegét, s így 
a társadalomszerkezetet vizsgálva az osztály jellegű megközelítések helyett érdekes 
lehet a társadalmi rendek, a „hierarchiákban gondolkodó, a különbségeket erkölcsi
leg minősített közösségekből származtató és a leszármazási rendszerrel szabályozó, 
minden társadalmi helyváltoztatást rítusokkal érvényesítő rendi társadalom
felfogás” továbbélésének elemzésére koncentrálni (Tóth 1991Ú: 123).

Halmos Károly (1991; 1993) hozzászólása érdekes történeti problémára, a 
„polgár”, „polgárosodás” szavak történetének feltárására irányul. 19-20. századi 
enciklopédiák és lexikonok szócikkeinek elemzése alapján kimutatja, hogy a 
„polgár” a korai és kései „osztályharcos” gondolatvilág cikkelye, a liberális világ 
jöttével megy és mentével jön. A kilencvenes évek elején, épp az osztályharcos 
megközelítés divatja múlttá válásával ismét lekerülőben van a napirendről.

Ugyancsak fontos észrevétele, hogy a polgárosodás és civilizáció az elemzett 
művekben egymást helyettesítő fogalmakként szerepelnek, és ez a mind egyeteme
sebbé és elvontabbá váló jelentés rendkívüli mértékben megterheli, sok jelentésűvé 
és ebből fakadóan nehezen operacionalizálhatóvá teszi a polgárosodás fogalmát.

Halmos ugyanakkor a szócikk-elemzés tanulságai között említi, hogy a 
politikacentrikus történeti korszakolás (1848; 1867; 1918) mellett a társadalmi fo
lyamatok elemzésekor releváns lehet a gazdaságtörténészek által használt korszako
lás is (1873; 1931).
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A polgárosodás-vita történész résztvevői között az egyik legmarkánsabb állás
pontot Vári András fejtette ki. Munkájában fellelhetők olyan motívumok, melyek 
azt sejtetik, hogy az elsősorban fogalmi tisztázásra vállalkozó dolgozat Szelényi 
polgárosodás-elméletét vitatja.

Vári (1991) tanulmánya első részében amellett érvel, hogy a kapitalista gazdasá
got működtető tőketulajdonos, illetve menedzser osztály/réteg létrejötte nem előfel
tétele a kapitalista gazdaság működésének. Sem a marxista, sem a neoklasszikus 
közgazdasági iskola nem tartotta ezt előfeltételnek. Schumpeter volt az első, aki a 
termelési eszközök újszerű kombinációját, döntő fontosságú gazdasági funkcióként, 
egy bizonyos, tartalmi vonatkozásban is meghatározott személyi körhöz, a vállalko
zóhoz kötötte. Ugyanakkor már Schumpeter is utalt arra, hogy az új kombinációk 
megvalósítása egyszeri aktus, vállalkozónak lenni tehát nem hivatás és nem is tar
tós állapot, ennélfogva a vállalkozók nem alkotnak technikai értelemben vett osz
tályt, mint például a földbirtokosok vagy tőkések. Mindezek alapján Vári hibás 
gondolkodásnak tartja, ha valaki a kapitalista gazdaságra való átállást, illetve azon 
belül kulcsfontosságú funkciók betöltését egy „vállalkozói” osztálynak vagy réteg
nek mint társadalmi csoportalakzatnak adott kedvezményekhez köti.

Amit Vári a piacrendszer bizonyos szintjének kiépüléséhez -  történészi tapaszta
latai alapján -  elengedhetetlennek lát, az sokkal inkább a jogállamiság, semmint a 
polgári demokrácia politikai intézményrendszere.

Vári azt is fontosnak tartja megállapítani, hogy a társadalomtörténeti irodalom 
egyik legjobban feltárt területén, a polgári kultúra új formáinak vizsgálatában a 
kutatók nem a vállalkozóknak, hanem a Bildungsb ürgercknck tulajdonítják a pol
gári kultúra intézményeinek, formáinak létrehozását és „működtetését”. E csoport 
az 1990-es évek elejének Magyarországán leginkább az értelmiségnek és az állami 
adminisztrációnak feleltethető meg, vagyis a polgári kultúra megalapozását sokkal 
inkább tőlük, semmint a vállalkozói csoportoktól lehet várni.

A redisztribúciót illetően Vári egyrészt amellett érvel, hogy Polányi Károly 
meglehetősen tisztázatlanul hagyta, mit ért redisztribúción, s ez a fogalmi tisztázat
lanság reflektálatlanul maradt a redisztribúciót fogalmi keretként alkalmazó szocio
lógusok körében. Másrészt a tervutasításos gazdaság kontextusában sem tartja meg
engedhetőnek az átcsoportosítások és áramlások tárgyainak és alanyainak mozgása
ik puszta irányával való jellemzését.

összefoglalásképpen megállapítja, hogy fogalmi csúsztatás lenne a piacrendszer 
kiépülését polgárosodásként értelmezni, ehelyett más, pontosabban definiált fogal
mak segítségével kellene a felmerült jelenkori problémákra válaszokat találni.

A vita történész hozzászólói két momentumot hangsúlyoztak a polgárosodás 
kapcsán. Egyrészt a társadalomtörténet és a politikatörténet eltérő korszakhatárait, 
egyszersmind felhívták a figyelmet arra is, hogy a hazai társadalom átalakulási fo
lyamatai és a politikai kurzusok váltakozó rendje között van ugyan kapcsolat, ám 
annak jelentőségét nem szabad eltúlozni. Másrészt kiemelésre érdemes vizsgálati 
terepnek ajánlották a rendi társadalom, a rendies társadalomszerveződési minták
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továbbélésének, illetve a megszüntetésükre irányuló „osztályharcos” (azaz a társa
dalmat osztályelven átalakítani kívánó) törekvéseknek az egymásra hatását.

Szelényi polgárosodás-elméletére reflektáló vélemények

Szelényi Iván szocialista polgárosodásról írt könyve tekinthető egyrészt a nyolcva
nas években a mezőgazdasági kistermelésről született írások összefoglalásának és a 
magyar társadalom osztályszerkezetére vonatkozó elmélet megalkotásának, de te
kinthető a polgárosodásról szóló vita ösztönzőjének is.

Az MSZT Faluszociológiai Szakosztálya által szervezett 1989-es vita anyaga a 
Századvég 1991-es évfolyamának 2-3. számában jelent meg Sasfi Csaba szerkeszté
sében, a Szelényi Iván kutatói munkásságának eredményeit értékelő vita anyaga 
pedig a Replika 1990-es évfolyamának 2. számában, Gábor Kálmán szerkesztésé
ben. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a két vitában részt vett szociológusok
nak a polgárosodással kapcsolatos főbb megállapításait.

Laki László Szelényi „két társadalom”, „két gazdaság” kifejezéseit találó metafo
rának tartja ugyan, de teljesen alkalmatlannak a hazai társadalmi és gazdasági vi
szonyok leírására (Laki 1991: 185). Úgy véli, hogy a második gazdaság léte és mű
ködése csak az első gazdaság figyelembevételével érthető meg.

Laki szerint a negyvenes évek végén, ötvenes évek elején végrehajtott államosí
tások egy történetileg megkettőzött gazdaságszerkezet államosítását jelentették, 
mivel mind a nemzetközi piacokra magas szinten termelő gazdasági egységek, 
mind pedig a zömében a naturálgazdálkodás logikája szerint újratermelődő falusi
paraszti gazdaság állami tulajdonba kerültek. Az államosítás és a redisztributív 
gazdasági rendszer adminisztratív kiépítése nem oldotta meg a hazai gazdaság tő
keszegénységéből fakadó problémákat; a gazdaság termelékenysége, műszaki 
szintje és eltartóképessége nem javult és nem vált egy csapásra olyan fejletté, hogy 
biztosíthatta volna a bérmunkássá váló lakosság megélhetését kizárólag a munkavi
szonyból származó bérekből. Az erőltetett iparosításhoz szükséges tőkét a gazdaság 
más ágazataiból (pl. éppen a mezőgazdaságból) vonták el, ennélfogva az államosí
tást követő időszakban még csökkent is az életszínvonal. Laki szerint, a társadalmi 
elégedetlenséget enyhítendő, az állam a lakosság kezelésében hagyott olyan eszkö
zöket és lehetőségeket (pl. háztáji illetményföld), amelyek segítségével az megélhe
tési szintjét stabilizálni tudta. Az ily módon, az első gazdaság teljesítőképességének 
alacsony szintje miatt kialakuló második gazdaság hozzájárult egyrészt a 
redisztributív rendszer működőképességének fenntartásához, másrészt az állam 
pótlólagos forrásokhoz is jutott a mezőgazdasági értékesítési árak állami kontrollja, 
lefölözése révén.

A második gazdaság legkiterjedtebb szektorát, az őstermelést a naturális ügyle
tek és az önellátás, valamint alacsony műszaki színvonal, gyenge termelékenység 
jellemezték, vagyis nem a kifejlett áru- és pénzviszonyok dominanciája. Ennek
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alapján Laki kétségbe vonja, hogy ez a szféra ebben a formában alkalmas lenne egy 
történeti léptékű fejlődési alternatíva, a polgárosodás kihordására. Mint ttja: 
„...nem hiszek abban, hogy hazánk csupán önerőre és a »második gazdaság« 
«szocialista polgárosodására« építve képes lesz felzárkózni a gazdaságilag fejlett 
világhoz” (Laki 1991: 192).

Harcsa István (1991) hozzászólásában azt vizsgálja, hogy milyen jellegű a kap
csolat a második gazdaság és a polgárosodás között. A szocialista második gazda
ság gerincét a túlmunka jelentette, és kezdetben a legfőbb funkciója a jövedelem
kiegészítés volt, majd a későbbiekben egyre inkább a megélhetés meghatározó for
májává vált, azaz „az e szektorban tevékenykedőket alapvetően a túlélés és egy le- 
bomló modell változó viszonyaihoz való alkalmazkodás törvényszerűségei vezették” 
(Harcsa 1991: 179). A megélhetési kényszerekből fakadó túlélési stratégiák azon
ban Harcsa szerint nem a polgárosodást, legfeljebb csak az előfeltételeit jelentik. 
Igaz ugyan, hogy a második gazdaság mint a sztálinista modellre adott egyfajta 
„negatív válasz” hozzájárult a kommunista rendszer megdöntéséhez, ezzel azonban 
csak a polgárosodás előfeltételeit teremtette meg, nem pedig a polgárosodás elő
képét.

Lengyel György a Replika című folyóirat szervezte vitában fejtette ki álláspontját 
(1990: 54-58) Szelényi könyvéről.

Lengyel három ponton érzi hiányosnak, kiegészitendőnek Szelényi elméletét. 
Egyrészt csúsztatásnak tartja, hogy Szelényi elemzése néha a családi mezőgazda- 
sági termelést tekinti tárgyának, máskor pedig a mezőgazdasági háztartások kagy
lóhéjában kialakuló családi vállalkozásokat. A vállalkozó fogalmának definíciójá
hoz kapcsolja másik kritikai jellegű észrevételét. Lengyel szerint Szelényi oly mér
tékben kiterjeszti a vállalkozó fogalmát, hogy még az önállóságot sem köti ki, hi
szen a részmunkaidős családi vállalkozások egy része is beleillik koncepciójába. így 
a vállalkozó klasszikusnak számító schumpeteri, gerschenkroni definícióiban felso
rolt ismérvek csupán egy része alkalmazható Szelényi vállalkozójára.

Lengyel harmadik megjegyzése Szelényi „csendes forradalom” elképzelésére vo
natkozik, amely a vállalkozó vidéki középosztályt tekinti a változások hordozójá
nak, és ezzel elfedi az elit reformszárnya és a marginális értelmiség jelentős hozzá
járulását a nyolcvanas évek végi változásokhoz.

Kovách Imre szerint (1990; 1991) a redisztributív gazdasági modell „vegytiszta” 
formában még az ötvenes-hatvanas évek Magyarországán sem valósult meg. A 
háztartások több forrásból való jövedelemszerzési stratégiája, a pluriaktivitás nem a 
hatvanas években, a „sztálini” modell lebomlásával jelent meg, hanem azt megelő
zően is, jellemző megélhetési stratégiaként, a magyar társadalomban jelen volt. A 
magyar társadalom tartós strukturális sajátosságainak megértéséhez nem elégséges 
a gazdasági rendszeren nyugvó osztályszerkezet vizsgálata, hanem több szempontú 
és több dimenziós elemzések szükségesek.

Hankiss Elemér a Replika által szervezett vitában (1991: 63-68) amellett érvelt, 
hogy a Szelényi-féle kispolgárosodás falusi és városi áramlata a nyolcvanas évek
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végén már-már elakadt, s a nagyburzsoázia és az új politikai osztály tört az élre. Az 
új nagyburzsoázia a volt pártoligarchia és a központi állami bürokrácia fiatalabb 
nemzedékeinek legdinamikusabb tagjaiból, a vállalati és szövetkezeti menedzserek 
és vezető szakkáderek vállalkozó szellemű tagjaiból, valamint a magukat saját ere
jükből felverekedő közép- és majdani nagyvállalkozókból rekrutálódik. Az új politi
kai elit tagjai pedig a jobb módú, közép- vagy magas foglalkozási státuszú, viszony
lag magasabb műveltségű rétegekből kerülnek ki.

Hankiss szerint a rendszerváltás során az új gazdasági és politikai elitpozíciókat 
nem a szocialista polgárosodás főhősei szerzik meg -  nem közülük rekrutálódik a 
magyar polgárság, hanem a korábbi káderek, vállalkozók, értelmiségiek polgárrá 
váló köreiből.

A polgárosodás-vita: Szelényi és vitapartnerei

A polgárosodás-vita irodalmának elképzelhető a fentiektől eltérő olvasata is. 
Szelényi polgárosodás-elmélete, a szocialista vállalkozókról írt könyve amerikai 
megjelenését követően Szelényi többet tartózkodott Magyarországon és a hazai tár
sadalomtudományi közéletben is aktívabban vett részt. Mind a Replika-vitának, 
mind pedig az MSZT Faluszociológiai Szakosztálya vitájának középpontjában -  
kimondva-kimondatlanul -  Szelényi polgárosodás-elmélete állt. A következő idő
szakban a polgárosodás témakörében született írások magukon viselik Szelényi vi
tára ösztönző hatását.

Ha Szelényi mondanivalójának egyes elemeit, illetve a kutatók reflexióit vizsgál
juk, akkor az alábbi vitapontokat tudjuk elkülöníteni:

redisztribúció —> Vári
Erdei Ferenc kettős társadalom -> Benda
második gazdaság -> Laki, Harcsa
polgárosodás -> Juhász, Márkus, Kovách, Hankiss,

Szelényi polgárosodásra vonatkozó megállapításai tehát számos ponton váltottak ki 
vitát, a „szocialista polgárosodás” elmélet szinte minden eleme kritikus hozzászólá
sok tárgya lett. Ehelyütt nem feladatunk, hogy a polgárosodás és különösen a szo
cialista polgárosodás elméletét a bírálatok fényében revideáljuk, sokkal inkább azt 
kívánjuk érzékeltetni, hogy a vita és a közös fogalomkészlet kidolgozása alighogy 
megkezdődött, amikor a körülmények, úgymond, alaposan megváltoztak. A tudo
mányos vizsgálódások központi téma-orientációjában bekövetkezett változások, a

vállalkozó 
harmadik út

Halmos, Tóth, Harcsa 
—> Lengyel, Vári 
-> Laki, Hankiss, Lengyel
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rendszerváltási paradigma uralkodóvá válása meggátolta a polgárosodás fogalmi 
tisztázását.

Szelényi szocialista polgárosodás modellje a magyar társadalom struktúrájának 
új elmélete is egyben. A hazai szociológia történetében a struktúrakutatásoknak 
kiemelt jelentőségük volt, hiszen a társadalomszerkezetre irányuló vizsgálatokat 
(Hegedűs András, Ferge Zsuzsa, Kolosi Tamás, Szelényi Iván) nemigen lehetett a 
kommunista párt hivatalos ideológiájába, a „két osztály, egy réteg” felfogásba il
leszteni. A tudományos termelés működésének érdekes aspektusa, hogy a hatvanas 
évektől kezdve a struktúrakutató szociológusok milyen technikákat alkalmaztak 
annak bizonygatására, hogy egyrészt sem nem jobboldali, sem nem baloldali 
„elhajlók”, másrészt, hogy az általuk javasolt struktúramodellek a hivatalos állás
pontnál adekvátabb valóságképet adnak.

A polgárosodás-vita és a társadalmi struktúravizsgálatok, noha témakörük szá
mos gondolati ponton összeér, és éppen Szelényi volt az, aki a szocialista polgáro
sodás folyamatának struktúramódosító hatását felvázolta, a szociológiai kutatások 
két eltérő irányzatát képviselik. Hogy a társadalmistruktúra-kutatások mennyiben 
illeszkedtek a „szocialista felvilágosodás” (Hegedűs András) gondolati keretébe, és 
egyben mennyiben volt ez párbeszéd a hatalommal, arról a Replika első két számá
ban megjelent írások eligazítást adnak. A polgárosodás-vitában született írások jel
legzetessége éppen az, hogy a résztvevők szakítottak a kommunista hatalomra fi
gyelő kutatási habitussal, a szocialista időszak társadalmi változásainak leírására 
olyan szókészletet javasoltak, melyben nyoma sem volt annak, hogy illeszkedni 
kívánnának a „szocialista felvilágosodás” gondolati kereteibe.

Ezzel nem azt kívánom hangsúlyozni, hogy a polgárosodás-vita résztvevői lettek 
volna az elsők a magyar társadalomkutatók közül, akik a nyelvi, fogalmi és megkö
zelítésbeli újítások révén kiléptek a „rendszer” kínálta lehetőségek köréből (hiszen 
ezt számos kutató és teoretikus radikálisabban már korábban is megtette), hanem 
abban látom a vita jelentőségét, hogy a magyar szociológiában a kilencvenes évek 
első felében kiteljesedett (Róna-Tas Ákos megfogalmazásával élve) generáció- és 
paradigmaváltás első megjelenése, épp a „változás reprezentálása” volt.

Miért nem folytatódott a polgárosodás-vita?

Az elit-vita és a polgárosodás-vita

A Replika által szervezett vitában Lengyel György és Hankiss Elemér is részletesen 
foglalkozott Szelényi „csendes forradalom” elképzelésének hiányosságaival és a 
következtetésként megjelölt „harmadik út” program, a nemzeti középburzsoázia 
létrehozására irányuló politika tarthatatlanságával. Szelényit a „harmadik út” el
képzelésért számos ideológiai jellegű bírálat is érte (lásd Dupcsik 1994; Böröcz 
1994; Dessewffy 1996).
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Már Hankiss Elemér is utalt arra a Replika-vitában, hogy Szelényi a csendes for
radalom elképzelésével, melyben -  a szegényparasztságot illetően részben illesz
kedve Márkus meglátásaihoz -  a szocialista kisvállalkozót, részidős mezőgazdasági 
termelőt állította be a szocialista időszak főhősének, s igy a rendszerváltás kibon
takozó, lassan uralkodóvá váló narratíváival rivalizálásra képes elképzelést dolgo
zott ki.

A rivális narratívák között kell megemlítenünk a reformkommunisták, az 
MSZMP reformszámyának tevékenységét a rendszerváltás magyarázatának közép
pontjába állító elképzelést. Egy másik rivális narratíva a demokratikus ellenzék 
rendszerváltást előidéző tevékenységére koncentrál, e csoportot jelölve meg a rend
szerváltás „igazi hősének”. A rendszerváltásról napjainkban is folyó vitákat uraló 
két fenti elképzelés mellett talán érdemes a „fiatal generáció” rendszerváltásban 
szerzett érdemeit felsoroló elképzelést is felemlíteni, mely, noha nem vált domi
nánssá a rendszerváltásról folyó közbeszédben, ám egy markánsan elkülönülő szub
kultúra közegében dominánsnak tekinthető (lásd Beszélő, 1997/3).

Ha elfogadjuk Szelényi Iván (1996), Szalai Erzsébet (1994; 1995) és Hankiss 
Elemér (1989; 1991) a gazdasági és politikai elit összetételének változásáról utóbbi 
években tett -  számos pontban eltérő -  kijelentéseit, akkor érthetővé válik, hogy a 
reformkommunisták és a demokratikus ellenzék rendszerváltásban játszott szerepét 
kiemelő teoretikusok mellett a „csendes forradalom” elképzelése miért nem tudott 
uralkodó elképzeléssé válni a szocialista időszakról, illetve annak utolsó éveiről 
szóló vitákban.

Noha Szelényi „csendes forradalom” elképzelése mintegy tálcán kínálta azt a 
narratívát, mely alkalmas lett volna a politikai irányzatok közötti csaták szellemi 
fegyveréül, befogadó közeg hiányában nem tudta betölteni azt a szerepet, mely po
tenciálisan az elképzelésben rejlett.

Napjaink szociológiai kutatásaiban talán a szociális ellátórendszerek reformjához 
kötődő vizsgálódások és az elitelemzések jelentik azokat a főbb csomópontokat, 
ahol több kutatói csoport együttműködése, egymásra reflektálása is megfigyelhető. 
A menedzserizmusról, a technokráciáról, az új politokráciáról, a bankárokról szüle
tett írások sajátos módon napi hírértékkel is rendelkeznek, azaz -  legalábbis a rádi
ós, televíziós és újságszerkesztők számára -  fontos témaként, szellemi izgalomként, 
a „titok feltárásaként” jelennek meg. Napjaink főszereplőjévé -  a háztájizó vidéki
ek, majd a „makkoscipős, zöldzakós, fehérzoknis” vállalkozók után -  a menedzse
rek és bankárok váltak.

M iért csitult el a polgárosodás-vita?

A polgárosodás-vitában -  a fentiekben vázolt okokból -  elsősorban (falu)szocioló- 
gusok és történészek vettek részt. Maga a megérteni, elemezni kívánt jelenség a 
szocialista időszakhoz, illetve azok számára, akik a polgárosodást hosszabb törté
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neti folyamatnak tekintették, egészen a múlt század elejétől kezdődő társadalmi 
átalakuláshoz kötődött. A kilencvenes évek elején, a gyors politikai átalakulás, 
majd az ezt követő intézményi változások következtében a szocialista időszakban 
végbement társadalmi változások elemzése „akadémikus”, a jelen korban kevés 
relevanciával bíró kutatási tereppé vált. A posztkommunista tranzíciós/transz
formációs irodalom kérdésfeltevése (ti. hogyan megy végbe az átmenet/átalakulás a 
szocializmusból a kapitalizmusba) időben leszűkíti a vizsgálódás területét a nyolc
vanas évek végétől a mindenkori jelenig terjedő időszakra. Noha a „path- 
dependence”, az út-függőség hirdetői (pl Stark 1992) feltételeznek egyfajta konti
nuitást a szocialista és a posztszocialista időszak között, a megérteni kívánt társa
dalmi folyamatok zömét jelenkori, egyedülálló és kevéssé történeti jelenségként 
írják le -  illetve a történetiség csak az illusztráció eszközéül szolgál. A tudományos 
érdeklődésnek ez a változása természetesen befolyásolja a polgárosodás és kiemel
ten a szocialista polgárosodás témakörével foglalkozó kutatások sorsát: a vizsgáló
dások eredményének relevanciája jelentősen csökkent.

Ugyanakkor azt is meg kell jegyeznünk, hogy a posztkommunista tranzi- 
ció/transzformáció témakörével foglalkozó kutatók egy része a nyolcvanas évek 
végi polgárosodás-vita aktív résztvevője volt. Feltűnő viszont, hogy a történészek 
nem vesznek részt a posztkommunista átmenet/átalakulás vitában. Ez szintén azt 
bizonyítja, hogy a történészi tudás, maga a múlt (akár a szocialista, akár az azt 
megelőző) önmagában nem nyújt sok fogódzót a mai magyar társadalom átalakulá
sát elemzők számára.

A polgárosodás-kutatások népszerűségvesztésében minden bizonnyal közreját
szik a nemzetközi érdeklődésnek és egyben a kutatásfmanszirozás preferált területe
inek változása. Ha úgy tetszik, a kelet-európai országok a kilencvenes években épp 
a posztkommunista átmenet/átalakulás miatt váltak „érdekessé” a társadalomkuta
tók körében, ennek megfelelően a nemzetközi kutatási kooperációkban is (legyen az 
akár közös kutatás, akár konferencia-részvétel) e problémakör került a vizsgálódá
sok középpontjába (részletesebben a Replika 1996. évi angol nyelvű különszámának 
tanulmányai foglalkoznak e kérdéskörrel).

A társadalomtörténészek arra figyelmeztetnek, hogy a hazai társadalom történe
tének korszakhatárai eltérnek a politikatörténetben kijelöltektől, ám a jelenkori 
szociológiai vizsgálódások -  noha a társadalomtörténetet rokon tudománynak tart
ják -  inkább hajlanak arra, hogy 1989/1990-et vízválasztónak tekintsék a magyar 
társadalom hosszú távú átalakulási folyamatában. A polgárosodás-vita -  részben -  a 
távlatos, a mindennapokban kevéssé érzékelhető változásokról szól, a vitában részt
vevők között épp „az egyik napról a másikra történő átalakulások” relevanciájának 
megkérdőjelezésében van konszenzus. Ebből a szempontból a polgárosodás-vita -  a 
hazai társadalom szerkezetének leírására alkalmazott kategóriakészlet újdonsága 
mellett -  szintén paradigmatikus fordulatként értékelhető, noha e fordulat 1991-et 
követően nem e vita folytatásában teljesedett ki.
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MŰHELY

Vicsek Lilla

CIGÁNYKÉP A MAGYAR SAJTÓBAN 
(1995. március-június)*

Bevezetés

Hazánkban hosszú idő óta a legtöbb előítélet a cigányságot sújtja. Minden vizsgálat 
megerősíti, hogy a különböző kisebbségek közül velük szemben a leginkább elutasí- 
tóak, távolságtartóak az emberek. Ilyen ellenséges társadalmi légkörben kiemelkedő 
jelentősége van annak, hogy milyen képet alakít ki a média a cigányokról. Vissza
tükrözi-e a társadalom negatív sztereotipiáit, vagy közreműködik az előítéletek le
rombolásában? Egysíkú vagy differenciált képet mutat a hazai cigányságról? Első
sorban eredményeket vagy problémákat közöl velük kapcsolatban? A helyzet meg
változtathatóságát vagy kilátástalanságát, reménytelenségét sugallja? Foglalkozik-e 
egyáltalán eleget a témával? Felelősségteljesen, felkészülten ír-e a cigányságról? 
Feltárja-e az összefüggéseket, a bonyolult ok-okozati kapcsolatokat?

Napjaink fontos kérdései ezek. Hazánk társadalmának jövőjét nagymértékben 
befolyásolja, hogy milyen formában tudja kezelni a „cigánykérdést”. Ennek lénye
ges eleme a cigány-nem cigány lakosság közötti feszült viszony enyhítése, és ebben 
játszhatna pozitív szerepet a média. Ezért tartottam fontosnak tanulmányozni a 
média egyik alrendszere, az írott sajtó által sugallt cigányképet.

Magyarországon eddig két kutatás vizsgálta tartalomelemzéssel a sajtó cigány
képét. Lendvay Judit (1977) tíz év terméséből 334 cikket elemzett az 1970-es évek
ben, Hegedűs T. András (1987) pedig 1985-1986-ban megjelent 232 cikket. Jelen 
vizsgálatunk anyagát a romákról 1995 márciusa és júniusa között országos napila
pokban megjelent 339 cikk alkotja. A rendszerváltás óta többszörösére nőtt a ci
gánysággal foglalkozó cikkek száma, így annak ellenére, hogy feldolgozott anya
gom jóval rövidebb időszakra és kevesebb újságra korlátozódott, mégis nagyobb 
elemszámú, mint a két korábbi kutatásé.

Vizsgálati anyagom cikkei a hazai cigányság számára kiemelkedő jelentőségű 
esemény körüli időszakból származnak: az országos cigány kisebbségi önkormány
zat megválasztására gondolok. A dolgozatban kiemelten foglalkozom a választás 
témakörével, cigány szereplőivel. Vajon a problémák vagy az eredmények domi- 
nálnak-e a témával kapcsolatban? A választás cigány szereplőit pozitív vagy negatív

A tanulmány alapjául szolgáló kutatás a „Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbsége
kért” Közalapítvány támogatásával készült. Ezúton mondok köszönetét Gyenei Mártának és 
Kovács Évának értékes tanácsaikért és segítségükért.
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szerepben mutatják be? Többek között ezekre a kérdésekre kísérelek meg választ 
adni tanulmányomban.

Dolgozatomhoz az 1995. március 1-je és június 30.-a között a cigánysággal kap
csolatosan megjelent, a Mahir Observer által a magyar országos napilapokból1 ki
gyűjtött és a Cigány Módszertani Központ által tárolt cikkeket használtam fel, ki
egészítve a Pressdok sajtófigyelő által kiválasztott cikkekkel. E két forrás alapján 
úgy vélem, hogy vizsgálati anyagom tartalmazza az országos napilapokban a ci
gányságról ebben az időszakban megjelent cikkek döntő többségét. A tartalomelem
zés módszertanára épülő kódutasítások alapján megkíséreltem feltérképezni, hogy 
mi jellemzi a cigányságról kialakult képet a magyar sajtóban az Országos Cigány 
Önkormányzat megválasztásának időszakában, miként jellemzik az egyes cigány 
származású szereplőket, a különböző cigány csoportosulásokat és a cigányság egé
szét. Vizsgálom a cikkek íróinak viszonyulását a romákhoz, a cikkek témáit és 
probléma-, illetve eredmény-orientáltságukat2. Tanulmányomnak nem célja a sajtó
ban megjelentek szembesítése a „valósággal”, a tényekkel, pusztán a sajtó cigány
képének feltárására szorítkozom.

Ami a kiválasztott periódust illeti, nem azt vizsgáltam, hogyan mutatták be a ci
gány kisebbségi önkormányzati választást a sajtóban, hanem azt, hogy ebben az 
időszakban miket írtak (bármilyen témában) a cigánysággal kapcsolatban. Az ön- 
kormányzati választásokkal kapcsolatos cikkek elemzését későbbre tervezem.

A cikkek általános jellemzői

Az országos napilapokban 1995 márciusa és júniusa között a cigánysággal kapcso
latban -  a két sajtófigyelő adatbázis alapján -  339 cikk jelent meg. Ez egyszerre sok 
is és kevés is. Sok, ha az előző rendszerben megjelent cikkek számával hasonlítjuk 
össze (egy 1976-os vizsgálat nyolc év alatt nem talált ennyi velük foglalkozó cikket 
az országos és helyi napilapokban [Lendvay 1977], és 1985 és 1986 folyamán is 
összesen 232 cikk jelent meg az egész magyar sajtóban e témakörben [Hegedűs 
1987]) . Kevés viszont, ha a téma fontosságára gondolunk és arra, hogy mivel a 
napilapok egy-egy számában kb. 100 cikk található, ez a 339 cikk „elférne” egyet
len újság négy számában.

A 339 cikk közül a legtöbb áprilisban jelent meg, az Országos Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat megválasztásának havában. A legtöbb cikk -  62 -  a Magyar Nem
zetben látott napvilágot, a legkevesebb -  2 -  a Világgazdaságban. A legnagyobb 
teljedelemben a Népszabadság, a Magyar Hírlap és a Magyar Nemzet foglalkozott 
a témával. Ha 30 karaktert veszünk egy sornak, akkor a 12 vizsgált újságban egy 
cikk átlagos terjedelme 56 sor volt (lásd Függelék 1. táblázat).

A cikkek rövidsége miatt ritkán volt mód a téma alapos, több szempontú, elemző 
bemutatására. A cikkek több mint kétharmada puszta hír. Egyetértünk Hegedűs T. 
Andrással (1987), aki szerint ez a téma bagatellizálását jelenti. Rendkívül kevés 
volt a tudományos írások száma, mindössze négy fordult elő az elemzett cikkek 
között, pedig a szakértők írásainak szerepük lehetne a tévhitek eloszlatásában. Az 
olvasók többsége ezek hiányában maga kénytelen összefüggéseket keresni és értel
mezni, tágabb keretbe foglalni a rövid, felszínes hírek tartalmát. Ez pedig veszélye
ket rejt magában. Ha például előítéletes emberek magas roma munkanélküliségi 
arányról olvasnak minden magyarázat nélkül, ez megerősítheti őket abban a hitük
ben, hogy a cigányok munkakerülők. A riportok, interjúk 12,7 százalékos arányát is
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kevésnek tartjuk, hiszen e műfaj keretein belül nyílik a legtöbb lehetőség egyes ci
gány személyek és csoportok életének, illetve nézeteinek az emberközelibb és rész
letesebb bemutatására, esetleges érzelmi azonosulás kiváltására.

A cikkek egyéni és csoportos cigány szereplői

Először az egyéni cigány szereplőkről, majd a különböző roma csoportosulásokról 
szóló cikkeket tekintem át. 184 cikkben fordult elő roma egyénileg jellemezve. Ami 
a 344 szereplő nemek szerinti megoszlását illeti, az arányok nem meglepőek. Azok 
között a szereplők között, akikről kiderült a nem, 86 százalék volt a férfiak aránya. 
A női szereplők nagy része „véletlenül” került a hírekbe, nem azért, mert ők tettek 
valami érdemlegeset, hanem gyakran azért, mert valaminek az elszenvedői voltak 
(pl. robbantás áldozata). A közéleti szereplők körében még kisebb volt a nők ará
nya.

A szereplők nemére az esetek majdnem 90 százalékában történt utalás, a korxik 
viszont a cikkek több mint 80 százalékából nem derül ki. Azon szereplők körében, 
akiknek kiderült a kora, 44 százalékot képviseltek a fiatalok, 30 százalékot a kis
gyermekek, 14 százalékot az idősek és 11 százalékot a középkorúak. Azok a szerep
lők, akiknek nem említették a korát, feltételezhetően szinte mindannyian középko
rúak. A cikkekben a kisgyerekek leggyakrabban mint áldozatok jelentek meg, és 
pozitívan viszonyultak hozzájuk a szerzők. Ez azonban nem feltétlenül jelent az 
egész cigányságra kiterjedő clőítéletmentes attitűdöt, hiszen ilyenkor előfordul, 
hogy a cigány felnőtteket marasztalják el, azért, mert gyereküket „nem nevelik 
megfelelően”. Az egyik elemzett cikkben (14), amely az akkumulátorozásról (az 
akkumulátorból való életveszélyes ólomnyerésről) szól, egyfelől megjelennek a gye
rekek mint áldozatok, másfelől a szülők mint illegális, szabálytalan tevékenységet 
végzők, akik „jó pénzért ” el tudták adni az ólmot. Az összefüggések, okok, körül
mények (hogy vajon a felnőttek miért végezték ezt a munkát, volt-e lehetőségük 
más módon pénzt keresni, tudtak-e arról, hogy ez mennyire veszélyes, stb.) bemuta
tása, mint a legtöbb cikkben, itt is elmarad. Ez a fajta, paternalista, lekezelő viszo
nyulás az idős cigányok megítélésénél válik ismét pozitívvá, hiszen rajtuk éppúgy 
lehet „szánakozni”, mint a gyerekeken.

Az egyéni szereplők anyagi helyzetéi 25 cikkben említették egyértelműen, 21 
esetben a szegénységükről, négy esetben pedig kirívó (több esetben bűnözéssel szer
zett) gazdagságukról számoltak be a cikkek. A sajtó által láttatott cigánykép ezek 
szerint a következő: sok szegény cigány, nem létező középosztály, és kevés kirívó
an, „természetellenesen” gazdag roma. Az egyik gazdag romáról szóló cikk fősze
replője Farkas János vállalkozó és egyben „cigánykirály”, akit többek között 
„ csalással, adócsalással és zsarolással vádolnak ”, és aki a félmillió koronás óva
dék kifizetése után „csodálatos, vadonatúj BMW-jével újra feltűnt" Rimaszomba
ton (28). Tehát a cigányok szegény vagy gazdag volta egyaránt problematikus.

A cikkek majdnem kétharmadában említik az egyéni cigány szereplők foglalko
zásai, tisztségéi. Az említések háromnegyedében a szereplő kisebbségi önkormány
zati képviselő, illetve cigány szervezet vezető tisztségviselője. Ezt a nagy arányt 
részben az indokolta, hogy az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat megvá
lasztása a megfigyelési időszakra esett. Ők egyfelől pozitívan jelennek meg mint 
tisztséget betöltő személyek. Anyagi helyzet ükcUegyszer sem jellemzik rossznak, 
deviáns viselkedésről is ritkán olvashatunk velük kapcsolatban. Másfelől negatív
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képet festenek róluk mint gyakran egymás ellen küzdő, az egység helyett saját sze
mélyes ambícióikat, önös érdekeiket követő, esetleg indulatos politikusokról (lásd 
Függelék 2. táblázat).

A közéleti cigány szereplőket a sajtó egyfajta etnikai gettóba szorítva láttatja. 
Velük kapcsolatban Hegedűs T. András (1987) már 1985-1986-os vizsgálata során 
megállapította, hogy a sajtó által bemutatott közéletben a cigányok szerepe többnyi
re a cigány érdekvédelmi és kulturális szervezetekre koncentrálódik a cikkek alap
ján, és csak mintegy 40 százalékuk tagja egyéb szervezeteknek. Nos, mára ez az 
arány is sokat romlott: a roma egyéni szereplők mindössze 5,2 százaléka tagja va
lamilyen nem cigány szervezetnek. Ezen szereplők egy kivétellel ugyan nem cigány 
szervezet tagjai, de kisebbségi feladatkörük van. A 194 roma közéleti szereplőből 
mindössze egyetlen fő nem kisebbségi feladatkört látott el nem cigány szervezet 
tagjaként: Pisont István, aki a Kispest-Honvéd válogatott játékosa. Azonban ő is a 
magyar romaválogatottal kapcsolatban került szóba (lásd Függelék 3. táblázat).

Az említett nem politikai foglalkozások összességét száz százaléknak véve, 
szembeötlő a művészek, zenészek nagy aránya: 34,5 százalék. Velük kapcsolatban 
ritkán említenek problémákat, annál több pozitív tulajdonságot. Például a Gipsy 
Kings együttes koncertjén „tombolt a nagyérdemű és táncra perdült... Nina Corti 
flamencotáncos valósággal elkápráztatta az egybegyűlteket” (24)', Bangó Margit 
cigánydal-énekesnőnek „hét nagylemeze és két CD-je készült” (18), és szintén nagy 
sikerei vannak; Balogh Béla „egyedülálló tehetség”, „született művész”, 
„utánozhatatlan”, „kultúráját páratlan szerénységgel és odaadással képviselte” 
(21). A cikkek nem cigány szereplői és a cikk írója is gyakran pozitívan vélekedik 
róluk, de lehet, hogy ez csak a felszín -  mint, ahogy azt Hegedűs T. András (1987) 
egyik tanulmányában is kifejti -, hiszen valójában előfordulhat, hogy mögötte előí
téletes gondolkodás rejlik, amely a cigányság számára a „méltó helyet” a fizikai 
teljesítmények terén (nem pedig a szellemi dolgokban) jelöli ki. Hegedűs azt írja, 
hogy külföldön a színes bőrűek számára a sport jelenti ezt a helyet, itthon pedig a 
cigányságnak a zene. Vannak, akik a zenész cigányokat szinte külön népcsoport
ként kezelik, például egy szélsőségesen rasszista egyén, akivel kérdőíves-inteijút 
készítettem, kijelentette, hogy bár szerinte a cigányokat meg kellene semmisíteni, a 
zenész cigányok megmaradhatnának az országban, mert ők „mások”. Tehát a ci
gány zenészek elismerése párosulhat szélsőséges cigánygyűlölettel is, éppen ezért, 
hiába jelenik meg pozitív kép a sajtóban a cigány zenészekről, ez sokszor nem vál
toztat a nem zenész cigányokról alkotott negatív képen.

Magyarországon is megjelenni látszik a cigányság számára a sport, mint olyan 
foglalatosság, amelyben sikeresek és elfogadottak lehetnek. Az egyéni, nem politi
kai szereplők majdnem 8 százalékát a tavaly megalakult roma futballválogatott 
tagjai teszik ki.

Ami a különböző cigány csoportosulásokai illeti, közöttük legnagyobb arányban 
szervezetek tagjai és kisebbségi képviselők voltak (43%). Ezután a magyarországi 
cigányság egésze mint csoport fordult elő leggyakrabban (10%). Ezt követte az 
egyes megyék, falvak, városok cigány lakossága, a politikai célból összegyűltek 
tömege, majd pedig az egy perben részt vevő vádlottak, illetve közös börtönben ülő 
rabok előfordulási gyakorisága.

Tekintsük most át az elemzett cigány csoportok tagjainak foglalkoztatottsági 
helyzetét. A csoportok között nagy arányban (21%) fordulnak elő olyanok, akiknek 
nincs állásuk, tisztségük, és nem is dolgoznak; az ebbe a csoportba tartozók teszik 
ki a nem politikai szereplők majdnem kétharmadát. Összevetve ezt a sajtóban
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1985-1986-ban bemutatott helyzettel, láthatjuk, hogy radikálisan megnőtt azok 
aránya, akik nem dolgoznak: akkor a cigány szereplőknek -  akiknek említették 
foglalkoztatottságát -  csupán 2,7 százalékáról írták azt, hogy nem dolgoznak. 
Szinte egyetlen cikk sem helyezi el összefüggéseiben a munkanélküliség témakörét.

A nem kisebbségi önkormányzati képviselők körében, azok esetében, akiknél 
említik a megélhetési forrást, a csoportok több mint egyharmadának tagjai főkép
pen segélyekből és családi pótlékból élnek, közel egyhatoduk pedig lopásból, sik
kasztásból vagy feketepiaci árusításból. Azt, hogy guberálásból tartják fenn magu
kat, több csoportnál említették, mint ahánynál azt, hogy tagjainak állandó állásuk 
van, és így fizetésük az egyik fő megélhetési forrásuk. Ez utóbbi csoportoknak 
majdnem a felét cigány szervezetben vezető tisztséget betöltők alkotják. A cikkek 
majdnem annyi olyan csoportról tudósítanak, amelynek tagjai börtönben vannak, 
mint olyanról, amelyben a tagok többségének állandó állása van.

A cigányság némely tartósan állás nélkül maradt, nyomorban élő csoportjainak 
újfajta túlélési technikáiról is beszámolnak a cikkek: akkumulátorozásról, guberá
lásról, koldulásról, feketepiaci árusításról, csigaszedésről, dögkútról származó hús 
evéséről, lakásfoglalásról stb. Több riport bemutatja e csoportok helyzetét, és 
megállapítja, hogy lényegében nincs más választási lehetőségük az ott élő romák
nak. Más cikkek egy része e tevékenységek deviáns, sőt esetleg illegális voltára 
helyezi a hangsúlyt. Egyik-másik cikk részletesen leírja a bemutatott roma csoport 
tagjainak nyomorúságos lakhelyét, szegényes, ütött-kopott öltözetüket, kilátástalan 
helyzetüket. Két riport (3, 4) a csigát szedő Orsós Sándorról szól. Orsós 
Alsószentmártonban lakik. Ebben a faluban a helyi önkormányzat annyira eladóso
dott, hogy a szociális segélyeket nem tudja kifizetni: Orsós például az őt megillető 
5500 forint segély helyett ezért csak havi 2000-et kap kézhez. A falubeli cigányok 
95 százalékának nincs munkája. Orsósnak „agyonfoltozott munkásnadrág és elkép
zelhetetlenül szétszakadt cipő alkotja öltözetét, amelyben kissé ügyetlenül jár, lá
bával húzza maga után a foszladozott lábbelit”. Az írásból az is kiderül, hogy ez az 
egy pár cipője van Orsósnak, ebben megy mindenhova. Lakhelye is meglehetősen 
szegényes: „a rogyásra bármikor kész épületet valaha bugyikékre meszelték a még 
megmaradt vakolatdarabkák szerint, a tető beszakadva, az ablakok töröttek, az ajtó 
kiszakadva. A kert elkerített részén szépen gondozott veteményes... A két helyiség
ből álló épület első szobájában kopott kerevet. A belső szobában döngölt földpad
ló, két ágy, sparhelt s egy lelakatolt szekrény. Az egyetlen ülőalkalmatosság egy 
szakadozott kárpitú karosszék”. A csigaszedés Alsószentmárton környékén veszé
lyes foglalatosság, mivel könnyen át lehet tévedni közben a szerb határon: Orsós 
feleségének két éve leszakította a fél lábát egy akna a határon, Orsóst magát pedig 
szerb katonák elfogták és öt napig fogságban tartották.

Több cikk foglalkozik az akkumulátorozássa): ez az akkumulátor műanyag bur
kának eltávolítását, a sav leeresztését, majd utána a cellákban és sarukban lévő 
ólom beolvasztását jelenti. Életveszélyes tevékenység, mivel ólommérgezést lehet 
kapni tőle. Egy hevesi kislány meg is halt már ennek következtében. A témát tagla
ló cikkek nagy része nem foglalkozik azzal, vajon mi késztethette a romákat az ak
kumulátorozásra. Az egyik cikk (15), amely a kislány halálával foglalkozik, azt 
állítja, hogy „jó pénzért eladható ” a beolvasztott ólom, egy másik írásból (20) kide
rül, hogy ez a „jó pénz” mindössze kilónként 25-30 forintot jelent. Ez utóbbi cikk 
egyébként felveti azok felelősségének a kérdését, akik lehetővé tették, hogy a hasz
nált akkumulátorok a szeméttelepre kerüljenek, és a szerző kifejezi megdöbbenését
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azzal kapcsolatban, hogy a hivatal csak akkor figyelt fel az akkumulátorozásra, 
amikor az már halált okozott.

Egy másik cikk (7) a tiszanánai cigányság életéről számol be: állandó munkája 
csak egy-két embernek van, „ ötvenen... még jövedelempótló támogatásra se jogo
sultak, a szociális keret háromnegyedét pedig már az év első felében szétosztot
ták”. A faluban lakó cigányok egy része rendszeresen jár a dögkútra húsért, 
„ sokuknak a szemétre dobott állati tetem az egyetlen lehetőség, hogy húshoz jussa
nak”. A döghús fogyasztása veszélyes dolog: a falu cigány lakosai közül mintegy 
50-en kaptak nemrégiben vérhasfertőzést feltételezhetően emiatt.

Az egyik olvasói levél (15) egy érdi cigány közösség életéről számol be: a 
„ cigány családok becsületes, nehéz, piszkos, poros munkával, nap mint nap, reg
geltől estig az érdi szemétlerakóhelyen guberáltak. Vasat, fémet, közértes üvegeket, 
meg használható ruhákat, cipőket meg tüzelőt, ágat, fadarabot télen”. Érdekes, 
hogy a levélíró a guberálást pozitív értékként említi, amely azt bizonyítja, hogy a 
szóban forgó cigány családok rendes, dolgos emberek.

Több cikkben megjelenik a megélhetési bűnözés fogalma. Ezekben az írásokban 
beszámolnak arról, hogy a rendszerváltás után romlott a cigányság helyzete, és 
ezért növekszik a cigány bűnözés az adott régióban.

A cikkek egyéni és csoportos szereplőiről összegzésképpen elmondhatjuk, hogy 
többségüket három típusba sorolták. Az egyik típust a nagyon szegény, nyomorgó, 
munkanélküli, segélyekből élő, különféle túlélési technikákat alkalmazó, proble
matikus csoportok alkotják, a másikat az elit: a zenészek, a táncosok, a festők és a 
focisták, akiket pozitív jelzőkkel illetnek, akiknek jó a kapcsolatuk a többségi társa
dalommal és nagyrészt eredmények kapcsolódnak hozzájuk. E két típus között he
lyezkedik el a politikai elit, amely az elektorokból, a kisebbségi önkormányzati 
képviselőkből és cigányszervezetek vezetőiből áll. Hozzájuk kevesebb probléma 
kapcsolódik, mint az első csoporthoz, de több, mint a másodikhoz. Egyfelől pozitív 
képet rajzolnak róluk mint tisztséget viselő személyekről. Anyagi helyzetüket egy
szer sem minősítik rossznak, nem említenek az ő esetükben túlélési technikákat, 
deviáns viselkedésről is ritkán számolnak be velük kapcsolatban. Másfelől negatí
van jellemzik őket, mint gyakran egymás ellen küzdő, az egységre törekvés helyett 
saját személyes ambícióikat, önös érdekeiket követő, esetleg indulatos politikusokat.

A magyarországi cigányság egészének képe a lapokban

„Magyarország egyes vidékei Bangladeshez hasonlíthatók, a cigányság katasztro
fális helyzetben van. ” „Azok, akik sem bűnözni, sem éhen halni nem akarnak, 
kénytelenek olyan túlélési technikákhoz folyamodni, amelyek sokszor ön- és közve
szélyesek. ” (6) „Ez a kisebbség az összlakosságnál sokkal rosszabb helyzetben van 
minden tekintetben: iskolázatlanabbak, jobban sújtja őket a munkanélküliség, ki
magaslóan sújtja őket a társadalmi devianciák legtöbbje. Egészségügyi szem
pontból is hátrányos helyzetűek " (9) -  írják a magyarországi cigányságról az újsá
gokban.

A lapok a hazai cigányságról mint csoportról meglehetősen egységes képet su
gallnak: a legrosszabb, leghátrányosabb, leginkább diszkriminatív helyzetben lévő, 
legszegényebb, legképzetlenebb és legnagyobb hazai kisebbségként emlegetik, 
amelyen belül nagyon nagy arányú a munkanélküliség. Még ha elfogadjuk is, hogy 
a cigányság jelentős részére nem túlzóak ezek az állítások, ilyen formában mégis
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csak leegyszerűsítőek. Ez az egységes kép a cigányságról több veszélyt is rejt magá
ban. Egyfelől eltakarja a cigány etnikum sokszínűségét. Mindössze egy cikkben 
említik például azt, hogy a hazai cigányság valójában három csoportra oszlik: a 
magyar, az oláh és a román cigányokra. Emellett arra hajlamosítanak, hogy ha ta
lálkozunk egy cigánnyal, azt várjuk el tőle, hogy hátrányos helyzetű, szegény, alul
képzett és munkanélküli legyen, és ezt az előfeltevést csak akkor vessük el, ha az 
illető már „bizonyított”. Másfelől a cigányságról mint problémahalmazról írnak, de 
nem foglalkoznak eleget azzal, hogy miért alakult ki ez a helyzet, és így a megfelelő 
összefüggések bemutatása híján a cigányságra hárul a felelősség a problémákért: ha 
csak arról írnak, hogy körükben nagyarányú a deviancia, de nem írnak az okokról, 
akkor könnyen azt feltételezi az ember, hogy ez cigány sajátosság. Ugyanakkor a 
hátrányos helyzetet hangsúlyozó cigánykép hozzásegítheti az embereket ahhoz, 
hogy felismerjék a téma fontosságát és elősegítsék helyzet javítását szolgáló tervek, 
programok kialakítását. Ez utóbbi ellen szól viszont az a tény, hogy a cikkekben 
gyakran a helyzetet reménytelenül súlyosnak, kilátástalannak mutatják, olyannyira, 
hogy már hiábavaló bármit is tenni.

Az, hogy a sajtó egységesen „sokszorosan hátrányos helyzetű cigányságról"(11) 
ír, azt sugallja, hogy cigányság = hátrányos helyzet, ez pedig így nem igaz.

A magyarországi cigányság egésze 63 cikkben jelenik meg mint szereplő. Arról, 
hogy nagy többségük miből él, 21 cikkben tesznek említést, 18 cikkben a szociális 
segélyeket és a családi pótlékot nevezik meg fő megélhetési forráskénl, két cikkben 
a guberálást, egyben pedig a bűnözést említik. Az előítéletek egy része épp a segé
lyeknek és a családi pótléknak a cigányok körében nagyszámú igénybevételéhez 
kapcsolódik, sokan úgy látják, hogy a magyar társadalom rengeteget tesz a cigá
nyokért, hiszen „eltartja őket”, sőt úgy vélik, „ezen juttatások fejében az ország egy 
s mást elvár (hat). ...Gondolják végig, mekkora áldozatot hozott értük az ország, a 
társadalom, valamit törleszteni ebből elemi kötelesség" (25). Az összefüggések 
teljesebb körű bemutatására (pl. hogy más szociális juttatásokból -  nyugdíj, közép- 
és felsőfokú oktatás, ösztöndíj stb. -  viszont kevésbé részesülnek a cigányok) nem 
vállalkoztak a cikkek szerzői.

A magyarországi cigányság foglalkoztatottságitról 16 cikkben van szó, ezek 
mindegyikében arról írnak, hogy a cigányság nagyon nagy hányada munkanélküli: 
egyes cikkek 60-70, sőt 75 százalékos munkanélküliségről írnak. Egy-két cikkben 
azt is megemlítik, hogy az előző rendszerben a cigányok többsége dolgozott. A ci
gányság anyagi helyzetével 24 cikkben foglalkoznak. Mindegyikben a cigányok 
szegénységéről írnak.

A cigányságról szóló cikkek 19 százaléka tesz említést valamilyen deviáns visel
kedésről. A cikkek 80 százalékában a problémák hangsúlyosabbak az eredmények
nél. Eredményekről többnyire az önkormányzati választásokkal foglalkozó cikkek
ben olvashatunk, amelyek nem mulasztják el hangsúlyozni, hogy a magyarországi 
cigányság számára történelmi jelentőségű eseményről van szó. A problémát az ese
tek nagy részében a cigányság rossz helyzete jelenti, és egyes problémáiért maga a 
cigányság a hibás, felelős. Ezt a tényt a velük foglalkozó cikkek több mint egyne
gyede említette. A problémák egy további részét a cigányok ellen intézett rasszista 
támadások jelentették.



146 Vicsek Lilla

A cikkek írói és viszonyulásuk a cigánysághoz

Először is azokat az eseteket tekintjük át, amikor egyértelmű volt, hogy a cikk írója 
önálló véleményt nyilvánít. Ez 91 cikknél fordult elő. Mindössze két cikknél derült 
fény az írójának roma származására, így feltételezhetjük, hogy a cikkek szerzőinek 
nagy része nem cigány származású. E cikkek több mint 90 százalékát újságíró írta. 
A szerzők között csak egy tudós, illetve szakember akadt, pedig a tudósoknak sze
repük lehetne abban, hogy objektívebb, a napi hírpolitikától mentes kép alakuljon 
ki a cigányokról. E cikkek esetében kódoltam a szerzőnek a cikk cigány szereplői
ről alkotott véleményét ötfokú skálán:

1 -  nagyrészt pozitív,
2 -  inkább pozitív, mint negatív,
3 -  kiegyenlített vagy semleges,
4 -  inkább negatív,
5 -  nagyrészt negatív.

A szerzők cigányokhoz való viszonyulásának a leggyakoribb értéke (módusza) és 
mediánja is 1 volt, ami a skála „nagyrészt pozitív” fokozatának felel meg. Ehhez 
azonban meg kell jegyeznünk, hogy a cikkírók véleményét sokszor nem lehetett 
kódolni, mivel rejtett, „finom” módszereket alkalmaztak, amelyek mögött azonban 
gyakran a cigányság negatív megítélése húzódott meg. A szerzők előítéletességét is 
meglehetősen nehéz volt kódolni, hiszen ez szubjektív kategória.3 Az önálló véle
ményt alkotó cikkírók csaknem egynegyede bizonyult valamilyen formában előíté
letesnek. A cikkíró előítéletessége az egyik legnyíltabb formában Rédey Pál (25) 
írásában jelenik meg, annak ellenére, hogy a szerző azt állítja magáról: „nincs ben
nem semminemű elfogultság, előítélet, ellenszenv a kisebbség iránt”, sőt 
„szeretettel próbálok tűnődni a téma felett”. De, mint azt Rostás Farkas György, a 
Fővárosi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke erre a cikkre reagáló olvasói 
levelében (26) írja: „ ez a »próba« sajnos szeretetlen marad”, noha Rédey még azt 
is hozzáteszi, hogy „öröm és megelégedettség lett úrrá bennem,... ha a szociális és 
egyéb vonatkozásban egy szintre emelkedtek velünk” a cigányok. Rédey szerint a 
romáknak, ennek,az „európai embertípustól némiképp elütő faj tá”-пак a „szabad 
vándorlás vérükké vált”. Bár a 19. századi romákról ír, úgy véli, hogy a helyzet 
azóta sem változott: „nem kellett adót fizetniük, dolgozniuk, s nem tudta betörni 
őket semmiféle állami rendszer. Az adófizetés és a munka kényszere mai napig el
lenük szól”. Ma is a réten heverő, nem dolgozó, vándorló hordának látja a cigányo
kat. Ezután beszámol arról, hogy a magyar társadalom milyen „emberfeletti ál
dozatokat” hozott a cigányságért, és hogy éppen ezért jogunk van „befogadó or
szág” ként egy s mást elvárni a romáktól, mégpedig azt, hogy a cigányság mint 
„vendég” Magyarországon „vendéglátójához”, a magyarokhoz igazodjon szoká
saiban, moráljában, kultúrájában és felfogásában. Bár tudja, hogy még „sok víznek 
kell lefolynia a Dunán, míg vérükké válik a magyar szokás, morál, s mindaz, ami 

jellemzi a magyar karaktert”, addig is azt kéri, hogy „legalább a hajlandóságot 
mutassák hozzá ”.

Olyan cikkek is akadtak, amelyekben a szerzők az előítéletek ellen foglaltak ál
lást.

A szerzők közül többen közvetettebb, rejtettebb módszereket alkalmaztak véle
ményük kifejezésére. A véleményközvetítő technikák a nem tudatos módszerektől a
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tudatosig, a legkifinomultabb, rejtett, kvantitatívan nem elemezhetőtől a legdur
vább, legátlátszóbb, kimutatható „taktikákig” teijednek. Először is néhány, az írá
sok címeivel kapcsolatos módszert tekintünk át.

A) A hírek műfajában elvárás a szerzővel szemben, hogy ne közölje véleményét. 
Ennek az általában az etnikai konfliktusok kapcsán alkalmazott „taktikának” a lé
nyege a következő: a cikkben a szerző semlegesen mutatta be mindkét fél állításait, 
a címmel azonban kifejezésre juttatta véleményét. Tipikus példa erre az Örkényi 
roma-rendőr konfliktusról szóló írás (22), amely az összetűzésben részt vett romák 
ellen indított eljárásról számol be (a rendőrök ellen nem indult eljárás). Az 
„Eljárás a rendőrattak áldozatai ellen” címmel a szerző annak a véleményének ad 
hangot, hogy a konfliktust a rendőrök okozták, ők támadták meg a cigányokat; a 
cikken belül aztán semlegesen bemutatta mindkét fél álláspontját.

B) Jellegzetes „taktika” a következő: a cikk maga csak nagyon kis részben fog
lalkozik a cigányokkal, a címben mégis a cigányságot emelik ki, mintegy közép
pontba állítva a cikk cigányokról szóló részét.

C) Többször előfordult, hogy a címben a cigánysággal kapcsolatos eset kevésbé 
jelentős, de annál rémisztőbbnek, feltűnőbbnek, szenzációsaidnak ható momentu
mát emelték ki. íme néhány ilyen cím: „Eszik a hattyúkat" (19) (a romániai cigá
nyok), „Cigányvért akartak” (27) (egy szkinhed-támadásról szóló beszámolóban), 
„Nádat gyömöszöltek a testébe” (2) (egy bűnügy kapcsán, amit cigányok követtek 
el), „Bujkálnak a tincse lök” (30) (a cikkből kiderült, hogy valójában nem is történt 
lincselés, csak azzal fenyegetőztek). A cím mérete is növeli a cím feltűnőségét, 
nemcsak a tartalma, hiszen kevésbé feltűnő egy kis méretű cím

Az egyes címeknél kódoltam, hogy mennyire volt túlzó, illetve szenzációkeltő a 
cím. Egy címet akkor tekintettem szenzációhajhásznak, ha a szerzője a C) pont alatt 
említett taktikát alkalmazta. Ennek alapján megállapítható, hogy a címek több mint 
négyötöde (83,2%) nem volt túlzó, 14,4 százalékuk volt némileg túlzó és 2,4 száza
lékuk nagyon túlzó, szenzációkeltő. Vizsgáltam a szenzációsnak szánt címeket új
ságok szerint is. Ennek alapján az újságokat két csoportba soroltam. Az egyikben a 
nem túlzó címek aránya 82 és 94 százalék között, a némileg túlzó címek aránya 6 és 
18 százalék közötti volt, és nem szerepelt egyetlen nagyon túlzó cím sem. Ezek a 
következők voltak: Magyar Nemzet, Népszava, Esti Hírlap, Népszabadság, Új Ma
gyarország és Magyar Hírlap. A másik csoportba azok a napilapok kerültek, ame
lyekben a nem túlzó címek aránya alig 50 százalék volt, és egyaránt előfordultak 
némileg, illetve nagyon túlzó címek is. Ebben a csoportban kapott helyet a Kurír, a 
Mai Nap és a Blikk.

Az egyes témák bemutatásánál fellelhető volt a „bolhából mamut” „taktika", 
főképp az újságok előbb említett második csoportjánál. Ez a következőket jelentette: 
a témával kapcsolatos híreket nem a fontosságuknak megfelelően mutatták be, ha
nem a lényegtelenebb részeket, többnyire nagyon rémisztő momentumokat túlhang
súlyoztak, látni valóan szenzációkeltés igényével. A Kurír például az Országos Ci
gány Önkormányzat megválasztásáról „A skinheadek is készülnek?” című cikkben 
(I) számolt be. Ebben a szerző nem méltatja a roma önkormányzat megalakulásá
nak politikai jelentőségét, nem mutatja be a választáson részt vevő csoportosuláso
kat, hanem egy esetleges cigány ellendemonstrációról ír (amit senki nem jelentett 
be, és nem is került sor rá), illetve arról, hogy „informátoraik” szerint több busznyi 
szkinhed érkezik majd a helyszínre (bár a rendőrségnek nem volt tudomása ilyen 
tervről). Egy másik tudósítás (17) az önkormányzati választásokról „A rendőrség 
felkészült" címmel jelent meg, az alcíme pedig: „Különleges intézkedések a roma
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parlament peremén ”. A cikknek kevesebb mint egyharmada foglalkozott magával a 
választással, a nagyobbik része egy esetleges szkinhed-támadás latolgatása után azt 
tárgyalta hosszasan, hogy állítólag több roma -  kihasználva, hogy a rendőrök min
den taxistól elkobozták a védelmi eszközeiket -  összerugdosott egy taxist, és hogy a 
támadók a helyszínre érkező rendőröket ismerősként üdvözölték. A cikkben ugyan
akkor azt is közük, hogy a városi rendőrkapitányság ügyeletes tisztje elmondta: 
„egyikük sem hallott a történtekről, sőt még a taxisoknál tartott elkobzásokról 
sem”. Egy másik írásban (23), amelynek „Nem várt izomtorna” a címe, a szerzők, 
bár megjegyzik, hogy „ reméljük, vaklárma az egész ”, mégis hosszan foglalkoznak 
egy állítólag tervezett roma megmozdulással, amelynek célja a szkinhedek verése 
lenne (az összes megkérdezett illetékes cáfolja a hírt). Ezekben az írásokban nagy 
szerepet játszhat az, hogy maguk az újságok, amelyekben megjelennek, eleve 
hajlanak a negatív szenzációkeltésre. Ugyanakkor nem zárható ki valami ahhoz 
hasonló indíttatás sem, amiről Hann Endre (1976) írt a rémhírek kapcsán: a rémhír 
terjesztésében a társadalmilag elutasított agresszió fejeződhet ki, és a terjesztő és a 
hallgató katartikus kielégülésben részesülhet a rémhír elmondásakor, a nem cigány 
szereplővel azonosulva. Azt is megállapította Hann, hogy a rémhír életereje és 
funkciója szempontjából csaknem lényegtelen, hogy mennyi köze van a valósághoz, 
hogy terjesztői, hallgatói elhiszik-e vagy sem.

Ha valaki nem akarja magára venni a toleránsabb közvélemény elmarasztaló 
ítéletét, nem írhat olyasmit egy cikkben, hogy általában undorodik a cigányoktól, 
ezzel szemben okkal számíthat együttérzésre, ha egy brutális bűneset kapcsán azt 
írja, hogy „rosszullét környékezett”(2) a cigány származású gyilkossal való beszél
getéskor, aki „szadista perverzitással” hajtotta végre „brutális” tettét. Azt, hogy 
ezeknek a cikkeknek közük lehet a cigányellenességhez, megerősíti az a Csongrád 
megyei cigányok helyzetét bemutató cikk (12) is, amely megállapítja, hogy bár a 
megyében nincs cigányellenes hangulat, de „ha előfordul egy súlyos bűncselek
mény, vagy gyilkosság, s ha kiderül, hogy cigány az elkövető, akkor pánikszerűen 
előtör az ellenszenv ”.

Sok esetben olyan kifinomult módszereket alkalmaztak a szerzők, hogy állásfog
lalásukat nem lehetett kvantifikálni, kódolni, mivel nem fejezték ki egyértelműen 
negatív vagy pozitív véleményüket a cigányokról. Például a szolnoki választásra 
érkező küldöttek számát értékelve egyes cikkek az alacsony részvételt hangsúlyoz
ták: „csak 1618-an érkeztek meg, ők is órákat k é s v e vagy: „vasárnap 11 órára 
várták a mintegy 2100 küldöttet a szolnoki Tiszaligeti Városi Sportcsarnokba, ám 
délután fél kettőig az ország különböző pontjairól befutó buszok mindössze 1695 
elektort hoztak”, más cikkek viszont az 1618 résztvevőt éppen az ellenkezőjeként 
értékelték. A ,ffagas részvételi arány a roma önkormányzati választáson” című 
írásban (8) például arra hívja fel a szerző a figyelmet, hogy a nagyon magas, 75 
százalékos részvételi küszöb ellenére is érvényes volt a választás. Egy másik cikk
ben pedig kiemelik, hogy „ a borús, szeles idő ” sem „ riasztotta vissza a több, mint 
1600 elektort”, hogy megjelenjenek Szolnokon. Ezekben az esetekben feltételezhe
tő, hogy pozitívabban viszonyul a cigányokhoz az, aki magas, mint aki alacsony 
részvételi arányról számol be (ezt egyébként igazolni látszanak az érintett szerzők 
más írásai), de mivel nem derül ki az idézett írásokból a cigányokról alkotott véle
ményük, nem kódoltam állításaikat sem pozitív, sem pedig negatív viszonyulásként.

A jelzett sajtótermékek feldolgozása alapján meg kellett állapítanom, hogy bár 
egyes újságírók többször is írtak cigánysággal kapcsolatos cikkeket (pl. Czene Gá
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bor a négy hónap alatt tucatnyi cikket közölt a Népszabadságban), a cikkírók döntő 
többségét mégis a témában való járatlanság, felkészületlenség jellemezte.

A cikkek témái és probléma-, illetve eredmény-orientáltságuk

Megvizsgáltam, hogy a cikkek milyen gyakran foglalkoztak4 az egyes témákkal, 
továbbá azt, hogy a témákon belül az eredmények vagy a problémák voltak-e túl
súlyban, és ezt összehasonlítottam Lendvay Judit (1977) korábbi (1960-1964 kö
zötti időszakot átfogó) hasonló vizsgálatának eredményeivel:

1960-1964:  

a cikkekben 

előforduló témák 

gyakorisági sorrendje 

(N  = 127)

problémák ( - )  

vagy

eredmények (+) 

vannak 

túlsúlyban

1995. m árcius-június:a cikkek fő témáinak 

gyakorisági sorrendje 

(kiem elve azok a témák, 

am elyek a korábbi vizsgálat témái 

között is szerepeltek) (N = 339)

problém ák ( - )  

vagy

eredm ények (+ )  

vannak  

túlsúlyban

1. munka + 1. e lő íté le t, diszkrimináció, etnikai konfliktus _
2. lakás + 2. kisebbségi önkormányzati választás -

3. iskola + 3. b ű n ö z é s ,  börtön, tettlegesség

4. kultúra, nevelömunka + 4. kisebbségi önkormányzat működése

5. előítélet - 5. művészet, könyv +

6. demográfia - 6. szegénység, segélyek

7. bűnözés - 7. cigány szervezetek alakulása, működése -

8. m u n ka , foglalkoztatás, munkanélküliség

9. gyerekek

10. általános helyzetjelentés, életkép

11. isko la , oktatás, tanfolyamok

12. deviáns viselkedés (bűnözésen kívül) -

13. egyéb (sport, d e m o g r á f ia , 

egészségügy, la k á s ü g y )

A két vizsgálatból szembetűnik, hogy míg korábban öt év alatt 127 cikk jelent meg 
26 magyar napilapban, addig 1995-ben négy hónap alatt ennek többszöröse látott 
napvilágot az általam vizsgált 12 országos napilapban. A cikkek alacsony száma az 
1960-as években arra utal. hogy a sajtó „óvatosan”, szinte tabuként kezelte a ci
gánysággal kapcsolatos témákat (Hann 1976).

A cikkek témáinak fontossági sorrendjében és probléma-, illetve eredmény
orientáltságukban is jelentős eltérés tapasztalható a két időszak között. Lényegesen 
csökkent a munkával és az iskolával foglalkozó cikkek aránya. A lakásügy, amely 
korábban a második leggyakoribb téma volt, szinte teljesen eltűnt 1995-re. A ko
rábbi vizsgálatban a nevelőmunka témakörhöz a felvilágosító munkáról szóló cik
keket sorolta a kutató, amelyek a cigányok „alacsony kulturális szintjé”-nek emelé
sét célozták. Ez a témakör szinte egyáltalán nem jelenik meg a mostani sajtóban. 
Az előítélet témakörének jelentősége a két időszak között ugrásszerűen megnőtt,
1995-re ez vált a leggyakoribb témává A korábban legkevésbé érintett témakör, a 
bűnözés mára a leggyakrabban tárgyalt témák közé került.
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Döntő változás van a két időszak között a cikkek alaphangjában: az 1960-as 
évek elején több olyan téma jelent meg, amelynek középpontjában az eredmények 
álltak, 1995-ben ellenben a művészetek kivételével minden témakörben a problé
mák domináltak. Nyilvánvaló, hogy a hatvanas évek túlzottan optimista cigányképe 
hamis volt, ám az, hogy ma a cigányságot illetően szinte csak megoldhatatlan 
problémákról olvashatunk, szintén túlzásnak tekinthető. A Népszabadság egyik 
1962-es cikkében még azt írták: „3-4 éven belül megoldjuk a cigánykérdést a me
gyében” (Lendvay 1977), ma viszont sok cikkben a helyzet kilátástalanságáról, 
reménytelenségéről számolnak be, és csökkent a helyzet javítását célzó tervek be
mutatása is.

Mindegyik témánál és cikknél hétfokú skálán kódoltam probléma-, illetve ered- 
mény-orientáltságukat. A skála fokozatai a következők voltak:

1 -  csak problémák említése,
2 -  sokkal több probléma említése, mint eredményé,

pozitív fejleményé (sokkal hangsúlyosabbak, fontosabbak 
a problémák),

3 -  kicsit több probléma említése, mint eredményé,
4 -  kiegyenlített,
5 -  kicsit több eredmény említése,
6 -  sokkal több eredmény említése,
7 -  csak eredmények említése.5

A cikkek probléma-eredmény skálán elfoglalt helyének mediánja és módusza is 
2 volt. A cigánykérdés tárgyalását a napilapokban tehát erőteljesen a problémák 
hangsúlyozása jellemzi. Ráadásul a problémákat tárgyaló cikkek többsége sokkal 
hosszabb volt, mint az eredményekről beszámolók, és így a cigánysággal foglalkozó 
cikkek összteijedelméből jóval nagyobb helyet foglaltak el.

A továbbiakban a két leggyakrabban előforduló témakön vizsgáljuk meg részle
tesebben probléma-, illetve eredmény-orientáltságuk szempontjából.

Előítélet

A leggyakoribb témakörrel, az előítélet, diszkrimináció, etnikai konfliktus kérdései
vel foglalkozott a cikkek 35 százaléka. Ez foglalja el az összteijedelem 44 százalé
kát, a nem önkormányzati választásokról szóló cikkek összteijedelmének 60 száza
lékát. A probléma-eredmény skálán elfoglalt helyének módusza és mediánja is 2 
volt, tehát tipikusan sokkal több probléma, mint eredmény bemutatása jellemezte az 
ilyen témájú cikkeket.

Sok cikk foglalkozott a roma-rendőr, cigány-nem cigány etnikai konfliktusok
kal. Ezek tették ki az előítélettel kapcsolatos cikkek nagy részét. Az, hogy a sajtó 
ilyen sokszor számolt be a gyakran tettlegességig fajuló cigány-nem cigány ellenté
tekről, részben az események nagy „hírértékének” köszönhető, annak, hogy a szer
kesztők szerint ez érdekli az olvasókat. Több cikk, köztük számos publicisztikai írás 
foglalkozott a társadalom cigányokkal szembeni nagyfokú előítéletességével.

Az előítélet témakörével foglalkozó cikkek kevés eredményről adtak számot. Az 
eredmények nagy része „kvázi” eredmény volt, nem azt jelentette, hogy csökkent 
vagy kicsi az előítéletesség mértéke a cigányokkal szemben, hanem gyakran csak 
megállapodásokat, projekteket takart, amelyeknek célja az előítélet csökkentése.
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Néhány cikkben azonban valódi pozitívumokról is szó esett. Az egyik cikk (13) pél
dául arról a „kísérletről” számolt be, amelyet a tévében „Cigány vagyok, feleségül 
venne!" című összeállításában végzett a műsorvezető hölgy: a korábban feladott 
társkereső hirdetésre a műsor ideje alatt jelentkező férfiakat felhívta és „próbára 
tette őket” azzal, hogy közölte velük, 6 cigány származású, annak minden jellegze
tességével. Meglepetésére, szinte az összes férfi továbbra is ragaszkodott a szemé
lyes találkozóhoz, azután is, hogy tudomást szerzett a hölgy cigány származásáról. 
Ez a cikk írója szerint „ cáfolni látszott a társadalom súlyos előítéleteiről terjesztett 
híreket’’. Szerintünk azonban ez nem okvetlenül a férfiak gondolkodásának előíté
let-mentességét mutatja, csupán azt, hogy adott esetben magatartásukban nem je
lent meg cigányellenesség. Egy másik cikk (11) szerzője a választások kimenetelét 
értékelve arra a következtetésre jutott, hogy „ a többségi társadalom áldását adta a 
kisebbségi önkormányzatokra akkor, amikor elment szavazni... Számos magyar 
voksát adta a helyi cigány kisebbségi önkormányzat megalakulására ”, ugyanis a 
romák által létrehozott önkormányzatokra jóval többen adták le szavazatukat, mint 
ahány cigány etnikumú személy él az országban.

Némelyik cikkben pozitív sztereotipiák is előfordultak a cigánysággal kapcsolat
ban. A lókereskedelem kapcsán azt írják: „ha a lovat tekintem, a cigányban több 
hazaszeretet volt, mint a magyar téeszelnökök legtöbbjében ”, sőt a cikk írója sze
rint a cigányok voltak azok, akik „messzebbre láttak, mint amennyire egy pártiroda 
ajtaja volt” (35).

Az országos cigány önkormányzati választás

A második leggyakoribb téma az önkormányzati választás volt. Mivel vizsgálati 
anyagunk az 1995 márciusa és júniusa közti időszakot fogja át, nem meglepő az 
áprilisi választással foglalkozó cikkek nagy részaránya. Inkább az a figyelemre 
méltó, hogy ez a téma a második helyre szorult az előítélet témaköre mögé. Súlya 
azért így is jelentős marad: a cikkek 27,6 százalékában, az összteijedelem 31,4 szá
zalékában jelenik meg a szolnoki választás mint fő téma. Tekintettel arra, hogy az 
országos önkormányzat megalakulása fontos és pozitív dolog a magyarországi ci
gányság történetében, azt várnánk, hogy az ezzel foglalkozó cikkek a témát és a 
szereplőket illetően inkább eredmény-, mint probléma-orientáltak. Nos, bár igaz, 
hogy sok más témához viszonyítva itt kevésbé problematikus a kép, összességében 
azonban a probléma-eredmény skálán a módusz 2 volt („sokkal több probléma, 
mint eredmény”), a médián pedig 3 („némileg több probléma, mint eredmény”). A 
választásokon részt vevő szereplők tekintetében is hasonló a helyzet: ugyan keve
sebb problémát említettek velük kapcsolatban, mint sok más téma szereplőinél, a 
képviselők, elektorok viselkedését mégis sok esetben kifogásolták, és egyes esetek
ben deviánsnak minősítették.

Sok volt a választásokkal kapcsolatban a rövid, pozitív hír, amely gyakran csak 
azt tartalmazta, hogy megtörtént a választás, és problémákat nem említett az ese
ménnyel kapcsolatban. Ugyanakkor azok a cikkek, amelyek részletesebben foglal
koztak a választással, szinte mind problémákról is szóltak.

Két elgondolkodtató cikkből idézünk a választással foglalkozó publicisztikai írá
sok közül. Az egyikben (10) a sajtót ítélik el azért, ahogyan a választásról beszámol: 
„A sajtó már napok óta hegyezi a tollát. Ahol több, mint kétezer cigány összegyű
lik, ott biztosan botrány lesz. Nem véletlen, hogy a legtöbb kérdést a rendőrök
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kapták a választással kapcsolatban. Még a rokonszenvező tudósítók is úgy számol
nak be az eseményről legtöbbször, mintha gyengeelméjűekről vagy legalábbis kis
gyerekekről írnának. Kiemelik az ingyenutazás és a csalogatónak osztogatott 
uzsonnacsomagok ügyét mint leglényegesebbet. ” Annak ellenére, hogy a szerző 
túloz, azért sok igazság van abban, amit írt. Érthetetlen, hogy a sajtó miért hangsú
lyozza túl a rendőri biztosítás szerepét, illetve az étkezés és az utazás ingyenességét. 
Volt olyan cikk (16). amely már a címével is arra összpontosította a figyelmet, hogy' 
„ Ingyen utazhatnak Szolnokra a cigány elektorok ”. A fentebb idézett publicisztikai 
írás további részében, illetve egy másik publicisztikában (5) a roma egység kérdése 
merül fel: pontosabban az, hogy miközben elvárjuk a romáktól az egységet, a több
ségi társadalom sem egységes, és politikusai sem működnek mind együtt. „Ha bi
zonygatni kezdeném, hogy Horn Gyula és Torgyán József testvéri együttműködése 
nélkül nincs magyar felemelkedés, bolondnak néznének. Arra az állításra viszont, 
hogy a roma politikusoknak összefogva, személyi és szervezeti ambíciókat félretéve 
kell munkálkodniuk a cigányság helyzetének jobbításán, lelkes bólogatás lenne a 
válasz. Ez van. A társadalom általában sértően keveset feltételez a romákról, ese
tenként meg olyasmit vár el vezetőiktől, amit a nagypolitika sztárjaitól sem. ” „Ki 
tud félmillió olyan »igaz magyart« mondani, aki mindenről mindig ugyanúgy gon
dolkodik? Miközben a magyarországi cigányok még csak nem is egy nyelven be
szélnek, az ország legkülönfélébb részein élnek, a legkülönfélébb foglalkozásokat 
űzik, gazdagok vagy éppen szegények, okosak vagy buták, vallásosak vagy sem, 
SZDSZ-tagok vagy a kisgazdákhoz csatlakoztak, akkor most miért mondanák 
mindig ugyanazt?” (10)

Összefoglalás

Dolgozatomban azt a kérdést vizsgáltam, hogy milyen Arépet alakítanak ki, illetve 
sugallnak a hazai cigányságról az országos napilapokban 1995. március 1-je és 
június 30-a között megjelent cikkek. A mintegy 340 cikk tartalomelemzése alapján 
megállapítható, hogy a sajtó cigányképében a problémák domináltak az egyes té
makörök kifejtésében és a szereplők bemutatásában egyaránt.

Veszélyesnek tartom a problémák túlhangsúlyozását, mert ez oda vezethet, hogy 
az olvasó számára kilátástalannak, reménytelennek tűnik a cigányság helyzete, 
amelyen már változtatni sem érdemes. Másrészt, mivel a cikkek nem foglalkoznak 
eleget azzal, hogy miért alakult ki ez a helyzet, a megfelelő összefüggések bemuta
tása hiányában a problémákért a cigányságra hárul a felelősség. Ha a cikkíró csak 
azt emeli ki, hogy a romák körében nagyarányú a deviancia, de nem szól az okok
ról, akkor könnyen juthat az olvasó arra a következtetésre, hogy az említett negatív 
jelenségek pusztán etnikai eredetűek.

A témakörök közül egyedül a művészet kérdéskörében voltak az eredmények túl
súlyban, a cikkek cigány szereplői közül pedig egyedül a művész elittel kapcsolat
ban domináltak az eredmények. Mivel azonban a művészeket sokan külön csoport
nak tartják (illetve kivételnek), pozitív megítélésük nem változtat a cigányság egé
széről alkotott negatív képen.

A cigány elit egy másik csoportjával, a politikai elittel kapcsolatban is egyfajta 
pozitív kép kialakulását várhatnánk. Egy ilyen pozitív kép -  nem úgy, mint a mű
vész elit esetében -  az egész cigányság pozitívabb megítéléséhez járulhatott volna 
hozzá. Ennek ellenére a politikával kapcsolatos témakörökben sem az eredmények
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domináltak az elemzett cikkekben. A politika cigány szereplőivel szemben gyakran
merültek fel kifogások, így az elitcsoportról formált kép nem javított a cigányság
egészének megítélésén.

Jegyzetek

1 A napilapok: Népszabadság, Népszava, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Új Magyaror
szág, Esti Hírlap, Mai Nap, Blikk, Kurír, Pesti Riport, Nemzeti Sport, Világgazdaság. A 
szövegtörzsben zárójelben megadott számok, például (21), rendre a Hivatkozott újságcik
kek alatt közölt bibliográfiai tételek sorszámát jelölik.

2 A tartalomelemzés módszertanára (Kippendorf 1995; Pietilá 1979; Babbie 1995) épített 
kódutasításaim alapján, amelyhez ötleteket merítettem korábbi hasonló és más témájú 
tartalomelemzési kutatásokból is (Lendvay 1978; Hegedűs 1989; Kovács 1993; Terestyéni 
1985; Kováts-Tölgyesi 1986; Farkas et al. 1986). Az egyes cikkeket elemzési egységnek 
véve, minden cikkel kapcsolatban kódoltam: 1. a cikk általános jellemzőit, 2. a cikk leg
fontosabb öt cigány egyéni szereplőjének és legfontosabb három cigány csoportjának ada
tait, 3. azt, hogy hogyan jellemzik a cigányság egészét a cikkben, 4. a cikk írójának és az 
első négy legfontosabb nem cigány szereplőnek az adatait és viszonyukat a cigányokhoz, 5. 
a cikk fő témáit (egy cikknél maximum 3 témát), a cikkek probléma-, illetve eredmény
orientáltságát, és 6. még néhány más, általam fontosnak tartott dolgot.

A kódolás, majd az adatrögzítés után az SPSS számítógépes program alapján az adatok
ból nyert gyakorisági sorokat, kereszttáblákat és egyéb számítási eredményeket használtam 
fel táblázataim elkészítéséhez és a kapott eredmények elemzéséhez. Az elemzés során több 
változót összevontam (az 1-5. egyéni cigány szereplők adatait, 1-3. cigány csoportok ada
tait, az 1-4. nem cigány szereplők adatait, és az 1-3. témát).

3 A következő módszert alkalmaztam: ha a cikk cigány szereplőit elítélte a cikk írója csele
kedeteikért, akkor ezt a cigány szereplőkhöz való negatív viszonyuláshoz jelöltem be, füg
getlenül attól, hogy jogosan vagy jogtalanul ítélte el a cigány szereplőket. Ha viszont jogta
lanul, illetve éppen cigány voltuk miatt támadta őket, vagy negatív, rosszindulatú általá
nosításokat tett a cigánysággal kapcsolatban, akkor egy három fokú előítéletesség skálán is 
elhelyeztem válaszait.

4 Minden cikknél kódoltam azt, hogy mi volt a fő témája. Mivel volt olyan fő téma, ami több 
területet érintett, azt több témaként kódoltam: például, ha volt egy etnikai konfliktus, ahol 
tettlegességre is sor került, akkor azt az előítélet és a (cigányok által elkövetett) tettleges- 
ség témaköréhez is kódoltam, így a témák összessége több, mint 100 százalék (lásd Függe
lék 4. táblázat). A cikkek melléktémáit nem vettem figyelembe.

5 Egy példa a skála alkalmazására: ha egy cikkben arról számoltak be, hogy megalakult egy 
új roma szervezet, ez a hír nem feltétlenül került a skála 5-től 7-ig teijedő fokozatára, csak 
akkor, ha az új szervezet létrejöttének pozitív voltát és az elérendő pozitív eredményeket 
hangsúlyozták, ha azonban az írásban a jelenlegi rossz helyzeten volt a hangsúly, amin a 
szervezetnek javítania kell, akkor gyakran átkerült a cikk a skála másik oldalára, a prob
lémák fokozataihoz.
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F Ü G G E L É K

1. táblázat
A cigánysággal kapcsolatos cikkek összterjedelme, átlagos terjedelme és az átlagos 
sormennyiség az egyes újságoknál (Terjedelem = az első sorban található karakterek száma 
szorozva a sorok számával. Az átlagos sormennyiségnél egy sor hossza 30 karakter.)

lapok
cikkek

összterjedelme
cikkek átlagos 

terjedelme
cikkek átlagos 
sormennyisége

db százalék

Népszabadság 115351 20,3 2023 67,5

Népszava 69044 12,1 1353 45,1

Magyar Hírlap 106691 18,7 2319 77,3

Mai Nap 40540 7,1 1559 51,9

Blikk 9422 1,6 1177 39,2

Üj Magyarország 24878 4,4 995 33,2

Kurír 46988 8,2 1740 58,0

Magyar Nemzet 104054 18,2 1678 55,9

Esti Hírlap 37631 6,6 1567 57,2

Pesti Riport 4757 0,8 1584 52,8

Nemzeti Sport 2773 0,5 924 30,8

Világgazdaság 577 0,1 288 9,6

összesen 570215 100,0
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2. táblázat
Az egyéni cigány szereplők megoszlása az említett foglalkozás, tisztség szerint

foglalkozás,
tisztség

fő százalék
az említett 

foglalkozások, 
tisztségek 

százalékában

a nem politikai 
személyiségek emlí
tett foglalkozásainak 

százalékában
szellemi foglalkozású 

(irodai munka) 3 0,9 1,2 4,8
focista 5 1,5 2,1 7,9
vállalkozó 5 1,5 2,1 7,9
fizikai munkás 10 2,9 4,1 15,9
értelmiségi, vezető beosztású 17 4,9 7,0 26,9
művész 22 6,4 9,1 34,9
kisebbségi

önkormányzati képviselő 87 25,3 35,8
cigány szervezet 

vezető tisztségviselője 94 27,3 38,7
nem említik a cikkben 

a foglalkozását 100 29,0
összesen 344 100,0 100,0 100,0

3. táblázat
A közéleti egyéni cigány szereplők szervezetek szerinti megoszlása

szervezet fő százalék
cigány politikai szervezet tagja 69 35,6
országos kisebbségi önkormányzat tagja 46 23,7
helyi kisebbségi önkormányzat tagja 29 14,9
ezekre jelölt, elektor 30 15,5
cigány kulturális szervezet tagja 6 3,1
a roma futballválogatott tagja 4 2,1
állami hatóság képviselője kisebbségi feladatkörrel 4 2,1
párt képviselője kisebbségi feladatkörrel 5 2,6
nem cigány szervezet tagja, nem kisebbségi feladatkörrel (focista) 1 0,5
összesen 194 100,0
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4. táblázat 
A cikkek témái

témakörök
cikkek
száma

a cikkek 
hány száza

lékában 
fordul elő 

mint fő téma

a cikkek 
terjedelmé

nek hány 
százalékát 

teszi ki

a választásokkal 
nem kapcsolatos 

cikkek össz- 
teijedelmének 

hány százalékát 
teszi ki

előítélet, diszkrimináció, 
etnikai konfliktus 119 35,3 43,5 60,0

kisebbségi önkormányzati választás 93 27,6 31,4 -

bűnözés, börtön, tettlegesség 64 19,0 27,6 40,2

kisebbségi önkormányzat működése 63 18,7 17,6 12,0

művészet, kultúra, könyv 37 11,0 7,2 10,6

szegénység, segélyek 35 10,4 14,0 17,9

cigány szervezetek alakulása, 
működése 33 9,8 12,7 4,5

munka, foglalkoztatás, 
munkanélküliség 25 7,4 9,2 12,6

gyerekek 17 5,0 3,6 5,3
általános helyzetjelentés, életkép 16 4,7 7,1 9,4

iskola, oktatás, tanfolyamok 12 3,6 2,4 3,6

deviáns viselkedés 
(bűnözésen kívül) 11 3,3 7,3 10,8

egyéb (sport, egészségügy, 
lakásügy) 34 10,1 9,4 13,1

összesen 560 166,2 193,1 200,1



TÁJÉKOZÓDÁS

A KÉK MADÁR ZUHANÓREPÜLÉSE -  AVAGY QUO 
VADIS (NÉMET) SZOCIOLÓGIA?

„Micsoda idők voltak azok hajdanában! Akkor még mindenütt világosak voltak a 
viszonyok. Nyoma sem volt ennek a felajzott, új áttekinthetetlenségnek: a glo
balizációnak. Az állam még állam volt és a társadalom egyszerűen társadalom, az 
ellentétek pedig ellentéteknek mutatkoztak: itt a Tőke, ott a Munka és mindig, 
folyton az Osztályharc. És ma? Ma mindenütt törések és szakadások, nem nappalok 
és éjszakák, csak félhomály és alkonyat. A szociológia nehezen tud mit kezdeni az 
ilyen homályos viszonyokkal.” Ezzel a rezignált megállapítással kezdte összefogla
lóját a Die Zeit hasábjain -  a német szociológia jelenlegi helyzetéről, aktuális kér
déseiről és jövőképéről szóló vitában -  Joachiin-Fritz Vannahme (1996: 33).

A több mint fél évig tartó diszkusszió lényegi kérdései a következők voltak: Tud-e 
újat mondani a (német) szociológia a '89 óta bekövetkezett változásokról, miután 
évtizedekig a strukturális funkcionalizmus és a rendszerelméletek bűvöletében a 
status quóról beszélt? Vajon most, a 20. század végén véglegesen fel kell-e adni 
August Comte egykori álmát, hogy a szociológia vezér-tudomány legyen? Vagy már 
csak Peter Berger -  aki a hatvanas évek végén a népszerű „Bevezetés a szociológiá
ba” című könyvet írta és karrieije végén úgy látta, hogy ez a diszciplína a korszakos 
fejlődések terén csődöt mondott -  rezignált kérdése ismételhető: „Van-e még értel
me szociológiát csinálni?” Szükség van-e még szociológiára és szociológusokra, 
amikor napjainkban a szakértők, az ökológusok, génbiológusok, politológusok, 
marketing és public relations tanácsadók és szociologizáló médiaszakemberek 
uralják a nyilvánosságot? Egyáltalán hova tűnt a szociológia a nyilvánosságból?

Jelzésértékűnek tűnik, hogy nem egy szakfolyóirat -  amelyben a céh bennfentesei 
írnak a céhtagoknak -  adott helyet a diszkussziónak: visszatérni az 1970-es évek 
hagyományaihoz, a szociológiát újra a nyilvánosság elé vinni hosszú egyetemi ma
gányából. A kérdések fontosságát mutatja, hogy a megszólalók között találjuk 
Renate Mayntzot, a kölni Max Planck Társadalomkutató Intézet vezetőjét, a Max 
Weber-interpretátor marburgi Dirk Káslert, a Humboldt Universitaten tanító és 
egyben a Berliner Journals fúr Soziolgie társkiadójaként jegyzett Hans-Peter 
Müllert, a bambergi Gerhard Schulzét, a német szociológia két neves „idegen- 
légiósát”, Peter Wagnert Coventryből, Ralf Dahrendorfot Oxfordból, és vitazáró
ként Pierre Bourdieu-t.
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A szociológia varázs tala n i tás a

Abban csaknem minden szerző egyetértett, hogy soha nem volt még akkora kon
junktúrája Németországban az egyetemi szociológia oktatásának, mint napjainkban. 
(Példaként elég csak Hamburgot említeni, ahol több mint 3000 hallgatója van a 
szociológia szaknak. Az utóbbi években hasonló jelek figyelhetők meg itthon is. 
Hova tűnt az ELTE 15-20 fős felvételi „álomhatára”? Nem is beszélve a magán- 
egyetemeken indított szociológia szakok hallgatói létszámáról.) Egyre több helyre 
vonult be a szociológia -  közép- és felsőfokon -  mint kötelező tantárgy. Lassan 
majd' minden szakmát -  a vezércikk-írótól a szociális munkásig -  utolért a „szocio- 
logizálás” varázsa.

Ettől kell-e félteni igazán a szociológiát? -  vetődik fel a kérdés magától értetődő
en. A válasz -  a szerzők szerint -  egyértelműen nem. A szociológiáért elhangzott 
jaj- és vészkiáltások okainak keresésében (és megtalálásában) természetesen már 
közel sem volt ilyen nagy az egyetértés.

Provokatív vitainditójában -  a Die Zeit házi szerzőjének számító -  Warnfried 
Dettling a szociológia krízisét összekapcsolta a jelenkor krízisével. Abból indult ki, 
hogy a szociológia mint diszciplína hanyatlásának egyik oka, hogy kutatási tárgyait 
tekintve meghasonlott. „A szociológia kategóriái bizonyos történeti, társadalmi fel
tételek között keletkeztek, és ezek a feltételek egyre inkább a múltéi. Az a társada
lom -  amelyet a szociológia a mai napig gyakran reformszándékkal vizsgált -  a 
megszokott értelemben nincs többé, csak individuumok vannak, akik már hosszú 
ideje nem a régi társadalmi alakzatok között mozognak” (Dettling 1996: 23).1 Vé
leménye szerint mindenekelőtt a régi, tradicionális politikai tér vált üressé. Noha 
továbbra is lehet zavart kelteni, sztrájkolni és demonstrálni, de ezek a felvonulások 
sokkal inkább hasonlítanak a múlt gyászmeneteihez, mintsem a jövő viharos elősze
leihez. Amit ezek a mozgalmak elérhetnek, az nem más, mint a globalizáció -  ami 
egyáltalán nem tekinthető releváns politikai címzettnek akkor, amikor az emberek 
társadalmi, szociális sorsáról a döntések olyan helyeken születnek, ahol nincs tár
sadalmi protest és nincs elég demokratikus participáció. Nemcsak arról van szó -  
vélte Dettling -, hogy a politika utópikussá válik, és a boldogság egy távoli szigeten 
keresendő, hanem hogy itt és most nem találhatók olyan helyek, ahol a közösségi 
dolgok megtanácskozása és alakítása lehetővé válna. „A múltban a szociológiai 
modellek és politikai utópiák még lehetségesek voltak, mert körülhatárolt és struk
turált politikai térben léteztek. A társadalom volt a nemzet belső oldala. De amikor 
e kettő, a nemzet és a társadalom... a kettő együtt, harapófogóba kerülnek -  az 
individualizáció által belülről és a globalizáción keresztül kívülről -, mit jelent ak
kor a teória és a praxis?” (Dettling 1996).

A kérdést más oldalról megközelítő Dirk Kásler szerint a korábban monolitikus
nak gondolt szociológiai diszciplína ma olyan helyzetben van, mint az európai 
nemzetállamok. Mindkét koncepció, mind a szociológia, mind a nemzetállam a 19, 
század gondolati gyermeke volt. Miként a nemzetállamok állampolgáraiknak biz-
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tonságot és identitást, presztízst, jólétet és polgári jogaiknak nyilvánosságot adtak -  
ugyanezt kínálták a régi szociológiai diszciplínák: foglalkozási státust, intellektuá
lis identitást és kollegiális szociális hálót. A helyzet annyiban módosult, hogy a 
diszciplínák (nemcsak a szociológia) kvázi-nemzetállami képződményei nemzetek 
közötti, nemzetek feletti konstellációkba mentek át. Mindezt azonban -  mondja 
optimistán Kasler -  „nem a szak orientációs kríziseként kell elsiratni, ha már nincs 
más indicium a hanyatlásra. Ráadásul sok dolog arra utal, hogy a régi diszciplínák 
-  mint a nemzetállam is -  továbbra is egzisztálnak, mivel azok hasznosak még az 
identitásra, a közvetítésre, a közösségi tradíciókra” (Kasler 1996: 43).

A dettlingi „kríziskoncepció” gondolati tévedésnek vélt hibáira élesen csapott le 
Peter Wagner, ironikus szenvtelenséggel megírt hozzászólásában. Véleménye sze
rint a most zajló vita -  amelyben a szociológia és a politika bírálata egyaránt fellel
hető -  sok tekintetben hasonlítható a Pierre Rosanvallon és Luc Boltanski között 
kirobbant polémiához (Wagner 1996).2 „Dettling megállapítja egyrészről, hogy a 
társadalom megértése veszendőbe megy abban a korszakban, amelyben »vége im
már a szociológia által nyújtott bizonyosságoknak^ Tény, hogy valóban létezik egy 
régi keletű eszmei áramlat, amelyre többé-kevésbé ráillik Dettling leírása. A funk
cionalizmus és a rendszerelmélet különböző változatai tartoznak ide, amelyek a 
német szociológiában különösen virulensek, de ezek elemző ereje az utóbbi időben 
kapott friss csomagolás ellenére sem növekedett meg. Max Weber egyébként már 
1904-ben figyelmeztetett az olyasfajta «kollektív fogalmak« kritikátlan alkalmazá
sára, amelyek »nem állják ki a fogalmilag tiszta elemzés próbáját«... Sajnos vajmi 
csekély foganatja volt e figyelmeztetésnek” (Wagner 1996). Másrészt, ha 
Dettlingnek igaza lenne abban, hogy a cselekvésre orientált kollektíváim eltűnése 
után „már csak egyének” léteznek, akkor sincs ok az aggodalomra -  állítja Wagner 
szarkasztikusán -, mert kéznél van egy újabb teória: a racionális választások teóriá
ja. Ez már nemcsak a közgazdászok, hanem a szociológusok, politológusok számára 
is tananyag (persze ez még korántsem bizonyitja magyarázóerejét).

Úgy tűnik, a szociológia varázstalanitásának elméleti megalapozása inkább poli
tológiai síkra terelődött a vita első témakörében, és éppen a szociológiai jellegű bi
zonyítást hiányolhatjuk a diszkussziókból. Minthogy egy újabb „elmélet” születésé
nek lehettünk tanúi, fontos megjegyezni azt a trivialitást, hogy az elméletek csak 
kijelölik a lehetőségeknek azt a körét, amelyen belül végbemehetnek az emberi 
cselekvések. A társadalmiság megjelenési formái és a társadalmi rend ismérvei 
ezekből az elméletekből nem vezethetők le. Kétségtelen, hogy ahol más diszciplínák 
megtalálják sajátos tárgyukat -  a közgazdászok a gazdaságot, a politológusok a 
politikát -, ott a szociológusok csak a perspektívát találják. Az ő perspektívájuk a 
modern társadalom működése és problémája a jelenlét aktualitásában. Vagy más
képpen, ahogy Gerhard Schulze megfogalmazta: „...a szociológia a dolgok önmeg
figyelésében áll, amik állandóan változnak. Persze itt rögtön adódik a preciziálódás 
és az aktualizálás közötti dilemma. Történelmileg kialakult képünk és egyetérté
sünk van arról, hogy milyennek is kell lennie a tudománynak. Ez a szociológia
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esetében a precizitáshoz és egyben tévútra is vezetne minket. Nem léteznek tartós, 
megbízható szociológiai ismeretek. A szociológia az egyik jelen diagnózistól a má
sik jelen diagnózisig mozog” (Schulze 1996: 35).

Felismerhető-e még a fa, ha már gyufaszálakká darabolták?

Mielőtt a következőkben részletesen rátérnénk arra, hogy a szerzők milyen -  a 
diszciplínán belüli -  okokban látták a szociológia válságát, érdemes számba venni 
bizonyos, rajta kívül eső momentumokat is. Egyrészt, napjainkban szinte világszer
te megfigyelhető tendencia a társadalmi kutatásokba fektetett erőforrások drasztikus 
redukciója. Továbbá, egyre inkább előtérbe kerültek az interdiszciplináris kutatá
sok, a régi diszciplína-határok egyidejű széttöredezésével (elég csak példaként emlí
tenünk az area studies-1, a culture studies-1, az ethnometodológiát vagy a kauzális 
modellezést).

Ugyanakkor, a fentiekkel parallel módon, mind inkább jellemzővé vált a szocio
lógiára is a specializáció. Voltak, akik a szociológia válságának egyik fő okát ebben 
látták, mivel az egyes részszociológiák3 egymással már alig kommunikálnak és 
különösebben nem is értékelik egymást. Kétségtelen tény -  bár meglehet, túl általá
nosító hogy a tematikai specializáció folytán a szociológiát lassan elborítják „az 
ennyi és ennyi százalék” gyomjai. Gyökeret vert a szociológiában is az a nézet, 
hogy „amit falszifikálható módszerekkel nem lehet megragadni, az egyszerűen nem 
létezik. (Az önhülyítés figyelemre méltó programja ez, ami által a tudomány nevű 
társadalmi intézmény is nem-létezőként definiálható). A természettudományos pa
radigma térnyerése a szociológiában -  variancia, falszifikálás, korreláció, 
kvantifikáció -  nem zavartatja magát attól, hogy a társadalmi dinamika a fáradsá
gosan összerakott modellt mindig összedönti. A vágyakozás a matematikailag 
megtámogatott analizálhatóság után erősebbé vált, mint a józan ész” (Schulze 
1996).

Az előzőekkel ellentétben, Hans-Peter Müller szerint, „ahogy a társadalom kü
lönböző területekre tagolódik, ez a szak is úgy esik szét rész-szociológiákra (pl. 
munka-, család-, szabadidő-, művészet- stb. szociológiákra). A valóságban tehát, 
minél kiépítettebb a szociológia, annál nagyobb a tartaléka a különböző tudásokból, 
továbbá ez az analitikus és empirikus tudás minél komplexebb, annál freg- 
mentáltabb, és nem illeszthető hozzá a többi szintézishez. Ez a helyzet azonban nem 
oda vezet, hogy a mind több szociológus mind kevesebbet tud, hanem, hogy eltolja 
a társadalmi fenomének közötti viszony leírását, magyarázatát, értékelését azok felé 
a feladatok felé, amelyekre a szociológia elkötelezi magát. Éppen a kötőjeles, rész
szociológiákban szerzi a szociológia az empirikus tudást tárgyáról. Az, ami általá
ban a nyilvánosság figyelemküszöbe alatt marad, attól az még létezik a társadalom
ban. Jóval látványosabb lenne, ha a szociológia nem a leírással, hanem a magyará
zattal foglalkozna. A nagy teóriák -  mint a marxizmus, funkcionalizmus, struktu-
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ralizmus -  vége után egyre nehezebb össztársadalmi magyarázatokat adni. Napja
inkra túlsúlyba kerültek a szociológiában is a tárgyi vonatkozású középszintű elmé
letek -  olyan társadalmi részterületekről, mint a család, a munka, a képzés stb. -, 
amelyeknek korlátozott az általánosíthatósága” (Müller 1996: 36).

Mindezekkel összefüggésben, vagy mindemellett, radikálisan megváltozott a 
nyilvánosságban -  különösen az 1970-es 1980-as évekhez képest -  a szociológia 
társadalmi megítélése. A vitában külön megközelítést képviselt Ralf Dahrendorf, 
Renate Mayntzcal és Pierre Bourdieu-vel egyetértésben. Dahrendorf szerint a valódi 
kérdés nem az, hogy mi van a szociológiával. A szociológiáról vitatkozni nincs ér
telme, mert az bürokratikus és ennélfogva irreleváns kategória, vagy ahogy -  más 
helyen -  aforizmaértékűen megfogalmazta: „A szociológia az, amit azok az embe
rek csinálnak, akik magukat szociológusnak nevezik, amikor azt mondják maguk
ról, hogy szociológiát csinálnak. Nem több. A »szociológia« mint olyan keresése 
önmagáért való dolog, tiszta metafizika, ami alaptalan és egyszersmind reményte
len” (idézi Schulze 1996). Dahrendorf szerint a fő kérdés inkább az, hogy honnan 
jön ma az a nyilvános tudomány, amely segít, hogy korunk állapotai között élni 
tudjunk és jobban megértsük őket. Válasza cseppet sem lelkesítő, és felsejlik benne 
a szociológiával való leszámolás momentuma is. „Nem az egyetemekről, ahogy ezt 
egyszer már kijelentettem. Nem onnan, ahol a szakok és a diszciplínák a kapcsolati 
tőkéikkel uralják a teret. Az egyetemek sokféle okból azokká a helyekké váltak, 
ahol diákokat kvalifikálnak nagy tömegben, ahol tudósok tevékenykednek és más 
tudósokkal beszélgetnek... Az egyetemi tudomány többé nem nyilvános tudomány. 
Ezen lehet sajnálkozni, de egyelőre ez a realitás. Hová vándorolt ki a nyilvános tu
domány? Mindenekelőtt az alkalmazott politológiai intézetekbe, a szakértői taná
csokba -  a pártok agyüzemeitől a továbbképzési intézményekig” (Dahrendorf 1996: 
35). Véleménye szerint ma már nem a szociológia az, amely válaszokat tud adni 
korunk kérdéseire, hanem a gazdaságtörténet, a szociálantropológia és a megújult 
politikai gazdaságtan.

Érdekes módon ez a lakonikus indoklás -  amely az egyes diszciplínák jeles kép
viselőinek a felsorolására szorítkozott -  nem váltott ki különösebb viharokat a vita 
során. Vajon most, az új század küszöbén véglegesen fel kell adni a szociológia 
születéskori álmát, hogy vezér-tudomány legyen?

Dahrendorf a továbbiakban a „szociológusoknak” is feladja az utolsó kenetet. 
„Szociológusokat is mind ritkábban találunk. Miért? Volt idő, amikor izgalmas volt 
szociológusnak lenni, mert azok, akiket annak neveztek, nagyon termékenyek vol
tak a nyilvános diszkussziókban. A szociológia valóban antibürokratikus volt, mert 
sokan kétségbe vonták, hogy ez a valami -  a szociológia -  egyáltalán létezik-e, és 
ennek következtében excentrikus szellemek megszólítva érezték magukat. Ez ment 
a húszas években és a háború után újra... Létezett a tudósok nyilvános társadalmi 
elkötelezettsége. Ez később eltűnt, és a szakkollégák hermetikus zsargonja kapott 
tudományos teret (Dahrendorf 1996).
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Tehát a szociológiát is utolérte a szükségszerű professzionalizálódás és bürokra- 
tizálódás, de a dahrendorfi verdikt szerint: „A megnevezett okokon kivül, amilyen a 
bürokratizálódás, van egy további ok is. A szociológusok eléggé hosszú ideig olyan 
társadalmi erőket identifikáltak, amelyek intézményeket testesítettek meg vagy ép
penséggel kétségbe vontak. A szociológusok elvesztek az intézmények látókörében. 
Ehhez akaratlanul, a magam »homo sociologusával« szintén hozzájárultam. 1968- 
ra a »nem intézményesített« tétel elérte a csúcspontját és anti-institucionalista ne
hezteléssé vált. Általánosságban az intézmények meg nem értése és az intézményi 
oktatás kiteijedése a jelen analizálhatóságának gátjává vált... A lényeg (ma), hogy 
bizonyos, határozott társadalmi kérdésekkel kell törődni. Társadalomtudósokra van 
szükség sok helyen, és olyanokra, akik a jó társadalomról gondolkodnak. Hogy ezek 
éppen szociológusok-e, az teljesen mindegy” (Dahrendorf 1996).

Hogyan tovább?

A hogyan tovább kérdése -  a szociológia jövőre orientált programja -  a vitában szo
rosan összekapcsolódott az 1989 óta bekövetkezett változások értékelésének kérdé
sével.4 Ezzel kapcsolatban Hans-Peter Müller önkritikusan állapította meg: „1989 
után mi, szociológusok orientációs krízist éltünk át. Már a központi problémák 
megnevezése és az igaz kérdések megfogalmazása is nehezünkre esett. Egyik olda
lon hittünk a posztmodemben, a másik oldalon Keleten megéltünk egy »újra- 
modernizációt«, ami a Nyugatra is visszahatott. A globalizáció vihara hozza magá
val a munkahelyeket, a nyereségeket, a bevándorlást és a szociális államtól való 
függőséget. A munkatársadalom krízise, amelyet a szociológia már az 1980-as 
években diszkusszió tárgyává tett, itt és most új gondolkodási modellt követel... 
Németországban, úgy tűnik, a jelek nem kedvezőek. Ha valaki ma a korszellemet 
akarja megragadni, akkor a szorongó rendszer-konzervativizmus és az öntudatos 
progresszió szakadéka között beszélhet. Egyik oldalon mindennek úgy kell marad
nia, ahogy a régi Bundesrepublikban volt..., a másik oldalon pedig az Ossik átneve- 
lése folyik az Összwessikhez... Jövőképes szociológia kell, olyan, amelyik nem a 
tárgyvesztését siratja, hanem -  felvértezve -  új tárgyakat és új válaszokat is keres” 
(Müller 1996).

Abban teljes volt az egyetértés a vita résztvevői között, hogy a jövőképes szocio
lógia útja nem a pillanatfelvételt szolgáltató kérdőíves munkákban és az érdekes 
empíriákban (pl. fiatalokról vagy bevándorlókról) rejlik. A szociológia megújulásá
nak kérdései -  és nem szentenciái -  két figyelemre méltó tanulmányban rajzolódtak 
ki. Az egyik Gerhard Schulze írása volt, aki öt pontban foglalta össze a szociológia 
jövőjének kérdéseit. Először is -  a szervezeti kérdéseket taglalva -  konzekvensen fel 
kell törni az egyetemek kanonizációs kényszerét, intézményeit pedig radikálisan 
modernizálni kell a szakon belüli „akolmeleg” és a kapcsolati tőkék megszüntetésé
vel. Schulze úgy látja, hogy a szociológiának fel kell végre adnia azt a reménytelen
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becsvágyát, hogy valamit az alkotóelemekről felfedezzen és búcsút kellene venni a 
túlburjánzott természettudományos modelltől. A szociológiának újra leíró és nem 
analitikus tudománnyá kell válnia és meg kell találnia a visszavezető utat elhanya
golt kutatási tárgyához, a társadalomhoz. Továbbá -  mint írja -  a szociológia fel
adata, hogy állást foglaljon, ítéljen és értékeljen. „Az a banalitás, hogy az értékítéle
teket nem lehet empirikusan megalapozni, nem igényel további megvitatást. Az a 
banalitás ellenben, hogy a szociológia csak akkor lesz érdekes, ha a reális konflik
tusokban állást foglal, elfelejtett problémákat feltár, elúszó célokat tisztáz -  ezt a 
banalitást mint a szociológiai gondolkodás előfeltételét méltán üdvözölni kell” 
(Schulze 1996). Végezetül pedig a szociológiának -  mint nyilvánossági munkának 
-  afelé a publikum felé kell fordulnia, amely kívül esik a szakmai miliőjén, és 
amely végső soron el is tartja, anélkül persze, hogy ez szakmai prostitúcióvá válna. 
Amikor tehát a szociológia megpróbál újra „érdekes” lenni a társadalmi nyilvános
ság számára, éppen ezáltal veszi komolyan alapcélját: „átláthatóvá tenni az embe
rek számára az általuk alkotott szociális valóságot”.

A szociológia megújulásának lehetőségét Pierre Bourdieu két lényeges momen
tumban fogalmazta meg: „ne hagyjuk tudományukat vélemény-technikává zülleni”, 
illetve „a demokráciához hozzátartozik a feltárt igazságtalanságok okainak kutatá
sa”, és azért a szociológiának újra „csendháborító szociológiává” kell válnia. A 
dahrendorfi szkepszissel ellentétben Bourdieu úgy vélte, hogy „a szociológia hozzá 
tud járulni a demokratikus politikai cselekvésekhez és így minden polgár kormány
zásának és boldogságának szavatolásához is” (Bourdieu 1996: 33). Nézete szerint a 
szociológia jövőbeni szerepét erőteljesen meghatározza az, hogy a demokratikus 
politika egy nagyon régi alternatíva modernizált formája előtt áll: választania kell 
„a technokraták arroganciája -  akik minden embert -  akarják, nem akarják -  bol
doggá, sikeressé tennének -  és a demagógok szolgálatkészsége között, akik pedig 
csak a kérdésfeltevések egyszerűségére figyelnek, arra, hogy ezek hogyan láttatha
tok a piaci mutatókban, behozatali kvótákban vagy népszerűségi görbében. Az iga
zán demokratikus politikának azonban ezeket az alternatívákat meg kell tagadnia” 
(Bourdieu 1996). Véleménye szerint a technokrata tévedések konzekvenciáit -  
amelyeket a megcsonkított közgazdasági definíciókon keresztül követnek el -  épp
úgy be kell mutatni, mert nem mindegy, hogy milyen árat fizet ezért a társadalom 
szenvedésekben, erőszakban és a gazdaságban. Lényegesebbnek tartja -  a téma 
szempontjából is -  a hangsúlyt demagógiái tévedésekre és az ezeket produkáló köz
vélemény-kutatók („mai utódai azoknak a látszattudósoknak, akiket Platón találóan 
doxozófusoknak nevezett”) működésére tenni, akik hagyták a szociológiát véle
mény-technikává zülleszteni. Az „igazi” szociológia azonban „nem elégszik meg 
azzal, hogy hozzájárul a társadalmi illúziók kritikájához, ami feltétele a demokrati
kus választási lehetőségnek. A szociológia, túl ezen, megalapozhat egy realista 
utópiát, ami a felelőtlen voluntarizmustól éppen olyan távol van, mint a fennálló 
rend iránti „tudományhivő” rezignációtól. Ténylegesen ellenszegül a doxozófusok 
tökéletes praktikáinak, akik a kérdezettnek csak azt a kérdést teszik fel, amelyet
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nekik a politika világa. Nem, a szociológia célja az, hogy a külső látszatok mögé és 
gyakran ennek a látszatnak a diskurzusa mögé pillantson... A szociológia realista 
eszközöket kínál fel, amelyekkel képes ellene hatni a társadalmi rend immanens 
tendenciáinak. Aki ezt determinizmusnak nevezi, annak szabadjon egy dolgot a 
figyelmébe ajánlanom: annak, aki repülőgépeket épít, először a gravitációs törvényt 
kell ismernie ahhoz, hogy ezt a törvényt hatásosan le tudja győzni és fel tudjon 
emelkedni a levegőbe” (Bourdieu 1996).

Végezetül egyetlen szerző sem kívánta a szociológusokat a döntéshozatalhoz irá
nyítási eszközökkel szolgáló, empirikusan felvértezett szakértőként látni. Megfo
galmazódtak ezzel szemben korunk „ideális szociológusának” karaktervonásai: 
nyílt és a nyilvánosságban is otthonos, határokat átjáró, interpretáló -  a próféta ké
pében tetszelgő és a bürokrata helyett.

A fenti ismertetés a német szociológia helyzetéről szólt, de úgy gondolom, sok 
tanulsággal szolgálhat hazai viszonyaink elemzéséhez is. A vita végeztével egy hoz
zászólót mindvégig várni és hiányolni lehetett, és ez Jürgen Habermas volt. Az ő 
megszólalásával talán még teljesebb képet kaphattunk volna. Csak sejteni lehet -  a 
múlt év novemberében Heidelbergben, a Kari Jaspers-díj átvételekor tartott előadá
sa nyomán (Habermas 1996) -, hogy Habermas újra visszaevezett a filozófia béké
sebb vizeire.

Jegyzetek

1 A cikk „Fach ohne Bódén” címének pontos fordítása „Szak talaj nélkül”, de tágabb értel
mezésben egy szójáték (Fass ohne Bódén -  feneketlen hordó) van elrejtve a címben.

2 Pierre Rosanvallon „Új társadalmi kérdésekről” címmel jelentette meg két évvel ezelőtt 
könyvét. „Ebben a műben kifejtette, hogy a társadalmi jelenségek megértése azért válik 
egyre kevésbé kielégítővé, mert maguk a jelenségek egyre inkább elvesztik határozott kör
vonalaikat. Ugyanakkor egyre többet tudunk az egyénekről és a közöttük mutatkozó kü
lönbségekről... Luc Boltanski joggal reagált bosszúsan arra, hogy Rosanvallon visszaélt a 
tőle származó eszmefuttatásokkal... Főleg az bosszantotta fel, hogy a szociológiai ábrázolás 
gyengéinek kritikus megvilágítását használják fel a politikai reform körül zajló vita meg
hamisítására. Ha ugyanis nem létezik többé társadalom, hanem csupán egyének, akkor a 
társadalmi cél nem érhet többé célt” (Wagner 1996: 33).

3 A németben erre a kötőjeles szociológiák (Bindestrich-Soziologien) kifejezés használatos.
4 S. M. Lipset érdekes megjegyzését idézi Dettling ezzel kapcsolatban. Lipset átlapozott egy 

1969-es válogatást és megállapította: „Hat szerzőből négyen, akik a kommunizmus össze
omlásának lehetőségét látták -  nem voltak kutatók, tudósok. Nyolc szerzőből hatan, akik 
viszont elfogultan tekintettek a rendszerkontinuitásra -  kutatók, tudósok voltak." A társa
dalomtudósok tehát hasonlóképpen a szovjetológusok magyarázataira és a hosszantartó 
fejlődésre koncentráltak és keresték azokat az intézményeket és értékeket, amelyek az ál
lam és a társadalom létezését stabilizálják. Miközben az újságírók és a politikusok minden 
olyan „diszfúnkcionális aspektust”, ami krízist tud kiváltani, kiemeltek, hangsúlyoztak.
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DIFFERENCIÁLÓDÁS, KONVERGENCIA 
ÉS SOKFÉLESÉG A FELSŐOKTATÁSBAN

V. Lynn M eek -L eo  G oedegebuure-O sm o K ivinen-R isto Rinne (ed s .)  
The M ockers and M ocked: Comparative Perspectives 
on Differentiation, C onvergence and Diversity in Higher Education. 
Pergam on Press, Oxford 1996.

A fejlett országok felsőoktatásával foglalkozó, nemzetközi összehasonlító kutatások 
az 1960-as, 1970-es években elsősorban a tömegoktatásra való átmenet gondjaival, 
az abból adódó új helyzettel foglalkoztak. Az 1980-as évtized fő kérdése az állam 
megváltozott szerepének értelmezése, az indirekt irányításra való áttérés volt. Az 
1990-es évtizedben a kutatói figyelem a strukturális kérdésekre irányul. Vajon mer
re kell mozdulnia a felsőoktatás struktúrájának, amikor a csökkenő költségvetési 
támogatás mellett szembe kell nézni a továbbra is növekvő továbbtanulási igénnyel 
és az akadémiai színvonal fenntartásának, sőt emelésének sürgető követelményé
vel?

A nyitányt az 1990-ben a Turkui Egyetemen (Finnország) tartott konferencia je
lentette. Végső tanulsága az volt, hogy a felsőoktatásnak alapvető jellemzőjévé vált 
a sokféleség. A kutatókat arra ösztönözték, hogy vizsgálják meg országukban a dif
ferenciálódás-homogenizálódás tendenciáit és a felsőoktatás-politika változását 
ebben a tekintetben. 1993-ban rendezték meg -  ismét Turkuban -  a következő 
konferenciát, amelyen ezeknek a kutatásoknak az eredményeit vitatták meg. A kon
ferencia anyagát az Issues in Higher Education sorozat keretében rendkívül színvo
nalas és információgazdag kötetben foglalták össze. (A sorozat szerkesztője Guy 
Neave, a Párizsban működő Nemzetközi Egyetemi Szövetség igazgatója.)

A kötet arról tanúskodik, hogy a meglehetősen „fiatal” felsőoktatás-kutatás olyan 
szintre ért el, amikor elegendő tapasztalat gyűlt össze ahhoz, hogy a kutatók tisztáz
zák az alapvető fogalmakat, kialakítsák az elméleti kereteket.

Az első fejezetben a szerkesztők teszik meg ebben az első lépéseket. Leszögezik 
továbbá az adott témával kapcsolatos kiinduló álláspontjukat. A politikai megkö
zelítés szerint a felsőoktatásban egyértelműen üdvözlendő a sokféleség, mivel a 
tömegoktatás körülményei között a heterogén társadalmi igényeket csak differen
ciált intézményekkel és programokkal lehet kielégíteni. A tudományos kutatás vi
szont nem foglal előre állást ebben a kérdésben. Többféle elméleti álláspont létezik 
a fő tendenciákat illetően, és az összehasonlító vizsgálatok célja éppen ezek empiri
kus ellenőrzése.

Három -  a problémát különböző szinten, különböző dimenziókban kezelő -  el
méleti megközelítést mutat be a kötet, amelyek részben egymással ellentétes, rész
ben egymást kiegészítő következtetésekre jutnak.
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Burton R. Clark, a Kaliforniai Egyetem (Los Angeles) emeritus professzora azon 
az állásponton van, hogy a folyamatos differenciálódás a felsőoktatási rendszerek 
immanens tulajdonsága (tanulmányának címe: Diversification of Higher Education: 
Viability and Change). Utal korábbi művére (The Higher Education System, 1983), 
amelyben a felsőoktatási rendszerek egyre komplexebbé válását azzal jellemezte, 
hogy egyre több szektor, az intézmények egyre változatosabb típusai jelennek meg. 
Most ezt kiegészíti azzal, hogy a felsőoktatás diverzifikálódását legalább ilyen (vagy 
talán döntő) mértékben annak kell tulajdonítanunk, hogy a tudományok differenciá
lódnak, új tudományok születnek, az oktatási programok, a tantárgyak feltartóztat
hatatlanul buijánoznak. A kormányzati irányítás új felfogása is ebbe az irányba hat. 
Igaz, vannak törekvések arra, hogy nominálisan integrálódjon a felsőoktatás, tehát 
csak egy egységes szektor legyen, de az indirekt irányítás, a támogatások egyre na
gyobb részének versenyeztetéssel való elosztása, általában a piaci elemek erősítésé
nek ösztönzése a tényleges működés szintjén differenciálódáshoz vezet.

A már sorozatszerkesztőként említett Guy Neave ezzel lényegében ellentétes ál
lásponton van (tanulmányának címe: Homogenization, Integration and Convergence). 
Abból indul ki, hogy a homogenizálódás és differenciálódás sohasem abszolút érte
lemben vett folyamat. A felsőoktatás egyes részei (egyes intézmények, szektorok, 
szakterületek) más-más irányban mozdulhatnak el, és ez időben állandóan változik 
is. Ebben a bonyolult helyzetben azonban észre kell venni egy új, meglehetősen 
egyértelmű jelenséget. Ez pedig az európai integráció folyamata. A Római Egyez
mény (1957) az oktatást a nemzeti kormányok hatáskörébe utalta, ezzel szemben a 
Maastrichti Egyezmény (1992) értelmében már az Európai Bizottság felügyeli ezt a 
területet is. Főleg a felsőoktatás tekintetében várható, hogy a szabad munkaerő
áramlás megvalósítása nevében beavatkoznak a tagállamok programjaiba. Az orvos, 
fogorvos, építész, jogász szakma ezt melegen támogatja is, hiszen logikus az a kö
vetelmény, hogy a diplomák kölcsönös elfogadása érdekében egységesítsék az okta
tást. Ebben a helyzetben az egyes oktatási intézményeknek saját kormányzatuk el
várásaihoz és az európai követelményekhez egyaránt alkalmazkodniuk kell. Újabb 
bürokratikus szint alakul ki a felsőoktatás irányításában. A fő vita most már nem az 
egyes intézmények és saját kormányzatuk között folyik, hanem a nemzeti kormány
zatok és a európai szervek között.

Frans van Vught, a hollandiai Twentei Egyetem keretében működő Felsőoktatás
politikai Kutató Központ igazgatója szervezetelméleti megközelítést alkalmaz 
(tanulmányának címe: Isomorphism in Higher Education?). Leszögezi, hogy jó 
néhány érv szól a felsőoktatás sokfélesége mellett (jobban kielégíthető a heterogén 
hallgatóság igénye, könnyebb az alkalmazkodás a munkaerőpiaci igényekhez, lehe
tőséget ad az elit és a tömegoktatás kombinálására, hatékonyabb a rendszer műkö
dése, mert mindenki a saját funkciójára tud koncentrálni, kevésbé kockázatos az 
egy-egy területen bevezetett innováció stb.). Mindezt általában elfogadják a felsőok
tatás aktorai, a megvalósítás során azonban ellentétes eredmények is születnek. A 
felsőoktatás ugyanis nyitott rendszer, az intézmények impulzusokat kapnak kömye-
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zetüktől, de maguk is hatnak környezetükre. A korlátozott erőforrásokért folyó küz
delem ellentmondásos helyzetet teremt. Elvileg ugyan diverzifikálódáshoz vezet a 
kormányzatok által is támogatott piaci elemek térnyerése, a valóságban azonban 
ennél bonyolultabb a kép, és inkább ellenkező hatásra utal. A kormányzat és a piac 
részéről rájuk nehezedő hasonló nyomás, a támogatásokért folyó küzdelem arra 
készteti az intézményeket, hogy hasonló taktikát alkalmazzanak, utánozzák a sike
reseket. Ebben megerősítésre találnak az akadémiai erőknél, amelyek egyébként is 
bizalmatlanok a piaci viszonyokkal szemben, és saját, tudományos szempontjaikat 
akarják érvényesíteni, a professzionalizálódást erősítik. A kormányzati beavatkozás 
is inkább egységesítéshez vezet, mint tényleges sokféleséghez, mert az indirekt irá
nyítással együtt járó minőség-ellenőrzés, akkreditáció éppen a hasonló követelmé
nyeket szentesíti.

A három álláspont tehát más-más tendenciákra mutat rá. Ez valószínűleg megfe
lel a tényleges helyzetnek, a nagyon változó és különböző irányú folyamatoknak. De 
abból is adódik, hogy a kutatók az elemzés eltérő szintjeit választották (Clark a fel
sőoktatás belső folyamataira, a tudományokra, Neave egy-egy ország felsőoktatási 
rendszerére és a szupranacionális szintre, van Vught pedig az intézmények egymás 
közötti és a környezetükkel folytatott interakciójára koncentrál).

Az országtanulmányok ugyan nem készültek teljesen egységes szempontrendszer 
alapján, és előzetesen nem fogalmazták meg azt a követelményt, hogy e három el
méleti megközelítést ellenőrizzék, mégis jól szolgálnak ezek illusztrálására, pon
tosítására.

Nyolc országot vontak be a vizsgálatba, amelyek a felsőoktatás struktúráját ille
tően három eltérő típust képviselnek. Formálisan egységes (csak egy szektort isme
rő) Ausztrália, Svédország és az Egyesült Királyság felsőoktatása. A bináris 
(egyetemi és nem egyetemi szektorra tagolódó) rendszerre Kanada, Finnország, 
Németország és Hollandia a példa. Végül a harmadik típust, a formálisan és tar
talmilag is explicit formában diverzifikált rendszert az Egyesült Államok képviseli.

Az országtanulmányok alátámasztják azt a vélekedést, hogy a felsőoktatási rend
szerek rendkívül komplexek, mindegyiket csak a maga konkrétságában és történeti
ségében, a társadalmi környezetbe való beágyazottságában lehet megérteni. Az ösz- 
szetettség, mint legjellemzőbb tulajdonság tényét a kormányzatok általában nem 
veszik figyelembe, ezért sokszor megütközve állnak az intézkedéseikkel kapcsolatos 
rezisztenciával, a sok nem várt, sőt paradox hatással szemben.

Minden vizsgált országban megfigyelhető volt a tanszékek, kutatóegységek, tan
tárgyak számának látványos növekedése, amely a tudományok fejlődéséből adódik, 
tehát „belső ügy” Az oktatási programok száma ugyancsak emelkedik, elsősorban 
külső nyomásra, a kormányzatok és a szakmai szervezetek ösztönzésére. Ez a bur
jánzás azonban csak egy ideig tart, majd éppen ugyanezek a szakmai szervezetek 
akadályozzák meg további programok indítását.

A kontinentális európai modell átalakulóban van. A hagyományosan jogilag is 
garantált homogenitást a piaci verseny fellazítja. Közben a diverzifikált felsőoktatás
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hazájában, az Egyesült Államokban az állami minőség-ellenőrzés és akkreditáció a 
homogenizálódás felé terel. A két kontinens esetében azonban még az egyszerűnek 
látszó fogalmak is más-más tartalommal bírnak. Európában a minőség-ellenőrzés, 
az akkreditáció alapvetően akadémiai szempontokból indul ki, az Egyesült Álla
mokban viszont a „fogyasztók” érdekeit veszi figyelembe. Az európai integrációs 
folyamat máris látható következménye, hogy egyre nagyobb a jelentősége a három
négy év alatt megszerezhető első diplomának. Azok az országok, amelyekben a 
diploma megszerzése öt évet vesz igénybe, és nem ismerik a két fokozatot, most 
bizonyos értelemben hátrányba kerülnek (pontosabban hallgatóik számára kedve
zőtlen ez a helyzet). Végül rá fognak kényszerülni a több fokozatú rendszer beveze
tésére.

A struktúra formális átalakítása nem mindig hozza a kívánt eredményt. Néhány 
országban megszüntették a bináris rendszert. A változtatás mögött a következő 
megfontolás állt. Az oktatás tekintetében a nem egyetemi szektor jobb eredménye
ket mutatott fel, mint a kutatásokra koncentráló egyetemi szektor. A tömegoktatásra 
való átmenet korszakában pedig a kormányzat figyelme inkább az oktatási funkció
ra irányul. Közelíteni próbálták a két szektor tevékenységét azzal, hogy megszüntet
ték a jogi (és az abból adódó finanszirozási) elkülönítést, a teljes felsőoktatás keze
lését egységesítették. A várt hatás azonban elmaradt. Most már az egységes rend
szeren belül érvényesül a differenciálódás, mivel a nagy hírű régi egyetemek to
vábbra is sikeresebbek a pénzügyi támogatások elnyeréséért folytatott versenyben. 
Más országokban viszont fenntartották az egyetemi és a nem egyetemi szektor in
tézményes elkülönítését. így továbbra is fennmaradt az ebből adódó differenciált 
helyzet, de egy-egy szektoron belül bizonyos homogenizálódás indult meg, igazolva 
van Vught elméletét.

A szerkesztők azzal a tanulsággal záiják a kötetet, hogy a felsőoktatás-kutatások 
mögött nem áll önálló diszciplína, kifejezetten probléma-centrikus irányultságúak, 
tehát interdiszciplináris megközelítéssel érhetnek el jó eredményeket. Az előző év
tizedekben főleg a tudománytörténeti, a jogi, közgazdasági és politológiai kiindulás 
volt a jellemző. Az 1990-es években a szervezetelmélet, a szervezetszociológia ad
hat új szempontokat a felsőoktatási rendszerekben zajló folyamatok megértéséhez.

Hrubos Ildikó
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Orthmayr, Imre

Methodological Individualism

Methodological individualism is the theoretical stance which requires that all social 
phenomena be explained, in the last resort, in terms of individual properties and 
actions. This explanatory priority of individuals must be distinguished from other 
priority theses, namely from those of ontological, epistemological, or logical 
individualism. For a closer specification of this view, further points have to be 
clarified: (1) which individual properties may explain social phenomena, (2) how 
do these properties explain them and, finally, (3) to what extent is it necessary or 
possible to exclude social properties from the explanans? In the course of the 
examination of these questions, the paper points out the ambiguities of 
methodological individualist theory and some risks involved in its misapplications.

Asztalos-Morell, Ildikó

Inequalities of Genders Unfolding in the Period of State Socialism
Theses of the Feminist Approach

The state socialist system evolved a society, where women's economic activity rate 
was one of the highest amongst industrialised countries. The state socialist ideology 
envisaged women's increased labour force participation as the means of liberating 
them from the personal bondage characterising reproductive work. However, 
women's subordination was reproduced, which was secured by the articulation of 
two systems: women's continued responsibility for the reproduction of labour power 
in the form of caring for the family on the one hand, and the gender segregation of 
the labour force on the other hand. This paper intends to interpret the gender 
segregation of labour in the three spheres of labour (wage labour, second economy 
and household labour) in the context of the state socialist agricultural production 
system. The gender division of labour is considered as the material base of the 
reproduction of the patriarchal system within the state socialist production 
organisation, while the norms of 'maleness' and 'femaleness' enforced by the state's 
legal regulation of women's productive and reproductive work constituted the 
ideological base.
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Laki, László

Some Features of the Specificities of Hungarian Development

The paper attempts to outline some economic-social trends stretching and pointing 
beyond the Hungarian systemic changes that have taken place repeatedly in the 
present century. Our starting point is that the recurrent and fundamentally different 
systemic changes, coming in every twenty or fifty years -  one should remember the 
diametrically opposite views on ownership relations or on the market and of course 
the social practices -  are answers given to ‘lagging behind’ in comparison to the 
centenarian trends defined by the direction of development and dynamism of 
countries in the vanguard of the world economy of the day and to being pushed to 
the ‘periphery’. It is then understood that the previous system (and its change) did 
not improve the situation of the country in respect of ‘catching up’, and there is the 
hope and vision that the new system(ic change) would be far more effective.

It is believed that Hungarian development has several such trends which 
continues to flow and live as an undercurrent behind the systemic changes wishing 
to transform the economy, the legal and political system, the ownership and equity 
relations rapidly and profoundly. And these trends and continuities ultimately call 
attention to the fact that the radicalism and voluntarism of the systemic change of 
the day, upsetting the society, is forced to accept already in the short run and fit 
into the possibilities of development offered by these basic trends.

Czakó, Agnes

Small Enterprises in the Early 90s

The paper is of the view that the Hungarian small enterprises of the 90s are 
enterprises only in common parlance, otherwise the majority of them do not operate 
as enterprises but are primarily of self-employment. The fast expansion of the 
sphere of entrepreneurs in itself does not mean the growth of the market. With the 
help of the analysis of the socio-economic resources determining their survival the 
author draws the conclusion that the small organisations, working as companies 
and the real enterprises have stabilised in the period under survey, the economic 
survival of the self-employing small existences is influenced partly by demographic 
factors, and partly by changes in the labour market; the larger proportion of their 
winding up which can be experienced in their circle, can be explained by the nature 
of their activity.



Szociológiai Szemle 1997C. 175

Csite, András

Embourgeoisement and Disputes on Embourgeoisement

The paper surveys the most important results and disputes of researches of 
contemporary history in the topic of embourgeoisement in the 70s and 80s. At first 
the major statements of the social scientists who have participated in the dispute on 
embourgeoisement are presented, next it studies what could be the essence of the 
discourse on embourgeoisement in the Hungarian social science of the late 80s. 
Finally, the author explores the causes of the ‘degradation’ of the issue of 
embourgeoisement and the petering oif of the disputes in scientific life. It is the 
objective of the paper to contribute to the reconsideration of those characteristics of 
embourgeoisement as a research tradition which may be important to the 
understanding of the present changes.

Vicsek, Lilia

The Image of Gypsies in the Hungarian Press (March-June 1995)

The paper is a report on research during the course of which 339 articles, related to 
Gypsies and published between March and June 1995 in the Hungarian national 
dailies, were analysed. On the basis of the code instructions based on the 
methodology of content analysis, an attempt was made to map what characterised 
the image drawn about the Gypsies in the Hungarian press at the time when the 
National Gypsy Self-Government was elected.

On the basis of the content analysis of the approximately 340 articles, 
constituting the basis of processing, it can be stated that problems dominated in the 
image of Gypsies drawn by the press. Stressing the difficulties and negative 
phenomena were equally present on the level of the individual topics as well as of 
the actors of the articles.

The negative, problem oriented image of Gypsies became a positive one without 
reservations only in the case of the artist elites, however, as artists and sportsmen 
are regarded as a separate group by many, it does not change the negative image 
the readers have about Gypsies as a whole. One would expect the emergence of a 
kind of positive image in relation to another group of the Gypsy elite, namely the 
political one, and if -  as contrasted to experiences related to the artist elites -  that 
positive image would emerge it could contribute to a more positive character of the 
image about Gypsies as a whole. However, as there have been objections to the 
behaviour of many Gypsy political actors in the press (openly or indirectly), such a 
positive image has not emerged in relation to them, or to the Gypsies as such.
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TANULMÁNYOK

Csontos László

MAX WEBER A GAZDASÁGELMÉLET 
MÓDSZERTANI ALAPJAIRÓL*

„Nem fikciót írok, hanem tényeket találok fel.”1

Bevezetés

E tanulmányban kísérletet teszek azoknak a korai elgondolásoknak az 
explikációjára vagy racionális rekonstrukciójára (e két kifejezést szinonimaként 
használom), amelyeket Max Weber alkotott a gazdaságelmélet módszertani alapjai
ról. Remélem, az elemzés melléktermékeként sikerül megmutatnom, hogy Weber 
érett módszertani álláspontja és a közgazdaságtan hatóköréről és módszeréről alko
tott korai nézetei között folytonosság van. Azt is hangsúlyozni szeretném már a 
kezdet kezdetén, hogy célkitűzésem tisztán analitikus jellegű: nem tárgyalom rész
letekbe menően azt a történeti és szellemi környezetet, amelyben Weber először 
formába öntötte módszertani krédóját.

Az „explikáció” módszere nem más, mint homályosan megfogalmazott eszmék 
világosabbá és specifíkusabbá tétele (vö. Hempel 1952; Carnap 1963: 1-8). Az 
eszmetörténetben nem azért használhatjuk ezt a módszert, mert mi okosabbak va
gyunk, mint az explikációt igénylő elképzelések eredeti megfogalmazói, hanem 
azért, mert mi -  szerencsés módon -  jobb és kifinomultabb elemzési eszközökkel 
rendelkezünk, mint ők. Weber eszméinek racionális rekonstrukciójával azt kívánom 
bemutatni, hogy módszertani örökségének jobb megértése -  amellett, hogy önma
gában is fontos feladat -  lényeges a társadalomtudományok módszertani alapjainak 
megfelelő értelmezéséhez. Bár a racionális rekonstrukció módszere nem nyújthatja 
(és nem is nyújtja) az explikálandó eszmék egyedüli helyes értelmezését, mégis 
hozzájárulhat azoknak a feltételeknek a kidolgozásához, amelyek szükségesek az 
alternatív nézőpontok racionális megvitatásához.

* A Szociológiai Szemle szerkesztősége jelen írás megjelentetésével adózik az 1997-ben 44 
éves korában elhunyt Csontos László emlékének. A tanulmány eredetileg angol nyelven 
íródott: Max Weber on the Methodological Foundations o f  Economic Theory. Working 
Paper 93-992, Department of Economics, University of Connecticut, 1993. (A tanulmányt 
fordította Nagy László Ábel. A fordítást az eredetivel egybevetette Szántó Zoltán, szakmai
lag ellenőrizte Bertalan László.)
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Az eszmék racionális rekonstrukciója csak akkor lehet módszertanilag elfogad
ható és tartalmilag adekvát, ha legalább a következő minimális követelményeknek 
eleget tesz (vö. Camap 1963; Stegmüller 1969).

1. Az explikáció eredményeként kapott eszmék halmazának pontosabbnak és vi
lágosabban megfogalmazottnak kell lennie, mint az eszmék eredeti halmazának.

2. Legalább bizonyosfajta családi hasonlóságnak kell fennállnia az explicans (az 
eszmék javasolt új halmaza) és az explicandum (a racionális rekonstrukciót szüksé
gessé tevő eszmék halmaza) között. Családi hasonlóságon a következő két dolog 
valamelyikét értem: a) a szemantikai tartalom hasonlóságát vagy b) azoknak a 
nyelvi és elméleti szabályoknak a hasonlóságát, amelyek az explicans és az 
explicandum használatát irányítják.

3. Az eszmék új halmazának -  ha ez lehetséges egyáltalán -  egyszerűbbnek kell 
lennie, mint az explicandumnak, vagyis az eszmék eredeti halmazának.

4. Végül, az explikáció szellemi kalandja csak akkor tekinthető sikeresnek, ha 
analitikusan vagy empirikusan termékeny kijelentéseket eredményez, azaz olyan 
kijelentéseket, amelyeknek magyarázó vagy értelmező ereje van.

A racionális rekonstrukció kiindulópontjául Weber egyik viszonylag korai mun
káját választom. Ez az írás „Die Grenznutzenlehre und das »psychophysische 
Grundgesetz«” címen jelent meg először 1908-ban a híres Archív fúr Sozial- 
wissenschaft und Sozialpolitik2 kötetben. Weber e tanulmányában áttekintette Lujo 
Brentano (1908) Die Entwicklung dér Wertlehre című munkáját, amelyben 
Brentano egyrészt viszonylag röviden és tömören bemutatta az értékelmélet történe
tét, másrészt kifejtette saját módszertani álláspontját. Bár itt nincs lehetőségem el
mélyedni a részletekben, azt azért meg szeretném említeni, hogy Brentano olyan 
(„historische Schule dér Nationaloekonomie” néven ismert) módszertani iskolához 
tartozott, melynek hívei -  miként a historicisták és a módszertani monisták mindig 
is tették -  a társadalomtudományok és a természettudományok alapvető egysége 
mellett érveltek. Ennélfogva abban is hittek, hogy a társadalomtudományok legfon
tosabb kognitív funkciója, hogy univerzális törvényeket fedezzen fel a társadalom, a 
gazdaság és a történelem empirikus vizsgálata alapján.

Pszichológiai redukcionizmus

Weber tanulmánya durván két részre osztható. Az első rész a később 
„pszichologizmus” vagy „pszichológiai redukcionizmus”3 néven ismertté vált kuta
tási program megsemmisítő kritikája. E program alapvető tétele szerint a társada
lomtudományokban, beleértve a közgazdaságtant is, az empirikus szabályszerűsé
gek és a magyarázó elvek végső soron a pszichológia törvényein alapulnak, és 
mindig a pszichológia törvényeire kell redukálni őket. A következőkben csupán 
röviden ismertetem azt, amit Weber kora és korunk e módszertani furcsaságáról 
mond. Tanulmányának második részében Weber nagyon tömören és a maga -  eny
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hén szólva -  bonyolult nyelvezetén kifejti saját nézeteit a „tiszta” gazdaságelmélet 
és különösen a határhaszon-elmélet módszertani alapjairól.

Miközben megfogalmazza ellenvetéseit a pszichologizmussal szemben, amelyet 
többek között Lujo Brentano, valamint kortárs német követői védelmeztek, Weber a 
következő megszorításokat teszi:

a) Egy tudományos elmélet vagy empirikus szabályszerűség felfedezésének kon
textusát nem szabad összekeverni igazolásának vagy alkalmazásának kontextusá
val. Két elmélet közös gyökerei az eszmék történetében önmagában nem teremtenek 
logikai kapcsolatot közöttük. Weber szavaival: „Az a kérdés azonban, hogy két 
egyébként nagyon különböző tudomány mennyire termékenyítette meg egymást 
kölcsönösen egyik-másik metodológiai céljaik szempontjából rokon fogalmuk 
megalkotása során, merőben elmélettörténeti jellegű ... Darwinra például 
ösztönzőleg hatott Malthus. Am Malthus elmélete nem ugyanaz, mint Darwiné, 
egyik elmélet sem speciális esete a másiknak, a két elmélet pedig nem speciális 
esete egy még általánosabb törvénynek. Erre hasonlít a mi esetünk” (Weber 1988: 
385-386).

b) Az úgynevezett Weber-Fechner-törvény közgazdasági értelmezése erőltetett, 
továbbá esetleges, önkényes és rendkívül üres analógiákon alapul. Vagy, ahogy 
Weber megfogalmazza a következő jellegzetes megjegyzésében:

„Ha elgondolkodunk azon, hogy miként alakul a Tiffany-féle vázákkal, a toalett- 
papírokkal, a hurkaféleségekkel, a klasszikusok műveinek kiadásaival vagy a 
prostituáltak, az orvosok vagy a papok szolgáltatásaival való »elégedettség«, akkor 
analógiaként módfelett problematikusnak tűnik föl a »pszichofizika alapvető törvé
nyének a logaritmikus görbéje. És ha valaki »szükségletét« -  például «szellemi 
szükségletek -  akár a táplálkozása rovására is úgy akarná kielégíteni, hogy köny
veket vásárolva és tanulásra pénzt költve tanúbizonyságot tenne róla, miközben 
éhsége csillapítatlan maradna, akkor ezt egy pszichofizikai »analógia« semmiképp 
sem tenné »érthetőbbé« annál, mint amennyire egyébként is érthető” (Weber 1988: 
390; lásd még 388-389).

c) A pszichológiai és a közgazdasági elemzés tárgyának („nyersanyagának”), il
letve a pszichológusok és a közgazdászok által követett kognitív céloknak a termé
szetét vizsgálva azt találjuk -  érvel Weber hogy áthidalhatatlan módszertani sza
kadék tátong az emberi viselkedés pszichológiai és közgazdasági megközelítése 
között.

„Legalábbis nagy általánosságban nemcsak arról van szó, hogy a ... «természet- 
tudományoknak éppen a legáltalánosabb hipotézisei és feltevései azok, amelyek a 
legkevésbé relevánsak a mi szaktudományunk számára. Hanem mindenekelőtt és 
főleg arról van szó, hogy éppen a mi tudományunk kérdésfelvetéseinek sajátos mi- 
neműségét érintő döntő ponton: a gazdaságelméletben (»értékelméletben«) éppen
séggel megállunk a magunk lábán. A «hétköznapi tapasztalad, amelyből elméle
tünk kiindul ... valamennyi empirikus szaktudománynak a közös kiindulópontja. 
Mindegyikük túl akar jutni rajta. És kell is, hogy mindegyikük akaijon túljutni raj
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ta, mivel mint tudományoknak ezen alapul a léthez való joguk. Eközben mindegyi
kük más módon és más irányban «hagyja maga mögött« vagy »finomítja« a hét
köznapi tapasztalatot. A határhaszon-elmélet és mindenféle közgazdasági »elmélet« 
általában nem oly irányban teszi ezt, mint a pszichológia. Hanem éppen ellenkező
leg” (Weber 1988: 393).

Mivel ez az utolsó pont szorosan összefügg azokkal a nézetekkel, amelyeket 
Weber a gazdaságelmélet ismeretelméleti és módszertani alapjairól alkotott, szeret
nék itt megállni, és néhány megjegyzést tenni.4

Módszertani monizmus versus módszertani dualizmus

Amikor korának pszichologizmusát támadta, Weber valójában kétfrontos harcot 
vívott. Bár kritikájának elsődleges célpontja a pszichológiai redukcionizmus volt -  
vagyis az az elképzelés, amely szerint a gazdaságelmélet magyarázó elvei valami
képpen levezethetők a pszichológiából -, bírálata egy másik, a redukcionista prog
ram hátterében rejlő alapvető előfeltevés, nevezetesen a módszertani monizmus 
eszméje ellen is irányult.

A módszertani monizmus („régi” és „modern”) híveinek legfőbb törekvése 
mindig is az volt, hogy „helyes” standardokat határozzanak meg a társadalomtu
dományi kutatás számára. A módszertani monizmus alapvető tételei a következők:

1. Ontológiai szinten a módszertani monizmus képviselői azt hangsúlyozzák, 
hogy a társadalomtudományok és a természettudományok tárgya lényegében 
hasonló.

2. Továbbá, szilárd meggyőződésük, hogy a tudományos kutatás valamennyi 
formájának végső célja események és/vagy empirikus szabályszerűségek deduktív- 
nomologikus magyarázata. A deduktív-nomologikus magyarázatokban a megma
gyarázandó eseményt vagy szabályszerűséget leíró állításokat levezetjük bizonyos 
univerzális törvényekből vagy törvény jellegű állításokból és a kiinduló feltételeket 
rögzítő szinguláris kijelentésekből.

3. Végül a monisták azt az álláspontot képviselik, hogy létezik olyan egységes 
módszer, amely alapjául szolgál a tudományos elemzés minden fajtájának. Konkré
tabban: meggyőződésük, hogy a társadalomtudományok csak akkor lehetnek 
„valóban” tudományosak, ha ugyanolyan vagy legalábbis hasonló módszert alkal
maznak, mint a természettudományok.

Mondani sem kell, hogy Weber elutasította a módszertani monizmus szélsőséges 
követelményeit. Ebben az értelemben, de csak ebben a korlátozott értelemben, 
Weber módszertani dualistának tekinthető. A módszertani dualisták általában a 
társadalomtudományok módszertani autonómiája mellett érvelnek, és a deduktív- 
nomologikus paradigmától eltérő magyarázó érveket javasolnak. Mivel Weber 
nézetei a gazdaságelmélet módszertani alapjairól szorosan összefüggnek ezzel a
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dualista állásponttal, gondosan meg akarom vizsgálni azokat az érveket, amelyeket 
Weber a módszertani monizmus alaptételeivel szemben megfogalmaz.5

Az emberi cselekvés megértése

A természettudományok, beleértve a behaviourisztikus módon felfogott pszicholó
giát is, nyers tényekkel foglalkoznak, ezzel szemben a tulajdonképpeni társadalom- 
tudományok tárgya -  érvel Weber -  az emberi cselekvés. Az emberi cselekvés 
azonban, akár egyéni, akár kollektív, nem tekinthető nyers ténynek, mivel nem 
olyasmi, ami ex ante adva lenne számunkra. Azaz nem olyasmi, ami elemzés előtt 
vagy elemzés nélkül adott számunkra. Épp ellenkezőleg: az emberi cselekvést elő
ször értelmeznünk kell, vagy pontosan meg kell értenünk, csak azután kezdhetjük 
keresni a magyarázatát.

Hadd illusztráljam egy hipotetikus példával ennek a különbségnek az érvényes
ségét és jelentőségét. Tételezzük fel, hogy néhány napon át megfigyeljük egy bizo
nyos személy viselkedését. Tegyük fel továbbá, hogy a megfigyelt személy -  látszó
lag -  nem „tesz” semmit, vagy legalábbis semmi „érdekeset”, eltekintve attól a 
„ténytől”, hogy egyáltalán nem vesz magához táplálékot. Az érvelés kedvéért azt is 
tételezzük fel, hogy kamerával rögzítjük, amit látunk. Most tegyük fel, hogy valami
lyen homályos okból tudni akarjuk, hogy „mi történt a szemünk előtt ezekben a 
napokban”. Feltéve, hogy még mindig érdekel bennünket a kérdés, az emberi cse
lekvés megértésének egész problémája lényegében arra vezethető vissza, hogy mi
ként kaphatunk kielégítő választ erre az egyszerű kérdésre. Természetesen újra és 
újra lejátszhatjuk videofelvételünket, de csak testi mozgások és/vagy testi állapo
tokban bekövetkező változások sorozatát fogjuk látni. Tehát videofelvételünket néz
ve -  hiába erőltetjük szemünket -  nem kaphatunk kielégítő választ eredeti kérdé
sünkre.

Másképp fogalmazva, ha tisztán fizikai terminusokban, azaz mozgások és testi 
állapotok sorozataként akarjuk leírni, amit látunk, akkor leírásunkból éppen annak 
a motivációs háttérnek az értelmezése -  van, aki inkább azt mondaná, megértése -  
marad ki, amely a szemünk előtt lepergett események mögött meghúzódott. így hát 
azzal a rejtélyes kérdéssel szembesülünk: hogyan értelmezhetjük, amit láttunk.

Megoldást keresve erre a problémára, elvileg két utat választhatunk. Először is, 
mondhatnánk azt, hogy ami történt, teljesen és adekvát módon leírható meghatáro
zott ingersorozatra adott meghatározott reakciósorozatként. Vagyis, azt mondhat
nánk, hogy ami+t láttunk, teljesen és tökéletesen beilleszthető az inger-válasz ma
gyarázat ismert sémájába. Itt azonban egy módszertani ellenvetést kell tennünk. Ha 
ezt az értelmezést választjuk, akkor feltételezzük -  és néha minden okunk meg is 
lehet erre hogy a vizsgált szituációban nem emberi cselekvéssel, hanem emberi 
viselkedéssel van dolgunk. Visszatérve szegény, éhező emberünkre, a következő
képpen válaszolhatnánk a „Mi történt?” kérdésre. Mivel a megfigyelt személyt bi



8 Csontos László

zonyos ingerek érték (kora gyermekkori traumatikus élmények; frusztrációk társa
dalmi, szakmai vagy szexuális életében stb.), olyan reakciót alakított ki, amelyet a 
pszichológusok a „táplálkozási negativizmus” különösen súlyos formájának nevez
nének.

Másodszor, a megfigyelt személyt tekinthetjük emberi ágensnek, aki képes in
tencionális cselekvéseket végrehajtani, és azt mondhatjuk róla, hogy céltudatosan 
vagy intencionálisán cselekedett. Tegyük fel, hogy jó indokaink vannak ezt feltéte
lezni róla.

Mivel most feltevésünk értelmében tudjuk, hogy az, amit láttunk, nem egyszerű 
viselkedés, hanem cselekvés, az eredeti „Mi történt?” kérdést -  a mélyebb megértés 
első lépéseként -  helyettesítenünk kell egy „Mit tett a szóban forgó személy?” típu
sú kérdéssel.

Jegyezzük meg azonban, hogy az esetek túlnyomó többségében még az ilyen egy
szerű cselekvés-kérdésre sem adhatunk egyenes és gyors választ. Ennek az az oka, 
hogy a „Mit tett?” típusú kérdésre adott válasz nem más, mint bizonyos típusú em
beri viselkedés azonosítása vagy specifikálása meghatározott típusú cselekvésként. 
Más szavakkal: nem más, mint az emberi viselkedés besorolása egy meghatározott 
intencionalisztikus leírás alá. Azonban ezen a ponton elméletileg -  és sokszor a 
mindennapi gyakorlatban is -  a lehetőségek zavarba ejtő gazdagságával szembesül
hetünk. Előfordulhat például, hogy ugyanaz az emberi viselkedés -  azaz ugyanaz a 
fizikai vagy testi mozgássor -  többféle cselekvéstípus eseteként is azonosítható, 
attól függően, hogy milyen típusú intenciót tulajdonítunk -  okkal -  a szóban forgó 
ágensnek.

Téijünk vissza ismét szegény, éhező emberünkhöz, és vizsgáljuk meg alaposab
ban a „Mit tett?” -  vagy pontosabban, a „Mit tehetett?” kérdést. Több lehetőséget 
kell mérlegelnünk.

1. Esetleg megszállott fogyókúrázó, aki a lehető legdrasztikusabb diétát válasz
totta, azaz úgy döntött, hogy egyáltalán nem eszik néhány napig.

2. Elképzelhető, hogy mélyen vallásos ember, aki -  követve vallásának rítusát -  
úgy döntött, hogy böjtöl.

3. Az is lehetséges, hogy éhségsztrájkot folytat.6
Ennek az érvnek a lényege a következő. A társadalomtudományok „tényei” nem 

nyers tények, hanem inkább „artefaktumok”, mégpedig abban az értelemben, hogy 
a magyarázatot megelőző értelmezés során hozzuk létre őket. Azonban nehéz dönté
seket kell meghoznunk, amikor megkonstruáljuk magyarázatunk nyersanyagát.

Először is, a rendelkezésünkre'ífllo bizonyítékok alapján el kell döntenünk, hogy 
a megfigyelések vagy adatok beleillenek-e az inger-válasz sémába, vagy inkább 
intencionalisztikus értelmezést tesznek szükségessé. Másodszor, ha az utóbbi lehe
tőség mellett döntünk, meg kell birkóznunk azzal az újabb problémával, hogy to
vábbi bizonyítékok és racionális érvek alapján ki kell választanunk egy empirikusan 
adekvát intencionális leírást azon alternatív leírások közül, amelvek egvaránt öskzp- 

egyeztethetőknek tűnnek az eredeti adatokkal és megfigye.
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E „hermeneutikai” kirándulás7 után ideje visszatérnünk a gazdaságelmélet mód
szertani alapjaira vonatkozó weberi elképzeléshez.

A közgazdászok, érvel Weber, sok szempontból különböznek a módszertani 
monizmus és a pszichológiai redukcionizmus képviselőitől. Először is, magától 
értetődőnek tekintik, hogy az emberek általában céltudatosan vagy intencionálisán 
cselekszenek. Nézete szerint „A határhaszon-elmélet nemzetgazdaságtani elméleté
nek -  éppúgy, mint minden »szubjektív« értékelméletnek -  a kiindulópontja ... nem 
holmi külső »inger«, hanem -  éppen ellenkezőleg, miként a pszichofizika alapvető 
törvényének az esetében -  valamiféle »szükséglet«. Vagyis: ha most az egyszer 
pszichológiai terminusokban akaijuk kifejezni magunkat, akkor »érzetek«, 
»érzelmi állapotok«, »lelki feszültségek^ «kellemetlen érzések«, »várakozások« és 
más efféle mindenkor módfelett összetett mineműségek komplexuma. Ráadásul ez a 
komplexum »emlékképekkel«, «célokról alkotott képzetekkel« és bizonyos körül
mények közepette a legkülönfélébb egymással konfliktusba bonyolódó «motívu- 
mokkal« kombinálódik. És míg a pszichofizika alapvető törvénye arra akar meg
tanítani bennünket, hogy egy külső inger miként idéz elő pszichikai állapotokat, 
azaz érzeteket, addig a nemzetgazdaságtan sokkal inkább azzal a ténnyel foglalko
zik, hogy miként idéznek elő az efféle pszichikai állapotok valamilyen meghatáro
zott irányú külső viselkedést (cselekvést)” (Weber 1988: 388).

Az intencionalitás feltételezése, mondhatta volna Weber, elméleti szempontból 
gyümölcsözőbb hipotézis, mint ha az emberi ágenseket -  a természettudományokat 
utánozva -  olyan bábfiguráknak tekintenénk, amelyeket homályos pszichológiai 
ingerek vagy rejtélyes „társadalmi erők” mozgatnak. És e feltevés bizonyos fokig 
összefügg a társadalomtudományok, különösen a közgazdaságtan módszertani au
tonómiájával.

„Legalábbis nagy általánosságban nemcsak arról van szó, hogy a (szó közkeletű 
értelmében vett) »természettudományoknak« éppen a legáltalánosabb hipotézisei és 
feltevései azok, amelyek a legkevésbé relevánsak a mi szaktudományunk számára. 
Hanem mindenekelőtt és főleg arról van szó, hogy éppen a mi tudományágunk kér
désfeltevéseinek sajátos minemüségét érintő döntő ponton: a gazdaságelméletben 
(»értékelméletben«) éppenséggel megállunk a magunk lábán’’ (Weber 1988: 393).8

Másodszor, a közgazdászok nemcsak azt feltételezik, hogy az emberek általában 
képesek intencionálisán cselekedni, hanem azt is, hogy -  legalábbis gazdasági 
ügyeikben vagy, általánosabban fogalmazva, a saját érdekeiket érintő ügyekben -  
kalkulatív módon, vagyis ebben az értelemben racionálisan cselekednek. Weber 
szavaival:

„Sajátos megismerési céljai számára a határhaszon-elmélet úgy tekinti az emberi 
cselekvést, mintha azt a-tól z-ig a kereskedelmi kalkulus -  mégpedig minden szóba 
jöhető feltételnek az ismerete alapján fölállított kalkulus -  tartaná ellenőrzése alatt. 
Az egyéni «szükségleteket és a »kielégítésükre« rendelkezésre álló (vagy megter
melhető, vagy cserével megszerezhető) javakat úgy kezeli, mintha azok számszerű
en megállapítható »tételei« és «mennyiségek lennének valamiféle folyamatosan
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végzett könyvvitelnek. Magát az embert pedig úgy tekinti, mintha egy állandóan 
működő üzemnek volna a vezetője, életét pedig úgy, mintha ennek a könywitelsze- 
rűen ellenőrzött üzemnek volna az objektuma. A kereskedelmi könyvvitel szemlé
letmódja szolgál tehát -  ha egyáltalán szolgál valami -  a határhaszon-elmélet 
konstrukcióinak a kiindulópontjául” (Weber 1988: 394).

A következő részben megvizsgálom e feltevések messzeható módszertani és el
méleti következményeit.

Ideáltípusok és intencionális magyarázat

Ha az egyének, a hétköznapi tapasztalat fényében, valóban intencionálisán és 
kalkulatív módon cselekszenek, akkor a közgazdaságilag releváns esetek nagy több
ségében cselekvésüket felfoghatjuk valamilyen vágyott cél elérésének eszközeként.

„A határhaszon-elmélet és általában mindenféle szubjektív értékelmélet nem 
pszichológiailag, hanem -  ha ennek kifejezésére metodológiai terminust akarunk 
használni -  pragmatikailag van megalapozva, azaz olyan kategóriákat alkalmaz
nak, amilyen a »cél« és az »eszköz«” (Weber 1988: 396).

Ez egyenértékű azzal a megfogalmazással, hogy az egyéni cselekvéseket és a 
kollektív eredményeket gyakran magyarázhatjuk azokra a meghatározott célokra 
utalva, amelyeket az emberek szeretnének elérni. Az eszközök és célok terminusai
ban megfogalmazott magyarázatokat egyéni cselekvések intencionális magyaráza
tainak és kollektív eredmények teleologikus-funkcionális magyarázatainak nevez
hetjük.

Weber elgondolásában azonban módszertani szakadék tátong e két magyarázat
séma között. Ebben és a következő részben tisztázom e szakadék természetét, racio
nális rekonstrukcióját nyújtva a szóban forgó magyarázó érveknek.

Egy egyszerű példa segítségével megpróbálom megvilágítani az individuális em
beri cselekvés teleologikus magyarázatainak logikai szerkezetét.9 Tegyük fel, hogy 
megfigyeltük В egyén viselkedését, és cselekvésének intencionalisztikus értelmezé
sét követően azt találtuk, hogy x-et tette, ahol x meghatározott cselekvéstípusra 
vagy cselekvésre utal. Más szavakkal: feltételezzük, hogy sikerült empirikusan elfo
gadható választ adnunk egy JAit tett BT  típusú kérdésre, és a válasz, megdöbbentő 
módon, az, hogy „B x-et tette”.

Most tegyük fel, hogy -  jó és komoly tudósokhoz illően -  nem állunk meg itt, 
hanem egy lépéssel tovább megyünk, és elhatározzuk, hogy választ keresünk a 
,M 'ért tette В x-et?” kérdésre. Hogyan válaszolhatjuk meg. vagy -  ami azt illeti -  a 
közgazdászok hogyan válaszolják meg a „Miért?”-kérdések eme változatát? Termé
szetesen az emberi cselekvés ideáltípusainak megalkotásával, válaszolná Weber.

„A sajátosan közgazdaságtani elméletet alkotó tantételek nemhogy nem reprezen
tálják tudományágunk »egészét«, hanem csupán olyan -  természetesen gyakran 
alábecsült -  eszközök, amelyek az empirikus valóság oksági összefüggéseinek
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elemzésére szolgálnak. Mihelyt kulturálisan jelentős komponenseiben meg akarjuk 
érteni és okságilag meg akaijuk magyarázni a valóságot, nyomban kiderül, hogy a 
közgazdaságtani elméletek ideáltipikus fogalmak sokaságából állnak. Ez azt jelenti, 
hogy tantételei gondolatilag konstruált folyamatok olyan sorozatait reprezentálják, 
amelyek ebben az ideális tisztaságban ritkán vagy soha nem fordulnak elő a min
denkori történelmi valóságban” (Weber 1988: 396).10

De mit jelent ebben a kontextusban az „ideáltípus” terminus? Tegyük fel, hogy 
kezdettől fogva tudjuk, hogy В el akarta érni vagy meg akarta valósítani y-1, ahol у  
valamilyen vágyott célt jelöl. Az egyszerűség kedvéért azt is tegyük fel, hogy x cse
lekvés volt az egyetlen eszköz, amelyet számításba kellett vennie -  ha egyáltalán 
számításba kellett vennie valamilyen eszközt -, vagy az egyetlen eszköz, amelyet В 
figyelembe vett -  ha egyáltalán figyelembe vett valamilyen eszközt.

Megfogalmazhatjuk-e ekkor a következő érvet?
1. В el akarta érni y-1.
2. у  elérésének egyetlen eszköze x cselekvés volt.

Ennélfogva
3. В x-et tette.

Világos, hogy nem mindig magyarázhatjuk В cselekvését ily módon. Először is, 
lehet, hogy В nem tudta, hogy у elérésének eszköze x cselekvés; mely esetben talán 
valamilyen más okból hajtotta végre az x cselekvést, és így pusztán véletlenül érte 
el y-1. Másodszor, lehet, hogy В nem megfelelő indok alapján cselekedett, vagyis 
lehet, hogy tévesen hitte azt, hogy у  elérésének egyetlen eszköze x, miközben x va
lójában egyáltalán nem volt hatékony eszközу elérésére.

E lehetőségeket, érvelt később Weber, a következő két módon küszöbölhetjük ki. 
Először is, az ágens episztemikus szituációjának tényezőkre bontásával megmutat
hatjuk, hogy B, adottnak tekintve a releváns cél-eszköz viszonyokra vonatkozó vé
lekedéseit, szubjektíve racionális módon cselekedett. Másodszor, megvizsgálhatjuk, 
hogy mit kellett vagy lehetett volna tennie fí-nek, vagyis megvizsgálhatjuk, hogy 
vajon В a helyzet objektív logikájával összhangban, vagyis objektíve racionális 
módon cselekedett-e."

Könnyű belátni, hogy a szubjektíve racionális ideáltípusok konstrukciójával in
tencionális vagy teleologikus magyarázatot adunk az egyéni cselekvésre. Az objek
tíve racionális ideáltípusoknak mint magyarázó kereteknek azonban -  mint Weber 
rámutat -  csupán instrumentális és heurisztikus értékük van.

„Ezeket a tantételeket -  mivel elemeik a tapasztalatból származnak, és csupán a 
gondolkodás tette őket fokozás révén tisztán racionálissá -  éppúgy felhasználhatjuk 
az elemzés heurisztikus, mint az empirikus sokféleség ábrázolásának konstrukciós 
eszközeiként” (Weber 1988: 396-397).
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Tehát a szubjektíve racionális ideáltípus logikai szerkezete ugyanolyan, mint az 
intencionális magyarázaté. A legegyszerűbb esetben a magyarázó érv a következő:

1. fi el akarta érni y-t.
2. fi úgy gondolta (vélte), hogy akkor érheti el legjobban у-t, ha x-et teszi. 

Ennélfogva
3. fi x-et tette.

Amikor ilyenfajta, empirikusan adekvát ideáltípusokat konstruálunk, akkor 
Weber szerint nem az emberi cselekvés közvetlen, hanem motivációszerű megérté
séhez jutunk. A „közvetlen” megértés egyenértékű a helyes, azaz az empirikusan 
adekvát intencionalisztikus leírás kiválasztásával.12 A motivációszerű megértés, 
érvel Weber, nomologikus tudásunkon alapul. A nomologikus tudás azoknak a sza
bályoknak az ismerete, amelyek egy adott kultúrában vagy társadalomban a cselek
véseket és a cselekvéstípusokat definiálják, illetve a cél-eszköz viszonyokat kormá
nyozzák. A szükséges típusú és mennyiségű nomologikus tudással rendelkezni any- 
nyi, mint ismerni -  akár közvetlenül, akár leírásból -  azokat a tapasztalati szabá
lyokat, amelyek egy meghatározott társadalomban vagy kultúrában élő emberek 
szemében adott célokhoz adott eszközöket rendelnek.

Az objektíve racionális ideáltípusok esetében az érvelés hipotetikus és -  a szó 
instrumentális vagy technikai értelmében -  normatív. Ismét a lehető legegyszerűbb 
szituációt véve példának, a következő „korlátok közti maximalizálás” típusú érvet 
fogalmazhatjuk meg.

1. Tegyük fel, hogy fi el akarta érni y-t.
2. A rendelkezésére álló evidenciáknál és a fennálló korlátoknál fogva fi csak 

úgy érhette volna el .у-t, ha x-et teszi.
Ennélfogva

3. fi-nek x-et kellett volna tennie.

Nincs szükség különösebb módszertani képzelőerőre ahhoz, hogy az előző pri
mitív modellben felismerjük a határhaszon-elmélet vagy -  ami azt illeti -  a modern 
mikroökonómiai elmélet csíráját vagy elméleti magvát. Valójában, érvelt Weber 
(1988: 395), a gazdasági elemzés nem néhány állítólag alapvető pszichológiai tör
vényen alapul, hanem a célok és az eszközök kategóriáinak használatán, azaz -  
mint megmutattam -  többé-kevésbé kifinomult „praxeológiai” ideáltípusok alkal
mazásán.

Az ideáltípusok és a funkcionális magyarázat

Weber természetesen tökéletesen tudatában volt annak, hogy az egyéni intenciók 
bonyolult hálózata, illetve az egyéni döntések és cselekvések interdependenciája 
gyakran nem szándékolt és váratlan kollektív eredményekre vezet.
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„Azoknak az elméleti »értékeknek«, amelyekkel a határhaszon-elmélet dolgozik, 
elvileg ugyanúgy érthetővé kell tenniük számunkra a gazdasági élet folyamatait, 
mint ahogy a kereskedőt a kereskedelmi könyvvitelben szereplő értékek tájékoztat
ják arról, hogy milyen üzemének a helyzete, és hogy mik a feltételei annak, hogy 
üzeme továbbra is jövedelmezően működhessen. Azok az általános tantételek, 
amelyeket a közgazdasági elmélet megfogalmaz, pusztán konstrukciók: arról szól
nak, hogy az egyén cselekvésének mindenki más cselekvésével összefonódva mi
lyen következményekhez kellene vezetnie, ha mindenki csakis a kereskedelmi 
könyvvitel alapelvei szerint, tehát ebben az értelemben racionálisan alakítaná kör
nyezetéhez való viszonyát. Miként mindnyájan tudjuk, ez egyáltalán nem így van. 
Azoknak a folyamatoknak az empirikus lefolyása, amelyeknek a megértésére meg
alkották az elméletet, csupán megközelíti ... a szigorúan racionális cselekvés elmé
letileg megkonstruált lefolyását” (1988: 395).

Bár ezeknek az eredményeknek a gazdasági magyarázata -  természetét tekintve 
-  gyakran teleologikus, az ilyen magyarázatok logikai szerkezete, érvelt Weber, 
alapvetően különbözik az egyéni cselekvések intencionális magyarázatainak logikai 
szerkezetétől.

„«Társadalmi képződmények« esetében ... módunkban áll, hogy funkcionális 
összefüggések és szabályok ... puszta megállapításán túl olyasvalamit is véghezvi- 
gyünk, ami örökké elérhetetlen lesz mindennemű természettudomány számára... 
Módunkban áll, teszem azt, »megérteni« a részt vevő egyes egyének viselkedését ... 
Az értelmező magyarázat tehát többet nyújt, mint a megfigyelésen alapuló magya
rázat, de persze csak azon az áron, hogy a várható eredmények lényegesen hipoteti- 
kusabbak és töredékesebbek” (Weber 1987: 46).

Bár mind az egyéni cselekvések intencionális magyarázatai, mind pedig a kol
lektív eredmények teleologikus magyarázatai magukkal hozhatják az „optimum” 
fogalmát, az optimum fogalmának módszertani és logikai státusa, érvelhetett volna 
Weber, nem ugyanaz az említett két esetben.

Az „individuális” optimum -  mint a „korlátok közti optimalizálás” jellegű ma
gyarázó érv korábbi elemzése sugallja -  nem más, mint a legjobb cselekvés, amelyet 
adott preferenciák és célok, illetve külső korlátok mellett a cselekvő választhat. 
Amikor azonban kollektív eredmények magyarázatában szerepel, akkor, érvel 
Weber, „az optimum fogalma maga után vonja a teleologikus fúnkcióértékeknek a 
fogalmát. Optimum? -  kérdezhetné valaki. Minek a számára optimum?” (Weber 
1988: 398).

Weber ezután hozzáteszi a következő, meglehetősen rejtélyes megjegyzést: 
„Könnyű észrevenni, hogy az optimum fogalma különösen akkor bukkan föl, ... 
amikor nyíltan vagy hallgatólagosan a cél kategóriájával dolgozunk. Ez akkor kö
vetkezik be, amikor valamilyen komplex sokféleséget egységnek tekintünk, ezt az 
egységet valamilyen eredményre vonatkoztatjuk, azután pedig erre a konkrét ered
ményre vonatkoztatva eme eredmény elérésének »eszközeként« értékeljük, mégpe
dig mindig aszerint, hogy megvalósul-e, vagy sem, hogy részlegesen valósul-e meg,
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és hogy kevés vagy sok eszköz alkalmazásával valósul-e meg a szóban forgó ered
mény” (Weber 1988: 398).

A következőkben Weber egyik későbbi munkájából vett példán kívánom illuszt
rálni, hogy mit tekintek ezen érv lényegének. Ez a példa azt is megmutathatja, hogy 
az intézményi elemzésben hogyan használható módszertanilag legitim és elméleti
leg termékeny módon a „rendszer” és az „egyensúly” fogalma.

Jól ismert tény, hogy Weberre rendkívüli hatást gyakorolt a modern ipari társa
dalmakban elteijedt nagy adminisztratív és üzleti szervezetek hatékonysága, techno
lógiai fölénye és „optimális működése”. (A továbbiakban S betűvel jelölöm a szer
vezeti rendszerek e típusát.) Azt is felismerte, hogy a szóban forgó szervezeti fölény 
szorosan összefügg azzal, hogy ezekben a szervezetekben előrelátható szabályok 
küszöbölték ki a döntéshozók személyes hóbortjait; a teljesítmény szakmai normái 
váltották fel a diszkriminatív és elfogult teljesítményértékelést; a kiválasztás, a ki
nevezés és az előmenetel racionális kritériumai váltották fel a rokonsági kötelékek
re vagy patrónus-kliens kötelezettségekre épülő személyzeti gyakorlatot. A feltéte
leknek ezt a csoportját a továbbiakban R betűvel jelölöm.

Weber alapvető felismerése az volt, hogy a szóban forgó szervezeti jellemzők 
fejlődését a bürokratizálódás éppen zajló folyamatával hozta összefüggésbe. A bü- 
rokratizálódás, ideáltipikus formájában, többek között a következőket foglalta ma
gában: rögzített, szabály irányította hatásköri területek kijelölése a szervezeten be
lül; hivatali hierarchia és lépcsőzetes hatalmi szintek létrehozása; az alá- és fölé
rendeltségi viszonyok rendszerének fokozatos fejlesztése; írásos dokumentumok 
használata; szakmai képzésre és többé-kevésbé stabil és kimerítő szabályrendsze
rekre támaszkodó hivatalvezetés.13 Az ideáltipikus bürokrácia e jellemzőit Q betű
vel fogom jelölni.

A Weber bürokráciaelméletének alapját alkotó absztrakt érv funkciók, célok és 
előfeltételek terminusaiban fogalmazódik meg. Az érv szerkezetét, úgy tűnik, a kö
vetkezőképpen rekonstruálhatjuk.14

Tegyük fel, hogy tudni szeretnénk, „Hogyan tett szert S (nagy, modern üzleti és 
adminisztratív szervezet) a Q tulajdonságra (azaz a bürokratikus struktúrára)?”. 
Más szavakkal, mi a funkciója a bürokratikus szervezeti formának az adminisztra
tív osztályokon és az üzleti társaságokban? Az eredeti vizsgálódás természetétől 
függően, egy faktuális vagy egy hipotetikus érvet fogalmazhatunk meg válaszul e 
kérdésekre.

1. Feltételezzük (vagy úgy találtuk), hogy S  (a vizsgált szervezeti rendszer) 
megfelelően, hatékonyan vagy „optimálisan” működik bizonyos „környezeti” viszo
nyok között.

2. Tegyük fel, jó elméleti indokaink vannak annak feltételezésére (vagy tapaszta
lati bizonyítékok alapján tudjuk), hogy az adott környezeti keretben S csak akkor 
működik hatékonyan vagy optimálisan, ha R előfeltételek jelen vannak.

3. Tegyük fel továbbá, hogy feltételezhetjük (vagy elégséges bizonyítékunk van, 
hogy úgy véljük), hogy R akkor és csak akkor lesz jelen, ha S -  definiáló jellegze
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tességein túlmenően -  rendelkezik a Q tulajdonságegyüttessel, és Q elemei, együt
tesen és külön-külön, összeegyeztethetők Я-rel.

4. Következésképpen, ha 1.-3. faktuálisan igaz, vagy legalábbis érvelni tudunk 
hipotetikus elfogadásuk mellett, akkor levonhatjuk azt a következtetést, hogy S-t 
szükségszerűen a Q tulajdonságcsokorral kell jellemeznünk.

Ahhoz, hogy részletesebben kibontsuk ezt az absztrakt érvet, csak azonosítanunk 
kell Weber bürokráciaelméletének kulcsváltozóit. Azt a kérdést, hogy „Hogyan tett 
szert S a Q tulajdonságcsoportra?” (vagyis azt a kérdést, hogy a nagy, modern kor
mányzati hivatalok és üzleti társaságok hogyan tettek szert bürokratikus szervezeti 
felépítésre), ebben az elméleti keretben úgy válaszolhatjuk meg, hogy Q, vagyis a 
bürokratizálódás funkciójára (hasznos hatására) hivatkozunk.

Pontosabban: Q-1 (a bürokratizálódást) szélesebb kontextusba helyezzük, és így 
kiderül, hogy a következő funkciót látja el: mivel Q szükséges és elégséges feltétele 
Л-пек (vagyis biztosítja, hogy a nagy szervezeteken belül megjelennek az előrelát
ható szabályok; a teljesítményértékelés szakmai normái; a kiválasztás, a kinevezés 
és az előmenetel racionális kritériumai), R viszont szükséges feltétele S hatékony 
működésének, ennélfogva Q -  közvetve -  nélkülözhetetlen feltétele S „optimális” 
működésének. Ebből az érvből -  érdekes módon -  következik, hogy a technikai- 
adminisztratív hatékonyság szempontjából -  legalábbis Weber álláspontja szerint -  
a nagy szervezetek bürokratizálódásának nincs funkcionális alternatívája.

Úgy gondolom, ez a fajta érvelés, még ebben a kidolgozatlan formájában is jól 
reprezentálja az „intézményi” közgazdaságtanban leggyakrabban használt két ma
gyarázó érv egyikét.15 A közgazdaságtan német történeti iskolájától a neoinstitu- 
cionalizmusig és a tranzakciós költségek elméletéig az új gazdasági intézmények és 
kollektív viselkedési minták kialakulását és fejlődését gyakran magyarázzák azok
nak a funkcióknak a terminusaiban, amelyeket ezek az intézmények és viselkedési 
minták ellátnak, miközben magukat a funkciókat abból a szempontból értékelik, 
hogy mivel járulnak hozzá a szélesebb gazdasági, szervezeti vagy politikai rendszer 
optimális működéséhez.

Konklúzió

Mint korábban említettem, ahogyan különböző olvasatai lehetnek ugyanannak a 
szövegnek, különböző racionális rekonstrukciói lehetnek ugyanannak a módszertani 
álláspontnak. Bár a racionális rekonstrukció módszere nem garantálja, hogy rátalá
lunk a legjobb vagy legtermékenyebb értelmezésre, egy módszertani vagy elméleti 
álláspont explikációs kísérlete csak akkor tekinthető sikeresnek, ha hozzájárni 
azoknak a fogalmi problémáknak a tisztázásához, amelyek akadályozzák a racioná
lis vitát. Befejezésül összefoglalom Weber módszertani álláspontjának azokat a -  
véleményem szerint -  meghatározó tulajdonságait, amelyek kirajzolódtak a gaz
dasági elemzés módszertani alapjairól alkotott korai elképzeléseinek explikációja 
során.
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A gazdasági elemzés, Weber nézete szerint, azon a képességünkön alapul, mely
nek révén megértjük az egyéni emberi viselkedést. Azáltal, hogy intenciókat tulaj
donítunk az embereknek, az egyéni viselkedést szándékos cselekvésként értelmez
zük, besoroljuk valamilyen specifikus cselekvéstípusba (haszonmaximalizálás, költ
ségminimalizálás stb.), és előkészítjük a talajt ahhoz, hogy intencionális magyará
zatot adhassunk a szóban forgó cselekvéstípus egy meghatározott esetére.

Az egyéni cselekvések intencionális magyarázatai a közgazdaságtanban, Weber 
érvelése szerint, ideáltípusokon alapulnak. Az ideáltípusok viszont elméleti konst
rukciók, melyek osztályozási, heurisztikus és magyarázó feladatokat látnak el.16 A 
standard mikroökonómiai elmélet korlátok közti maximalizáláson alapuló modelljei 
például segítenek abban, hogy a gazdasági viselkedést olyan kategóriákba soroljuk, 
mint a várható hasznosság maximalizálása, a profitmaximalizálás, az árdriszkrimi- 
náció stb. Továbbá, ha magyarázatot kívánunk adni e kategóriák bármelyikének egy 
meghatározott esetére (például azokra a cselekvésekre, amelyeket egy konkrét válla
lat vezetői végrehajtanak), és kiderül, hogy ez a cselekvés nem felel meg a kedvenc 
modellünk által „előírt” vagy előre jelzett cselekvésnek, legalábbis vonatkoztatási 
pontként még mindig használnunk kell ideáltípusunkat, mivel ilyen heurisztikus 
eszköz nélkül nem tudunk értelmes hipotéziseket alkotni az elmélet és a valóság 
ezen összeütközésének lehetséges okairól.

A kollektív eredmények magyarázata, Weber szerint, szintén elméleti konstruk
ciók használatát vonja maga után. Amennyiben be tudjuk bizonyítani, hogy egy 
adott gazdasági, szervezeti vagy politikai rendszer csak akkor működik optimálisan, 
ha bizonyos előfeltételek teljesülnek, és amennyiben be tudjuk bizonyítani, hogy a 
szóban forgó előfeltételek akkor és csak akkor teljesülnek, ha jelen van egy megha
tározott intézmény, szabályrendszer vagy kollektív viselkedésmód, akkor -  feltéte
lezve, hogy a rendszer optimálisan működik -  ennek az intézménynek, szabály
rendszernek vagy viselkedési mintának a jelenlétét vagy megjelenését magyarázhat
juk hasznos funkcióik fogalmaiban.

Az ilyen funkcionális magyarázatok módszertani alkalmazhatósága azonban 
Weber szerint azon múlik, meg tudjuk-e mutatni, hogy a megmagyarázandó intéz
mények, szabályok vagy viselkedési minták megérthető egyéni emberi cselekvések 
összjátékának eredményei vagy manifesztációi.17 Webernek szilárd meggyőződése 
volt, hogy a társadalomtudományok és különösen a közgazdaságtan módszertani 
autonómiája az értelmezésben és a megértésben rejlő episztemikus potenciálban 
gyökerezik. Ha nem rendelkeznénk a jelentés- és szándéktulajdonítás egyedülálló 
képességével, ha nem tudnánk az egyes embereket visszahozni elemzéseinkbe, ak
kor sohasem tudnánk értelmezni a hétköznapi társadalmi és gazdasági élet 
„zűrzavarát”.



Szociológiai Szemle 1997/4. 17

Jegyzetek

1 Bamstone (1982:117) J. L. Borgesnek tulajdonítja e kijelentést.
2 Weber tanulmánya később a Gesammelte Aufsátze zűr Wissenschaftslehre című gyűjtemé

nyes kötetben (1922) vált hozzáférhetővé. A dolgozatban szereplő idézetek ennek a kötet
nek az 1988-ban megjelent 8. kiadásából valók.

3 Sokféle redukcionizmus van. A pszichológiai redukcionizmussal szembeállított osztrák 
redukcionizmus témánkkal szorosan összefüggő eszméinek elemzését lásd Nozick 1977: 
353-361.

4 A következőkben erősen támaszkodom az alábbi munkákra: Anscombe 1957; von Wright 
1983: 1-32,1987; Davidson 1980.

5 Weber módszertani monizmus elleni érveihez és egy „értelmező” társadalomtudomány 
körvonalazásához lásd Weber 1987: 37-80.

6 Különbséget tettem tehát egyazon emberi viselkedés behaviourisztikus és intencionalisz- 
tikus értelmezése között. E megkülönböztetés etikai és politikai jelentőségét azzal illuszt
rálhatjuk a legjobban, ha arra a gyakorlatra utalunk, amelyet a nagy képzelőerővel megál
dott szovjet és kelet-európai pszichiáterek széles körben követtek még a nyolcvanas évek 
elején is. Nevezetesen arra a gyakorlatra, hogy a másként gondolkodók éhségsztrájkjait a 
„táplálkozási negativizmus” akut eseteiként diagnosztizálták, és a „betegeket” elmegyógy
intézetekbe utalták.

7 Remélem, nem nehéz felismerni, hogy az intencionalisztikus értelmezés melletti fenti érv 
magában foglalja mindannak a racionális magvát -  ha van ilyen egyáltalán - ,  amit a 
„hermeneutika” néven ismert tradíció képviselői e tárgyban az elmúlt három évtizedben 
elsősorban Németországban összeírtak. Hans Albert (1968) megsemmisítő kritikáját 
nyújtja a hermeneutikai hagyománynak.

8 Az utolsó mondat az én kiemelésem. Weber „értékelméleten” azt értette, amit manapság 
„árelméletnek” nevezünk.

9 Az itt következőkhöz lásd Langlois-Csontos 1993.

10 Az ideáltípusok struktúrájáról és funkcióiról lásd még Weber 1987: 39—40, 41—42, 48^49, 
továbbá Weber 1970: 9-73; és ezenkívül lásd e tanulmány Az ideáltípusok és a funkcio
nális magyarázat című részét.

11 Weber az Übér einige Kategorien dér verstehenden Soziologie című tanulmányában (1973: 
433) megkülönbözteti a szubjektíve racionális és az objektíve racionális ideáltípusokat (az 
utóbbit Richtigkeitstypus-пак nevezi). A tanulmány a Lógósban jelent meg először 1913- 
ban; ez Weber első kísérlete arra, hogy pozitív és rendszeres módon kifejtse módszertani 
elképzeléseit.

12 A közvetlen és a motivációszerű megértés megkülönböztetéséhez lásd Weber 1987: 41^14. 
A „közvetlen” megértés (aktuelles Verstehen) az angol fordításban, némiképp félrevezető 
módon „közvetlen megfigyeléses” [direct observational] megértésként szerepel.

13 Weber bürokráciaelméletéhez lásd 1987: 225-232.

14 Az itt következő magyarázat módosított változata a holisztikus-funkcionális magyarázatok 
tudományfilozófiában elfogadott standard elemzésének. A standard elemzéshez lásd 
Hempel 1970: 297-331; Stegmüller 1969, 1. kötet: 555-585.

15 Amellett érvelnék, hogy a másik kategória a „láthatatlan kéz” magyarázatok különféle 
változatait foglalja magában.
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16 Vö. „Minél pontosabbak és egyértelműbbek az ideáltipikus konstrukciók -  ebben az érte
lemben tehát: minél idegenebbek a világtól annál inkább alkalmasak terminológiai, va
lamint osztályozási célokra, és annál nagyobb a heurisztikus értékük” (Weber 1987: 50).

17 Vö. „Egy szocialista gazdaságot szociológiailag éppúgy »individualista« módon, vagyis az 
egyesek -  az ilyen gazdaságban előforduló »funkcionárius« típusok -  cselekvéséből kellene 
értelmezőén megérteni, ahogyan teszem azt a cserefolyamatokat megértjük a határhaszon- 
elmélet segítségével (vagy valamilyen »jobb«, de ezen a ponton hasonló módszer segítsé
gével -  ha találunk ilyet). Az empirikus-szociológiai munka lényegi része ugyanis mindig, 
ott is csak azzal a kérdéssel kezdődik, hogy milyen motívumok késztették, illetve milyen 
motívumok késztetik ennek a szocialista »közösségnek« a funkcionáriusait és tagjait olyan 
viselkedésre, amelynek következtében a közösség létrejött, illetve továbbra is fennáll? A 
funkcionális (az egészből kiinduló) fogalomalkotás, amelynek hasznosságát és szükséges
ségét -  hajói csinálják -  természetesen senki sem vitatja, mindig csak az e/ó'munkálatot 
jelenti ehhez” (Weber 1987: 48).
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Kovách Imre

POSZT SZOCIALIZMUS ÉS POLGÁROSODÁS

A polgárosodás fogalom használata a huszadik századi magyar szociológiában és 
részint más társadalomtudományokban, paradox módon, döntően nem a városi né
pesség, hanem a parasztság és a rurális vagy rurális jellegű települések lakosságá
nak társadalmi viszonyaira vonatkozott. A szociológia fogalomhasználata indította 
a történészeket arra, hogy -  mintegy elutasítva a polgárosodásnak a kádári korszak
ra és a posztszocialista időszakra alkalmazását -  a fogalom relevanciáját a polgáro
sodást kizárólag az 1945-ben lezáruló, meghatározott történeti korszak polgárokat 
és polgárságot létrehozó társadalmi átalakulására korlátozzák. A kilencvenes évek 
elejének fogalmi vitái (erről lásd Csite 1997) nem hoztak konszenzust ebben a kér
désben sem, és mivel a polgárosodásról szóló vita 1992 után igencsak elhalkult a 
társadalomtudományok strukturális gondjai és a társadalom kusza és bonyolult 
transzformációja miatt, a polgárosodás fogalom vonatkozási tartománya csak any- 
nyival bővült a szociológiában, amennyivel maga a társadalom változott: az ereden
dően a parasztságra és az utóparaszti csoportokra koncentráló polgárosodás
kutatások részint a nem mezőgazdasági vállalkozókra és a gazdasági elitre is kiter
jedtek. A tematika bővülése egyelőre nem járt a polgárosodás fogalom újraértelme
zésével vagy az értelmezések közelítésével. A vállalkozói csoportok kutatása annyi
ra aktuális és időről időre új kérdéseket felvető feladat, hogy eredményeinek a pol
gárosodás egyik vagy másik felfogása szerinti újragondolására eddig kísérlet sem 
történt.

Az elmaradt szintéziskísérlet nem okolható azért, hogy a polgárosodás fogalom 
elsősorban a rurális témákhoz rendelődött. A későbbi gondolkodást inspiráló és a 
fogalmat magát a reformkor utáni feledésből újra életre keltő Erdei Ferenc a pa
rasztság történelmi felbomlásának folyamatát összegezte a polgárosodással. A szo
cializmus korának polgárosodás-értelmezései is (Juhász, Márkus, Szelényi) mind az 
utóparasztságról és a mezőgazdasági második gazdaságról szóltak. Heller Ágnes 
(1992) szerint ha a polgárosodás értelmezése kapcsán azt kérdezzük, hogy ki az, aki 
polgárosodik, többnyire a parasztot és a dzsentrit kapjuk válaszként.

A polgárosodás és ruralitás erős kapcsolódása a magyar társadalomtudományban 
azonban nemcsak ennek lehet a következménye. Ha lefejtjük a polgárosodás fogal
máról mindazokat a jelentéstartalmakat, amelyeket a politikai és társadalmi prog
ramalkotási szándékok olyan erőteljesen fogalmaztak meg a politikai rendszerváltás 
első korszakában (Fricz 1992), eléggé nyilvánvaló, hogy a szociológiában uralkodó

c

fogalomhasználat, probléma-megfogalmazások és beszédmódok ellenére a század 
közepén a magyar társadalomban még domináns paraszti rend végleges felbomlása 
és mindmáig le nem záródó átalakulása az a hosszú időtartamú változás, amely a
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legnagyobb hatással volt az elmúlt évtizedekre. Nem véletlen, hogy a magyar társa
dalomról való gondolkodás egyik modellje, a polgárosodás, döntően erről a folya
matról szól. A polgárosodás-modell(ek) egyszerre adott elemzési keretet a szocia
lizmus lehetséges alternatívájáról való töprengésnek és az empirikus valóság ma
gyarázatára vállalkozó szaktudománynak. A magyar szociológiai kutatások java 
része a hatvanas évek nagy intellektuális áttörése után a munkajellegcsoportokkal 
vagy azok eredeti besorolásainak kisebb változtatásával leírhatónak fogadta és fo
gadja el a legjellegzetesebb társadalmi különbségeket, és kevéssé érthető módon ez 
a modell változatlanul került át a társadalomtudomány szinte összes irányzatába és 
iskoláiba. A munkajellegcsoportok használhatósága az empirikus elemzésekben 
nem vitatható, azonban nem igazán alkalmasak történeti folyamatok elemzésére, 
márpedig különösen az 1989-et követő évek sokak számára bizonyíthatták, hogy a 
magyar társadalom és gazdaság szerkezetének sokkal több a hosszú időtartamú 
kontinuus eleme, mint azt a társadalom elemzői -  tartozzanak bár ellentétes gondo
lati tradícióhoz, egymással vitatkozó vagy ellenséges intellektuális csoportokhoz -  
évtizedeken keresztül feltételezték. Bár nincs egészen igazam, mert a gazdasági és 
társadalomszerkezet részeinek kontinuitását a polgárosodás-modellben gondolko
zókon kívül nem feltételezte senki. Ezért talán nem túl merész azt állítani, hogy a 
polgárosodást mint elemzési keretet alkalmazó és elfogadó tradíció az egyetlen 
olyan alternatív gondolkodásmód volt a munkajellegcsoportokat az alapvető társa
dalmi különbségek leírására alkalmazó kutatási irányzatok mellett, amely kevéssé 
foglalkozott ideológiateremtéssel vagy ideológiakritikával és ugyanakkor komoly 
empirikus tartaloma volt. A strukturális kontinuitás és a klasszikus szocializmustól 
való különbözőség a rurális gazdaságban és társadalomban volt talán a legnyilván
valóbb. Nem véletlen, hogy a polgárosodás fogalmának legújabb értelmezési kísér
letei is a falusi-kisvárosi struktúrákkal foglalkoztak.

A polgárosodás-elemzésnek kettős tradíciója létezik: az egyik inkább az osztály
elemzésre koncentrál, a másikat inkább a társadalmi folyamatok komplexitása ér
dekli. A polgárosodás-viták az évtized elején csak annyiban hoztak konszenzust 
(Kovách 1991), hogy akik Szelényi Iván polgárosodás fogalmát vitatva egyáltalán 
folytathatónak tartották ezt a diskurzust, abban értettek egyet, hogy a polgárosodást 
célszerű a mikrokömyezetnek, a társadalom csoportjainak a makrokömyezethez, a 
piacgazdaság viszonyaihoz történő, több dimenzióban is tetten érhető alkalmazko
dásában és a gazdasági és társadalmi struktúra változásában együtt elemezni 
(Benda 1991; Juhász 1991; Kovách 1991; Laki 1991; Harcsa 1991; Vajda 1991). 
Négy olyan terület volt, amelynek a polgárosodás szempontjából többé-kevésbé 
minden hozzászóló jelentőséget tulajdonított: a vállalkozás és a gazdasági mentali
tás átalakulása és az ezzel kapcsolatos társadalmi változások, az individualizáció, az 
állampolgárrá válás és az autonómia, az életmód és mentalitás „polgári” formáinak 
elterjedése (erről részletesebben lásd a Századvég, 1991/2-3. számait; Csite 1997). 
A polgárosodás folyamatainak alakulását a kilencvenes években úgy kísérlem meg 
elemezni, hogy keresem a választ a polgári osztályok kialakulásának esélyeire is,
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míg a polgárosodásról történő gondolkodásban mindig központi szerepű rurális 
átalakulást a négy kitüntetett területen próbálom nyomon követni.

Gazdasági elit és burzsoázia

A polgárosodás elemzésének egyik alapkérdése, hogy a privatizáció és a piacgazda
ság kiépülésének korszakában létrejött-e, illetve létrejöhet-e a magyar társadalom
ban egy vagy több olyan csoport, amelyet (amelyeket) társadalmi állapota, szerve
ződése és tőketulajdonai miatt a polgársággal azonosíthatunk. A Századvég polgá
rosodás vitájában részt vevő történészek egy csoportja (Tóth Z., Vári A., Benda Gy., 
Halmos K.) még a piacgazdasági váltás legelején határozott nemmel válaszolt a 
polgárság létrejöttének esélyeire. A polgárság szerintük történeti kategória, amely a 
társadalomtörténet egy meghatározott időszakára volt alkalmazható, és bármi le
gyen is az eredménye a társadalom osztálystruktúrájában a kollektivista gazdaságot 
piacgazdasággá alakítani szándékozó kísérletnek, a polgár kategóriája már foglalt 
és a századvég új társadalmi formációira nem használható. Benda Gyula (1991) 
elképzelhetőnek tartotta, hogy amíg polgárosodás egyes jelenségei (például az 
individualizáció vagy a vállalkozások és vállalkozók számának növekedése) látha
tóak és mérhetőek lesznek, a polgár és polgárság nem jelenik meg a magyar társa
dalomban.

A privatizációt, a piacgazdasági váltást és társadalmi következményeit érthetően 
nagy figyelemmel követte a magyar és a nemzetközi társadalomtudomány is. Külö
nösen sok vizsgálat és elemzés foglalkozott azokkal a társadalmi csoportokkal, 
amelyek a legnagyobb valószínűséggel válhatnak polgári osztályokká (a gazdasági 
elit, a vállalkozók és a középosztály). Az új korszak gazdasági elitjének formálódá
sát a nyolcvanas évek végétől izgalmas vita kísérte. A kutatók nagyobb részét elő
ször nem az érdekelte, hogy milyen társadalmi minőséggé válhat a gazdasági elit, 
inkább e csoport társadalmi eredete került az elemzések középpontjába. Hankiss 
Elemér (1989; 1997) a régi politikai elit burzsoáziává válását látta valószínűnek, 
Szalai Erzsébet (1990a; 1990Ú; 1994; 1995) a nagyvállalati menedzsereket tartotta 
a leginkább képesnek a privatizációs folyamat megnyerésére.

A Szelényi Iván vezette elitvizsgálatok is a menedzserek dominanciáját igazol
ták. Szelényi menedzserkapitalizmusként értelmezte a kilencvenes évek magyar 
gazdaságát, mert szerinte a vegyes tulajdonviszonyokkal jellemezhető gazdasági 
rendszerben a gazdasági vagyon és a vagyon feletti rendelkezés nem a személyes 
tulajdonosok, hanem az elit menedzserek birtokában van (Szelényi-Eyal-Townsley 
1996). Böröcz József (1995) szerint a privatizáció tőkehelyettesitő intézményi 
megoldásokkal ment végbe, amelyekben nagy volt a szerepe az informalitásnak, és 
ezért lehettek a nagyvállalatok menedzserei a privatizáció nyertesei. Lengyel 
György részint kiegészíti, részint módosítja Szelényi és Böröcz menedzserizmus- 
elméletét. Legújabb tanulmányában, amelyet Bartha Attilával készített, a bankára-
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kát tartotta a gazdasági elit legerősebb csoportjának, de az átmeneti gazdaság leg
főbb elitszociológiai jellemzőjeként azt írták le, hogy a különböző elitcsoportok 
egymást kontrollálják (Lengyel-Bartha 1997).

A gazdasági elit nemzetközi vizsgálatának eredményei alapján (Róna-Tas- 
Böröcz 1995; Szelényi-Szelényi-Kovách 1995) empirikusan nem volt igazolható, 
hogy a nyolcvanas évek pártnómenklatúrája vált volna a kilencvenes évek gazda
sági elitjének domináns csoportjává. Ezek az elemzések és Lengyel György kutatá
sai (Lengyel-Bartha 1997) azt is bizonyították, hogy a gazdasági elit társadalmi 
eredetére vonatkozóan a korai elméletek közül a leginkább Szalai Erzsébet 
„technokrácia”-modellje igazolódott, mert az 1993-as gazdasági elit több mint 80 
százaléka menedzseri pozícióban volt már 1988-ban is.

A gazdasági elit eredetének vitája a kilencvenes évek közepén lezárulni látszik.
1996-ban és 1997-ben olyan elemzések is születtek, amelyek sokkal inkább arra a 
kérdésre keresték a választ, hogy az 1994-1997 között felgyorsult privatizáció mi
lyen változásokat hozott a gazdasági elit összetételében, milyen hatalmat épített ki 
az új tulajdonos és menedzseri csoport, megkezdődött-e a gazdasági elit társadalmi 
osztállyá, burzsoáziává válása, létrejön-e új társadalmi szerződés a gazdasági elit és 
a többi elitcsoport, valamint a társadalom más rétegei között (Szalai 1997; Len
gyel-Bartha 1997; Kolosi-Sági 1997; Hankiss-Matkó 1997; Csite- Kovách 1997).

Kolosi Tamás és Sági Matild tett kísérletet, Szelényi és Böröcz menedzserkapi
talizmus tézisével vitázva, a valódi magyarországi nagytőkéscsoport felderítésére 
(Kolosi-Sági 1997), szerintük a nagy privatizációs korszak előtti (1990-1993) álla
potokhoz hasonlítva, amikor a gazdasági elit kutatások empirikus felvételei készül
tek, az évtized második felében kialakulóban van egy újtőkésjclsoport, amely azon
ban nem képez egységes réteget az egyes csoportok között feszülő érdekkonfliktu
sok miatt. „A magyar újtőkések nem alakítottak ki olyan polgári életstílust, amely 
felvállalható, követhető, példa értékű....” (Kolosi-Sági 1997: 88). A tanulmány 
olyan nagytőkésréteget mutat be, amelynek az osztállyá szerveződése megkezdődött 
és az osztállyá válás során a gazdasági és politikai hatalom, a gazdasági és politikai 
elit viszonya, a politikai elittől való függetlenedés válik döntővé. Kolosi és Sági 
függetlenedés-tételének némileg ellentmondanak a helyi hatalom megszerzése kö
rüli politikai csatákról szerzett információink, amelyek szerint a függetlenedés és 
autonómia alternatívája az, hogy a gazdasági elit már az 1998-as parlamenti és még 
inkább az önkormányzati választásokon megkísérli megszerezni a politikai hatal
mat vagy a politikai hatalom erőteljes kontrollálásához szükséges pozíciókat. Ha a 
gazdasági és politikai elit hatalmi vetélkedése ilyen forgatókönyv szerint történik, 
nem valószínű, hogy a nagyvállalkozók nagypolgárrá, burzsoáziává válnak, mert a 
polgári minőség elengedhetetlen feltétele a kultúra és társadalmi intézmények auto
nómiája, autonóm értékvilága és a polgári nyilvánosság, amelyet a politikai és gaz
dasági hatalom teljes összeolvadása esetén a jelenkori nagyvállalkozóknak nem 
szükséges létrehozniuk, éppen ellenkezőleg, az autonóm intézmények hatalmi po
zícióikra lennének a legveszélyesebbek.
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A gazdasági elit függetlenedésére következtettünk annak az adatfelvételnek az 
információi alapján is, amelyet a Szelényi Iván vezetésével végzett 1993-as vizsgá
lat megismétléseként, hasonló módszerrel és részben hasonló kérdőívvel készítet
tünk 1997 első negyedében. (A mintavétel és adatfelvétel részleteiről lásd Csite- 
Kovách 1997). Az adatfelvétel egyedülálló lehetőséget adott az 1988-as, 1993-as és
1997-es gazdasági elit összehasonlítására és a három időpont közötti változások 
regisztrálására.

A változás a kérdezettek vállalatainak tulajdoni struktúrájában pontosan érzékel
tette a privatizáció hatását és a gazdasági szerkezet átalakulását: a szolgáltatás és 
kereskedelem megnövekedett szerepét; az állami-önkormányzati vállalatok arányá
nak 32,0 százalékról 19,5-re csökkenését, a privatizált vállalatok arányának növe
kedését 13,1 százalékról 32,7 százalékra, a külföldi tulajdonú cégekét pedig 3,9-ről
11.0 százalékra.

A menedzserek tulajdonhoz jutása, ami a menedzserkapitalizmus modelljének 
egyik eleme, nem nőtt 1993 és 1997 között, csupán 1,9 százalékkal több mene
dzsernek volt üzleti tulajdona 1997-ben, mint 1993-ban. Igaz viszont, hogy a me
nedzserek üzleti tulajdonának értéke jelentősen megnőtt az elmúlt négy évben. 
1993-ban a megkérdezettek 12,8 százaléka rendelkezett 50 százaléknál nagyobb 
üzletrésszel valamely vállalkozásban, azaz volt tulajdonos, míg arányuk 1997-re 
21,8 százalékra nőtt. A menedzsment által privatizált vállalatok aránya 1997-ben
18.1 százalék volt.

Az 1993-as és 1997-es felvétel közötti kormányváltozás, gazdaság- és társada
lompolitikai váltás, a még erősebb monetarizmus és a Bokros-csomag, a multinaci
onális cégek aktív részvétele a felgyorsított privatizációban, az új klientúrák kelet
kezése és a régiek újraerősítése vagy lebontása a korábbinál sokkal világosabban és 
egyértelműbben mutatatták meg a politikai hatalom és gazdasági hatalom kölcsön
hatásait és a gazdasági elit társadalmi tőkéinek természetét.

Az állami tulajdon összezsugorodása a vizsgált vállalatok esetében is markánsan 
megmutatkozó folyamat. 1993-ban még a vállalatok fele volt állami, önkormányza
ti, szövetkezetei tulajdonban, 1997-ben már csak mintegy húsz százaléka. Az állami 
tulajdonban maradó vállalatok sokkal kevésbé produktívak, mint a privatizáltak 
vagy a magánalapításúak, de mivel az esetek többségében a közellátásban központi 
fünkciójú vagy a foglalkoztatás miatt védett cégek, valószínű hogy állami
önkormányzati finanszírozásuk akkor is megmarad, ha később esetleg privatizálás
ra kerülnének. A vizsgált vállalatok közel fele hazai tulajdonban levő privatizált 
vállalat volt, ami eléggé nyilvánvalóan reprezentálta a privatizációs folyamat erejét. 
Az állami-önkormányzati tulajdonú cégekhez tartozik ugyan a vállalatok vagyoná
nak 60,2 százaléka és az alkalmazotti létszám 66,4 százaléka, de a vállalatok összes 
árbevételét tekintve már a magánszektor van többségben (55,3 %). A magyar gaz
daság a tulajdonlás szempontjából 1997-ben is vegyesgazdaság, amelyben gyorsan 
növekszik a magántulajdonban levő cégek aránya, de különösen a vagyont és a
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foglalkoztatotti létszámot tekintve legnagyobb vállalatok között jelentős az állami 
tulajdon is.

A politikai és gazdasági hatalom kapcsolódása az elemzés első eredményei alap
ján is sokkal összetettebb, és a politikai elitnek nincs akkora dominanciája a gazda
ság felett, még a privatizáció irányításával sem, mint azt az elittel foglalkozó írások 
többsége feltételezi. Leginkább a Lengyel-Bartha szerzőpárossal értettünk egyet, 
akik figyelmeztettek arra, hogy a gazdasági elit csoportjai egymást kontrollálják. 
Ezt a tételt alkalmazhatónak tartottuk a gazdasági és a politikai elit viszonyára is, 
különösen a magánszektor erősödése után. A konzervatív és a szociálliberális kor
mány is olyan csoportok elitbe jutását és/vagy megerősödését segítette, amelyeknek 
az érdekei politikailag ellentétesnek bizonyultak az éppen hatalmon lévők érdekei
vel, azok meghirdetett politikai elveivel. Az MDF engedte és segítette a 
későszocialista technokrácia rendelkezési hatalomhoz és vagyonhoz jutását, előké
szítve a ’94-ben kezdődő nagyarányú részvételüket a privatizációban. A konzervatí
vok klientúrájuknak csak egy nagyon kis részét tudták a gazdasági hatalomba jut
tatni. A szocialista-liberális koalíció sem tudott igazán függő helyzetben tartott kli
entúrát létrehozni a privatizáció során, mert a nyolcvanas évek technokratái már a 
koalíció országlása előtt biztosították elitpozícióik folytonosságát, és ennek a cso
portnak nagyon nagy volt az ellenállóképessége a mindenkori politikai hatalommal 
szemben. Az állami vagyont privatizálták, de a magántulajdon birtokában politikai 
kötődésük már bármikor változtatható. Többé nem kötődnek hatalmi csoporthoz, 
osztállyá formálódásuk lezárulni látszik. A szocialisták és az SZDSZ politikai riva
lizálását jelen idő szerint a szocialisták látszanak inkább megnyerni, akik győztes
ként abba az állami, önkormányzati szektorba küldtek kádereket, amelyiknek a 
gazdasági súlya töredéknyire zsugorodott és versenyképessége legalábbis kérdéses. 
Az 1994 után gyors ütemben erősödő és mindenképpen a legproduktívabb külföldi 
tulajdonú vállalati szektor menedzsereinek jószerével teljes függetlensége az állam- 
hatalomtól aligha szolgálja akár a szocialisták, akár az SZDSZ politikai érdekeit. 
Az itt dolgozó menedzserek, a gazdasági elit pártszimpátiáinak elemzése alapján, 
1997 első negyedében a Fideszhez közelebb álltak, mint a kormánypártokhoz.

Politikai hatalom és gazdasági elit viszonya rendkívül bonyolult kapcsolatrend
szert és játékteret jelent mindkét fél számára. A magyar gazdaság tulajdonlás szem
pontjából többszektorú lett az elmúlt évek alatt, amelyben a magántulajdonra alapo
zott piacgazdaság lassan a domináns szektorrá vált. A magántulajdon térhódítása és 
a szétosztható, privatizálható vagyon csökkenése alaposan fellazította a korábban a 
politikai elit primátusát jelentő kapcsolatot a politikai és gazdasági elit között. Nem 
szűnt meg ugyan az a szektor, amelynek menedzserei alárendelt viszonyban vannak 
az állami és az önkormányzati hatalom politikai elitjéhez képest, de ez kölcsönös 
függés, a politikusok sem tehetnek sokat a gazdasági elit közvetlenül hozzájuk kö
tött tagjai nélkül avagy ellenére. A magántulajdon uralkodóvá válása -  legyen az 
eredete akár privatizált vagyon, akár külföldi vagy hazai magántőke -  egészen biz
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tosan lazítani fogja a politikai hatalom és a gazdasági elit közvetlen függőségét. A 
gazdaság elit osztállyá formálódása ezek szerint a közeli jövőben felgyorsulhat.

A menedzserizmus teoretikusai (Szelényi et al. 1996; Böröcz 1995) pontosan 
reflektáltak a magyar gazdasági elit 1993-as összetételére, mert a menedzserizmus 
modelljének középpontjába az állami tulajdon túlsúlyát és a nagyvállalati mene
dzserek rendelkezési hatalomhoz jutását állították. 1993-ban még nyitott kérdés 
volt, hogy a rendelkezési hatalom megszerzése milyen mértékben teszi képessé a 
gazdasági elit tagjait az állami tulajdon megszerzésére a privatizációs akciókon 
keresztül. A korábbi állami vagyont 1997-re nagyobbrészt privatizálták, és a mene
dzserek olyan vállalatokban szereztek tulajdont, amelyek szerkezete a leginkább 
hasonlít az állami többségi tulajdonú cégekéhez. A privatizált vállalatok között a 
legmagasabb az ipari cégek aránya (42%), amelyek nagy munkáslétszámmal és a 
magánszektor más egységeinél alacsonyabb termelékenységgel működnek A priva
tizáció, a menedzserek tulajdonhoz jutása a legtörékenyebb szektort hozta létre, 
mert a multik vállalatait vagy a versenyképességüket már bizonyitó magánalapítású 
cégeket kevésbé veszélyezteti a piaci verseny, nem beszélve a MÁV Rt., a Magyar 
Posta Rt. vagy a MÓL Rt. nagyságrendű állami többségi tulajdonban maradó válla
latokról. A legnagyobb vállalatok vagyonát tekintve a legalsó és a legfelső decilis 
között százszoros a különbség, és a legnagyobb cégek állami tulajdonban maradtak.

A többségi állami tulajdonú vállalatok száma csökkent és a mamutcégekre korlá
tozódik. A menedzseri poszt itt politikai pozíció is. A vezetők kiinevezését az ÁPV- 
nek kell javasolnia és megerősítenie, ami biztosítja a politikai elit elsőbbségét, 
ugyanakkor a politikai kapcsolatok révén ezeknek a cégeknek a vezető menedzserei 
esetenként a gazdasági miniszterekkel szemben is sikeresen tudtak lobbizni.

A menedzsment által privatizált cégek a minta 18,1 százalékát teszik ki, dolgo
zói tulajdonban 7,7 százalék van. A válaszadó menedzserek többségi tulajdonába 
csak a cégek öt százaléka került. A korporatív privatizáció jelentőségét bizonyítja, 
hogy a privatizált vállalatok 60 százalékában korporatív a tulajdonlás jellege. Az 
állami vagyon lebontásának és a magánalapítású hazai és külföldi cégek növekvő 
gazdasági súlyának következtében a magyar gazdaság a tulajdonlás szerint multi- 
szektoriális lett, és a menedzseri szerepkör és minta megsokszorozódott.

A tulajdonosi szerkezet szerint csoportosított vállalatok adatai alapján világossá 
vált, hogy a négy csoport gazdasági potenciálja jelentősen különbözik és ágazati 
hovatartozása eltérő. Az adatok alapján feltételezhető, hogy a vállalatok piaci stra
tégiáit alapításuk körülményei erősen befolyásolják (privatizált-e vagy új alapítású, 
milyen a tulajdonosi szerkezet stb.). Az egyes vállalatcsoportokat különböző erede
tű, gazdasági, társadalmi és kulturális tőketulajdonú vezetők irányítják. A magyar 
gazdasági elitet vizsgáló szakirodalomban (Böröcz 1995; Kovách 1995; Lengyel- 
Bartha 1997) már többen utaltak arra, hogy a gazdasági elit eltérő tőkeszerkezetű, 
illetve tőkekonvertálási képességekkel rendelkező csoportokból tevődik össze, így 
hibás lenne kizárólag a nómenklatúra, a technokrácia vagy a bankárok dominanciá
jával jellemezni a gazdasági elitet. A vállalat tulajdonosi szerkezete és a cégvezetők
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társadalomstatisztikai jellemzői közötti kapcsolatot feltételezve négy cégvezetői 
típust találtunk. A magánalapítású cégeknél dolgozó és egyben tulajdonos vezetőket 
tekintettük „vállalkozóknak” (a mintába kerültek 17,6%-a); az 1997-ben és 1993- 
ban is állami-önkormányzati szektorban dolgozó és a cégnél üzleti tulajdonnal nem 
rendelkező vezetőket, a „klientúra” tagjainak (17,9%); a hazai privatizált cégeknél 
dolgozó, tulajdonnal rendelkező vezetőket „technokratáknak” (40%); az 1997-ben 
és 1993-ban is dominánsan külföldi tulajdonban levő cégek, tulajdon nélküli veze
tőit pedig „külföldi beosztottnak” (24,2%). A címkékkel arra utalunk, hogy feltéte
lezéseink szerint e csoportok esetében eltérőek a karrierutak és lehetőségek, azaz 
gazdasági tulajdonuk, kulturális tőkéjük, kapcsolataik, a privatizációban való rész
vételi lehetőségeik alapján különböznek elitbe kerülési, illetve elitben maradási 
stratégiáik, polgárosodási esélyeik (ezekről részletesebben Csite-Kovách 1997).

A gazdasági elit nagypolgárrá válása kulturális meghatározottságú folyamat le
het. A politikai elittől való függés felszámolása a privatizációval tulajdonképpen 
megindult, az új tulajdonosok pozíciói azonban még bizonytalanok, a forráshiányos 
átmenet időszakában nem nélkülözhetik az állami szubvenciókat, az állami és dön
téshozói hatalom jóindulata elengedhetetlen a munkahelyi konfliktusok kezelése
kor. A gazdasági elit új tulajdonos csoportjai még nem jutnak annyi profithoz, 
amennyi elégséges lenne az autonóm értékvilág megteremtéséhez, amelyet még a 
magyar társadalom legtehetősebb és képzett csoportjainál is akadályoz a minták 
hiánya és az információs társadalom korszakának globalizációs érték- és normacse
réje. Á kilencvenes évek nagyvállalkozói és a tradicionális magyar társadalom pol
gárságának értékei és normái között nem fedezhető fel semmilyen kapcsolat. A 
nagy generáció kulturális váltása és szembefordulása a szülők generációjának a 
hatvanas évekre már változásképtelen és ezért követhetetlen értékeivel felőrölte a 
folytonosságot a szocializmus előtt létezett polgárság és a kilencvenes évek magyar 
társadalma között. A globalizáció, az információs társadalom technikai lehetőségei, 
a gyors és korlátokat alig ismerő információáramlás a magyar nagytőke gyengesége 
miatt hosszú időre adaptációs problémákkal küszködő nagyvállalkozói osztályhely
zetet hozhatnak létre, aminek a feloldása a fogyasztási orientáció lehet az autonó
mia valós társadalmi intézményeinek megteremtésével szemben. A nagyvállalkozók 
és a gazdasági elit más csoportjai rendelkeznek az osztállyá, esetleg polgársággá 
válás tulajdoni feltételeivel. Polgárosodásuk a kulturális és politikai elittel, valamint 
a politikai hatalommal kialakított viszonyuktól, az autonómia társadalmi intézmé
nyeinek kiépítésétől és az új kulturális minőségek létrehozásának a képességétől 
függ-

Középrétegek és vállalkozások

A kilencvenes évek kutatásai szerint a középrétegek helyzete meglehetősen 
inkonzisztens és nincsenek olyan társadalmi csoportok, amelyek polgári középosz
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tállyá válása a közeli jövőben felgyorsulna (Utasi 1995; 1997; Róbert-Sági 1995). 
A vállalkozások tömeges megjelenése nem teremtett határozott esélyt a középréte
gek polgárosodására. A középrétegek társadalmi státuszát a gazdasági vonatkozású 
tőkefajtákkal (vagyon, gazdasági tulajdon) szemben inkább az elmúlt három évti
zedben megszerzett tőketípusok, különösen a kulturális tőke, biztosítják. A privati
záció nem juttatott független középosztályi egzisztenciához szükséges vagyont a 
középrétegek nagyobb csoportjainak. Az állami, önkormányzati vagyon újraosztása 
kis elitcsoportoknak kedvezett. A társadalom elit és szegény szegmensei között nem 
jött(ek) létre erős tulajdonosi, járadékos osztály(ok), amely(ek) a fejlett piaci társa
dalmak független és autonóm értékekkel és szervezetekkel rendelkező középosztá
lyaihoz hasonló társadalmi minőségekkel jellemezhetők. A középosztályok létrejötte 
és a középrétegek polgárosodása esélyeinek csökkenését Róbert Péter és Sági Matild 
szerint a megkérdezettek társadalmi önbesorolásával pontosan regisztrálni lehetett. 
1992 és 1994 között nőtt ugyan azoknak az aránya, akik a középosztályokhoz sorol
ták magukat (Róbert-Sági 1995), de ez a trend 1994 után megváltozott. A társada
lom középrétegeiben végbement gyors átrétegződés, a csoportos és egyéni társa
dalmi státusz átrendeződése, a társadalmi tőkefajták le- és felértékelődése, a társa
dalom egészének a szegmentálódása instabillá változtatták a középrétegekhez tarto
zók réteghelyzetét.

A középosztályosodás hiányának látszólag ellentmond a vállalkozások gyors sza
porodása (Czakó et al. 1994; 1995; Czakó 1997; Czakó-Vajda 1995; Vajda 1996). 
1993-ban 870 000-en dolgoztak a kisvállalkozói szférában (Czakó et al. 1994; 
Czakó 1997), 1997-ben pedig ez a szám megközelítette az egymilliót. A vállalkozá
soknak azonban csak kisebb része volt klasszikus közgazdasági vagy szociológiai 
értelemben valódi vállalkozás (Laky 1987; 1994; Czakó 1997). Laky (1994) csopor
tosítása szerint a valódi vállalkozóknál sokkal többen vannak azok, akik többlet- 
munkát értékesítenek vagy önfoglalkoztatóként vállalnak szerepet a gazdaságban. 
1993-ban a teljes állású kisvállalkozók aránya 64,95, a mellékállású vállalkozóké 
24,82, a nyugdíj mellett vállalkozóké 10,22 százalék volt, és erőteljesen elkülönült a 
kisszervezetek rendszere és a munkaerőpiaci alternatívák függvényében alakuló 
önfoglalkoztatói szegmens (Czakó 1997). A vállalkozások között 64,95 százalék 
volt a teljes időben vállalkozók aránya, de mindössze 42 000 körülire, az összes 
vállalkozás 7-8 százalékára volt tehető a valódi, jogi személyiséggel rendelkező és 
főállásban vezetett vállalkozások aránya (Czakó 1997). Mintegy 370 000 vállalko
zás legfőbb célja az önfoglalkoztatás volt. 1993 és 1996 között évente a vállalkozá
sok 15 százaléka szűnt meg. A főállású jogi személyiséggel rendelkező vállalkozá
sok bizonyultak életképesebbnek, míg a mellékállás és a nyugdíj melletti vállalko
zások közül sokkal több szűnt meg. A tényleges vállalkozások nagyrészt stabilizá
lódtak, de arányuk csak 15,5 százalék volt 1996-ban is az összes vállalkozáson belül 
(Czakó 1997). A vállalkozások kétharmadának legfontosabb célja a munkalehető
ség biztosítása volt, negyedének a fizetéskiegészítés. A megkérdezettek 35-40 szá
zalékának saját bevallása szerint nem volt jövedelme a vállalkozásból, 40-55 száza
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lékuk vállalkozásból szerzett jövedelme pedig nem érte el összjövedelmük felét. A 
vállalkozások között nagy a bedolgozói szektor aránya. A vállalatok 15 százaléka 
foglalkoztat vállalkozásokat. Az önfoglalkoztató kisiparosok jelentős része helyi 
intézmények beszállítója.

A magyar gazdaságban megerősödő vállalkozói szektornak csak egy töredéke az, 
amely a középrétegekhez tartozók számára a polgárosodás, a középosztályosodás 
alternatíváját nyújtaná. Az esetek túlnyomó többségében a vállalkozások nem hoz
tak létre alternatív gazdasági lehetőségeket, mert a többletmunka lekötésének és az 
önfoglalkoztatás biztosításának eszközei. Gazdasági magatartásuk sem alakult piaci 
jellegűvé, „döntő többségük jellemzően a helyi társadalom érintkezési formái sze
rint, az országos nagyszervezetektől meglehetősen távol, saját rokoni, baráti, volt 
munkatársi kapcsolataira támaszkodik a munkában” (Czakó 1997).

Egy kisebb csoport valódi vállalkozóvá érése tagadhatatlan, de a középrétegek 
vállalkozásainak többsége a réteghelyzet megőrzésének az eszköze, amely jelenlegi 
állapotában jobbára a társadalom középső szegmenseiben is a pluriaktív gazdasági 
magatartásformákat termeli újra inkább, mint a gazdasági tevékenység specializá- 
cióját, a középosztályosodást és a tömeges polgárosodást.

Polgárosodás vidéken

1. Vállalkozás és gazdasági mentalitás

A hetvenes és nyolcvanas években a vidéki háztartások 90-95 százaléka a második 
gazdaság, elsősorban a mezőgazdasági kisüzemi termelés résztvevője volt. A nyolc
vanas években többen azt gondoltuk, hogy a vidéki gazdaság az terep, ahol a szo
cialista gazdaság a leggyorsabban alakulhat piacgazdasággá és annak valóságos 
vállalkozásai a polgárosodás leghatékonyabb katalizátorává a gazdaság szocializált 
szektorán kívüli, bár azzal szimbiózisban létező tömeges magángazdasági tevékeny
ségek és a városi-ipari gazdasághoz képest piacorientáltabb nagy- és kisüzemi 
struktúrák elterjedtsége miatt. Ezeket a várakozásokat már a rurális vállalkozások 
legnagyobb szektorának, a mezőgazdaságnak a privatizációs átalakítása előtt kétke
déssel fogadták kollegáink (Harcsa 1991; Vajda 1991; Laki 1991), mert szerintük 
mindazok a gazdasági tevékenységek, amelyeket mások a polgárosodás szempont
jából nélkülözhetetlen magánvállalkozásoknak vagy vállalkozáskezdeményeknek 
tartottak (mezőgazdasági kistermelés, magánerős lakásépítés stb.), integráns részét 
képezték a szocialista gazdaság magyar modelljének és nem számítottak piacgazda
sági akcióknak (a kistermelés vállalkozásjellegéről Juhász 1991; Szelényi 1988; 
Kovách 1988; Enyedi 1993). A rendszer egészének piacgazdaságba történő átveze
tése viszont kétséges kimenetelű volt. A korai tudományos vitákon, 1990-ben és
1991-ben, tulajdonképpen senki sem számított arra, hogy a rurális vállalkozások 
gazdasági környezetében döntő súlyú mezőgazdaság tulajdoni, üzemszerkezeti és
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termelési viszonyai milyen drámai gyorsasággal rendeződnek át a szövetkezeti és a 
kárpótlási törvények, az 1990-es változásokat követő kormányok monetarista gaz
daságpolitikája és a lokális redisztribúció rendszerének lebontása következtében. A 
nagy átalakulás kevés esélyt biztosított a nyolcvanas évek vállalkozáskezdeményei
nek és családi kisüzemeinek a vállalkozássá növekedéshez.

A nemzetgazdasági ágazatok közül a mezőgazdaságban hajtották végre a leg
gyorsabban a privatizációt A gyors és radikális mezőgazdasági privaüzációnak több 
oka is volt, amelyek közül egy korábbi tanulmányunkban a politikai és nem a gaz
dasági vagy a szociális megfontolásokat tartottuk legfontosabbnak (Csite-Kovách 
1997). A mezőgazdasági privatizáció volt más gazdasági ágazatok magánosításának 
a gyakorlóterepe, itt lettek kipróbálva a privatizációs technikák, különösen a válla
lat-átalakítások és a vagyonátmentés lehetőségei, a lakosság tűrőképessége és rész
vételi szándéka. Nincs rá bizonyíték és nem is biztos, hogy tudatosan történt így, de 
abban az időszakban, amíg a közvélemény és a kisemberek a földkárpótlás kivitele
zésére figyeltek, a közvélemény számára szinte észrevétlenül alapították meg azokat 
a magáncégeket az állami, ipari vállalatok kezdeti privatizálásával vagy teljesen 
magánalapról indulva, amelyeket 1993 végétől és 1995-96-ban, a nagy privatizáció 
idején, töltöttek fel állami vagyonnal. A kárpótlási jegyek, amelyeket nagy tömeg
ben vásároltak fel mélyen a névértéken alul, komoly fizetőeszközöknek bizonyultak, 
különösen a nem mezőgazdasági privatizációnak az első szakaszában. Az 1990-ben 
kormányzati, törvényhozási és önkormányzati hatalomba került politikai elit hatá
sosan politizált a választások idején a föld reprivatizációjának és a kollektivizáció 
előtti föltulajdon szerinti kárpótlásnak az ígéretével, amely -  tekintettel arra, hogy 
alig három-három és fél évtizeddel a rendszerváltás előtt a parasztság volt a legna
gyobb társadalmi csoport -  nagy társadalmi tömegek számára lehetett vonzó válasz
tási ígéret. 1990 után a posztszocialista gazdaságpolitika mindmáig szigorúan 
monetarista, amely felszámolta a nagy, állami tulajdonú vállalatokat és a mezőgaz
dasági támogatások és ösztönzések korábbi rendszerét (erről részletesebben lásd 
Harcsa-Kovách-Szelényi 1994). A gazdaságpolitikai ideológia mellett a szocialista 
időszak mezőgazdasági üzemstruktúrájának 1993-ban, néhány hónap alatt végre
hajtott felszámolása hatalmi megfontolásokból is történt. Az 1991-ben és 1992-ben 
különösen erős mezőgazdasági szövetkezetek elleni kampány elsősorban az új poli
tikai elit, különösen a lokális elit, hatalmi pozícióira alternatívan egyedül veszélyes 
szövetkezeti vezetés felszámolását szolgálta. A szövetkezeti vezetők csoportja volt 
az állami hatalomtól független egyetlen olyan elitcsoport, amely gazdasági és társa
dalmi, következésképpen politikai hatalommal rendelkezett. Ennek a veszélyes po
litikai erőnek a hatástalanításához hatalmi bázisát, a szövetkezeteket kellett meg
gyengíteni, nem számolva a következményekkel. Az új elit hatalmi-politikai érdekei 
szerint végrehajtott mezőgazdasági privatizáció és átalakítás a rurális vállalkozás és 
polgárosodás teljes „koordinátarendszerét" kicserélte. A rurális vállalkozások és a 
gazdasági mentalitás változása a kilencvenes években a mezőgazdaság strukturális 
átalakulásának függvényeként érthető meg.
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Az agrárprivatizáció a posztszocialista Kelet-Európábán időben mindenhol 
megelőzte más gazdasági szektorok privatizációját, így Magyarországon is, ami 
még nem okozott volna megoldhatatlan gondokat, ha nem társul az agrártermelést 
limitálni szándékozó mezőgazdasági politikával és a gazdaság erőteljes liberalizálá
sával. A gazdaságpolitikai vezetés radikálisan csökkentette a mezőgazdaságnak 
korábban adott támogatásokat, amelyek többnyire az államkasszába befizetett agrár
jövedelmek alatt maradtak, leállították a mezőgazdasági exporttámogatások nagy 
részét, míg az agrártermelés költségei, különösen az energiaárak többszörösére 
emelkedtek (Info-Társadalomtudomány 1996: 63, 130). Ellentétben a korábbi évti
zedekkel, a kilencvenes években a magyar agrártermelés állami szubvenciója nem 
tartott lépést a piaci konkurensek agrárpolitikájával, és a fejlett mezőgazdasággal 
rendelkező gazdaságokban a magyarénál sokkal magasabbak az agrártámogatások 
(Cloke 1996). A privatizáció és kárpótlás a mezőgazdaságban olyan kedvezőtlen 
politikai és gazdasági feltételek között valósult meg, amelyek az elhibázott politikai 
és gazdasági stratégiával, a végrehajtás rossz technikájával együtt a harmincas évek 
gazdasági kríziséhez hasonló válsághalmazt hoztak létre a mrális gazdaságban és 
társadalomban (Harcsa-Kovách-Szelényi 1994; 1995; Csáki 1994).

A nyolcvanas években úgy tartottuk, hogy 200 000 körüli család halmozott fel a 
valós mezőgazdasági vállalkozásokhoz elegendő anyagi, tudás- és kapcsolattőkét 
(Szelényi 1988; Kovách 1988). A kárpótlás és privatizáció lehetőség volt arra, hogy 
a mezőgazdaság tulajdoni struktúrájának átalakításával felszabaduljon a kötött 
földpiac és a nyolcvanas években már létező mezőgazdasági kisüzemek szabadab
ban alakuljanak át valódi, piacra termelő vállalkozásokká. Közel 2 millió család 
volt jogosult a kárpótlásra, ami azt jelentette, hogy a kárpótlás rendelkezésére álló 
földalap nem volt elegendő az új, életképes mezőgazdasági vállalkozások megjele
néséhez. A szövetkezetek használatában levő 5 millió hektárból 1,9 milliót különí
tettek el a kárpótlás céljaira. A 42 millió aranykorona kárpótlásra kijelölt földterület 
94 százalékát árverezték el 1996-ig. A kárpótlással 1996-ra 1,5 millióan váltak 
földtulajdonosokká. A rurális társadalom jelentős része földtulajdonos lett, de a 
városi háztartások közül is sokan szereztek földet. A mezőgazdasági kisüzemek 
által használt földterület megkétszereződött 1994 és 1996 között. A kárpótlással 
szerzett földek negyven százalékát bérbe adják, a többit az új tulajdonos műveli 
(Burgemé 1996). 1994-ben, bár a kárpótlás már jelentősen előrehaladt, a szövetke
zetek által korábban használt földterület 30 százaléka volt a magántermelők vagy 
szervezeteik használatában. Már 1988 előtt is magánkézben levő földekkel együtt 
legalább a termőföldek 35 százalékát, mintegy 2 millió hektárt művelhettek a ma
gángazdák, illetve korlátolt felelősségű társaságaik 1994-ben. 1994 februárjáig, a 
licitálások első nagy hullámában, 340 000 kérvényező kapott földet 27,5 millió 
aranykorona értékben. A kárpótlással szerzett földek nagysága országos átlagban 
4,4 hektáros volt. Szó sem volt arról, hogy a kárpótlás révén restaurálódna a mező- 
gazdaság kollektivizáció előtti tulajdon- és üzemstruktúrája (Kovács 1994).



Szociológiai Szemle 1997/4. 31

A szövetkezeti vagyon privatizációjának másik útja a szövetkezeti használatban 
maradt föld, ingó és ingatlan vagyon nevesítése és az üzletrész-arányok megállapí
tása volt. A szövetkezetek aktív tagjai a vagyon 40 százalékának megfelelő vagyon
jegyet kaptak, 40 százalék jutott a nyugdíjasoknak és 20 százalék a külső tulajdono
soknak. A szövetkezeti átalakulási törvény szerint 1992 áprilisáig kellett megállapí
tani az üzletrész-arányokat és az év végéig lehetett bejelenteni a kilépést és a va
gyonjegy értékének megfelelő vagyontárgy magántulajdonba vételének a szándékát. 
1993 végéig a szövetkezeti vagyon tíz százalékát privatizálták ilyen módon.

A szervezeti átalakulás eredménye, hogy 1996-ban 1933 szövetkezet, 188 rész
vénytársaság, 3654 kft, 1,2-1,6 millió részidős és teljesidős családi farm működött. 
A mezőgazdasági termelésben lassan a magántermelés válik dominánssá, bár a 
mezőgazdaságban tevékenykedő regisztrált egyéni vállalkozók száma nem nőtt 
1993 után. 30 000 körül van a regisztrált egyéni gazdák száma (az összes családi 
gazdaság mintegy 3-4 %-a). 1,2-1,6 millió családi magángazdaság van az ország
ban, melynek többsége részidős és jelentős mértékben termel saját fogyasztásra. A 
családi magángazdaságoknak átlagos földterülete nem éri el az 1 hektárt sem 
(Burgerné 1996). A szövetkezetek számának csökkenésével párhuzamosan csökkent 
a szövetkezeti művelésben levő földterület nagysága, míg az elmúlt évek során lét
rejött kft-k, bt-к és részvénytársaságok a földterület egyre növekvő részét művelik. 
A kilencvenes években az 5 hektárnál kisebb földtulajdonok túlsúlya jellemzi a 
földtulajdon szerkezetét (5 ha-nál kevesebb = 44,2%, 5,1-10 ha = 14,3%, 50 ha-nál 
több = 15,5%, 30,1-50 ha = 7,1%, 10,1-30 ha = 18,9%) (Burgerné 1996). Az 
egyéni gazdaságban művelt föld több mint fele 10 hektár alatti üzemekhez tartozik. 
A termőföld 62,5 százalékát bérletként művelik. Az ötven hektár feletti földet mű
velők gazdaságainál csak 23-26 százalék volt a saját tulajdonú föld aránya (Harcsa 
1995; Harcsa-Kovách 1996).

Évente a termőföld 7 százaléka cserél tulajdonost, 20 000 forint alatti hektáron
kénti átlagos áron, ami messze van az európai átlagtól. A földtulajdon változásának 
mértéke kétszer-háromszor nagyobb, mint a nyugat-európai gazdaságokban, és ez 
minden valószínűség szerint a földtulajdon és földhasználat koncentrációját erősíti. 
A tulajdonlás szerkezeti változásának a következménye, hogy mindinkább elválhat 
a föld tulajdon- és használati joga, ami a piacgazdaságokban megszokott jelenség, 
de a magyar mezőgazdaság jelenlegi, forráshiányos állapotában a bérleti díj a ter
melési költségeket növeli.

A kárpótlás, a szövetkezeti átalakulás és privatizáció új tulajdoni és termelési 
struktúrák létrehozásával felbontotta a mezőgazdasági nagyüzemi és kisüzemi ter
melés korábbi, mindkét üzemforma számára előnyöket is biztosító szimbiózisát, 
amivel a kisüzemek piaci kapcsolatainak szerkezete is megváltozott. Míg korábban 
maximum 8-10 százalékuk értékesített a szabadpiacon, a struktúraváltás következ
ménye azt lett, hogy közvetlenül kerültek kapcsolatba a piaccal. A kisüzemi terme
lést ágazatként szervező, termékeiket felvásárló és piacra juttató nagyüzemek fel
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hagytak e közvetítő tevékenységgel, a kereskedelmi cégek nagyobb része is beszün
tette a kisüzemi termelés integrálását.

A gazdasági átalakulás társadalmi következményei

Az agrárgazdaság struktúraváltása a teljes magyar gazdaság és társadalom transz
formációs válságával egyidőben történt és a korábban hatékony lokális redisztri- 
búció átalakításával együtt (erről lásd Harcsa-Kovách-Szelényi 1994) radikálisan 
átrendezte a rurális települések lakosságának életfeltételeit. A mezőgazdasági ter
melés az 1988-as szint 60 százalékára esett vissza, 1988-ban 1 028 000 fő volt a 
mezőgazdasági egységeknél alkalmazottak száma, amely 1996-ig 326 ezerre, az 
1988-as létszám 31,8 százalékára csökkent. Andorka Rudolf (1996) szerint a tár
gyalt időszakban gyorsan változtak a társadalmi különbségek, és tovább nőtt a 
rurális lakosság differenciálódása és leszakadása a városi lakosságtól. Az egyes 
munkajelleg kategóriák közül az aktív keresők között a mezőgazdasági fizikaiak és 
önállók egy háztartástagra jutó jövedelme a legalacsonyabb (az átlagos jövedelem 
84%-a), alig magasabb, mint a munkanélkülieké (68 százalék) és kevesebb, mint az 
öregségi nyugdíjasoké (95%). A rurális munkanélküliség sokkal magasabb a váro
sinál a mezőgazdasági létszámcsökkenés és a falusi, bejáró, szakképzetlen munká
sokat az átlagosnál nagyobb mértékben sújtó ipari munkanélküliség miatt (Köllő 
1997). A vidéki munkanélküliség egyik következménye a korábban ilyen métékben 
nem tapasztalt gazdasági kényszerpályák és magatartásformák elteijedése (erről 
Laki 1997; Tardos 1992; Simonyi 1995).

A kilencvenes években a rurális települések társadalma drámai erővel és gyorsa
sággal strukturálódott át. Az egyik legszembetűnőbb jelenség a mrális szegénység 
tömeges, új formáinak a megjelenése, amelyet több kutató a rurális underclass je
lenségével azonosít (Laki 1997; Csite-Kovách 1997; Ladányi-Szelényi 1996). A 
vidékiek tömegei 1993-ban egyszerre vesztették el munkahelyüket, a vagyonuk fe
letti rendelkezés tényleges lehetőségét és a háztáji intézményét (Harcsa-Kovách- 
Szelényi 1994; 1995; Csite-Kovách 1997). A szegénység kialakulásának szakértői 
falusi gettóövezetek létrejöttét tartják valószínűnek (Ladányi-Szelényi 1997).

A vidéki társadalom átrétegződése, az átrendeződő gazdaság és a lokális politi
kai hatalom új erőterei következtében a vállalkozások és a polgárosodás lehetőségei 
ellentmondásosak. A falusi underclass -  amely jelentős hányadának helyzetét to
vább nehezíti, hogy cigány -  egyre kevesebb eséllyel próbálkozik munkajövedelmé
nek és járulékainak legális kiegészítésével (Kertesi 1997; Köllő 1997). Laki László 
(1997) megfigyelései szerint a falusi munkanélküliek negyede már arra sem képes, 
hogy a legalacsonyabb szinten termeljen háztartása számára élelmiszert (még egy 
tyúkja sincs otthon). A szegények és a rurális társadalom több más csoportja is az 
illegális gazdaságban keres megélhetési lehetőséget (Laki 1996), ami persze a 
protovállalkozás egy formájaként is felfogható, de nem sorolható a pozitív értéktar
talmakat feltételező polgárosodáshoz. Az illegális gazdaság -  ami nem azonos a
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szocializmus második gazdaságával -  ellentmondásos kapcsolatban lehet a polgáro
sodással, mert nem lehet tudni, hogy az itt szerzett tőke már egy nemzedékkel vagy 
akár csak évekkel később miként lényegül át, olyan folyamatokat erősítve, amelye
ket ma a polgárosodáshoz sorolunk.

A vidéki szolgáltatás és ipar, valamint a mezőgazdaság vállalkozásai is ellent
mondásokat hordozó gazdasági és társadalmi térben léteznek. 1993-ban a 659 749 
valóságosan működő nem mezőgazdasági vállalkozásból 148 920 volt rurális tele
pülésen bejegyezve. A felhasznált erőforrások sokszínűsége (Kuczi 1996), a mező- 
gazdasági családi üzemek gyakran nagyon vegyes termékszerkezete, a falusi háztar
tások pluriaktív jövedelemszerzése a hagyományos rurális tevékenységstruktúra 
újraéledésére és folytonosságára utalnak. A mezőgazdasági családi üzemek többsége 
nem specializált termelésű, az ipar és a szolgáltatások vállalkozói sem tudnak egy 
szektorból megfelelő profithoz jutni. Az üzlet és a bolt jövedelmét még nagyon sok 
esetben egészíti ki vagy pótolja a kert és a föld. A gazdasági pluriaktivitás, leg
alábbis a magyarországi változatainak jelentős része, jellegzetesen a paraszti gazda
sági- és viselkedéskultúra eleme. A kétségtelen piacgazdasági kezdetek a rurális 
településeken, a kényszerek és vonzások kölcsönhatása miatt, a legnagyobb csopor
toknál inkább a parasztosodás, mint a polgárosodás irányába mutatnak.

A specializált vállalkozások is olyan társadalmi és gazdasági körülmények között 
léteznek, amelyek itt és most csak nagy áttételekkel járulnak hozzá a polgárosodás
hoz. A legnagyobb megrendelők a terület- és vidékfejlesztés sajátosságai miatt az 
önkormányzat és a önkormányzati hatalmat kezükben tartó elitcsoportok, amelyek a 
pályázati rendszer következtében szinte kizárólagosan uralják a fejlesztési források 
szétosztását, következésképpen a vállalkozásoknak szóló megrendeléseket. A regio
nális fejlesztés forrásainak felhasználása lényegében kontroll nélkül történik 
(Borissza-Tóth 1995). A lakosság az általános elszegényedés miatt sokkal kisebb 
piacot biztosít a falusi vállalkozónak és a lakosság megrendeléseinek az igazi üzle
tet hozó része valamilyen módon a központi pénzek felhasználásához kötött, pél
dául az infrastrukturális fejlesztés területén. Az önkormányzat redisztribúciós típu
sú hatalma a piaci akciókat is hierarchizálja abban az értelemben, hogy vállalkozó 
és önkormányzati hatalom nem egyenrangú a kölcsönös függőség ellenére sem. A 
tisztán gazdasági alkuba és cserekapcsolatokba hatalmi-alárendeltségi elemek keve
rednek, már a megrendelésekért való versenyfutáskor is, ami nem segíti a polgáro
sodás utján a vállalkozókat. A világ minden gazdaságában hasonlóan történik ez, 
azzal a különbséggel, hogy a vállalkozó több piaci szegmens között ügyeskedhet, a 
lakossági megrendelés komoly piacot jelenthet számára, és nem egy átalakuló piac- 
gazdaságban és polgárosodás hiányában szenvedő társadalomban él.

A családi magángazdaságok

A gazdasági, tulajdoni és politikai struktúraváltás sokkal gyorsabb volt 1989 után, 
míg a termelés üzemformái, hasonlóan a kollektivizáció korszakához, jobban el
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lenálltak a komplex változásoknak. Andrew Errington és Ruth Gasson a műfaj 
klasszikus könyvében (1988) a farmok fogalmi meghatározásával foglalkozó fejezet 
összefoglalásaként a következő meghatározást adják a klasszikus családi farmokról: 
a farm tulajdonjoga és a menedzseri kontroll a farm vezetőinek a kezében összpon
tosul, a farmot vezetők rokonsági, házassági kapcsolatban vannak egymással, a 
családtagok, beleértve a farm vezetőit is, tőkét biztosítanak a gazdálkodás számára, 
a családtagok a farm vezetőivel együtt dolgoznak a farmon, a tulajdonjog és a me
nedzseri kontroll a generációk között átadásra kerül, a család a farmon él. A hat 
pont közül az utolsó kettőt a magyar településstruktúra és a kollektivizált gazdaság 
évtizedei miatt nem nagyon lehet alkalmazni, de így is feltehető a kérdés, hogy 
azok a gazdasági egységek, amelyek a nyolcvanas évek mezőgazdasági kistermelése 
sajátos gazdasági környezetének és a privatizációval és kárpótlással létrehozott új 
tulajdonstruktúrának a következtében kialakult feltételek között termelnek a kilenc
venes években, milyen típusú üzemek. A piacgazdaságban használatos farmmegha
tározások közül bármelyiket próbáljuk alkalmazni, egyik sem illik a magyar mező- 
gazdasági kisüzemekre, de a parasztgazdaság csajanovi modellje sem. A kérdés a 
polgárosodás és a vállalkozások összefüggéseit vizsgálva az, hogy a családi kisüze
mek vállalkozásoknak tekinthetők-e, vagy termelésükben inkább a parasztgazdasá
gok és a szocialista korszak maradványai a dominánsak, és ha van vállalkozás a 
mezőgazdasági kistermelés üzemei között, kik vezetik azokat.

A piacra termelő, specializált, a nyugati farmokhoz hasonlatos családi üzem na
gyobb körben való gyors elteijedése több ok miatt sem volt lehetséges, ezért a csa
ládi magántermelést elemezve az üzemformák és gazdasági magatartások és men
talitások sokszínű változataival találkozunk. A mezőgazdaságban túltermelési vál
ság van, az általános gazdasági recesszió miatt megerősödött az önellátásra terme
lés kényszere, gátolva a specializált termelés erősödését (Nemes-Heilig 1996). Az 
új családi üzemek jelentős része kényszervállalkozás.

A mezőgazdasági privatizáció, a kárpótlás, a gazdasági rendszer intézményes 
átalakulása, a tömeges munkanélküliség és a szociálpolitika változásának követ
kezményeként átrétegződési folyamatok indultak el, amelyek alapvető befolyással 
vannak a magángazdává válás lehetőségeire és kényszereire is (Kovács-Váradi 
1995). A rurális népesség negyede-harmada szegénysorba jutott, amelynek egy ré
sze valószínűleg mezőgazdasági magántermelésre kényszerül, de ez a termelés nem 
szakosodott és részidős jellege miatt nem a piaci racionalitás szerint működik. A 
magángazdálkodás várható térnyerésével az a típusú kisüzemi termelés is újra elter
jedhet a mezőgazdaságban, amelyet a szakirodalom paraszti típusúnak nevezett el, 
és amelynek a jellegzetessége, hogy az árutermelése nem specializált, és fontos sze
repe van benne az élelmiszer-önellátásnak és a munkaerő lekötésének. Ez a folya
mat nagyobb társadalmi csoportok újraparasztosodásához is elvezethet.

A mezőgazdasági termelés input és output szerkezete a piacosodását tekintve 
csak nagyon lassan változik. Az értékesítési piacok éppúgy monopolizáltak, mint a 
kései szocializmus időszakában, azzal a különbséggel, hogy a garantált árak és a
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felvásárlás rendszere megszűnt. A multinacionális cégek megjelenése a magyar 
élelmiszerfelvásárlásban és -feldolgozásban nem hozott szabadabb piaci viszonyo
kat, mert szinte minden termék felvásárlása és feldolgozása kartellszerűen történik. 
A magyar cégek és a multik gondosan felosztották a piacokat, kevés esélyt hagyva a 
családi magángazdaságoknak a felvásárlási és beszerzési piacokon történő áttörésre.

A teljes munkaidejű mezőgazdasági magántermelők száma csak lassan növeke
dett. 1988-ban 78 700 egyéni gazdálkodót regisztrált a KSH (alkalmazottakkal és 
segítő családtagokkal együtt). Számuk 1992-re 120 ezerre nőtt, közülük 87 600 fő 
volt főfoglalkozású egyéni gazdálkodó a társas vállalkozásokban résztvevőkkel 
együtt. 1993. január 1-jei adatok szerint az egyéni és társas vállalkozások 125 900 
főt foglalkoztattak az alkalmazottakkal és segítő családtagokkal együtt (a mező- 
gazdaság aktív keresőinek 29,2%-a, a népesség aktív keresőinek 2,9%-a). 1994-ben 
1 149 005 fő tulajdonában volt fold, amelynek átlagos nagysága nem haladta meg 
az öt hektárt. Mintegy 50 000 teljes- vagy részidős magángazdaság rendelkezik 
csak a jelentősebb növénytermeléshez elégséges, saját tulajdonú szántófölddel. A 
mezőgazdasági magánüzemek mérete nem lépte túl a családi kereteket. Még a leg
nagyobb magángazdaságokban dolgozók számának átlaga sem haladja meg a 2-3 
főt. Az 1 201 015 magánkisüzem kétötöde csak alapszinten termelt élelmiszert, 
elsősorban saját fogyasztásra és az összes családi magángazdaságnak mindössze 
10-15 százaléka tekinthető árutermelésre alkalmas mezőgazdasági kis- vagy kö
zépüzemnek.

1992 és 1995 között erőteljes differenciálódás zajlott le a legnagyobb magánter
melők között (a felvétel részleteiről lásd Harcsa 1994; 1995; Harcsa-Kovách 1996).
1992-ben a farmok fele 1 hektárnál kevesebb földdel rendelkezett, 1995-re ez az 
arány 28 százalékra esett vissza, míg a 20 hektár feletti gazdaságok aránya 7,2 szá
zalékról 21,6-ra nőtt. Általános tendenciaként lehetett kimutatni, hogy a termelés 
nagyságával párhuzamosan nőtt a bérelt földek nagysága is. így például az 1-5 
hektár közötti kategóriában 76 százalékot tett ki a saját földterület hányada, az 50 
hektár feletüek között már csupán 23-26 százalékot, ami azt igazolja, hogy az 
utóbbi időszakban a földterület nagyarányú növelését döntően a földbérlet tette lehe
tővé. A föld és a termelés koncentrálódásával az 1992-95 közötti időszak kedvezőt
len konjunkturális viszonyai között is megindult a nagyobb méretű és leginkább 
tőkeerős gazdaságok valódi vállalkozásokká alakulása. A földterület növelése és az 
állattartás részleges leépítése még karakteresebbé tette a már korábban megfigyelt 
alaptípus, a vegyes termékszerkezetű, paraszti jellegű és a specializált, vállalkozói 
családi gazdaságok különbségeit.

A termelés koncentrációjának következménye, hogy a nagy, specializált gazda
ságokban megkezdődött a bérmunkások rendszeres alkalmazása. A termelés 
specializációját szemléltetik a termelés költségeire vonatkozó információk, amelyek 
szerint 24,6-ról 36 százalékra nőtt az új befektetések aránya a termelés költségein 
belül. A termelési specializáció és koncentráció, a paraszti típusú vegyesgazda
ságok, valamint a specializált vállalkozások kettősége a családi termelés lassú piac
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gazdasági váltásának jegyeit mutatják, azonban az is valószínű, hogy olyan terme
lési szerkezet és üzemstruktúra állandósul, amelyben hosszú ideig megmarad a pi
acgazdaságok farmjaira és a vegyes termékszerkezetű középparaszgazdaságokra 
jellemző termelés is. A mezőgazdasági magántermelés lassú differenciálódása és 
koncentrációja a magánüzemek típusainak arányaiban és a gazdálkodói mentalitás
ban és habitusban is változásokat eredményezett. A KSH és a Társadalomtudomá
nyi Intézet 1982-ben közösen készített rétegződés felvétel mintáján kialakított 
üzemtípusok (Kovách 1988) és az 1995-ös üzemtípusok hasonló kategorizálással 
végzett összehasonlítása szerint 9,6 százalékról 21,4 százalékra nőtt a szabadpiaci 
vállalkozások aránya, a paraszti típusú, vegyes termékszerkezetű gazdaságoké 69,5 
százalékról 52,6 százalékra csökkent. Az üzemtípusok megoszlásának változása a 
piacgazdaság fokozatos térnyerését mutatja, de a paraszti jellegű gazdaságok domi
nanciája azt is jelzi, a termelés koncentrációja és a vállalkozásjelleg megerősödése 
ellenére, a mezőgazdaság magánszektorának teljes átalakulása korántsem történt 
meg. A hitelállomány és az állami támogatás üzemtípusok szerinü vizsgálata azt 
mutatja, hogy a hitelezés és az állami támogatás rendszere sem erősítette a vállal
kozásjelleget a paraszti típusú termeléssel szemben (Harcsa-Kovách 1996).

A gazdaság típusa, a gazdálkodók foglalkozása, végzettsége és az 1988 előtti 
gazdasági ágazatuk közötti összefüggések elég egyértelműen bizonyítják, hogy a 
nyolcvanas évek legnagyobb kistermelőit, akik a kilencvenes években is gazdálkod
tak, a termelés nagyságát és jövedelmezőségét tekintve is megelőzték azok a diplo
mások, akiknek a magángazdálkodása kilencven után indult. 1992 és 1995 között a 
termelés koncentrációjával párhuzamosan nőtt meg a magasabb szakképzettségűek 
aránya a legnagyobb gazdák között. A nagy, specializált farmokat jellegzetesen a 
volt szövetkezeti menedzsmentből érkezők vezetik, nagyobb hitelhez, állami támo
gatáshoz szinte kizárólag a volt mezőgazdasági vezetők jutottak. A paraszti típusú 
vegyesgazdaságok tulajdonosai pedig a leginkább a régebben is a mezőgazdaságban 
dolgozó, fizikai munkásokból kerülnek ki.

A gazdaság tulajdonosának foglalkozási mobilitás elemzése szerint is a kilencve
nes évek első felében a volt mezőgazdasági vezetők a legsikeresebb magántermelők. 
A hitelhez és az állami támogatáshoz sokkal nagyobb arányokban jutottak hozzá, 
mint a magángazdák más csoportjai, üzemeikben minden más csoportnál erősebb a 
vállalkozásjelleg, átlagos termelési értékük minden más csoporténál magasabb. A 
foglalkozási mobilitás elemzése azt is mutatja, hogy a vezető állás -  bármikor került 
is valaki ilyen pozícióba -  meghatározható előnyöket eredményezett a mezőgazda- 
sági magántermelésben, és ennek a következménye az, hogy a nyolcvanas évek leg
nagyobb mezőgazdasági kistermelőit, akiknek akkor a legnagyobb esélye volt a 
polgárosodásra, a kilencvenes évek elején megelőzték a szövetkezeti, állami gazda
sági és az ipari menedzsmentből kiváló és magántermelésbe kezdő diplomások.

A vállalkozás és a mezőgazdasági családi gazdálkodás lassú piacgazdasági átala
kulása nem hozott áttörést a polgárosodás szempontjából. Az 1990 utáni privatizá
ció nemcsak a vállalkozás, hanem a paraszti típusú gazdálkodási formák és kény
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szervállalkozások újraéledését is magával hozta. A nyolcvanas évek második gazda
ságának főszereplői (remélhetően csak időlegesen) elvesztették az átalakulás korá
nak társadalmi és hatalmi pozícióharcait, vagy az akkor sikerrel felhalmozott gaz
dasági és társadalmi tőkéjüket más területeken fektették be, mint ahogy erről Kuczi 
Tibor (1996) megfigyelései beszámolnak.

Allampolgárosodás és autonómia

A politikai rendszerváltással, a politikai és emberi szabadságjogok nagyobb körének 
biztosításával a vidéki emberek is szabadon választhatják országos és helyi politikai 
képviselőiket; munkavállalásukat, letelepülésüket, külföldi utazásukat adminisztra
tívan nem korlátozzák. A gazdaság fejlődésnek induló magánszektora az alkalma
zottaknak magasabb jövedelmet, a munkaadóknak pedig a vállalkozás lehetőségét 
kínálja. A politikai demokrácia korszakából a rural underclass persze inkább a 
gazdasági kényszerek szorítását érzi, és a posztszocializmus a többieknek sem ho
zott felhőtlen boldogságot és az önkiteljesítés szabadságát. A politikai hatalom és 
lokális társadalom viszonyában sokkal kevésbé határozódik meg közvetlenül a poli
tika mindenhatósága és primátusa, és az állampolgár és magánember lehetőségei is 
szabadabbak, de a közember és a hatalom közötti kapcsolatot nem a magánemberek 
közössége, a polgári nyilvánosság kontrollálja.

Politikai hatalom és a civil társadalom kapcsolatában a gazdasági természetű 
kényszerek döntenek (lásd erről Pálné 1992). Politikai jogaival mindenki szabadon 
élhet, korlátozásukról nincsenek híradások. Az állampolgárok egyenlősége vagy 
inkább egyenlőtlensége a kilencvenes évek Magyarországán elsősorban a gazdasági 
kényszerekre vezethető vissza, mert az általános szegényedés és ezerfajta egzisz
tenciális gond miatt még a nagyobb vállalkozók esetében sem beszélhetünk az ál
lampolgári autonómiához elengedhetetlen gazdasági autonómiáról. A formális po
litikai jogok és a valódi állampolgári autonómiahiány kettősségének több oka van: a 
politikai hatalom agresszivitása a civil társadalommal szemben, amely más és más 
formában, de végigvonult a huszadik századon, és a lokális redisztribúció rendsze
rének felváltásával keletkezett önkormányzati hatalom, amelyért a helyi elitek 
folytatnak váltakozó sikerű politikai csatákat. Az önkormányzatok képviselői a lo
kális választásokon személyükben cserélhetőek és ezért valamelyest kontrollálható- 
ak, de ettől a helyi hatalom, a civil társadalom és a magánember viszonya nem 
változik (az 1994-ben megválasztott polgármesterek háromnegyede volt az előző 
ciklusban is polgármester) (Bocz 1995; 1996).

A huszadik század rurális történelmében egymást követték a modernizálás és a 
fejlettebb világ centrumaihoz történő alkalmazkodás szándékából eredő állami in
tervenciók a rurális gazdaság és társadalom életébe: a nagybirtok védelme a század 
első évtizedeiben, a háborús gazdaság és növekvő állami kontroll 1938-tól kezdődő
en és a második világháború idején, azt követően pedig a gazdaság és társadalom
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átszervezésének három nagy kísérlete, a földosztás 1945-ben, a két kollektivizáció 
1948 és 1963 között és a reprivatizáció és kárpótlás 1989 után.

Az államhatalom beavatkozásai a részleges modernizációs sikerek (hetvenes és 
nyolcvanas évek) ellenére sem vezettek a hosszú időtartam alatt felhalmozódó 
rurális problémák hatékony megoldásához A reformoknak és állami intervenciók
nak minden korszakban erősebb volt a politikai, mint a gazdasági vagy társadalmi 
motiváltsága: a nagybirtok és a birtokos osztályok védelme a háború előtt, a földbir
tokos politikai osztály megszüntetése és a szegényparasztság politikai aktivizálása 
és lojalitásának biztosítása 1945-ben, a földosztáskor, a szocialista gazdaság létre
hozása és a piacgazdaság és a piacra orientált gazdag- és középparasztgazdaságok 
egyidőben történő megszüntetése a kollektivizáció időszakában, a reformok és a 
modernizácó politikailag megteremtett határai, a kampány a legsikeresebb szövet
kezeti vezetők és az ipari és szolgáltató melléküzemágak ellen, amelyek a legfonto
sabb intézményei voltak a lokális redisztribúciónak, az erőszakolt szövetkezet
egyesítések, a kisüzemi termelés jövedelmének és a szabad földforgalomnak a kor
látozása, a végre nem hajtott és visszavont reformok sorozata a hetvenes és a nyolc
vanas években, monetarizmus és harc a politikai hatalomért 1989 után. A politikai 
szempontok szerint konstruált intervenciók és reformok a rurális gazdaságot és tár
sadalmat az organikustól eltérő pályára állították, a politikusok többnyire nem vet
ték figyelembe a rurális világ komplexitását. A földbirtokos arisztokrácia nem tu
dott és nem is akart mit kezdeni a nincstelenek millióival, a földosztás új földtulaj
donos osztályt teremtett, de az állam semmilyen segítséget sem adott az újgazdák
nak, ehelyett új beszolgáltatási rendszert és új adókat vezetett be. A második 
kollektivizáció és az azt követő állami intézkedések gyors modernizációt eredmé
nyeztek, de a kádárizmus agrárrendszere limitált megújulási lehetőségekkel rendel
kezett az erős és életképes civil társadalom hiányában. A posztszocialista elit meg
változtatta a tulajdonviszonyokat, de nem adott felszerelést és hiteleket a föld mellé. 
A modem magyar agrártörténetet végigkísérte a mindenkori politikai elitnek az a 
törekvése, hogy minden mást megelőzve megőrizze vagy megváltoztassa a tulaj
donviszonyokat, ahelyett, hogy a vidék komplex, a politikai és állampolgári auto
nómiára is kitexjedő fejlesztését valósították volna meg.

Az agrár- és vidékpolitikák különösen a század második felében nagyon agresz- 
szív természetűek voltak, szinte semmilyen teret nem hagytak az autonóm civilszfé
ra intézményeinek és a lakossági részvételnek. 1945 előtt a nyílt szavazás és más, 
alkalmanként fegyveres beavatkozások szabtak határt a radikálisabbnak induló 
mozgalmaknak és önszerveződéseknek. A kommunista rendszer a redisztribúció 
kontrollja alatt tartotta a gazdaságot és a helyi politikát, az ismert módon alkalmaz
va a bebörtönzéseket, a lélektani és fizikai erőszakot. A civil társadalom önszerve
ződése a legjobb esztendőkben is csak addig volt tolerált, amíg nem ütközött a rend
szer vagy helyi képviselői érdekeivel. 1989 után a politikai pártoknak általános a 
törekvése, hogy mindenfajta civil kezdeményezést kisajátítsanak és pártosítsanak. 
Az önkormányzatok költségvetésének 75 százaléka származik központi forrásokból,
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ami Európában egyedülállóan magas aránynak számít (Berki-Orolin 1996). A 
posztszocialista kor politikai pártjai nem különösebben stabil politikai formációk, a 
szavazópolgárok szimpátiái és pártválasztása az új elit számára meglehetősen ide
gesítő módon változékonyak és kiszámíthatatlanok. A falvak és kisvárosok a nem 
szavazók nagyobb csoportjai és a vidéken jobbára kiépítetlen pártszervezetek miatt 
különlegesen fontos vadászterületei a pártoknak választás idején (Kiss 1992; Böhm 
1993; Pálné 1993). A politikai elit teljesen érthető módon minden eszközzel meg
próbálja hatalma alá rendelni a civil szervezeteket és mozgalmakat. A civil szféra 
szervezetei valójában nem tudják megkerülni a pártokat, mert a transzformációs 
válság és a történeti előzmények miatt a civil társadalom nem tudja eltartani saját 
szervezeteit, ezért finanszírozásuk forrásai a pártok és az önkormányzati elit által 
kontrollált alapítványok és állami vagy állami kezelésű pénzek. A kilencvenes évek 
első felében az 50 000 körüli civil szervezet körülbelül 20 százaléka működött a 
falvakban vagy a falvakért. A civil szervezetek 80-85 százaléka intézményi alapítá
sú volt, mert a lokális társadalom intézményei, az iskolák, kórházak, egyesületek 
egyre kevesebb pénzhez jutnak a központi forrásokból, és a létrehozott alapítvá
nyok, egyesületek, társaságok elsősorban az intézmények financiális problémáit 
hivatottak enyhíteni. A költségvetési orientációjú lokális szervezetek hatékonyan 
járulhatnak hozzá egyes települések fejlődéséhez, mégsem mondható, hogy a polgá
rosodás autonóm intézményei lennének. Költségvetésük jobbára állami vagy ön- 
kormányzati forrásból származik, hatékony intézményei lehetnek például a lokális 
kultúra ápolásának, de működésükön keresztül a helyi elit szervezi, legitimálja és 
biztosítja hatalmát és befolyását, ezért nem a helyi autonómia formálódásának segí
tői. Az országnak a tanulmány megírásáig nincs elfogadott nonprofit törvénye, és 
ennek hiányában a pénzügyi kormányzat a szektor szervezetei fölött erős financiális 
ellenőrzést gyakorolhat.

A szocialista redisztribúció a gazdaság szektorai között újraosztott forrásokat és a 
piaci melléküzemágak jövedelmének lokális redisztribúcióval az agrárgazdaságba 
történő átcsoportosítását jelentette, amelyek együttesen tették lehetővé a magas vi
déki foglalkoztatottságot. 1993-mal ez a redisztribúció tűnt el, vagy legalábbis hatá
sa nagyon erőteljesen redukálódott (Harcsa-Koyách-Szelényi 1994; 1995). A köz
ponti redisztribúciós forrásokat kivonták a gazdaságból, egy részüket az önkor
mányzatokhoz irányították a szociális támogatások és segélyek fedezésére. Az ál
lami költségvetés nem nyert a mezőgazdasági támogatások leépítésével, azokat új
raosztották, a gazdasági redisztribúciót jóléti típusú redisztribúcióvá alakítva. A 
redisztribúció változása az önkormányzatok szerepét növelte meg a rurális települé
sek életében és fejlesztésében, mert a korábbinál sokkal nagyobb szerepet kaptak a 
szociálpolitikában és a települések fejlesztésében. 1990-ben az önkormányzatok 
funkcióját a gondoskodó önkormányzatoktól a vállalkozói önkormányzat irányába 
kívánták elmozdítani. A gazdasági redisztribúció csökkentésével megnőttek az ön- 
kormányzatok szociális feladatai és költségvetése. A kisebb települések szociálpoli
tikai lehetőségeinek korlátját mutatja, hogy a városokban többszörös a helyben ma
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radó, egy főre jutó személyi jövedelem- és iparűzési adó. Az államszocializmusban 
a kisebb és közepes nagyságú falvakban a mezőgazdasági termelő szövetkezetek 
voltak a legerősebb szervezetek, de 1990 után, a szövetkezetek hanyatlásával, a he
lyi hatalom az önkormányzatokhoz került. A posztszocializmus első éveiben jelen
tős infrastrukturális fejlesztés történt, amely a gazdasági recesszió körülményei kö
zött a legdinamikusabb gazdasági szektor volt, és az önkormányzatokat juttatta 
meghatározó szerephez a gazdaságban. Az infrastrukturális beruházások fejlesztési 
forrásait pályázati rendszerrel osztották szét, amelyben az önkormányzatok vehettek 
részt. A pályázatokon elnyert összegekkel az önkormányzati vezetők rendelkeznek, 
akik megrendeléseikkel erősíteni tudták pozícióikat a helyi társadalmakban.

Az önkormányzatok hatalmának megnövekedésében jelentős szerepet kap a 
rurális munkanélküliség, amelynek kezelésében, a segélyek szétosztásában, az el
lenőrzésében vagy az új munkahelyek teremtésében a helyi közigazgatás lát el 
redisztribúciós feladatokat (Oláh 1996). A lokális társadalmakban a gazdaság álla
pota és a munkanélküliség gyors emelkedése miatt nőnek a társadalmi különbségek, 
a gazdasági fejlesztésben és a munkanélküliség kezelésében megnövekedett hatal
mú önkormányzatok a helyi elitek és klienseik érdekeinek eszközeivé váltak.

Az állampolgárosodást és a civil autonómiát vidéken ugyanaz a kettősség jel
lemzi, mint a vállalkozásokat és a piacgazdasági kezdeteket: a rendszerváltással 
megszűnt az államszocializmus lényegét jelentő kontroll a magánember és a ma
gánszféra fölött, de ami a helyébe lépett, még korántsem reprezentálja a polgárosult 
világot. A rurális települések lakossága, vagy legalább többségük, gazdasági auto
nómia nélkül csak részben gyakorolhatja állampolgári jogait, amelyek formálisan a 
demokratikus berendezkedésű politikai rendszerekhez hasonló módon és mértékben 
biztosítottak, mégsem vezettek a teljes állampolgárosodáshoz. Az lokális elitek ösz- 
szekapcsolódó gazdasági és politikai befolyása új hierarchiákat hozott létre, ame
lyeket a civil társadalom, intézmények hiányában, nem tud ellensúlyozni. A vidéki 
társadalmak közösség által elfogadott értékrendje és normakontrollja, amely még a 
szocialista időszakban is képes volt az egyén és a hatalom helyi képviselői és tulaj
donosai között is kommunikációs közösséget fenntartani, a globalizáció és a rend
szerváltás következtében elvesztette hosszú időtartamra érvényes funkcióját.

Individualizácó és a polgári értékek*

Az államszocializmus megszűnése ugyan egy sor bürokratikus és más természetű 
akadályt is eltüntetett az értékváltozás útjából, de amit hét év alatt az ország és a 
vidékiek is megtanultak, az leginkább a fogyasztói társadalom pre- és posztmodem 
közötti tárgyiasult értékrendje, amit nem nagyon lehet a polgár fogalmához ren

* A  rurális értékek változásáról még nem készült elemzés, ezért ennek a fejezetnek az írása
kor a terepmunkák megfigyeléseit és a megjelent tanulmányok közvetett információit 
használtam fel.
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delni, bármennyire tág határok között is értelmezzük jelentéstartományát. A minták 
teljes hiányában láthatóan az individualizáció és a polgári mentalitás és értékrend 
diadalmas teijedéséröl sem lehet beszámolni. A polgárosodásnak nincs vidéken 
mintaadó osztálya vagy rendje, a háború utáni évtizedekben minden olyan társa
dalmi csoport eltűnt a falvakból és kisvárosokból, amelyek legalább a polgári lét 
értékrelikviáit és magatartásmorzsáit továbbították volna. Svábokat, zsidókat, úri és 
kevésbé úri középosztályt, polgárosodott parasztot a pusztulásba, a városokba és 
külföldre vetett a történelem, a jelenlegi elit maga sem tudja, mit kezdjen hatalmá
val meg a pénzével. A felső osztályok elérhetetlenül messze vannak a vidékiektől, 
különben sincs értékvilágukban semmi vonzó a falusiak számára, hacsak a pénz és 
hatalmi befolyás nem számít annak. A tárgyi kultúra az egyetlen, amiben a vidékiek 
középrétegei és jobb helyzetű csoportjai még a kilencvenes években is lépést tudtak 
tartani a világgal. Az intemacionális fogyasztói kultúra televízióból és más reklám- 
hordozókból áradó világa ez, amit alá- és túlbecsülni sem érdemes. Egyrészt azért, 
mert ezt is ismerni kell, másrészt azért, mert jelenleg nincs más ablak a világra, 
harmadrészt meg azért, mert a polgárosodottabb országok rurális népességének 
vagy városi átlagemberének értékeit is egyre növekvő mértékben határozza meg a 
globalizáció. A nyugati tárgyi kultúra követésének a magyar falvakban csak a 
pénzhiány az akadálya, nem mentális korlát, és ez a nyitottság és adaptációs kész
ség a nyugati integráció előrehaladtával egyre hatékonyabb tőkévé válik. A falusi 
underclass bezáruló gettóiban viszont sajnos felnőhet egy olyan generáció, amely 
lemarad az integrációról és polgárosodása hosszú időre lekerült a napirendről, ha 
egyáltalán valamikor is ott volt.

A kilencvenes évek azért nem csak a fogyasztói kultúra terjedésének korszaka. A 
hagyományos paraszti közösségek múlt században kezdődött felbomlása nem feje
ződött be a szocializáció kezdetéig. A lokális társadalmak értékeinek, magatartás- 
és viselkedésmintáinak nagyon erős volt a közösségi kontrollja a legutóbbi időkig. 
Ez a közösségi kontroll minden időkben a paraszti hagyományú közösségek számá
ra idegen és veszélyes külvilággal szembeni védekezés eszköze volt, aminek az ele
ven erejét csak az vonhatja kétségbe, aki nem tapasztalta, hogy magára valamit is 
adó közösségben nem lehetett -  akár pár évvel ezelőtt sem -  akárhogy öltözni és 
fogyasztani, köszönni, ünnepelni és gyászolni. Nem volt ez archaikus vagy nevetsé
gesen avítt világ és értékrend, és különösen a tárgyhasználata mindenben megfelelt 
a századvégen elvárhatónak. Fennmaradását a régi gazdasági háttér nélkül valószí
nűleg annak köszönhette, hogy a vidékieknek még mindig volt kivel szemben véde
kezni a közösségi kontrollal szabályozott értékrend segítségével, ami a gazdálkodás 
gyors modernizálódásával, a nagycsaládok, a templom és az iskola közösségeket 
koordináló funkciójának az eltűnésével egyedül tartotta össze a rurális települések 
helyi társadalmait. A közösségi kontroll szabályozta értékvilág eltűnése vélemé
nyem szerint a falvak hosszú tizenkilencedik századának a végét jelenti. Hogy he
lyébe a polgári individuum, a huszadik és huszonegyedik század fogyasztási kultú
rájának tömegembere, a szegénység társadalom alatti kultúrája, újtípusú társadalmi
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rendiesülés vagy mindezek valamilyen vegyülete lép, azt ma nem lehet megjósolni.
Mindegyikre van esély.
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Szabó Máté

TILTAKOZÁSI KULTÚRA MAGYARORSZÁGON 

A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN: A SAJTÓ TÜKRÉBEN 

(1989-1995)

Tanulmányom a Magyarországon a rendszerváltással kialakuló tömegdemok
ratikus, mediálisan közvetített tiltakozási kultúra néhány aspektusát kívánja áttekin
teni és elemezni a hazai politikai sajtóban 1989-1995 között dokumentált tiltakozó 
eseményeknek alapján.”

Mi a tiltakozás?

Ulrich Beck (1993) úgy véli, hogy az anonim rizikóeloszlás struktúráinak változásai 
nyomán a modern „rizikótársadalmakban” a civil társadalom éltre hívja a „blokád” 
jelenségét, amelyben ugyan nem képes rá, mégis megkísérli a struktúrák kedvezőt
len alakulásának korrigálását, vagy legalábbis a problémák tiltakozásként 
szignalizált közvetítését a modern társadalmak szükségképpen átpolitizált struktú
ráiban „mindenhatóvá” és „mindenütt jelenvalóvá” váló politikai centrumokhoz. Az 
individuális életstratégia és a kollektív cselekvésként megjelenő tiltakozás együtte
sen részesei a kollektív identitás kialakulási és átalakulási folyamatainak. A változó 
szociális miliőkbe „belevetett” egyének között a posztmodem kommunikációs és 
információs kapcsolatrendszerek révén hatékony, a lokális és a nemzeti rendszere
ken is túlmutató, regionális avagy globális hálózatok jönnek létre. A hálózatok tala
jává válhatnak a kommunikációból kinövő sokféle tevékenységnek, így a tiltako
zásnak is, amely egyszerre lehet a kollektív érdekérvényesítés és az identitás ki
alakításának eszköze, médiuma.

A tanulmány megírását a Magyar Állami Eötvös ösztöndíj 1996-1997 tette lehetővé, 
amelynek segítségével a berlini Humboldt Egyetem Politikatudományi Intézeténél dolgoz
hattam a kutatási eredmények elemzésén. Az adatgyűjtést a Harvard Egyetem, Európa Ta
nulmányok Intézet támogatta, a nemzetközi kutatás koncepcióját Grzegorz Ekiert (Harvard) 
és Jan Kubik (Rutgers University) dolgozták ki (Ekiert-Kubik 1996). A magyarországi ki- 
egészitő adatgyűjtés a Firenzei Európa Egyetem, Robert Schumann Center, valamint a 
Rendészeti Kutatóintézet és az OTKA támogatásával készült. Ezúton is köszönetét mondok 
azoknak az egyetemi hallgatóknak, akiknek munkáját az adatgyűjtésben, számítógépre vite
lében és statisztikai elemzésében felhasználtam.
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A makrotársadalmi átalakulások a modem tömegdemokrácia normái szempont
jából mindig egyenlőtlenül és igazságtalanul működnek, az egyének és közösségeik 
költség-haszon optimumainak feljavítására és kiegyenlítésére pedig az állam 
redisztribúció, szabályozás és intézményesítés útján tesz kísérletet. Nincs és nem is 
lehet ez másképp az ún. posztkommunista átmenetekben sem. Jóllehet az új struk
túrák körvonalai még alighogy kirajzolódnak, de a közvélemény-kutatás és a társa
dalomtudományi elemzés problematikusságukat mutatják -  az aktorok és az elem
zők szempontjából egyaránt (Róbert 1996). így aztán aligha lepődhetünk meg azon, 
ha a társadalom, illetve különböző csoportjai a legkülönfélébb módokon szignalizált 
problémáikat közvetítik a közösséghez és a politikához, és ezáltal igyekeznek jobb 
pozíciókat elérni. A tiltakozás ezért fontos jelensége az átalakulóban lévő társadal
maknak, amelyek kommunikatív és kognitív potenciáljuk, politikai kultúrájuk és 
intézményeik keretei között artikulálni képesek konfliktusaikat a tiltakozás formá
jában.

A tiltakozás a „néma” társadalom és a „polgárháború” ellentéte. „Néma” az 
olyan közösség, amely csupán nyilvánosság alatti, sokszor individuális és illegális 
formákban törekszik megoldani vagy kezelni konfliktusait, korrupció, bűnözés, el
fojtás révén. Az ilyen közösség nem tud vagy nem kíván kollektív akaratot artiku
lálni a korrekció igényével. A polgárháború vagy a kollektív erőszak „enyhébb” ter
rorista formái a konfliktuspartnerek direkt kényszerítésével kívánják a konfliktust a 
maguk céljai szerint megoldani, és mellőzik vagy alárendeltnek tartják az igények 
artikulálásának a konfliktuspartnerhez közvetítő, demonstráló formáit. A tiltakozás 
tehát kollektív cselekvés, amely nyilvánosan kifejtett igények célzott artikulálását 
szolgálja az adott politikai közösségen belül, s nem azonos a közösség felbomlasztá- 
sára irányuló erőszakos tevékenységgel.

Az így felfogott tiltakozás fontos indikátora lehet a társadalmi-gazdasági folya
matok alakulásának. Az, hogy ki, miért, hogyan, ki ellen, mi ellen tiltakozik, meg
mutatja, hogy mely igényeket tart fontosnak, milyen formákat elfogadhatónak, és 
mely címzetteket a megoldásra alkalmasnak. A tiltakozások sajátos metszetben 
mutatják a társadalom konfliktusszerkezetének alakulását. A nem vagy kevésbé in
tézményesített konfliktusok nyilvánulnak meg itt, amelyeket a politikai elit és az 
intézmények nem, vagy a tiltakozók szerint nem megfelelő mértékben képesek vagy 
hajlandók vállalni és esetleg megoldani. A tiltakozó sajátos „beruházást” eszközöl 
tevékenységével (McCarthy 1979). Idejét, energiáját és pénzben avagy natu- 
ráliákban megjelenő erőforrásait bocsátja a kollektív cselekvés közösségi alanyának 
rendelkezésére a siker reményében. A beruházó kockáztat, hiszen egyáltalán nem 
biztos, hogy befektetése megtérül, és ha igen, akkor hogyan, mikor és milyen mér
tékben. A tiltakozásokban megjelenő konfliktusszerkezet ezért sok tekintetben -  bár 
nem szükségképpen -  különbözik a közvélemény-kutatás és a diskurzuselemzés 
alapján kirajzolódó konfliktus-képtől, mivel a tiltakozásban „reál”-befektetésben, 
erőforrások mobilizációjában kifejeződő társadalmi tevékenységről van szó, míg az 
előbbi módszerek a szabályozott véleményfelmérés és az intellektuális diskurzus
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szintjén nem képesek mérni a tényleges, hanem csupán a fiktív, absztrakt kockázat- 
vállalás és elkötelezettség aspektusait az egyének és csoportok magatartásában.

A tiltakozás a társadalmi-politikai folyamatok általános kisérőjelensége a mo
dem társadalmakban. Az önreflexív, komplex „rendszerek rendszereiként”, „háló
zatok hálózataiként” felépülő modem társadalmakban az egyének és csoportjaik 
nem minden esetben fogadják el a társadalmi változások által nekik kiutalt szerepe
ket, követendő normákat. A nonkonformitás legkülönbözőbb formáival reagálnak: a 
devianciák, a passzivitás és az aktív ellenállás, a beleszólás, illetve annak követelé
se révén. Tiltakozáson, gyakran a magyar közbeszédben is „proteszt”-nek nevezett 
tevékenységen azt a magatartást értjük, amikor társadalmi problémák megoldása, 
társadalmi viszonyok átalakítása érdekében egyének és csoportjaik a társadalom 
irányítóihoz és a társadalom nyilvánosságához juttatnak el szignálokat a normál 
kommunikációs folyamatok kereteit átlépve, illetve e keretek túllépésének kilátásba 
helyezésével.

Tüntetés, sztrájk, blokád, petíció, politikai terrorizmus és még sok egyéb tevé
kenység jelenhet meg a társadalom tiltakozási formáinak keretében. A modem de
mokráciák egyik sajátossága, hogy a legitim erőszakot monopolizálva, lehetővé 
tesznek, intézményesítenek olyan tiltakozási formákat, amelyeket a tömegdemok
ráciák előtti berendezkedések erőszakkal elnyomtak, mint például a tüntetés vagy a 
sztrájk és bizonyos keretek között a blokád is. A modern tömegkommunikációs 
technológiák révén pedig a „médiademokrácia” kultúrájában a tömeges mobilizáci
ók helyébe a transzparens mobilizáció lép, amelyet hírértékű politikai információ
ként kézhez kap minden állampolgár, ahelyett, hogy közvetlenül kellene megta
pasztalnia hatásait, azaz többnyire a csatlakozás, az elutasító vagy a közönyös állás- 
foglalás nem közvetlen, hanem médiumok által a tiltakozók, az elit és a politikai 
társadalom között közvetített kommunikáció eredményeként alakul ki.

A kommunista rendszerek igyekeztek kiküszöbölni a saját politikai témákban 
történő tiltakozást, illetve mediális közvetítését, csupán a „fajtaidegen” rendszerek 
elleni tiltakozásoknak adtak helyet a politikai nyilvánosságban, és elősegítették, il
letve inkább kikényszerítették a saját rendszer iránti tömeglojalitás manifesztálását 
célzó, valamint a harmadik világ érdekében szervezett tömeggyűléseket, tüntetése
ket, petíciókat, amelyeket megfelelő ideológiai szűrőn át közvetítettek az irányított 
sajtó és az elektronikus média közreműködésével.

A kommunista rendszerek adminisztratív és politikai ellenőrzési keretei sosem 
voltak teljesek, és főként hosszabb vagy rövidebb válságperiódusaikban jelentek 
meg a tiltott, de valamilyen mértékben megtűrt tiltakozások, amelyek „otthon” nem 
vagy felismerhetetlenül torzítva kerültek a médiába, viszont a „szabad világ” médi
umai előszeretettel közvetítették őket, sokszor abban a reményben, hogy azok is 
megismerik őket, akiknek szánták, a hazai kommunista elit és alattvalói. Kialakult 
a kommunista rendszerekben a „második nyilvánosság” a maga sajátos médiumai
val, amelyek éppen a hivatalosság által nem akceptált híranyagra szakosodva adtak 
hírt az underground tiltakozási kultúráról.
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A posztkommunista demokráciákban a megújuló politikai kultúra, nyilvánosság 
és média megnyitotta a legalizált és mediálisan közvetített tömegdemokratikus til
takozási kultúra létrejöttének lehetőségét. Ezt persze megelőzte az a hosszabb- 
rövidebb folyamat, amely a nyugati demokráciák és a belső szamizdat sajtójában 
közvetített illegális tiltakozástól elvezetett -  a régi rendszer válsága, megdöntése és 
az új alapintézmények kialakulása nyomán -  az állami és a magán sajtó- és média
piacon megjelenő legális tiltakozáshoz. A tiltakozás így a posztkommunista tömeg- 
demokráciákban a politikai folyamatok részben intézményesített, részben konvenci
onális elemévé válik, elveszíti korábbi elit, „katakomba” jellegét, és a társadalom 
viszonylag szélesebb köreinek magatartási opciójaként jelenik meg az új politikai 
kultúrában, a tüntetés, a sztrájk, a petíció és a tiltakozás egyéb legális és féllegális 
formáiban.

A kutatás módszere

A tiltakozás megismerésére természetesen sokféle módszer és megközelítés lehetsé
ges, amelyek áttekintésére nincs terünk. Ezúttal csupán a jelen vizsgálatban alkal
mazott módszert szeretném elhelyezni egy szélesebb kontextusban (Diani 1992). 
Álljon itt néhány alternatív metodika a tiltakozás-kutatások, a felhasznált források 
sokféleségének szemléltetésére:

-  esettanulmány, amely minden elérhető forrást felhasznál adott konkrét tiltako
zás megismerésére és értelmezésére;

-  interjúk a tiltakozás résztvevőivel, vezetőivel, ellenzőivel, vagy irányított, szer
vezett viták és beszélgetések velük és róluk;

-  közvélemény-kutatás, valamely csoportmintán bemutatva a tiltakozás, a konf
liktus adott típusát, formáját;

-  a konfliktusról folyó viták valamely szeletének (a sajtó, a politika, intern vagy 
extern stb.) diskurzuselemzése a tartalomelemzés módszereivel;

-  rendőrségi, titkosszolgálati archívumok, bírósági és ügyészségi dokumentációk 
vagy egyéb hivatalos nyilvántartások felhasználása;

-  országos vagy regionális statisztikák felhasználása, főleg a jogilag szabályozott 
formák, például népszavazási kezdeményezés, sztrájk, tüntetés kapcsán;

-  a sajtó, a tömegkommunikáció anyagainak szisztematikus tartalomelemzése a 
tiltakozó események előfordulásáról.

A kutatási projekt

A Harvard Egyetem Európai Tanulmányok Intézete négy ország -  NDK, Lengyel- 
ország, Szlovákia és Magyarország -  három vezető napilapjában és két hetilapjában 
tekintette át az összes lapszám alapján az adott országban történt tiltakozásokról 
közölt minden egyes híradást 1989. január 1-jétől az 1994-es választásokig, ameny-
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nyiben a híradás megfelelt bizonyos általános információs minimumoknak (pl. azo
nosítható volt a tiltakozás alanya, illetve világos a tiltakozás formája). Magyaror
szágon 1994. július 1-jével zártuk le a szemlét. A sajtótermékek kiválasztásának 
szempontja az volt, hogy mely napilapok tükrözik a politikai spektrum főbb irány
zatait és jelentik egyszersmind a politikai elit számára a főbb tájékozódási és kifeje
zési csatornákat. Magyarországon a Magyar Nemzet, a Magyar Hírlap és a Nép- 
szabadság került ebbe a körbe. Ezek a lapok 1989-ben kb. 700 000, 1994-ben kb. 
420 000 példányban jelentek meg a KSH adatgyűjtése szerint. Esetenként, ameny- 
nyiben teljesebb körű információkat közöltek adott tiltakozásról, felhasználtuk a 
forrás feltüntetésével a Pesti Hírlap, a Népszava vagy más napilap információit is. 
A hetilapok, a HVG és a 168 óra a magyar esetben nem bizonyultak igazán infor
matívaknak a tiltakozások szempontjából. Leginkább az 1989-es évfolyamban lehe
tett támaszkodni rájuk, amikor még a napilapok nem reagáltak eléggé gyorsan az új 
fejleményekre, és a hetilapok közöltek először vagy kizárólag bizonyos tiltakozási 
híreket. A későbbiekben csak bizonyos háttértudósításokra lehetett forrásként fel
használni a hetilapokat.

A kutatás során a következő metódust használtuk. Előre elkészített standard kér
dőívet töltettünk ki minden kódolóval a kiválasztott tiltakozást rögzítő cikkről vagy 
cikkekről. E kérdőív 72 kérdést tartalmazott, köztük két olyan nyílt kérdést, amely
re válaszként előbb röviden, majd a lehető legtöbb információt közölve kellett leírni 
az adott tiltakozást (Ekiert-Kubik 1996). A kódolók az egy tiltakozásról szóló ösz- 
szes cikket egy kérdőíven rögzítették, tehát előfordulhatott olyan eset, hogy egy 
nagy tiltakozási kampányról akár 20-25 cikket is szintetizálni kellett. Az elemzés 
egysége ily módon a tiltakozás mint esemény -  egyszeri akció, sorozat vagy kam
pány -  volt. A feldolgozott cikkek persze olykor ellentmondást tartalmaztak. Az 
elektronikus kérdőívek rögzítésére és részben feldolgozására a Paradox nevű prog
ramcsomagot használták fel; a 3.5 jelű program nagy előnye -  összehasonlítva pél
dául az SPSS-sel -, hogy szöveges részek elemzését is lehetővé teszi, hátránya vi
szont, hogy nem statisztikai program, bonyolultabb műveletek elvégzésére alkal
matlan.

Az adatbázis érvényessége

Az adatbázis -  mint minden, főként a médiák és a sajtó híradásain alapuló -  
korlátozott érvényű. A sajtó híranyaga sajátosan feldolgozott valóságanyag. 
Diffuzitása miatt érdekes itt elsősorban, hiszen az egészségügyi tiltakozástól a vasas 
sztrájkig és a roma tüntetéstől a szkinhed felvonulásig egyaránt beszámol mindar
ról, ami sajátos politikai arculatú olvasótáborának érdekes lehet. Ha a tiltakozási 
kultúra egészéről akarunk hosszabb idő alatt valamiféle imaginárius keresztmetsze
tet alkotni, akkor aligha kereshetünk más forrást.
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Ha a sajtótermékek „bias”-ai, azaz a politikai, társadalmi, kulturális szelekciós 
szempontjai reprezentatív módon kiegészítik egymást -  azaz például esetünkben 
jelen van a szocialista, a liberális és a konzervatív irányzat szempontrendszere -, 
akkor kirajzolódnak annak a politikai-szociális „térképnek” a bizonytalan és elmo
sódó körvonalai, amelynek segítségével a politikai osztály tagjai esetről esetre ér
telmezik és azonosítják a tiltakozásokat. A sajtóból tehát nem tényeket ismerünk 
meg, hanem jelentésekkel határolt univerzumot, amely a politikai kultúra egyik 
szegmensének, a tiltakozási kultúrának sajátos önértelmezését jelenti a politikai tár
sadalom önértelmező és öngerjesztő mechanizmusainak közvetítésével.

A sajtótermékekből kirajzolódó tiltakozási kultúra tehát imaginárius univerzum. 
Azonban a modem politikai rendszer az imaginárius univerzumok sokszoros köz
vetítéseire épül föl, amelyekben elvész -  és nem csupán a társadalomtudomány 
számára -  az úgynevezett és senki által soha meg nem ismert „valóság”. Tekint
sünk át néhány, adatbázisunk érvényességével kapcsolatos ellenvetést, érvelést, 
hogy lássuk és láttassuk annak korlátáit.

a) A sajtó szelektál a tiltakozások között, jelentős részükkel nem foglalkozik.
A borsodi-miskolci helyi lapokban feldolgozott tiltakozásoknak csak kb. 10 szá

zaléka, a nagyobb, jelentősebb események kerültek be az országos sajtóorgánumok
ba. Ez a szelekció „természetes” abban az értelemben, hogy az országos sajtóban a 
híranyag a nemzeti-nemzetközi politika hírértéki szempontjai alapján áll össze, 
amelyek szükségképpen eltérnek a helyi és a regionális sajtó által preferált megfon
tolásoktól. Sosem fogjuk tudni megmondani a központi sajtó alapján, hogy összesen 
mennyi tüntetés vagy sztrájk volt az adott országban. Nem ennek dokumentálására 
hozták létre az újságokat, tehát nem várhatjuk ezt el tőlük. A rendőrségi archívu
mokba való betekintés alapján világos, hogy Magyarországon évente nem 100 alatt 
van, mint azt mi a kiválasztott sajtóorgánumokból felvettük, hanem több száz fölötti 
a tüntetések száma, és a sajtóban megjelent adatoknál jóval több rendőri intézkedés
re került sor a tüntetések közben. Azonban ha ezek a tények nem válnak az intéz
ményes politikai kommunikáció részévé, akkor mint társadalmi tények sem létez
nek abban az értelemben, hogy nehezen feldolgozható archívumok mélyén maradva 
nem kerülnek be a köztudatba a sajtó révén, nem ismeri meg őket az újságolvasó 
politikus és állampolgár, nem válnak a nyilvános politikai kommunikáció részévé.

b) A hírérték szempontjai másféle szelekciót diktálnak, mint a kutatás igényei, és 
az újságírói munka tényfeltáró mélysége, illetve a hír és a vélemény differenciálása 
nem felel meg a vizsgált időszakban a nyugati standardoknak.

A tüntetésen vagy a sztrájkban résztvevők számát a híreknek csaknem a fele egy
szerűen mellőzi, vagy határozatlan fogalmakkal jellemzi, például néhány, több, sok 
stb., azaz az újságírók és szerkesztők ezekben az esetekben elmulasztották a szerve
zők vagy a rendőrség segítségét kérni a tiltakozók számának megállapításához. Az 
események 4-5 százaléka esetében hiányzik a szervezők megjelölése, kb. 10 száza
léknál a tiltakozás időtartama, és mintegy 20 százaléknál nem derül ki a sajtóból, 
hogy volt-e politikai reakció a tiltakozásra valamilyen formában. Az akció áll a hí
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rek előterében, sokszor anélkül kommentálva, értelmezve, hogy alapvető informáci
ók akár becslés vagy külső forrás megjelölésével szerepelnének.

c) A magyar sajtóban és tömegkommunikációban a „médiahatalom” szociál- 
liberális orientációjú, ezért ez az adatfelvétel, amely a budapesti médiumok közül 
többnyire ehhez az irányzathoz közel álló orgánumokra támaszkodik, „pártos” 
szemszögből gyűjti anyagát (Pokol 1995).

A Magyarországon a vizsgált időszakban zajló médiakonfliktus újabb „csavart” 
visz be a tiltakozások hírértékének értelmezésébe. Ha megvizsgáljuk, hogy 1989. 
január elseje és 1994. július elseje között melyik vizsgált napilap a „legérzéke
nyebb” a tiltakozásokra, akkor a Magyar Hírlap vezet -  amely előszeretettel közöl 
színes címképeket külföldön történt tiltakozásokról, ha már itthon nincs valami jó 
„balhé” —, és eléggé szorosan követi a Népszabadság. A Magyar Nemzet viszont a 
fenti időszakban hátul kullog a tiltakozási érzékenységével. A három nagy napilap 
privatizációjának, tulajdonos- és orientációváltásainak külső és belső konfliktusait 
nem tárgyaljuk itt, de nyilvánvalóan befolyásolják -  a „médiahatalom” alakulásá
ban betöltött szerepükkel együtt -  a tiltakozásokhoz való viszonyukat. Nem töreked
tünk és nem is igen törekedhettünk arra a sajtótermékek szelekciójánál, hogy a 
szociálliberális orientációt ellensúlyozzuk a kiválasztott orgánumok között, mert a 
napilapoknál csak olyanokat választottunk ki, amelyek az egész vizsgált időszakban 
és folyamatosan megjelentek. 1994 második felétől próbáltuk a Pesti Hírlap avagy 
az Új Magyarország és a Népszava híreit is felhasználni, de az információ szem
pontjából lényeges nóvumok nem igazán voltak nyerhetők ezekből a forrásokból.

A tiltakozó események és megoszlásuk

Tiltakozásnak tekintettünk minden olyan eseményt, amelynél azonosítható alanyok 
artikulált és címzett követelésekkel fordultak a nyilvánossághoz, s a kódoláshoz 
szükséges információk minimumát a vizsgált sajtótermékekből megállapíthattuk. 
Amennyiben a tiltakozó cselekmény elkövetői anonimek maradtak a nyilvánosság 
előtt, mint például a parlamenti robbantásnál 1994-ben, ahol a célok, illetve igé
nyek sem jelentek meg, akkor nem azonosítottuk tiltakozásként az eseményt. A til
takozás ugyanis felfogásunk szerint a politikai kommunikáció része a civil és a po
litikai társadalomban, ahol viszont nyilvánosan azonosítható szubjektum és közlés 
nélküli cselekvések, „beszédaktusok” nem játszanak szerepet. Szubjektum és köve
telés nélküli az a „tiltakozás” is, ahol a sajtó nem tudja megjelölni ezeket, tehát az 
ilyen hiányosan dokumentált eseményeket sem rögzítettük. Felmérésünk minden 
esetben a sajtóközlemény anyagához igazodott, tehát a más forrásokból származó 
korrektív információkat csak a sajtó adatfelvételi szakasza után integráltuk az 
elemzésbe. (7. táblázat, 1. ábra)



54 Szabó Máté

1. táblázat
Tiltakozások Magyarországon 1989-1995

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Tiltakozások száma 122 126 191 112 148 125 130

1. ábra
Tiltakozások Magyarországon 1989-1995

A tiltakozások mennyiségének, számának alakulása a vizsgált időszakban lassú nö
vekedést mutat az 1991-ben bekövetkező csúcsig, majd lassan csökken 1994 köze
péig. Magyarországon nem következett be a tiltakozások számának gyors felfutása 
1989-ben. Éppen a már intézményesített tömegdemokrácia feltételei mellett szapo
rodnak a tiltakozások, nem pedig az átmenet időszakában. Ebben az is közrejátszik,
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hogy 1990-ben vannak az első szabad parlamenti és országgyűlési választások, s 
azok környezetében, előtt és után, ha nincsenek olyan alapvető problémák a válasz
tási rendszerrel és a parlamentarizmussal, amilyenek Belgrádban 1996-1997 fo
lyamán kivitték az embereket az utcára, csökkennek a tiltakozásra fordított energi
ák. A teljes politikai társadalom a hatalom hosszabb távra érvényes elosztását jelen
tő választásokra koncentrálja figyelmét és erőforrásait. Emellett a választásokat 
megelőzően és azt követően egy bizonyos időszakban a régi kormányzat és bürok
ráciája már nem, az új pedig még nem igazán ad alkalmat arra, hogy hosszabb tá
von kielégíthető társadalmi politikai igények címzettje legyen.

1989-ben Magyarországon éppen csak kiépültek az intézményes keretek, de nem 
a tiltakozások, hanem az intézményesített alkufolyamat következtében. 1990-ben 
pedig a választások szorítják ki a politika színpadáról a tiltakozásokat egészen a 
taxisblokádig, hogy aztán 1991-ben a politikai tiltakozások mennyisége elérje első 
csúcspontját. Ehhez hozzájárult az is, hogy az 1990 októberi taxisblokád széles kör
ben tudatosította, hogy a tiltakozással eredményeket lehet elérni, akkor is, ha a 
jogállam eresztékei recsegnek, és nem lép fel a tiltakozókkal szemben állami rep
resszió. Az 1991-es tiltakozási felfutás összefügg azzal is, hogy ekkor kezd konszo
lidálódni, illetve kiépülni a civil szervezeteknek az a köre, amely a törvényhozási 
ciklusban már nem számíthat parlamenti képviseletre, és a tiltakozás eszközét 
kényszerül felhasználni a politikában az 1990-ben el nem nyert szavazati támogatás 
híján. 1992-ben átmeneti apály következik a tiltakozásokban, 1993-ban azután 
újabb felfutás jön létre, amely mögött ezúttal már a kormánypártoknak és a 
szociálliberális ellenzéknek a Chartában, a médiakonfliktusban, illetve a szekta
konfliktusban megnyilvánuló parlamenti és parlamenten kívüli konfrontációi áll
nak, mozgósítva mindkét oldalon a civil szervezetek tiltakozásait és ellentiltakozá
sait. 1994 első felében az újabb választási kampány kezdetével ismét csökken a til
takozások száma. A szociálliberális kormányzat ellen 1995-ben a Bokros-csomagot 
követően sokasodtak a tiltakozások, az ellenzéki pártok és a lakosság, illetve a szak- 
szervezetek és az érdekképviseleti szervezetek részéről, hogy aztán 1996-ban ismét 
„elüljenek”. 1997 első felében az agrártiltakozások -  először az adóellenesek, majd 
a földtulajdon kérdésével kapcsolatosak -  jelentettek ismét átmeneti élénkülést.

A posztkommunista demokráciákban nem lehet még igazán tiltakozási cikluso
kat azonosítani úgy, ahogyan a nyugati demokráciákkal kapcsolatos vizsgálatoknak 
például a második világháború után a hatvanas évek végére, illetve a nyolcvanas 
évek elejére vonatkozóan módjuk volt erre, amikor a tiltakozások hosszabb távú és 
jelentős mennyiségi felfutása mellett újabb, korábban a tiltakozásokban inaktív tár
sadalmi csoportok kerültek be a „tiltakozás politikájába”, illetve új típusú akciófor
mák és a hagyományosak újfajta megoszlásai jelentek meg a tiltakozási kultúrán 
belül. Először is a „ciklus” kategóriáját hosszabb távú változásokra alkalmazták, 
amilyenek vizsgálatára a posztkommunista politika rövid története eddig még nem 
nyújt lehetőséget. Másodsorban, az autoriter rendszerről a posztkommunista tö
megdemokráciára való átmenetben a ciklus fenti ismérvei, a tiltakozásoknak а ко-
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rábbihoz képest a mennyiségi felfutása, az új aktorok bevonása és a tiltakozási re
pertoár jelentős bővülése egyaránt, egyszerre teljesülnek. Itt viszont 
„transzformációs”, „átmeneti” ciklusról van szó, amely két típusú politikai rendszer 
váltásának határán jön létre, s nem olyanról, mint a nyugati demokráciákban, ahol 
a politikai keretfeltételek relatív stabilitása mellett a mozgalmak, illetve a tiltakozás 
változnak meg lényegesen és jelentenek kihívást a politikai intézmények számára.

Az aktorok struktúraváltása: a pártok helyett a civil szféra

A sajtóban rögzített tiltakozások döntő többségét szervezettnek tekinthetjük, amikor 
is felismerhető egy vagy több szervezet a rendezvény vagy az akció hátterében. A 
vizsgált tiltakozásoknak csak eléggé kis százalékában nem volt szervező, illetve 
nem derült ki a szervező azonossága a cikkekből. A szervezők típusait illetően a 
politikai pártok szerepének gyors és radikális csökkenése emelhető ki az egyik fő 
tendenciaként. Pártoknak azokat a szervezeteket tekintettük, amelyek a parlament
ben a vizsgált időszakban képviselői hellyel rendelkeztek. A parlamenten kívüli 
pártokat a civil szervezetek közé soroltuk. A politikai pártok eléggé radikális kivo
nulása a tiltakozások piacáról a magyar parlamentarizmus és a választási rendszer 
funkcionálásának egyik pozitív mutatója. Ahol a választásokkal problémák vannak, 
az ellenzék manipuláltnak tekinti azokat, avagy magát méltánytalanul kirekesztett
nek a parlamenti döntéshozatalból, ott nagymértékben megnő a parlamentben kép
viselettel rendelkező politikai pártok részvétele a parlamenten kívüli tiltakozó akci
ókban. A magyar pártok esetében a tiltakozási részvétel eltérő mértékben és dina
mikában, de 1989-1994 között folyamatosan csökken. A második választás után az 
ellenzéki pártok között a Fidesz, az FKGP és a KDNP ismét „ráerősít” a tiltakozási 
tevékenységre, az ellenzékből kormányra kerülő pártok pedig kivonulnak a tiltako
zás politikájából. A politikai pártok Magyarországon csak a parlamenti politizálás 
kiegészítőjeként alkalmazzák a tiltakozás eszközét, hiszen igényeik artikulálására 
egy sor parlamenti és egyéb csatorna áll rendelkezésükre. (2. táblázat)
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2. táblázat
Szervezeti részvétel a tiltakozásokban Magyarországon 1989-1995

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 ö ssz e se n

N em  volt szervező 28
11,9%

20
10,4%

35
11,6%

20
12,4%

17
8,6%

27
17,1%

36
21,8%

183
13%

Párt* 93
39,6%

64
33.3%

68
22,5%

21
13,1%

16
8,1%

22
13,9%

17
10,3%

301
21,3%

Szakszervezetek és 
m ás érdekképviseltek

35
14,9%

53
27,6%

43
14,3%

49
30,4%

71
36,1%

38
24,1%

52
31,5%

341
24,2%

C ivil szervezetek** 78
33,2%

41
21,4%

136
45%

70
43,5%

72
36,5%

68
43%

56
34%

521
37%

Adathiány 1
0,4%

14
7,3%

20
6,6%

1
0,6%

21
10,7%

3
1,9%

4
2,4%

6 4
4,5%

Ö sszesen 235 192 302 161 197 158 165 1410

* A parlamenten kívüli és a parlamenti frakcióval nem rendelkező pártokkal együtt. 
** A parlamenten kívüli pártok nélkül.
N= szervezeti részvétel száma

A szakszervezetek és az egyéb érdekképviseleti szervezetek stabilan az összes tilta
kozás 20-30 százalékát adják évente. Politikai hatalmi bázisuk ugyanis eltérő a 
pártokétól. A politikai pártok hatalma a választási eredmény négy évre kumulált 
politikai tőkéjének hozama, amellyel jól vagy rosszul gazdálkodnak, attól függően, 
hogy mennyire sikeresek politikai befektetéseik a parlamentben, a közigazgatásban 
és az önkormányzatokban, ezzel szemben az érdekképviseleti szervezetek tagjaik 
száma, illetve az adott társadalmi tevékenységi területen elért reprezentativitásuk, 
illetve mobilizációs képességük, vétó-hatalmuk alapján rendelkeznek politikai hata
lommal. Azaz a pártok kényelmesen gazdálkodhatnak a törvényhozási periódus 
keretein belül hatalmi forrásaikkal, a szakszervezetek és más érdekképviseletek 
számára minden, a tevékenységi területüket érintő konfliktus mobilizáció forrásává 
lehet, ha előzetes érdekegyeztetéssel nem tudják elérni klientéliájuk érdekeinek ér
vényesítését. Nem csupán sztrájkokról van itt szó -  jóllehet nagyon jelentősek, hi
szen körülbelül egyharmadát teszik ki az érdekképviseleti szervezetek tiltakozásai
nak hanem petíciókról, felvonulásokról, szimbolikus akciókról és a tiltakozó ak
ciókkal való fenyegetésről is, amelyek sokszor még a sztrájk meghirdetése előtt 
megegyezésre vezetnek. Amíg tehát a pártok a parlamentarizmus intézményesedé
sével kikerülnek a tiltakozás politikájából 1990 óta, addig a szakszervezetek és az 
érdekképviseleti szervezetek folyamatos résztvevőivé válnak. (3. táblázat)
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3. táblázat
Politikai pártok részvétele a tiltakozásokban Magyarországon 1989-1995

Fidesz M D F SZD SZ FKGP MSZP K D N P Más parlamenti 

párt*
Parlamenten 

kívüli pártok

1989 25 19 15 9 2 1 10 12

1990 13 10 9 4 3 3 1 21

1991 12 8 10 10 4 3 8 13

1992 3 2 3 3 3 2 0 5

1993 0 3 1 1 1 0 1 9

1994 1 3 2 2 0 3 5 6

1995 5 2 0 2 0 2 1 5

Összesen 59 47 40 31 13 14 26 71

N= részvétel száma
* Külön oszlopban nem szereplő és parlamenti képviselettel rendelkező pártok.

A minden egyéb szervezeti kategóriát magába foglaló civil szervezetek szervezik a 
tiltakozások kb. 40 százalékát. Ebben a parlamenten kívüli párttól az etnikai szer
vezetekig teijedő vegyes kategóriában még annyira sincsenek intézményesített ha
talmi pozíciók, mint az érdekképviseletek esetében, ahol az intézményesített helyi 
és központi érdekegyeztetések, a társadalom- és egészségbiztosítási önkormányzat, 
valamint a munkaügyi konfliktusok szabályozottsága folytán a stabil szervezetek 
állandó politikai-társadalmi részvétele a döntéshozatali folyamatokban biztosított.

A „civilek” társadalmi-politikai profilja nem stabil, és így tartósan működő, je
lentős tiltakozó szervezeteket nehéz azonosítani körükben. Legfolyamatosabb talán 
a környezetvédők, a békemozgalmak, a különféle diszkrimináció- és rasszizmus
ellenes szervezetek -  Raoul Wallenberg Egyesület, Martin Luther King Egyesület, 
„Tégy a gyűlölet ellen” -  és a roma etnikai szervezetek részvétele a tiltakozásokban, 
illetve az 1956-os szervezeteké, valamint a POFOSZ-é. Több jelentős tiltakozó 
kampány rövidebb életű „esemyőszervezeteket” hozott létre, amilyenek a Duna- 
mozgalmak szövetségei, a LAÉT, avagy a Demokratikus Charta voltak. A civil 
szervezetek között találhatók azok a társadalmi kezdeményezések is, amelyek tilta
kozásai a nyugati demokráciák alternatív mozgalmaival rokoníthatóak -  például 
feminista és nőmozgalmak, homoszexuálisok kezdeményezései, nonkonformista 
kisegyházak, anarchisták. A nagy történelmi egyházak néhány egyedi esetet le
számítva nem vesznek részt tiltakozásokban Magyarországon. A kisegyházak közül 
az Antall-kormányzat „destruktív szekták” elleni döntése ellen kibontakozó 1992— 
1993 közötti kampányban a Krishna egyház aktív részvétele emelhető ki.

Összességében tehát a politikai pártok szerepének csökkenése, a szakszervezetek 
és az érdekképviseleti szervezetek szerepének stabilitása és a civil szervezetek do
minanciája figyelhető meg a magasan szervezettnek tekinthető tiltakozási kultúrá-
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ban Magyarországon. 1994 után ez a kép lényegesen nem változik meg, a szociál- 
liberális koalíció vizsgált másfél évében valamivel növekszik a szervezetlen tiltako
zások aránya, és megélénkül a parlamenti ellenzéki pártok, a szakszervezetek és az 
érdekképviseleti szervezetek tiltakozási aktivitása, utóbbi jelentős mértékben a Bok
ros-csomag és a Fodor Gábor nevével fémjelzett leépítő, szanáló oktatás- és felsőok
tatás-politika ellen irányul. A szakszervezetek tiltakozási aktivitása, bizonyos szak- 
szervezeti vezetők kormánypárti szerepvállalása ellenére, nem csökkent, hanem nö
vekedett a szociálliberális kormányzás vizsgált periódusában. A gazdasági meg
szorítások, a szociálpolitikai és oktatási leépítések ellen tiltakozva a szakszervezetek 
különféle érdekképviseleti szervezeteket és civil szervezeteket tömörítő tiltakozó 
koalíciók vezetőivé váltak, a népszerűtlen ágazati politikák elleni kampányaikban 
támogatták őket a szülők, a diákok, a tanulók és sokszor a helyi lakosság iniciatívái.

A tiltakozás repertoárja: az akcióformák

A vizsgált időszakban a magyarországi tiltakozásokban a leggyakoribb akcióforma 
a nyílt levél, a petíció volt. A tiltakozásoknak több mint egyharmadánál fordult elő, 
sokszor más, radikálisabb eszközökkel együtt a konfliktus eszkalációja, dinamizáló
dása során ez az akcióforma, amelyet leggyakrabban 1991-1992 folyamán, a mé
diakonfliktus kialakulásának kezdetén alkalmaztak a tiltakozók. A második leggya
koribb forma a tüntetés, amely a közrend jogilag szabályozott, gyakran rendőrileg 
biztosított megzavarását jelenti, utak, közterületek használatát a tiltakozó felvonu
lás, gyűlés számára. A gyűlést egyéb, bevett gyülekezőhelyeken az különbözteti meg 
a tüntetéstől, hogy közterület igénybevétele nélkül, a közforgalom zavarása nélkül 
és a vonatkozó gyülekezési szabályok alkalmazásával zajlik. Ez volt az ötödik leg
gyakoribb tiltakozási forma. A tüntetések sajtóban közölt számánál (336) jóval töb
bet tart nyilván az ORFK és a BRFK archívuma. A sajtó ezek közül a valamilyen 
szempontból számára fontosnak tűnőket vagy reprezentatívakat mutatja be, nem 
kíséri úgy figyelemmel az adott konfliktushoz tartozó tüntetések számának alakulá
sát, mint a rendőrség, ahol minden egyes biztosításról jelentés készül. A sok tünte
tési bejelentés, hír közül a sajtó többnyire a budapesti és a nagyvárosi eseményekről 
tudósít, a kisebb települések eseményei a helyi hírekben maradnak. A sztrájkok és a 
sztrájkkészültség a harmadik és a negyedik helyet foglalják el a tiltakozási formák 
gyakoriságát tekintve. A sztrájkkészültség kategóriájában azonban nem csupán a 
sztrájkfelhívások, hanem minden egyéb tiltakozó cselekmény alkalmazásával való 
fenyegetés is szerepel. A blokád, az útelzárás előfordulása nem jelentéktelen, főként 
1989-1990-ben, és ezek között van a taxisok és magánfuvarozók háromnapos, 1990 
októberi országos blokádja, a magyar tiltakozási kultúra eddigi legnagyobb és leg
veszélyesebb megnyilvánulása. (4. táblazat)
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4. táblázat
Leggyakoribb akcióformák Magyarországon 1989-1995

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Nyílt levél 73

35%
69

30,5%
88

29%
89

45,6%
74

30,4%
51

28,3%
52

31,5%
Tüntetés 44

21,1%
56

24,7%
63

20,8%
37

19%
45

18,5%
49

27,2%
42

25,4%
Sztrájkkészültség 17

8,2%
24

10,6%
21

6,9%
23

11,8%
41

16,9%
19

10,6%
12

7,2%
Sztrájk 14

6,7%
14

6,2%
19

6,3%
6

3,1%
8

3,3%
7

3,9%
6

3,6%
Gyűlés 11

5,3%
5

2,2%
12

4%
11

5,6%
18

7,4%
13

7,2%
14

8,4%
Blokád 7

3,4%
8

3,5%
3

0,9%
3

1,5%
4

1,6%
0 3

1,8%
Erőszak alkalmazása 0 3

1,3%
1

0,3%
0 0 3

1,7%
4

2,4%
Összes akcióforma 208 226 303 195 243 180 165

N= regisztrált akcióformák száma
Mivel csak a hét legfontosabb akcióformát tüntettük fel, a százalékos értékek egy oszlopban 
nem adják ki a 100 százalékot.

A dolgok és a személyek elleni erőszakkal járó tiltakozások marginálisan fordulnak 
elő, összesen 30 eset, ezek fele tulajdon elleni, földfoglalás, termékek megsemmisí
tése stb., másik fele személy elleni erőszakot jelent, tettlegesség, testi sértés, kon
frontáció csoportok között; emberölés nincs az erőszakos tiltakozási formák között, 
egyetlen halálos kimenetelű önégetés fordult elő börtönben. A hatóság és a rendőr
ség által a tiltakozókkal szemben alkalmazott szankciók és kényszerintézkedések 
előfordulása is marginális, a tiltakozások kevesebb, mint három százalékánál fordul 
ilyen elő, a hatósági intézkedéseknek többsége szabálysértés kiszabása, kényszer 
alkalmazása a hatóság részéről a tiltakozások ellen ritka, mint a fehér holló. Ma
gyarországon 1989-ben és azóta alig fordult elő erőszakos tiltakozás, és a tiltako
zókkal szemben sem alkalmaztak kemény kényszerintézkedéseket a hatóságok. A 
rendőri beavatkozások többsége illegális és/vagy erőszakos tiltakozás ellen irányul, 
illetve csoportok közvetlen konfrontációjának veszélyére reagál, ahol a tiltakozók és 
az ellentiltakozók egy helyen tiltakoznak egymás ellen (mint pl. 1993-ban Egerben 
a roma tüntetést a várból fenyegető szkinhedek előállítása).

A tiltakozások döntő többsége teljesen jogszerű Magyarországon. A jogellenes 
tiltakozások aránya kicsi, 1989-ben 10 százalék, de 1995-re 2,3 százalékra csökken. 
A demokratikus intézmények konszolidációja és az új jogrend kialakulása megszün
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tetik ezt az 1989-1991 közötti viszonylag magas jogellenességi rátát, amelybe bele
játszik a jogrend változása és az 1990-es taxisblokád és környezete. A vitatott jog
szerűség a tiltakozások körében mindvégig öt százalék alatt marad, értéke 1990-ben 
és 1993-ban a blokádok miatt ugrik meg némiképp. (5. táblázat)

5. táblázat
A tiltakozások jogszerűsége Magyarországon 1989-1995

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Jogszerűtlen 13 10 20 7 6 6 3
10,7% 7,9% 10,5% 6,2% 4,1% 4,8% 2,3%

Jogszerű 94 103 108 96 137 110 123
77% 81,7% 56,5% 85,7% 90,5% 88% 94,7%

Vitatott 4 7 3 3 8 3 2
3,3% 5,6% 1,6% 2,7% 5,4% 2,4% 1,5%

Nincs adat 11 6 60 6 0 6 2
9% 4,8% 31,4% 5,4% 4,8% 1,5%

Összesen 122 126 191 112 148 125 130

N= tiltakozások száma

A Magyarországon a rendszerváltás óta kialakuló tiltakozási kultúra összességében 
erőszakmentes, és a hatóságok sem avatkoznak be a tiltakozásokba represszíven. 
Magyarország és még néhány más kisebb közép-európai posztkommunista állam 
erőszakmentes tiltakozási kultúráikkal eltérő modellt jelentenek a posztkommunista 
Kelet-és Dél-Kelet-Európa országaihoz, sőt a nyugati demokráciákhoz képest is. 
Mindkét országcsoportban jóval nagyobb szerepe van a tiltakozók, illetve az állam 
részéről alkalmazott erőszaknak, mint Közép-Kelet-Európában, azonban az egy
mástól teljesen eltérő tiltakozási kultúra szerkezetében és minőségében jelentkezik. 
A föderatív államok romjain kialakuló új politikai kultúrában a volt Szovjetunió és 
Jugoszlávia bizonyos utódállamainak területén, Bulgáriában, Albániában, korábban 
Romániában is az etnikai és szociális konfliktusok olyan erőszakos eszkalálódásá
nak mintái bontakoztak ki 1989 óta, amelyek a hadseregnek és a rendőrségnek, 
valamint a speciális belügyi egységeknek a civil tiltakozókkal szembeni bevetéséhez 
vezettek, és ezzel a civil, az állami, sőt az államközi erőszak tartós eszkalációját 
okozták. Még az olyan pacifikáit demokráciákban is, mint Lengyelország és 
Csehország, viszonylag gyakori a tiltakozók, főként a tüntetők erőszakos fellépése, 
és a jogsértésekre esetenként eléggé brutális rendőri beavatkozás a válasz.

Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban, jóllehet összességében stabil de
mokráciákról van szó, amelyekben döntően erőszakmentes tiltakozási kultúra ho
nos, mégsem jelentéktelen az erőszakos és a szisztematikusan jogellenes stratégiá
kat alkalmazó tiltakozó szubkultúrák jelenléte -  az erőszakra való hajlandóságot
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vizsgáló felmérések szerint 10 százalék körüli amelyek megfelelő hatósági ellen
választ provokálnak. Az etnikai és vallási fundamentalista terrorizmus közismert 
jelenségei mellett meg kell említeni az olyan mozgalmakat is, mint a házfoglalóké, 
az agresszív paraszti tiltakozás, vagy az erőszakot alkalmazó környezetvédők, fő
ként az atomenergia-ellenesek, a feministák és a homoszexuálisok, illetve ide so
rolhatók a szélsőjobboldali, extremista ifjúsági mozgalmak konfrontációi a színes- 
bőrűekkel, az idegenekkel és a hasonlóan fundamentalista szélsőbaloldali ifjúsággal 
és persze a rendfenntartókkal.

A kutatás egyik részében a Firenzei Európa Egyetem és a Rendészeti Kutatóinté
zet támogatásával 1995-ben inteijúkat készítettünk közrendvédelmi területen dol
gozó rendőri vezetőkkel, akik válaszaik alapján összességében a konciliáns, a tilta
kozókkal való kommunikatív megoldást kereső stratégia híveinek bizonyultak 
(Bendzsák 1996). A blokádakciókkal kapcsolatos rendőri magatartásról sem igen 
voltak lényeges panaszok a tiltakozók részéről. Az egy helyen tartott tiltakozásoknál 
és ellentiltakozásoknál, mint 1990-ben a taxisblokádnál, vagy emberjogi szerveze
tek és roma szervezetek tüntetésein a szkinhedek megjelenése, szélsőjobboldaliak 
ellentüntetése, illetve az őket fenyegető balosok fellépése esetén a rendőrök neutra- 
lizálni és nem kiélezni igyekeztek a konfliktust, hogy elkerüljék ezzel az eszkaláci
ót.

A „hétköznapi erőszak” bizonyos formái persze Magyarországon is megjelentek. 
A szkinhedek idegenellenes megnyilvánulásai bonyolultabb kérdéseket vetnek föl. 
Jóllehet nem kötődik nyilvános igények artikulálásához, de az akció módja, miként
je, az elkövetők verbális magatartása és szimbolikájuk egyaránt rasszista erőszakra 
utal, involválja a közösség elutasítását, megjelenít bizonyos politikai-szociális célo
kat. A szkinhedek tevékenységében elválasztottuk a politikai kommunikációt jelen
tő tiltakozást, például tüntetés megszervezését vagy a petíciót, amelyet kódoltunk, 
az idegenek ellen alkalmazott utcai erőszaktól, amelyet elkülönülten és más, ren
dőrségi és civil szervezeti források alapján elemeztünk. (2. ábra)
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2. ábra
Szkinhedtámadások Magyarországon:
A Martin Luther King Egyesület és az Országos íLndör-íökapitányság 
adatainak összevetése

□  O  R F K - M L  KE

A szkinhed erőszak 1992 után csökkenő tendenciát mutat Magyarországon, meg
egyezően a nyugat-európai trendekkel (Koopmans 1996), és nő a szkinhedek legális 
és féllegális tiltakozásainak száma. 1994 után a Szabó Albert vezette párt, illetve 
mozgalom sikeresen szervez a legalitás határán mozgó, agresszív tiltakozó akció
kat, és az erőszakcselekmények száma csökken. (Mint Mester Csaba, a Martin Lu
ther King Egyesület elnöke 1996-ban egyik nyilatkozatában idézte, egy szkinhed 
éjszaka azzal fordult egy színesbőrűhőz, hogy „most futni hagyunk, mert politizá
lunk”.) Az utcai rasszista erőszak visszaeséséhez hozzájárult a büntetőjogszabályok 
változása, továbbá a rendőrségnek már az 1992. október 23-ai, a köztársasági elnök 
elleni incidens óta bekövetkezett aktivizálódása a szkinhed szubkultúra ellenőrzésé
re. így például 1994-ben Egerben történt a legnagyobb szabású, 40 főre kiterjedő 
előállítás nem engedélyezett gyülekezés miatt. Ugyancsak nem elhanyagolható az 
antirasszista és diszkrimináció-ellenes civil szervezetek oktató és propaganda mun
kája az erőszak ellen, és ellentiltakozásaik sem. Előbbi 1994 óta a szociálliberális 
koalíció oldaláról állami segítséget és támogatást élvez.
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Összességében fontos megjegyezni, hogy mind ez idáig nem következett be az új 
magyar tiltakozási kultúrában az erőszak eszkalációja a tüntetők vagy tiltakozók, és 
a hatóságok, elsősorban a rendőrség között, annak dacára, hogy 1997. november 3- 
án kényszerintézkedésekkel oszlatták fel a METÉSZ illegális tüntetését Budapesten. 
Nem szaporodtak el és nem eszkalálódtak néhány, a rendőrség meghiúsította kez
deményezés ellenére a különböző társadalmi csoportok közvetlen konfrontációját 
jelentő tiltakozások sem. Az ellentiltakozások összességében 3-4 százalékát teszik 
ki az össztiltakozásnak, és ezek nagy többsége más országokban, avagy korábban 
bekövetkezett tiltakozások ellen irányul, tehát nem fenyeget az eszkaláció veszélye.

A tiltakozások céltranszformációja: a rendszerváltástól 
a jóléti szolgáltatások védelméig

Miért tiltakoznak az emberek? A tiltakozások céljait a sokszínűség és a sokféleség 
jellemzi, ezért nehéz konceptualizálni feldolgozásukat. Kiinduló hipotézisünk az 
volt, hogy a rendszerváltó időszak avantgarde követeléseit, amelyek a politikai de
mokrácia létrehozására, a több beleszólásra, valamint a kommunista időszak teher
tételeinek felszámolására irányulnak, a józan, hétköznapi materiális konfliktusok 
váltják fel a demokrácia intézményesedésével párhuzamosan. A konszolidációs fo
lyamat előrehaladásának vizsgálatára alakítottuk ki az igénytípusok tipologizálását 
a gazdasági, a politikai, a nagyobb politikai-társadalmi participációra, részvételre 
irányuló, illetve a vezetők, a funkcionáriusok leváltására irányuló igények között. 
Emellett külön kódoltunk bizonyos speciális, gyakran előforduló igényeket, mint a 
külföldön élő magyar nemzetiségekkel kapcsolatosakat, avagy a környezetvédelmi, 
az 1956-os forradalommal kapcsolatos és a médiával kapcsolatos igények. A gazda
sági igénytípusok előfordulása a tiltakozásokban nagymértékben stabilnak, illetve 
növekvő tendenciájúnak mutatkozott, arányuk az évek során egyre nagyobb. A po
litikai típusú igények aránya a tiltakozásokon belül viszont lényesen csökkent a 
vizsgált periódus végére, a kezdeti 40-ről 12,8 százalékra. A vezetők, tisztségvise
lők leváltására irányuló igények aránya stabilan 8-9 százalék között mozog 1989 és 
1992 között, majd ezt követően visszaszorul, 1995-ben mindössze 1,2 százalék. A 
nagyobb beleszólás a döntésekbe, több participáció igénye a kezdeti 9,4 százalékról 
1,8 százalékra apad. A vizsgált specifikus igények között a környezetvédelem bizo
nyos ciklikussággal, hangsúlyosan jelen van a tiltakozások piacán. A média-téma 
kiemelkedő csúcsok után az intézményesített megoldás nyomán visszaszorul a tilta
kozások körében. Az 1956-os forradalom és a külföldön élő magyar kisebbségekkel 
kapcsolatos igények alacsonyabb szinten, mint az előbbiek, de folyamatosan gyakori 
témák. (6. táblázat, 3. ábra)
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6. táblázat
A legfontosabb igénytípusok Magyarországon 1989-1995

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Gazdasági 44
27,5%

54
31,6%

77
31,4%

48
22,8%

64
33,1%

48
31,6%

48
29,3%

Politikai 64
40%

39
22,8%

110
44,8%

71
33,8%

68
35%

31
20,4%

21
12,8%

Személyek leváltása 14
8,7%

16
9,4%

22
9%

18
8,6%

7
3,6%

6
4%

2
1,2%

Nagyobb beleszólás 15
9,4%

8
4,7%

12
5%

17
8,1%

9
4,6%

4
2,6%

3
1,8%

Egyéb igény 23
14,4%

54
31,5

24
9,8%

56
26,7%

46
23,7%

63
41,4%

90
54,9%

Összes igény 160 171 245 210 194 152 164

N= regisztrált igények száma
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3. áb ra
Specifikus igénytípusok Magyarországon 1989-1995

Az éves tiltakozások százalékának arányában. Mivel csak bizonyos igénytípusokat emeltünk 
ki, ezért összegük nem 100 százalék.

Az 1989 utáni tiltakozások szereplői új mozgalmak és szervezetek, amelyek bizo
nyos politikai konfliktustípusoknak az intézményes politikán kívülrekedése folytán 
a „policy window”, a „politikai tér” átmeneti megnyílása miatt nyernek átmenetileg 
teret, hogy az „ablak” becsukódásakor, amennyiben az intézményes politika kezelni 
képes azokat, ismét eltűnjenek a tiltakozások piacáról. Ilyen „bandwagoon”-effektus 
figyelhető meg például a médiatiltakozások esetében, amelyek a pártok közötti po
litikai kompromisszum létrejöttével 1995-ben elenyésznek, noha korábban a legkü
lönfélébb társadalmi-politikai szervezetek kedvelt mozgósítási témái közé tartoztak. 
Ezzel szemben a környezetvédelmi tárgyú tiltakozások nem politikai konjunktúrák
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ra és dekonjunktúrákra épülnek, hanem strukturális és rövid távon politikailag ke
zelhetetlen témákként rendszeres szereplői a tiltakozási piacnak, viszonylag stabil 
előfordulással. Az 1956-os forradalommal kapcsolatosan az évfordulók és ünnepsé
gek kapcsán vissza-visszatérő igények, vagy a külföldön élő magyar kisebbségekkel 
kapcsolatos igények stabilan előfordulnak a vizsgált hat évben.

Összességében tehát az „átmenet” ciklusának lezárulása után olyan „hullámok” 
azonosíthatók a tiltakozások tematikus eloszlásában, amelyek politikai konjunktú
rákhoz és dekonjunktúrákhoz kötődnek, mint amilyen a médiakonfliktus és a Bok
ros-csomag elleni gazdasági, szociális és oktatásügyi tiltakozások voltak, és meg
vannak emellett a stabil elemek, mint a környezetvédelem, a külföldi magyar ki
sebbségek az 1956-os forradalom és más hasonló, rendszeresen visszatérő tiltako
zási témák, melyek előfordulási arányára persze az általános és a tematikus változá
sok egyaránt hatnak.

Magyarországon a demokratikus politikai intézményrendszer konszolidációjának 
folyamata nagymértékben meghatározza a tiltakozások célrendszerének átalakulá
sát. 1989-ben és azt követő rövidebb időszakban a politika túlsúlya, a több partici- 
pációnak, valamint a kommunista rendszerben diszkreditálódott vezetők leváltásá
nak a követelése a jellemző. A vizsgált periódus közepe felé kezdődik el a modell 
minőségi átalakulása: 1995-re a gazdasági tiltakozás válik hangsúlyosabbá, a poli
tikai igények valamennyire visszaesnek, és marginálissá válnak a több beleszólásra 
irányuló tiltakozások, illetve a személyek visszalépésére, leváltására irányuló köve
telések. Nem valószínű, hogy ezek az igénytípusok azért esnek vissza, mert kielégí
tették volna őket -  bár a tiltakozókkal folytatott tárgyalás és a teljes, illetve részle
ges igénykielégítés arányai egyaránt 1989-ben a legmagasabbak -, hanem mert át
alakul a posztkommunista politika konfliktus- és diskurzusszerkezete, és a több 
politikai demokráciára irányuló igényeket a jóléti szolgáltatásokra és az életminő
ség védelmére irányulóak váltják fel. A demokratizálódás kezdetén -  Charles Tilly 
(1978) kategóriáival -  a proaktív, az új előnyök megszerzésére irányuló igények 
domináltak, a konszolidáció folyamata során azonban a reaktív, az új hátrányok el
hárítását célzó követelések kerültek előtérbe. A demokrácia mindennapi gyakorlattá 
válásával a megélhetés lép elő problémává, a piacgazdaságra való átmenet szociá
lis-gazdasági következményeinek az elhárítására való törekvés erősödik fel, a tilta
kozásokban is megtörténik az átmenet a szimbolikusról a materiális politizálásra.

Címzettek és reakciók: az állam túlsúlya

A tiltakozásoknak az esetek többségében azonosíthatók a „címzettjei”, azaz a tilta
kozók megmondják vagy magatartásukkal kinyilvánítják, hogy kitől várják a prob
léma rendezését, a döntést vagy valamilyen korábbi döntés visszavonását, követ
kezményeinek enyhítését. Nem meglepő, hogy az állam különféle szervei vezetnek 
a címzettek között. Az államhatalom minden modern társadalomban fontos a cím
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zettek között, különösen az olyan politikai rendszerekben, ahol -  mint a posztkom
munista országokban -  igen nagymértékű az erőforrás-allokáció és redisztribúció. 
Az állam mint címzett szerepe, aránya lényegében stabilnak tekinthető, a vizsgált 
periódusban nem csökken lényegesen. Érdekes eltérést jelez az 1990-es év, feltehe
tőleg a választások miatt, illetve mivel a hosszabb ideig ügyvezetőként tevékenyke
dő Németh-kormány alatt az államhatalom csak átmeneti birtokosok kezében van 
az év nagy részében, az igényeket nem címezik nekik a tiltakozók olyan gyakran, 
mint más években. Az állami szervezetek mint az igények döntő többségének a 
címzettéi produkálják a legtöbb, a sajtóban dokumentált politikai reakciót is a tilta
kozásokra. (7. táblázat)

7. táblázat
A tiltakozások legfontosabb címzettéi Magyarországon 1989-1995

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Állam 91 74 140 96 110 89 94

74,5% 58,7% 73,3% 85,7% 74,3% 71,2% 72,3%
Párt 2 10 7 3 2 4 3

1,6% 7,9% 3,7% 2,7% 1,3% 3,2% 2,3%

Civil szervezetek 0 7 7 3 3 4 0
5,5% 3,7% 2,7% 2% 3,2%

Nemzetközi szervezetek 19 14 19 4 18 6 12
15,6% 11,1% 9,9% 3,6% 12,2% 4,8% 9,2%

Gazdasági vezetés 13 23 24 8 20 7 8
10,6% 18,2% 12,6% 7,1% 13,5% 5,6% 6,1%

Összesen 122 126 191 112 148 125 130

N= tiltakozások száma

Mivel csak a legfontosabb címzettek előfordulását tüntettük fel, ezért a százalékos értékek 
egy oszlopban nem adják ki a 100 százalékot.

A parlamenti pártok az ellenük irányuló tiltakozások gyér száma dacára 
„hiperaktívan” reagálnak az akciókra. A civil szervezetek még ritkábban válnak a 
tiltakozások címzettjeivé, mint a pártok, hiszen, mint láttuk, alig rendelkeznek ha
talmi és anyagi forrásokkal, intézményesített politikai kompetenciákkal. A pártok
hoz hasonlóan azonban ők is a politikai artikuláció terének tekintik a tiltakozások 
politikáját, tehát megszólíttatásukhoz képest jóval intenzívebben reagálnak a tilta
kozásokra, amelyekben maguk is gyakrabban vesznek részt, mint a pártok. A köz
vetlen, „gazdasági vezetés”, az igazgató vagy a kollektív irányítást ellátó menedzs
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ment 10 százaléka körül válik a tiltakozások címzettjévé, viszont ennél jóval kevés
bé reaktív, alig-alig reagál a tiltakozásokra, vagy a sajtó kevésbé érdeklődik ezek 
iránt a reakciók iránt, mint a politikai szervezetek esetében. Feltehetőleg az utóbbi
ról lehet szó, a menedzsment kevésbé látványos akciói nem kapnak teret a tudósítá
sokban, hiszen a reagálást nehezen tudják kikerülni, például a munkavállalók köve
teléseire. A nemzetközi szervezetek, más államok is 10 százalék körül válnak cím
zettekké, és ennél jóval kisebb mértékben reszponzívek, hiszen Magyarország nem 
túl jelentős külföld számukra az esetek többségében. Elég sok reakciót rögzített a 
sajtó a szomszédos országok kormányaitól és parlamentjeitől az ott élő magyar ki
sebbségek helyzetére vonatkozó hazai igényekre.

8. táblázat
Politikai reakciók Magyarországon 1989-1995

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Állam 31 28 34 35 49 35 35
47% 23,5% 16,3% 39,8% 25,5% 40,7% 56,5%

Pártok 10 8 6 13 10 3 7
15,2% 6,7% 2,9% 14,8% 5,2% 3,5% 11,3%

Civil szervezetek 16 9 13 17 29 9 3
24,2% 7,6% 6,2% 19,3% 15,1% 10,5% 4,8%

Gazdasági szervek 4 3 4 3 17 7 2
6,1% 2,5% 1,9% 3,4% 8,9% 8,1% 3,2%

Nemzetközi szervezetek 2 1 2 3 4 2 6
3,0% 0,9% 1% 3,4% 2,1% 2,3% 9,7%

Más szervezet 1 0 23 1 11 4 1
1,5% 11% 1,1% 5,7% 4,7% 1,6%

Nincs adat 2 70 127 16 72 26 8
3,0% 58,8% 60,7% 18,2% 37,5% 30,2% 12,9%

Összes reakciók száma 66 119 209 88 192 86 62

N= regisztrált politikai reakciók száma

Összességében tehát olyan tiltakozási kultúrának a körvonalai bontakoznak ki a 
címzésekből és a címzettek reakcióiból, melynek vitathatatlan centruma az állami 
szervezet mint a fő címzett és reagáló. A pártok és a civil szervezetek „hiperreaktív” 
alanyok, akkor is reagálnak, belépnek a konfliktusba, ha a tiltakozók közvetlenül 
nem „hívják ki” őket. A gazdasági szervezetek viszonylag szűk keresztmetszetben 
válnak a tiltakozások címzettéivé, és a gazdaság reprivatizálása és privatizálása 
nem mutatkozik meg a nekik szóló címzések megnövekedésében. A gazdasági
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szociális konfliktusokban Magyarországon ma is sokszor közvetlenül az állami 
szerveket, főként a kormányzatot szólítják meg a tiltakozók, még akkor is, ha válla
laton belüli, például olyan munkaügyi konfliktusról van szó, amilyen 1997 február
jában a szekszárdi húsipari dolgozóké volt, akik a Parlament előtt tüntettek a kül
földi tulajdonos ellen, a munkaügyi konfliktustól való kormányzati elhatárolódásra 
késztetve az államtitkárt. A nemzetközi szervezetek és más államok előfordulási 
aránya a címzettek között viszonylag magas Magyarországon a többi közép-kelet- 
európai országhoz viszonyítva, egyrészt mert az ország régebben „nyitott”, másrészt 
a külföldön élő magyar kisebbség problémái miatt.

A magyar tiltakozási kultúra profilja: Nyugat és Kelet között

Karakterisztikus átalakulások jellemzik az 1989 elejétől vizsgált fejlődést. 1989- 
1990 az átmenet időszaka, az első választások kiélezett kampányának légkörével és 
a taxisblokáddal. A célok vonatkozásában körülírt sajátosságok, a demokratizálás 
középpontba állítása mellett újszerű tiltakozási formák jelennek meg, a jogsza
bályok és az intézmények változása következtében magasabb a jogszerűtlen vagy 
vitatott jogszerűségű tiltakozások aránya, és valamivel több az erőszakos tiltakozás, 
mint később. A tiltakozások alanyai között fontos szerepet töltenek be a frissen 
megalakult, de parlamenti pozíciókkal egyelőre nem rendelkező későbbi parlamen
ti pártok, átmenetileg szintén a tiltakozás politizálódását, konfrontatív jellegét fo
kozva.

A célok között a későbbiekben előtérbe kerül a gazdaság, és visszaszorul a politi
ka, a pártok megtalálják a helyüket az első választás után az intézményrendszerben, 
és kivonulnak, ha nem is teljesen, a tiltakozás politikájából, átadva helyüket a civil 
szervezeteknek és az érdekképviseleteknek. A tiltakozások jogszerűsége és erő
szakmentessége válik uralkodóvá a kezdeti problémák után, amelyek, ha a taxisblo
kádot vesszük példának, egyáltalán nem elhanyagolható jelentőségűek. 1994-gyel, a 
szociálliberális koalíció győzelmével nincs törés ebben a fejlődésben, az a trend 
folytatódik, amely a politikai konszolidációt segíti elő a tiltakozási kultúrában: erő
szakmentesség, szervezettség, jogszerűség, együttműködés a hatóságokkal, a fun
damentalizmus és az eszkaláció elkerülése.

Ha típusokat kívánunk elkülöníteni a kortárs európai tiltakozási kultúrák között, 
akkor a kibontakozó magyar modellt a „depolitizálódás”, a közpolitikái típusú igé
nyek csökkenése, ugyanakkor a gazdaságpolitikára irányuló aktív, „materialista”, 
pragmatikus orientáció, valamint az erőszakmentesség és a civil szervezetek túlsú
lya jellemzik, a címzettek és a reakciók vonatkozásában államcentrikus, viszont 
nemzetközileg eléggé nyitott. Mindezek a jellemzők a konszolidációs folyamat 
erősítésével az „európaizálódást” segíthetik. Magyarország kibontakozó tiltakozási 
kultúrája „nyugatiasabb” jellegű, mint azon kelet- és délkelet-európai posztkom
munista államoké, ahol a demokratikus intézmények konszolidációja problemati
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kus, és ökonómiailag is nagyobb az instabilitás, élesek a szociális és etnikai konflik
tusok, és mindezt tetézik az új állami keretek kialakításának nehézségei. Magyaror
szág tiltakozási kultúrája eltér Nyugat-Európáétól, de sokkal közelebb áll hozzá, 
mint a Kelet- és Dél-Kelet-Európában kialakuló válságrégió kultúrája.
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MŰHELY

Bozsonyi Károly

rNVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN 
ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN

M atem atikai-szociológiai értekezés*

„Addig nincs bizonyosság, am íg a z  
em ber nem alkalmazhatja valam elyik  
m atem atikai tudományt, vagy valamit, 
am i a matematikai tudományokkal 
összefügg. "

(Leonardo da Vinci)

Dolgozatomban a kontextuális elemzésben leggyakrabban alkalmazott modellek 
ismertetésével és az alkalmazásukkor felmerülő módszertani problémákkal foglal
kozom.

Elsősorban matematikai tulajdonságaik alapján kívánom csoportosítani az al
kalmazott modelleket, a szakirodalomban bevett és általam javasolt szempontok 
szerint.

Az új osztályozási szempont alapján bemutatok egy, a klasszikustól nagymérték
ben eltérő modellt, és ezt részletesen diszkutálom mind elméleti, mind empirikus 
tulajdonságai szerint.

Az invariancia fogalma és elméleti jelentősége

Bizonyos transzformációkkal szemben invariánsnak nevezünk egy matematikai 
modellt akkor, ha a transzformáció végrehajtása után a modell struktúrája nem 
változik meg, így a kapott eredmények is lényegében függetlenek ezektől a transz- 
formációktól.

* Köszönetét mondok Moksony Ferencnek, akinek a kontextuális elemzésről tartott előadá
sai fölhívták figyelmem a témára, továbbá kandidátusi értekezése hasznos szakirodalmi 
iránymutatásul szolgált. Szeretnék továbbá köszönetét mondani azoknak a csoporttársaim
nak, akik a dolgozat korábbi változatának elkészítésében részt vettek.
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A szociológiában használatos matematikai modellekkel szemben joggal fogal
mazzuk meg azt a követelményt, hogy a változók kódolásában jelentkező önkény ne 
legyen hatással a modell alapján levont következtetéseinkre. Azaz a változók át
kódolása ne vonhassa maga után a következtetéseink megváltozását. Szeretnénk, ha 
a modelljeink kódolás-érzéketlenek, vagyis az átkódolásnak megfelelő transzfor
mációkra (a változók lehetséges értékeinek permutációcsoportjára) invariánsak len
nének.

Amint azt az alábbiakban bebizonyítom, a kontextuális elemzésben használatos 
regressziós modellek nem invariánsak a változók átkódolását jelentő permutáció- 
csoportra, így a belőlük levont következtetések sem lehetnek megbízhatóak, hiszen 
egy másik kódolással esetleg teljesen más következtetésre juthatnánk ugyanazokból 
az adatokból kiindulva.

Bemutatok és részletesen diszkutálok egy invariáns modellosztályt is.

A kontextuális elemzésben alkalmazott modellek matematikai 
szempontú osztályozása

A kontextuális elemzésben különböző statisztikai eljárásokat alkalmaztak és alkal
maznak, mint például: többdimenziós kereszttáblák elemzése, grafikus módszerek, 
variancia-kovariancia elemzés, regresszióelemzés. Az invariancia értelmezése a 
regressziós modellek esetén végezhető el legkézenfekvőbben, ezért a továbbiakban 
csak ezekkel a modellekkel foglalkozom.

Modellek a független változóban jelentkező kontextuális hatásra
(Csoportösszetétel modell)

Mielőtt a modell formális ismertetésébe bocsátkoznánk, célszerűnek tűnik szocio
lógiai jelentésének és jelentőségének tisztázása.

Ez a modell arra a szituációra referál, mikor a cselekvők viselkedését saját tulaj
donságaikon túl egy rájuk jellemző, a modellben független változóként kezelt tulaj
donság adott kontextusbeli eloszlása is befolyásolja. (A gyakorlati alkalmazások 
során gyakran nem áll rendelkezésre és/vagy nincs is szükség a teljes eloszlásra, 
hanem az adott változó mérési szintjétől függően annak első momentumát -  relatív 
gyakoriság, várható érték -  használják.) Példa lehet erre a helyzetre, ha egy iskolá
ban a tanulók teljesítményét személyes képességeiken túl az osztályukban mutatko
zó fiú-lány arány is befolyásolja. A modell általános alakja:

Yij=f(Xj), (1)

ahol az Y,j az Y változó értéke aj. kontextus i. egyedénél, és az aláhúzás az átlagot 
jelöli. Feltételezve azt, hogy az egyéni szintű összefüggés lineáris, és az adott kon-
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textusban mindössze két csoport van, az (1) egyenlet a következő explicit alakot 
ölti:

Yíj = btXij + 1>2 (1 — Xíj) + ejj. (2)

Az e,j a hibatag és X4 az egyén csoport-hovatartozását jelöli (X,j =1, ha a j. kontex
tus (osztály) i. egyede fiú, és 0, ha lány), bi és b2 az egyik, illetve a másik csoport 
hatását fejezi ki Y4 -re.

Ha csak a j. csoportra számított átlagok (arányok) állnak rendelkezésre, akkor a 
(2) egyenlet kisebb matematikai átalakítások után a következőképpen alakul:

Yj = 1)2 + (bi -  Ьг) Xj+ Ej. 3)

A kontextuális hatást azzal veszik figyelembe, hogy b, és b2 X} -nek a függvénye:

I i  = b2 (X j)+{b ,Q b)-b2(2ü))X j + gj. (4)

A legegyszerűbb lineáris esetben ez a függés a következő alakú lehet:

bi = ci + di Xj (4a)
b2 = c2 + d2 Xj (4b)

Tehát bi és b2, azaz a fiúk, illetve lányok tanulmányi átlaga egyrészt saját nemüktől 
függ, ezt fejezi ki ci és c2, másrészt a nemek arányától az osztályban, ezzel kapcsola
tos a di és d2.

A (4a) és (4b) egyenletek (3)-ba helyettesítésével az egyenlet algebrai átalakítása 
után a következő kifejezésre lehet jutni:

Yj = (d ,- d2)Xj2 + (ci -  c2 + d2)Xj + c2 + Ej. (5)

A modellben szereplő paraméterekre adott különböző megszorításokkal a 
kontextuális hatás különböző modelljeihez lehet jutni. Mivel ez a problémakör 
Moksony Ferenc hivatkozott művében részletesen ki van dolgozva, ismertetésétől itt 
eltekintek.

Ehelyett egy, a modellek invarianciatulajdonságain nyugvó osztályozást vezetek 
be.

Invariáns és nem invariáns modellosztályok

Vizsgáljuk meg, hogyan viselkedik az (5) egyenlettel megadott modell tiszta kon
textusok (fiú-, illetve leányosztályok) esetén. Először is vegyük észre, hogy Xj 0 
vagy 1 lesz attól függően, hogy a j. kontextust megadó osztály kizárólag fiúkból 
vagy lányokból áll-e.
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Az (5) egyenlet fiúosztályok esetén (Xj =1) a következő alakra egyszerűsödik:

Yj = di + ci + Ej. (5a)

Azaz a tiszta fiúosztályok teljesítménye függ mind az egyéni, mind a kontextuális 
hatást leíró paraméterektől.

Lányosztályok esetére (Xj = 0) a következő összefüggést kapjuk:

Y j =  c2 + Ej (5b)

Azaz tiszta lányosztályokban nincs kontextuális hatás. Ez persze tisztán empirikus 
kérdés, de jó okunk van föltételezni, hogy a társadalomban vannak olyan szituáci
ók, amikor a független változó szerinti homogén csoportok kontextualitás tekinteté
ben ugyanúgy viselkednek. Márpedig az (5) egyenlethez rendelhető modell nem 
ilyen. Ráadásul, ha a fiúk és lányok kódolását felcseréljük, akkor -  az előző ered
ménnyel homlokegyenest ellenkezőleg -  a tiszta fiúosztályokból tűnik el a 
kontextuális hatás, és a lányosztályokban marad meg.

Ezt az invarianciaproblémát a következő modellel hidalhatjuk át. Induljunk ki 
most is a (3) egyenletből, és továbbra is maradjunk a lineáris közelítés mellett, a 
kontextuális hatást kifejező (4a) és (4b) egyenleteket azonban definiáljuk át a kö
vetkező módon:
b i  =  ci +  di Xj (6a)
b 2 = C 2 + d 2 ( l  - X j ) .  (6b)

Ezeket (3)-ba helyettesítve a következőt kapjuk:

Yj= c2 + d2 (1 -  Xj) + {(ci + d, Xj) -  (C2 + d2(l -  X,))} 2̂  + &. (7)

A zárójelek fölbontása és átrendezés után a következő egyenletet kapjuk:

Y j=  (di+ d2 )Xj2 + (ci- C2 -2d2) Xj+c2+d2+Ej. (8)

Ezek után vizsgáljuk meg, hogy a (8) egyenlet valóban invariáns modellt határoz-e 
meg.

Először tekintsük a tiszta fiúosztály (Xi = 1) esetét. Ekkor (8) a következő alakra 
redukálódik:

Yj = d, + ci + Ej (8a)
Ez megegyezik (5a)-val.

Lássuk, mi a helyzet tiszta leányosztály esetén:
Yj = d2 + C2 + E| (8b)

Ez eltér (5b)-től, hiszen itt homogén leányosztályok esetében is föllépett a 
kontextuális paraméter. (8a) és (8b) összevetése mutatja, hogy csak a paraméterek
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numerikus értékeiben térnek el egymástól, struktúrájukban nem, tehát a (8) egyen
lettel megadott modell invariáns az átkódolást jelentő transzformációra. Nézzük 
meg, mit jelent ez formálisan. Az eddigiektől eltérően, a fiúkat kódoljuk O-nak, a 
lányokat 1-nek.

Ez formálisan a következő transzformációval adható meg:
X j j = 1 -  Xij és )Cj = 1 -  Xj. ( 9 )

Erre a transzformációra a (8) egyenlet a következő alakot ölti:
Y j=(di + d2 )Xj + (c j-c i-2 d i)X j+ c i+ d i+ E j, (10)

Amint látható, az átkódolás hatására csak annyi történt, hogy di felcserélődik a d2- 
vel, a Ci pedig a c2-vel. Mindez teljesen ésszerű, hiszen most a kettes indexű para
méterek vonatkoznak a fiúkra és az egyes indexűek a lányokra. Ha ugyanezt a 
transzformációt (átkódolást) végrehajtjuk a nem invariáns (5) modellen, a követke
ző eredményt kapjuk:

Y j  = (di - d 2)Xj2 + (c2 - c i  + d2-2 d i)X j + ci + di + Ej. ( 1 1 )

Amint látható, a (11) egyenlet nagyon különbözik az (5)-től, azaz a modell nem 
invariáns, és érzékeny a kódolásra.

Mielőtt az invariáns modell részletes diszkussziójába kezdenénk, a következő 
táblázatban összehasonlítjuk az (5) és (8), valamint a transzformált (10) és (11) 
modellek együtthatóit.

Xj2 együtthatója Xj együtthatója konstans

(5) modell d i-  d2 c i - c 2+ d 2 C2

(11) transzformált modell d i-d 2 c2- c i  + d2- 2  di ci + di

(8) modell di + d2 c i - c 2 - 2  d 2 c2+ d2

(10) transzformált modell d2+ di c2 -  C| -  2 di ci + di

Tekintettel arra, hogy a mérések során (ha csak az aggregált adatok állnak rendel
kezésre) egy parabolát kapunk, a parabola pedig egy háromparaméteres görbe, álta
lános esetben nem határozható meg a modellnek mind a négy szabad paramétere, 
ugyanis a rendelkezésünkre álló egyenletrendszer alulhatározott.
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Az invariáns modell részletes diszkussziója

Alulhatározott egyenletrendszerek megoldása a paraméterekre kirótt megszorítások 
bevezetésével válik lehetővé. Annak függvényében, hogy mely paraméterekre mi
lyen megszorításokat alkalmazunk, a kontextuális hatás különböző modelljeit kap
juk.

A diszkusszió során kapott eredményeket mindig összevetjük majd az (5) modell 
diszkussziója során kapott eredményekkel.

a) Tiszta egyéni hatás

A magyarázott változó csak az egyének személyes tulajdonságaitól függ, nincs 
kontextuális hatás. Ennek a modellnek a következő paraméterválasztás felel meg: 
di = d2 = 0 és Ci * c2. Aggregált adatok esetén a következő regressziós egyenletet 
kapjuk:

Yj = (c ,-c 2)Xj+c2 + Ej. (12)

A modellben szereplő összes paraméter az aggregált adatokból is meghatározható. 
Ez az eredmény megegyezik az (5) modellből származóval.

b )  Tiszta kontextuális hatás

A magyarázott változó kizárólag a kontextustól függ, az egyének személyes tulaj
donságaitól nem, ennek a következő paraméter-specifikáció felel meg:

di = d2 = d ф 0, továbbá ci = c2 = c.

Ekkor a (8) modellből a következőket kapjuk:
Y j = 2dXj2-  2d X j + c  + d + E j .  ( 1 3 )

Most az (5) modelltől merőben különböző eredményt kaptunk, hiszen ott a tiszta 
kontextuális hatást leíró egyenlet is lineáris, ezért a tiszta egyéni és a tiszta 
kontextuális hatás nem különböztethető meg. Itt viszont a üszta kontextuális hatást 
leíró egyenlet másodfokú, így megkülönböztethető a tiszta egyéni hatás esetétől. 
Mivel a (13) egyenletben szereplő paraméterek száma kettő, és a parabola három 
paramétert határoz meg, a modell összes paramétere meghatározható az aggregált 
adatokból is. Formálisan ugyan eggyel több egyenletünk van, mint paraméterünk, 
ezért megtörténhetne, hogy az egyenletrendszer túlhatározottsága miatt nincs meg
oldás, ám esetünkben ez nem áll fönn, hiszen az egyik egyenlet lineárisan nem füg
getlen a többitől.
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c) Egyéni és kontextuális hatás összegződése

Ebben a modellben a különböző kontextusba tartozó egyének viselkedése egyaránt 
függ az egyes egyének tulajdonságaitól és a kontextustól, azonban az egyéni és a 
kontextuális hatások között nincs interakció. Azaz a kontextus egyformán befolyá
solja mindkét csoport tagjait. A megfelelő paraméterezés ebben az esetben a követ
kező lesz:
ci * C2 és di = d2 = d ahol d * 0.

Ezekkel a megszorításokkal a (8) modellből a következő egyenletet kapjuk:

Yj=2dXj2 + (ci-C2-2d)Xj + c2+d + Ej. (14)

Ebből az egyenletből is meghatározható az összes paraméter, és alakját tekintve 
azonos a (13) modellel. Az aggregált adatok esetén ez a kétféle modell empirikusan 
mégis megkülönböztethető egymástól. Ugyanis a (13) modellben az empirikus pa
raméterek (a parabola mérhető együtthatói) nem függetlenek egymástól.

Az egyértelműség érdekében a parabola normálegyenletében vezessük be a kö
vetkezőjelöléseket: у = ax + px + y, ahol а, p, у a parabola mérhető együtthatói. A 
(13) egyenletben csak két független paraméter van, a harmadik a következő meg
szorítás alá esik: a  = -p  -  ennek teljesülése pedig empirikusan eldönthető. Problé
mát okozhatna, ha ez az összefüggés a (14) egyenletben is fönnállhatna. Azonban 
rövid számolás után meggyőződhetünk arról, hogy az a  = -p  összefüggés csak ak
kor teljesülhet, ha Ci = c2 igaz, viszont ez per defmitionem a (13) modellt adja. Te
hát a (13) és (14) modellek aggregált adatok esetén is megkülönböztethetőek az a  
és p paraméterek megmérésével. Az (5) modell ebben a specifikációban ismét line
áris egyenletre vezetett, ezért még a kontextuális hatást nélkülöző esettől sem volt 
empirikusan elkülöníthető csoportosított adatok segítségével.

A következő táblázatban összefoglaljuk, hogy az eddig tárgyalt három modell 
hogyan különböztethető meg egymástól empirikusan a parabola föegyütthatójára 
kirótt megszorítások tesztelésével, továbbá, hogy a modell elméleti paraméterei 
hogyan becsülhetők meg a mérhető empirikus paraméterekből.
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paraméter
specifikáció

empirikus
paraméterek

paraméter
becslések

Tiszta egyéni hatás:
Yj = (ci -  c2) X, + c2 + Ej

di — &2 = 0 
Cl * c 2

a  = 0,
P és у 

tetszőleges

c2 = Y 
ci=  P +Y

Tiszta kontextuális hatás:
Yj = 2dXj2 -  2dXj + c + d + Ej

di = d2= d*0
Ci=C2=C

a  = -P
у tetszőleges

d = a/2  
c = ( 2 y  -  a)/2

Egyéni és kontextuális 
hatás összegződése:
Yj = 2dK, 2+ (c i -  c2- 2d) X j  +  C2 + d  +  E j

di = d2= d*0
Ci*C2

a  * -P 
у tetszőleges

d = a/2

c2 = ( 2 y  -  a)/2  
Ci = (2P + 2 y —cx)/2

d) Egyéni és kontextuális hatás kereszteződése

Mind az egyéni, mind a kontextuális hatások befolyásolják az egyén viselkedését, 
ráadásul ezek között a hatások között interakció van. Azaz a kontextus különböző
képpen befolyásolja a különböző csoportok tagjait. Ezt a jelenséget differenciális 
érzékenységnek nevezi a szakirodalom. A megfelelő paraméterspecifikáció a követ
kező lesz:
di * d2 * 0 és c i*  C2

Ebben a legáltalánosabb esetben a (8) modell nem egyszerűsödik. A négy paraméter 
meghatározása a három empirikus paraméter segítségével nem lehetséges. Ez az 
eredmény megegyezik az (5) modell viselkedésével, hasonló paraméterválasztás 
mellett.

Összegezve megállapíthatjuk, hogy modellünk -  amennyiben nincs a kontextuá
lis hatásban differenciális érzékenység -  még aggregált adatok esetén is egyértel
műen megkülönbözteti a különböző hatástípusokat, és módot ad az összes szereplő 
paraméter meghatározására. (Az egyén szintű viselkedést leíró „b” paramétereket is 
beleértve.) Keresztező kontextuális hatás esetén a (8) modell az (5) modellhez ha
sonlóan csoportosított adatok alapján nem specifikálható.

Ezzel befejeztem a független változóban jelentkező kontextuális hatás leírására 
alkalmazott modellek jelentős részének elemzését, a továbbiakban áttérek a függő 
változóban értelmezett kontextuális hatás lehetséges modelljeinek tárgyalására.



Szociológiai Szemle 1997/4. 83

Modellek a függő változóban jelentkező kontextuális hatásra
(Az állapot szétterjedésének modellje)

Ebben a modelltípusban a cselekvők viselkedését személyes tulajdonságaikon túl 
nem az adott kontextusbeli arányuk befolyásolja, hanem az, hogy mennyien végzik 
már az adott cselekvést a kontextusban. Azaz, hogy a cselekvés mennyire elterjedt a 
cselekvők környezetében. Számtalan esetben gondolhatjuk, hogy ez a modell rele
váns, hiszen a társadalomban gyakori, hogy az emberek cselekvéseiket a környeze
tükben már elterjedt viselkedéshez igazítják.

Ez a modelltípus az előzőhöz képest merőben új problémát is felvet. Nevezetesen 
-  amíg a csoportösszetétel-modellekben a magyarázott változó általában nem hat 
vissza a kontextuális változóra (a tanulmányi eredmény megváltozása nem befolyá
solja a fiú-lány arányt), addig -  a most tárgyalt modellekben a magyarázott változó 
megváltozása maga után vonhatja a kontextuális változó módosulását. (Például ha 
egy osztály tanulmányi eredményét nem a fiú-lány aránnyal, hanem a jó tanulók- 
rossz tanulók arányával akarjuk magyarázni, akkor a magyarázott változó megvál
tozása nyilvánvalóan módosítja a kontextuális változót is.) E visszahatás miatt en
nek a modellosztálynak az analitikus tárgyalása sokkal szerényebb keretek között 
lehetséges, mint a csoportösszetétel-modellek esetén.

A modell általános alakja:

Y« = f(Yj). (15)

A szakirodalomban a visszahatásból származó dinamikát a magyarázott változó 
differenciálásával veszik figyelembe, ezzel azonban rendkívül leszűkül a modell 
alkalmazhatóságának köre, hiszen értelemszerűen fel kell tételezni a függő változó 
idő szerinti differenciálhatóságát, ez pedig még a legmagasabb mérési szintű válto
zókra sem teljesül szükségszerűen.

A differenciális összefüggés a következő alakú:
dYij = f  (Yj) dt. (16)

A cselekvő viselkedésének megváltozása egy rövid dt időintervallum alatt arányos a 
cselekvést már folytatók számának valamilyen függvényével. A (16) differenciál
egyenlet látszólag szeparábilis, azonban explicit integrálással általában nem oldha
tó meg, ugyanis Yj maga is Y4 függvénye. Ezért az egyik lehetőség a megoldására, 
hogy itt is áttérünk az aggregált adatok szintjére, ekkor a következőt kapjuk:
d/dt(Yj) = f (Y j) . (17)
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A (17) már szeparábilis differenciálegyenlet, tehát a változók szétválasztása utáni 
integrálással megoldható. Ennek eredményeképp megkapható Yj(t) explicit időfüg
gése, a kontextuális és egyéni hatások azonban szétválaszthatatlanná válnak.

Másik lehetséges mód (16) megoldására, ha Yj függését Yy-től explicitté tesszük. 
Ekkor egy nj (aj. kontextusban található egyedek száma) darab egyenletből álló 
csatolt differenciálegyenlet-rendszert kapunk, amely formálisan a következőképp 
adható meg:
d/dt (Y ij) = f ( Y i j , . . . ,  Y njj)  (i = 1... nj). (18)

Ami a probléma bonyolultságát illeti, gondoljuk meg, hogy egy húsz fős osztály 
esetén ez a módszer húsz darab egyenként húszváltozós differenciálegyenlet szimul
tán megoldását jelentené, ami még számítógéppel sem mindig lehetséges.

Eddigi fejtegetéseinket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy ennek a modelltí
pusnak a megoldása korántsem olyan problémamentes, mint a csoportösszetétel- 
modelleké, ami azért is szomorú, mert valószínűleg az utóbb tárgyalt cselekvéselter
jedési modelleknek vannak érdekesebb és fontosabb szociológiai alkalmazási lehe
tőségei.

Összefoglalás

Dolgozatomban matematikai jellemzőik alapján osztályoztam és jellemeztem a 
kontextuális elemzés legelterjedtebb módszereit. A csoportösszetétel-modellek ese
tére bevezettem egy új, a modellek invariancia-tulajdonságain nyugvó osztályozási 
szempontot. Majd ennek alapján definiáltam egy alternatív modellt. Ez -  összeha
sonlítva a klasszikus megoldással -  előnyös elméleti (érzéketlen a kódolásra) és 
empirikus (a differenciális érzékenységet nélkülöző modellek aggregált adatok ese
tén is teljesen specifikálhatóak) tulajdonságokkal rendelkezik.
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Medgyesi Márton

A KERESETI EGYENLŐTLENSÉGEKKEL 
KAPCSOLATOS ATTITŰDÖK VÁLTOZÁSA 
A RENDSZERVÁLTÁS SORÁN*

Bevezetés

Magyarországon a nyolcvanas évek vége óta tart a gazdasági átalakulás folyama
ta, amely napjainkban sem zárult le teljesen. A piaci elemeket is magában foglaló, 
de döntően központi irányítású és állami tulajdonra épülő gazdaságból a kilenc
venes évek közepére túlnyomórészt a magánszférára támaszkodó, liberalizált, 
szabad piacon alapuló gazdaság jött létre. A piacgazdaság kiépülésének egyik 
következménye az volt, hogy amint a gazdasági tevékenység egyre nagyobb része 
került magánkézbe, illetve vált a versenyszféra részévé, a munkabérek is egyre 
inkább a piaci viszonyoktól függnek, és lényegesen megnőttek a kereseti különb
ségek (lásd Andorka 1994; Bedekovics et al. 1994). Ezek a folyamatok felvetik a 
kérdést: mi határozza meg az egyenlőtlenségek iránti tűrőképesség mértékét, il
letve az egyenlősítési szándék erősségét a rendszerváltás előtt és után, továbbá 
hogyan változtak ebben az időszakban a kereseti egyenlőtlenségekkel kapcsolatos 
vélemények, attitűdök.

A rendszerváltás társadalmi hatásaival foglalkozó tanulmányok közül több is 
kiemeli, hogy a rendszerváltás megítélése többek között a jövedelmi különbségek 
kiéleződése miatt kedvezőtlen a társadalom széles rétegeiben (lásd pl. Ferge 
1996a, 1996Ú). A rendszerváltás társadalmi elfogadottságának vizsgálata szem
pontjából fontosnak tűnik tehát, hogy számba vegyük a kereseti egyenlőtlenségek
kel kapcsolatos véleményeket meghatározó tényezőket. A téma politikai jelentősé
ge sem elhanyagolható. A lakosság kereseti egyenlőtlenségekkel kapcsolatos atti
tűdjei ugyanis nagyban magyarázhatják bizonyos politikai áramlatok népszerű
ségét, választási esélyeit, eredményeit. Másrészt a jövedelemelosztással kapcsola
tos gazdaságpolitikai döntésekhez is fontos információ lehet a közvélekedés isme
rete.

* A dolgozat a BKE Szociológia Tanszékén készült szakdolgozatom átdolgozott változata. 
Ezúton szeretnék köszönetét mondani szakszemináriumi témavezetőmnek, Lengyel 
Györgynek, valamint Kolosi Tamásnak, Róbert Péternek és Tóth István Györgynek az 
írás korábbi változataihoz fűzött értékes megjegyzéseikért, kritikáikért. Köszönet illeti 
Merkl Ildikót is az adatokhoz való hozzájutásban nyújtott segítéségéért. A dolgozat va
lamennyi hibájáért temiészetesen egyedül a szerző a felelős.
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Ebben a tanulmányban a fentebb említett kérdésekre keresünk választ. Először 
az igazságosságról alkotott vélemények tárgyalásának elméleti keretét vázoljuk 
fel, majd megfogalmazzuk hipotéziseinket. Ezután regresszióelemzéssel próbáljuk 
kideríteni, hogy mi magyarázza a jövedelmi egyenlőtlenségekkel kapcsolatos atti
tűdöket a rendszerváltás előtti, illetve a rendszerváltás utáni időkben, továbbá, 
hogy miként változott az attitűd az egyes időszakokban, és mi idézte elő a válto
zást.

A kereseti egyenlőtlenségekkel kapcsolatos attitűdöket 
magyarázó elméletek

A társadalmi státus és osztályhelyzet meghatározó szerepe

A kereseti egyenlőtlenségekkel kapcsolatos attitűdökkel foglalkozó kutatások ki
emelik a társadalmi státus és osztályhelyzet befolyássát (lásd Szirmai 1988; 
Simkus-Róbert 1991; Kelley-Evans 1993; Tóth 1992). E gondolatmenet szerint 
az alapkérdés az, hogy a kereseti egyenlőtlenségekre vonatkozó vélemények 
mennyiben fejezik ki a válaszadónak a társadalmi ranglétrán, a jövedelmi, kép
zettségi, foglalkozási hierarchiában elfoglalt helyét, illetve osztályhelyzetét.

A társadalmi státus és a kereseti egyenlőtlenséggel kapcsolatos attitűd közötti 
viszony magyarázható az önérdekkövetés nyilvánvaló következményeként, vala
mint az egyenlőtlenségek torzított észlelésének folyományaként. Kelley és Evans 
(1993) szerint a társadalmi státus és a kereseti egyenlőtlenséggel kapcsolatos atti
tűd összefüggésének alapja az, hogy ha a jövedelemelosztást 0 összegű játéknak 
tekintjük, akkor az alacsonyabb státusúaknak érdekükben áll, hogy a magasabb 
státusúak jövedelmeinek csökkentésére törekedjenek, hiszen így a javukra történik 
a jövedelmek újraelosztása.1 Kelley, Evans és Kolosi (1991) szerint az egyének 
társadalmi helyzete azáltal befolyásolja az egyenlőtlenséggel kapcsolatos attitűdöt, 
hogy befolyásolja az egyenlőtlenségek észlelését. Az egyén saját helyzetéről ki
alakított képét ugyanis nemcsak az objektív státushelyzete határozza meg. Az 
egyén szűkebb környezetéhez viszonyít, mert arról rendelkezik több információ
val2, ezért hajlamos arra, hogy túlértékelje a társadalom azon szegmensének a 
súlyát, amelyhez tartozik. Ha pedig elfogadjuk, hogy a társadalmi egyenlőségről 
alkotott elképzelések elsősorban a társadalmi hierarchia csúcsán levő rétegek 
nagyságával függenek össze3, akkor ebből az következik, hogy a magasabb státu
súak kisebbnek látják az egyenlőtlenségek mértékét, mint az alacsonyabb státu
súak, ennélfogva kevésbé fogjak az egyenlőtlenség mértékét túlzottan nagynak 
tartani.

Természetesen itt is hozzátehetjük, hogy nemcsak a társadalmi státus objektív 
kritériumai befolyásolják az attitűdöt, hanem a státus szubjektív észlelése, vala
mint a változására vonatkozó észlelések és várakozások szerepe is lényeges (lásd
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Szirmai 1988; Kelley-Evans 1993). A közgazdasági elmélet szerint az egyén jólé
te nemcsak jelenbeni jövedelmének, hanem a jövőbeni jövedelmére vonatkozó 
várakozásainak is függvénye: minél magasabb jövőbeni jövedelemre (társadalmi 
státusra) számít az egyén, jóléte annál inkább növekszik. Az az egyén, akinek 
jövőre vonatkozó várakozásai kedvezőek, adott időben érdekelt nagyobb mértékű 
jövedelmi egyenlőtlenség elfogadásában, hiszen ellenkező esetben saját jövőben 
növekvő jövedelmét tekintené igazságtalannak.

E megfontolások alapján megfogalmazhatjuk következő hipotézisünket:
1. hipotézis: Az objektív vagy észlelt magasabb státus együtt jár a nagyobb ke

reseti egyenlőtlenségek elfogadásával és a kevésbé egyenlősítő attitűddel, az ala
csonyabb státusúak pedig inkább törekszenek a kereseti egyenlőtlenségek csök
kentésére.

A relatív depriváció elmélete

A relatív depriváció elmélete szerint az egyén saját jövedelmi (státus) helyzetét 
nem abszolút terminusokban értékeli, hanem egy kitüntetett csoport, az ún. refe
rencia-csoport helyzetéhez viszonyítva. A relatív depriváltság jelentőségét több 
tanulmány is kiemeli a jövedelmi egyenlőtlenségekkel kapcsolatos attitűdök vo
natkozásában (lásd pl. Szirmai 1988), valamint az életszínvonallal való elégedett
séggel összefüggésben (lásd Lengyel-Tóth 1996).

A relatív depriváció fogalmának többféle meghatározása ismeretes. Davies 
1959-ből származó definíciója szerint (lásd Alain 1985; Finkel-Rule 1986) relatív 
depriváltnak tekinthető az, aki 1. birtokolni akarja X jószágot, amivel nem ren
delkezik (vagy nincs belőle elegendő), 2. helyzetét olyasvalaki helyzetéhez ha
sonlítja a csoporton belül, aki rendelkezik X-szel, 3. jogosultnak érzi magát X 
birtoklására.4 A relatív depriváció definíciói abban is különböznek egymástól, 
hogy mihez viszonyít a relatív deprivációt átélő egyén. Egyes szerzők az összeha
sonlítás alapjának az egyén számára valamilyen okból kitüntetett szociális kate
gória, az ún. referencia-csoport észlelt helyzetét tekintik. Mások szerint az egyén 
vagy egy korábban tapasztalt jóléti szinthez viszonyít, vagy valamilyen várakozást 
vesz alapul, anélkül, hogy önmagát referencia-csoporthoz hasonlítaná. Boudon 
(1993) a relatív frusztráció általános játékelméleti modelljét adja. A modell meg
mutatja, hogy konstruálható olyan szituáció, amelyben a nyerési (mobilitási) esé
lyek növekedésével növekszik a relatíve frusztráltak száma, mert megnő a játék
ban részt vevők száma is. Boudon a játék veszteseit tekinti relatíve frusztráltnak 
(avagy relatíve depriváltnak), hiszen ők azok, akik bár ugyanannyi befektetést 
eszközöltek, mégsem nyertek semmit. Úgy érzik, hogy igazságtalanság érte őket 
és a játékszabályok megváltoztatására törekednek.

Hirschman (1973) azonban kiemeli, hogy az egyén nem feltétlenül lesz egyen
lőtlenség-ellenes a definícióban leírt körülmények között sem.5 Az egyén jóléte
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egyrészt függ jelenbeni megelégedettségétől (jövedelmétől) és a jövőbeni helyze
tével kapcsolatos várakozásaitól. Tegyük fel, hogy az egyén kevés információval 
rendelkezik jövőbeni jövedelmére vonatkozóan, de adott időpontban néhány roko
nának, barátjának vagy ismerősének javul az anyagi-társadalmi helyzete. Ekkor 
az egyén jóléte növekszik, mert ismerőseinek javuló pozíciója javuló gazdasági 
körülményekről, ezáltal saját helyzetének várható javulásáról tájékoztatja. Ez egy 
ideig ellensúlyozza az egyén ismerőseinek javuló pozíciója iránt érzett irigységét 
és azt eredményezi, hogy az illető nagyobb jövedelmi egyenlőtlenséggel járó jöve
delemelosztást preferál.

Végül megjegyezhetjük, hogy a relatív depriváltság elmélete sem mond ellent a 
vizsgált attitűd önérdek általi meghatározottságának, csak azt mondja, hogy az 
egyén inkább viszonyítva értékeli saját státushelyzetét.

2. hipotézis: A relatív depriváltság szignifikáns módon összefügg a kereseti 
egyenlőtlenséggel kapcsolatos attitűdökkel. Azt feltételezzük, hogy a relatív 
depriváltak kisebb kereseti egyenlőtlenségeket fogadnak el, és az észlelt egyenlőt
lenségek csökkentésére törekszenek. Ha ennek ellenkezője áll fenn, akkor adata
ink a Hirschman-féle „alagút-effektus” empirikus alátámasztásának tekinthetők.

A társadalom normarendszere és az egyenlőtlenségek legitimációs formái

Több szerző vizsgálja az önérdek meghatározó szerepe mellett az attitűd norma
tív, ideológiai meghatározottságát is. Ideológiai különbözőségek és az egyenlőt
lenségek legitimációjával kapcsolatos vélemények eltérése eltérő attitűdhöz vezet
nek (Kolosi 1990; Csepeli et al. 1991; Kelley-Evans 1993). A politikai baloldal 
pártjai hagyományosan az alacsony jövedelmi egyenlőtlenségeket, és ennek érde
kében az állami újraelosztást preferálják, míg a konzervatív-liberális berkekben a 
spontán piaci mechanizmusok által létrehozott egyenlőtlenség elfogadott.

Az egyenlőtlenségek legitimációjával kapcsolatosan két fő elméletet különböz
tethetünk meg: a funkcionális legitimációt és az ökonómiai legitimációt (lásd 
Kolosi 1990). A funkcionális legitimáció azon alapszik, hogy a kereseti egyenlőt
lenségek elfogadhatóak, mert a magasabb képzettséget nagyobb jövedelemmel 
kell honorálni, ellenkező esetben az egyének nem fektetnének be a képzettség 
megszerzésébe. Az ökonómiai legitimáció alapja az, hogy mivel az ország gazda
ságának fejlődéséhez jól működő piacra van szüksége, ezért a piaci mechanizmu
sok melléktermékeként megnövekvő egyenlőtlenségek elfogadhatóak.

Harmadik hipotézisünk ennek alapján az ideológiai beállítottság és az egyenlőt
lenségekkel kapcsolatos attitűd összefüggésére vonatkozik.

3. hipotézis: A kereseti egyenlőtlenségekkel kapcsolatos attitűd a válaszadó 
ideológiai meggyőződésével is összefügg. Azok, akik valamelyik legitimációs el
vet elfogadják, kisebb mértékben fognak a kereseti egyenlőtlenségek csökkentésé
re törekedni.
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Kognitivista megközelítés

Ebbe a csoportba azok az elméletek tartoznak, melyek szerint a jövedelmi egyen
lőtlenségekkel kapcsolatos attitűdök kialakításában az a fontos tényező, hogy az 
egyén hogyan észleli az egyenlőtlenségi helyzetet, nem pedig az egyenlőtlenség 
valóságos mértéke (Szirmai 1988, Csepeli et al. 1992). León Festinger (1974) 
kognitív disszonancia elmélete szerint, ha az egyén adott helyzet észlelése és az 
adott helyzetre vonatkozó normatív standardja között eltérést tapasztal, akkor 
csökkenteni igyekszik ezt a diszkrepanciát. Következésképpen minél inkább úgy 
látja az egyén, hogy a kereseti egyenlőtlenségek mértéke meghaladja az általa 
kívánatosnak tartott különbséget, annál határozottabban fog törekedni a jövedelmi 
egyenlőtlenségek csökkentésére.6 Ez az elmélet sem mond ellent az attitűd önér
dek általi meghatározottságának, inkább arra hívja fel a figyelmet, hogy az adott 
kérdéssel kapcsolatos attitűd, vélemény nagymértékben függ attól, hogy maga az 
egyén hogyan észleli az adott helyzetet.

Mindezek alapján megfogalmazhatjuk következő hipotézisünket:
4. hipotézis: Az egyéni percepció szignifikáns hatással van a kereseti egyenlőt

lenséggel kapcsolatos attitűdre: a nagyobb kereseti egyenlőtlenséget észlelők az 
egyenlőtlenségek nagyobb mértékű csökkentését tartják méltányosnak.

Adatok, mérés, módszerek

Az elemzett adatok

Az empirikus elemzést a Társadalomkutatási és Informatikai Egyesülés (TARKI) 
által készített 1987-es Miliők felvétel (2606 eset) és az 1992-es Egyenlőtlenség 
felvétel (1250 eset) adatfile-ján végeztem. Ezek a felvételek tartalmazták az 
International Social Survey Program (ISSP) Inequality (Egyenlőtlenség) című 
blokkját. Mindkét felvétel reprezentatív a magyar felnőtt népességre nem, kor és 
településtípus szerint.

A jövedelmi egyenlőtlenségekkel kapcsolatos attitűd mérése

Az említett felmérések részeként arra kérték a válaszadót, hogy bizonyos számú 
foglalkozás esetében becsülje meg az adott foglalkozást űzők fizetését, valamint 
jelölje meg az általa igazságosnak, méltányosnak tartott fizetést is. A foglalkozá
sok megadott listája nagyjából lefedte a foglalkozás-hierarchiát az alacsony 
presztízsű foglalkozásoktól a magasabb presztízsűekig. Hasonló kérdést vizsgált 
elemzésében Verba (1987), Szirmai (1988), Kolosi (1990), Tóth (1990; 1992), 
Simkus és Róbert (1991), Kelley és Evans (1993), Sági (1996).
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E kérdés alapján definiáltuk a kereseti egyenlőtlenségekkel kapcsolatos attitűd 
mérőszámát.

egyenlősítő attitűd = méltányos kereseti egyenlőtlenség/észlelt kereseti egyenlőtlenség

ahol a méltányos kereseti egyenlőtlenség (FAIRATA) három magas és három 
alacsony presztízsű foglalkozás7 esetében megjelölt méltányos fizetések átlagának 
hányadosa8, a becsült kereseti egyenlőtlenség (ESTRATA) három magas és három 
alacsony presztízsű foglalkozás esetében megjelölt becsült fizetések átlagának 
hányadosa.9

A mutatószám azt jelöli, hogy a becsült egyenlőtlenség hányadrészét tartja a 
válaszadó méltányosnak. Minél nagyobb ez a szám, annál kevésbé vall az egyén 
egyenlősítő attitűdöt. Az attitűdöt tehát egyenlősítési törekvésként definiáltuk, ami 
inkább cselekvés-orientált aspektusát emeli ki (lásd Szirmai 1986: 4. fej.). Egyes 
szerzők amellett érvelnek, hogy ez a helyes megközelítés, mivel az igazságosság 
gyakorlati, cselekvésre irányuló fogalom (Wegener 1990), más szerzők eltérő 
operacionalizálást alkalmaznak. így például Kelley és Evans (1993) a magas, 
illetve az alacsony presztízsű foglalkozások esetében méltányosnak tartott kerese
tet külön modellekkel magyarázták, és a méltányos értékeket nem viszonyították 
az észlelt egyenlőtlenség értékeihez. Tóth I. Gy. (1990; 1992) különböző ismérvek 
alapján hasonlította össze a válaszadók által megjelölt észlelt és méltányos kere
seti megoszlást, és dichotóm változókkal mérte a különböző egyenlősítési elvek 
elfogadottságát.10 Szirmai (1988) az itt alkalmazotthoz hasonló mutatót definiál, 
de az észlelt és méltányos egyenlőtlenség eltérésének mérésére a Theil-koefficiens 
elnevezésű mutatót használja (erről bővebben lásd Sen 1973). Valóban több lehe
tőség kínálkozik az egyes kereseteloszlások egyenlőtlenségének mérésére, így 
például a variancia, valamint a Gini-koefficiens (erről bővebben lásd Sen 1973; 
Tóth 1991) is megbízhatóbb mérőszám lenne, hiszen a teljes eloszlást figyelembe 
veszi, nemcsak a szélső értékeit, mint az általunk definiált mutatószám. Esetünk
ben azonban a két felvétel kérdéseiben szereplő foglalkozási sorokból csak a meg
egyező foglalkozásokat vehettük számításba. Másrészt a válaszok az észlelt vagy 
méltányosnak tartott kereseteloszlásnak csak néhány kitüntetett értékét rögzítik, 
ráadásul hiányoznak az egyes értékekhez tartozó gyakoriságok, amelyeknek az 
alapján lehetséges lenne a Theil-, vagy a Gini-koefficienshez hasonló bonyolul
tabb mutatókkal számolni.

Az általunk feltett kérdés használata az attitűd mérésénél egyebek között azzal 
az előnnyel jár, hogy intervallum-skálán értelmezett mérőszámot kapunk, amely
nek gazdagabb az információtartalma, és több lehetőséget kínál a statisztikai 
elemzésre, mint a kategória szintű változók. Emellett a kategória-szintű kérdések 
közismerten érzékenyek a megfogalmazásra, és az előre definiált kategóriák sok
szor nem fedik azt, amit a válaszadó mondani akar. Hátránya viszont az efajta 
kérdésnek, hogy viszonylag nehéz megválaszolni, hiszen mintegy 20 esetben kell 
konkrét pénzösszeget megjelölniük a válaszadóknak, ezért a szokásosnál nagyobb
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a hiányzó válaszok aránya. A válaszadók által megjelölt észlelt és méltányosnak 
tartott keresetsorokat elemezve, ki kellett zárnnunk az elemzésből azokat az esete
ket, amikor a válaszadók a vizsgált hat foglalkozásra vonatkozóan hiányos választ 
adtak. Ennek következtében mindkét minta mintegy 60 százalékára csökkent, 
ezért tesztelnünk kell, hogy a maradék esetek tekinthetők-e reprezentatív mintá
nak, ha pedig nem, akkor korrigálni kell ennek becsléseinket torzító hatását.

Módszerek

Magyarázó elméleteinket először az 1987-es és az 1992-es minták összevonásával 
kapott mintán teszteltük11, a megnövelt mintanagyság javítja becsléseink pontos
ságát. Az összevont file esetében regressziós modelljeinket hierarchikusan építet
tük fel, fokozatosan bevonva a különböző magyarázó elméleteket operacionalizáló 
változókat. Az első modellben az egyenlősítő attitűd mint függő változó mellett a 
demográfiai és a társadalmi státussal kapcsolatos változók szerepeltek, a második 
modellbe a relatív depriváltságot kifejező változót is bevettük. A harmadik lépés
ben az ideológiai beállítottság került be a modellbe, negyedikként pedig az észlelt 
jövedelmi egyenlőtlenség. A magyarázó elméletek operacionalizálásával kapcso
latban lásd a 2. függeléket. A hiányzó adatok okozta esetleges torzítás tesztelését, 
valamint becsléseink korrekcióját a Heckman-féle szelekciós modell segítségével 
végeztük el. Interakciós változók beépítésével megvizsgáljuk azt is, hogy eltér-e 
szignifikánsan a magyarázó változóink esetében becsült regressziós együttható a 
két mintában. Végül az attitűd változásának vizsgálatánál az érdekel bennünket, 
hogy mennyit magyaráz modellünk a két időszak közötti különbségből. Megpró
báljuk a függő változó mintabeli átlagértékében megfigyelhető változást lebontani, 
dekomponálni egy a modellünk által magyarázott és egy nem magyarázott részre.

Az összevont mintán futtatott regressziós modellek együtthatóira kapott becslé
seket az 1. melléklet tartalmazza. A 2. mellékletben a dekomponálási eljárás 
eredményei láthatóak. A hiányzó adatok problémájáról bővebben lásd az 1. függe
léket.

Eredmények

A regressziós becslés eredményeit az 1. mellékletben foglaltuk össze. Az egyes 
oszlopok a magyarázó változók fokozatos bevonásával kapott modellek becslésé
nek eredményeit tartalmazzák. A IV. modell az összes magyarázó változót tartal
mazza, az V. modellben pedig a hiányzó esetek okozta torzítás korrekcióját kísé
reltük meg a Heckman-féle szelekciós modell alkalmazásával.
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1 . hipotézis: társadalmi státus13

A demográfiai és társadalmi státus-változók közül szignifikáns az egyenlősítő 
attitűdre a jövedelem, a középfokú és felsőfokú végzettség, valamint az inaktivitás 
hatása. Mindegyik változó együtthatójának előjele pozitív, tehát a magasabb jöve
delműek, a magasabb végzettséggel rendelkezők attitűdje hipotéziseinknek megfe
lelően a nagyobb kereseti egyenlőtlenségek elfogadása felé mutatott. Az inaktívak 
esetében tapasztalt pozitív összefüggés azonban ellentmond hipotézisünknek. A 
korrelációs mátrix vizsgálatából az is látszik, hogy ez utóbbi eredmény nem 
pusztán abból fakad, hogy az inaktivitás természetszerűleg szorosan korrelál az 
életkorral, és az életkor hatására kontrollálva kapnánk csupán a pozitív összefüg
gést. Mind az összevont mintán, mind pedig a két időszak mintáján külön-külön 
pozitív korrelációt figyelhetünk meg az inaktivitás és a függő változónk között. A 
foglalkoztatottakon belül a vezetők és önállók attitűdje ebben az esetben nem tér 
el a lakosság egyéb csoportjainak véleményétől, amit az mutat, hogy a többi stá
tus-változóval egy modellben szerepeltetve regressziós együtthatójuk nem külön
bözik szignifikánsan 0-tól. Ez persze egyrészt a státus-változók korreláltságából 
fakad, hiszen például a vezetők az idősebb, magasabb jövedelmű csoportokhoz 
tartoznak.

Modellünk megerősíti a társadalmi státus szubjektív észlelésével kapcsolatos 
hipotéziseinket. Az anyagi helyzetük javulását várók az észlelt jövedelmi egyen
lőtlenségnek nagyobb hányadát tartják méltányosnak, mint azok, akik kedvezőt
lennek ítélik meg jövőbeni kilátásaikat. Ezt fejezi ki a változó regressziós együtt
hatójának pozitív előjele az 1. melléklet oszlopaiban.

A társadalmi státussal kapcsolatos változóink a függő változó varianciájának 
kb. 6 százalékát magyarázzák (1. melléklet I. modell, kiigazított R2 érték).

2 . hipotézis: relatív depriváció

A relatív depriváltságot kifejező változónk szignifikáns, és előjele pozitív (1. 
melléklet, V. modell). Ezek szerint a relatív depriváltak minden más változó azo
nos értéke mellett nagyobb jövedelmi egyenlőtlenséget tartanak méltányosnak, 
vagyis az eredmények inkább a Hirschman-féle alagút-effektus elmélet megerősí
tésének tekinthetők. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy a relatív depriváltság a 
modell magyarázóerejét csak elhanyagolható mértékben növeli: a kiigazított R2 
érték 0,04-dal nő az előző modellhez képest (1. melléklet II. modell).

3. hipotézis: ideológiai beállítottság

Az ideológiai beállítottsággal kapcsolatos változóink közül kettő esetében kaptunk 
várakozásainknak megfelelő eredményt. Azok, akik úgy gondolják, hogy az 
egyenlőtlenségek elfogadhatóak, mert anélkül nem lehetne elképzelhető a gazda
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sági fejlődés („ökonomista legitimáció”), kevésbé mutatnak egyenlősítő attitűdöt. 
Azok a válaszadók azonban, akik szerint az egyenlőtlenségek csak a gazdagoknak 
jók („radikális delegitimáció” Kolosi Tamás [1990] tipológiájában), nagyobb 
mértékben csökkentenék a kereseti egyenlőtlenségeket. Az egyenlőtlenségek 
funkcionális legitimáltságát kifejező változónk („magasabb képzettségért maga
sabb fizetés jár”) együtthatója nem különbözik szignifikánsan 0-tól, és előjele is a 
várttal ellentétes irányú.

A válaszadó ideológiai meggyőződését kifejező változóink mintegy 3,5 száza
lékkal növelik regressziós modellünk magyarázóerejét (1. melléklet III. modell, 
kiigazított R2 érték).

4. hipotézis: észlelt jövedelmi egyenlőtlenségek

Az észlelt jövedelmi egyenlőtlenségeket kifejező változó regressziós együtthatója 
szignifikánsan különbözik 0-tól, és az együttható előjele várakozásainknak megfe
lelően negatív (1. melléklet IV., V. modell), vagyis két máskülönben hasonló vá
laszadó közül a nagyobb jövedelmi egyenlőtlenséget észlelő inkább egyenlősítés
párti. A jövedelmi egyenlőtlenségek észlelésének fontossága abból is látszik, hogy 
az összes magyarázó változó közül ez növeli legnagyobb mértékben modellünk 
magyarázóerejét. A kiigazított R2 értéke több mint 20 százalékkal nő az észlelt 
jövedelmi egyenlőtlenségeket nem tartalmazó modellhez képest.

Megvizsgáltuk, hogy különbözik-e az egyes magyarázó változók regressziós 
együtthatója a két időszakban. Regressziós modellünkben szerepeltettük minden 
magyarázó változónak és annak a dichotóm változónak az interakcióját (szor
zatát), amely azt mutatja meg, hogy az egyes megfigyelések melyik mintából 
származnak. Az interakciós változók közül a várakozások, az életkor, a gazdasági 
inaktivitás és az észlelt jövedelmi egyenlőtlenség mértékét kifejező változó eseté
ben tapasztaltunk szignifikáns hatást (Id. 1. táblázat). A válaszadó életkorát kife
jező változó esetében az interakciós változó előjele negatív, ami azt jelenti, hogy 
az 1992-es mintában kapott regressziós együttható szignifikánsan kisebb, mint az 
1987-es mintában kapott érték. A gazdasági inaktivitás, a várakozások és a be
csült kereseti egyenlőtlenség esetében pozitív az interakciós változó együtthatójá
nak előjele, vagyis az 1992-es mintából becsült együttható szignifikánsan maga
sabb. mint a korábbi mintából származó érték. Meg kell jegyeznünk, hogy a reg
ressziós konstans is szignifikánsan különbözik a két időszakban: az 1992-es reg
ressziós modell konstans tagja lényegesen alacsonyabb, mint az 1987-es modellé. 
Az elemzés eredményeit mutatja az 1. táblázat.
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1. táblázat
A regressziós együtthatók változásának tesztje14

Regressziós
együttható

(A)

Idővel vett interakció 
együtthatója 

(B)

1992-es
együttható

(A+B)
Konstans 0,84452 -0,43219 0,41233
Életkor 0,00229 -0,00248 -0,00019
Inaktív -0,00211 0,07456 0,07245
Várakozások 0,02508 0,04702 0,07210
Becsült egyenlőtlenség -0,09150 0,08634 -0,00516

Megjegyzés: A táblázat az összes magyarázó változót, valamint azok idővel vett interakció
ját tartalmazó regressziós modell alapján készült, és azoknak a változóknak a standardizá- 
latlan regressziós együtthatóit tartalmazza, amelyek esetében az interakciós változó szigni
fikánsnak bizonyult.

Látható tehát, hogy egyes esetekben a regressziós együtthatók lényeges időbeli 
eltérését fedi el az összevont mintán becsült regressziós egyenes. A regressziós 
együtthatók eltérésének vizsgálata átvezet ahhoz a kérdéshez, hogy mennyiben 
magyarázható az attitűd megváltozása modellünk segítségével.

A két időszak közötti eltérés vizsgálata

Az alábbiakban arra keresünk választ, hogy miként változott meg az attitűd a két 
időszak között, és milyen mértékben magyarázható ez a változás regressziós mo
dellünk segítségével. Első lépésben vizsgáljuk meg, hogy voltaképpen milyen 
mértékben és milyen irányban változott a kereseti egyenlőtlenségek megítélése. 
(2. táblázat)

2. táblázat
Fontosabb változók mintabeli átlagértékei 1987-ben és 1992-ben

1987
(n=1484)

1992
(n=649)

Egyenlősítő attitűd (%) 73,09 51,11
Korrigált mintaátlag* (%) 70,62 49,48
Becsült kereseti egyenlőtlenség (%) 330 757
Családi jövedelem (1987 eFt) 13,143 11,549

* A korrigált mintaátlag a Heckman-féle szelekciós modell alkalmazásával kapott 
előrejelzett („predicted”) érték. A táblázat első sorában feltüntetett mintaátlagok ugyanis 
a szűkített és ennélfogva torz mintából kapott értékek. Mivel a regressziós egyenes 
mindig átmegy a függő változó és a független változók átlagértékei által meghatározott 
ponton, így ez a Heckman-modell által előrejelzett („predicted”) érték korrigált mintaát
lagnak is tekinthető.
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Látható, hogy 1992-ben az egyenlősítő attitűdöt kifejező változó mintabeli átlagér
téke kisebb, mint 1987-ben, vagyis a közvélemény a fennálló egyenlőtlenségek 
kisebb hányadát tartja méltányosnak, mint négy évvel korábban. Ennek két oka 
lehetséges: vagy minden egyénre jellemzően csökkent az egyenlőtlenségek iránti 
tolerancia, vagy a lakosság összetétele változott úgy, hogy megnőtt a mintán belül 
az egyenlőségpárti csoportok aránya, anélkül, hogy az egyének esetében megfi
gyelhető lenne az egyenlőtlenségek iránti tűrőképesség csökkenése. A 2. táblázat
ból látható, hogy a minta összetételében történtek változások, például megnőtt az 
átlagos becsült kereseti egyenlőtlenség és átlagosan romlott a családi jövedelmi 
helyzet. Ezek a változások az egyenlőtlenségek iránti tolerancia csökkenésének 
irányába hatnak. Felmerül a kérdés, hogy az egyenlőtlenségek iránti tűrőképesség 
megváltozásában mekkora szerepe van a lakosság összetételében bekövetkezett 
változásoknak. Ezt úgy próbáljuk megvizsgálni, hogy megnézzük, miként válto
zott volna az egyenlősítő attitűd átlagos értéke, ha a minta összetétele nem válto
zott volna a két időpont között. Hogy a kérdésre választ kapjunk, összehasonlítjuk 
a két minta esetében regressziós modellünk által előrejelzett („predicted”) értéket, 
de ezt a független változók azonos értékei mellett tesszük, vagyis kiszűrjük az 
egyes magyarázó változók mintabeli eloszlásának megváltozásából származó, ún. 
„összetétel-hatást”. Jelen esetben a független változók 1992-es mintabeli átlagér
tékeit helyettesítettük mindkét minta esetében a becsült regressziós modellbe.15 
Ehhez a két mintára külön-külön megbecsült modelleket használtuk a hiányzó 
adatok okozta torzítás korrigálása után kapott együtthatókkal. Mivel ebben az 
esetben a regressziós együtthatók számszerű nagyságának is jelentősége van, ki
vettük a regressziós egyenletekből azokat a változókat, amelyek egyik minta ese
tében sem mutattak szignifikáns hatást.

Ezek alapján a következő eredmény adódik:

3. táblázat
A dekomponálás eredményei

Regressziós modell Előrejelzett érték
felépítése Egyenlősítő attitűd (%)

Modell 1987 aggf 33X92 32,58
Modell 1992 a 9 2+ Ib 92X92 49,48

Jelölések, a: regressziós konstans; b: regressziós együtthatók vektora; X: független válto
zók átlagainak vektora. Az alsó indexben szereplő szám azt, jelzi, hogy melyik mintából 
származik az adott tényező.

Úgy tűnik, hogy abban az esetben, ha a független változók szempontjából 1987- 
ben ugyanolyan lett volna a minta, mint 1992-ben, akkor az észlelt egyenlőtlensé
geknek átlagban mindössze 33 százalékát tartották volna méltányosnak a válasz
adók, szemben az 1992-es mintából becsült 49 százalékos értékkel. Két, a függet
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len változókat tekintve azonos egyén közül tehát eredményeink szerint az 1992-es 
mintából származó kevésbé mutat egyenlősítő attitűdöt. Az is látható továbbá, 
hogy a magyarázó változók 1992-es átlagértékeinek felhasználásával az 1987-es 
mintára kapott előrejelzett értékünk sokkal kisebb: a 2. táblázat 2. sorában feltün
tetett 71 százalék mintegy 33 százalékra csökken. Ez azt mutatja, hogy a magya
rázó változók mintabeli eloszlásának megváltozása nagymértékben befolyásolta az 
ország lakosságára jellemző attitűd alakulását. Azt mondhatjuk, hogy például az a 
tény, hogy a közvélemény nagyobb kereseti egyenlőtlenségeket észlel 1992-ben, 
és hogy romlott a lakosság jövedelmi helyzete 1987-hez viszonyítva16, olyan 
mértékben növelték a lakosság egyenlősítési törekvéseit, hogy az ezzel ellentétes 
irányú, vagyis az egyenlősítési hajlam csökkenését előidéző mechanizmust (vagy 
mechanizmusokat) sikerült elleplezni.

Bár empirikus elemzésünk csupán ennyit mond, és ami ezután következik, az 
merő spekuláció, igen érdekes az a kérdés, hogy mivel magyarázható a kereseti 
egyenlőtlenségekkel kapcsolatos attitűdök ilyen változása.

Eredményünket alátámaszthatja a keresetek elosztását szabályozó intézmény- 
rendszer megváltozásához kapcsolódó elméletek egyike. Boudon (1992) szerint 
kényszermentes, szabad rendszerben, amilyen egy piacgazdaság, az egyenlőtlenség 
autonóm egyéni döntések nem szándékolt következménye, és ezért nem kelti a társa
dalmi igazságtalanság érzését, vagyis az egyének nem fognak a játékszabályok megvál
toztatására törekedni.17 Boudon szerint a humán tőkébe való befektetés némiképp ha
sonló egy szerencsejátékhoz, hiszen a befektetés megtérülése meglehetősen bizonyta
lan, ugyanolyan diplomával rendelkező egyének keresete és életszínvonala között is 
lényeges lehet a különbség. A piacgazdaságokban azonban az emberek elfogadják a 
humán tőkébe való befektetés megtérülésének bizonytalanságát, mert az alternatíva 
olyan rendszer lenne, amely sokkal kevésbé respektálja az egyéni preferenciákat. Tár
sadalmi igazságtalanság érzete merülhet fel azonban akkor, ha a hatalmas kereseti 
különbségek valamilyen szándékolt cselekvés nyomán jönnek létre. Ez áll fenn például 
a fiancia állami televízió műsorvezetőinek magas keresete, vagy a szocialista országok 
sportolói által élvezett kiváltságok esetében. Empirikus vizsgálatok is bizonyítják, hogy 
az Egyesült Államokban a piaci mechanizmusokra bízott jövedelemelosztást igazságo
sabbnak tekintik az emberek, mint a politikai szándékok által vezérelt központi 
redisztribúciót. A piac elsősorban ugyanis a jobb teljesítményt díjazza, így az emberek
ben nem alakul ki az az érzés, hogy többet érdemelnek, mint amennyit kapnak, hiszen 
tisztában vannak azzal, hogy saját helyzetükért önmaguk a felelősek (Lane 1986; 
Wegener 1991).

Ezt a hipotézist azonban adataink alapján nem tudjuk ellenőrizni, mert számos 
alternatív magyarázat kiküszöbölésére nincs módunk (lásd Rossi et al. 1979). Le
hetséges ugyanis, hogy az attitűdben megfigyelt változás csak véletlen ingadozás 
része. Statisztikai nyelvre lefordítva, nem tudjuk tesztelni, hogy a megfigyelt elté
rés szignifikánsan különbözik-e nullától. Másrészt az is lehetséges, hogy az atti
tűd ilyen változása bekövetkezett volna a keresetek elosztásáért felelős intézmény
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rendszer megváltozása nélkül is. Lehet, hogy a megfigyelt változás egy már 
egyébként is létező trend része, de az is elképzelhető, hogy az intézményrendszer 
megváltozásával egyidőben más olyan változások is végbementek, amelyek hatás
sal vannak az általunk vizsgált attitűdre. Az alternatív magyarázatok kiszűréséhez 
gazdagabb adatbázisra volna szükségünk. Ha rendelkeznénk mind a rendszervál
tás előtti, mind az azt követő időszakra is idősorral, akkor tesztelni tudnánk, hogy 
az attitűdben megfigyelt változás véletlen-e, vagy sem. Ha rendelkeznénk olyan 
sokaságról is mintával, amely csak abban különbözik a magyartól, hogy nem tör
tént a keresetek elosztását szabályozó intézményrendszerben változás, azt is meg 
tudnánk vizsgálni, hogy valóban az intézményrendszer hatása-e az attitűd megvál
tozása. Részben rendelkezésre is állnak, illetve a későbbiekben rendelkezésre fog
nak állni ilyen adatok, mivel az adataink forrásául szolgáló International Social 
Survey Program (ISSP) nemzetközi adatfelvétel, és egy-egy kérdésblokkot négy-öt 
évenként lekérdeznek. így lehetőség nyílik összehasonlításra olyan országokkal, 
amelyek esetében nem történt intézményi változás, és olyanokkal is, amelyekben a 
Magyarországon végbement intézményi átalakuláshoz hasonló folyamatok ját
szódtak le, illetve lehetséges lesz majd időbeni összehasonlítás is. Hipotézisünk 
korrekt tesztelése azonban ekkor sem lehetséges ebben a módszertani keretben és 
ennek az adatbázisnak a felhasználásával, hiszen a többi ország nem tekinthető 
tökéletes kontrollsokaságnak (a történeti, kulturális, társadalmi különbségek sok
kal nagyobbak annál, hogysem statisztikai eszközök segítségével kiküszöbölhet
nénk őket), és az idősor is meglehetősen rövid lesz. Mérlegelni kell tehát, hogy 
másfajta adatokon esetleg közvetlenül tesztelhető lenne, hogy a kereseti egyenlőt
lenségek valóban könnyebben elfogadhatóak, ha a piac és nem központi 
redisztribúció hozza létre.

Összegzés

A jövedelmi egyenlőtlenségekkel kapcsolatos attitűdök változását próbáltuk ma
gyarázni ebben a tanulmányban. Az attitűdre vonatkozó elméletek operacionali- 
zálásával építettük fel regressziós modellünket, amelyet először az 1987-es és 
1992-es minták összevonásával kapott mintán teszteltünk. Eredményeink részben 
megerősítik a válaszadó társadalmi státusának az attitűdre való hatásával kapcso
latos hipotézisünket. A magasabb jövedelműek, a felsőfokú végzettséggel rendel
kezők kevésbé hajlandóak az egyenlőtlenségek csökkentésére. Nem sikerült ezzel 
szemben a vezetők és a termelőeszközeiket birtokló önállóak eltérő attitűdjének 
kimutatása, az inaktívak esetében pedig hipotéziseinkkel ellentétes eredményt 
kaptunk. A társadalmi státussal, illetve a változásával kapcsolatos szubjektív vé
lemények hatása is kimutatható: azok, akiknek a jövőre nézve kedvezőek a kilátá
saik, kevésbé értenek egyet a jövedelmi egyenlőtlenségek csökkentésével. A rela
tív depriváltság, hipotézisünknek megfelelően, szintén befolyással van az attitűd
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re, mégpedig a Hirschman-féle elméletnek megfelelően a relatív depriváltak atti
tűdje kevésbé egyenlősítő. Az ideológiai meggyőződés szerepét is sikerült igazol
nunk: azok, akik úgy gondolják, hogy a kereseti egyenlőtlenségek a gazdasági 
fejlődéshez szükségesek, kevésbé törekszenek a kereseti egyenlőtlenségek csök
kentésére, míg az egyenlőtlenségek legitimitását radikálisan elutasító válaszadók 
inkább az egyenlőtlenségek csökkentése mellett vannak. Legnagyobb mértékben 
azonban a jövedelmi egyenlőtlenség észlelése magyarázza az attitűdöt: minél na
gyobb egyenlőtlenséget észlel valaki, annál inkább hajlik a csökkentésére.

A második lépésben regressziós modellünket felhasználva megpróbáltunk ké
pet alkotni a jövedelmi egyenlőtlenségekkel kapcsolatos attitűd megváltozásának 
okairól. Elemzésünk eredményeként azt állapíthatjuk meg, hogy a független vál
tozók mintabeli eloszlásának megváltozását kiküszöbölve, 1992-ben a válaszadók 
kevésbé törekszenek az egyenlőtlenségek csökkentésére. E változás magyarázata 
azonban további kutatómunkát igényel.

1. függelék

A hiányzó adatok problémájának kezelése

Elemzésünk csak akkor érvényes, ha kezelni tudjuk a hiányzó adatok okozta 
esetleges torzítás problémáját. Azt kellene bebizonyítanunk, hogy a szűkített 
mintákon lefuttatott elemzések tekinthetők reprezentatív, véletlen minta alapján 
kapott eredményeknek, mert az adatok hiánya nem követett semmilyen sziszte
matikus összefüggést. Ha ez nem lehetséges, valahogyan korrigálnunk kellene 
becsléseinket, mert szisztematikusan hiányzó válaszok esetében a legkisebb négy
zetek módszere (OLS) a szűkített mintára is torzított becslést ad (Berk 1983). A 
hiányzó adatok problémájának egyik lehetséges megoldása a Heckman-féle sze
lekciós modell alkalmazása. A modell a hiányzó adatok okozta torzítást lényegé
ben a kihagyott magy arázó változókkal kapcsolatos specifikációs hibához hason
lóan értelmezi (Berk-Ray 1982; Berk 1983; Greene 1993). A szelekciós torzítás 
Heckman-féle modellje kétlépcsős módszer, első lépésben a teljes minta alapján 
probit-modell segítségével, valamilyen szelekciós mechanizmust feltételezve mo
dellezzük a válaszhiányt kifejező dummy változót. A probit-modell előrejelzett 
értékeiből aztán mindegyik esetre instrumentális változót képezünk, amely azt 
fejezi ki, hogy mekkora valószínűséggel nem kerül be az adott eset a hiányzó vá
laszok miatt leszűkült mintába. Ezt az értéket (ún. „hazard rate”, amit általában 
L-val [görög lambda] jelölnek) eredeti regressziós modellünkben szerepeltetjük 
magyarázó változóként. Ezen érték alapján két fontos kérdésre is választ kapunk. 
Amennyiben az instrumentális változó regressziós együtthatója szignifikánsan 
különbözik 0-tól, akkor azt mondhatjuk, hogy a válaszolók észrevehetően külön
böznek a nem válaszolóktól; másrészt ha a változó bevonása lényegesen rnegvál-
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toztatja a többi változó esetében becsült együtthatót, akkor el kell ismernünk a 
szelekció torzító hatását.

A válasz hiányát kifejező dummy változót magyarázó modellünkben, hasonló
an a Kelley és Evans (1993) által alkalmazott eljáráshoz, független változóként 
szerepeltettük a többi elosztási igazságossággal összefüggő kérdésekre adott hi
ányzó válaszok számát, a válaszadó jövedelmét, korát és a gazdasági inaktivitást. 
A modellek futtatása a STATA 4.0 statisztikai programcsomag „Heckman” pa
rancsa (lásd STATA Corp. 1995) segítségével történt. Az itt közölt eredmények 
mind a kétlépcsős modell eredményei, nem maximum likelihood becslések.

Az 1987-es mintában a Heckman-tagot is tartalmazó modell csak kismértékben 
tér el a sima OLS regresszióval kapott eredményektől, bár az instrumentális vál
tozó együtthatója szignifikánsan különbözik 0-tól. A regressziós együtthatók elője
le minden esetben változatlan maradt, és a szignifikancia-szintekben sem történt 
számottevő változás. A regressziós együtthatók számszerű értéke is csak kismér
tékben különbözik a két modell esetében. Az 1992-es mintában is szignifikáns az 
instrumentális változó együtthatója. A korrekció révén a középiskolai végzettséget 
kifejező változó is szignifikánsan különbözik 0-tól. Több változó együtthatójának 
értéke eltér a sima regresszióval kapott értéktől (pl. egyetemi végzettség, gazda
sági inaktivitás, várakozások), és a becsült jövedelmi egyenlőtlenségek esetében 
nagyságrendi eltérés is tapasztalható a két modellben kapott együttható között. Az 
összevont minta esetében (lásd 1. melléklet IV. és V. modell) az életkor változó a 
Heckman-modellben nem szignifikáns, az OLS regresszióval kapott együttható 
viszont igen. Több regressziós együttható értéke némileg eltérő a két modellben 
(pl. jövedelem, felsőfokú végzettség, várakozások, relatív depriváltság), és ugyan
úgy. mint előbb, a becsült kereseti egyenlőtlenség esetében nagyságrendi különb
ség figyelhető meg. Ebbéli'ai.esetben is szignifikáns az instrumentális változó 
együtthatója, ami bizonyítja a szelekció torzító hatását.

Meg kell jegyeznünk, hogy a Heckman-féle korrekció hatása nagymértékben 
függ attól, hogy milyen mértékben sikerül magyarázni a függő változó esetében 
megfigyelt válaszhiányt. Jelen esetben a probit-modellek illeszkedése (pszeudo R2 
értékek) 0.06-0.11 közötti, ami első látásra alacsonynak tűnik, viszont hasonló 
modellek között nem kirívóan az (lásd Berk 1983; Kelley-Evans 1993 függelék), 
másrészt a csak 5 százalékban magyarázott szelekció is számíthat becsléseink 
torzítatlansága szempontjából, ahogy Berk (1983) elemzéséből is látszik.
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2. függelék

Független változók operacionalizálása

Nem: dichotóm változó, lehetséges értékei: 0: nő, 1: férfi.

Kor: folytonos változó.

Jövedelem: a családi jövedelem értékeit szerepeltettük, ez ugyanis az a jövedelem
változó, amelyik leginkább összehasonlítható a két mintában. Az 1992-es jövede
lemértékeket a fogyasztói árindex segítségével számítottuk át 1997-es értékre.

Középfokú végzettség: dichotóm változó, értéke 1 azon válaszadók esetében, 
akiknek legmagasabb végzettsége középiskolai érettségi.

Felsőfokú végzettség: dichotóm változó, értéke 1 azon válaszadók esetében, akik
nek legmagasabb végzettsége főiskola vagy egyetem.

Inaktív: dichotóm változó, amely azon válaszadók esetében veszi fel az 1 értéket, 
akik nem főállásban vagy mellékállásban foglalkoztatottak és nem munkanélküli
ek, vagyis gazdaságilag inaktívak.

Vezető: dichotóm változó, amely a felső-, közép-, és alsóvezetők esetében veszi fel 
az 1 értéket. A változót a mindkét kérdőívben szereplő ISCO kódszámok alapján 
definiáltuk.

Önálló', dichotóm változó, amely az egyéni gazdák, kisiparosok és kiskereskedők 
esetében veszi fel az 1 értéket.

Várakozások: dichotóm változó, értéke 1, ha a válaszadó kedvezően ítéli meg jö
vőbeni helyzetét, vagyis a „Lát-e esélyt életszínvonala javítására?” kérdésre a 
„sokkal jobb lesz”, illetve Jobb lesz” választ fogadja el.

Relatív depriváltság: azt tekintettük relatív depriváltnak, aki a vele azonos vég
zettségűek jövedelemeloszlásán belül az alsó kvartilisben található. Ez az 
operacionalizálás a boudoni logikát igyekszik követni, miszerint relatív deprivált 
az, aki befektetéseihez mérten a többieknél kevesebb hozamot ér el.

Funkcionális legitimálás: dichotóm változó, azok esetében veszi fel az 1 értéket, 
akik a „Magasabb szakképzettség magasabb fizetést érdemel” megállapítással 
egyetértenek.

Ökonomista legitimálás: dichotóm változó, azok esetében veszi fel az 1 értéket, 
akik „Az egyenlőtlenség szükséges a gazdaság fejlődéséhez” megállapítással 
egyetértenek.

Radikális delegitimálás: dichotóm változó, azok esetében veszi fel az 1 értéket, 
akik „Az egyenlőtlenség a gazdagoknak jó” megállapítással egyetértenek.

Észlelt jövedelmi egyenlőtlenségek: folytonos változó, definiálását lásd a szöveg
ben.
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1. melléklet: regressziós modellek összevont mintán

Függő változó: egyenlősítő attitűd
I. modell П. modell Ш. modell IV. modell V. modell

Konstans 0,55629* 0,53085* 0,55523* 0,66208* 0,55791*
Nem -0,02825 -0,02735 -0,02195 -0,00100 -0,01118
Életkor -0,00053 -0,00058 -0,00017 0,00162* -0,00023
Jövedelem 0,00330* 0,00494* 0,00439* 0,00288* 0,00405*
Középiskola 0,03138 0,02521 0,02159 0,06254* 0,03615’
Egyetem 0,18798* 0,17760* 0,15114* 0,17116* 0,15994*
Inaktív 0,06231* 0,05816* 0,05996* 0,02900* 0,04264*
Önálló -0,02675 -0,03124 -0,03844 0,00178 -0,00895
Vezető -0,00746 -0,00745 -0,00607 0,00565 -0,03225
Várakozások 0,05165* 0,05289* 0,03653* 0,02250 0,03008
Relatív
depriváltság

0,05440* 0,05311’ 0,03815 0,04841*

Radikális
delegitimálás

-0,08783* -0,03848*
0,07121*

Ökonomista
legitimálás

0,07516 0,06013 0,07004*

Funkcionalista
legitimálás

-0,19081 -0,01836 -0,01853

Becsült kér. 
egyenlőtlenség

-0,03610
0,00977*

R2 (kiigazított) 0,06020 0,06387 0,09778 0,33854 n.a.

Megjegyzés: A táblázat első négy oszlopa OLS regresszió standardizálatlan regressziós 
együtthatóit tartalmazza, az V. modellben a Heckman-féle korrekcióval kapott eredmények 
vannak feltüntetve. A vastagon szedett együtthatók szignifikánsan különböznek nullától, 
a  = 0,05-os szignifikancia-szint mellett; a csillaggal jelöltek: a = 0,01-os szigriifikancia- 
szint mellett. A minta elemszáma az első négy modellben: n = 2133, az V. modell esetében 
n = 3365. n.a.: nincs adat, a használt programcsomag ezt az értéket nem számolja ki.
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2. melléklet: A dekomponáláshoz használt regressziós modellek

Függő változó: egyenlősítő attitűd

1987 1992
Konstans 0,86826* 0,45675*
Életkor 0,00240* 0,00003
Középiskola 0,08549* 0,04149
Egyetem 0,17807* 0,15679*
Inaktív -0,00091 0,06848*
Várakozások 0,02510 0,07369*
Radikális delegitimálás -0,02486 -0,05350
Funkcionalista legitimálás -0,02688 0,00139
Ökonomista legitimálás 0,04892* 0,08234*
Becsült egyenlőtlenség -0,09153* -0,00510*
X (lambda) 0,04733* 0,03363*

Probit-modellek

Függő változó: hiányos válasz az egyenlősítő attitűd változónál: „1”, egyébként „0”

Konstans 0,88773* 0,81056*
Misfunk18 -0,57082* -0,37416
Inaktív -0,04121 -0,15275
Kor -0,012537* -0,01065*
Jövedelem 0,011401* 0,00532
pszeudo R2 0,1125 0,0660
n 2267 1098

Megjegyzés: Az első táblázat a Heckman-korrekcióval kapott standardizálatlan regressziós 
együtthatókat tartalmazza, a második táblázatban a Heckman-modell első lépcsőjének 
tekinthető probit-modellek vannak feltüntetve. A vastagon szedett együtthatók 
szignifikánsan különböznek 0-tól, a = 0,05-os szignifikancia-szint mellett; *: a = 0,01-os 
szignifikancia-szint mellett.
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Jegyzetek

1 Fordítva azonban nem feltétlenül érvényes ugyanez az összefüggés, állítják a szerzők, 
mivel a magasabb végzettségűek képzettségük folytán hajlamosak szolidaritást érezni 
rosszabb helyzetben levő embertársaikkal, így a gazdagok között a karitatív hajlamúak 
az alacsonyabb presztízsű foglalkozások számára magasabb jövedelmet tartanak méltá
nyosnak. Ennek azonban ellenkezőjét bizonyította a szerzők empirikus elemzése, misze
rint a magasabb státus nem jár együtt az alacsony presztízsű foglalkozások számára 
méltányosnak tartott magasabb jövedelmi értékkel.

2 A szerzők itt Kahneman és Tversky „hozzáférhetőségi heurisztika” elméletére hivatkoz
nak (Kelley-Evans-Kolosi 1992).

3 Az emberek azt a társadalmat tartják egyenlőbbnek, amelynek magas státusú rétege ki
terjedt, vagyis a hierarchia csúcsán sokan helyezkednek el, és azt a társadalmi struktúrát 
tartják egyenlőtlennek, amelyet egy szűk elit jellemez (Kelley-Evans-Kolosi 1992).

4 Runciman egy negyedik feltételt is hozzáad a definícióhoz, miszerint relatív deprivá- 
cióról csak akkor beszélhetünk, ha az egyén megvalósíthatónak érzi X megszerzését. 
Crosby egy ötödik feltételt is szükségesnek tart, miszerint a relatív depriváltsághoz az is 
szükséges, hogy az egyén ne érezzen személyes felelősséget azért, hogy még nem birto
kolja X-et. (A definíciókat idézi: Alain 1985)

5 Elméletének lényegét a szerző hasonlattal illusztrálja: képzeljük el, hogy két párhuzamos 
kocsisor halad egy alagút felé, de mindkettő előrejutását forgalmi dugó akadályozza. A 
vezetők nem látják a dugó okát, sem a kocsisor várható megindulására utaló jeleket, így 
csak egyetlen információjuk van saját jövőbeni helyzetükkel kapcsolatban, éspedig a 
másik kocsisor helyzete. Ha a másik kocsisor megindul, akkor ők is okkal reményked
hetnek helyzetük hamarosan bekövetkező javulásában, és ezért jólétük már pusztán ezál
tal is növekszik. A sofőrök jövőbeni helyzetükkel kapcsolatos pozitív várakozásai azon
ban csak egy ideig hatnak; ha továbbra is csak a másik kocsisor mozog, az álló kocsisor
ban levők egyre dühösebbek lesznek, és sokan közülük valószínűleg kísérletet tesznek, 
hogy a mozgó kocsisorhoz csatlakozzanak, akár szabálytalanság árán is.

0 Egyes szerzők a szimultaneitás-problémára hívják fel a figyelmet ezzel a magyarázó vál
tozóval kapcsolatban. Szerintük nemcsak arról van szó, hogy az észlelt kereseti egyenlőt
lenségek befolyásolják az egyenlőtlenség méltányosnak tartott mértékét, hanem ellenté
tes mechanizmus is működik: azok észlelnek nagyobb kereseti egyenlőtlenségeket, akik 
nagyobb egyenlőtlenségeket tartanak méltányosnak. Csepeli György és társai (1992) ha
sonló változókon végzett LISREL elemzése megerősíti ezt a fordított ok-okozati viszonyt 
is. Itt azonban -  egyszerűbb módszertani keretben maradva -  e szimultán hatás lehető
ségét nem teszteltük.

7 Hat foglalkozást választottunk ki (miniszter, vezérigazgató, orvos, segédmunkás, szak
munkás, paraszt) annak alapján, hogy szerepeltek-e a mindkét felvételben kérdezett 
foglalkozások között.

8 Formálisan:
FAIRATA = (MFminiszter + Mfvezérigazgató + MForvos)/(MFsegédmunkás + Mfszak- 
munkás + MFtsz-paraszt), ahol MF: méltányos havi nettó fizetés.
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9 Formálisan:
ESTRATA = BFminiszter + BF vezérigazgató + BForvos)/(Bfsegédmunkás +BFszak
munkás + BFtsz-paraszt), ahol BF: becsült havi nettó fizetés.

10 E kritériumok egyik csoportját az egyenlősítő kritériumok alkotják, amelyeket az a vá
laszadó fogad el, aki a méltányos jövedelemelosztásban csökkentené a jövedelmi 
egyenlőtlenségek valamilyen mérőszámát (a legnagyobb és legkisebb érték különbsége 
vagy hányadosa) az általa észlelt értékéhez képest. A jövedelmi különbségek kiegyenlít
hetők a magas státusú foglakozások jövedelmeinek csökkentésével, ezt fejezi ki a 
МШ1МАХ kritérium, illetve az alacsony státusú foglakozások jövedelmeinek növelésé
vel, amit a MAXIMIN kritérium fejez ki. A kritériumok másik csoportját (nevezhetjük 
hatékonysági kritériumoknak) az jellemzi, hogy elfogadásuk nem szükségképpen jelenti 
a jövedelmi egyenlőtlenségek csökkentésének szándékát. A SUM kritériumot az a vá
laszadó fogadja el, akinek esetében a méltányos jövedelemértékek összege nagyobb, 
mint az észlelt jövedelemértékek összege. A PARETO kritérium elfogadása pedig azt 
jelenti, hogy a válaszadó egyik foglalkozás jövedelmét sem csökkentette, valamelyikét 
azonban növelte.

11 Mivel a minták elemszáma nem egyezik meg, súlyoznunk kell az összevont file-ba kerü
lő megfigyeléseket: az összevont mintába mindkét minta csaknem ugyanakkora elem
számmal került be, az együttes mintanagyság azonban változatlan maradt.

12 A regresszióelemzés során eltávolítottuk a mintából a függő változó, az észlelt kereseti 
egyenlőtlenség és a családi jövedelem változókon az eloszlástól kirívóan eltérő outlier 
eseteket. A regressziós diagnosztikák közül a Cook-Weisberg-féle heteroszkedaszticitás- 
teszt nem szignifikáns.

13 A társadalmi státussal kapcsolatos változókkal egy modellben két demográfiai változót is 
szerepeltettem, mégpedig az életkort és a nemet. A kizárólag a státusváltozókat tartal
mazó modellben (1. melléklet, I. modell) a nem együtthatója is szignifikáns, az összes 
magyarázó változónkat tartalmazó modellben azonban feltehetőleg kollinearitás problé
ma miatt nem az. A regressziós együttható előjele azt mutatja, hogy a nők nagyobb 
egyenlőtlenségek elfogadására hajlamosak, mint a férfiak.

14 A Heckman-korrekció alkalmazásával kapott eredmények.
15 Módszertanilag Jones és Kelley (1984) javaslatait követjük, melyeket a csoportok kö

zötti különbségek dekomponálásával kapcsolatban fogalmaztak meg. A munkaerőpiaci 
diszkrimináció empirikus kutatásait elemezve rámutattak, hogy mivel a regressziós 
konstans .értéke mérési, skálázási döntésektől is függ (pl. hol választjuk meg a fiiggetlen 
változók nulla pontját, dummy változók referencia-kategóriáját, melyik irányba skálá
zunk változókat), ezért önmagában nem tekinthető csoportok közötti különbség kifejezé
sének. Jones és Kelley szerint a különbség csak három elemre bontható fel értelmesen: 
egy a modell által meg nem magyarázott részre (konstans és regressziós együtthatók ha
tása), a független változók átlagértékei közötti különbség hatására, valamint egy ún. in
terakciós komponensre.

16 Itt voltaképpen fel kellene sorolnunk az összes magyarázó változót, hiszen az összes 
mintabeli eloszlásának megváltozásából eredő hatásról van szó.

17 Nozick hires példáját említi, a csillagászati összegeket kereső kosárlabda-játékosról, akinek a 
keresetét ugyan sokan irigylik, de senkinek nem fordul meg a fejében, hogy azt a társadalmi 
rendszert hibáztassa, amelyben ilyen egyenlőtlenségek alakulhatnak ki, mivel keresete egyéni 
preferenciák kifejezésének eredménye.
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18 Folytonos változó, amely azt mutatja, hogy hány funkcionális legitimálással összefüggő 
kérdésre nem adott választ az illető.
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TÁJÉKOZÓDÁS

Szántó Zoltán

MEGBÍZÓK, MEGBÍZOTTAK ÉS KLIENSEK
Vázlat a korrupció fogalmáról

A modem politikai gazdaságtan és gazdaságszociológia egyes képviselői szerint a 
kormpció elemzéséhez hasznos fogalmi keretet kínál a megbízó-megbízott-kliens 
(principal-agent-client) modell.1 A modell a racionális döntések elméletén nyug
szik: szereplői mérlegelik cselekvési lehetőségeik várható hasznát és költségét, s azt 
az alternatívát választják, amelyik a legnagyobb tiszta haszonnal kecsegtet. A 
megbízó (például egy adóhivatal vezető tisztviselője) alkalmazásában álló megbízott 
(például egy adóbehajtó) kapcsolatba kerül a klienssel (például egy adófizetővel). A 
megbízott -  a modell szerint -  akkor válik kormpttá, ha a korrupcióból származó 
tiszta haszna várhatóan meghaladja azt a hasznot, amelyet akkor élvez, ha tisztes
séges marad. A kliens -  a modell szerint -  akkor próbálkozik megvesztegetéssel, ha 
az abból származó tiszta haszna várhatóan meghaladja azt a hasznot, amelyet akkor 
élvez, ha nem korrumpál.

Legyen /  a megbízott rendszeres fizetése és M(0) az a morális kielégülés, amely 
abból származik, hogy tisztességes marad. Tehát ha nem válik korrupttá, akkor

Ui=U[f+M(0)]

várható haszonra tesz szert. Legyen továbbá к a „kenőpénz” (a megvesztegetés ösz- 
szege), p annak valószínűsége, hogy korrupció esetén lebukik és megbüntetik, b a 
büntetés mértéke (például elveszíti állását és fizetését, büntetőjogilag felelősségre 
vonják), valamint M(k) a megvesztegetés „morális költsége” (például lelkiismeret- 
furdalás). Az efféle morális költség -  nehezen meghatározható -  nagysága alapve
tően a megbízott által elfogadott erkölcsi, kulturális vagy vallási értékektől függ, de 
egyéb külső tényezők (például a korrupció elterjedtsége, a kenőpénz nagysága) is 
befolyásolhatják. Tehát ha korrupttá válik, akkor

U2 = U[p(f + к -  b) + (1 -  pXf + к) -  M(k)]

várható haszonra tesz szert.
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Ha Ui > U2, vagyis ha

U [f+ М (0)] > U[p(f ■+ к -  b) +  ( 1 -  pXf + к) -  M(k)], 

akkor a megbízott várhatóan tisztességes marad.

Ellenkező esetben viszont, vagyis ha Ui < U2, azaz ha

U[/4 M(0)] < U[p(f + к -  b) + (1 -  p)(f + k) -  M(k)], 

akkor a megbízott várhatóan korrupttá válik.

A korrupt megbízott -  miközben személyes előnyökre tesz szert -  költségeket ró a 
megbízóra, mivel tevékenysége negatív külső gazdasági hatásokkal jár, amelyek 
csökkentése időt és erőforrásokat emészt fel. A megbízó célja az, hogy a megbízot
tat optimális mértékű produktív és optimális mértékű improduktív -  azaz korrupt -  
tevékenység elvégzésére ösztönözze. A megbízó alapvető problémája abból az in
formációs aszimmetriából fakad, amely kettőjük kapcsolatának inherens jellemzője. 
A megbízó -  különösen a korrupció melegágyaként ismert közszférában -  lényege
sen kevesebb információval rendelkezik a megbízott tevékenységéről, pontosabban 
annak produktív vagy improduktív jellegéről. A megbízott abban érdekelt, hogy 
megbízóját félrevezesse, vagy legalábbis megnehezítse korrupt viselkedésének fel
derítését. Ha a megbízott korrupt, akkor ezt nehéz, pontosabban költséges kideríte
ni. A megbízónak tehát hiányos tudása alapján kell meghatározni a megbízott java
dalmazását és szankcionálását. Dönthet úgy, hogy alaposabban informálódik és 
jobban ellenőrzi a megbízott tevékenységét, de ennek költségét neki kell viselnie. 
Mindebből következik, hogy tipikus esetben -  mivel a racionális megbízó szintén 
mérlegeli cselekvési lehetőségeinek várható költségét és hasznát -  valószínűleg van 
olyan pont, ahol a korrupció kiküszöbölésének várható költsége meghaladja várható 
hasznát, vagyis tipikus esetben a korrupció egyensúlyi („optimális”) mértéke na
gyobb nullánál2

Vegyünk egy függvényt, amely adott társadalomban (vagy szervezetben) előfor
duló korrupt tevékenységek mértéke (elteijedtsége) és a korrupt tevékenységek tár
sadalmi határköltsége között teremt kapcsolatot. Tipikus esetben a korrupció első 
előfordulásai alacsony társadalmi költségekkel járnak, azonban a korrupció terjedé
sével az újabb és újabb esetek növekvő ütemben emelik a társadalmi költségeket. 
Ezt mutatja az 1. ábrán a korrupció társadalmi költsége és mértéke közti kapcsolatot 
kifejező, növekvő ütemben emelkedő függvénygörbe. Ugyanakkor a korrupció 
csökkentésének költségei ellenkezőleg alakulnak. Ha csak néhány megvesztegetési 
eset fordul elő, felderítésük magas költségekkel jár. Ha viszont a korrupció széles 
körben elterjedt, akkor az egyes esetek felderítésének és kiküszöbölésének költségei 
relatíve kisebbek. Ebből következik, hogy a korrupció kiküszöbölésének társadalmi
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határköltsége és a korrupció mértéke közti kapcsolatot negatív meredekségű függ
vénygörbével írhatjuk le

1. ábra
A korrupció egyensúlyi mértéke (Forrás: Klitgaard 1988:26)

Elteijedtség

A két függvénygörbe metszéspontja (q*) adja meg a korrupció egyensúlyi mértékét, 
vagyis azt a pontot, ahol a korrupció társadalmi határköltsége és a korrupció csök
kentésének társadalmi határköltsége megegyezik. Ha a korrupció mértéke nagyobb 
q*-nál, akkor a korrupció csökkentésének költsége kisebb, mint a korrupció költsé
ge. Ha viszont a korrupció mértéke kisebb q*-nál, akkor a korrupció csökkentésé
nek költsége nagyobb, mint a korrupció költsége. Tehát tisztán ökonómiai megfon
tolások alapján nem érdemes csökkenteni a korrupciót akkor, ha mértéke kisebb az 
optimálisnál. A költségfüggvények természetesen sokféle alakot ölthetnek, és felvá
zolásuk részletes empirikus adatokat igényel. A gondolatmenet lényegén azonban a 
függvények pontos alakja nem sokat változtat: a korrupció egyensúlyi mértéke tipi
kus esetben nagyobb, mint nulla.

A kenőpénz elfogadását -  mint az részben a megbízott döntésének elemzésekor 
tárgyalt U[f + M(0)] > Ulp(f + к -  b) + (1 -  p)( f+ k) -  M(k)] egyenlőtlenségből 
következik -  több tényező befolyásolja. A szóban forgó tényezőket megragadó vál
tozók két fő típusa: (1) a megbízott költség/haszon kalkulációjára vonatkozó 
mikrováltozók; (2) a döntés környezetére vonatkozó makrováltozók. Ezek közül a 
döntéselméleti modellek többnyire a következőket emelik ki: (1) a közszféra és a 
magánszféra közti jövedelemkülönbség, a lebukás valószínűsége, a lebukás esetén 
várható büntetés nagysága és a kenőpénz nagysága; (2) a korrupció elterjedtsége, a 
társadalom morális állapota és a politikai intézményrendszer típusa. A fenti mo
dellből mindezek alapján az alábbi empirikus hipotéziseket vezethetjük le:

-  Minél kisebb a jövedelemkülönbség a közszféra és a magánszféra között (az 
utóbbi javára), annál valószínűbb, hogy a közhivatalnokok kenőpénzt fogadnak el.
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-  Minél kisebb a lebukás valószínűsége, annál valószínűbb, hogy a közhivatal
nokok kenőpénzt fogadnak el.

-  Minél nagyobb a lebukás esetén várható büntetés, annál valószínűbb, hogy a 
közhivatalnokok kenőpénzt fogadnak el.4

-  Minél nagyobb a kenőpénz, annál valószínűbb, hogy a közhivatalnokok kenő
pénzt fogadnak el.

-  Minél elteijedtebb a korrupció, annál valószínűbb, hogy a közhivatalnokok ke
nőpénzt fogadnak el. És így tovább.

A modern politikai gazdaságtan bővelkedik a korrupció elméleti modelljeiben, s 
az ezekből levezethető -  néha intuícióinknak (sőt egymásnak is) ellentmondó -  
hipotézisekben. Az efféle hipotézisek ellenőrzését ugyanakkor nagyban nehezíti a 
megbízható adatok hiánya. A kevés empirikus elemzés közül talán érdemes ki
emelni Goel és Rich munkáját (1989). A szerzők empirikus adatokra támaszkodva 
megerősítették, hogy a lebukás nagyobb valószínűsége és a szigorúbb büntetés 
csökkenti, míg az alacsony jövedelem és a magas munkanélküliségi ráta növeli a 
korrupció esélyét.

Jegyzetek

1 Lásd például Banfeld 1975; Dudley-Montmarquette 1987; Klitgaard 1988: 69-73; Kurer 
1993. A korrupció másfajta ökonómiai ihletésű modelljéhez lásd például Lui 1985; 
Rasmusen-Ramseyer 1993; Rose-Ackerman 1975.

2
Hasonló módon lehet elemezni a megbízó és a kliens kapcsolatát. A megbízó célja itt szin
tén az, hogy optimális mértékű korrumpálásra ösztönözze a klienst egy olyan helyzetben, 
amelyet szintén az aszimmetrikus informáltság jellemez. A megbízónak itt is költséges el
lenőrizni a kliens viselkedését és itt is költséges információt gyűjteni róla: várhatóan itt is 
lesz egy olyan pont, ahol a megbízónak a korrumpálás további csökkentésének határköltsé
ge meghaladja a korrumpálás további csökkentésének határhasznát.

Ennek oka lehet például az, hogy a korrupció terjedése a hatékonyság egyre nagyobb mér
tékű romlását, egyre elviselhetetlenebb fokú jövedelem- és hatalom-újraelosztást eredmé
nyez, illetve az, hogy a korrupciót tiltó társadalmi normák erodálódása szintén felgyorsul
hat a korrupció általánossá válásával.

4
A bűnözés mértéke és a büntetés szigorúsága közti összefüggés a probléma játékelméleti 
megfogalmazása esetén másképpen alakul. Ha a bűnelkövetést a bűnözők és a bűnüldözők 
közti stratégiai helyzetként konceptualizáljuk, akkor a szóban forgó hipotézis így fest: a 
racionális bűnöző döntését egyensúlyi helyzetben nem befolyásolja a várható büntetés 
nagysága. Ennek bizonyításához lásd: Tsebelis 1990. A korrupcióval kapcsolatban fejt ki 
hasonló játékelméleti érveket: Cadot 1987.
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Czinder Gabriella

MAURICE GODELIER: L'ÉNIGME DU DON 
Fayard, 1996.

Godelier, a kortárs francia antropológia egyik kiemelkedő alakja Mauss (1923-24) 
ajándékozásról szóló írásának tanulmányozása során került először szembe az 
ajándék rejtélyével és problémájával. Mauss gazdaságantropológiai, az archaikus 
társadalmak látszatra spontán, valójában azonban kötelező jelleggel zajló csere
rendszerét bemutató alapműve és Lévi-Strauss (1950) strukturalista kritikája elsőd
leges anyagot jelentettek Godelier számára a probléma mibenlétére vonatkozó el
képzeléseinek kialakításakor. Mint könyve bevezetőjében is olvashatjuk, e találko
zás eredményeként változtak meg életpályáját illető tervei, és tolódott el érdeklődé
sének iránya a filozófiától elsősorban az antropológia felé. Antropológusként nyílt 
alkalma először arra, hogy az ajándékozás értelmezésében elmélyedjen, és ideje 
nagy részét antropológiai kutatómunkával töltse Melanéziában, majd Új-Guinea 
területén. Az ajándékozott tárgy „szellemét”, a hau fogalmát középpontba állító 
magyarázatból kiindulva, s egyben a strukturalista magyarázatot megkérdőjelezve 
jut el a szerző annak felismeréséhez, hogy az ajándékozás, a javak körforgásának az 
a módja, amely alapvetően különbözik az érdekkel vezérelt cserétől, újfajta, bizo
nyos dolgok elidegeníthetetlen jellegére koncentráló megközelítést kíván. Olyan 
megközelítést, amely kulcsot adhat még a modern világunkban is fellelhető ajándé
kozás rejtélyének megfejtéséhez.

Szembesülve azokkal a kérdésekkel, amelyek az archaikus és modern cserefor
mák kontextusának összehasonlításából adódnak, Godelier érdeklődését elsősorban 
a piacgazdaságban felmerülő problémák és ellentmondások keltik fel. A modern 
nyugati társadalmak sajátos paradoxonát abban látja, hogy a gazdaság az indivi
duumok kirekesztettségének legfőbb okozója, amely azonban nemcsak a gazdasági 
életből, hanem a társadalom egészéből zár ki egyéneket, a társadalomra bízva visz- 
szafogadásukat. S ekkor léphet közbe az állam, hogy újraalakítsa társadalmunkat, 
hogy korrigálja ezeket a hibákat. Márpedig az állam nem tud ennek a feladatnak 
tökéletesen megfelelni, így az ajándékozás jelensége különböző formákban -  első
sorban az emberek közötti szolidaritás egy gesztusában -  újra felbukkanni látszik. 
Természetesen modernizálódva, a média eszközeit felhasználva, személytelenül. S 
egészen távol a Mauss által körülírt, szociáldemokrata értékekkel bíró atmoszférá
tól.

Az ajándékról szóló híres esszé és Lévi-Strauss strukturalista interpretációja ha
tására Godelier két jelentős elképzeléssel kezdett hozzá a baruya törzs ajándékozási 
rendszerének tanulmányozásához, amely a tárgyalásra kerülő probléma vázát szol
gáltatja. Egyrészt az az elgondolás foglalkoztatta, miszerint az ajándék nemcsak
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arra ad lehetőséget, hogy osztozkodjunk, hanem hatalomért is versenyezhetünk 
vele, mint a potlatch rivalitást feltételező rendszerében. Másrészt a társadalom lé
nyegére utaló alapvető strukturális összefüggések késztették a szerzőt vizsgálódásra. 
Ebben a megközelítésben a társadalom alapja a csere, a társadalmat a csereformák 
különböző kombinációja alkotja. A csere folyamatába kerülő ajándék így lehet 
tárgy, rituális tánc, név, emberi lény, nők és gyerekek is akár.

Azok a jelenségek azonban, amelyeket a baruya törzsnél, Új-Guinea területén ta
pasztalt a francia antropológus, megváltoztatták az ajándékozás lényegéről alkotott 
fontosabb elképzeléseinek nagy részét. Első elgondolásaival ellentétben -  a 
Trobriand-szigetek közösségeit tanulmányozó Annette Weiner (1992) álláspontjá
val egyetértve -  az ajándékozás és csere tárgyává nem váló, féltve őrzött és szent 
jellegű dolgokra irányult figyelme, amelyek a társadalom számára kiindulási alapul 
szolgálnak és amelyek a politikai hatalom, a fennálló társadalmi rend legitimációját 
biztosítják.

Godelier elsősorban azt ismeri fel, hogy a társadalomban -  modern társadal
munkban is -  léteznek olyan dolgok, amelyeket nem cserélnek, amelyek nem alku 
tárgyai. Az ajándék és viszontajándékozás, a csere nem tölti ki a társadalmi szféra 
egészét, és a társadalmi lét nem egyszerűsödik az emberek közötti lehetséges csere
formák összegére. A csere szükségességéből és univerzális jellegéből kiindulva nem 
érthetjük meg a társadalom működését, eredetének egyedüli alapja -  Lévi-Strauss 
strukturalizmusával ellentétben tehát -  nem is a szellem tudatalatti struktúráiban, a 
szimbolizálás képességében, a szimbolikában (symbolique) keresendő. A csere szfé
rája mellett létezik egy másik szféra, olyan terület, amely a csere, a rivalitás, a re
ciprocitás körforgásának folyamatába nem kerülő, elidegeníthetetlen dolgokból áll 
össze. Godelier egyúttal azt is leszögezi, hogy a „társadalmi” (social) nem egyszerű 
mellérendelése vagy éppen összegzése ezen két területnek. A társadalom a két szfé
ra egyesítésével születik, de egyben különbözőségük, kiegészítő szerepük és relatív 
autonómiájuk megőrzése által tartható csak fenn.

A szimbolika, a formális struktúra elsőbbségét, dominanciáját és az emberi tár
sadalom szimbolikus eredetét hangsúlyozó elmélettel szemben Godelier tehát egy 
másfajta perspektívát hangsúlyoz: az emberi szellem tudatalatti struktúráinak mű
ködése mellett létezik valami más is, ami az ember tudati viselkedésének fejlődéseit 
és átalakulásait magyarázza. A szimbolizálás képessége mellett a tartalommal bíró 
„képzetes dolgok” (imaginaire) jelentőségét és döntő szerepét is felismeri. Ezúton 
mutatkoznak meg leginkább azok a tényezők, amelyek meghatározzák az emberek
nek a társadalmukat behálózó kapcsolatokról, egymáshoz fűződő viszonyaikról ki
alakult elképzeléseit. A képzetes dolgok az emberek közötti konkrét kapcsolatokban 
öltenek testet, következésképpen ezek is a társadalmi valóság részét alkotják. 
Godelier kiemeli, hogy az ember társadalmi létét kizárólag e kettős szemléletből 
kiindulva érthetjük meg.

Az ajándék problémáját, a dolgok elidegeníthetetlen jellegét tanulmányozva 
Godelier számára nem kétséges, hogy a képzetes, szükségképpen tartalommal bíró
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dolgokból születnek a hiedelmek, egyszersmind a szent és a profán közötti megkü
lönböztetés is, a vallás, a mágia világa. Ennek a világnak az a kettős hit áll a kö
zéppontjában, hogy léteznek láthatatlan, a világegyetem működési rendje fölött 
uralkodó erők, amelyek mitológiáit a közösségek megjelenítik, és amelyekre az em
ber áldozatok segítségével befolyást gyakorolhat. Ilyen társadalomban a kapcsolatok 
hálózatát elsősorban személyközi kötelékek alkotják. Az ajándékcsere a társadalmi 
kapcsolatok tartalmát és formáját egyszerre fejezi ki, a társadalmi kapcsolatok 
együttesének egyszerre eszköze és szimbóluma. Godelier szerint a valóság olyan 
metamorfózisát tapasztalhatjuk, amelynek során nem az emberek viselkednek egy
mással szemben, vagy éppen hatnak egymásra, hanem a dolgokban lakozó erők, 
szellemek hozzák őket mozgásba. Ez pedig nem csak egy merőben szimbolikus vi
lágot takar. Valójában sokkal inkább a „képzetes reprezentációk” (représentations 
imaginaires) világa az, amely ezáltal megmutatkozik.

Godelier egy konkrét társadalom vizsgálata és empirikus megfigyelései alapján 
fejti ki könyvének terjedelmes középső részében az ajándékozás újfajta megközelíté
sét. Kutatási területként a baruya törzs potlatch nélküli társadalmát választva tárja 
fel a hatalom, a politika jellegzetes összefüggésrendszerét, amely bizonyos szent 
tárgyak használata és birtoklása körül szerveződik. A közösségben fellelhető tár
gyak három kategóriáját különbözteti meg Godelier: egyrészt léteznek ezek a féltve 
őrzött, elidegeníthetetlen szent tárgyak, másrészt találkozhatunk olyan 
„értéktárgyakkal” (objets précieux), amelyek ajándékként is szolgálnak, használatra 
is átadhatók, mégis elidegeníthetetlen jellegűek, azaz a tulajdonosi jog nem válto
zik, és végül a harmadik csoportot az értékmérőként, egyfajta pénzként funkcionáló 
dolgok alkotják. Jóllehet -  mint azt a harmadik tárgycsoport, adott esetben a só is 
jól mutatja -  a baruya törzs ismeri az adás-vétel fogalmát, és a kategóriák sem 
mindig jelentkeznek teljesen tisztán, mégis a szent dolgok alkotják a társadalom 
kulcsfontosságú szféráját, mert bennük testesül meg a természetfölötti erőktől szár
mazó titkos és örökölhető tudás, a hatalom. A társadalom ilyen jellegű logikája pe
dig kizár mindenfajta hatalomszerzésért folyó, ajándékozás formájában zajló ver
sengést, rivalitást.

Felismerve, hogy a hatalom végső forrását a szent tárgyak jelentik, tanulmányo
zásukra nagy figyelmet fordított terepkutatásai során Godelier. Megfigyelése szerint 
a baruya közösség legrejtélyesebb és legfontosabb szent tárgyai a férfivá válás szer
tartásának alkalmával használt, különféle csontokat és köveket tartalmazó csoma
gok: a kwaimatniék. Külső megjelenésük vagy formájuk alapján nem lehet követ
keztetni funkciójukra, tartalmukat csak a törzs legnagyobb hatalommal bíró tagjai -  
kizárólag férfiak -  ismerhetik. Mibenlétüket a törzs többi tagja, nők és gyermekek 
számára teljes homály fedi.

Kutatómunkája során egy kivételes alkalommal Godelier szemtanúja lehetett -  
természetesen csak a szertartás passzív szemlélőjeként -  a kwaimatnié felbontásá
nak. Ennek során megállapíthatta, hogy e szent tárgyban, amely a férfiak nők feletti 
uralmát juttatja kifejezésre, valójában a nők hatalmát és erejét reprezentáló dolgok
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rejtőznek. A kwaimatnié párban létezik, s a női kwaimatnié az, amelyik a hatalma
sabb. Mint azt a baruya közösség mítoszai is megmagyarázzák, a férfiaknak hozzá 
kell illeszteniük saját hatalmukhoz a női képességeket, hogy magasabbrendűekké 
váljanak. Ezáltal kizárják a nőket a politikai hatalom gyakorlásából, és az egész 
társadalmat ők reprezentálják. De mivel a női hatalom elidegeníthetetlen, ezért a 
férfiak csak használati jogot nyerhetnek felette, amit kizárólag erőszakos úton tud
nak megőrizni. A nők elleni erőszak állandó megújítására van tehát szükség ahhoz, 
hogy a társadalmat a férfiak irányíthassák. Minderre már Annette Weiner antropo
lógiai munkássága is felhívta a szerző figyelmét.

Más szempontból kiindulva Godelier azt is megfigyelhette a kwaimatnié elemzé
se során, hogy a klánok közötti egyenlőtlen elosztása is hierarchikus viszonyokat, 
politikai jelentést takar. Gondolatait összefoglalva rámutat arra, hogy a rokonsági 
kötelékeknél magasabb rangú társadalmi rendet jelent a férfiak kollektív szolidari
tása, illetve a törzs egészének politikai és ideológiai egysége. Magyarázata szerint e 
szent tárgyak, mielőtt még jelekké és szimbólumokká válnának, olyan dolgokat 
jelentenek a törzs tagjai számára, amelyekben szellem lakozik, és ennek következ
tében hatalommal bírnak. Ezek a szent tárgyak reprezentálják a láthatatlant, a be- 
mutathatatlant. Itt is a képzetes, tartalommal bíró dolog az, amely felette áll a 
szimbolikának, és nem fordítva.

A baruya nép tanulmányozása nyomán kirajzolódott kép alapján Godelier azt az 
aspektust emeli ki, miszerint az uralkodó társadalmi rend nyilvánvalónak, legitim
nek, az egyetlen lehetséges rendnek tűnik. Felismeri, hogy a hierarchikus relációk 
csak a dolgok eredetéhez fűződő kötelékek által létezhetnek legitimként. A társa
dalmi rend evidenciája csak akkor mutatkozik meg teljesen, ha ezeket a kapcsolato
kat az emberi világon túlról, természetfölötti erőktől, egy szent és éppen ezért moz
dulatlan rendből származtathatják. Az eredet alappá válik, a szent területéhez tarto
zóvá, amit a mítoszok rendkívüli szerepe is jól mutat. A szent dolog (sacré) által -  
melyre már az ajándékozás tárgyában lakozó és viszontajándékozásra kényszerítő 
különleges mágikus erő, a Mauss-féle „bennszülött” magyarázat is utal -  ahhoz a 
szélsőséges ponthoz juthatunk el, ahol a társadalom reprodukciójához szükséges 
„homályosság” (opacité) már megvalósult, ahol a társadalom fenntartásához szük
séges „tudatlanság” (méconnaissance) már elfogadott. Godelier számára nem két
séges, hogy a szent dolgok valósítják meg a képzelt és a reális szintézisét, melyek az 
ember társadalmi létezését alkotják. S mindezt anélkül, hogy valaha is tartalomtól 
megfosztott puszta szimbólumokká vagy egyszerű tárgyakká redukálódnának.

Ellentétben Durkheimmel, aki a politikát radikálisan elválasztotta a vallás terüle
tétől, Godelier a szent jelleget a hatalom fogalmával társítja, amennyiben az erede
tekhez való viszony bizonyos fajtáját látja benne. Mindezt olyan keretnek tekinti, 
melyben a fennálló társadalmi kapcsolatok konfrontálódhatnak azzal a renddel, 
amelynek uralkodnia kellene a világban. A szent dolgok, tárgyak által minősül egy 
társadalmi rend legitimnek vagy elfogadhatatlannak. Ez az eljárás egyúttal szellemi 
eljárás is, amely a gondolkodás tudatos és tudatalatti részét egyaránt mobilizálja. A
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társadalmat az emberek teremtik, azonban a valóság nagy részének nincsenek tuda
tában. Olyan dolgokkal találják szembe magukat, amelyeknek nevük, erejük, ha
talmuk van, amelyek egyaránt megszokottak és idegenek. Az emberek 
„kettéválnak”, de nem ismerik fel ezt a kettősséget. Godelier szerint a lényeges te
hát az, hogy a szent dolgok mögött a fennálló társadalmi rendszer különféle rítu
sokban testet öltő mitologikus-kozmologikus igazolása rejtőzik. Minden úgy törté
nik, mintha e legitim társadalmak fennmaradását veszélyeztetné az a felismerés, 
hogy az emberek a társadalom alakítói. A szent jelleg akkor jelenik meg, amikor 
eltűnik az emberből valami. Ezáltal a társadalmi kapcsolatokat, valami lényegeset 
megmentve tartalmukból, homályossá, rejtetté teszi. A társadalomnak pedig ahhoz, 
hogy létrejöjjön és reprodukálódjon, éppen erre a homályosságra, illúziókra és elfoj- 
tottságra van szüksége.

A szent jelleget hangsúlyozó elemzésből kiindulva Godelier arra a következte
tésre jut, hogy minden emberi társadalmat az elidegeníthető és elidegeníthetetlen 
dolgok két különböző, de egymást kiegészítő területe alkotja. Mindig van valami a 
csere és ajándék szféráján túl, mindenfajta hatalom tartalmaz, magában foglal bi
zonyos képzetes dolgokat, amelyek szükségesek kialakulásához, fejlődéséhez és 
átalakulásához. A társadalom számára ezek a dolgok jelentik a szükséges szilárd 
alapokat, s teremtik meg a megfelelő „homályosságot”, átláthatatlanságot ahhoz, 
hogy mindaz, aminek alapján a társadalmi rend, struktúra kialakult, fennmaradjon 
és reprodukálódjon. A társadalomtudományok feladatát Godelier éppen ezért abban 
látja, hogy ezt felismerve és ebből kiindulva próbálják meg a társadalmak különbö
zőségét, a különféle kultúrák jellegzetességeit feltárni és megmagyarázni.

A modern nyugati társadalmakat vizsgálva, ahol főként a személytelen, szerző
dés jellegű, anonim piaci kapcsolatok dominálnak, látszólag minden csere tárgyát 
képezi -  legalábbis könyvének utolsó részében Godelier így fogalmaz. A piacgazda
ság azt a benyomást kelti, hogy az emberek vehetnek és eladhatnak bármit, szá
mukra minden lehetőség biztosított. A társadalmi és fizikai létezés szükséges felté
teleiként a pénz és a profit alkotják e rendszer magvát, hiányuk ugyanakkor a tár
sadalmi egyenlőtlenségek és elfojtott társadalmi problémák forrása. A modem gaz
daság pedig olyan politikai rendszerrel párosul, amely az emberi szabadságjogokat 
egyenlően biztosítja mindenki számára. Következésképpen az egyének nem lehet
nek adás-vétel tárgyai, jóllehet mint szereplők nap mint nap belekerülnek a piac- 
gazdaság folyamatainak körforgásába. Helyzetük tehát kettős. Egyrészt a piacgaz
daságban elfoglalt státus alapján az egyének helyzete egyenlőtlennek tekinthető, 
másfelől a demokratikus állam keretében, ami a politikai szférát illeti, a jogok általi 
egyenlőség biztosított.

Godelier végső célja az, hogy az ajándékok, az elidegeníthetetlen dolgok szerepét 
jelen társadalmunkban is megfejtse. A vallás azonban már egyéni dimenzióvá vált, 
szent tárgyak birtoklása sem juttat hatalomhoz. Ugyanakkor pénz által sem szerez
hetünk közvetlenül politikai hatalmat, mivel a pénzhasználat kiterjesztésének bizo
nyos jogi korlátái vannak. A könyv jelentőségét éppen az adja, hogy a kérdésre vá
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laszt keresve Godelier még a laikus társadalmakban is lényegi összefüggést fedez 
fel a politikai hatalom és aközött, ami szent jelleggel felruházott. Jóllehet a hatalom 
már nem az istenektől, hanem az alkotmányt létrehozó emberektől származik, mo
dern világunkban is találhatók olyan dolgok, amelyek nem képezik adás-vétel tár
gyát, olyan jelenségek, amelyeknek nem az anyagi gazdagság az alapja, és ennek 
következtében piaci logikával nem magyarázhatók. Éppen az alkotmány, az emberi, 
személyi jogok képezik azt a területet, amely mindenki számára azonosan elérhető, 
az elidegeníthetetlen szférát az elidegeníthető, cserélhető javakkal szemben.

Godelier eszmefuttatása tehát nem kevésbé releváns abban a kontextusban, 
amely modern társadalmunkra jellemző. Értelmezésének újdonsága tulajdonképpen 
abban áll, hogy a szent jelleg szerepének felismerésén túl olyan hasonlóságot vél 
felfedezni az archaikus és modern társadalmak között, amely mindkét esetben az 
ajándékcsere rejtélyének megoldásán szolgál. Az analógia lényege az, hogy a poli
tika vette át a vallás szerepét, az alkotmány pedig sok tekintetben megfelel annak, 
amit a szent tárgyak jelentettek az archaikus társadalmak közösségei számára. S bár 
az ajándékozás szerepe nem szűnt meg, egyre szűkebb területre koncentrálódik, és 
már nem szükséges a személytelenné váló társadalmi kapcsolatok létrejöttéhez, a 
modem társadalom reprodukálásához. Az emberek személyes ügyévé vált, szinte 
csak a szolidaritás egyik bástyájaként él tovább. De távolról sem azonosan a Mauss 
által körülírt archaikus ajándékkal, amelynek világában élték meg a közösségek a 
társadalmi kapcsolataikat éppúgy, mint a tekintélyt, a törvényeket, a hierarchiát, a 
gazdagságot, a hatalmat, az elnyomást.
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Csontos, László

Max Weber on the Methodological Foundations 
of Economic Theory

In the present essay I want to provide an explication or national reconstruction of 
Max Weber's early views on the methodological foundations of economic theory. As 
a by-product of the analysis, I hope to be able to show that there is a continuity 
between Weber's not yet fully formed ideas about the scope and method of 
economics and his more mature methodological position. My aim is almost purely 
analytical: I'm not going to discuss in detail the historical and intellectual context 
in which Weber first formulated his methodological creed, and I don't intend to 
reconstruct or deconstruct the common themes underlying the era's methodological 
debates (including the different stages of the famous Methodenstreit).

By presenting a rational reconstruction of Weber's ideas, I want to demonstrate 
that a better understanding of his methodological legacy is not only important in its 
own right but is also essential to a proper interpretation of the methodological 
groundwork of the social sciences. Although the technique of rational 
reconstruction can not (and does not) offer a unique and preclusive interpretation of 
the ideas to be explicated, it may contribute to creating the conditions for a rational 
discussion of alternative point of views.

Kovách, Imre

Post-socialism and Embourgeoisement

In the 70s and 80s one of the decisive models of Hungarian sociology was 
embourgeoisement. There is a dual tradition of the analysis of embourgeoisement: 
one concentrates more on class analysis, while the other is more interested in the 
complexity of social processes. The disputes on embourgeoisement have brought a 
consensus in the beginning of the decade only in so far as that it was expedient to 
analyse embourgeoisement together with its adjustment in several dimensions, 
namely to the micro environment, of the groups of society to the macro 
environment and to the relations of the market economy and also in the changes of 
the economic and social structure. There were four such fields to which practically 
all the participants of the dispute have attributed significance: enterprise and the 
transformation of economic mentality and the related social changes, 
individualisation, becoming a citizen and autonomy, the spread of the 'bourgeois'
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forms of lifestyle and mentality. The paper undertakes to analyse the processes of 
embourgeoisement of the post-socialist Hungarian society in these four fields, 
studying in detail the topics of the economic elite and bourgeoisie, the middle 
strata and small enterprises, rural embourgeoisement, autonomy and citizenship, 
individualisation and mentality.

Szabó, Máté

Protest Culture in Hungary after the Regime Change: 
the Results of the Analysis of the Press (1989-1995)

The author analysed as a member of an international research group the protest 
events after 1989 in the Hungarian press. The study is based on the Hungarian part 
of the survey, which included German Democratic Republic, Poland, and Slovakia 
too. Protest events, as strikes, demonstrations, blockades, all forms of public 
mobilizations for specific sociopolitical targets by not fully institutionalized ways 
were documented in the full volumes of the leading three Hungarian dailies 
(Magyar Nemzet, Népszabadság, Magyar Hírlap) and in two weeklies (168 óra, 
HVG) in the periode of 1989-1995 for dailies, and 1989-1994 for the weeklies. 
Frequency, method, duration, goals, aims, effectivity of the protests in Hungary 
were analyzed based upon the press documentation. The generally non-violent 
character of post-communist protest culture was stated, and a shift from political to 
economic, from symbolic to instrumental character of the protests from 1989 to 
1995. Among protesting organizations, the role of the parties is diminishing, and 
the role of trade-unions and of other non governmental organizations is stabilized 
or growing in the investigated periode according the press data.

Bozsonyi, Károly

Principles of Invariance in the Theory of Sociology 
and in Empirical Research

In the present paper I intend to survey the most wide-spread models applied in 
contextual analysis, and tackle those methodological problems which emerge 
during their application. First, I will group the applied models on the basis of their 
mathematical properties, according to the views occuring in the literature and 
proposed by me. On the basis of a novel classiftcatory viewpoint, I will present a 
model, which is significantly different from the previous classical model, and I will 
discuss its theoretical as well as its empirical characteristics.
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In the case of group-compositional models a novel classificatory viewpoint based 
on the invariancy-properties of the models were introduced. Accordingly, an 
alternative model was defined. Compared to the classical solutions, it has 
advantageous theoretical (coding-proof) and empirical (models devoid differential 
sensitivity can be completely specified even in the case of aggregate data) 
characteristics.

Medgyesi, Márton

Changes of Attitudes Related to Inequalities of Earning During 
the Course of Systemic Change

As a result of the evolution of market economy income differences have 
significantly grown in Hungary in the 90s. The process raises the issue how 
opinions and attitudes related to income inequalities have changed during that 
period. The paper analyses these issues with the help of regression analysis of 
representative samples from 1987 and 1992. The analysis shows that the attitude is 
most explained by the extent of inequality sensed, but it shows relationship to the 
respondent's income, qualifications, expectations and relative deprivation, and also 
to the person's ideological attitude. In relation to the changes of attitude it is 
demonstrated that, after the influence of complex elements is excluded, the 
respondents show less of an equalising attitude.
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