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TANULMÁNYOK

Tardos Róbert

SZOCIOLÓGIAI VÁLASZKÍSÉRLETEK 
A MIKRO-MAKRO PROBLÉMÁRA*

Bevezető megjegyzések

A mikro-m akro probléma valójában a szociológia kezdeteitől jelen van az elméleti
metodológiai diskurzusban, még ha explicit formában csak a legutóbbi néhány évti
zedben került is a középpontba. A diszciplína nagykorúsodásának jele, hogy e 
szemléleti kérdés az elmúlt időszakban élénk tisztázó, identitásképző viták gerjesz
tőjévé vált (hasonlóképp, mint korábban a „Methodenstreit”, vagy a pozitivizmus
vita a társadalomtudományok „idősebb” ágazataiban). Bár -  erre még visszatérek -  
korántsem állítható, hogy a szociológia egyéb megközelítésbeli választóvonalai má
sodlagosnak tekinthetők, kétségtelen, hogy ez a dimenzió szinte valamennyi kur
rens metodológiai dilemma tematizálására alkalmas. Talán ennek is tulajdonitható 
divattémává válása a közelmúlt vitáiban.

Éppen a téma szerteágazó voltából következik, hogy egy paper erejéig rendkívül 
nehéz akár érintőleg is átfogni a kérdéskör valamennyi fontosabb vetületét. Jóma
gam azért sem törekedhetem erre, mivel korábban -  a debreceni szekció-előadásra 
való felkérés előtt -  inkább csak specifikus metszetből, a kapcsolathálózati elemzés 
oldaláról foglalkoztam a témával. Nem vitás, személyes érdeklődésem is vezet, 
amikor előtérbe helyezem a kontextuális-többszintű és a strukturális (network-) 
elemzés szempontjait, és amikor az egymással versengő paradigmákat Peter Blau

* A tanulmány a Magyar Szociológiai Társaság 1997. évi debreceni közgyűlésének elméleti
elmélettörténeti szekciójára készült előadás átdolgozott változata. Gondolatébresztő meg
jegyzéseikért köszönettel tartozom Adamik Máriának, Angelusz Róbertnek, Kuczi Tibor
nak, Némedi Dénesnek, Róbert Péternek, Somlai Péternek és Szántó Zoltánnak. Bár a fel
vetett problémák egy része komplikáltabb annál, hogy tárgyalásukra jelen keretek közt 
komolyabban vállalkozhatnék (ahogyan abban sem vagyok biztos, hogy más kérdésekre 
adott válaszaim kielégítik-e vitapartnereimet), kétségtelen, hogy az elhangzott érvek, 
megfontolások rányomták bélyegüket a mostani változatra.
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makroszociológiai megközelítését kiemelve kívánom megvilágítani (még ha eddigi 
empirikus orientációm nem is rendelne kifejezetten a mikro/makro-páros utóbbi 
tagjához).

A kérdéskörhöz való közeledésem módja eleve kizár néhány lehetséges -  és 
gyakran elhangzó -  kérdésfelvetést. Kerülni igyekszem például a filozófia határ- 
mezsgyéjéhez tartozó olyan vitatémákat, m int a mikro- vagy makró-szint elsődle
gességéről való ontológiai fejtegetések. (Amellett, hogy ez a kérdés nem témám, 
bizonyos értelemben terméketlennek is tartom: úgy vélem, a prioritás kérdésére 
általában véve nem adható válasz; konkrét problémától, szituációtól függően más
más típusú meghatározottságról beszélhetünk.)

A téma szokásos szociológiai kezelésmódjai közül is némiképp szubjektiven kí
vánok szelektálni. A kérdéskör irodalmát számba véve, a m ikro-m akro probléma 
vetületei közt legalább három nagyobb vonulat különíthető el: 1. az elemzési szin
tek kérdése (a mikro- vagy makroszintnek tulajdonított -  individualisztikus vagy 
holisztikus/kollektivisztikus -  hangsúllyal, ahol az utóbbi a kontextus, a kollektív 
vagy globális tulajdonságok kiemelt kezelésére utal, a „такго ’’-entitás méretétől 
többé-kevésbé függetlenül); 2. a csoportméret kérdése, az ennek megfelelő ágazati 
megkülönböztetéssel (mikro- és makroentitások, mikro- és makroszociológia);1 3. a 
szintek közti kapcsolat, az átmenet kérdése (elméleti alapállástól függően a m ikro- 
makro vagy m akro-m ikro átmenet hangsúlyával). Ha nem is vegytisztán elkülönít
ve, e tanulmányban elsősorban az első két vetülettel kívánok foglalkozni. A későb
biekben még kitérek azokra a -  főként gyakorlati -  megfontolásokra, melyek alap
ján  a szintek közti átmenet kérdését valamelyest zárójelbe tehetőnek gondolom, 
még ha a témakör irodalmában kétségkívül kiemelt hangsúlyhoz jutott is.‘

Nem vállalkozhatom továbbá a kérdéskör elmélettörténeti hétterének, az egy
mással szemben álló irányzatoknak, a mikro-makro-kapocs elméleti konstrukcióján 
munkálkodó szerzőknek még csak megközelítőleg teljes számbavételére sem. Ebben 
a vonatkozásban az érdeklődők számára jó  áttekintést nyújtanak Alexander és szer
zőtársai (1987), Eisenstadt-Helle (1985) szimpóziumkötetei, illetve Alexander 
(1988), Collins (1988), Ritzer (1991) feldolgozásai. Az elmélettörténeti háttér -  
nagyon vázlatos -  áttekintésekor a probléma explicit megfogalmazódásának főbb 
motívumait veszem elsőként számba, majd a mikro- és makromegközelítések para
digmaszem értelmezésére teszek kísérletet. Bizonyos csomópontokra Peter Blau 
elmúlt két évtizedbeli munkásságán keresztül kívánok rávilágítani, majd az elmúlt 
időszakból néhány olyan módszertani fejleményt veszek sorra, amelyek a kérdéskör 
elméleti vonatkozásaiban is termékenyítőek lehetnek. Az elméleti-módszertani hát
tér felvázolása után a m ikro-makro hangsúlyeltolódásokhoz a társadalomtörténeti 
kontextus felől térek vissza. Végül a kérdéskör néhány metodológiai dilemmájával, 
a módszertani individualizmus kérdésével, valamint a többszintű elemzés általános 
érvényesítésének és a szintek közti átmenet megragadásának „nagy-elméleti” igé
nyével, az ilyen igények realizálhatóságával foglalkozom. Saját álláspontomat 
nagyrészt ez utóbbi pontok kapcsán fejtem ki.
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Közvetlen háttér: a probléma története, a fogalompár értelmezése

A szociológia klasszikus elméletei -  éppen mivel szociológiaként tételezték magu
kat, és diszciplináris sajátszerűségüket többé-kevésbé határozottan kifejezésre kí
vánták juttatni -  alapjában véve makroterminusokkal dolgoztak. A századfordulótól 
a társadalomkutatás amerikai talajon létrejött mikromegközelítései (Cooley és má
sok nyomán) inkább szociálpszichológiaként azonosították magukat. Új helyzetet 
teremtett a szociológia második világháború utáni felfutása és az extenzív fejlődést 
követő belső differenciálódás. A m ikro-m akro probléma tudatosulásában elsősor
ban azok a mikroelméletek játszottak kezdeményező szerepet, amelyek az ötvenes 
évek domináns szociológiai paradigmájával, a mind absztraktabbá vált parsonsi 
normatív strukturális-fúnkcionalista iskolával szemben léptek fel. A mikro- 
hangsúlyú kritikák másik célpontja a módszertan fölötti uralmat ekkoriban átvevő, 
reprezentatív m intán alapuló survey-megközelítés volt, melynek makro-statisztikai 
megoszlásokra, korrelációkra irányuló szemléletét (Mills kifejezésével) „absztrakt 
empiricizmusban”, a véleményképződés folyamatainak csoport- (illetve biográfiai) 
kontextusától való elvonatkoztatásban marasztalták el.

Persze nehéz egy kalap alá venni ebből az időszakból a homansi viselkedés
központú, objektivisztikus pszicho-szociológiát, a Blumer és mások nyomán tért 
hódító interpretatív jellegű szimbolikus interakcionizmust, vagy a hatvanas évektől 
előtérbe kerülő, különösen erős szubjektív hangsúlyú fenomenológiai szociológiát, 
etnometodológiát, illetve az elmúlt egy-két évtized sikerirányzatává vált, ismét ob
jektív irányba orientálódó racionális választás elméletét. Kétségkívül közös azonban 
bennük az erős dezaggregációs hangsúly, az az alapelv, hogy -  ha nem is feltétlenül 
a vizsgálat tárgyát -  a magyarázat szintjét felülről lefelé kell tolni a bizonytalan 
körvonalú, kétes koherenciájú és felfogásukban önálló ideológiával nem rendelkező 
nagyobb kollektívumoktól a csoport, illetve az egyén felé. Ugyancsak közös voná
suk a cselekvés-szempont elmúlt évtizedekben előtérbe kerülése a -  strukturális
funkcionalizmus elmerevedett rendszerfelfogása nyomán rossz hírbe került -  
strukturális megközelítésekkel szemben.

Az elmélettörténeti háttér fontos eleme volt a szóban forgó időszakban a „nagy- 
elméletekkel” szemben felerősödött szkepszis. Ez akkor is kisugárzott a makró- 
szemléletre, ha valódi azonosságról nincs szó. Ez utóbbi igénye elvben nem megy 
azon túl, hogy az egyénen vagy mikro-csoporton felüli szinte(ke)t valóságosan léte
zőként kezelje, s a szóban forgó „magasabb” szintek önálló összefüggésrendszerét 
tételezze, a strukturális és az intézményes mozzanatok erőteljes hangsúlyával. Ko
rántsem szükségszerű tehát osztoznia a „nagy-elméletek” minden szintet, minden 
vonatkozást átfogni kívánó ambíciójával.

A szóban forgó szkepszis azonban nemcsak „a nagy-elméletekkel”, hanem a ke
vésbé megfogható, bizonytalan körvonalú kollektív fogalmakkal operáló makro
szintű megközelítésekkel szemben is megmutatkozott. A pragmatikusan orientált
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am erikai szociológiában amúgy is volt hajlandóság a kézzelfoghatóbb problémák 
előnyben részesítésére, a közvetlenül belátható szituációk, átélhető motívumok ki
emelésére. „Hozzuk vissza az embereket!” -  adták ki a jelszót még a hatvanas 
években, és valóban ez vált uralkodó tendenciává a következő évtizedekben.3

Ha a mikro-szemléletű kritikák fő árama nem utolsósorban a strukturális megkö
zelítések mechanisztikus vonásaira fókuszálta ellenvetéseit, a makromegkö- 
zelítések új hulláma a hetvenes évektől ugyanakkor éppen újszerű struktúramodell- 
jeinek köszönhette megújult vitalitását (sőt vehette át a kezdeményezést is a m ikro- 
makro konfrontáció újabb etapjaiban). A cselekvés mozgásterének intézményes- 
kapcsolathálózati feltételeire összpontosító „strukturális autonómia”-elméletre 
(Búrt) például aligha érvényes már az a statikus jelleg és merev determinizmus, 
mely az ellentétes térfélről érkező kritikákban gyakran jelent meg fontos vádpont
ként. De a strukturális differenciálódás Blau-féle paraméterei is akkora távolságra 
vannak a fúnkcionalista rendszerelmélet hagyományos elemeitől, hogy aligha al
kalmazhatók rájuk a mikroszemléletű ellenvetések szokásos sémái. Igaz, e struktu
rális innovációk még nagyon is forrásban vannak ahhoz, hogy a kritikák számára 
stabil célpontot jelenthessenek.

Az áramlatok és ellenáramlatok nyomában a szintetizáló törekvések is egyre 
erőteljesebben jelentkeztek a hetvenes-nyolcvanas évektől. A m ikro-makro prob
lém a felvetése, és még inkább a mikro-makro „kapocs”, „átmenet”, „a szakadék 
áthidalásának” törekvései nagyrészt ennek a vonulatnak a jegyében jelentek meg. A 
fent említett kötetek, monográfiák szerkesztői, szerzői -  akár a mikro-, akár a mak- 
ro-oldalról érkeztek -  is jórészt a redukcionizmussal szemben léptek fel.

A szintetizáló kísérletek talán legfontosabb hozadéka a fogalmak tisztázásában, 
pontosításában történő előrelépés. A mikro-m akro probléma vetületeinek sokrétű
ségéről már szó esett, de maguknak az alapfogalmaknak is meglehetősen tág az 
értelmezési köre. Ritzer (1991) kétdimenziós sémája, amely a mikroszkópikus- 
makroszkópikus elemzési szint szemléletmód-párosa mellett az objektív-szubjektív 
tengelyt különbözteti meg, nem utolsósorban azért érdemel figyelmet, mivel felszí
nes megközelítésben hajlamosak lehetnénk a makro-oldalt az objektív, a mikro-t a 
szubjektív hangsúllyal azonosítani. Valójában a kulturális-normatív megközelítések 
többnyire szubjektivisztikus makro-, ezzel szemben a viselkedés- (döntés-, válasz
tás-) központú irányzatok (akár a homansi, akár a rational choice-változatban) 
nagyrészt objektív jellegű mikro-elméletek. A megközelítési vetületek ezzel többé- 
kevésbé egybeeső tipológiáját dolgozta ki Alexander, aki a kérdéskör kapcsán egy
szerre hangsúlyozza a „cselekvés” és a „rend” dimenzióját -  az előbbinél az 
individualisztikus vagy kollektivisztikus megközelítést, az utóbbinál a 
(mechanikus-)objektív, illetve a reflexív-interpretatív szemléletmódot különböztetve 
meg.

A fogalmak további difiúzitásának forrása maga a mikro és a makro tartalmának 
fizikai értelmezhetősége. Collins (1988) a szokásosan használt térbeli mellett az 
időbeli vonatkoztatás hasonló jelentőségére mutat rá. A mikro-m akro aspektusok
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térbeli megkülönböztetése a személyes interakciótól a nagyobb aggregációkig terje
dő társadalmi entitásokat, az időbeli tengely a szituatív elemektől a hosszú távú 
folyamatokig nyúló kontinuumot fogja át. Ez utóbbi mozzanat a vitákban nemegy
szer háttérbe szorul, noha a par excellence makromegközelítések nem utolsósorban 
a hosszú folyamatoknak tulajdonítanak kitüntetett jelentőséget.

Jóllehet inkább csak a metodológiai kiindulású szerzők foglalkoznak e kérdéssel 
kiemelten, Robinson (1950) óta valójában a tévkövetkeztetés témája kulcspozíciót 
foglal el a szóban forgó kérdéskörben. Az eredeti megfogalmazás szerint az ökoló
giai tévkövetkeztetés (tehát a makro-jellegű, tipikusan település vagy régiószintű 
adatokból származó aggregát jellemzőkből az individuális szintre való indokolatlan 
következtetés) elkerülése állt középpontban4, későbbi szerzők (így Scheuch 1974; 
Alker 1974) ugyanakkor az ellenkező veszélyre: a miliőhatás kiiktatásával az 
individualisztikus tévkövetkeztetés lehetőségére hívta fel a figyelmet. Esser (1993) 
újabban a magyarázatot egy szinten tartó metodológiai torzításoknak már három 
típusáról beszél: a kollektivisztikus és a pszichologisztikus mellett -  Luhmannra 
utalva - ,  a cselekvést cselekvésből levezető, autopoietisztikus tévkövetkeztetést is 
megkülönböztetezve.

Néhány szó erejéig meg kell állnunk annál a kérdésnél, vajon általában véve ele- 
gendő-e a mikro- és a makró-szintek figyelembevétele, vagy a mezoszintet is figye
lembe kell vennünk. Ha a nagy- és a kiscsoportok megkülönböztetése szempontjá
ból, konkrét entitások alapján közelítünk a kérdéskörhöz, e megfontolás feltétlenül 
figyelmet érdemel. Viszont ha csupán megközelítési szempontból, konkrét cso
portméretek tételezése nélkül foglalkozunk e kérdéskörrel -  amikor tehát a „mikro” 
és a „makro” inkább relációs, mint méretkategóriák (tehát különböző viszonylatban 
ugyanaz az entitás egyszerre lehet makro és mikro) - ,  a közbülső szint beiktatásá
nak nincs indoka.

A fentiek után meg kell kísérelnem összefoglaló sémát felvázolni a makro- és a 
mikroirányzat tartalmáról, legalábbis az általam értelmezett formában. Már az ed
digiekből is kitűnhetett, hogy sokdimenziós fogalomszindrómáról van szó. E vonat
kozások nem feltétlenül alkotnak egymással konzisztens rendszert, de megítélésem 
szerint valamennyiük árnyalja a fogalompár értelmezési körét. A séma bizonyára 
sok leegyszerűsítést tartalmaz -  esetenként szerintem sem egyértelmű a besorolás (a 
sémához fűzött jegyzetek néhol utalnak a lehetséges aggályokra). Ha másra esetleg 
nem is, további tisztázó viták generálására, remélem, alkalmas lehet e sommás át
tekintés.
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Mikro Makro

a vizsgált 
jelenségek

egyén, (kis)csoport, 
viselkedés, interakció

társadalom, intézmények, 
pozíciók, társadalmi viszonylat 

(hálózati) struktúrák

kiemelt elemzési vetület cselekvés, folyamat struktúra (hosszú folyamatok)

központi kategóriák motívum, szándék, 
döntés, szituáció

rendszer, korlát (kényszer), 
kulturális (szimbolikus) 

környezet

metodológiai
alapállás(ok)

módszertani indi
vidualizmus5

institucionalizmus, funkciona
lizmus, strukturalizmus6

határdiszciplínák7 (szociálpszichológia,
közgazdaságtan

történelem, jog

jellegzetes
elméletek

szimbolikus interakcio
nizmus, Homans-Blau- 

Emerson-féle csereelmélet, 
ego-központú kapcso
lathálózati elemzés, 
szituációs logikai 
cselekvéselemzés, 

racionális döntés elméle

strukturális funkcionalizmus 
osztályelemzés, 

strukturális (pozicionális) 
network-elemzés, 

Blau-féle differenciációs 
elmélet

jellegzetes
módszerek

kvalitatív technikák, 
esettanulmány, intenzív 

inteijútechnikák, 
etnometodológiai elemzés

survey-technikák8, 
makro-, területi statisztikák, 
kvantitatív történeti elemzés, 

kulturális indikátor- (szimbolikus
környezet) elemzés

A fenti séma mindenesetre ismét alkalmat ad annak jelzésére, hogy sem a mikro-, 
sem a makró-irány nem implikál egységes elméleti irányzatot, hiszen olyan -  na
gyon eltérő -  teoretikus vonulatokat egyesítenek meghatározott szempontból, mint 
például a szimbolikus interakcionizmus és a racionális döntés (választás) elmélete 
az egyik, a strukturális funkcionalizmus és az osztályelemzés a másik oldalon. Va
lójában az általában egy cimke alá sorolt irányzatok -  mint például a kapcsolathá
lózati elemzés -  is szétválhatnak a két irány alapján, attól függően, hogy művelőik 
inkább a személyes miliőt, s annak az egyéni viselkedésre gyakorolt befolyását, 
vagy inkább a strukturális összefüggések, a pozicionális jellemzők alakulását he
lyezik középpontba.
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Peter Blau és a szintek problémája; Blau és Coleman vitája

A nagy vonásokkal felvázolt elmélettörténeti háttérből egy részlet kiemelése, Peter 
Blau életműve újabb állomásainak felvillantása nemcsak a makromegközelítés 
markáns reprezentánsát állítja előtérbe, hanem éles fényt vet a mikro-makro prob
léma egyes csomópontjaira is. Az explicit mikro-makro problémában a makroszo- 
ciológiai oldalról megfogalmazott eddigi -  valójában nem nagy számú -  válaszkí
sérletek közül az egyik legpregnánsabb a „késői” Blau strukturális elmélete. Lénye
ges itt a pályafutás korszakhatáraira való utalás. Bár a kontextuális mozzanat, a 
környezet szerepe Blau munkásságának egészén végigvonul, az ötvenes-hatvanas 
években készült nagyhatású szervezetszociológiai és csere-(tranzakció-)szociológiai 
munkáiban -  sőt bizonyos értelemben a Duncannel írt mobilitás-szociológiai9 
alapművében is -  a mikromegközelítés dominált. Ehhez képest határozott fordula
tot jelentett a hetvenes évektől a strukturális elemzés, a makroszociológiai hangsú
lyok egyre határozottabb előtérbe kerülése10. E váltás alighanem előreszaladt a 
mainstream-szemléletmódok jellegzetes pozícióihoz képest. Míg az ötvenes
hatvanas évek „mikro-orientáltabb” Blau-ja mára lassan klasszikussá vált, a hetve
nes-nyolcvanas évekből való, inkább makrostrukturális jellegű munkáinak (főleg a 
Crosscutting Social Circles, 1984) recepciója mindmáig jóval szórványosabb.11

A Blau-féle strukturális elmélet közvetlen előzményei között a Columbia- 
iskolának a kontextuális megközelítésre és a többszintű elemzésre irányuló kezde
ményezései említhetők, de későbbi szálként fontos ösztönzést jelentett a kapcsolat
hálózati elemzés pozicionális irányzata is, ezen belül a Harrison White-féle 
harvardi iskola képviselői közül mindenekelőtt Breiger és Búrt munkái.

Breiger jelentős elméleti innovációinak egyike -  Símmel nyomán -  a személyek 
és csoportok duális struktúrájának feltárása (Breiger 1974). A személyek közti kap
csolathálózati viszonyok egyszerre a  konkrét egyének közti relációk és a személyek 
mint meghatározott csoportok képviselői közti pozicionális összeköttetések. Sőt -  
egy-egy egyén többszörös csoporttagságából következően -  egyetlen személy is 
strukturális kapcsolatot teremt különböző csoportok között. (Ez a gondolat aztán 
hangsúlyos szerephez jutott a strukturális elemzés különböző irányzataiban, így a 
testüleü összefonódások elemzésénél, s nem utolsósorban a Breiger által művelt 
mobilitási, foglalkozásiosztály-elemzési megközelítésben is.)

Búrt olyan kulcsfogalmak kidolgozásában jeleskedett, mint a strukturális ekviva
lencia (s ennek révén a közvetlen kapcsolatokon alapuló relációs-kohéziós megkö
zelítéssel szemben az összstruktúrán belüli hely hasonlóságán alapuló pozíciós 
megközelítés megkülönböztetése), vagy a már hangsúlyosan említett strukturális 
autonómia-koncepció (Búrt 1982). Fontos -  bár eddig csak részben kiaknázott -  
kezdeményezése a többszörös személyes pozíción alapuló kvázi network-elemzés 
technikájának elvi kidolgozása. Noha Blau az előbbi szerzők által kultivált network
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típusú strukturális megközelítést kifejezetten nem alkalmazta, szemléleti befolyásuk 
kétségkívül tetten érhető munkássága elmúlt két évtizedének hangsúlyaiban.

Ha magát a fogalmat nem  is ő vezette be, az emergens (a részek, egyének tulaj
donságain, viszonyain alapuló, de a létrejövő kollektív/globális vonások alapján 
azoktól részben függetlenedő) tulajdonságok központi szerepet játszanak Blau 
struktúrafelfogásában. Strukturális differenciációs elmélete olyan paraméterekre 
épül, amelyek egyike sem vezethető le közvetlenül az egyéni tulajdonságokból. Blau 
(1989) e tekintetben annyira következetes, hogy -  másokkal ellentétben -  egy-egy 
népesség középjellemzőit, különböző mutatók szerinti átlagos értékeit nem sorolja a 
strukturális paraméterek közé.

M íg a network-megközelítés képviselőinél a kapcsolati viszonylatok jellege -  
relációs vagy pozíciós szerkezete -  képezi a strukturális elemzés alapelemeit, Blau 
sajátos felfogása emergens tulajdonságokként a következő ismérveket emeli ki:12

-  csoportméret (illetve az egymással interakcióban lévő csoportok relatív mére
te),

-  a kollektív entitás összetételi tulajdonságai: 1. a heterogenitás a nominális és 2. 
az egyenlőtlenség a graduális tagolódás tekintetében,

-  az interszekció/konszolidáció mint a -  nominális vagy graduális -  különböző
ségek különböző válfajainak egymást keresztező vagy éppen összekapcsolódó, egy
mást erősítő jellege.

Bár -  mint még visszatérek rá -  Blau szkeptikus nézeteket fejt ki a különböző 
szintek összekapcsolásának szintetizáló törekvéseivel kapcsolatban, strukturális 
megközelítésének empirikus alapművében (Blau-Schwartz 1984) a több szintet 
szimultán kezelő elemzés páratlanul széles spektrumú példáját mutatja be. Az 
Egyesült Államok 125 nagyvárosának adatai alapján azt vizsgálja, hogyan befolyá
solják e települési entitások fent említett strukturális paraméterei a társadalmi
társas interakció -  a konkrét vizsgálati téma esetében a házasságkötések -  feltétel- 
rendszerét. Az elemzés egységei közt egyaránt fellelhetőek az egyének (mint bizo
nyos társadalmi pozíciók, csoporttagságok hordozói), a diádok (lévén a házassági 
kapcsolat a vizsgálat közvetlen szubsztantív témája), a makro-csoportok (a vizsgálat 
eredményei alapján mindenekelőtt az etnikai-faji kollektívumok) és a csoportközi 
viszonyok, az ökológiai aggregátumok (a vizsgált 125 nagyváros népessége), és 
végül a makrotársadalmi szerveződés szintje (olyan kérdésekkel például, mint a 
társadalmi integráció, a pluralitás és a mobilitás összefüggései).

Blau strukturális paraméterei közül a csoportméret, valamint a heterogenitás és 
egyenlőtlenség mutatói aránylag nagyobb érdeklődést keltettek, kevesebben rezonál- 
tak viszont az interszekciós-konszolidációs vetület különleges jelentőségére a cso
portközi és a makroszerveződési szinteken. Blau ezzel kapcsolatban különösen fi
gyelmet érdemlő eredményekhez jutott. Lássunk néhány példát (amelyek egyúttal 
tartalmi betekintést is nyújtanak Blau kiemelt témaköreibe). Elsőként e strukturális 
jellemzők és a társadalmi mobilitás első látásra paradox összefüggéseit említhetjük. 
A dimenziók erős átmetszése, az interszekció magas szintje (a csoportok közti nyi
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tottság fokán keresztül) a társadalmi mobilitás magas fokát eredményezi, a társa
dalmi mobilitás magasabb foka viszont (azon keresztül, hogy a mobil személyek 
bizonyos dimenziókban elfoglalt inkongruens pozícióikat tendenciaszerűen kongru
ens pozíciókkal váltják fel) az átmetsző tendenciával ellentétben erősíti a konszoli
dációt. E látszólagos ellentmondás struktúra és folyamat együttes figyelembevételé
vel oldható fel. Legalább annyire érdekes az a -  125 nagyváros településszintű 
adatainak elemzéséből kibontakozó -  kutatási megállapítás, amely a vizsgált kon
szolidációs struktúra középponti elemeként világosan a faji hovatartozást mutatta 
ki. Hozzá kell tenni, a szóban forgó eredményeket, sőt az interszekciós- 
konszolidációs mozzanat szerepét talán maguk a szerzők sem hangsúlyozták jelen
tőségének megfelelően. Ez is hozzájárulhatott olyan kritikai megfogalmazásokhoz, 
amelyek szerint Blau struktúrafelfogása nem szentel kellő figyelmet olyan kérdé
seknek, hogy valójában mely differenciálódási paraméterek a leglényegesebbek.

A hetvenes éveiben is aktív, elméletét továbbépítő Blau nemcsak a szóban forgó 
kutatás főbb megállapításait foglalta újra össze néhány éve megjelent összegző mű
vében (Structural Contexts o f Opportunities 1994), hanem Colemannel vitatkozva 
explicit módon is felveti a m ikro-m akro problémát. Coleman felfogásában (amit 
Weber Protestáns etika című munkájának vizsgálata alapján fejtett ki) a szocioló
giai elemzésnek három oksági kapcsolatot kell magába foglalnia: 1. a struktúra 
hatását az egyéni motívumokra, 2. a motívumoktól az egyéni viselkedéshez vezető 
utat, 3. az egymásra ható egyéni viselkedések visszahatását a struktúrára. Blau a 
második lépést lényegében feleslegesnek tartja, míg a harmadik lépést illetően az 
esetek többségénél a szóban forgó visszahatást oly gyengének tartja, hogy gyakor
latilag ezt is zárójelbe teszi. Ez utóbbi egyike azonak a kérdéseknek, amelyekben -  
nem sok van ilyen -  Blau érvelése számomra nem igazán meggyőző. Míg a fent 
említettek közül a második (a motívumtól az egyéni cselekvéshez átkapcsoló) moz
zanatot az esetek jó  részében magam is mellőzhetőnek tartom, a harmadik mozza
nat elhagyásával viszont elvileg nem értek egyet. Bármennyire gyenge közönséges 
esetben az egyéni szintről a struktúrára való közvetlen (vissza)hatás, ha teljességgel 
figyelmen kívül hagynánk -  a társadalmi változások egyik fő forrását iktatva ki - ,  a 
hosszabb távot tekintve könnyen statikussá válhatna az elemzés13.

Kapcsoljuk ehhez a vitapartner Coleman egyik legkésőbb kelt, Fararoval írt ösz- 
szefoglalását e kérdésről (Coleman-Fararo 1992). A szerzők sorra veszik a teljes 
értékű elméletek kritériumait, amelyek közül az első annak tételezése, hogy a vizs
gált jelenség nem az egyének, hanem társadalmi rendszerek viselkedése (legyenek 
ezek kis vagy nagy rendszerek), a második a rendszert alkotó egyének viselkedésé
nek elemzése, beleértve a) a rendszerszintű viselkedés és az egyéni viselkedés közti 
átmenetet, b) az egyéni cselekvés mozgatórugóinak pszichológiai elméletét 
(modelljét). E rövid részlet is jelzi, hogy Coleman pozíciója valójában nem is köny- 
nyen behatárolható a szóban forgó problémakörben. Az 1. pont számomra azt jelzi, 
hogy Coleman -  legalábbis pályafutásának ebben az utolsó szakaszában -  inkább 
közbülső álláspontot foglalt el mikro-makro-ügyben, minthogy egyértelműen a
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mikro-pólushoz lenne sorolható. A 2b) pont (a motívum pszichológiai modelljének 
igénye) viszont a mikro-hangsúly továbbélését jelzi Coleman felfogásában. Ha 
Blaunál egy más jellegű ellenvetést tettem, e ponton a colemani modellhez is sze
mélyes megjegyzés kívánkozik: közelebb állna hozzám, ha ezen a helyen inkább az 
egyéni cselekvés mozgatórugóinak szociológiai (vagy éppen szociológiai-kulturális) 
modelljéről beszélnénk. A szerzőpáros egyébként maga is úgy vélte, hogy a felvá
zolt hármas követelménynek a vezető elméleti orientációk egyike sem tesz eleget (a 
funkcionalizmus a 2. pontot iktatja ki egészében véve, a racionális döntés elmélete 
viszont a 2b) pontot -  mivel eleve adottként feltételezi az egyének korántsem álta
lános optimalizációs magatartását14. Különféle aggregációs jellegű elméletek, mint 
például a pánikelméletek vagy a pszichikai-ffusztrációs alapú forradalomelméletek 
pedig a 2a) pont kritérium át mellőzik).

Módszertani fejlemények

Az ötvenes-hatvanas években korántsem voltak alaptalanok a mikromegközelítések 
képviselőinek az ellenirányzattal szemben hangoztatott módszertani kifogásai. A 
survey-alapú makroelemzések gyakran valóban elszigetelt tulajdonságokat aggre- 
gáltak (habár az irányzat igazán nagyvonalú művelői, mint például Lazarsfeld, a 
módszerben rejlő korlátokon akkor is felül tudtak emelkedni). Az elmúlt néhány 
évtized módszertani fejleményei mindenesetre elhárították az akadályok egy részét 
a tartalmasabb makroelemzések megalapozása elől, és az is elmondható, hogy a 
bővülő eszköztár valamelyest megkönnyítette a többszintű elemzés felé vezető utat. 
Csodaszerek persze ma sincsenek, és például a mikro-makro átmenet kérdését az 
alábbiakban részletezendő módszertani fejlemények közül egyik sem oldja meg. (Jó 
példa erre a network-irányzat, amelynek mikro- és makro-változatai párhuzamosan 
fejlődtek ki, és integráló metodológiája még várat magára.) A módszertani innová
ciók azonban mindenesetre közelebb hozzák a különböző szinteken a komoly elmé
leti kérdések megválaszolását, sőt az egyes szintekről való elemzési eredmények 
egymásra vonatkoztatását.

E helyen nem részletezhetem az egyes fejleményét, de úgy gondolom, az alábbi 
listaszerű felsorolás is alkalmas lehet a továbblépés irányainak felvillantására.

-  a kapcsolathálózati elemzés sztenderd apparátusának fokozatos kialakulása (az 
egyéni, csoport-, esetenként makro-network-szintek párhuzamos bevonásával -  
hadd utaljunk vissza az egyének és csoportok duális struktúrájáról, illetve a több
szörös pozíciók, átfedések elemzéséről Breiger és Búrt kapcsán korábban elmondot
takra),

-  a kontextuális elemzés mint egyes változók „egyéni” és „strukturális hatásai
nak” elkülönítésére irányuló kísérlet (noha az ilyen különválasztás elvben mindig 
problematikus, esetenként mégis jó  eséllyel állapítható meg, hogy bizonyos össze
függés mögött -  például meghatározott politikai orientációk mentén az aktívabb
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vagy passzívabb választási részvétel mögött -  egyéni vagy környezeti, például a 
településmiliővel kapcsolatos motívumok állnak),

-  az emergens tulajdonságokat jellemző heterogenitási, egyenlőtlenségi és kon- 
szolidációs/interszekciós mutatók kidolgozása Blau elmélete nyomán (az e fejle
mény nyújtotta makroszociológiai lehetőségek részben még kiaknázatlanok; a nem
zetközi komparatív kutatásokkal való összekapcsolása e lehetőséget új dimenziókba 
helyezheti),

-  komparatív adatbázisok (mint az ISSP) felgyülemlése, a nemzeti elemzési szint 
bevonásának esélye,

-  a makrostatisztikák (pl. népszámlálási adatok) növekvő hozzáférhetősége (pl. 
CD-formában), település- és csoportszintű aggregációk alkalmazásának lehetősé
gével,

-  az egyéni megfigyelési egységre és a makrocsoport-szintű elemzési egységre 
épülő kutatási programok teijedése (pl. a foglalkozási osztályszerkezet vizsgálatá
nál),

-  a longitudinális kutatássorozatok (pl. GSS, Allbus) idősorainak bővülése (az 
időbeli-történeti makrokontextus növekvő mértékű kvantitatív megközelíthetőségé
vel),

-  King makro-m ikro szimulációs modellje (aggregát szintű adatbázisokból kiin
dulva individuális szintű következtetések igényével).

Mivel igen újkeletű és témánkhoz több szálon kapcsolódó módszertani nóvumról 
van szó (lásd King 1997), ez utóbbinál indokoltnak tűnik röviden megállni. Noha 
kifejezetten technikai megközelítésről van szó, ahol a tulajdonképpeni m ikro- 
makro-probléma közvetlenül egyáltalán nem merül fel, mégis olyan megoldásokat 
vetít előre, amelyek sok szempontból új dimenziókba helyezhetik a szociológia ren
delkezésére álló adatbázist, és a szociológia számára korábban szinte megközelíthe- 
tetlennek tűnő kérdésekben ígér válaszokat (például abban a történeti -  de aktuali
tását máig megőrző -  kérdésben, hogy annak idején valójában milyen társadalmi 
bázisról rekrutálódtak Németországban a nácikat hatalomra segítő szavazók). Isme
retes, hogy kialakulásának kezdetén az empirikus társadalomkutatás elsősorban 
kisebb-nagyobb területi egységeket átfogó aggregát adatokkal dolgozott, és ezt az 
előzményt váltotta fel a survey-technika elterjedése. E folyamatot -  s mindenekelőtt 
az aggregát elemzés visszaszorulását -  lényegesen felgyorsította Robinson már 
említett nagy hatású tanulmánya 1950-ből, amely elvben ugyan nem „tiltotta el” a 
kutatókat az ilyen jellegű adatok alkalmazásától, a különböző buktatók felidézésével 
a gyakorlatban mégis elbátortalanította a terület művelőit. Bár azóta sokan próbál
koztak különféle eljárásokkal, hogy révükön az ökológiai szint alapján több
kevesebb biztonsággal következethessünk az egyéni összefüggésre is, igazán meg
nyugtató megoldások még nem születtek. Gary King technikája most ezzel kecseg
tet, és a közlemények alapján az első eredmények mindenképpen biztatóak. Mivel a 
területi-statisztikai adatbázis történeti visszatekintésben szinte kimeríthetetlen, e
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technika számos kérdésben az egyéni szintre is értelmezhetően gazdagíthatja a tár
sadalomkutatás adatbázisát.15

A probléma társadalmi-politikai kontextusa: rövid kitekintés

Ha nem is részletekbe menően, a korábbiakban a mikro-m akro probléma előtérbe 
kerülésének néhány tudomány-endogén elmélettörténeti vonatkozását tekintettem 
át. Mivel a kérdés fejlődéstörténetére, lehetséges kimenetelére kétségkívül hatással 
vannak olyan exogén, társadalmi-politikai tényezők, melyek a szociológia egészé
nek jövőjét is nagyban befolyásolhatják, a befejezéshez közeledve indokolt röviden 
ezekről is szólni.

Beck és mások nyomán a szociológiai diskurzusban mára szinte közhelyszerűvé 
vált a „társadalom” , a „társadalmi” (s általában az ezekkel kapcsolatos kollektív 
képződmények) határai fokozatos elmosódásának emlegetése. Egymáshoz hasonló 
hangsúllyal, egy „külső” és egy „belső” folyamat, a globalizáció és az indivi
dualizáció tematizálódik leggyakrabban ennek kapcsán. Nem tagadható, hogy a 
fokozatos -  sőt egyre erőteljesebben előrehaladó -  globalizáció sok tekintetben „el- 
légiesíti” azokat a nemzetállami határokat, amelyekhez a hagyományos értelemben 
felfogott „társadalom” külső keretei tapadtak. Számos érv szól az individualizáció 
tézise mellett is, amely szerint a hagyományos (osztály vagy rendi jellegű) kollek- 
tívumok fokozatosan feloldódnak, „élethelyzef’csoportokká alakulnak át, amikor 
úgy tűnik fel, hogy az egyének megszabadulnak hagyományos kötöttségeik nagy 
részétől, és jóval nagyobb tér nyílik az egyéni döntések, személyes stílusválasztások 
előtt. (S e mikro-szemlélet irányába ható kontextuális tényezők sorát még egy poli
tikai jellegűvel is megtoldva: úgy tűnik, az elmúlt néhány évtized uralkodó politikai 
áramlatai, a status quo megőrzése értelmében vett konzervativizmus térhódítása 
még inkább felerősítették ezeket a folyamatokat. Ha a társadalmi oktulajdonítás 
háttérbe szorul az egyéni felelősséggel szemben a különböző társadalmi problémák 
értelmezésekor, ha nem  is közvetlenül, de ez is a mikro-szemlélet felerősödését 
vonhatta maga után.16)

E folyamatok persze nem hagyhatják érintetlenül magát a szociológia egészét 
sem, amelynek hagyományos öndefiníciója épp az érintett kollektív képződmények
hez tapad. A „társadalminak” ez a szóban forgó elmosódása, kiürülése sokak sze
mében oly mértékűnek mutatkozik, hogy már arról folyik vita: nem vesztette-e el 
egyáltalán a tárgyát, a jelentőségét a diszciplína (lásd például a német szociológu
sok és Bourdieu részvételével lefolyt vitát a Die Zeit hasábjain, illetve az erről való 
beszámolót -  Bartal 1997 -  a Szociológiai Szemle hasábjain).

Kérdés, a „társadalom”, a „társadalmi” valóban eltűnik, vagy új formákat ölt, 
amelyeket még ezután kell körvonalazni. A globalizáció következményeinek szocio
lógiai kezelése valójában nem igazán új fejlemény, egészen különböző szemléleti 
alapállásokból -  Wallersteintől Luhmannig -  „világrendszerről”, „világtársada
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lomról” már két-három évtizede sokan beszéltek, hogy messzebbre ne is menjünk 
vissza. A szupranacionális intézmények egyre növekvő szerepe kétségtelen bizonyí
ték erre, és ha a nemzetállamok szerepe csökken is, funkcióik -  más szinten -  nem 
maradnak betöltetlenül. De az új típusú intézmények, struktúraképző korporációk 
sorát hosszan lehet folytatni. Elég csak a „multik”-ra gondolnunk -  ismét csak a 
makró-struktúrák jelentőségét húzva alá. (S ha ezek az új típusú struktúrák -  eset
leg bizonyos társadalmi rétegeket is beleértve -  minden bizonnyal túlnyúlnak az 
országhatárokon, maguk az országhatárok szerepe sem írható le teljesen. Ugyanaz a 
munkaerő, ugyanaz a képzettségi szint másképp értékesül például az Európai Unión 
belül és azon kívül; de magán az Európai Unión belül sem elhanyagolhatóak az 
országok közti eltérések.17)

Néhány vitakérdés és egy-két válaszkísérlet

Mennyire tartható a szigorú értelemben vett módszertani individualizmus?

Ha nem is tökéletesen fedi le, e kérdéskör erős átfedésben áll a mikro-makro prob
lémával. Igaz, a „módszertani individualizmus” jelentését nehéz pontosan meghatá
rozni, maguk a művelői sem egységesek, sok az igen szélesen vett értelmezés. 
(Egyes képviselői nem is azonosulnak a címkével.)18 Végül is kénytelen vagyok e 
megközelítést bizonyos -  befolyásos -  s számomra kétségkívül mikro-orientációjú 
változataihoz kapcsolni.19

Mennyire tartható tehát az a törekvés, hogy akár az egyéni tulajdonságokat álta
lában (pl. Elster módjára), akár az intencionális cselekvést (mint pl. Boudonnál) 
helyezzük a szociológiai kutatás középpontjába? A fentiekkel részben már megad
tam a magam válaszát. Ha elfogadjuk, hogy a makro- (vagy csoport) szinten olyan 
emergens tulajdonságok jönnek létre, amelyek nem vezethetők vissza közvetlenül 
egyéni tulajdonságokra, nyilvánvalóan nemleges a válasz. Ugyanígy: ha elfogadjuk, 
hogy az intézmények a szociológia par excellence tárgyai közé tartoznak, s az in
tézmények olyan történeti képződmények, melyek többé-kevésbé függetlenek a 
mindenkori társadalmakat alkotó egyénektől, akkor ismét csak nemleges a vála
szunk.20

Személy szerint kiemelném a szociológia par excellence tárgyairól mondottakat. 
Ha ezektől az előfeltevésektől eltekintenénk, a szociológia valószínűleg fokozatosan 
feloldódna részben az egyéni döntések racionalitását tanulmányozó közgazdaság- 
tanban, részben a személyes motívumokat vagy a közvetlen interakciókat tanulmá
nyozó szociálpszichológiában. (Valójában nem vaklárma az a fenyegetés, amelyet 
az említett Die Zeit-vita vetett fel a szociológia esetleges talajvesztéséről.)

De induljunk ki a cselekvés, az intencionális cselekvés (vagy egyéni döntés) ol
daláról. Tekintsük annak a Max Webemek a cselekvéstipológiáját, akit a módszer
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tani individualizmus hívei általában magukhoz közel állónak tartanak. A cél- és 
értékracionális, valamint a habituális és az érzelmi-indulati jellegű társadalmi cse
lekvés közül az alternatív lehetőségek közti mérlegelő választás kritériumának csak 
a tipológia első tagja felel meg. Viszont például a mindennapi viselkedést tipikusan 
jellem ző habituális cselekvések aligha értelmezhetők a racionális választás oldalá
ról (Herbert Simon is korlátozott racionálitásról beszélt modellje kulcskategóriáját 
illetően). S ha a nem-szándékolt következmények elméletéről van szó, itt is inkább 
a nem-szándékolt következményt generáló mechanizmusok az érdekesek, mint az -  
esetleg triviális -  kiinduló egyéni szándékok.

M indez persze nem jelenti az egyéni motívumok, érdekek teljes kiiktatásának 
igényét, inkább csak azt, hogy az esetek jelentős részében nem ezek, hanem az in
tézmények, a viszonylatok, strukturális tulajdonságok, továbbá a kulturális kép
ződmények, szimbólumrendszerek képezik a szociológiai elemzés kifejezett tárgyát. 
Az egyéni szint, az egyéni motívumok bevonása sokszor felesleges (tehát ilyenkor 
többé-kevésbé biztonságosan átugorhatjuk ezt az elemzési fázist): vagy mert triviá
lis összefüggésekről lenne szó, vagy mert az egyéni cselekvések mögött meghúzódó 
motívumok, szituációk olyannyira esetlegesek, hogy egyenkénti számbavételük in
kább homályosabbá, mint tisztábbá tenné a szociológiai magyarázatot.

Természetesen léteznek a szociológiai elemzésnek olyan tárgyai, amelyeket az 
egyéni választás nagyobb mozgástere jellemez, és ahol valóban elengedhetetlen a 
személyes motívumok, a döntési szituációk elemeinek konkrét számbavétele. Mivel 
e szituációs tényezők közt az intézményes adottságok, viszonyrendszerek ekkor is 
je len  vannak, az ilyen tém ák a többszintű elemzés kifejezett terrénumára eshetnek, 
ahol a többrétű megközelítés a problémák mélyebb megragadásának fontos feltétele.

Mennyire elengedhetetlen a többszintű elemzés igényének 
általános érvényesítése?

Ahogy az előbb tulajdonképpen válaszoltam rá, általában véve ez volna az ideális 
megoldás, de a legtöbb esetben a gyakorlatban nehezen oldható meg. S nem csak 
praktikus kutatástervezési, financiális okokból: hanem mert sok esetben annyira 
szerteágazó, szinte interdiszciplináris tárgykört implikálna, melynek lefedése túl
m enne egy kutató, akár egy kutatócsoport keretein. Elfogadom azt a következtetést, 
amelyre Peter Blau pályafutásának vége felé jutott el: indokolt lehet (legalábbis 
átmenetileg) a makro- és a mikro-szint külön-külön történő elméletépítése.21 Ez 
valószínűleg a társadalomkutatásban is létrehozhat egy olyan szintek (tehát nem 
ágazatok) szerinti differenciálódást, m int amilyen a természettudomány ágazatai 
között, illetve ágazatain belül is végbement22 (amelyet aztán olyan szintéziskereső 
megközelítések, köztes ágazatok követhetnek, amilyenre a természettudományok
ban ismét számos példa van)23.
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Végső soron beszélhetünk-e valamilyen trendről, trendváltásról? Mondhatjuk-e, 
hogy ha a hatvanas-hetvenes-nyolcvanas évek inkább a mikro-irányt helyezték 
előtérbe, a nyolcvanas-kilencvenes években, s az előttünk álló egy-két évtized során 
megfordul a tendencia? Elég nehéz erre válaszolni, nem egyértelműek a fejlemé
nyek. Vegyük a kapcsolathálózati irányzatot, amelyet talán jobban át tudok tekin
teni. Önmagában egyik szinthez sem kapcsolható; lényegét illetően elvben kapcsot 
jelentene a két vonatkozás között, valójában igen jelentősek az egyes alirányzatok 
hangsúlykülönbségei. A szociometriából kinövő megközelítés vagy a személyes 
kapcsolathálózatok kutatása inkább a mikroszinthez kötődik, viszont a -  főleg a 
nyolcvanas évektől elterjedő strukturális elemzés (jellemző módon az ide sorolható 
kutatók jelentős része az irányzatot már nem is „hálózati”, hanem „strukturális 
elemzés” címkével illeti) -  inkább a makro-oldalhoz. De hasonló jelleggel értel
mezhetők a szociológia néhány más ágazatában, például a struktúra-, rétegződés-, 
illetve mobiltáskutatás terén megfigyelhető tendenciák (például az osztályelemzés 
előtérbe kerülése -  egyáltalán az osztálykategória újból „szalonképessé” válása - ,  a 
mobilitáskutatás terén az egyéni mobilitás mellett a csoportszintű, így a 
foglalkozásiosztály-mobilitás előtérbe kerülése. Lehetséges, hogy ebben a vonatko
zásban is érvényesül egyfajta ciklikusság: a szociológiai elméletek, paradigmák 
versengésében bizonyos időszakokban hol a mikro-, hol a makromegközelítések 
kerülnek előtérbe.

Magukat a m ikro-m akro vonatkozásban jelentős teoretikusokat, munkásságuk 
alakulását tekintve is tulajdonképpen nyomon követhetők egyfajta tendenciaváltás 
nyomai. Arról m ár említést tettem, hogy Peter Blau a pályája kezdetét jellemző 
mikromegközelítésből fokozatosan makroirányba tolódott el. De legfőbb vitapartne
rénél, James Colemannél is hasonló jelek fedezhetők fel pályafutása utolsó évtize
dében -  különösen ha sajátos társadalmitőke-felfogására gondolunk, amely kifeje
zetten a fogalom kollektivisztikus értelmezési vonulatához sorolható, és ahol csak 
halványan jelenik meg a szociális erőforrások egyéni birtoklásának vagy konvertá
lásának kérdése. Vagy említhetnénk Mancur Olsont, akit 1965-ös alapműve ugyan
csak a mikro-vonulathoz sorol, a nyolcvanas években megjelent kötete (A nemzetek 
felemelkedéséről és hanyatlásáról) azonban már erősen makró-színezetű. Persze az 
is lehetséges, hogy ezekben és más esetekben nem annyira trendváltásról, vagy a 
longitudinális folyamatok terminológiájában periódus-hatásról, hanem inkább élet
ciklus-hatásról van szó (magyarán az idősebb életkorral együtt járó determinisz-i- 
kusabb gondolkodásról, miszerint -  kissé poentírozva -  az öregedés biztos jele, ha 
valaki a mikro felől a determinisztikusabb makroirányzat felé tolódik el).

A paradigmák versenyében végső soron konkrét társadalmi problémákkal kap
csolatos megoldóképességük, prediktív kapacitásuk dönthet. Amint az American 
Journal o f  Sociology hasábjain nemrég lefolyt szimpózium is konstatálta, a kelet- 
közép-európai rendszerváltás előrejelzését, s a folyamat etapjait illetően, valójában 
sem a mikro-, sem a makroirányzatok nem jeleskedtek.
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Jegyzetek

1 Az előbbi két vetület megkülönböztetését hangsúlyozza Farkas 1997.

2 Amellett különösen erre a vetületre vonatkoznak a helyenként terméketlen ontológiai kér
désfeltevések kerülésére vonatkozó fenti megjegyzéseim.

3 Bár kétségkívül áttételesebb befolyásról van szó, legalább e jegyzet erejéig indokolt emlí
tést tenni arról a diszciplínán kívülről beszüremlő hatásról, amely a szociológiát -  minde
nekelőtt racionális döntés elméletén keresztül -  a közgazdaságtan felől érte. Az addig 
uralkodó keynesiánus makroökonómiai megközelítés ázsiója a hevenes évek világgazda
sági válságjelenségeinek gyenge magyarázata/előrejelzése nyomán erősen megkopott, és 
egy határozott fordulat -  a chicagói iskola élretörése -  nyomán a mikroökonómiai elméle
tek vették át a vezetést. Ez utóbbiak teoretikus eleganciája is olyan vonzerő, mely más 
diszciplínák, így a szociológia felé is kisugárzott, a logikailag levezethető egzakt cselek
vés-elemzés lehetőségét villantva fel. E tendenciákról az amerikai tapasztalatok alapján 
hangsúlyosan szól Róna-Tas (1991).

4 A hazai irodalomban Moksony (1986) foglalkozik kimerítően e kérdésekkel

5 Nem kétséges, a módszertani individualizmus számos képviselője a megközelítést makro- 
szociológiai témákra, így például az intézmények, normák kialakulására vagy a globális 
értelemben vett piac működésére is érvényesíteni kívánja. Itt ugyanakkor különösen hang
súlyozandó a megközelítésbeli és a tematikus vetület megkülönböztetése. Hogy az utóbbi 
példát, a piacok működését vegyük, nyilvánvaló, hogy csupán a közvetlen tranzakciók 
alapján nem „aggregálható fel” mikro-szintről az olyan globálisabb jelenségek alakulása, 
mint például az infláció mértéke vagy éppen a tőzsdeindexek szintje, és akár ehhez, akár 
ahhoz, számos egyéb -  intézményes, szervezeti, kulturális-szimbolikus -  tényezőt, a 
makroelemzés tipikus tárgyait kell figyelembe vennünk. (Sőt -  ahogy például Burtnek az 
ágazati, a termékárak alakulására vonatkozó, a strukturális autonómia fogalmát bevonó 
elemzései jelzik - , a konkrét piaci tranzakciók vonatkozásban is gyümölcsöző lehet a 
strukturális tényezők figyelembevétele.) E megjegyzéseim jórészt a racionális döntés elmé
letére is vonatkoznak.

6 A vetület megjelölésénél a többesszámmal kívánom érzékeltetni, hogy itt korántsem ho
mogén szemléleti irányokról van szó. A funkcionalizmus és strukturalizmus például ko
rántsem szükséges, hogy együtt jáijanak (mint ahogy számos esetben igen távol állnak is 
egymástól).

7 A határtudományok megjelölésénél nem törekedtem teljességre, az adott diszciplínák fel
tüntetésével inkább a mikro- és makromegközelítések egy-egy jellegzetes szemléleti pozí
cióját kívántam érzékeltetni. A kulturális antropológia vagy a politológia például igen kö
zel áll a szociológiában, és a velük kapcsolatban felvetődő metodológiai dilemmák is sok 
tekintetben hasonlóak. (Ha mégis felmerülne a besorolás igénye, inkább a makromegkö- 
zelítésekhez sorolnám őket közelebb.)
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8 A survey-technikáknak a makró-térfélhez sorolása bizonyára sokakban aggályt ébreszt. Itt 
mindenekelőtt a survey-felvételeknek a -  reprezentativitáson alapuló -  tipikusan nagyobb 
entitásokra irányuló jellegére gondolok, még ha többnyire személyes felvételeken alapul
nak is. El kell ismernem, hogy itt zavart okozhat a mikro-makro fogalompár (megkö
zelítés- és méret-) vetületeinek együttes szerepeltetése a sémában. Mint ahogy az is két
ségtelen, hogy az adott megközelítés kapcsán számos esetben joggal vetődik fel a 
kontextuális összefüggések mellőzése. (Az adott besorolás mellett szól ugyanakkor, hogy 
az utóbbi típusú kifogás leggyakrabban épp a mikro-térfél képviselői részéről hangzott el.)

9 A mobilitáskutatás valójában a szociológiának azok közé a területei közé tartozik, ahol 
meglehetősen nehéz a mikro-makro-dimenzió szerinti besorolás. A Blau-Duncan-féle 
alapvetés után a státusz-szerzés wiscosini iskolája inkább a mikro-vonatkozásokra kon
centrált, az európai fejlemények (így Goldthorpe és mások CASMIN-projektje) ehhez ké
pest közelebb kerültek a makroszemléletmódhoz. Hogy azonban itt sem egyszerűen ame
rikai-európai elágazásról van szó, arra Breiger újszerű -  igaz a mobilitáskutatás 
mainstream-vonalába még nem igazán adaptált -  strukturális megközelítése példa, melyet 
az említettek közül leginkább jellemez (az osztályhatárok feltárására irányuló) makró- 
hangsúly.

10 E fordulattal a Blau tiszteletére szerkesztett tanulmánykötet (Calhoun et al. 1990) több 
szerzője is -  egyetértőleg vagy sem -  kiemelten foglalkozik.

11 Legalább ennyire vonatkozik ez a hazai irodalomra. Bizonyos kivételt jelent Szántó Z. 
tanulmánya (1990) Fararo és Skvoretz (1987) -  részben Blau elméletéből strukturális ki
induló -  szintetizáló intenciója nyomán.

12 Bár az emergens tulajdonságok valóságosként elismerése általában véve a makromegkö- 
zelítések központi eleme, nem állítható, hogy a mikromegközelítésekben ez a kérdés fel 
sem merül. így a cselekvés nem szándékolt következményeinek Boudonnál (1981) hangsú
lyosan tárgyalt jelensége is egyfajta -  a személyes motívumoktól függetlenedő -  emergen- 
ciaként értelmezhető.

13 Mint még kitérek rá, másfelől akceptálom Blaunak a szintek szerinti elméletépítésre irá
nyuló igényét. E helyen csupán az összekapcsolás elvi lehetőségének teljes kiiktatásával 
szemben teszek kifogást az elemzési tárgyak meghatározott típusára vonatkozóan.

14 Coleman és Fararo -  a 2b) ponttal kapcsolatos -  itteni megjegyzésével viszont teljes mér
tékben egyetértek. Mint még utalok rá, magam is úgy vélem, hogy a cselekvés oldaláról 
kiinduló megközelítéseknek mindenekelőtt azt kell tisztázniuk -  például a weberi négyes 
tipológiából kiindulva - ,  hogy az adott szituációban milyen cselekvéstípussal van dolgunk. 
Lehetséges, hogy Colemanék erre gondoltak a motívum pszichológiai modelljéről szólva, 
és akkor a dolog lényegét illetően nem érvényes a kifogásom (bár azt erre az esetre vonat
kozóan is fenntartanám, hogy nem utolsósorban szociológiai, illetve kulturális tényezők' 
szabják meg, hogy egy adott szituációban például a célracionális vagy a habituális cselek
vésmozzanatok dominálnak).
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15 Hogy ne csak a történeti dimenzióról, hanem az új keletű kérdések közül egy aktuálisan 
felvetődőről is említést tegyünk: területi (települési vagy választókörzeti) adatokból kiin
dulva, a szóban forgó szimulációs eljárás révén olyan sokakat foglalkoztató kérdésekhez is 
közelebb juthatnánk, hogy a legutóbbi népszavazás alkalmával a „nem” szavazatok való
ban a parlamenten kívüli pártok szavazóihoz kötődtek-e elsősorban, s ha igen, milyen 
arányban.

16 Mindez korántsem jelenti a mikromegközelítéseknek a status quo-orientált gondolkodással 
való azonosítását. Bizonyos körülmények között épp a -  főként egyes interpretatív válfaja
ik által kultivált -  konstruktivista szemléletmód hathat a változások, a megkövült intéz
mények újradefiniálása irányában.

17 A szociokulturális kontextus hasonló fejleményei kapcsán a „társadalmi” -  más formák 
közt -  továbbra is alapvető jelentőségét hangsúlyozza ugyancsak Somlai, P. (1998).

18 E sokirányú interpretációs problémáról átfogóan számol be Orthmayr (1997).

19 Az adott intézmények szerepét akceptáló „institucionális individualizmust” ugyanakkor 
nem tudom igazából értelmezni.

20 Nem vitatom, sőt méltánylom ugyanakkor a metodológiai individualizmus egyes képvise
lőinek törekvését különböző makró-jelenségek megközelítésére. Ezzel kapcsolatban lásd 
ugyanakkor a kiinduló sémához fűzött 5. jegyzetemet.

21 Ez nem jelenti, hogy lebecsülném az olyan átfogó, szintetizáló törekvéseket, mint amilyet 
például a hazai társadalomkutatásban is befolyásos Bourdieu-féle habitus-elmélet impli
kál. Bár e szerzőt különösen nehéz „beskatulyázni”, alapjában homologikus jellegéből ki
indulva (Alexander tipológiáját alapul véve szerintem itt a makro-mikro kapcsolat ne
gyedik válfajáról, egy aránylag alacsony egyéni személyes szabadságfokot tételező, szub- 
jektív-interpretatív makromegközelítésről van szó), ugyanakkor ezt a teóriát sem gondo
lom a probléma végső, megnyugtató megoldásának.

22 Arról, hogy a mikro-makro átmenet, a makrotörvényeknek a mikrotörvényekből való leve- 
zethetősége a természettudományokban sem egyszerű probléma, lásd Popper 1997 (281- 
284).

23 A társadalomtudományok esetleges újrastrukturálódása kapcsán Wallerstein és szerzőtár
sai (1996) is felvetik például a mikro-makro dimenzió szerinti tagozódás elvi lehetőségét.
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Laky Teréz

A KISVÁLLALKOZÁSOK NÖVEKEDÉSÉNEK 
KORLÁTÁI*

Témaválasztásommal széles összefüggésekből ragadok ki egyetlen kérdést: az ön
foglalkoztatást, a kisvállalkozások növekedésre ösztönözhetőségét. A nagyon széles 
alapkérdés -  nézőpontunkból -  a munka világának drámaian felgyorsult változása. 
Bár a munka világa állandóan változott és változik (Pahl 1984), mégis, Európa 
most alig tud mit kezdeni az évek óta magas és tartós munkanélküliséggel, a fog
lalkoztatottak között az ún. atipikus munkák évről évre növekvő arányával, a gaz
daságok két vonatkozásban is folyamatosan változó foglalkoztatási szerkezetének 
következményeivel. Egyfelől folyamatosan nő a szolgáltatásokban foglalkoztatottak 
részaránya, és csökken a termelő ágazatokban, különösképpen a mezőgazdaságban. 
(Az Európai Unió átlaga 1995-ben: a keresők 5,3%-a dolgozott a mezőgazdaság
ban, 30,2%-a az iparban és 64,5%-a a szolgáltatásokban. A fejlettségi mutatónak is 
tekintett arányok még az Unión belül is jelentősen különböznek. A mezőgazdaság
ban foglalkoztatottak aránya az Egyesült Királyságban csupán 2,1% volt, Görögor
szágban azonban 20%. A szolgáltatásokban Hollandiában a keresők 73,7 %-a, Gö
rögországban és Portugáliában 56,4%-a dolgozott.) (Employment in Europe 1996.)

Másfelől: jórészt a szolgáltatások iránti kereslet növekedése, s a tömegtermelés
sel előállítható javak iránti kereslet csökkenése már évtizedek óta erőteljesen for
málja a gazdasági szervezetek méreteit; egyre gyarapítva a kicsik számát. Az Euró
pai Unió 16,4 millió vállalkozásából 1995-ben 15,2 millió volt a 10 fősnél kisebb 
mikrovállalkozás; 1 millió a 100 fősnél kisebb kisvállalkozás, 160 ezer az 500 fős
nél kisebb középvállalkozás és 35 ezer a nagyvállalat (The European Observatory 
for SMEs 1996).

Ezért is érthető a nemzetközi szervezetek régtől ösztönzött kis- és középvállalko
zás-fejlesztést hirdető programja; hiszen, ha a csupán egy vagy néhány főt foglal
koztató mikrovállalkozások mindegyike egyetlen további munkahelyet teremtene, 
az azonnal elviselhető szintre apasztaná az Unió 18 milliós munkanélküliségét.

A reményt táplálta, hogy 1988-1990-ben a foglalkoztatottság minden mérettar
tományban nőtt, a legnagyobb mértékben a kis- és középvállalkozásoknált. 1991-től 
a mikrovállalkozások szaporodtak, s nőtt a foglalkoztatás a kis- és középméretű 
vállalkozásokban is, miközben a nagy cégek nél csökkent. Azóta a nagy cégeknél is 
javult a helyzet (Employment in Europe 1996). A munkanélküliség azonban nem 
csökkent számottevően; bár az Egyesült Királyságban igen, s valamelyest írország-

* A tanulmány az 1996 szeptemberében Ljubljanában az egyetem 50 éves fennállása alkal
mából rendezett konferencián elhangzott előadás alapján íródott.
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ban, Spanyolországban és Finnországban, ahol azért továbbra is magas a munka- 
nélküliség rátája.

A kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő képességéhez fűzött remények is 
megcsappantak. Az OECD egyik 1996. évi helyzetértékelése már az önfoglalkozta
tás ösztönzésének szükségességét hangsúlyozta, érzékelve, hogy az 1-2 személyes 
vállalkozások szaporodnak ugyan, de az emberek jobbára csak maguknak teremtet
tek munkahelyet.

Magyarországon a fejlettebb világgazdaság szerkezetének változásaiból jószeré
vel csak néhány statisztikai hasonlóság tűnt fel.

A magyar gazdaság vállalati méretek szerinti szerkezete már csaknem azonos az 
Európai Unió országaiéval -  ezt állapította meg a kormány 1996 közepén készült 
koncepciója a kis- és középvállalkozás fejlesztésére. A különbségek -  a statisztika 
szintjén -  csekélynek tűnnek: „Az EU országok több mint 16 millió vállalkozásából 
93 százalékot képviselnek a mikrovállalkozások, 6 százalék a kisvállalkozások és 1 
százalék a középvállalkozások aránya. Nálunk ezek az arányok 97 százalék, 2,4 
százalék és 0,6 százalék, ami azt mutatja, hogy a magyar gazdaságban a vállalkozá
sok méretstruktúrája összességében közeledett az EU átlagához.” Az összehasonlí
tás két fontos különbséget jelzett: „Összetételét tekintve a kis- és közepes méretű 
vállalkozások aránya elmarad a fejlett piacgazdaságokétól, a mikrovállalkozásoké 
viszont túlságosan magas” .1 Az arányok 1996-ban sem változtak.

Az összehasonlítás -  mint minden statisztika -  természeténél fogva egyszerre 
m utat fel és rejt el lényeges információkat. Itt az összehasonlításból kirajzolódó, 
egymással szorosan összefüggő két probléma hátterét kísérelem meg megvilágítani. 
Egyfelől a kis- és középvállalkozásoknak a „mintától”, a fejlett országokban és kü
lönösen az EU-ban jellemző arányától való eltérés okait. Másfelől megkísérelem a 
realitásokkal szembesíteni azokat a reményeket (vagy inkább illúziókat), hogy a 
mikrovállalkozások növekedéséből kis-, a kisvállalkozások növekedéséből középvál
lalkozások jönnek létre, s hogy ez a növekedés elősegíti a gazdasági növekedést és 
megoldja a munkanélküliséget, egyáltalán: a kisvállalkozási szféra fejlődése a jövő
beni prosperitás záloga. S bár a példák alapvetően Magyarországról szólnak, úgy 
tűnik: a mikroszférához fűződő illúziók általánosabbak2, és valószínűleg nemcsak a 
volt szocialista országok esetében.

A kis- és közepes vállalkozások számának elégtelensége

Magyarországon a kutatók már a hetvenes-nyolcvanas években jelezték: a gazdasá
got a nagy és még nagyobb szervezetek (vállalatok, szövetkezetek) uralják, s lénye
gében hiányoznak a kis- és középméretű vállalatok. A gazdaság szervezet- 
rendszerét „fordított piramisként” jellemezték (Schweitzer 1982), amikor a kisválla
latok széles talapzata helyén a csúcs állt, a csúcs helyén viszont a nagy szervezetek 
széles tömbje. Szlovéniában lényegében ugyanezt a jelenséget nevezte el „socialist
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black hole”-nak Vahcic-Petrin (1989). A magyar összehasonlítás a dán, a szlové
niai a svéd feldolgozó ipart vette mintául, egy-egy jól működő piacgazdaságot.

A magyar összehasonlítás pontatlan volt abban, hogy az összehasonlításból ki
hagyta a mikrovállalatokat, holott a magánkisipar és a szaporodó kis társas vállal
kozások akkor m ár több mint százezer apró vállalkozást jelentettek, s az iparban 
m ár csaknem 50 ezer működött. Ennek ellenére a megállapítás igaz volt, mert a 
szocialista tervgazdálkodás -  saját érdekeinek megfelelően -  nagy és ezért köz
pontilag jól irányítható szervezeteket működtetett. A nyolcvanas évek elejétől ugyan 
a politika megpróbálta ösztönözni, hogy a nagy szervezetek önként váljanak meg 
egyes részlegeiktől, s hozzanak létre belőlük kisebb vállalatokat, de ez szinte 
semmilyen eredményre nem vezetett, hiszen a vállalatokat egyebek között éppen 
méreteik tették alkuképessé a forrásokat elosztó központi szervekkel. (Az ipari szö
vetkezetek szétbomlása kisszövetkezetekké m ár sikeresebb volt.) Egyetlen forma 
kezdett csak gyors ütemben szaporodni: az egyéni kezdeményezésen alapuló, jórészt 
egyéni kisvállalkozás.

Azóta azonban sok minden történt, ami elég alaposan megváltoztatta a gazdaság 
szervezetrendszerét.

A rendszerváltozás után a nagy állami cégek és a nagy szövetkezetek sorra hul
lottak szét a recesszió, a nagyarányú piacvesztés, a csődök és felszámolások, a tár
sasággá alakulás, a privatizálás és más okok következtében. A nagy szervezetek 
széthullásakor csupa kis- és közepes méretű vállalkozás alakult, s a külföldi beru
házók is jellegzetesen ilyen méretű cégeket hoztak létre.

Csakhogy a rendszerváltást, 1989-et követően a kis(mikro)vállalkozások olyan 
tömege jött létre, hogy hozzájuk viszonyítva megint aránytalanul kevés lett a kis- és 
közepes méretű szervezet.

Hiszen amíg a 11-300 fős kategóriában az évek során mintegy 20 ezer szervezet 
alakult (s ez sem kevés, bár mögötte zömmel a nagy szervezetek többnyire keserves 
széthullása van), addig több mint félmillióval nőtt az egyéni és a jogi személyiség 
nélküli -  jellegzetesen 2-3 fős -  társas vállalkozás.3

Bár az évről évre változó statisztikai rendszer miatt nehéz a folyamatról szám
szerűen pontos képet adni, a nagyságrendek jól érzékelhetőek (1. táblázat).
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1. táblázat
A regisztrált gazdasági szervezetek száma 1989-1996-ban

Év
december

Jogi
szem.

Százalék Nem jogi 
szem. társ.

Százalék Egyéni Százalék Együtt
(100%)

1989 13568 3,8 21 344 5,5 353 195 91,0 388107

1990 27 662 6,1 34 095 6,7 449 727 87,9 511 484

1991 50 747 8,3 52 136 8,5 510 459 83,2 613 372

1992 67 505 9,1 70 597 9,4 606 207 81,4 744 309

1993 83 535 9,7 98 036 11,2 688 843 79,1 870 414

1994 101 591 10,2 108 728 11,0 778 036 78,7 988 355*

1995 116 928 11,1 126 131 12,2 791 496 76,5 1 034 555*

1996 136 917 13,3 142 900 13,9 745 247 72,7 1 025 064*

Adatforrás: KSH évkönyvek; 1996: KSH Havi jelentés, 1997. február 
* A lakásszövetkezetek és a megszűnő gazdálkodási fonnák nélkül.

S bár a jogi személyiségű szervezetek között is vannak mikroméretűek, a legkisebb 
szervezetek jellegzetesen egyéni vagy jogi személyiség nélküli társas vállalkozások. 
A statisztika 1993-ig csak a jogi személyiségű cégek méreteit közölte; azóta azon
ban valamennyit besorolja (2. táblázat).

Az arányeltolódás a kis méretek felé egyáltalán nem a véletlen műve, hanem a 
gazdasági adottságok szükségszerű következménye. Az egyik -  meghatározó -  
adottság a tőkehiány. A hazai kis- és középvállalkozások zöme ugyanis nem új tő
kebefektetés eredményeként, hanem a széthulló állami és szövetkezeti vagyonré
szekből jött létre.

A Társasági törvény előírta az állami cégek társasággá alakulását, a recesszió 
pedig kikényszerítette részekre, számtalan kisebb egységre bomlásukat (amikor is a 
régi adósságokat megpróbálták az „üres” központra, holdingra vagy az egyik utód
vállalatra terhelni).

Az így létrejött kisebb rt.-k, kft.-k sorsa aztán változatosan alakult: egy részük 
életképesnek bizonyult és vevőre talált. Mások csődbe kerültek, felszámolásra ítél
tettek -  és esetleg így találtak vevőre. Mindenesetre az állami, szövetkezeti vagyon 
súlyos vesztesége árán szerveződtek újjá a mai kis- és középvállalatok.
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2. táblázat
A gazdasági szervezetek létszám-kategóriák szerinti megoszlása

Év
december

Létszám-kategóriák

11 fősnél 
kisebb

11-20
fó

21-50
fó

51-300
fó

300 fősnél 
nagyobb

Együtt

1989* 5105** 2 387 3 451 2617 13 568
1990* 16 465** 4 129 4 469 2 599 27 662
1991* 36 810** 6 168 5 373 2 396 50 747
1992* 52 825 6 970 5 773 1 937 67 505
1993* 39 772 28 447 7 637 6 055 1 624 83 535
1994*** 957 361 28 065 8 901 6 295 1 351 1 001 973

1995*** 1 014013 16 358 9 184 5 812 1 172 1 046 539
1996***

Működő vállalkozások

1995*** 643 085 9 664 7 584 6 077 1 483 667 893
1996*** 738 098 10 774 7 855 5 178 1 319 763 764

Adatforrás: KSH évkönyvek, KSH Havi jelentés, 1997. február 
* Csak a jogi személyiségűek 

** A 11 fősnél kisebbekkel együtt 
*** Jogi és nem jogi személyiségűek együtt

A vevők lényegében három körből kerültek ki. Egy részük jelentős állami hitelt 
igénybe vevő magyar állampolgár. (Hosszú lejáratú, kedvezményes hitelt kaptak a 
nagy belkereskedelmi cégek szétbontásakor a kereskedelmi és vendéglátó egységek 
vásárlói; néhány nagyobb termelővállalat megvásárlásához alakult konzorcium 
tagjai, és a csaknem 300, az ESOP m intájára alakult dolgozói közösség, akik a 
Munkavállalói Résztulajdonosi Program [MRP] keretében a saját cégüket vették 
meg.) A vevők másik része külföldi befektetővel társult, amikor általában a külföldi 
adta a szükséges tőkét, de legalábbis annak nagyobb felét. (Jellemző egyébként, 
hogy a vegyes tulajdonú cégek zömét a m inimálisan előírt tőkével alapították.)

Végül a cégek egy része önálló alapítású. A magyarok jellemzően kicsiket, a 
külföldi befektetők (köztük a multinacionális cégek) jellemzően középméretűeket 
alapítottak, esetenként nagyobb tőkével, de relatíve kisebb létszámmal.

Az mindenesetre ezúttal is nyilvánvalóvá vált, hogy a mikrovállalkozások tőke 
nélkül vagy nagyon szerény, családi megtakarításokból, baráti kölcsönökből össze
szedhető tőkével is létrehozhatók, ellenben a nagyobbakhoz már tőke kell -  általá-, 
ban minél nagyobb a vállalkozás, annál több.

Köztudott, hogy Magyarország az alacsonyabb nemzeti jövedelmű (szegényebb) 
országok zónájába tartozik (a Világbank adatai szerint az egy főre jutó GDP 3840 
USD volt 1994-ben; Svájcé ennek csaknem a tízszerese: 37 930 USD. A legkevésbé 
fejlett európai uniós országok, mint Írország, Spanyolország, Portugália egy főre
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jutó GDP-je is két-háromszorosa a magyarországinak). Ahol a lakosság nagyjából 
fel is éli a jövedelmét, és csak keveset tud félretenni, ott csak kis tőkével kis vállal
kozásokat lehet megalapozni -  nem is futja nagyobbra.

Azaz: ezúttal is bebizonyosodott, hogy a mikro-, a kis- és a középvállalkozások 
másként születnek; más méretű piacokon működnek és másfajta törvényszerűsé
geknek alávetve növekednek. A mikro-, a kis-, a középméretű és a nagyvállalkozá
sok külön világokat alkotnak, a kisebből a nagyobbá nagyon szűk az átjárás. A 
többség -  számos ok miatt -  ezt meg sem kísérli; nem is ambicionálja.

A következőkben ennek okait vizsgálom, a magyar tapasztalatok segítségével.

A mikrovállalkozások világa

Nincs (és valószínűleg nem is lehet) közmegegyezés abban, hogy egy-egy országban 
mekkora vállalkozásokat tekintenek „kicsinek” és „középméretűnek”, viszont elég
gé általánosan elfogadott a mikrovállalkozás meghatározása: a legfeljebb 10 főt 
foglalkoztató cégeket sorolják ide. (Az idézett EU-adatok szerint legfeljebb 9-et. 
Ennek azonban -  a magyar tapasztalatok szerint -  nincs igazán jelentősége; a több
ség ugyanis legfeljebb 2-3 fős; KSH-BKE 1994.)

Ez a minden gazdaság alapját jelentő sokmillió kisegzisztencia a méret alapján 
kerül egy statisztikai kategóriába. A méret szerinti közös halmazon belül azonban 
két részhalmazt szükséges megkülönböztetni: az önálló (jogi személyiséggel bíró) 
cégeket és az önfoglalkoztatókat, ahol nem válik el egymástól a család és az üzlet 
vagyona, bevétele, a családtagok üzleti-háztartási munkamegosztása. Az utóbbiakat 
tekinti önfoglalkoztatónak a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (1LO) definíciója.4 
A növekedési hajlandóság ugyanis egészen más azoknál, akik megtették az első 
lépéseket, és a vállalkozást elválasztották a háztartástól (ilyen a magyar mikrovál
lalkozások 13%-a), m int az önfoglalkoztatók körében. Bár ez utóbbiak között is 
vannak, akik túllépték a mikroszféra határát, sőt 1996 végén 59 nagyobb méretű 
(51-300 fős) egyéni és nem jogi személyiségű társas vállalkozás működött, az 
egyéni vállalkozások 99,6 százaléka a mikroméretűek közé tartozott, csakúgy, mint 
a több mint 111 ezer j o g i  személyiség nélküli társas vállalkozás 98,5 százaléka.5 A 
vállalkozások valamivel több mint negyedéről lehetett kimutatni, hogy a vállalko
zásba fekteti tartalékait (Czakó et al. 1995a. b).

Milyen késztetések és/vagy kényszerek bírnák rá az önfoglalkoztatókat akár csak 
arra, hogy cégszerűen működjenek? Vagy -  amiben Európa-szerte a politikusok és 
a gazdasági fellendülésben bízók reménykednek -  legalább foglalkoztatási poten
ciáljuk nőjön, akár csak úgy, hogy 1-2 főt alkalmaznak? Arról már nem is szólva, 
hogy növekedésük eredményeként átlépjenek a kis, netán a közepes vállalkozások 
világába, és így eltűnjön a „fekete lyuk” vagy -  ahogy az egyik OECD-tanulmány 
nevezte -  a középméretű vállalkozások „általános deficitje”?6
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Természetesen a válság súlyos évei, majd az azóta is tartó lassú stabilizálódás 
után némi gazdasági fellendülés többeknek jelentene késztetést.7 De a gazdasági 
helyzet általános javulása nélkül is mindig lesznek ambiciózus kisvállalkozók, akik 
többet akarnak, nagyobb forgalmat, több bevételt, létszámban is nagyobb céget, és 
lesznek olyan szakmák, tevékenységek, ahol mindezt el is érhetik.

Több tényező szól azonban az önfoglalkoztató státus megváltoztatása ellen, a 
legfontosabb az önfoglalkoztatás lényegi jellemzője: a vállalkozás és a háztartás 
egymásra épülése, egymástól függése.

A többség jó  esélyek esetén is csak annyiban kívánja üzletét fejleszteni, ameny- 
nyiben a háztartás vagyonát, bevételeit gyarapítja, hiszen az üzleti tevékenység 
alapvető célja a család megélhetésének biztosítása, lehetőleg minél jobb színvona
lon. Nem növekedésre, hanem fogyasztásra orientáltak. (Magyarországon ennek 
van alárendelve adófizetési moráljuk is, hiszen nem válik el egymástól a háztartás 
és a vállalkozás adója sem.8) A központban a háztartás áll, nem a vállalkozás.

A továbblépés korlátái

Többféle empirikus tapasztalat utal arra, hogy az önfoglalkoztatást önként vagy 
kényszerűségből választó százezrek meghatározó többsége a) vállalkozói igazolvány
nyal rendelkezik ugyan, de nem működik; b) a működők jelentős része nem fő-, 
hanem kiegészítő foglalkozásúként vagy nyugdíjasként vállalkozik; c) tömegesen 
olyan tevékenységeket végeznek, amelyekhez nem kell tőke, vagy elég a minimális 
befektetés; d) többnyire egyedül, legfeljebb családi segítséggel dolgoznak; és e) tra
dicionális életviteli mintákat követnek, amikor elsősorban nem fejlesztésre, hanem 
megélhetésre, fogyasztásra és családi felhalmozásra törekszenek.9

a) A működő vállalkozások aránya

Magyarországon tulajdonképpen minden olyan (nem mezőgazdasági) rendszeres 
tevékenységhez, amelyet nem bérért vagy fizetésért végeznek, elvileg vállalkozói 
igazolvány szükséges.10 A vállalkozói igazolványt veszi nyilvántartásba az adóható
ság és a társadalombiztosítás, és akinek igazolványa van, az a hatóságok és a sta
tisztika számára „vállalkozó”, a köznyelvben pedig, a nyolcvanas évekből örökölt 
kifejezéssel, „kisvállalkozó” .

A nyolcvanas évek megengedőbb politikai klímájában sokan próbálkoztak az 
önállóvá válással, és az egyéni vállalkozások 1980. évi 180 ezres száma 1990-re 
419 ezerre nőtt. Ehhez csatlakozott 27 500 jogi személyiség nélküli társas vállalko
zás. Számuk 1990 után évről évre 80-100 ezerrel gyarapodott; 1995-re csaknem 
elérte a 900 ezret (791 500 egyéni és 106 200 társas vállalkozás).
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M ár korábban is voltak azonban jelei annak, hogy a vállalkozások elég jelentős 
hányada nem működik, nem is azonosítható -  a köznyelv ezeket nevezte el fantom- 
vállalkozásnak.11

1996-tól a statisztika elkezdte kimutatni a működő vállalkozásokat. Az 1996 
elején nyilvánosságra került adatok szerint 1995 decemberében az egyéni vállalko
zásoknak alig több m int fele, 52,7 százaléka működött; a nem jogi személyiségű 
társas vállalkozások tömegét kitevő betéti társaságoknak pedig 79 százaléka. (A 
jogi személyiségű vállalkozások 83%-a működött.) 1996 végére az arányok némileg 
javultak: a regisztrált vállalkozások 66 százalékát tekintették működőnek.

Az addig nemzetközileg is elismert eredmény12 -  a „több mint egymillió vállal
kozás országa” -  hirtelen meggyengült, 1995 végén a működök már 600 ezret sem 
tettek ki; 1996 végén számuk mintegy 690 ezer volt. A többiek megtartották ugyan 
vállalkozói státusukat, de hivatalosan is szüneteltették működésüket, részben a 
romló kereslet, másrészt a magas adók és járulékok miatt. Persze az sem tudható, 
hogy megjelenésük a vállalkozások világában -  Foreman-Peek (1985) kifejezésével 
-  eleve a „recesszió szecskája” volt-e, vagy pedig később vesztették el a vállalko
záshoz fűzött reményeiket.

b) A főfoglalkozásúak aránya

A nyolcvanas években sokan próbálkoztak azzal, hogy előbb kiegészítő foglalkozás
ként, munkahelyük megtartása mellett, szabadidejükben értékesítsék szaktudásukat, 
vállaljanak külön munkákat -  elsősorban a szolgáltatásokban. Otthoni garázsban 
működött az autójavító műhely; villany-, víz-, gázszerelők, takarítók egyénileg vagy 
társaságokba tömörülve a postaládákba dobott kis cédulákon ajánlották szolgálta
tásaikat a környék lakóinak. A kiegészítő foglalkozású vállalkozók kedvezményesen 
adóztak, és ezt ők is méltányolták. Hasonló kedvezményben részesültek a nyugdí
jaskom  vállalkozók is, ha folytatták korábbi tevékenységüket.

A nyolcvanas évek közepén többen működtek kiegészítő foglalkozásúként, mint 
főfoglalkozásúként (1986-ban például az akkori kisiparosok 70%-a kiegészítő fog
lalkozású volt).

1988-ban, a személyijövedelem-adó bevezetése és vele az addigi kedvezmények 
elvesztése megritkította a  mellékfoglalkozásúak számát (1991-ben az egyéni vállal
kozók csupán egyharmada volt kiegészítő foglalkozású), arányuk azonban újból 
növekszik. Az adóhatósághoz 1996-ban benyújtott (1995-re vonatkozó) adóbevallá
sok szerint a kiegészítő foglalkozásúak és a nyugdíj mellett vállalkozók aránya elér
te a 44 százalékot.

A nem jogi személyiségű társas vállalkozások lényegében eleve a kiegészítő fog
lalkozásra alapultak (1991-ben a tagok 90%-a kiegészítő foglalkozású volt). 1995- 
re -  főként a munkanélküliség miatt és egyéb munkaalkalmak híján -  több a főfog-
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lalkozású tag, s mintegy 40 százalék a kiegészítő foglalkozású (az adat ugyancsak 
az 1996. évi adóbevallásokból származik).

Összességében tehát még az önfoglalkoztatóknak is csupán valamivel több mint 
a fele főfoglalkozású. A nagyarányú munkahelyvesztés és munkanélküliség ellenére 
a vállalkozásokban részt vevők több mint 40 százalékának nem a vállalkozás a 
megélhetés egyetlen vagy fő forrása; a vállalkozás kiegészítő jövedelmet hoz -  ki
nek többet, kinek kevesebbet.

Az Országos Egészségügyi Pénztár 1996-ban 276 ezer kiegészítő tevékenységet 
folytató vállalkozót regisztrált; csaknem háromnegyedük egyéni vállalkozó. Az 
adóhatóságnál feldolgozott adatok szerint a szellemi szabadfoglalkozásúak 55, az 
ipari tevékenységűek 26, a kereskedelmi, vendéglátó tevékenységűek 30 százaléka 
volt 1995-ben kiegészítő foglalkozású. Az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendel
kező szellemi szabad foglalkozásúak közül a kiegészítő foglalkozás jellemző a ter
vezők, műszaki ellenőrök (60%); az adótanácsadók, könyvelők (60%); az állatorvo
sok (63%), az orvosok (45%) és az egyéb szellemi foglalkozásúak (55%) körében. 
Esetükben a vállalkozói igazolvány a mellékjövedelmek (vagy azok egy részének) 
legalizálására szolgál, amelyek ebben a formában számolhatók el a legelőnyösebben 
(pl. a költségek levonásával). Az érintettek -  hacsak rá nem kényszerülnek -  nem is 
akarnak megválni főfoglalkozású munkahelyüktől és csak a vállalkozásból élni. Az 
ipari szakmacsoportokban ugyancsak tartós tendencia, hogy a némi tőkét (műhelyt, 
gépeket) igénylő termelő tevékenységet folytatók körében általában kisebb, a több
nyire befektetés nélkül is működni képes szolgáltatók körében pedig nagyobb a 
mellékfoglalkozásúak aránya. A könnyűiparban a vállalkozói igazolvánnyal rendel
kezők 20, a bőr-szőrmeiparban 17, a textiliparban 20, a kézműiparban 21 százaléka 
volt kiegészítő foglalkozású, viszont a műszeriparban 47, a háztartási gépszerelők 
között 41, a rádió-tv szerelők között 40 százalék, ahol a szaktudás mellé gyakran 
elég egy táskányi szerszám.

A mellékfoglalkozás jellemző a kereskedelem speciális ágában: az ügynökök 
egyébként népes táborában (1993-ban 50 ezren, 1994-ben 57 ezren, 1995-ben már 
csak 34 ezren voltak ) mintegy kétharmaduknak ez csupán kiegészítő foglalkozása.

A nem főfoglalkozású vállalkozók több százezres körében aligha várható életké
pes, növekvő vállalkozások létrejötte. Tulajdonképpen csak remélni lehet, hogy aki 
közülük főfoglalkozású lesz, sikeres piacépítése eredményeként válik azzá, nem 
pedig főmunkahelye elvesztése kényszeríti erre.

c) Önfoglalkoztatás és befektetés

A szerbiai tapasztalatokkal ellentétben, ahol, ha rosszak az elhelyezkedési esélyek, 
az emberek külföldön próbálnak meg munkát vállalni (Boföic 1995), a magyarok 
inkább munkahelyet teremtenek maguknak. Legfőbb tőkéjük a szaktudás, a képzett
ség, a gyakorlat, a régi társadalmi és munkakapcsolatok -  és többnyire minimális 
pénz.13 A tőkebefektetésről nincs ugyan adat, de néhány körülményből követkéz-
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tetni lehet legalább arra: a vállalkozóként végzett tevékenység igényel-e tőkebefek
tetést.

Az előzőekből talán már kitűnt, hogy a vállalkozások jelentős hányada -  főként a 
kiegészítő foglalkozásúak körében -  eleve külön tőkebefektetést nem  igénylő tevé
kenységekre szerveződött.

Ez azonban nem ritka a főfoglalkozásúak körében sem. A fő tevékenységi körök 
létszáma önmagában is utal erre (3. táblázat).

3. táblázat
Az egyéni vállalkozások a vállalkozás jellege szerint

Időszak 
(év, dec.)

Szellemi szabad 
foglalkozású

Kisiparos Kiskereskedő Mezőgazdasági
önálló*

Összesen

1992.»» 165 689 237 687 199 047 3 784 606 207

1993.** 193 888 242 023 241 353 11 579 688 843

1994.** 243 093 257 245 255 205 22 493 778 036

1995.** 273 453 260 511 233 775 23 757 791 496

1996.*** 103 699 182 172 154 171 20 121 460 163

Adatforrás: KSH Havi közlemények.
* A magyar adórendszer szerint a mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelem -  meghatározott 

értékhatárig -  adómentes. Csak azok adóztak -  és váltottak ki vállalkozói igazolványt akiknek az éves 
bevétele meghaladta a bruttó 2 millió, nettó 1 millió Ft-ot. Az adatok tehát a mezőgazdasági önállóknak 
csak kis -  vállalkozási igazolvánnyal rendelkező -  hányadát tartalmazzák. A KSH 1994 őszén végzett 
felmérése 51 ezer -  a gazdaságát főfoglalkozásban irányító -  gazdát regisztrált (KSH 1995).

** A regisztráltak.
*** Csak a működök.

Valamennyi tevékenységi körben lehetnek persze több-kevesebb tőkebefektetést 
igénylő szakmák. A szellemi foglalkozásúak körében például jelentős tőkét kíván 
egy fogorvosi rendelő felszerelése. Ugyanakkor a legtöbb szellemi szabadfoglalko
zás (adótanácsadás, könyvelés, műszaki ellenőrzés stb.) legfeljebb annyi többletbe
fektetést kíván -  ha nem volt meg eleve - ,  amennyi a tevékenység otthoni végzésé
hez szükséges (pl. egy személyi számítógép). Jellemző, hogy ebben a körben volt a 
legdinamikusabb az egyéni vállalkozók növekedése, akik akkor sem kockáztatnak 
tőkebefektetést, ha a tevékenységtől visszalépnek.

Kifejezetten lassú viszont a növekedés a kisiparosok körében. Közöttük is jóval 
több azonban a szolgáltató (a háztartási gépjavítóktól a takarításig), mint a termelő.

A kisipari terméket előállítók (a bőrdíszművesektől a speciális berendezéseket, 
szerelvényeket gyártókig) műhelyének berendezése többnyire ugyancsak tőkeigé
nyes. S bár az országban mindenfelé található egy-egy remekül felszerelt és gyakran 
egy élet munkájával létrehozott kis műhely, nem véletlen, hogy a kisvállalkozók 
összességén belül szerény az arányuk.
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A kiskereskedők gyűjtőfogalom sokféle tevékenységet takar, az ügynököktől, az 
utcai árusoktól a zöldségesboltokon át a vendéglőket, panziókat üzemeltetőkig; azaz 
a tőkét nem igénylő vállalkozásoktól a tetemes tőkebefektetéssel járókig. 1995-ben 
csökkent az itt vállalkozók száma; a tapasztalatok szerint elsősorban a kiegészítő 
foglalkozásúak léptek vissza. A m ár befektetett tőke azonban többnyire megtartó 
erő.

Nézőpontunkból fontos kérdés: a jelenlegi tevékenységek mekkora hányadánál 
remélhető, hogy képes és alkalmas a továbbfejlődésre, növekedésre? A tevékenysé
gek szerinti elemzés nem ad okot illúziókra.

d) A mikrovállalkozások foglalkoztatási képessége

Ebben az esetben is csak az egyéni vállalkozásokról rendelkezünk (az adóbevallá
sokból származó) adatokkal; ezek azonban térben és időben szívósan tovább élő 
trendbe illeszkednek.

Magyarországon a több mint 417 ezer működő egyéni vállalkozás 1995-ben 181 
ezer alkalmazottat (és mintegy 28 ezer bejelentett családtagot) foglalkoztatott. A 
főfoglalkozású vállalkozók háromnegyede egyedül dolgozott (a kiegészítő foglalko
zásúak 90, a nyugdíjasok 89%-a).

Egy alkalmazottat foglalkoztatott további 11 százalékuk (a kiegészítő foglalkozá
súak 6, a nyugdíjasok több mint 7%-a). Két és több főt alkalmazott a főfoglalkozá
súak mintegy 9 százaléka, a kiegészítő foglalkozásúak 4, a nyugdíjasok valamivel 
több mint 4 százaléka.

Az egyéni vállalkozók foglalkoztatási készségét századok óta azonos értékek sza
bályozzák. Magyarországon a gazdaságtörténészek feldolgozták az 1828. évi adóösz- 
szeírás adatait -  ez a kereső foglalkozás alapján adóköteleseket ölelte fel, köztük a 
kézműveseket és kereskedőket. A városi háztartások egyötödét a kézművesek adták; 
túlnyomó többségük ruházati cikkeket készített. A kézművesek -  mente-, csizma-, 
kalapkészítők, kosarasok, pékek stb. -  meghatározó többsége egyedül (családi segít
séggel) dolgozott; egy további kis hányaduk legfeljebb egy legénnyel (Bácskai 
1988).

A jellegzetesen a lokális piacon működő kisvállalkozások egykor is, most is a 
legracionálisabb foglalkoztatók. Annyit kívánnak lefedni a keresletből, amennyi 
saját kapacitásukból telik. Ha jók a növekedés esélyei, akkor is először lehetőleg a 
családon belül keresnek segítséget, az idegenek iránt bizalmatlanok. A kisiparosok 
attól tartanak, hogy alkalmazottjuk nem lesz a munkában eléggé megbízható, vagy 
hogy netán konkurenciát nevelnek maguknak. A kiskereskedők attól, hogy idegenre 
kell bízni a pénztárt, az árukészletet stb. Ez egyébként világjelenség.

Létszámbővítő hajlandóságuk talán tartós fellendülés esetén javulna, bár mindig 
azzal az erős korláttal, amit a csak önmagukban bízás támaszt.14
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e) A tradicionális életviteli minták

Az imént idézett gazdaságtörténeti munka néhány meghökkentő adalékkal szolgál a 
másfél évszázaddal korábbi és a mai kisvállalkozói réteg életvitelének, életcéljainak 
hasonlóságáról. Három megállapítást idézünk.

1. „A legjövedelmezőbb szakmákat űzők többségének sem tőkéje, sem gazdasági 
horizontja nem volt olyan, hogy bennük véljük megtalálni a gazdálkodó polgár tí
pusát” (Bácskai 1988: 91).

2. Ugyanakkor a városi lakosság középrétegét alkották; 60 százalékuknak volt 
háza, egyharmaduknak földje is, főként a család szükségleteinek megtermelésére; 
de legfőképp szőlőt kívántak venni, ami fogyasztást is, de vagyongyarapítást is je 
lentett.

3. A vállalkozás igazi sikerességét azonban bérbe adható ház megvásárlása, azaz 
a visszavonulás után is jövedelmező ingatlanvagyon birtoklása jelentette (Bácskai 
1988: 97).

A KSH 1983. évi társadalmi mobilitás vizsgálata alapján Vajda (1987) elemezte 
az akkori kisiparosok, kiskereskedők társadalmi összetételét és életkörülményeik 
néhány, statisztikailag mért mutatóját. Noha társadalmilag az akkori önállók sem 
érték el a „gazdálkodó polgár” státusát, az megállapítható volt, hogy jobb körülmé
nyek között éltek, m int a társadalom velük összehasonlítható csoportjai (a mintában 
a bérből és fizetésből élő városi keresők); nagyobb lakásokban -  többnyire saját 
házban -  laktak; többségüknek volt valamelyes mezőgazdasági művelésű földje. A 
vizsgálat nem terjedt ki a célokra, de ebben a körben akkor is, ma is nyíltan vallott 
legfőbb cél a vagyongyűjtés; a szebb, nagyobb lakás, lehetőleg jó  helyen épített 
(nem egyszer luxus kivitelű) saját ház, a jobb (majd még jobb) márkájú kocsi; a 
külföldi utazások, a gyerekeknek jobb iskola -  egyáltalán, a jobban élő rétegek élet- 
színvonalára emelkedés. A konkrét tevékenység ennek eszköze; gazdasági erőfeszí
téseiket a társadalmi sikeresség motiválja.

Ugyanez a törekvés azonban szabályozza gazdasági akcióikat is: csak annyit 
fektetnek be -  ha van miből amennyi nem veszélyezteti a családi felemelkedés 
éppen elérni vágyott célját; óvatosak és nem kockáztatnak, mert mindig a család az 
első, és nem az üzlet. De ugyanez motiválja Európa-szerte a kisvállalkozások mil
lióiban dolgozó tulajdonosokat, az osztrák autószerelőt, a svájci kisváros panziósát, 
az angol vízvezeték-szerelőt, a francia péket.

A család megélhetése, felemelkedése persze fontos cél, és ez valószínűleg nagy
ban hozzájárult a mai gazdagabb társadalmak nemzedékről nemzedékre halmozott 
jólétéhez, a mai kisvállalkozások korszerű felszereltségéhez. Magyarországon még 
szűk az a réteg, amely korábban gyűjtött vagyont. Akik most kezdik kisvállalkozó
ként, azoknak jó  része még a napi megélhetésért dolgozik, bár kétségtelen, hogy 
mindenki gyorsan szeretne jobban élni, meggazdagodni.15
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Túl sok -  túl kicsi

A magyar kisvállalkozások szaporodását ma már némi aggodalom kíséri. Az OECD 
idézett tanulmánya (az összehasonlításban szereplő négy ország mindegyikével 
kapcsolatban) megjegyezte: „A különlegesen magas önfoglalkoztatói arány mint 
olyan nem jelenti a gazdaságban a magas szintű érettséget. Az összehasonlítás azt 
mutatja, hogy a fejlett országok haladási iránya jellemzően a számottevő és érett 
iparral rendelkező gazdaság és a relatíve alacsony önfoglalkoztatás. Az önfoglalkoz
tatás fontossága ezért az iparosodás során csökkenhet. Ebben az összefüggésben az 
önfoglalkoztatás nagyon gyors növekedése az átalakuló országokban a különösen 
bizonytalan fejlődés kifejeződésének tekinthető.”

A nemzetközi adatok azt sugallják, hogy az európai országok többségében az 
önfoglalkoztatás a szegényebb és kevésbé fejlett országokban magasabb szinten, a 
fejlettebb országokban alacsonyabb szinten stabilizálódott, évenként csekély válto
zással (4. táblázat).

4. táblázat
Az önfoglalkoztatás aránya az Európai Unió országaiban, az összes foglalkoztatott 
százalékában

1991 1992 1994 1995

Belgium 14,9 15,1 15,3 15,4

Dánia 9,0 8,8 8,4 8,4

Németország 9,2 8,6 9,3 9,4

Görögország 35,2 35,4 34,4 33,8

Spanyolország 20,4 21,3 22,1 21,8

Franciaország 12,6 12,5 11,8 11,6

Írország 21,5 22,4 21,6 20,8

Olaszország 24,3 25,6 24,1 24,5

Luxemburg 9,2 9,1 9,7 9,9

Hollandia 9,8 10,2 11,1 11,4

Portugália 26,4 23,9 25,2 25,8

Egyesült Királyság 13,1 12,6 12,9 13,0

Ausztria 14,5 12,0

Finnország 15,5 14,3

Svédország 10,3 11,3

Adatforrás: 1991-1994: Employment Observatory, 1996, No 24; 1995: Employment in Europe, 1996,’ 
147-162.
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Magyarország az önfoglalkoztatók növekvő arányával a szegényebb és fejletlenebb 
európai országok helyzetéhez áll közelebb, azokéhoz, ahol többnyire külső segítség
gel (az Európai Unió támogatásával, a nemzetközi cégek odatelepülésével) jönnek 
létre nagyobb létszámot foglalkoztatni képes munkahelyek.

Magyarországon az eddig kialakult relatíve magas önfoglalkoztatói arányt még 
nem  lehet véglegesnek tekinteni. A munkahelyek további csökkenése, a keresők 
számának további zsugorodása esetén, tekintettel az ország alacsony nemzeti jöve
delmére, a gazdaság átm eneti állapotára, a piacgazdasági viszonyok fejletlenségére, 
továbbra is az önfoglalkoztatás ígérkezik sokak számára a munkanélküliségtől me
nekülés egyik járható útjának.

A gazdasági fejlődés nézőpontjából ez nem igazán biztató. Gábor R. István
(1994), a magyar gazdaság egyik legismertebb kutatója a jelenséget „túl sok -  túl 
kicsi” szindrómának nevezte el, és az önfoglalkoztatók jelenlegi sokaságát is gazda
sági zsákutcának tekintette, mert fejlődésre, növekedésre képtelenek. A kis szerve
zetek további burjánzása ellen belépési küszöbök (pl. induló tőke) meghatározását 
szorgalmazta.

Természetesen igaza van, ha az eredményt a gazdasági növekedéssel mérjük; bár 
az sem kevés, ha többszázezer ember vállalkozik arra, hogy eltartja magát és család
ját, és mint Schumpeter (1912) klasszikus példájában: egymásnak adnak el a mé
száros, a szabó, a csizmadia és a földműves.

Ha azonban azt tekintjük eredménynek, hogy egy összeomló gazdaságban a 
munkahelyek tömeges megszűnése közepette százezrek vették kezükbe sorsukat és 
vállalták, hogy megszervezik megélhetésüket, akkor ez társadalmilag igen biztató 
eredmény, akkor is, ha tudjuk: innen nincs igazán továbblépés a klasszikusan ér
telmezett fejlődés, növekedés irányába, legfeljebb kevesek számára.

A mikrovállalkozások és ezen belül -  különösen a kevésbé fejlett országokban -  
az önfoglalkoztatók aránya azonban nemcsak az országok gazdasági szervezet- 
rendszerének méretek szerinti alakulását mutatja. A számok mögött tulajdonképpen 
ennél lényegesebb folyamat rejlik: a foglalkozási viszonyok visszafordíthatatlan 
változása. Az önfoglalkoztatás, a részmunkaidő, az alkalmi munka, a bedolgozás, és 
más, együttesen bizonytalannak (precarious) nevezett foglalkoztatások, növekvő 
arányukkal együtt, a gazdasági működés olyan új, gyors ütemben teijedő formációit 
jelzik, amelyekből m ár nincs visszaút.

S bár a kormányok és a nemzetközi közösségek újra meg újra meghirdetik a kis- 
és középméretű vállalkozások fejlesztési programját, a fő cél az, hogy „több mun
kahely jöjjön létre az Európai Unió gazdaságának valamennyi szektorában” 
(Európa Tanács 1995). A realitások azonban arra intenek, hogy a szerény sikerhez 
-  még az EU gazdagabb országaiban is -  nagy erőfeszítések kellenek. Magyaror
szágon és vélhetően a többi átalakuló kelet-európai országban az is eredménynek 
számít, ha működőképesek lesznek a meglevő és alakuló mikrovállalkozások.
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Jegyzetek

1 A hivatkozott EU-adatok forrása: The European Observatory for SMEs, Third Annual 
Report, ENSR 1995; a magyar adatoké: KSH, Havi jelentések, decemberi állapot. Az idé
zett ENSR tanulmányban használt mértékek: mikro: 0-9 fos; kisvállalkozás: 10—99 fö; kö
zepes vállalkozás: 100-499 fö; nagyvállalat: 500 fönél több. Magyarországon a statisztika 
az alábbi méreteket alkalmazza: 11 fősnél kisebb; 11-20 fö; 21-50 fö; 51-300 fö; 300 fö
nél több. A formálódó SME definíció a 11 fősnél kisebbet tekinti mikro-, a 11-50 föst 
kis- és az 51-250 föst középméretűnek, de a létszám mellett figyelembe veszi az éves nettó 
árbevételt is.
A köznyelv -  gyakran a hivatalos nemzetközi dokumentumok is -  a kisvállalkozások köré
be sorolják a mikrovállalkozásokat, és a mikrovállalkozásokba beleértik az önfoglalkozta
tókat is. A szigorúbb elhatárolás még távolról sem általános gyakorlat.
A „kisvállalkozás” elnevezés egyébként elfedi azokat a lényeges minőségi különbségeket 
is, amelyek a fejlett világ kis- és még inkább közepes méretű vállalkozásait a magyar vál
lalkozások zömétől megkülönböztetik: technikai felszereltségben, innovációs készségben 
és képességben, a modem marketing-módszerek használatában stb.

2 A fejlett világ nagy reményeket fűz a kisvállalkozások meggyökeresedéséhez a volt szocia
lista országokban. 1995 tavaszán a fejlett világ sokféle segélyprogramjának irányítói -  az 
ún. Donor Committee -  Budapesten tartottak tanácskozást. Itt a volt európai szocialista or
szágokon kívül a FÁK számos tagországából beszámoltak a kis- -  főként mikro- -  vállal
kozások gyors ütemű gyarapodásáról és a segélyprogramokkal létrehozott hitelek népszerű
ségéről. A tanácskozás a további erőfeszítések szükségességét igazolta, és azt a reményt, 
hogy a támogatásukra fordított dollármilliók révén a kisvállalkozások növekedésnek indul
hatnak.

3 A cégjogszabályok értelmében az a cég lehet önálló jogi személyiség, amely üzleti tevé
kenységéhez elkülönített vagyonnal rendelkezik; alapításának előírt mértékű tőkebefekte
tés a feltétele. A cég tevékenységéért az elkülönített vagyon értékéig felel, tehát a cég va
gyona független a tulajdonosok magánvagyonától. Magyarországon a legáltalánosabb jogi 
személyiségű cégformák: a vállalat, a szövetkezet, a részvénytársaság (rt) és a korlátolt fe
lelősségű társaság (kft). Alapításukhoz meghatározott összegű tőkét ír elő a jogszabály. A 
jogi személyiséggel nem rendelkező cégek esetében nem különül el a vállalkozás és a 
háztartás vagyona, és a vállalkozó teljes vagyonával felel tevékenységéért. Másfelől: mint
hogy a vállalkozás bevételei nem különíthetők el a háztartás bevételeitől, a vállalkozók 
általában nem a vállalkozás nyeresége után adóznak, hanem személyijövedelem-adót fizet
nek. Nem jogi személyiségűek az egyéni vállalkozások, többféle társas vállalkozás, ezek 96 
százaléka betéti társaság.

4 Az ILO ajánlása alapján elfogadott meghatározás szerint önfoglalkoztatónak minősülnek a 
jogi személyiségű kisvállalkozások dolgozó tulajdonosai, függetlenül attól, hogy vannak-e 
alkalmazottaik; a mezőgazdasági önállók; a saját számlára dolgozók; a termelő tevékeny
séget végző szövetkezetek dolgozó tagjai; továbbá a segítő családtagok, valamint a fentiek
nél alkalmazott szakmunkástanulók és alkalmi dolgozók.

5 Az önfoglalkoztatók aránya -  ha az ILO definícióját alkalmazzuk, és ide soroljuk a termelő 
tevékenységet folytató szövetkezetek tagjait is -  Magyarországon kifejezetten magas. Sta
tisztikailag azonban nem mutatható ki az arány, a számbavételi rendszer hiánya miatt.

0 Small business in transition economics címmel az OECD összehasonlító tanulmányt készí
tett a cseh, a magyar, a lengyel és a szlovák köztársaságban a vállalkozások fejlődéséről. 
Általános tapasztalat, hogy mind a négy országban -  és különösen Magyarországon -  a 
önfoglalkoztatásnak nagy szerepe van a piacgazdaság kialakulásában; de Jelentős időt
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igényel, amíg az elmúlt években létrehozott nagyszámú kis cég sikeresen fejlődik közép
méretűvé” (OECD 1996: 38).
A feltételezés tehát az, hogy bár lassan, hosszabb idő múlva, de nagyobbá nőhetnek.

7 Mint köztudott, a gazdaság régi működési bajai, a kelet-európai piacok összeomlása, az 
elhúzódó európai recesszió stb. következtében a magyar nemzeti jövedelem 17 százalékkal 
csökkent 1989 és 1994 között, és mintegy másfél millió munkahely szűnt meg a korábbi 
csaknem 5 millióból.

8 Az adóhatóság évről évre súlyos szemrehányásokkal illeti a kisvállalkozókat: rendre keve
sebb jövedelmet vallanak be, mint a bérből élők. Emiatt is vezették be 1997-től a szak
mánként meghatározott átalányadót; ami a nem tételes adózást választóknak egyúttal köte
lező minimális adót jelenti.

9 Magam a nyolcvanas évek kezdetétől módszeresen gyűjtöm a magyar kisvállalkozásokra -  
és jellegzetesen az önfoglalkoztatókra -  vonatkozó tapasztalatokat. A vállalkozás és az ön
foglalkoztatás lényegileg különböző típusjegyeit először a nyolcvanas foglaltam össze egy 
tanulmányban (Laky 1987).

10 E szabály alól az első kivételt az alkalmi munkák végzését legalizáló alkalmi munkaválla
lói könyv bevezetése jelentette 1997-ben.

11 A KSH a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemmel közösen végzett vizsgálatot az 
egyéni és a társas vállalkozások körében. A regiszterből kiválasztott címek mintegy har
mada bizonyult fantomvállalkozásnak (KSH 1994). Ugyancsak a KSH kezdeményezte a 10 
fősnél kisebb vállalkozások pontosabb megfigyelése érdekében új reprezentatív minta ki
alakítását. A felkeresett címek közül több ezer bizonyult használhatatlannak.

12 Az OECD már idézett tanulmánya (1996: 31-32) szerint: „az önfoglalkoztatás a legerő
teljesebben Magyarországon fejlődött. Ez a különösen eleven fejlődés az egyéni vállal
kozások és a társaságok számának figyelemre méltó növekedésén alapult. Magyarország 
megőrizte vezető helyzetét a magánvállalkozások felkarolásában, ami segítette a gazdaság 
liberalizálásának kezdetét, a kommunista kormányzat korai reformtörekvéseinek megfele
lően”.

13 Az egyéni alapítású kisvállalkozások esetében a hitel jelentéktelen szerepet kapott. Rész
ben, mert a kicsik sem szeretik az eladósodást, függőséget, másrészt, mert a bankok által 
kért fedezetet általában nem tudták felmutatni. Az egyetlen sikeresnek tekinthető hitelak
ció a kezdő vállalkozóknak nyújtható -  most már 1 millió Ft-os -  PHARE-segítséggel lét
rehozott mikrohitel; de ezt is mindössze 6,8 ezren kapták meg, 3-4 éves fennállása óta.

14 Ez természetesen nem zárja ki az egymással való összefogást, a hálózathoz tartozást, ha 
érdekeik úgy kívánják. Az észak-olaszországi Industrial District mintaként gyakran idézett 
példája azonban egyebek között éppen azt mutatja, hogy a többnyire egyéni, családi vállal
kozások a kapacitások kölcsönös és rugalmas kihasználásával (és nem a létszám növelésé
vel) tették racionálissá gazdálkodásukat.

15 A napi megélhetés biztosítása ma a kisvállalkozások tömegeinek célja, mint azt az empiri
kus kutatások sokasága tanúsítja. Közülük idézem J. Wheelock (1992) Anglia egyik nehéz 
gazdasági helyzetben lévő városában (a szerző elnevezésével: Wearside) végzett empirikus 
vizsgálatának eredményét: az egyéni kisvállalkozók munkáján alig van, vagy nincs is nye
reség. A jövedelmek alacsony szintje miatt több család jogosult támogatásra, például a 
gyerekek ingyenes iskolai étkezésre; a család gyógyszerre vagy lakbérkedvezményre. Az 
így kapott kisegítő jövedelem alapvető jelentőségű több vállalkozás számára is. A legtöbb 
ldsvállalkozás fő erőforrása a saját munkaerejük, jártasságuk valamilyen szakmában.
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Terestyéni Tamás

NYUGAT FELÉ FÉLÚTON

Bizonyára nem járunk messze az igazságtól, ha azt állítjuk, hogy mind a politiku
soknak, mind a társadalomkutatóknak, mind általában az állampolgároknak a több
sége a rendszerváltást olyan történelmi fordulatként értelmezi, amely át-, illetve 
visszatérést jelent a társadalmi-gazdasági fejlődésnek arra az útjára, amelyen ha
ladva a fejlett nyugati országok a jólétnek és az emberi szabadságnak korábban so
ha nem tapasztalt szintjére küzdötték fel magukat. A folyamatot tanulmányozók és 
még inkább az azt elősegíteni igyekvők számára közhelynek minősülhet, hogy m i
közben a kommunizmus jármából kiszabadult magyar társadalom -  Kelet-Európa 
több más népéhez hasonlóan -  a demokrácia, a piacgazdaság, a jogrend intézmé
nyeinek visszaállításával már vitathatatlan jelentőségű lépést tett a rendszerváltás 
folyamatában, a továbbiakban a fejlett Nyugathoz való közeledés sikere nem utolsó 
sorban azon is múlik, hogy a polgárok -  különösen az intézményekben befolyással 
rendelkezők -  azonosulnak-e azoknak az értékeknek és szerveződési elveknek alap
vető együttesével, amelyek életre hívták és áthatják a Nyugat intézményeit. Nyil
vánvaló ugyanis, hogy ha hazai földön a Nyugat (és persze szerencsésebb korábbi 
magyar történelmi korszakok) hosszas szerves fejlődéssel kimunkált intézményeit 
rendszeridegen értékorientációval, rendszeridegen mentalitással próbálják működ
tetni, akkor megtörténhet, hogy előbb-utóbb eltorzulnak és diszfúnkcionálissá vál
nak. Jelen tanulmányban egy empirikus vizsgálat alapján annak a kérdésnek a 
megválaszolásához kívánunk adalékokkal szolgálni, vajon az átmenet első hét évé
nek elteltével milyen mértékben erősödtek meg a magyar társadalomban olyan érté
kek, elvek és stratégiák, amelyek több évszázados történelmi folyamat során mélyen 
beépültek a Nyugat világába, és milyen mértékben élnek tovább olyanok, amelyeket 
a második világháború utáni négy és fél évtizedből, vagy még jóval korábbról hoz
tunk magunkkal.

Két jellegzetes paradigma

Amikor Nyugatról beszélünk, akkor e fogalmat -  a szokásos társadalomtudományi 
idiómát követve -  annak a társadalmi-gazdasági-politikai formációnak és egyben 
kulturális hagyománynak a jelölésére használjuk, amelyet -  mint Max Weber-i érte
lemben vett ideáltípust -  kapitalista piacgazdaságukkal, parlamenti demokráciájuk
kal és polgári tradícióikkal legpregnánsabban Nyugat-Európa és Észak-Amerika 
fejlett országai képviselnek. (Szükségképpen eltekintünk az egyes országok közötti 
különbségektől, valamint attól, hogy ezen a körön kívül is számos olyan, a fejlődés 
élvonalába tartozó ország, illetve régió létezik, amely piacgazdaságot és parlamen
táris demokráciát működtet. Vizsgálatunkban nem jelenhetnek meg a történelmi
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aspektusok sem, tehát például az, hogy a Nyugat hosszú utat já rt be a klasszikus 
kapitalizmus kezdeteitől a szociális piacgazdaságig.)

A Nyugat felé tartó átmenet lényegének, a rendszerváltás politikai-gazdasági át
alakulásai által hátrahagyott régi és a megcélzott „új” világnak a jellemzésére ké
zenfekvőnek tűnik Kari Popper közismert „zárt társadalom-nyitott társadalom” 
megkülönböztetését használni (Popper 1966). Azt, hogy értelmezésünkben köze
lebbről mit is fed e dichotómia, Weber (1982), Polányi (1976), Hayek (1992), 
Genschenkron (1984), Scruton (1995), Elster (1995), Macfarlane (1993), Diederiks 
et al. (1995), Dahl (1996), Fukuyama (1997) nyomán -  hogy Popper nagy karriert 
befutott könyve mellett csak néhányat említsünk a téma szempontjából ilyen vagy 
olyan vonatkozásban releváns művek, illetve szerzők közül -  olyan paradigmati- 
kusan összefüggő fogalompárokkal adhatjuk meg, mint

a nyitott társadalom paradigmája a zárt társadalom paradigmája
piacgazdaság, piaci verseny, 
piaci koordináció, piaci elosztás

a piac és a verseny korlátozása, 
adminisztratív, hatalmi koordináció, 
központi elosztás

a hatalom megosztása és társadalmi 
ellenőrzése

a hatalom centralizációja és társadalmi 
ellenőrzésének korlátozottsága

szabadságot kevéssé korlátozó, 
szolgáltató állam

elnyomó vagy legalábbis paternalista állam

versenyen, piaci megmérettetésen 
alapuló szelekció

a hatalom iránti lojalitást jutalmazó 
kontraszelekció

jogrend, törvényesség, normativitás a jog, a törvényesség alárendelése 
a hatalomnak

az intézmények társadalmi felügyelete, 
nyilvánosság

az intézmények központi hatalmi 
kontrollja, a nyilvánosság korlátozása

gondolatszabadság, ideológia és állam- 
hatalom következetes szétválasztása, 
szekularizáció

ideológia és állam összefonódása, 
államvallás, fundamentalizmus, 
a másképp gondolkodás üldözése

az individuum autonómiája 
és szabadsága

az individuum alávetése a hatalomnak

polgári öntudat és szabadságigény alattvalói tudat, rendpártiság
önbizalom kisebbrendűségi érzés
individuális felelősségérzet, a törvények 
tisztelete

a felelősségérzet elhalványulása, a törvények 
kijátszása, „ügyeskedés”

nyitottság, bizalom, együttműködési 
készség, tolerancia

az együttműködési készség korlátozottsága, 
intolerancia, törzsi vagy etnocentnkus 
mentalitás

teljesítmény-orientáltság, szorgalom, 
self made man mentalitás

teljesítmény-visszafogás, jobbágy-mentalitás

és még hosszasan lehetne sorolni a jellegzetességeket mind a két oldalon. 
(Természetesen nem szeretnénk azt állítani, hogy valamely társadalomban minden
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intézményben vagy minden individuum esetében tisztán és maradéktalanul érvé
nyesülnek az egyik vagy a másik oldal jellegzetességei; többnyire inkább olyan ten
denciaszerű -  a valószínűségi törvények erejével ható -  összefüggésekről van szó, 
hogy ha valamelyik oldal bizonyos jellegzetességei fennállnak, akkor nagy valószí
nűséggel ugyanezen oldal más jellegzetességei is jelen vannak. Például a piacot és a 
versenyt korlátozó, központi elosztást működtető szerveződés nagy valószínűséggel 
elnyomó vagy legalábbis paternalista államban manifesztálódik, és az ilyen szerve
ződés magától értetődő módon kontraszelektív mechanizmusok megjelenésének, 
alattvalói magatartás kialakulásának, az individuális öntudat és felelősségérzet el
halványulásának kedvez. A paradigmatikus összefüggésekről lásd Hankiss 1987; 
Terestyéni 1988.)

Mivel fenti vázlatunkban a nyílt társadalom paradigmája főképpen olyan értéke
ket és elveket foglal egybe, amelyek a klasszikus liberalizmus sajátjai1, és a zárt 
társadalomé olyanokat, amelyek mindezeknek az ellentétei, akadhatnak, akik a 
popperi dichotómiának napjaink viszonyaira történő alkalmazását szívesen minősí
tenék teljesen értelmetlennek vagy legalábbis torzítóan leegyszerűsítőnek, mond
ván, hogy manapság ez a szembeállítás egyáltalán nem felel meg a Nyugat realitá
sainak, hiszen a nyugat-európai és észak-amerikai országok életében a szolgáltató 
állam és a szociáldemokrata, szocialista, labourista, demokrata párti erők, valamint 
a szakszervezetek számos olyan, a mindannapi politikai-társadalmi gyakorlatba 
mélyen beépült értéket képviselnek, amelyek a mi felsorolásunkban a zárt társada
lom jellemzői közé tartoznak. így aligha vonható kétségbe, hogy a szociális piac- 
gazdaság viszonyai között a piaci verseny értékmérő szerepe egyáltalán nem korlá
tozatlan, és az államnak a fejlett Nyugat országaiban is igen fontos szerepe van 
mind a gazdaság szervezésében, mind az elosztás (viszonylagos, a többség által 
elfogadható) igazságosságának biztosításában. Ebben a vonatkozásban sokaknak 
eszébe juthat Soros György példája is, aki hosszú időn keresztül a klasszikus libera
lizmus értelmében vett nyitott társadalom elkötelezett híve és propagátora volt, de 
manapság -  mintegy revideálva, de teljességükben nem megtagadva korábbi 
nézeteit -  a leghatározottabban úgy nyilatkozik, hogy a modern (vagy posztmodern) 
kor társadalmai, ha valóban minél több ember számára minél nagyobb jólétet, és 
minél nagyobb szabadságot kívánnak biztosítani, nem mondhatnak le a piaci fo
lyamatokat valamiképpen egyensúlyban tartó állami beavatkozásokról és a nem 
tisztán piac- és versenyelvű szabályozások alkalmazásáról. Mindazonáltal -  a leg
teljesebb mértékben egyetértve azzal, hogy a modern nyugati társadalmak számos 
tekintetben messze túlléptek a klasszikus liberalizmus és individualizmus eszmé
nyein -  semmiképpen sem hagyhatjuk figyelmen kívül azt az alapvető tényt, hogy a 
soziale Marktwirtschaft vagy a big society gazdaságszervező, piacszabályozó és 
szociális teljesítményei egyáltalán nem számolták fel, hanem csak keretek közé 
szorították a kapitalista termelési módot, mintegy korrigálták a piac és a verseny 
nem kívánatos szélsőségeit, és a jóléti állam széles körű szociális gondoskodása a 
legkevésbé sem tette feleslegessé az individuális erőfeszítéseket és az egyének fele
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lősségvállalását sorsuk alakításában. Miközben tehát természetesen a legkevésbé 
sem áll szándékunkban a fejlett nyugati társadalmakban megtestesülő értékvilágot 
kizárólag a klasszikus liberalizmusra redukálni, úgy véljük, hogy a Nyugat sikeres
ségéhez a klasszikus liberális értékek és elvek meghatározó módon járultak hozzá a 
történelem  folyamatában, és járulnak hozzá ma is.

A vizsgálat

Vizsgálatunkban, amely a 18 éven felüli lakosság 1000 fős, a nem, az életkor, az 
iskolázottság és a lakóhely típusa szerint reprezentatív országos mintájának kérdőí
ves kikérdezésére épült, a kérdezetteknek egymásnak ellentmondó kijelentések kö
zül kellett választaniuk, amelyek általános életelveket és értékorientációkat fejeznek 
k i.2 A kijelentések párokba voltak rendezve úgy, hogy páronként az egyik oldalon 
álló kijelentés elfogadása inkább a Nyugat nyitott társadalmába mélyen beépült 
liberális értékrenddel való azonosulást, a másik oldalon álló kijelentésé pedig in
kább a „létező szocializmus”-hoz való visszavágyódást, vagy a zárt társadalom pa
radigmájához húzó egyéb attitűdöt reprezentált.

M ielőtt ismertetnénk a vizsgálatban alkalmazott kijelentéspárokat, előre kell bo
csátanunk két módszertani jellegű tisztázó megjegyzést.

-  A gazdagság, a magas életszínvonal és különféle kiemelkedő teljesítmények 
természetszerűleg még azok számára is vonzóvá tehetik a Nyugatot, akik egyébként 
a nyitott társadalom eszméjét, a fejlett nyugati országok társadalomszerkezetét, 
kapitalista gazdaságát, politikai rendszerét a leghatározottabban elutasítják. Mivel 
vizsgálatunk nem a nyugati jólét utáni sóvárgás mértékét kívánta megragadni, ha
nem  azon értékrendszer, főképpen a klasszikus liberalizmus és individualizmus 
bizonyos elemeivel való azonosulást, amely -  egyéb tényezők mellett -  a Nyugat 
történelm i fejlődésében ezt a sokak által sóvárgott gazdagságot és életszínvonalat 
megalapozta, a mérőeszközként alkalmazott kijelentéspárok (legalábbis szándéka
ink szerint) nem a mindennapi életkörülményekre és életmódra, hanem meglehető
sen elvont általános elvekre, a társadalmi folyamatokat szervező princípiumokra 
vonatkoznak.

-  Nyomatékosan hangsúlyoznunk kell, hogy a vizsgálatban használt ellentétes 
tartalm ú kijelentések párjainál valójában önmagában egyik kijelentés sem tekinthe
tő az egyedüli ,jó ”, az egyedüli „helyes” választásnak. A kijelentések sarkított 
megfogalmazásával és szembeállításával nem azt akartuk megállapítani, hogy a 
kérdezett valamit jól vagy rosszul tud-e, hanem, hogy verbálisán kiélezett döntési 
helyzetben melyik oldal, melyik paradigma felé „húz” . Választása nem valamilyen 
ismeretről való számot adás, hanem értékválasztás; nem annyira tudást, sokkal in
kább hiedelmet, attitűdöt, gondolkodásmódot, értékorientációt tükröz.
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Most pedig lássuk a választásra felkínált kijelentéspárokat!
Az első két kijelentéspár a piaci verseny szükségességének, értékmeghatározó 

szerepének, továbbá annak a nézetnek az elfogadását vagy elutasítását jelenti, hogy 
a piaci verseny nemcsak egy gazdagodó kisebbségnek, hanem a többségnek az ér
dekeit, vagyis a közjót, a közgyarapodást szolgálja. A piaci verseny elfogadása 
egyúttal versenykészséget és önbizalmat is tükrözhet.

A piaci versenyre kell bízni annak 
eldöntését, hogy mi mennyit ér 
a társadalom számára.

Annak eldöntését, hogy mi mennyit ér 
a társadalom számára, nem lenne szabad 
a piaci versenyre bízni.

Minél szabadabban érvényesül a piaci 
verseny a gazdaságban, annál valószí
nűbb, hogy néhányan nagyon meggazda
godnak és sokan elszegényednek.

Minél szabadabban érvényesül a piaci 
verseny a gazdaságban, annál valószí
nűbb, hogy egyre többen fognak jól élni, 
és egyre kevesebben lesznek szegények.

A harmadik kijelentéspámál, amely szintén a piaci verseny következményeinek 
értelmezésével kapcsolatos, a választás abban áll, hajlandók vagyunk-e beletörődni 
abba vagy sem, hogy saját gyarapodásunk esetleg mások sokszoros gyarapodásával 
já r együtt. Feltételezzük, hogy abban az álláspontban, amely a kiugró gazdagságot a 
köz gyarapodása esetén is elutasítja, sok más tényező mellett nem utolsósorban a 
kommunista ideológia által propagált -  és a „létező szocializmus”-ban széles kör
ben interiorizálódott egyenlőségelv -  hatása érvényesül, ami esetenként szociális 
irigységbe, „a dögöljön meg a szomszéd tehene” attitűdbe is átválthat, más esetek
ben viszont az erős szociális érzékenységnek, a társadalmi igazságosság iránti 
igénynek, a kedvezőtlen helyzetűekkel való szolidaritásnak a kifejeződése is lehet.

Inkább haladjon egy kicsit lassabban 
az ország gazdasági fejlődése, 
de ne halmozódhassanak fel egyeseknél 
kiugróan nagy vagyonok.____________

Inkább halmozódhassank fel egyeseknél 
kiugróan nagy vagyonok, de egy kicsit 
se haladjon lassabban az ország 
gazdasági fejlődése._________________

A következő választás a minél kevésbé korlátozott szabadság igényét és a rend- 
pártiságot állítja szembe.

A törvényesség határain belül mindenki 
azt tehet, amit akar, mert ez jelenti 
a szabadságot.

A törvényesség határain belül sem 
teheti mindenki azt, amit akar, mert ez 
zűrzavarhoz, a rend felbomlásához vezet.

Az ötödik és a hatodik kijelentéspár az állami patemalizmus iránti igénynek és 
azon beállítódásnak az erősségét kívánja mérni, amely az individuális felelősségvál
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lalás helyett előszeretettel hivatkozik a körülményekre, és a nehézségekért az eset
leges saját gyengeség helyett a befolyásolhatatlan külső tényezőket hibáztatja.

Egy jól működő társadalomban 
az embereknek elsősorban saját 
maguknak kell gondoskodniuk arról, 
hogy biztosítva legyen a tisztes 
megélhetésük.

Egy jól működő társadalomban 
elsősorban az államnak kell 
gondoskodnia arról, hogy az embereknek 
biztosítva legyen a tisztes megélhetésük.

Ha rosszul mennek a dolgaink, azért 
egyedül saját magunk vagyunk felelősek.

Ha rosszul mennek a dolgaink, azért 
nemcsak mi magunk, hanem 
a körülmények is felelősek.

A következő két állítás a törvénytiszteletet, a normaérzékenységet, illetve a másokra 
mutogató önfelmentésre és a kiskapuk keresésére, a törvénykerülő „ügyeskedésre” 
való hajlandóságot veszi célba.

A törvények betartását csak akkor 
jogos követelni tőlünk, ha mások 
is betartják azokat.

A törvények betartását akkor is jogos 
követelni tőlünk, ha mások nem tartják 
be azokat.

Már önmagában azzal is vétünk a normák 
ellen, ha a törvényeket és a jogszabályokat 
egy-egy esetben lazán és rugalmasan 
értelmezzük, és nem ragaszkodunk szigo
rúan a betű szerinti betartásukhoz.

Azzal még nem vétünk a normák ellen, 
ha egy-egy esetben nem ragaszkodunk 
szigorúan a törvények és jogszabályok 
betű szerinti betartásához, hanem lazán 
és rugalmasan értelmezzük azokat.

Egyfelől a tradicionális társadalmakra jellemző szoros családi kötődés és törzsi 
szellem, az együttműködési készség hiánya és bizalmatlanság a családon kívüli 
kapcsolatokban, másfelől a modern világ polgárainak nyitottsága a családon kívüli 
együttműködésekre és nagyfokú bizalom ezekben a kapcsolatokban -  ennek a kétfé
le attitűdnek a megjelenítésére szolgál a kilencedik kijelentéspár.

Az ismerőssel kötött megállapodásban 
sohasem bízhatunk úgy, mint 
a rokonunkkal kötött megállapodásban.

Az ismerőssel kötött megállapodásban 
ugyanúgy bízhatunk, mint a rokonunkkal 
kötött megállapodásban.



Szociológiai Szemle 1998/1. 47

A következő választási alternatíva a munka- és teljesítményorientáltságnak, az arra 
valg hajlandóságnak az erősségét kívánta megragadni, hogy amennyiben többletha
szonra van kilátás, a kérdezettek készek-e többleterőfeszítést vállalni.

Ha csak kicsivel is több pénzt 
kereshetünk, feltétlenül érdemes több 
és keményebb munkát vállalnunk.

Akkor sem biztos, hogy érdemes több 
és keményebb munkát vállalnunk, 
ha több pénzt kereshetünk.__________

Végül az utolsó kijelentéspár explicit módon az ország nyugati orientációjának el
fogadása vagy elutasítása közötti választást kínálja fel. Az elfogadás nemcsak azzal 
a véleménnyel való egyetértést fejezhet ki, hogy' az országnak a felemelkedés érde
kében a fejlett Nyugat felé kell törekednie, hanem annak belátását is, hogy az or
szágok és népek sorában nem vagyunk elsőhegedűsök, és tudomásul kell vennünk 
valóságos helyzetünket, még ha ez sérti is érzékenységünket; az elutasító választás a 
nemzeti szuverenitás iránti erős igényt tükröz, de meghúzódhat mögötte harma
dikutas ideológiai beállítottság vagy éppen etnocentrizmus és nacionalista gőg is.

Nekünk magyaroknak nem arra kell 
törekednünk, hogy a fejlett nyugati 
országokhoz igazodjunk, hanem hogy 
a saját utunkat járjuk._____________

Nekünk magyaroknak nincs saját 
külön utunk, hanem a fejlett nyugati 
országokhoz kell igazodnunk.

Természetesen egy pillanatig sem állíthatjuk, hogy e 11 kijelentéspár akárcsak hoz
závetőlegesen kimeríti a nyitott társadalom/zárt társadalom dichotómiát, és ne le
hetne még számos további olyan kijelentéspárt megfogalmazni, amely gazdagíthat
ná a kétféle értékorientáció tartalmát és árnyalhatná viszonyukat. A rendelkezé
sünkre álló vizsgálati keretek azonban erőteljesen korlátozták adatfelvételi lehető
ségeinket: több kijelentéspárral már semmiképpen sem lehetett volna az egyéb té
mákat is kutató „omnibusz” kérdőívet terhelni.

Kisebbségben a liberális attitűdök

Jó néhány korábbi közvélemény-kutatás -  például Vásárhelyi (1994), Csepeli- 
Závecz (1996) -  egyértelműen arra utalt, hogy a magyar közgondolkodásban 1989- 
1990 óta is változatlanul meglehetősen nagy súllyal vannak jelen olyan tradicioná
lis, konzervatív, antiliberális, modernizációellenes nézetek és attitűdök, amelyek a 
rendszerváltás hozta társadalmi-gazdasági változásokkal szemben sok vonatkozás
ban kételkedő-elutasító, semmint elfogadó-támogató közeget képeznek. Vizsgála
tunk megerősítette ezeket a tapasztalatokat, amennyiben a zárt társadalom 
paternalizmustól áthatott, antiliberális paradigmája felé húzó értékorintáció fölé
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nyét jelezte a nyitott társadalom paradigmájának liberalizmusához és individualiz
musához húzó értékválasztásokkal szemben (lásd 1. táblázat).

1. táblázat
A patemalista-antiliberális és a liberális-individualista értékválasztások aránya 
(százalékban, a paternalista választások gyakorisága szerinti sorrendben)

A klasszikus liberalizmust és 
individualizmust elutasító, a 
paternalista állammodell Télé 
húzó választások

A klasszikus liberalizmus és 
individualizmus felé húzó, az 
állami beavatkozást elutasító 
választások

Összesen N*

Ha rosszul mennek a dolgaink, 
azért nemcsak mi magunk, hanem 
a körülmények is felelősek.

82

Ha rosszul mennek a dolgaink, 
azért egyedül saját magunk 
vagyunk felelősek 

18

100 879

Inkább haladjon kicsit lassabban 
az ország gazdasági fejlődése, 
de ne halmozódhassanak fel 
egyeseknél kiugróan nagy 
vagyonok.

77

Inkább halmozódjanak fel 
egyeseknél kiugróan nagy 
vagyonok, de kicsit se haladjon 
lassabban az ország fejlődése.

23

100 843

Minél szabadabban érvényesül 
a piaci verseny a gazdaságban, 
annál valószínűbb, hogy néhányan 
nagyon meggazdagodnak és sokan 
elszegényednek.

72

Minél szabadabban érvényesül 
a piaci verseny a gazdaságban, 
annál valószínűbb, hogy egyre 
többen fognak jól élni, és egyre 
kevesebben lesznek szegények.

28

100 852

Nekünk magyaroknak nem arra 
kell törekednünk, hogy a fejlett 
nyugati országokhoz igazodjunk, 
hanem hogy a saját utunkat járjuk.

71

Nekünk magyaroknak nincs 
saját külön utunk, hanem 
a fejlett nyugati országokhoz 
kell igazodnunk.

29

100 837

A törvények betartását csak akkor 
jogos követelni tőlünk, ha mások 
is betartják azokat.

63

A törvények betartását akkor is 
jogos követelni tőlünk, ha má
sok nem tartják be azokat.

37

100 874

Annak eldöntését, hogy mi 
mennyit ér a társadalom számára, 
nem lenne szabad a piaci 
versenyre bízni.

62

A piaci versenyre kell bízni 
annak eldöntését, hogy mi 
mennyit ér a társadalom 
számára.

38

100 770
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A törvényesség határain belül sem 
teheti mindenki azt, amit akar, 
mert ez zűrzavarhoz, a rend 
felbomlásához vezet.

61

A törvényesség határain belül 
mindenki azt tehet, amit akar, 
mert ez jelenti a szabadságot.

39

100 858

Egy jól működő társadalomban Egy jól működő társadalomban 100 843
elsősorban az államnak kell az embereknek elsősorban saját
gondoskodnia arról, hogy az maguknak kell gondoskodniuk
embereknek biztosítva legyen arról, hogy biztosítva legyen
a tisztes megélhetésük. a tisztes megélhetésük.

57 43
Azzal még nem vétünk a normák Már önmagában azzal is vétünk a 100 794
ellen, ha egy-egy esetben nem normák ellen, ha a törvényeket és
ragaszkodunk szigorúan a jogszabályokat egy-egy esetben
a törvények és a jogszabályok lazán és rugalmasan értelmezzük,
betű szerinti betartásához, és nem ragaszkodunk szigorúan
hanem lazán és rugalmasan értei- a betű szerinti betartásukhoz.
mezzük azokat.

54 46
Az ismerőssel kötött Az ismerőssel kötött 100 823
megállapodásban sohasem megállapodásban ugyanúgy
bízhatunk úgy, mint bízhatunk, mint a rokonunkkal
a rokonunkkal kötött kötött megállapodásban.
megállapodásban.

39 61
Akkor sem biztos, hogy érdemes Ha csak egy kicsivel is több 100 852
több és keményebb munkát pénzt kereshetünk, feltétlenül
vállalnunk, ha több pénzt érdemes több és keményebb
kereshetünk. munkát vállalnunk.

32 68

*N: az összes értékelhető választás a „Nem tudom” válaszok nélkül.

A kérdezettek között kiemelkedően annak elfogadásában volt a legnagyobb egyetér
tés, hogy a dolgok alakulásáért nem lehet egyedül az egyént felelőssé tenni, hanem 
a körülményeket is figyelembe kell venni. Bár a paternalista irányultság erősségét 
tekintve a felmentő, felelősségelhárító attitűd a legkevésbé sem lenne meglepő, ab
ban. hogy a válaszok ennél a kijelentéspámál ilyen nagy mértékben húztak a libe- 
ralizmust-individualizmust elutasító irány felé, bizonyára szerepet játszott a válasz
tásra felkínált két kijelentés talán nem igazán szerencsés megfogalmazása: miköz
ben az egyéni felelősség túlságosan is sarkított, addig a körülményekre való hivat
kozás túlságosan is megengedő verbális kifejezést kapott, ami óhatatlanul az utóbbi 
elfogadása felé terelte a vizsgálat alanyait.
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Azt tekintve, hogy az ország politikai-gazdasági elitjének a zöme -  legalábbis a 
nyilatkozatok és a retorika szintjén -  egyetérteni látszik abban, hogy az ország szá
m ára csakis egy versenyképes piacgazdaság hozhatja meg a fellendülést, és annak 
ellenére, hogy 1989 óta megtörténtek a piacgazdaság kiépítésének alapvető lépései, 
némileg meghökkentő, hogy a piaci verseny szerepével és szükségességével kapcso
latos liberális attitűdöt kifejező kijelentéseket a mintának igen nagy hányada, mint
egy háromnegyede-kétharmada elutasította. Ennél is nagyobb volt azonban az el
lenérzés azzal az állítással szemben, amely az ország gazdasági fejlődését a kiugró
an nagy vagyonok megjelenésével kapcsolta össze. A vagyoni különbségek határo
zott elutasítása persze fokozott igazságosság-igényt is tükrözhet, de sokaknál bizo
nyára ott munkál mögötte a szocialista korszakban erőteljesen kultivált egyenlőség
érték, és alighanem némi szociális irigység és intolerancia is (ami persze a kedve
zőtlen helyzetűek és a nincstelenek részéről aligha meglepő). Maga a piaci verseny 
is úgy értelmeződött a túlnyomó többség gondolkodásában, mint ami növeli a szo
ciális különbségeket azáltal, hogy egy kisebbséget gazdaggá tesz, a nagyobb hánya
dot viszont elszegényíti. Szorosan összefügghet mindezzel az az állami 
patemalizmus iránti széles körű igényről tanúskodó vizsgálati eredmény is, hogy a 
kérdezetteknek több m int a fele szerint az emberek tisztes megélhetéséről elsősor
ban az államnak kell(ene) gondoskodnia.

A piac- és versenyellenes attitűdök fényében szinte természetesnek tűnik, hogy a 
fejlett nyugati országokhoz történő igazodást a kérdezettek több m int kétharmada 
elutasította, bár a nemzettudatra irányuló vizsgálatok (például Lázár-Lendvay- 
Szabó-Örkény 1996) nyomán feltehető, hogy ebben nemcsak a kapitalista típusú 
gazdasággal szemben táplált ellenérzés, illetve a nemzeti szuverenitás erős igénye, 
hanem  etnocentrikus és nacionalista érzelmek, továbbá némi nemzeti gőg is szere
pet játszott.

Miközben a rendpártiság hívei csaknem kétharmados többségben voltak azokkal 
szemben, akik a törvényesség határain belül a szabadság korlátlan érvényesülését 
támogatták, a törvények betartását illetően -  nyilvánvaló ellentmondásban a rend 
erős igényével -  a kérdezettek nagyobb hányada relativizáló, a saját normasértések 
indoklásaként mások normasértéseire mutogató és egyben felmentő álláspontot 
foglalt el, illetve nem talált kivetnivalót a törvények laza értelmezésében, a kiska
puk keresését sem megvető, „ügyeskedő” hajlandóságban.

Mindössze két kijelentéspámál kerültek többségbe olyan válaszok, amelyeket 
vizsgálatunkban a nyitott társadalom liberális-individualista felfogásához húzó ér
tékorientáció indikátorainak szántunk: annál, amelyik a többlethaszonért vállalandó 
többleterőfeszítésre, és annál, amelyik a családi és a nem családi kapcsolatok iránt 
táplált bizalomra és együttműködési készségre vonatkozott. A kérdezettek kéthar
m ada saját állítása szerint készen áll több és keményebb munkát vállalni, ha csak 
kicsivel is több pénzt kereshet, és csaknem ugyanennyien éppolyan nyitottak a csa
ládon kívüliekkel, m int a családtagokkal való együttműködésre. Felvetődhet azon
ban, hogy a válaszok egy részénél nem feltétlenül, illetve nem kizárólag a teljesít
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mény- és együttműködés-orientált beállítódás volt a választás motívuma, hanem az 
előbbi kijelentéspárnál például a szorító anyagi szükség, vagy a vágy egy jobban 
fizető állásra, az utóbbinál pedig a családi kapcsolatok fellazulása, a rokonokkal 
szembeni közömbösség, esetleg a róluk szerzett rossz tapasztalatok.

Félreértések elkerülése érdekében nyomatékosan szeretnénk hangsúlyozni, hogy 
bár magától értetődő módon van némi valószínűsége annak, hogy az inkább a libe
rális-individualista irányba mutató kijelentéseket választók pozitív, az inkább a 
paternalista-antiliberálisakat választók pedig negatív képzetekkel bírnak a Nyugat 
világáról és a nyitott társadalom modelljéről, a liberalizmussal-individualizmussal, 
illetve a patemalizmussal-antiliberalizmussal való (verbális) azonosulás sem itt, 
sem a későbbiekben nem jelent „Nyugat-barátságot”, illetve „Nyugat-ellenességet” . 
Például abból, hogy valaki a piac és a verseny korlátozásának és a fokozottabb ál
lami szerepvállalásoknak a híve, nem következik feltétlenül, hogy elutasító lenne a 
Nyugathoz való közeledés kérdéseiben. Vagy fordítva, lehetséges, hogy valaki a 
retorikájában és/vagy számos cselekedetében elkötelezett Nyugat-barátnak m utat
kozik, például népszavazásokon a NATO és az EU-csatlakozás mellett voksol, m i
közben igen erősen idegenkedik a piaci koordinációtól, a versenytől, az individuális 
felelősségtől. Egyébként is az a tapasztalat, hogy a hétköznapi gondolkodásban jól 
megférnek egymással az ellentmondó, inkonzisztens attitűdök.

Az értékválasztások összefüggései

Elemzésünkben nem elégedtünk meg annak megállapításával, hogy a zárt társada
lom paradigmájának patemalizmusa és antiliberalizmusa felé húzó értékválasztások 
jelentős többségben vannak a nyitott társadalom paradigmájának liberalizmusa és 
individulizmusa felé húzókkal szemben, hanem azt a kérdést is megvizsgáltuk, va
jon az egyes kijelentéspároknál tapasztalt választások miképpen függnek össze 
egymással, vagyis felfedezhető-e a közgondolkodásban szisztematikus kapcsolat 
egyfelől a liberális-individualista, másfelől a paternalista-antiliberális attitűdre 
utaló válaszok között. Úgy is fogalmazhatnánk a kérdést, hogy vajon azok az embe
rek, akik az egyik kijelentéspárnál a liberális vagy éppen a paternalista válasz mel
lett döntöttek, tendenciaszerűen ugyanilyen értékorientációról árulkodó választ ad
tak-e a többi kijelentésnél, illetve mely pároknál adtak ilyet.

Főkomponens-elemzéssel négy faktort különítettünk el, amelyek közül az első 
erős és nagyon jól értelmezhető összefüggést tükrözött. Ez a faktor, amely a 11 
kijelentéspárból 7-et kapcsolt egybe, nemcsak azt a kiinduló feltevést igazolta visz- 
sza, hogy a közgondolkodásban a piac, a verseny, a társadalmi különbségek, az 
állami gondoskodás, a szabadság és a rend, az egyéni felelősség és a nyugati orien
táció fogalomkörei szorosan összetartoznak, hanem azt is, hogy ezekben a fogalom
körökben egyfelől a liberális-individualista, másfelől a paternalista-antiliberális 
attitűdök igen erősen együtt járnak, hiszen mint a 2. táblázatban világosan látható,
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ezen faktor mentén következetesen a nyitott társadalom/zárt társadalom 
dichotómiát leképezve egyfelől a klasszikus liberalizmus és individualizmus, másfe
lől a paternalizmus és az antiliberális orientáció felé húzva oszlottak meg a kijelen
tések közötti választások. Éppen ezért ezt a faktort a liberális/patemalista beállító
dás faktorának neveztük el. (A táblázatban a pozitív értékek a baloldali oszlopban, a 
negatív értékek a jobboldali oszlopban álló kijelentések választását jelentik. A 
szemléletesség kedvéért a paternalizmus felé húzó kijelentéseket vastag szedéssel 
különböztettük meg a liberális-individualista irányba húzóktól.)

2. táblázat
1. faktor: a liberális/patemalista beállítódás dimenziója (faktorszkórok)

Inkább haladjon kicsit lassabban 
az ország gazdasági fejlődése, de ne 
halmozódhassanak fel egyeseknél kiug
róan nagy vagyonok.

Inkább halmozódjanak fel egyeseknél 
kiugróan nagy vagyonok, de kicsit 
se haladjon lassabban az ország 
gazdasági fejlődése.

.60402

Egy jól működő társadalomban 
az embereknek elsősorban saját maguknak 
kell gondoskodniuk arról, hogy biztosítva 
legyen a tisztes megélhetésük.

Egy jól működő társadalomban 
elsősorban az államnak kell 
gondoskodnia arról, hogy 
az embereknek biztosítva legyen 
a tisztes megélhetésük.

-.52510

A piaci versenyre kell bízni annak 
eldöntését, hogy mi mennyit ér 
a társadalom számára.

Annak eldöntését, hogy mi mennyit ér 
a társadalom számára, nem lenne 
szabad a piaci versenyre bízni

-.50458

Minél szabadabban érvényesül a piaci 
verseny a gazdaságban, annál 
valószínűbb, hogy néhányan nagyon 
meggazdagodnak és sokan 
elszegényednek.

Minél szabadabban érvényesül a piaci 
verseny a gazdaságban, annál 
valószínűbb, hogy egyre többen fognak 
jól élni és egyre kevesebben lesznek 
szegények.

.48472

Ha rosszul mennek a dolgaink, azért 
csakis egyedül saját magunk vagyunk 
felelősek.

Ha rosszul mennek a dolgaink, 
azért nemcsak mi magunk, hanem 
a körülmények is felelősek.

-.42968
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Nekünk magyaroknak nem arra kell 
törekednünk, hogy a fejlett nyugati 
országokhoz igazodjunk, hanem hogy 
a saját utunkat járjuk.

Nekünk magyaroknak nincs saját 
külön utunk, hanem a fejlett nyugati 
országokhoz kell igazodnunk.

.40083

A törvényesség határain belül mindenki 
azt tehet, amit akar, mert ez jelenti 
a szabadságot.

A törvényesség határain belül sem 
teheti mindenki azt, amit akar, mert 
ez zűrzavarhoz, a rend felbomlásához 
vezet.

-.33990

Eigenvalue: 1.77071

A kevésbé jól értelmezhető másik három faktort a Függelékben ismertetjük, azt 
azonban mindenképpen itt kell elmondanunk, hogy -  mint a 3. táblázatban látható 
-  az 1. faktorból kimaradt négy kijelentéspár közül kettő igen szoros, és a nyitott 
társadalom/zárt társadalom paradigmába jól beleülő összefüggést mutatott ezzel a 
faktorral. (A táblázatban a pozitív értékek a liberális-individualista, a negatív érté
kek a paternalista beállítódással való kapcsolatot jelzik.) Az összefüggés lényege, 
hogy a liberális/paternalista beállítódás faktora szignifikáns kapcsolatban áll a tör
vénytiszteletet és normaérzékenységet, valamint a családon kívüli együttműködési 
készséget és bizalmat kifejező kijelentéspároknál tapasztalt választásokkal, mégpe
dig úgy, hogy az erős törvénytisztelet és normaérzékenység, illetve a családon kívüli 
nagyfokú együttműködési készség és bizalom inkább liberális-individualista beállí
tódással, a törvény- és normaszegéseket mások törvényszegő magatartásával men
tegető, illetve a családon kívüli relációkban bizalmatlan és kevéssé együttműködő 
alapállás pedig inkább paternalista-antiliberális beállítódással já r együtt.

3. táblázat
A liberális és a paternalista beállítódás kapcsolata az első faktorból kimaradt 
két kijelentéspárral (faktorszkórok)

A törvények betartását csak akkor jogos 
követelni tőlünk, ha mások is betartják 
azokat.

A törvények betartását akkor is jogos 
követelni tőlünk, ha mások nem tartják 
be azokat.

-.18 .35
Szign.: .000

Az ismerőssel kötött megállapodásban 
sohasem bízhatunk úgy, mint 
a rokonunkkal kötött megállapodásban.

Az ismerőssel kötött megállapodásban 
ugyanúgy bízhatunk, mint 
a rokonunkkal kötött megállapodásban.

-.18 .15
Szign.: .000
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A faktorelemzés alapján megállapíthatjuk tehát, hogy a vizsgálatunkban a közgon
dolkodás néhány alapvető összetevőjének indikátoraként alkalmazott kijelen
téspároknál a kérdezettek választásainak többsége a legkevésbé sem volt véletlen- 
szerű, hanem szisztematikusan illeszkedett abba a zárt társadalom/nyitott társada
lom, illetve patemalizmus-antiliberalizmus/liberalizmus-individualizmus paradig
mába, amellyel a rendszerváltás irányultságát jellemeztük.

Liberális és paternalista beállítódás különféle társadalmi 
csoportokban

A következőkben azt vesszük szemügyre, hogy egyfelől a liberális-individualista, 
másfelől a patemalista-antiliberális attitűdök miként függnek össze néhány alapve
tő demográfiai-társadalmi ismérvvel. Regresszióelemzéssel megvizsgáltuk, hogy a 
liberális/paternalista beállítódás faktora milyen erősségű kapcsolatot mutat a nem
mel, az életkorral, az iskolázottsággal, a település típusával, a vagyoni helyzettel és 
a vallásos érzülettel. A nem, az életkor, a településtípus és a vallásosság nem került 
be az egyenletbe, vagyis ezekkel a változókkal az elemzés nem jelzett szoros kap
csolatot a liberális/paternalista beállítódás vonatkozásában, az iskolázottsággal, de 
különösen a vagyoni helyzettel azonban igen erős összefüggés mutatkozott (4. táb
lázat).

4. táblázat
A liberális/paternalista beállítódás kapcsolata néhány alapvető társadalmi ismérvvel 
(regresszióelemzés)

Beta Szign.
Vagyoni helyzet* .1946 .0000
Iskola .0999 .0081
F 32.51 .0000
R2 .06788

* A vagyoni helyzetet nagyobb értékű tartós fogyasztási cikkek (autó, színes televízió, mobil- 
telefon, hifi berendezés, képmagnó stb.), illetve ingatlanok (hétvégi telek és nyaraló) tu
lajdonlása alapján képzett index segítségével mértük.

Az eredmények egyértelműen azon várakozásainknak megfelelően alakultak, hogy 
a nyitott társadalom paradigmájának liberális értékei irányába a vagyonosabbak és 
a magasabban iskolázottak nyitottak, a zárt társadalom paradigmájának paterna- 
lizmusa, piac-, verseny- és differenciálódás-ellenessége pedig elsősorban a kevésbé 
vagyonosak és az alacsonyabban iskolázottak körében jelent vonzóbb alternatívát. 
Különösen a vagyoni helyzettel való igen erős összefüggés figyelemre méltó, hiszen 
ebben közvetlenül az az érdekviszony jelenik meg, hogy a kapitalista típusú gazda-
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Különösen a vagyoni helyzettel való igen erős összefüggés figyelemre méltó, hiszen 
ebb^n közvetlenül az az érdekviszony jelenik meg, hogy a kapitalista típusú gazda
ság kiépítésében, a vállalkozás szabadságában, a versenyen alapuló piaci elosz
tásban elsősorban a gazdagabbak érzik érdekeltnek magukat, míg a piacot és a ver
senyt korlátozó paternalista struktúráktól, az állami elosztástól és gondoskodástól 
elsősorban a kedvezőtlenebb vagyoni helyzetűek, a szegényebbek várják lehető
ségeik jobbra fordulását.

Ugyanezek az összefüggések részletesen megjelennek az 5. táblázaton is, ame
lyen a vagyoni helyzet, az életkor, az iskolázottság és a nem változói kiegészülnek a 
pártpreferenciával is. (A táblázatban a pozitív számok a liberális, a negatív számok 
a paternalista beállítódás erősségét jelzik az ezen ismérvek szerint vett csoportok
ban.)

5. táblázat
A liberális/patemalista beállítódás nem, életkor, iskolázottság, lakóhely, vagyoni helyzet 
és pártpreferencia szerint (faktorszkórok)

Nem

Férfi .08
Nő -.07

Szign.: .020

Életkor

18-29 éves .15
30-39 éves .26
40—49 éves -.01
50-59 éves -.19
60-69 éves -.25
70 év felett -.09

Szign.: .000
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Iskola

8 általános alatt -.08
8 általános -.22
Középiskola .17

Főiskola, egyetem .53
Szign.: .000

Lakóhely

Budapest .09

Vidéki város .04

Község -.10
Szign.: .096

Vagyoni helyzet

Alsó harmad -.26

Középső harmad -.02

Felső harmad .30
Szign.: 000

Pártpreferenciain *

Fidesz .23
FKGP -.25
KDNP -.06
MDF -.05
MSZP .16
Munkáspárt -.34
SZDSZ .21

Szign.: .029

* A pártpreferenciát azon kérdésre adott válaszok alapján számoltuk, hogy „Ha jövő vasár
nap parlamenti választások lennének (és Ön elmenne), mit gondol, melyik párt jelöltjére 
szavazna?” A táblázatban szereplő hét párton kívül a többi pártra egészen kevés választás 
esett, ezért azoknak adatait a megbízhatatlanság miatt nem tüntettük fel.

Az 5. táblázatban azt tapasztaljuk, hogy a közgondolkodás liberális/paternalista 
dimenziója szignifikáns kapcsolatban áll az életkorral, az iskolázottsággal és a va
gyoni helyzettel, mégpedig úgy, hogy a liberális-individualista orientáció a fiatalabb 
korosztályokra, különösen a harmincasokra, a magasabban iskolázottakra, különö
sen a főiskolát, egyetemet végzettekre és a legkedvezőbb vagyoni helyzetűekre jel
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lemző, a patemalista-antiliberális pedig az idősebb korúakra, az alacsonyan iskolá
zottakra és a kedvezőtlenebb vagyoni helyzetűekre.3 Némileg gyengébb a kapcsolat 
a nemmel és a lakóhely típusával, mindenesetre az adatok egyértelműen arra utal
nak, hogy a liberális beállítódás inkább a férfiaknál és a városlakóknál, főképpen a 
budapestieknél, a paternalista pedig inkább a nőknél és a nem urbanizált települé
seken lakóknál valószínű.4

Ami a pártpreferenciákkal való -  az erősen szignifikánsnál gyengébb, de azért 
elég nyilvánvaló -  összefüggést illeti, a liberális attitűdök a Fidesz és az SZDSZ 
szimpatizánsainál jelennek meg a viszonylag leghatározottabban, és ha ennél hal
ványabban is, de mindenesetre jelen vannak az MSZP-t választók körében is. A 
táblázatban szereplő többi parlamenti pártot, különösen az FKGP-t preferálók köré
ben viszont a patemalista-antiliberális attitűdök dominálnak, a liberalizmus
individualizmus paradigmájával szembeni elutasítás azonban kiemelkedően a par
lamenten kívüli Munkáspárt híveit jellemzi a legjobban.

A fenti adatokat tovább árnyalhatják egy kapcsolódó elemzés eredményei. A 2. 
táblázatban bemutatott 1. faktorban szereplő hét kijelentéspárnál kapott válaszokból 
két indexet képeztünk annak megragadása céljából, hogy a minta egészében illetve 
egyes demográfiai-társadalmi csoportjaiban milyen erős a liberális-individualista 
illetve a patemalista-antiliberális értékorientáció. Az indexek azt mutatják, hogy a 
kérdezetteknél egyfelől átlagosan hány paternalista, másfelől átlagosan hány libe
rális irányú választás fordult elő. (6. táblázat)

6. táblázat
A paternalista és a liberális beállítódás erőssége nem, életkor, iskolázottság, lakóhely, 
vagyoni helyzet és pártpreferencia szerint (index-értékek)

Paternalista, antiliberális Liberális, individualista 
Teljes minta 4.24 22.02

Nem

Férfi 4.24 2.21
Nő 4.21 1.85
Szign.: .448 .000

Életkor

18-29 éves 4.25 2.34
30-39 éves 4.26 2.30
40-49 éves 4.29 2.08
50-59 éves 4.35 1.86
60-69 éves 4.44 1.76
70 év felett 3.76 1.54
Szign.: .012 .000
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Iskola

8 általános alatt 3.50 1.32
8 általános 4.46 1.91
Középiskola 4.36 2.25
Egyetem, főisk. 3.78 2.67
Szign.: .000 .000

Lakóhely

Budapest 4.09 1.99
Vidéki város 4.25 2.18
Község 4.31 1.82
Szign.: .321 .000

Vagyoni helyzet

Alsó harmad 4.19 1.68
Középső harmad 4.60 1.95
Felső harmad 4.05 2.43
Szign.: .000 .000

Pártprefencia

Fidesz 4.29 2.35
FKGP 4.71 1.88
KDNP 4.67 1.76
MDF 4.43 1.93
MSZP 4.29 2.27
Munkáspárt 4.89 1.58
SZDSZ 4.08 2.58
Szign.: .036 .003

A m ár korábban tárgyalt adatokkal összhangban, a két index értékei az összes cso
portban a patemalista-antiliberális beállítódás dominanciáját tükrözik. Ennek az 
értékorinetációnak a közgondolkodásban való nagyon kiterjedt jelenlétét jelzi, hogy 
az egyes demográfiai-társadalmi ismérvek szerint vett csoportok között a paternalis
ta beállítódás tekintetében csak az iskolázottsági és vagyoni stratifikációnál fordul
tak elő szignifikáns különbségek. Mindenesetre így is szembetűnő, hogy a főiskolát, 
egyetemet végzettek, továbbá a budapesti lakosok, a legkedvezőbb vagyoni helyze
tűek, az SZDSZ, valam int a Fidesz és az MSZP szimpatizánsai és valamelyest a 
fiatalabb korúak között a többi csoporthoz képest némileg gyengébb a patemalista- 
antiliberális kijelentések választása.
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Miközben a patemalista-antiliberális beállítódás -  többnyire csekély eltérésekkel 
-  az összes csoportot egyaránt igen erősen jellemezte, az egészében véve gyengébb 
liberális-individualista értékorientáció tekintetében szignifikáns különbségeket ta
pasztaltunk. A férfiak, a fiatalabb generációk, a magasabban iskolázottak, az urba- 
nizált településen lakók és a kedvezőbb vagyoni helyzetűek lényegesen nyitottab
baknak tűntek a liberális értékek elfogadására, m int a nők, az idősebb korúak, az 
alacsonyabban iskolázottak, a nem urbánus településen lakók és a kedvezőtlenebb 
vagyoni helyzetűek. A liberális-individualista attitűdök erősségét pártpreferenciák 
szerint nézve, az SZDSZ, valamint a Fidesz és az MSZP szimpatizánsai között mu
tatkozott a legerősebb ilyen irányú beállítottság. A liberális értékorientációval 
szemben a legelutasítóbb a Munkáspárt volt, majd sorrendben a KDNP, az FKGP és 
az MDF következett. Ha csak egyetlen mondat erejéig is, de feltétlenül fel kell hív
nunk a figyelmet felmérésünknek arra az eredményére, hogy a liberális/paternalista 
dimenzióban a Fidesz-Magyar Polgári Párt szimpatizánsai mind a 4., mind az 5. 
táblázat adatai szerint közelebb állnak az SZDSZ és az MSZP szimpatizánsaihoz, 
mint a jobboldal bármelyik más pártjának táborához.

Történelmi tanulási folyamat

Összefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy vizsgálatunk adatai szerint a magyar 
társadalomban közel nyolc évvel a rendszerváltó parlamenti választások után jelen
tős hányadot képviselnek azok a polgárok, akik a társadalom céljaival, a gazdaság 
optimális szerveződésével, a piaci versennyel, az állam szerepével, az individuum 
kötelességeivel és jogaival, a vagyoni differenciálódással és más hasonló kérdések
kel kapcsolatban többnyire paternalista és antiliberális nézetekkel és attitűdökkel 
rendelkeznek, és több-kevesebb határozottsággal és következetességgel bizonyos 
mértékű fenntartásokkal élnek a fejlett Nyugat alapvonásainak jellemzésére hasz
nált nyitott társadalom paradigma klasszikus liberális értékeivel, elveivel, latens 
társadalmi stratégiáival szemben. A patemalista-antiliberális beállítódás viszonylag 
széles körű jelenlétét jelzi, hogy az alapvető demográfiai-társadalmi ismérvek sze
rint vett csoportok között alig differenciál: lényegében minden csoportban közel 
azonos arányban érhetők tetten az állami gondoskodás igényét hordozó és a piaci 
verseny egyeduralmát elutasító nézetek és attitűdök. Az emberek és csoportjaik kö
zött nem annyira a patemalista-antiliberális, sokkal inkább a liberális-individualista 
vélekedések elfogadása eredményez különbséget. A patemalista-antiliberális hang- 
szerelés még azokban a csoportokban -  így a férfiak, a fiatalabb korosztályok, a 
magasan iskolázottak, az urbanizált településen lakók és a vagyonosabbak között -  
is érezteti hatását, amelyekben egyébként a viszonylag legerősebb az egészében vé
ve gyengébb és szűkebb körű liberális-individualista beállítódás.

A pártok szimpatizánsainak társadalmi-gazdasági vonzalmai is hasonló képet 
mutatnak: még azon pártoknak, így az SZDSZ-nek, a Fidesznek és az MSZP-nek a
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szimpatizánsai körében is gyakori a paternalista-antiliberális értékválasztás, ame
lyeknek hívei között a viszonylag a legerősebb a liberális beállítódás. Mintha igazo
lódni látszana az a sokszor és sok helyen megfogalmazott benyomás, hogy a ma
gyarországi pártok egy részében valójában több párt rejtőzik. Vizsgálatunk szerint 
legalább kettő: egy kisebb létszámú, de karakteres liberális, és egy népesebb, de 
önmagában is vegyes színezetű paternalista-antiliberális orientációjú. Ez az érték- 
ütközés alighanem jelentős szerepet játszott az MDNP-nek az MDF-ből történt kivá
lásában és a KDNP szakadásában, valamint az MSZP-SZDSZ koalíció jó  néhány 
belső vitájában.

Az erőteljes paternalista-antiliberális beállítódás sokféle ideológiai-világnézeti 
forrásból táplálkozhat, esetleg egymással ellentétben álló forrásokból is. Például a 
pia-ci verseny és a nagy vagyoni különségek elutasítása vagy éppen a rendpártiság 
mögött meghúzódhat szélsőséges bolsevizmus, nosztalgia a Kádár-rendszer iránt, 
szociáldemokrata irányultság, ultraliberális balosság, népnemzeti tradicionalizmus, 
keresztény életelvek, pánmagyarság, harmadikutasság és még sok más. Nagyon 
valószínű azonban, hogy nemcsak és nem elsősorban ideológiai-világnézeti alapok
ról eredeztethető a klasszikus liberalizmus elemeit elutasító beállítódás, hanem je 
lentős részben olyan élethelyzetekből, amelyek szükségképpen a nyitott társadalom 
modelljének liberalizmusa és individualizmusa ellen hangolnak: a lecsúszó rétegek, 
a munkanélküliek, a piaci verseny körülményei között magukat bizonytalanul érzők 
a rendszerváltásban mintaként megcélzott Nyugatnak nem azt az arcát tapasztalják 
hazai földön, amelyet saját jelenük és jövőjük szempontjából vonzónak találhat
nának.

Vizsgálatunk eredményei nyomán magától értetődően vetődhet fel a kérdés, va
jo n  a paternalista-antiliberális értékorientáció erőteljes jelenléte a liberális
individualista beállítódás mellett (esetleg azzal szemben) nem vezet-e szükségkép
pen a zárt társadalom modelljétől a nyitott társadalom modellje felé tartó rendszer- 
váltási folyamat megtorpanásához, eltorzulásához. Úgy véljük, hogy a válasz kere
sésekor -  sok más egyéb tényező mellett -  a következő két megfontolással minden
képpen érdemes számolni. Egyfelől látnunk kell, hogy a nyugatos beállítódás éppen 
azokban a csoportokban -  a magasan iskolázottak, a vagyonosabbak, a harmincasok 
és negyvenesek, tehát a fiatalabbak között -  a viszonylag legerősebb, amelyek az 
eliteket adják, és így a legnagyobb befolyásuk van a folyamatok alakítására. Másfe
lől nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy -  mint korábban már utaltunk erre -  a 
fejlett Nyugat országaiban a nyitott társadalom modellje a klasszikus liberalizmus
hoz képest számos lényeges korrekcióval realizálódik, anélkül azonban, hogy a mo
dell olyan alapvető elemeit, mint a piac, a verseny, az individuális szabadság és 
felelősség stb. felszámolná. A fejlett Nyugat országaiban sem foglal el feltétlenül 
mindenki és minden vonatkozásban a klasszikus liberalizmushoz közel álló állás
pontot. Bizonyára nincsenek kevesen, sőt alighanem többségben vannak azok, akik 
munkavállalóként, alkalmazottként, bérmunkásként, kritikai szellemű társadalom- 
kutatóként vagy környezetvédőként, de akár tulajdonosként vagy nagyvállalkozó
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ként olyan nézeteket vallanak és olyan attitűdöket hordoznak magukban, amelyek 
bizonyos tekintetben ellentmondanak a klasszikus „kapitalizmus szellemének” . Ez 
azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy tömegesen a nyitott társadalom modelljé
nek ellenségeivé válnának és olyan törekvéseket támogatnának, amelyek a nyitott 
társadalom alapvető jellegzetességeit a zárt társadalméival kívánnák felváltani. Ép
pen ellenkezőleg, a Nyugatnak, a nyitott társadalomnak nem utolsósorban éppen 
azokban a demokratikus intézményeiben és hagyományaiban rejlik az ereje, ame
lyek garantálják a nézetek, eszmék, értékek szabadságát, és nemcsak tolerálják a 
sokféleséget, a kritikai véleményeket, a reformtörekvéseket, hanem törvényi kerete
ket biztosítanak az értékütközések és érdekharcok békés úton történő lejátszásához 
és a folyamatos változ(tat)ásokhoz, korrekciókhoz anélkül, hogy a társadalmi szer
veződés lényegi elemeinek összhangja megrendülne és a stabilitás meginogna.

Mindennek fényénél úgy tekinthetjük vizsgálatunk eredményeit, mint egy félidős 
részbizonyítványt a hosszú tanulási folyamatban. Európának ebben a részében az 
emberek éppen csak elkezdtek a mindennapi valóságában megtapasztalni egy, a 
teljesítményeiben nagyon vonzó, de közelről még nem igazán ismert társadalmi
gazdasági rendszert. Ráadásul -  hogy folytassuk a hasonlatot -  a tanulók nem kis 
hányada hátrányos helyzetből került ebbe a történelmi iskolába, és így egyelőre csak 
nehezen tud megbirkózni a leckével: nem nagyon találja a helyét, nem feltétlenül 
látja a célokat és az eszközöket, gyakran teljesíthetetlennek érzi a hirtelen rázúdult 
feladatokat, nehezen tud azonosulni a még nem gyakorolt játék szabályaival, és 
persze nem nagyon tud örülni a mások sikerének sem, amikor saját maga rendre 
elmarad az osztályelsőktől. Ez a helyzet fokozott felelősséget ró a döntéshozó elitek
re, hiszen mint az ókor hajósainak Szkülla és Kharübdisz között, úgy kell lavíroz
niuk a nyitott társadalom felé vezető út klasszikus liberális megoldásai és a széles 
körű paternalista igények kielégítése között.
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Függelék

Az alábbi római számozású táblázatok a főkomponens-elemzés gyengébb és nehe
zebben értelmezhető faktorait mutatják be. (A pozitív értékek a baldoldali, a negatív 
értékek a jobboldali oszlopban álló kijelentések választását jelentik. Vastag betűvel 
vannak szedve azok a kijelentések, amelyeket a paternalista-antiliberális attitűdök 
indikátorainak szántunk.)

1. táblázat

2. faktor

Ha csak egy kicsivel is több pénzt 
kereshetünk, feltétlenül érdemes több 
és keményebb munkát vállalnunk.

Akkor sem biztos, hogy érdemes több 
és keményebb munkát vállalnunk, 
ha több pénzt kereshetünk.

.52963

Ha rosszul mennek a dolgaink, azért csakis 
egyedül saját magunk vagyunk felelősek.

Ha rosszul mennek a dolgaink, 
azért nemcsak mi magunk, hanem 
a körülmények is felelősek.

.52057

A törvények betartását csak akkor jogos 
követelni tőlünk, ha mások is betartják 
azokat.

A törvények betartását akkor is jogos 
követelni tőlünk, ha mások nem tartják 
be azokat.

.45842

Az ismerőssel kötött megállapodásban 
sohasem bízhatunk úgy, mint 
a rokonunkkal kötött megállapodásban.

Az ismerőssel kötött megállapodásban 
ugyanúgy bízhatunk, mint 
a rokonunkkal kötött megállapodásban.

.44575

Eigenvalue: 1.21657

T alán nem tűnik erőszakoknak, ha a 2. faktort úgy értelmezzük, mint amely bal 
oldalon a szorgalmas és teljesítményorientált, belső tartással rendelkező, az egyéni 
felelősséget átélő, de a mások morálját is szigorúan méricskélő, családcentrikus és 
kifelé bizalmatlan kispolgári életvitel attitűdjeit fogja egybe, a másik oldalon pedig 
mindennek az ellentettjét: egy lazább, kevésbé „hajtós”. az individuális felelősségei 
tisztában levő, de azt szívesen elhárító, kapcsolataiban nyitott, a családhoz kevésbé 
mereven kötött életszemléletet. Ez a faktor erős összefüggést mutatott az iskolázott
sággal: a dolgos, családcentrikus, kispolgári életvitelt preferáló választások az isko-
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lázottsági szint emelkedésével párhuzamosan csökkentek, a lazább életszemléletet 
tüktözők viszont emelkedtek, így az sem lehetetlen, hogy itt valamiféle posztmo
dem életérzés megjelenéséről van szó. (Természetesen a kérdőíves kikérdezés a 
verbálisán kifejeződő attitűdöket és értékorientációkat ragadja meg, nem pedig a 
tényleges életvitelt. Egyáltalán nem biztos például, hogy azok, akik szóban a több
lethaszonért vállalják a többletteljesítményt, a valóságban is dolgosak és szorgalma
sak, és hogy azok, akik nagyon mérlegelik, milyen haszonért érdemes többlettelje
sítményt nyújtani, a valóságban ne dolgoznának nagyon keményen.)

II. táblázat 

3. faktor

A törvényesség határain belül mindenki 
azt tehet, amit akar, mert ez jelenti 
a szabadságot.

A törvényesség határain belül sem 
teheti mindenki azt, amit akar, 
mert ez zűrzavarhoz, a rend 
felbomlásához vezet.

.55758

A piaci versenyre kell bízni annak eldöntését, 
hogy mi mennyit ér a társadalom számára.

Annak eldöntését, hogy mi mennyit 
ér a társadalom számára, nem lenne 
szabad a piaci versenyre bízni.

.40380

A törvények betartását csak akkor jogos 
követelni tőlünk, ha mások is betartják
azokat.

A törvények betartását akkor is jogos 
követelni tőlünk, ha mások nem tartják 
be azokat.

.40289

Minél szabadabban érvényesül 
a piaci verseny a gazdaságban, annál 
valószínűbb, hogy néhányan nagyon 
meggazdagodnak és sokan 
elszegényednek.

Minél szabadabban érvényesül a piaci 
verseny a gazdaságban, annál valószínűbb, 
hogy egyre többen fognak jól élni 
s egyre kevesebben lesznek szegények.

.39134

Nekünk magyaroknak nem arra kell 
törekednünk, hogy a fejlett nyugati 
országokhoz igazodjunk, hanem hogy 
a saját utunkat járjuk

Nekünk magyaroknak nincs saját 
külön utunk, hanem a fejlett nyugati 
országokhoz kell igazodnunk.

.34384

Eigenvalue: 1.12310



64 Terestyéni Tamás

A 3. faktor meglehetős egyértelműséggel a szabadság/rendpártiság dimenzióban 
osztja meg a kérdezetteket. A szabadságpárti bal oldali sorban azonban a piaci ver
seny igénye mellett olyan kijelentések elfogadása is megjelenik, amelyek arra utal
nak, hogy a szabadság hívei közül sokan nem nagyon törődnek a (korlátozatlan) 
piaci verseny szociális következményeivel, másokra mutogatva hajlamosak kivonni 
m agukat a törvények alól („ha nekik szabad, akkor nekem is”) és a korlátlan sza
badságjegyében a fejlett Nyugat követelményeihez sem hajlandók igazodni; mintha 
szám ukra a szabadság csakis a saját korlátlan szabadságukat jelentené. A rendpárti 
jobb oldalon a law and order és a szigorú törvénytisztelet igénye mellett jelentős 
súllyal megjelenik a piaci versenynek m int értékmérőnek az elutasítása, de ugyan
akkor nem utasítódik el az a lehetőség, hogy a piaci verseny a gazdaságban a több
ség javá t is szolgálhatja, valamint, hogy az ország jövője a Nyugathoz kapcsolódik. 
Ez a faktor a demográfiai-társadalmi változók közül a nemmel mutatott viszonylag 
erős összefüggést: a szabadságigény a férfiak, a rendpártiság pedig a nők körében 
volt viszonylag jellemzőbb.

III. táblázat 

4. faktor

Már önmagában azzal is vétünk a normák 
ellen, ha a törvényeket és a jogszabályokat 
egy-egy esetben lazán értelmezzük és nem 
ragaszkodunk szigorúan a betű szerinti betar
tásukhoz.

Azzal még nem vétünk a normák 
ellen, ha a törvényeket 
és a jogszabályokat egy-egy esetben 
lazán és rugalmasan értelmezzük 
és nem ragaszkodunk szigorúan 
a betű szerinti betartásukhoz.

.58476

Az ismerőssel kötött megállapodásban 
sohasem bízhatunk úgy, mint 
a rokonunkkal kötött megállapodásban.

Az ismerőssel kötött megállapodásban 
ugyanúgy bízhatunk, mint 
a rokonunkkal kötött megállapodásban.

-.57535

Nekünk magyaroknak nem arra kell 
törekednünk, hogy a fejlett nyugati 
országokhoz igazodjunk, hanem hogy 
a saját utunkat járjuk

Nekünk magyaroknak nincs saját 
külön utunk, hanem a fejlett nyugati 
országokhoz kell igazodnunk.

-.40287

Eigenvalue: 1.03051

A 4. faktort úgy értelmezhetjük, mint a törvények és szabályok támogatta bizalom
nak és együttműködési készségnek a dimenzióját, amely mentén aszerint oszlottak 
meg a kérdezettek, hogy egyik oldalon álltak azok, akik fontosnak tartották a szigo
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rú törvénykövetést, bizalommal fordultak a családon kívüli kapcsolatok felé, és 
nyitottnak mutatkoztak a fejlett Nyugat irányában, a másikon pedig azok, akik elfo
gadhatónak tartották a kiskapukat kereső ügyeskedést, bizalmatlanságot jeleztek a 
családon kívüliekkel szemben, és elutasították a fejlett Nyugathoz való igazodást. 
Ez a faktor, ha gyengén is, leginkább az életkorral mutatott némi összefüggést: a 
fiatalabbak csoportjaiban inkább jellemző volt a szigorú törvénykövetéssel össze
kapcsolódó bizalom és a Nyugat felé való nyitottság, mint az idősebbek körében.

Jegyzetek

1 A liberális, illetve liberalizmus terminusok erősen terheltek egymásnak ellentmondó ér
telmezésekkel. Például sokan úgy értik őket, mint a konzervatív, illetve a konzervativizmus 
ellentétét, mások viszont éppen arra vonatkoztatják, amit az előbbi táborba tartozók kon
zervatívon értenek. Erről lásd Ludassy (1992) írásait. De említhetnénk azt is, hogy a hazai 
politikai aktorok közül némelyek a nemzeti-keresztény ellentéteként használják a liberális 
jelzőt, mégpedig gyakran szitokszóként „hazaáruló, népnyúzó, jött-magyar” jelentésben. A 
mi szóhasználatunkban liberalizmus, illetve liberális semmi egyebet nem jelentenek, mint 
a nyitott társadalom paradigma elemeinek együttesét.

2 Többlépcsős rétegzett minta az ország több mint 70 településéről, ahol a rétegzés szempont
jai a nem, az életkor és a településtípus voltak. Az iskolázottság szerinti megoszlás lénye
gében megfelel a KSH országos adatainak, csupán a 8 osztálynál kevesebbet végzettek 
aránya marad el néhány százalékkal a KSH-adatok szerintitől.

3 Mint ismeretes, az életkor, az iskolázottság és a vagyoni helyzet változói egymás között is 
szorosan összefüggnek. Tendenciaszerűen a fiatalabb korosztályokban magasabb az iskolá
zottság általános szintje, mint az idősebbekben, és a magasabb iskolai végzettségűeknek 
kedvezőbb a gazdasági helyzetük, mint az alacsonyan iskolázottaknak.

4 Az 5. -  és majd még inkább a 6. táblázatban -  feltűnhet, hogy a legidősebbek, azaz a 70 
éven felüliek, valamint a legalacsonyabban iskolázottak csoportjában a várakozásokkal 
szemben nem érvényesül az a trend, hogy az életkor emelkedésével és az iskolázottsági 
szint csökkenésével párhuzamosan erősödik a nem-nyugatos beállítódás, illetve a nyugatos 
orientáció elutasítása. Ha ugyanis érvényesülne, akkor ezekben a csoportokban kellene a 
legerősebb nem-nyugatos beállítódásnak jelentkeznie. Itt azonban a látszat ellenére nem az 
általános trend gyengüléséről, hanem valószínűleg arról van szó, hogy a legidősebbek és a 
legalacsonyabban iskolázottak (a két csoport nagymértékben átfedi egymást) a többieknél 
nehezebben értették meg a vizsgálatban mérőeszközként alkalmazott kijelentéspárokat, és 
ennek következtében nem a kérdésben releváns értelmi és érzelmi motívumok alapján, ha
nem véletlenszerűen, „totózva” választottak, ami egészében szükségképpen az átlag felé 
húzta az adatokat. Ezt látszik alátámasztani az a körülmény, hogy ebben a két csoportban 
fordult elő a kiemelkedően legnagyobb arányban a megértés problémáit indikáló „nem tu
dom” válasz.
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MŰHELY

Fleck G ábor-Virág Tünde

HAGYOMÁNY VAGY ALKALMAZKODÁS, 
AVAGY GILVÁNFA KÍVÜL-BELÜL*

Jelen cikkünk egy kutatási téma egy részletének feldolgozása.1 Célunk az, hogy 
néhány állítást megfogalmazzunk, amelyeket a további lépések megtételéhez elen
gedhetetlennek tartunk. Mindenekelőtt arra keressük a választ, milyen szempontok 
befolyásolják egy közösség társadalmi sikerességét.

A kutatás maga egy beás közösségben folyt, kapcsolati rendszerére, nyelvhaszná
latára, a közösségen belüli viszonyokra, az ezekből és a társadalmi, térbeni elhe
lyezkedésből adódó különbségekre koncentrált. Ez az írás egyrészt vázlatos történeti 
leírása a falunak, illetve a közösségnek, másrészt megpróbál képet adni egy etnikai
lag homogén ormánsági aprófalu jelen helyzetéről, a kialakult helyzet társadalmi, 
gazdasági okairól.

E cikk alapvető állítása az, hogy a peremhelyzetben élő társadalmi csoportok in
tegrációja, beilleszkedésük a társadalomba mindig részleges, marginális integrációt 
jelent. A társadalom peremére szorult rétegek számára a lehetőségek igen szűkösek 
a beilleszkedésre. Csupán a kialakult társadalmi szerkezet „réseibe”, a mások által 
el nem foglalt helyekre van lehetőségük beáramlani. Ilyen lehetőségek voltak a ma
gyarországi cigány lakosság számára például az 1950-es évektől a nehézipari segéd- 
és betanított munka, a mezőgazdasági segédmunka, a mindenféle idénymunkák, az 
építőipari és más fizikai jellegű, képesítést nem igénylő munkák, vagy a korábbi 
időszakokra jellemző, a cigánysággal foglalkozó szakirodalom többségében tradici
onálisnak tartott foglalkozások, amilyen a teknővájás, kosárfonás, vályogvetés, 
lókereskedés stb. Mindezekből számunkra az következik, hogy ezek nem annyira 
tradíciók, mint inkább alkalmazkodási stratégiák. Ennek a gondolatnak ma különös 
aktualitása van, mivel a politikai, gazdasági modellváltás időszakát éljük. A társa
dalom újrarendeződése viszonylag lassú folyamat. A marginális helyzetben élők 
számára az integrálódás esélye csak akkor adatik meg, amikor a társadalmi szerke
zet már valamennyire rögzült, helyreállt. Ekkor válnak láthatóvá azok a strukturális

Kutatásunkat az MKM Párbeszéd Programja és a Soros Alapítvány támogatja.
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„rések”, amelyek a peremhelyzetben élők számára elérhetőek. Egy korábbi szerke
zetben racionális, azóta érvényét vesztett alkalmazkodási stratégia fennmaradását 
tehát nem annyira a tradíciók továbbélése inkább egyfajta strukturális tehetetlenség 
magyarázza.

A „cigány” elnevezést kizárólag a külső társadalom termékének tartjuk, és mint 
ilyet használjuk. Ez azt is jelenti, hogy a meghatározás a legkevésbé sem független 
az adott társadalmi kontextustól. Hogy egy adott társadalomban ki számít cigány
nak, kit tekintenek annak, véleményünk szerint igen erősen strukturális okokra 
vezethető vissza (Ladányi-Szelényi 1997).

Kutatásunk helyszíne az ormánsági kis falu, Gilvánfa. Pécstől délnyugatra fek
szik, körülbelül 350-en lakják. Az itt élő családok több m int 90 százaléka beás ci
gány. Baranyának ez a része egymáshoz igen közel fekvő aprófalvakból áll. E fal
vakat a beás lakosság arányának mértéke szerint három kategóriába soroltuk:

1. Csaknem tisztán beás falvak: Gilvánfa, Alsószentmárton, Piskó, Pálmajor,
2. Beás többségű falvak: Siklósbodony, Siklósnagyfalu, Adorjás, Kórós, Gerde, 

M arócsa, Sósvertike, Téseny, Gyöngyfa, Ózdfalu, Besence, Kisasszonyfa,
3. Ahol a beások aránya em éri el a lakosság felét: Magyarmecske, Csányoszró, 

Vajszló, Sumony, Nagycsány, Páprád, Bogádmindszent, Baksa, Magyartelek.
Az utóbbi kategóriába tartozó falvak sok esetben a gilvánfaiak mobilitási törek

véseinek célpontjai. Sellye és Szentlőrinc pedig mobilitási szempontból elérhetetlen 
távolságra lévő városoknak számítanak ma már. A gilvánfaiak rokonságának nagy 
része a falu társközségeiben található.

Kik azok a beások?

„Nagyságos Alispán Úr! Alázatosan alulírottak nem vagyunk vándor czigányok, 
hanem vagyunk munkás, dolgos emberek, akik, míg az ősidőktől űzött teknővájásra 
szükséges fá t megszerezhettük, egy helyen élve ez által szerzett keresményből tar
tottuk fenn magunkat, s még most is, ha ez iparhoz szükséges fá t megkaphatjuk, azt 
folytathatjuk, abból élünk. De ez iparhoz alkalmas fa  többnyire elfogyván, oly he
lyen igyekszünk letelepedni, ahol napszámot az év minden szakában kaphatván, 
nyomorult életünket tengethetjük...”2

M int általában a cigánynak tekintett csoportokkal kapcsolatban, itt is felvetődik 
az eredet kérdése. És itt sincsenek igazán kielégítő magyarázatok. Sőt, a beások 
eredeti származási helye, ha lehet, még bizonytalanabb, mint az egyéb cigánynak 
nevezett csoportok esetében ez elmondható. Nem kívánjuk ezt a kérdést mélyreha
tóan boncolgatni, csupán amennyire ez témánk kifejtése érdekében szükséges. Azt 
azonban jelezni szeretnénk, hogy erre vonatkozóan inkább csak feltételezésekre 
vagyunk kénytelenek támaszkodni, mivel interjúink és az általunk ismert, 
beásokkal foglalkozó kutatások sem mennek vissza a román határon túlra.
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A feltételezés tehát az, hogy e csoport, mielőtt elindult volna Magyarország felé, 
huzamosabb ideig Romániában élt. Ezt bizonyítja az általuk beszélt nyelv is, mely a 
román nyelv egyik dialektusának régi, nyelvújítás előtti formája. Maga a beás szó 
nyelvükben (bájás3) bányászt jelent, mely utalhat eredeti, Romániában űzött foglal
kozásukra. Olyan módon ragadhatott ez rájuk, mint ahogy magyarul gyakran illet
ték őket a „teknővájók” címkével, m íg ez volt a meghatározó foglalkozás körükben. 
Baranyába két irányból érkeztek. Egyrészt a mai horvát és szerb területekről, más
részt Somogyból (Havas 1994). A beások nagy része ma a dél-dunántúli megyékben 
lakik, szinte kizárólag községekben. Országosan a cigány lakosság mintegy 8 száza
léka román nyelvű (beás).4 Baranyában és Somogybán az ott élő cigányok többségét 
ők teszik ki. Ezen etnikai kategórián belül is megkülönböztetünk három alcsopor
tot: a muncsánokat, a ticsánokat és az árgyelánokat (Szalai 1997). A többséget az 
úgynevezett árgyelánok teszik ki. Gilvánfán is ők élnek. Ha a fiatalabbakat kérdez
zük etnikai hovatartozásukról, leginkább a „beás” elnevezést használják. Az idősebb 
generáció tagjai azt a választ adják, hogy ők oláhok. Korcsoportoktól függetlenül 
használják azonban a „cigány” kategóriát, ha a nem cigányokkal szemben kell 
meghatározni önmagukat. E két utóbbi megnevezés nyilvánvalóan onnan ered, 
hogy a „külső társadalom” melyiket alkalmazta rájuk. A Gilvánfán egykor élt pa
rasztok inkább az „oláh”-ot, mely áttételesen a beások által használt román nyelvre, 
illetve eredetükre utal.5

„М/ ilyen román nyelvet beszélünk. Onnan jöttünk. Már eredetileg. Ezért hívtak 
minket olájoknak" (B. Gyulánéval készült inteijú).

Feltételezhetően a cigány elnevezés később vált csak igazán használatossá e vi
déken; attól az időszaktól, amikor a cigányság mint társadalmi probléma, a cigány
politika, ennek országos szintű határozatai, érvényesítése a környéken is konkrét 
formában megjelentek. Maga a fogalom, mint az a korábban idézett levélből is ki
tűnik, használatos volt ugyan, de a falvakban élő parasztok, akik közvetlen kapcso
latban álltak a teknővájókkal, rájuk vonatkozóan nemigen használták.

Párhuzamosan azzal a folyamattal, melyben az eredeti csoporttudat egyre gyen
gül a beásoknál a közösségek funkciótlanná válásával, a külső társadalom által 
meghatározott identitás-kép erősödik az itt lakók tudatában. Beás vagy diku- 
unturos6 csoport-hovatartozás helyébe tehát erősen stigmatizált, nem-cigányok által 
meghatározott, kizárólag a társadalom alatti léthelyzetre, az ebből következő életvi
telre utaló kategória lép. Egy gilvánfai fiatalemberrel -  aki gyermekkora egy részét 
nevelőszülőknél töltötte -  készült interjú erre világít rá.

Hát azt, hogy már mint gyerek éreztem, hogy ez a cigány szó ez valami nyo
masztó, mert amikor kimondták rám, hogy cigány, belülről féltem. Volt bennem 
ilyen félelemérzet. Hát nem tudom, hogy miért. Szóval most már tudom, hogy a ... , 
mert nem tudom, elfogadtam azt magamnak, hogy nem vagyok annyi, mint egy ma
gyar gyerek, hogy kevesebb vagyok. Szerintem azért van ez, hogy elfogadtam ma
gamba, hogy nem vagyok több, mint a másik. Vagyis hogy nem vagyok egyenlő a 
másikkal. És amikor kimondták azt a szót, hogy cigány, néha még most is azért
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fölkapom a fejem, hogy kimondta azt, hogy cigány, de most már gondolkodok, hát 
miért, hát az vagyok. M i a francnak titkolózzak, vagy mit tudom én. Hát úgysem 
leszek én már magyar soha, nem is akarok lenni, mert az vagyok, ami vagyok, 
nem? És azért fölkapom még most is a fejem, hogyha cigányról beszélnek, de akkor 
már nem a cigány szó érdekel, hanem, hogy mit mondanak a cigányokról.

-  És a Ricsi hogy fog felnőni?
-  Hát, mint egy cigánygyerek. Azért úgy élünk most, mint egy cigány, de...
-  M it jelent az, hogy úgy éltek, mint egy cigány?
-  Hát, mint egy rendes cigány. Szóval nálunk nincsen angol WC, nincs fürdő

szoba, mint a régi cigányok, úgy mosakszunk, úgy tisztálkodunk.
-  De ezek szerint a cigány az azt jelenti, hogy...
-  ...nincsen luxus, mint egy átlagos magyarnál. Szóval akik úgy jobban élnek. 

De nyilvánvaló, hogyha én is jobban élnék, akkor nekem is volna egy fürdőszobám 
és nem azért... Mert cigánynak is lehet szerintem fürdőszobája, ha kicsit módosab
ban él, mert ugye a tisztaság az sosem árt. A cigány is belátja ezt szerintem. Szóval 
azért mondom, hogy úgy élünk, mint egy cigány, mert messze innen vagyunk, na. A 
cigány az általában szegény. Nem járul úgy, a munkanélkülieknek a száma is a 
cigányságban van igazából, szóval úgy százalékba. ” (P. J./unturos)

A beszélgetésrészletből kiviláglik, miként határozódik meg a cigány szó jelenté
se, mire az az eredeti, érintett csoport tudatába visszajut. A többségi társadalom 
alapvetően kirekesztő, megkülönböztető, erősen általánosító és stigmatizáló módon 
tekint erre a csoportra. Cigánynak lenni ma egy beás számára is egyértelműen a 
társadalomalattiságot je len ti elsősorban. A beás vagy szőkébb közösségi, valódi 
etnikai csoport-hovatartozás helyett marad tehát a kívülről meghatározott, a közös
ség szempontjából diszfunkcionális, mintegy bélyegként használt elnevezés.

Véleményünk szerint beásnak lenni nem feltétlenül jelent egységes életvitelt, 
azonos beilleszkedési sémákat, integrációs utakat. Esetükben sem beszélhetünk 
egyfajta tradicionális foglalkozásról és életvitelről. Megfigyeléseink szerint a kü
lönböző társadalmi elhelyezkedés és közeg a magyarországi megjelenésekor bizo
nyos mértékig egységesnek tekinthető etnikai csoportot igen nagy mértékben diffe
renciálja, a különböző lehetőségekkel rendelkező csoportok számára teljesen külön
böző integrációs utakat nyit meg. A beások Magyarországon, mint arra már utal
tunk, elsősorban teknővájásból éltek, mely egyfajta erdei telepi életformát kívánt. A 
nyersanyag és az értékesíthetőség miatt azonban viszonylag gyakori vándorlásra 
kényszerültek. M ár korábban is arra törekedtek, hogy olyan területen hozzák létre 
telepeiket, ahol a famunkákon kívül a mezőgazdasági munkákkal ki tudták egészí
teni jövedelmüket, a háború után a teknővájás azonban egyáltalán nem nyújtott 
biztos megélhetést, ami a beásokat helyben maradásra késztette. Azt gondoljuk, 
hiba lenne a teknővájás és a vándorlás kapcsán tradicionális tevékenységről vagy 
életformáról beszélni. Legfeljebb az előző kor gazdasági feltételeihez való alkal
mazkodásról. annak emlékéről lehet szó. Ezt igazolja némiképp az etnikai csoport 
elnevezése is, mint arra m ár szintén utaltunk. Olyan csoport esetében, amelynek
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neve bányászt jelent, helyes-e a teknővájásról mint „tradicionális” foglalkozásról 
beszélni? Ha pedig ezt megkérdőjelezzük, beszélhetünk-e a vándorlásról mint 
„tradicionális” életformáról. Szerintünk itt az előző korszak gazdasági feltételeihez 
való alkalmazkodás néhány elemének fennmaradásáról van szó, mely fennmaradás 
a társadalomalattiság következménye, hiszen valóban igazodni az adott társadalmi 
és gazdasági helyzet feltételeihez csak a társadalom részeként lehet. Tradicionális 
beás életvitelnek, illetve beás foglalkozásnak tekinteni a fentieket véleményünk 
szerint azért problematikus, mert semmi mást nem jelent, m int az előző helyzethez 
való alkalmazkodás maradványait.7 Az, hogy Gilvánfán viszonylag későn szűnt 
meg ez a megélhetési forma, szintén megerősíti véleményünket. Alsószentmárton 
példáját szeretnénk felhozni, ahol a beások a teknővájást jóval korábban elhagyják, 
mivel lehetőségük adódik piacképesebb foglalkozás elsajátítására (kosárfonás). 
Gilvánfán azonban a kép ebből a szempontból másként alakul. Távolabb élnek itt a 
beások a falutól, mint Alsószentmártonban, ilyenformán a falu paraszt lakosságával 
való kapcsolatuk is jóval gyérebb. Ezenkívül Gilvánfa környékén két olyan csoport 
él, melynek társadalmi és térbeli elhelyezkedése némileg eltér egymástól. A faluhoz 
közelebb élő csoport gyorsabb, a távolabb élők lassúbb közeledése, integrálódása is 
arra utal, hogy a társadalomhoz közelebbi helyzetben jóval könnyebb megfelelni az 
adott korszak feltételeinek. A kirekesztettség, társadalmon kívüliség tartósíthat ko
rábbi állapotot, de ez az állapot nem értelmezhető az adott népcsoport sajátjaként. 
Derdák Tibor egy helyütt arról ír. hogy a beások összetéveszthetetlenek más cigány 
népcsoportokkal, mert „nem jósolnak, nem zenélésből és nem kereskedésből élnek. 
Nem értenek a vályogvetéshez, szegkovácsoláshoz, üstfoltozáshoz. Annál jobb fa
vágók, annál szorgalmasabb mezei munkások vannak köztük, s az öregek még a 
teknővájásban, gombaismeretben, kosárfonásban is mesterek. (...) Nem jellemző 
rájuk a túlzott élelmesség, hetven-nyolcvan százalékuk egyszerű falusi ember, aki 
idővel inkább önellátó paraszttá válna, mintsem hogy valaha is kockázatos anyagi 
vállalkozásokba fogjon” (Derdák 1992).

Ezzel az állásponttal szemben néhány példával szeretnénk illusztrálni, mennyire 
különböző integrációs utakat járnak be a különböző környezetben élő beás csopor
tok:

-  Gilvánfáról és Kisasszonyfáról néhány férfi egészen a kilencvenes évekig a Pé
csi Volán alkalmazottja volt, mint buszsofőr. Ebben az időszakban ők házakat épí
tettek. Családjaikban a szakmunkás végzettség szinte általános. Egykori pécsi mun
kahelyüknek köszönhetően kiterjedt kapcsolati hálóval rendelkeznek, amely a mai 
napig megkönnyíti megélhetésüket.

-  Bogyiszlón, ahol szintén beások élnek, az ottani családok a gilvánfaiaknál jó
val korábban elindultak az integrációs úton. E korábbi korszak viszonyai folytán 
nagy részükből zenész lett. A falu paraszt lakosságával viszonyuk oly mértékben 
kiegyenlítődött, hogy komaságba kerültek. A beás gyerekek keresztszülei reformá
tus parasztok voltak, igy a bogyiszlói beások huszonéves generációjának nagy része 
ma református. Igen magas arányban érettségizettek. A többség paraszti életformát
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él, földjeik vannak, állatokat tartanak. A régi cigánytelep helyén laknak ma is, de 
felújított, modem házakban.

-  Hidason, szintén vegyes lakosságú területen, viszont a paraszt családokkal a 
m ai napig egyfajta kliens-patrónusi rendszerben élnek az ottani beások. Megvan
nak a „kedvenc cigány családok”, amelyeket rendszeresen visszahívnak kerti mun
kákra cserébe ruháért, élelemért.8 Egy telepszerű részen élnek a faluban, kicsi, rossz 
állapotú házakban, kertjük egyáltalán nincs. A továbbtanulás az itteni beás fiatalok
ra a  legutóbbi időkig egyáltalán nem volt jellemző.

-  Adoijánban, a Vajdaságban szintén élnek árgyelán beások. És ugyanúgy ma
gyar paraszti közegben. O tt a telepről elindult a faluba áramlás, és erőteljes gazda
godás néhány család esetében. Az integrációs út itt is merőben eltér az eddigiektől. 
Néhányan összeszedték a környékben fellelhető papír-, üveg-, műanyag- és fémhul
ladékokat, és ennek értékesítéséből kezdtek el gazdagodni. Ma jó  néhány család a 
faluban él, a magyar házak között épít magának többszintes villát és teherautóval 
já rja  a környéket eladó hulladékért. A továbbtanulás itt sem jelenik meg mint az 
előrejutás útja. A kereskedés viszont épp ezt szolgálja.

Mindezek a példák jó l illusztrálják, hogy a beás származás egyáltalán nem hatá
rozza meg az integrációs utakat, hanem sokkal inkább az adott gazdasági, társa
dalm i helyzet és a benne pillanatnyilag elfoglalt pozíció a meghatározó. Kemény 
István írja, hogy „Nem hiszek az életforma konzervatizmusában. Nem hiszek abban 
sem, hogy a ÉtudatC elm arad a lét mögött, hanem azt gondolom, hogy amíg van 
gang, galeri, telep, tradicionális életmód stb., az azért van, mert tagjainak nincs 
jobb lehetőségük.”9

Gilvánfa

Gilvánfa „régi magyar falu, melynek Harasztyak voltak ősi tulajdonosai. Haraszty 
Ferenc hagyatékából előbb leányai, majd az Istvánffyak tartották magukénak. A 
török uralom alatt IstvánJJy leányának jegyajándékaként Draskovics grófé lett. A 
birtokrendezés után kincstári birtok lett. 1775 után gró f Batthyányaké volt. Lakosai 
földművelők voltak; a magyar lakosság ma is az”.]0

M a már a lakosság négy-öt főt kivéve beás származású. A jelenlegi nagyszülők 
szüleik életéről beszélve még a vándorló életmód néhány jellegzetességéről számol
nak be. illetve a letelepülés mozzanatait beszélik el. Ez utóbbi Gilvánfa esetében 
körülbelül a második világháborút megelőző időszakra tehető. Ez idő tájt környékén 
a m a Gilvánfán élő beások egy csoportja felépíti az úgynevezett Géza-telepet a falu
tól délre fekvő területen, az erdőben. A másik csoport tagjai, akik feltételezhetően a 
m últ század végén érkeznek ide, a harmincas években a falutól északra fekvő, műút 
melletti területen építik fel házaikat. Ezt a telepet Vethelnek hívták, ami utalhatott 
arra, hogy a területet, amelyre gunyhóikat felhúzták, előzőleg maguknak megvásá
rolták .11
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A két csoport viszonylag sokáig erősen elkülönült egymástól. Az egyik, az erdei 
telepen élő csoport az északon, Vethelen élőtől a dikujésty12, a másik a Géza- 
telepiektől az unturosi13 elnevezést kapta. E csoportmegjelölések használata kizáró
lag gilvánfai jelenség. A mai napig számon tartják, ki diku, ki unturos család le
származottja. A hovatartozásra egyébként a családnevek is utalnak. Az Orsósok 
általában az egykori dikuk, a Palkók, Ignáczok, Bogdánok, Csonkák pedig az 
unturosok utódai Gilvánfán. E megkülönböztetéseken kívül léteztek még más al
csoportok is. Ezek az úgynevezett vigák (vigá). Magyarul a faj, fajta, nagycsalád 
fogalmakat használják erre (vö. Szalai 1997). Ezek a beások között férfi ágon szá
mon tartott leszármazási kategóriák. Sokáig megfigyelhető volt a szigorú endogá
mia (dikukon, illetve unturosok körében) és exogámia (vigák között) e csoportok
nál. Diku lány nem mehetett hozzá unturos fiúhoz, másik családból valót kellett 
választania magának, illetve a szülők vagy a családhoz tartozó idősebbek döntését 
kellett elfogadnia. Az alábbi inteijú egy jelenleg ötvenes éveiben járó emberrel ké
szült, aki felnőttként, már a hetvenes években költözött ki az erdei telepről.

Hiába azt mondom, mint most -  ne haragudjon, ha így kimondom -  azt mon
dom téged szeretlek, gyere énhozzám, mert akkor az apám megölt volna. Magyar
ral nem lehetett összekeverni.

-  És unturos lányt el lehetett venni feleségül?
-  Nem lehetett, azt se lehetett. Avval nem lehetett összekeverni.
-  Azt miért nem?
-  Mert külön fa j voltak.
-  Mit jelent, hogy külön faj volt?
-  Hogy maga -  ne haragudjon, hogy így mondom -  maga magyar, én magát 

nem vehetem feleségül. És az unturos is más.
-  Milyenek voltak az unturosok? Azok másmilyenek voltak?
-  Külön fa j volt.
-  De azok is cigány emberek, azok is beások voltak, akkor miben különböztek?
-  Csak nem lehetett összekerülni velük. A mi fajunk nem mehetett máshová.'" (O. 

József /diku)
Az unturosok a faluhoz jóval közelebb éltek már első letelepedésük alkalmával, 

mikor a Vethel volt lakhelyük. Valószínűleg nem véletlen az elnevezés sem, amit a 
dikuktól kaptak akkoriban. A „zsíros” jelzővel általában a jómódú parasztokat 
szokták illetni. Az, hogy az unturosok asszimilációs törekvéseit a dikuk irigykedő
felnéző, távolságtartó módon szemlélték, lehet a jelző hátterében.

Gilvánfától északra tehát néhány gunyhóból14 álló telep volt (Vethel), ahol az öt
venes évekig éltek az unturosok. E terület a faluhoz igen közel esik, az utolsó pa
rasztháztól néhány tíz méterre, a szántó mellett. Ezt a telepet 1955-re teljesen fel
számolták. Ekkor néhány család egyenest beköltözött a faluba, ahol készpénzért és 
OTP-segítséggel vásárolt házat a kiköltöző parasztoktól. A Vethelen élt családok 
nagy részét azonban az újonnan létrehozott Varga-telepre költöztették. A 
Gilvánfától délre fekvő erdőben pedig, a községtől mintegy két-három kilométerre
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egészen 1972-ig éltek dikuk a Géza-telepen felhúzott gunyhóikban. E telepekről, 
felszámolásukról, az új telep létrehozásáról a már idézett Varga János krónikás így 
ír 1972-ben:

„A község déli részén fekvő állami erdőgazdaság területén, tehát az erdőben az 
úgynevezett Géza-telepen ezelőtt 2 éve még 15 cigánycsalád élt meglehetősen em
bertelen körülmények között. Az állami intézkedések és a községi közös tanács 
együttes erőfeszítése révén, a telep 1972. évben teljesen felszámolódott. Lakói egy 
része az úgynevezett Varga-telepre, más része valamelyik községbe telepedett le.

Említést érdemel, hogy a felszabadulás előtt a cigány lakosság a község északi 
részén a falu mellett, közvetlen a müút mentén élt összetákolt, helyes értelemben 
vett kunyhókban. Ezek a kunyhók rendszertelen építésük folytán még elszomorítóbb 
látványt nyújtottak, nem beszélve arról, hogy illemhely sem volt, az egészségügyi 
követelményeknek a legalapvetőbb elemei sem voltak meg. Ebben az időben innen 
kerültek ki az ingyen munkások, vagy ahogy a hagyományok említik, hulló almáért, 
aludttejért dolgozók, emellett egy nagy része kéregetésből él.

Pártunk, államunk jóvoltából sor került a fentebb említett ösztönösen létrehozott 
»telep« felszámolására. De ehhez igen sok köze volt az akkor még önállóan műkö
dő községi tanácsnak, Varga János tanácselnöknek jó  hozzáállására.

A »telep«, mint említettem, 1955-ben megszűnt. Ezzel az intézkedéssel egy csa
pásra megváltozott a cigány családok életkörülménye.

A község északi (déli) részén OFA földből kimért kb. 7 kh terület igénybevételé
vel új telep lett kijelölve. Bár meg kell említeni, hogy a cigány lakosság körében ez 
nem talált egyértelműen megértésre. Próbáltak ellenállni, féltek az újtól, mert itt is 
érvényesült az az emberi szemlélet, hogy nehéz megválni a régitől, még sok esetben 
akkor is, ha az embertelen körülményeket nyújtott számukra. Az itt felépült úgyne
vezett Varga-telep, amely nevet a cigányság közkívánatára Varga János VB- 
elnökről adták, emberibb körülményeket teremtett. Bár a felépült házakat nem le
het egyértelműen háznak nevezni, inkább a ház és kunyhó közt valami »lakhatási 
alkalmatosságnak«, de egy lényeg mégis van, az, hogy szilárd anyagból épültek, 
sorba vannak, tehát rendezettebb a korábbinál. A lakások túlnyomó többségében 1 
szoba-konyha van. Ha kezdetleges is, de illemhelyek is épültek, anyaga legtöbb 
esetben fonás és sárral tapasztott, de van napraforgószár és egyéb anyaggal épült 
illemhely is. A kis házak végében a kis veteményes kerteket megművelik, ma in
kább tért hódít az állattartás, ez leginkább sertés. Nem véletlenül említettem, hogy 
az új cigánytelep létrehozása alapjában változtatta meg a cigány családok életkö
rülményeit.

A felépült kis házak szobáit, ha nem is új, de régi bútordarabokkal igyekeznek 
berendezni, mind több a rádió, televízió, hisz a telep két részben: 1965-ben és 
1971-ben villamosítva lett.,,]S

Az 1961-es párthatározat, mely a cigány származásúak integrálódása feltételei
nek megteremtését volt hivatva elősegíteni, helyi alkalmazását tekintve abból állt. 
hogy két, egymással közösséget nemigen vállaló csoportot, mely egymástól mintegy
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öt-hat kilométerre lakott és akiknek kapcsolatuk egymással nem volt sokkal szoro
sabb a parasztokhoz fűződő viszonynál, a falu határától mintegy egy kilométerre 
lévő területre költöztetik, ott létrehozva számukra egy „CS”-lakásokból álló telepet. 
A Varga-telepnek is van azonban két része. Az egyik merőleges a műútra (kétsor), a 
másik annak szélén, a töltés alatt helyezkedik el (egysor). A kétsorra költöztek az 
unturosok az ötvenes évek végén, az egysorra a dikuk a hatvanas-hetvenes években. 
A kétsor ma szemmel láthatóan rosszabb állapotban van, a házak nagy része már 
ledőlt, a többi is düledezik. A mai helyzet azonban a korábban fordított helyzet kö
vetkezménye. Az unturosok az új lakhelyre egyrészt jóval korábban költöztek, más
részt a házakat maguk építették, többségét vályogból, ezzel szemben a dikuk több
ségének kéthelyiséges téglaházát az akkori tanács építtette a hatvanas évek végén, 
hetvenes évek elején. Az unturosok költöztetésük előtt jóval közelebb éltek a falu
hoz, a dikuk viszont az erdei telepről beköltöztek a faluhoz eddiginél jóval köze
lebbi területre. Ugyanakkor a még Gilvánfán élő unturos származású családok több
sége ma már a faluban él, a telepen pedig mind az egysor, m ind a kétsor lakossága 
e származási szempontból vegyes.

Különbség és azonosság

Dikuk és unturosok némileg különböző életutat jártak be eddigre, vagy ha úgy tet
szik, az integráció különböző fokán álltak már ekkor. A diku-unturos különbségte
vés még ma is él a tudatban, bár ritkábban ugyan, de használatos is. Az eredeti 
származási kategória helyett azonban ma m ár leginkább az életvitelre, magatartás- 
módra utal. Az „unturosság” mobilabb, a megváltozott gazdasági helyzethez való 
jobb alkalmazkodást, a „dikuság” pedig a hagyományos életformához való szoro
sabb kötődést jelöli. De már nem családokhoz, hanem magatartásokhoz, életvitelhez 
kapcsolódik. Az alábbi interjúrészletek jelzik, hogyan viseltettek egymás iránt e 
csoportok korábban, és utalnak arra is, ez hogyan változott meg mára. Az idézetek 
után megjegyezzük az interjúalany származását, azaz hogy diku vagy unturos csa
ládból való. Ebben az esetben azonban e fogalmakat kizárólag eredeti, származásra 
utaló jelentésükben kell értelmezni.

-  „Mi volt a különbség diku és unturos között?
-  Egyik se, csak hogy azok egy kicsit mocskosabbak voltak, mink tisztábbak. 

Azért mondtuk dikujéstyi. ” (B. B.-né/unturos)
-  „Az a helyzet, hogy valamikor régen a dikuk -  ahogy te mondod, meg én is így 

tudom -  az erdőben laktak. Azoknak ilyen fákból állították össze a házakat. Az 
unturosok nem mentek be az erdőbe, hanem a telepen ők csinálták az első házakat. 
És ezzel -  ahogy a mamám mesélte -  lenézték egymást. A z unturosok mindig többre 
tartották magukat, mint a diku. Ez így van mai napig is. Pedig nem igaz az. Mi 
például az asszonnyal diku és unturos. Nálunk ez hülyeség. A szüléink ezzel szekál
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ták egymást. Az unturosi, hogy persze ti erdőlakók vagytok, meg egyéb, dikuk 
vagytok, ilyen elfajzott akárkik.

-  És maga a szó mit jelent, hogy diku meg unturos?
-  A z unturos a zsíros, az a kövérebb, gazdagabb, a diku meg csóró, ilyen sze- 

dett-vedett, ágról vetett. ” (B. J. /unturos)
-  „Ez a Géza-telep volt a diku, ez meg volt a zsírosak, unturos annyit tesz, zsí

ros. Egymást csúfolták így. Hogy minek, nem tudom. De egy biztos, hogy soha nem 
voltak olyan élelmesek (az unturosok), mint az erdeiek (a dikuk;.

-  Az unturosok mivel foglalkoztak?
-  Ilyen semmirevaló akárkik voltak, ilyen senkiháziak, nem jó  munkások voltak. 

Ezek, akik az erdőben telepedtek le, ezek teknővájók voltak, favágók voltak, párjuk 
nem volt ilyen munkában. Ok (az unturosok? meg nem értettek soha semmihez. 
Amelyik meg értett volna, az is lusta volt. Ez az igazság. ” (O. János/diku)

A behúzódás

A  következőkben arra szeretnénk rávilágítani, hogy a különböző gazdasági és tár
sadalm i változások az integráció mértéke és a társadalmi elhelyezkedés tekintetében 
különböző helyzetben lévő, etnikailag azonban azonosnak tekintett két csoport ese
tében milyen különbségeket okoznak a feltételekhez való igazodásban, az életstra
tégiák kialakulásában, kialakításában. A Gilvánfán élő, korábban némileg különbö
ző helyzetben lévő két beás csoportot szeretnénk közelebbről leírni a bejárt integrá
ciós utak szempontjából.

A dikuk

„ -  Mesélte a papám, hogy »fiam, mindig úton voltunk«. Ha volt egy kordénk, ha 
volt lovunk, úgy is jó, ha nem, akkor meg ő húzta, a papa a kordét. Persze mikor 
megláttak minket a magyar gyerekek az utcán, szaladtak el, ki merre látott. 
»Minek, papa?« Ekkora hajunk volt, ilyen csutkaféle volt a haja, össze volt kötve, 
el tudod te képzelni, hogy hogyan néztünk ki?

-  Merre vándoroltak?
-  Ezek az országban mindenfelé. Például édesapám Kálmáncsán született, édes

anyám Beremenden. El lehet képzelni, hogy a Dráva-szélen ezek bejártak minden 
környéket. Minek? Azért, mert itt voltak szép kanadai nyárok, a puha fa, ez mind a 
fa  után hajkurászott. Nem volt tsz, csak birtokosok voltak. Nagy gazdák. Ott el
ment, letelepedett az erdő szélén, megcsinált vagy 20 teknőt felesben egy gazdá
nak. Megcsinálta felesben, eladta az ő részét, valamikor úgy adták el, hogy élelem
re. Ilyen cserevilág-féle volt. A továbbiakban ők úgy üzletelték el a maguk tárgyát, 
amit ők megdolgoztak, hogy cseréltek. Kevésbé pénz, mert olyan volt, hogy liszt, 
bab, burgonya, amire szüksége volt, vagy szalonnát kaptak. Mikor befejezte a mun
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kát, továbbállt. A papa nagydarab ember volt, bírta a kordét húzni, húzta, ha volt 
lova, avval.

-  Mikor telepedtek le ide a Géza-telepre?
- A háború időszaka alatt telepedtek le, annyit tudok. Mikor a háború megkez

dődött, ők már itt voltak, mesélte apám. Itt robbantották fe l  a hidat az oroszok, 
akkor már itt voltak. Úgy húzták át anyámat a kanálison, megkötötték, és úgy húz
ták át a férfiak, nem volt híd, anyám úszni nem tudott, átdobták a kötelet, megkö
tötték a hóna alatt, elmerülni nem bírt, mert ők húzták. Itt is maradtak, itt is haltak 
meg a szüleim. ” (O. János/diku)

A fenti interjúrészlet is jól rávilágít arra, hogy a vándorlás azon nyomban abba
marad, mihelyt a teknővájás háttérbe szorul. Ez az életforma nem hagyományosan 
cigány vagy' beás tehát, csupán adott feltételekhez való alkalmazkodás következmé
nye. Amikor e feltételek átalakulnak és új helyzet áll elő, az új alkalmazkodási 
stratégiát is szül.

Ettől az időszaktól fogva csoportos mozgásról már nem beszélhetünk. A dikuk 
ettől kezdve a Géza-telepen éltek, az erdőben.

„-Említettem, hogy a Géza-telepen születtem, egy ici-pici kis kunyhóban. Heten 
voltunk testvérek. Agyat 14 éves korom után láttam, ebben a pici kunyhóban volt 
két fából faragott deszka, szélesebb és két ilyen fára le volt verve az a deszka, hogy 
magasabban állt olyan 80 centire a földtől, ott aludt az édesanyám, édesapám, meg 
mindig a legkisebb gyerek. Az se volt egy kényelmes. Mi meg úgy aludtunk, hogy 
bevittünk szalmát vagy füvet, (...) bevittük a szalmát, valamilyen rossz rongyot, még 
nem volt egy érdemes lepedőnk se, egy rossz zsákot, vagy kabátot, ami volt, le lett 
terítve, rá egy más valamit, hogy ne bökje a bordáinkat az a szalma vagy az a fű. 
Tele volt bolhával. Ott aludtunk szépen sorban, mint a kévék a földön. Volt egy kis 
boglyas kemence beépítve abban a kunyhóban, azért nem kelletett takaró, mert az 
a kemence egész éjjel tartotta a meleget. Iskolába onnan jártunk. Na most hogy 
jártam iskolába. Volt egy pár vagy két pár gumicipő, oldalt csatos, ezt felváltva 
vittük, hol a nővérem, hol a másik, hol én, vittük ezt a cipőt és így jártunk iskolába. 
Volt, amikor majdnem bokáig érő hó volt, mezítláb jöttem be, egy kilométer távol
ságra van ez az erdő, mezítláb jöttem be az iskolába. De volt, hogy nem tudtam 
jönni iskolába, mert ha volt cipőm, lehet, hogy nem volt nadrágom. De ha volt ci
pőm, nadrágom, akkor nem volt ingem, kabátom. Ilyen volt. ” (O. János/diku)

Az erdő köré szerveződő tevékenységek a dikuk számára egyre kevésbé voltak 
jövedelmezők. A teknővájás folyamatosan elveszítette piacképességét. Az eredeti 
foglalkozás e csoportnál folyamatosan visszaszorult.

És akkoriban ilyen munkák, mint teknővájás, kanálfaragás voltak?
-  A faterom tudott csinálni, de én nem.
-  Nem tanította meg az apja?
-  Dehogynem, engem megvert úgy, hogy borzasztó.
-  Miért?
-  Mert ki lukasztottam a fenekit.
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-  Hogy ment egy ilyen tanítás?
-  Tapogatás után kell menni, kongás után. Mert ha nem kopogott, akkor...
-  Hogy ment egy ilyen teknőnek a megcsinálása?
-  Annak különböző része van, mert három része van. Mert van egy teknő, annak 

a fia, ahhoz van egy unoka, ahhoz van egy kislavór.
-  És akkor az öregek így tanították a fiaikat? És ezt nehéz volt megtanulni?
-  Nehéz, nagyon nehéz.
-  Nagy botrány volt abból, hogyha elrontott egy ilyen teknőt?
-  Mondom, úgy megvert engem az apám, hogy azt se tudtam, hogy mi vagyok. 

M ert annak a kongása, mint annak, aki zenélt, mert én botfülű vagyok a zenéhez, 
de ha én a teknőnek az izéjét kongtam, annak meg kellett szólalnia, hiába. Mon
dom, hogy most nem tudok még egy főzőkanalat se.

-  M iért nem?
-  Mert mióta én megkaptam a magamét, azóta én nem csinálom.
-  Többet nem is próbálta meg?
-  Nem. Engem megvert apám, kész.
-  És a többi testvér, azok tudnak faragni, vagy tudtak?
-  Nem tudnak.
-  Akkor ez elég bonyolult mesterség volt.
-  Nagyon jó  mesterség volt.
-  Akkor miért hagyták abba? Nem kellett a teknő? Nem lehetett eladni?
-  Dehogynem lehetett.
-  Akkor nem volt elég fa?
-  Mentek még vonatra is eladni őket.
-  És ezt pénzért lehetett eladni, vagy ezt is így élelmiszerért?
-  Nem, készpénzért.
-  M iért lett ennek vége?
-  Mert nem ment már.
-  Hogyhogy nem ment már? Nem lehetett eladni?
-  El lehetett volna adni, csak nincs faanyag. Abban az időben voltak faanyagok.
-  És akkor hogy volt, egyszer csak kivágtak egy fát, vagy az erdészet adott fát?
-  A z erdészet, a régi grófok, azok kiadták a fát, annak a harmadából vagy a f e 

léből megcsinálták. Abból gazdálkodtak.
-  Az erdészet már nem adott ilyen munkát?
-  A z erdészet most már nincs, nincs neki ilyen fája.
-  Nincs ilyen vastag fa?
-  Nincs. Most a fiatalság kihalt. Még én is azt mondom, hogy nem értek hozzá.
-  Nem szerette volna megtanulni?
-  Dehogynem.
-  Csak nem ment?
-  Egyszer kikaptam, ezért nem tanultam meg. Nekem volt mindenkim, csinálta, 

de én nem csinálom tovább, mert nincs érzékem hozzá. ” (O. József/diku)
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A piacát vesztett, ellehetetlenült teknővájást felváltják a különböző megélhetési 
módok. A diku családok többségénél megjelenik a „tarisznyázás” is, ami általában a 
nők feladata.

-  „Mentem koldulni, fogtam a tarisznyát a hátamba, elmentem dolgozni a há
zaknál. Onnan kaptam kis zsírt, kis szalonnát, kis krumplit, egy kis borsót, ezt-azt, 
ami jött, úgy hoztam. ” (O. M./diku)

,, O. J.: Régebben anyád is. A z első feleségem megfogta a forgácsot, berakta 
szatyorba, és elvitte cserébe az asszonyokhoz.

O. Z. (fia/: Mit kapott cserébe?
O. J .: Ami kellett, zsírt, szalonnát.
O. Z.: És fá t tudtatok eladni és az erdész engedte?
O. J.: Hát nem dolgoztam ott az erdészetnél? Nem volt abban az időben úgy, 

mint most. "(O. József/diku)
Érdemes figyelni arra, hogy azon kevés diku származású családnak az egyikénél, 

amelynek a korai időszakban (1960-as évek vége) lehetősége volt a faluba költözni, 
a megélhetési lehetőségek változásával, egyfajta nyitással hogyan változnak meg 
egyidejűleg az ambíciók is.

És a maga apja tudott még teknőt vájni?
-  Természetesen, csak az tudott szépen dolgozni, igen. A Kis Györggyel ezek só

gorok voltak, na most ennek a generációnak, ugye, ez valamikor nem nősülhetett 
meg addig, amikor legénygyerekek voltak, amíg be nem mutatták a vajdának, hogy 
márpedig ő meg tud élni. A bemutatkozás az volt, hogy a munkáját kellett hogy 
bemutassa, hogy igenis, ő megfelel a teknővájásnak, vagy bármelyik munkának. A 
főkérdés a teknővájás volt. Gyönyörűen dolgoztak az idősebbek.

Ha a ... Miskát nézem, Besencén lakik, az ott lakott. Akkor az édesapám, meg ez 
a Gyuri bácsi, meg az öregapám. Már ne is mondjam, azok mesterek voltak. Édes
apámnak is olyan munkája volt, hogy doktoroknak meg ilyen nagy embereknek a 
kanáltól kezdve, a kisbölcsőtől kezdve, a gyerekeknek. De a munkája olyan volt, 
mint a rajz, ügyes kezű emberek voltak.

-  És tanította magát teknővájásra?
-  Tanított, még megvan a teknő, azon tanultam. De sajnos a teknő most van 30 

éves teknő. A z após csinálta és megcseréltük kukoricára. Ahogy az após dolgozott, 
mikor meglátta az öreg, majdnem elvágta magát. Hazahoztuk a teknőt az udvarba, 
és akkor édesapám nekiállt, hogy rendbe hozza a teknőt, ahogyan kell, hát ő mester 
volt. Egyszer abbahagyta édesapám a teknőt, én meg belemásztam a teknőbe, és én 
is faricskáltam, látta, hogy én is belenyúltam, és akkor mondta, hogy gyere, meg
tanítalak a szarukapával vágni, mert összevagdalod magad. Vigyázni kell vele, 
mert az ember térdét megnyomorítja, az nagyon egy éles szerszám volt. De hiába 
tanított engem, nem az én világom volt a teknővájás.

-  Miért? Meg lehetett élni belőle, az apja is megélt belőle, nem?
-  Már az én korosztályomba voltak vállalatok, nem kényszerültünk rá arra, hogy 

csak teknővájásból lehet megélni. Inkább fogtam az ásót, lapátot, elmentem szépen
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kubikusnak. Mert tudtam, hogy havonta megkapok 10 forintot, és azért nem kell 
elmenni faluról falura, vagy vásárra, hogy még azt eladogassam. Engem már ke
vésbé érdekelt az, hogy teknőt csináljak. Nekem az álmaim mindig azok voltak, 
hogy motorom legyen, abban az időben nem voltak ilyen korszerű motorok, mint 
most. Csepelek, nagyon régi Csepelek, meg Danuvia volt, meg Simson. De az már 
nagy dolog volt, mikor erre Simsont láttunk. Nekem mindig az volt a vágyam, hogy 
mikor lesz már annyi pénzem, hogy vegyek egy motort. ” (O. János/diku)

Az unturosok

A z  1940-es, 1950-es években az unturosok a falu közelében épített házakban éltek a 
„Vethelen”, egy szintén „ösztönös telepen”16. Ekkor már, többek között a falu kö
zelségének köszönhetően, folyamatos kapcsolatban voltak a gilvánfai paraszt csalá
dokkal. Nekik dolgoztak. A falusi lakókkal viszonyuk egyértelműen kliens- 
patrónusi jellegű volt. M inden parasztcsaládnak megvolt a maga „oláhja”, akit szí
vesen hívott, mikor adódott valami. Azok pedig munkájukért ebédet, italt, terményt 
kaptak. Ez a fajta viszony egyáltalán nem nevezhető szimmetrikusnak, hiszen az 
„olájok” nem egyenlő alkufelek, meglehetősen kiszolgáltatott helyzetben vannak. 
Azonban mindenképpen más természetű viszony ez, mint a korábbi időszakban az 
unturosokra is -  a dikukra továbbra is -  jellemző, kizárólag családra, nemzetségre, 
vigákra korlátozódó erős kötések és a kéregető jellegű kifelé-felfelé irányuló kap
csolatok.

És drágaságom, ö azért tartott minket, a Milus Géza bácsi, mert mi dolgoztuk 
nekik a földjüket. Mi kapáltunk, arattak a szüléink is. Nagyon szeretett minket, ha 
románok is voltunk, mi tisztességes úton-módon jártunk. Fogadtak minket. Dolgoz
tunk, aztán este kaptunk vacsorát, nem mi, az öregek, na. Az idősebbek, elfogadta 
őket vacsorára, fosztották a kukoricát. Haza is hozott édesapám bort, úgyhogy sze
rette őket ez a falu. (...)

-  És onnan a telepről jártak be ide a tehenészetbe dolgozni?
-  Igen, onnan jártak be. A férjem meg az apósom. Meg a legkisebb fia is, az is 

csírás volt. Ez kifejte az istállót majdnem egyedül. A gép se fe jt volna jobban, mint 
ez a fiatal gyerek. Akkor még nagyon fiatal volt, az öccse, de nagyon jó  munkás 
volt. Nagyon szerette őket a Takács Géza bácsi, az volt az elnök. Nagyon szerettek 
minket. Nagyon kedvesek voltak hozzánk, mi is olyanok voltunk hozzájuk. Nagyon 
sokat dolgoztunk náluk. ” (N. I.-né/unturos)

Az unturosok ebben az időben amellett, hogy paraszt családoknál dolgoztak ter
ményért, élelemért, a tsz-ben is vállaltak munkát állatok mellett és a földeken egya
ránt.
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Parasztosodás és felzárkózás

Az unturosok beköltözése a faluba alkalmat teremtett teljesen új életstratégia kiala
kulására, rögzülésére. Ez elsősorban azt a mintát jelenti, melyet a paraszti családok 
közvetítettek, másrészt az új lakóhelyből adódó lehetőségeket. A faluban élő csalá
dok elkezdtek állatokat tartani, gazdálkodni a kertben, háztájizni, dolgozni a tsz 
tehéngazdaságában. A munkák jellege is megváltozott. Akkori unturos férfiak kö
zött traktorosokat, teherautó-sofőröket, kőműveseket találunk. A munkamegosztás 
tekintetében is tehát feljebb kerültek. Ezzel egy időben és szoros összefüggésben a 
parasztokkal való viszony kezd kontraktuális jelleget ölteni. Egyenlő alkufeleknek 
ekkor sem nevezhetők, de a viszonyok kezdenek kétoldalúakká válni. A házakat 
pénzért vásárolták a parasztoktól. Érdemes figyelni az áralku elmondására a követ
kező inteijúban. Mindez arra enged következtetni, hogy a parasztok és a Vethelen 
élő unturosok viszonya egészen más jelleget kezd ölteni. Ez már nem a „hullott 
almáért, aludttejért dolgozó oláh”, hanem szerződő fél. A későbbiekben feltűnik az 
orvos és a tanító is az elbeszélésben. Ilyen összefüggésben értelmiségi szereplőkről 
a dikuk erről a korszakról beszélve egyáltalán nem tesznek említést. Ez már az in
tegráció azon foka, mikor felismerik ezen funkciók szükségességét. Az állatorvos 
az, aki ért a jószághoz, a tanulás pedig érték, mert megkönnyíti az előrejutást.

„ -É n  17 éves voltam, amikor odamentünk a Géza-telepre (Varga-telep, kétsorj, 
odamentünk lakni. Én már nem laktam ottan, én már bent laktam a faluban, ez a 
mi házunk volt, ez a Csere háza. Huszonnégyezerért vettük meg ezt a házat.

-  Készpénzért?
-  Készpénzért... még nem volt kész. Hanem tehenet is adtunk neki, marhát. Az 

apósomnak voltak tehenei, akkor mondta a Jani bácsi, hogy adjon abban az árban 
egy tehenet. És akkor az apósom adott tehenet, 20 literes tejjel, úgy sajnáltam azt a 
tehenet, hogy csoda. Odaadta neki. Minket sem akartak beengedni a faluba, itt 
csak pásztorok lakhattak, kanász, csordás. Ide nem akarták beengedni az oláhokat. 
De minket azért beengedtek, mert tudták, hogy olyanok vagyunk. A férjem meg az 
apósom csírás volt.

-  Mi az a csírás?
-  Tehenekkel foglalkoztak. Volt itt tsz, és akkor már alakult a tsz, akkor volt 

csordás, fejte a teheneket, kézzel fejtük a marhákat. Még én is elvoltam fejni. Ne
kem is volt három tehenem, fejés, meg két bika, hizlaltam bikákat. Kis bikákat 
szoptattam is. Amikor volt időm, elmentem a Lenke nénivel, meg az Iza nénivel, 
volt amikor csak látogattam őket, nem nagyon akart a férjem aláengedni, mert én 
féltem azoktól a tehenektől. ” (N. I.-né/unturos)

én itt születtem, én 56-os vagyok, én vagyok a legkisebb ötünk közül. Mert 
mikor idejöttünk a faluba lakni, akkor én már 6-7 éves voltam, elsős voltam. Mi 
voltunk az elsők, akik jöttünk ide a faluba.
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-  Hogy vették meg azt a házat?
-  Készpénzért vették. 15 000 Ft, az valamikor nagyon nagy pénz volt. Dolgozott 

a Pista bátyám, a Marisunk, édesapám, Ferkó, úgyhogy összeszedték a pénzt, és 
úgy vették készpénzre. De hát akkor a Ferkénk már megnősült, a Pista azt hiszem, 
otthon volt. Azt hiszem, ketten vették meg a házat. Édesapám meg a Pista bátyám. 
Elsős voltam, mikor már idejöttünk a faluba, mert itt lakott az édesapám öccse. 
Szemben. Azok is meghaltak, Lőrincre költöztek, elmodernosodott a világ. Utána 
persze megint dolgoztak, édesanyám akkor olyan 49 éves lehetett, akkor már nem 
dolgozott sajnos, akkor már csak itthon volt velünk. Édesapám sokat kombájnozott, 
traktorozott, tudott vezetni, annak is tönkrement az egészsége, akkor nyugdíjas lett, 
ez a rokkantsági, úgyhogy így voltunk. ” (B. Gy.-né/unturos)

Én foglalkoztam velük, én olyan bikákat hizlaltam, hogy az orvos is fé lt köz
tük menni. 6 mázsásak voltak. És akkor az orvos, mikor találkozók vele, bejön be
szélgetni, azt a bikám beszorította a falhoz, mondta, hogy most mi lesz, Nagyné? 
Csak egyszer szóltam neki románul, hogy menjen odébb, és akkor kiszaladt a dok
tor úr. A Faragó Józsi bácsit meg a jászolba dobta be a Gyurka. Az egyik bika Gá
bor volt, a másik Gyurka. Mondtam neki, Gyurka nem szabad, románul.

-  És mit tetszettek a bikával csinálni? M ire volt jó a bika?
-  Leadtam a bikát, de sajnos nagyon keveset kaptunk abban az időben értük. 6 

mázsa 40 kilós bikára kaptam 14 000 forintot. Mikor leadtam a Gáborkámat, az 5 
mázsa volt, azért kaptam 18 000 Ft-ot. A célom az volt, többet nem megyek neki a 
falnak. Sellyén, egy ilyen kis bácsi vette át őket. Egyet ráütött arra a veresre, hogy 
kié ez a csúnya bika, ráütött. Én nagyon kemény asszony voltam, én, ami a szíve
men volt, az a számon is volt, én nem féltem soha az igazságért. ” (N. I.-né/unturos)

Az unturosok tehát elkezdtek az elköltöző parasztoktól házakat vásárolni, nagy 
részük behúzódott a faluba még abban az időszakban, amikor az eredeti paraszt 
lakosság többsége ott élt. Világosan kiderül az is, hogy nem egyszerűen a paraszti 
élet utánzásáról van szó ekkor, hanem sokkal mélyebb adaptációról. Az állattartás 
nem mindenekfelett álló dolog volt számukra, nem elsődleges. Csak addig foglal
koztak vele, amíg racionálisan végiggondolva megérte, illetve ha szükség volt rá.

Dolgoztam. Voltak akkor, de most — hogy mondjam -, amikor dolgoztam a 
BÉV21-nél, akkor nem voltak állataim, mert nem volt kire hagynom. Csak úgy vet
tük, mert lehetett venni. O, megkaptam a fizetést, elmentem a vásárcsarnokba, be
vásároltam egy karton csibeaprólékot, betöltöttük a hűtőt, így mikor estére hazajöt
tünk a munkából, vagy ezt főzött a lány, vagy hoztam hideget. Jobb volt a megélhe
tés. Olcsóbb volt és jobb volt, mint most. Valamikor emeletes tortákat csináltam, 
süteményeket, sok mindent. Olyan süteményeket, kalácsokat, tortákat. ” (B. Gy.- 
né/unturos)

A viszony a falubéliek és a faluban élő beások között kezdett szimmetrikusabbá 
válni. Az egyik asszony arról mesél, hogy az esküvőjén (hatvanas évek vége- 
hetvenes évek eleje) magyar asszonyok főztek. Majd ugyanő meséli, hogy ő vigyá
zott a tanító gyerekeire, amikor a szülők nem értek rá.
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Sokat dolgoztam az életbe, a férjem is sokat dolgozott. Utóbb már mikor ke
vesellte a fizetését itt a tsz-ben, azért 1 500 Ft-ot kapott, ez már túlzás volt, mert a 
lányok mindig nagyobbak voltak, iskoláztatni kellett, először kezdték az előkészí
tést, mert nem volt óvoda. Olyan tanárok voltak itten, hogy le a kalappal. Az egész 
család itt volt, én a két lányát úgy tartottam, dajkáltam őket. Itt hagyhatta nálam, 
szerettem őket nagyon, mehettek a bálba, a tanár mehetett a feleségével a bálba. 
És kiiskoláztatta a lányomat. Utána Magyarmecskére kerültek, mind a két lány, 
hogy mondjam azt a tanárt, ő meg a felesége, ezek iskoláztatták tovább a két lá
nyomat. Az Úrnak adjak hálát, hogy megnevelte a két lányomat, tisztességes úton, 
kiiskoláztatta őket. Most is az a tanár úr. Meg is ajándékozott engem, mikor a 
konyhán dolgoztam. ” (N. I.-né/unturos)

A gazdasági, termelési szférában átvett minta csak akkor hasznosul igazán, ha a 
mindennapi életben és a személyközi kapcsolatok szintjén is adaptálják. Ez akkor 
vált nyilvánvalóvá, amikor a rohamos kiköltözésekkor, a falu elnéptelenedése idő
szakában az unturos családok többsége is elhagyta Gilvánfát. Ezt a magasabb fokú 
parasztosodás jeleként értékeljük: a gazdasági feltételek változása a faluban élt 
unturos családok többségére épp olyan hatással volt, m int a paraszti családokra.18

Közeledés

Néhány diku család is képes volt egyfajta életstratégia-váltásra. Az akkori szociál
politikai, hatalmi döntések számukra is lehetővé tették az OTP-hitelre történő ház
vásárlást. így juthatott a hatvanas évek végén néhány diku család az erdei telepről 
egyenesen a faluba. Ezzel megteremtődtek számukra is a felzárkózás feltételei. Ez 
azonban az első unturos család beköltözéséhez képest tíz-tizenöt évvel később volt.

14 éves koromban kerültünk el az erdőből, 1966-ban, 67 tavaszán. Elkerül
tünk, itt vett édesapám a faluban házat, felszabadult a szociális politikai kérdés, és 
kezdték a cigányságot lakáshoz juttatni. OTP-re vette édesapám a lakást, idekerül
tünk, utána 69-ben nősültem meg, egy éven keresztül az édesapámnál laktam, majd 
kubikus lett belőlem. (...) Nézze, 14-dik éves koromban volt egy balesetem, egy úti 
balesetem, 1968-ban, 16 éves voltam pontosan, már úgy tudtam dolgozni, hogy 
azok közül két embert ledogoztam, 16-17 éves koromban. Fát vájni, az nem gyerek
munka. A szabadszentkirályi tsz-ben ástunk egy akácost, egy se mert az erdészhez 
menni, hogy előleget kérjen, kivéve a Jani. Voltam 14-15 éves, ha a horvátok ki
döntögettek 25-26fát, én is kivájtam. Nem hiszi el. Ilyenek voltak az ujjaim, mint a 
gomba, mert megdagadt, mert olyan kemény az akác, hogy berezonált a fejsze 
nyele, mikor odavágtam neki. Ilyenre dagadtak az ujjaim, míg meg nem szoktam. 
Abban az időben kaptunk 25-30 forintot, az nem volt sok. 30 évvel ezelőtt. Nem 
volt sok. És kérem, én akármikor odamentem az erdészhez, mondtam, hogy Kálmán 
bácsi -  nem mondtam, hogy erdész úr -, kéne nekem pénz. Mennyi, fiam, Janikám,
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mennyi? -  idősebb bácsi volt. Sajnált ennyit dolgozni, felnőttek nem dolgoztak 
ketten annyit. ” (O. János/diku)

A dikuk között is, akiknek többsége a Varga-telepen élt, volt példa állattartásra, 
kertművelésre, de ez jóval kevésbé volt jellemző, mint a faluhoz közeli, illetve a 
faluban élő unturosokra. Alapvető különbségnek tekinthető viszont az, hogy a leg
kevésbé sem volt jellemző a viszonyrendszer átalakulása. Nem igazán beszélhetünk 
esetükben életstratégia-váltásról, inkább csak az adott helyzet, a lehetőségek ki
használásáról kevéssé racionális, semmiképpen nem hosszú távú, számító gondol
kodás alapján. Egy családot leszámítva a Varga-telepen laktak. Gyakori volt, hogy 
a fiú gyermekek megnősülvén apjuk telkén húztak fel családjuknak vesszőből és 
sárból „gunyhókat” . A házak többségét azonban készen kapták. Ezek egyszerű, va
kolatlan kétosztatú, téglából és vályogból épített „CS-lakások” .

„-Mondom, anyám vett egy putrit, tele volt patkánnyal. Mert rászedte a testvé
re, hogy vegye meg. Anyám meg nekiszaladott a falnak. Akkor úgy vették meg azt, 
amiben most lakik a menyem a fiammal, 7 000 Ft-ért. Mert én dolgoztam a válla
latnál, tudtam venni OTP-t. Akkor vettem fe l 15 000 forintot, akkor vettem egy 
dagit, malacokkal együtt, meg azt a házat 7 000 Ft-ért. Megvettem, meg ami kell a 
konyhára, liszt, só, paprika, mindent, hogy ne menjen anyám dolgozni. ” (O.
I./diku)

El kellett jönni. Mindenkinek építkezni kellett.
-  Házhelyet kaptak, vagy m ár kész házakat?
-  Házhelyet kaptunk, és arra építkezni kellett.
-  És saját erőből kellett felépíteni a házakat?
-  Saját. ” (O. József/diku)

A diku származásúak többségére a mezőgazdasági idénymunka és a közeli na
gyobb helységekben vállalt alkalmi munka volt jellemző.

Régebben munkalehetőség volt, dolgoztunk. Mert úgy volt, hogy aki dolgo
zott, annak volt, aki nem dolgozott, annak nem volt. Mint most is. Most nem bírom 
azt mondani, abban az időben az aratás, nem úgy, mint most, hogy kombájnok, 
hanem kézi kaszával. Mi összeraktunk, és abból kaptunk holdanként 120 kiló gabo
nát. Naponta egy hold búzát le tudtunk kaszálni, de hárman. Meg volt egy marok
szedő, egy kaszás, és egy kötöző. Abban az időben, amit én mondok. Nagyon drága 
volt egy mázsa búza, most -  mit mondjak, nem mondok sokat -  ötszöröse. Mert mi 
megkezdtük a kaszálástól kezdve a búzát, az aratást, a cséplést, és akkor megvolt a 
jövedelem. Nem kellett nekünk menni kenyeret venni, hanem fogtuk magunkat, a 
búzát nem adtuk el, az árpát, zabot eladtuk. Mert a cséplőgéppel dolgoztunk, úgy 
fizettek. És amikor egybejött, akkor egy hónapig, de akkor mentünk másik falukba 
is. Akkor bejött az egész nyári gabonánk. Na most, azt úgy csináltuk, hogy valahol 
otthagytuk, azért fizetni is kellett, hogy ott tartják a gabonánkat, mert gabonát, 
búzát nem adtunk el. Amikor kellett menni malomba, akkor fogtunk egy kocsit, ak
kor elvittünk 5-6 mázsát, búzát. Hiába azt mondom, hogy egy zsákkal. Annak a 
korpáját régebben eladtuk, mert nekem nem kelle tt. ..” (O. József/diku)
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Én meg az Ofotértnél voltam takarítónő, felmostam, mást nem csináltam, és 
akkor lefeküdtem ott a kirakatnál. Erre jö tt az újságíró, lefényképezett, másnap, 
úgy hidd el, veszi a nagyfőnököm az újságot, gilvánfai takarítónő ott van. Azt 
mondja nekem a főnököm, jöjjön ide, Orsós, ismeri ezt a takarítónőt? Én voltam, 
ahogy feküdtem le a kirakatba. Nem volt semmi, meleg volt, csak lepucoltam azt az 
ablakot, elfáradtam, lefeküdtem. Mit tudtam én, hogy most azok is ott fognak járni. 
Erre fe l másnap mindenki megvette a takarítónőt. Ezért kaptam -  de nem írásbeli 
fegyelmit -  csak így. ” (O. I./diku)

A diku családok többségére ekkor jellemző fogyasztói magatartást jól illusztrálja 
a következő interjú-részlet:

Hát jöttek a búcsúk, húsvét, karácsony, minden szegény igyekezik, hogy jó l 
teljen el, ha fizetés van, még most is, ha kapunk pénzt, veszünk húst, túrót, papri
kát, paradicsomot, mert mire az ilyen megérik, addigra hol van. Akkor csinálunk 
töltött káposztát, pogácsát, csinálunk húsokat, jó  leveseket, legalább egyszer 
együnk finomat, egyszer egy fizetésből. ” (O. I./diku)

Ez az az időszak, amikor a diku-unturos viszony nemzetségiből vagy társadal
miból átalakul gazdaságivá. A szaporodó vegyes házasságok miatt egyre nehezebb 
eldönteni, ki melyik csoportból származik. Ennek számontartása lassan el is veszti 
értelmét, a megkülönböztetés már csak egyfajta életvitelre utal. Már nem családok
hoz, hanem magatartásokhoz kapcsolódik. Nem azt akarjuk ezzel állítani, hogy a 
dikuk valami tradicionálishoz ragaszkodnának, az unturosok pedig felismerik az 
adott gazdasági helyzet szülte lehetőségeket és kényszereket. Azt állítjuk, hogy azo
nos politikai-gazdasági helyzetben a közelmúlt változásainak különböző társadalmi 
helyzetben való megélése ekkora különbségeket okozhat. A gilvánfai beások diffe
renciálódása épp e helyzetek különbözőségének következménye.

Leszakadás, gettósodás

A gazdasági-politikai változások következtében a gilvánfai beások esetében meg
szakadt, megtört a parasztosodási folyamat az 1980-as évek végén. A megélhetési 
lehetőségek erősen beszűkültek, a munkakeresés szinte teljesen reménytelenné vált. 
A paraszti és a parasztosodon unturos családok teljesen elhagyták a falut, Gilvánfa 
lakossága mára teljesen homogén mind gazdaságilag, mind etnikailag. Külső cso
portokhoz tartozókkal való érintkezésük minimális és erősen hierarchizált. 
Gilvánfainak lenni ma stigmatizált létet jelent. Mind térben, mind társadalmilag 
távol kerültek minden más társadalmi csoporttól. A teljes kiszakadás, szegregáció 
és gettósodás jellemzi ma a falut. Nincsenek minták, közeli, referenciaként működő 
csoportok.

Hát, én már nem szeretek itt lakni. Én szeretnék visszamenni Pécsre, menni 
dolgozni és megint visszakerülni abba a körbe. Mert itt nem találom fe l magam. Itt 
úgy érzem, hogy csak telnek a napok és hasztalan. Mert ami van, az a pár állat, az
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nem sok, azt egy óra alatt meg tudom csinálni és akkor a mindennapok csak avval 
telnek el, hogy főzök meg takarítok, nem igazán vagyok feldobva ettől. ” (B. 
M ./unturos)

...azok a régi idők nagyon megváltoztak.
-  M iért? Mások most az emberek?
— Más. A verekedésben, másban nem.
-  Régen ez nem volt jellemző?
— Nem, nem. Betörés, ilyen soha nem volt, soha. Nem kellett a rendőrségre 

menni senkinek se. Megkerestük a magunkét, elmentünk aratani, meg ezt-azt vállal
tunk. Dolgozni jártunk, meg tudtunk élni, de most csak az isten fasza van.

-  M iért változott ez így meg?
— Ez a rendszer nem jö tt  volna be, lett volna munka, de 90 óta már nem dolgo

zok semmit se. Mert akkor le kellett számolni a vállalattól. 27 évet egyfolytában 
dolgoztam a vállalatnál.

-  A Laci gyerekének volt m ár keresztelője?
— Nem még. Majd ezután lesz. De nem késtünk még vele. De ahhoz pénz is kell, 

mert élni is kell valamiből. Mi az a 9 300 Ft, amit én kapok jövedelempótlót? 
Semmi. Vannak a disznók, vegyek tápot, villanyszámlát is fizessek, a vizet, marad is 
meg nem is, ez így van. Nem is elég az a pénz.

-  És akkor mit csinálnak, ha előbb elfogy, a hónap vége előtt?
— Akkor adósságot csinálok.
-  Akkor kihez, hova lehet fordulni kölcsönért?
— Hol a másik fiamnak van pénze, hol apámnak, így.
-  Szóval főleg rokonoktól?
— Más úgyse ad.
-  És ők is szoktak fordulni ide segítségért?
— Persze. Én is szoktam adni nekik. ” (B. B.-né/unturos)

És akkor hát volt nekünk ott a telepen egy ház, egy szoba-konyha és az is le
ment, ledőlt. Akkor már meg is volt a gyerek, azt hiszem. Most nem tudom, mennyi 
volt, talán olyan pár hónapos, 5-6, olyan féléves körül volt. És ledőlt a ház, és az 
úgy volt, hogy vágott benn az élettársam fát, itt a szobába és ahogy beleütötte a 
fe jszé t a fába, úgy az egyik oldala lement a falnak. De hát ez akkor még pont pici 
volt, a gyerek, és akkor hát mindjárt volt a szomszédom, az fogta a gyereket, na jó l 
van, már az is nyomorék volt, hát egy kézzel tartotta a gyereket, s akkor mondtuk a 
szomszédnak, hogy vigyázzon addig rá, míg szólunk a polgármesternek. S  akkor 
följöttünk a faluba, s akkor ott volt a polgármester a kocsmába, mert akkor még 
volt kocsma, és akkor szóltunk a polgármesternek, hogy polgármester úr, dől össze 
a ház, és akkor ő is csak nézett és minden, és a végén azt mondta, mi akartuk csi
nálni asztal, hogy menjen szét. Ez közbe nem volt igaz, mert több mint 30 éves volt 
már az a ház. Már nagyon régi volt. S  akkor már késő este volt, olyan 9-10 óra 
fe lé  volt, amikor ledőlt, és akkor este, nem, másnap engedtek csak ide, ebbe, addig
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ott aludtunk a szomszédba, annál, aki nyomorék volt, aki a telepen lakik. És más
nap jöttünk ide, ebbe a házba, ide engedtek be. ” (S. I./beköltöző, élettársa unturos)

Még egyszer szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ez az út nem beás sajá
tosság. Nem a beásokat jellemzi elsősorban, hanem arra világít rá, hogy az egyre 
szűkülő lehetőségek következtében a peremhelyzetben élő csoport hogyan kerülhet 
még lejjebb a társadalmi létrán. Egyazon változások másként érintik a gazdagodó 
adoijániakat (Vajdaság), a református vallású, erősen integrálódott, zenész bogyisz
lóiakat, a nem cigány családokkal még mindig kliens-patrónusi viszonyban élő 
hidasiakat. Ugyanakkor hasonló mértékű gettósodás tapasztalható Alsó- 
szentmártonban, ahol muncsánok19 élnek etnikailag szintén homogén helyzetben, 
távol más társadalmi csoportoktól.

A homok titkai

Gilvánfa mára szinte teljesen zárt falu lett. A más kultúrával, más réteggel, csoport
tal, a külső világgal való egyetlen kapcsolat is virtuális. A televíziózás egyre fonto
sabb része a mindennapi tevékenységnek. Valós, működőképes mintát azonban ez 
nem közvetít. Az a minta, amit innen átvesznek, teljesen irracionális, a valóságban 
igazán nem adaptálható. Erősen a fogyasztásra koncentrál, miközben a források 
hiánya több mint nyilvánvaló. E televízió által közvetített magatartási minta elég jól 
rá tud épülni a tartósan nincstelen rétegekre jellemző számító gondolkodás hiányá
ra (Bourdieu 1978)20, a felhalmozás helyett a fogyasztásra koncentráló életmódra. A 
televízió tehát az azonosulás látszatát teremti meg, közben pedig a jelen helyzet 
kilátástalanságát fokozza.

Egy gilvánfai kisgyermek keresztelőjére hívtak meg minket nemrégiben. A kö
zelmúltról szóló keresztelős történetek alapján az a kép alakult ki, hogy ez igen 
fontos ünnep. Sokkal fontosabb, mint az esküvő, amit már régebben sem nagyon 
tartottak meg. Ehhez képest egészen mást tapasztaltunk. A templomi keresztelőt 
követő családi ünnepen levesporból készült levest és fasírtporból készült fasírtot 
ettek, a rokonoknak kis részét hívták csak meg, őket is nagy nehezen lehetett elcsa
logatni a tévé elől, mert vasárnap kora délután volt. Ilyenkor ismétlik „A homok 
titkai”-t. Ez a brazil sorozat Gilvánfán nagy népszerűségnek örvend. A vetítés idő
pontjában teljesen üresek az utcák. A korábbi focimeccsek is azért szűntek meg, 
mert mindenki a filmet nézte helyette.

Közel, távol

Az unturos származásúakra a mai napig jellemző, hogy erősebben tartják a rokoni 
kapcsolatokat, az eredeti szokásokat és a beás nyelvet. Ennek okát abban látjuk, 
hogy a gazdaságilag viszonylag prosperáló időszakban e csoport társadalmi pozíció
ja  jóval kedvezőbb volt, mint ugyanakkor a dikuké. Az integráció lassú folyamata
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komolyabb differenciálódás nélkül indulhatott el a csoport számára. A közösség 
együtt válthatott életstratégiát, szervesen vált parasztosodé közösséggé. A parasz
tokhoz fűződő viszonya kliens-patrónusiból kontraktuálissá alakult, miközben a 
csoporton belüli viszonyok az együtt emelkedésnek köszönhetően megmaradtak 
közösséginek.

A dikuk ezenközben a társadalmi, térbeli távolság miatt csak nehezen tudtak élni 
a megnyílt lehetőségekkel. Számukra a felzárkózás vagy emelkedés akkor adatott 
volna meg igazán, amikor a gazdasági lehetőségek kezdtek beszűkülni. Akkor ke
rültek közel a faluhoz, akkor kezdtek oda beköltözni, amikor a paraszti stratégia 
m ár a menekülést diktálta. Sem a kedvező feltételek, sem a mintaadó paraszti réteg 
nem  volt már adott a dikuk számára ez idő tájt. A gazdasági helyzet következtében 
a közösség minden tagja külön-külön a társadalomról való teljes leszakadást élte 
meg.

A gilvánfai beás családok többsége (a homogenizáció következtében függetlenül 
diku vagy unturos származásuktól) ma is a hagyományos közösségi szabályok kö
zött próbálja élni életét. Ez azonban súlyosan megterheli a feltörni próbáló családo
kat. A szűk források következtében ugyanis az emelkedés csak egy-egy család szá
m ára adott. A családi, közösségi kapcsolatok viszont ezt az egyéni utat szinte lehe
tetlenné teszik.

Néhány család felismeri, hogy a mai feltételek között változtatni kell az életmó
don.

Amint arra korábban már utaltunk, a gilvánfai beások egy csoportja (unturos) 
m ár korábban stratégiát váltott, parasztosodni kezdett, a korai és együttes váltás 
következtében pedig megtartotta közösség által meghatározott kapcsolatait. Ma ez 
épp olyan hátráltató tényező számukra is. mint azok számára, akik ebben az integ
rációs folyamatban „hátrébb” tartottak. Ennek köszönhetően a diku és unturos fo
galmak némileg függetlenednek a korábbi származási csoportoktól és a mai élet- 
stratégiákra, magatartásra, életvitelre használhatók. A kedvezőbb körülmények kö
vetkeztében az adott feltételekhez jobban igazodó, mobilabb családok a mai 
„unturosok”, a tovább csúszó családok pedig a dikuk. Ez a fajta kölcsönös megkü
lönböztetés napjainkban erőteljesebbé válik, amikor a stratégiát váltó családokhoz 
képest a stagnálok egyre lejjebb kerülnek.

Mindezekkel arra szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy a gazdaságilag nyi
tott, előrehaladó közegben sokak számára válnak adottá a feltételek az integráció
hoz. Egy korábbi helyzet hatására kialakult társadalmi-térbeni elhelyezkedésből 
adódó különbségek eséllyel kiegyenlítődhetnek, nem differenciálják tovább az adott 
közösséget. Beszűkült lehetőségek között azonban a szelekció felerősödik. Csak a 
lehetőségeknek legmegfelelőbbek választódnak ki, mehetnek tovább az integrációs 
úton. Ez újra differenciálja az adott csoportot, immár az új szempontok alapján.

Mindez jól jelzi, hogy nem lenne helyes sajátosan cigány vagy akár beás útról 
beszélni. Az integráció tekintetében itt a társadalomalattiság a legmeghatározóbb. 
Amit a cigány vagy beás közösség, életvitel hátráltató jellegének tekintenek sokan.
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az nem más, m int a korábbi állapot rögzülése a peremhelyzet okozta nehézkes 
adaptáció miatt.

Jegyzetek

1 Ezúton szeretnénk megköszönni Derdák Tibor segítségét, aki helyismeretével és témában 
való jártasságával nagyban hozzájárult e cikk elkészültéhez.

2 Gilvánfa környéki beás cigányok beadványa az alispáni hivatalhoz 1891. július 1-én (lásd 
Pomogyi 1995).

3 A beás szavak írásában az Orsós Anna (1997) által kidolgozott lejegyzési módot használ
juk.

4 Beszámoló a magyarországi cigányok helyzetével foglalkozó, 1971-ben végzett kutatásról. 
A kutatást Kemény István vezette. MTA Szociológiai Kutató Intézet, 1976.

5 Szalai Andrea (1997) is hasonlót tapasztal beások körében, de saját tapasztalataink, inter
júink is erre vezettek bennünket.

6 A Gilvánfán élő beások két csoportja. Lásd később
7 Havas Gábor korábban már idézett írásában például a teknővájást mint tradicionális beás 

foglalkozást írja le. Beásokkal kapcsolatos írásából magunk is sokat merítettünk, azt alap
vető műnek tartjuk e témában. A jelen történéseit vizsgálva azonban számunkra az rajzo
lódik ki, hogy a teknővájás is csupán állomás e csoport életében. Ennek kialakulásáról ma 
igen keveset tudunk, de valószínűsíthető, hogy az akkori helyzetnek ez a foglalkozás felelt 
meg a legjobban a társadalom peremén élő csoport számára.

8 Érdekességként megemlítjük, hogy olyan erős a ragaszkodás ehhez a viszonyrendszerhez, 
hogy a paraszti családok megkérdezik ugyan az elhívott beást, mit kér fizetségül az elvég
zett munkáért, de ha pénzt, akkor kifizetik, és őt többet nem hívják. A hidasi beások több
sége is ezt fogadja el helyesnek és társát ítéli el szemtelenségéért.

9 Kemény István: Az életformáról. Kézirat 1978. Idézi Havas Gábor (1994).
10 Gilvánfa Község Krónikája 1972-73. Varga János krónikás, VB-titkár, kirendeltségvezető.
11 Derdák Tibor feltételezése alapján.
12 Jelentése bizonytalan. A magyarázatokban legtöbb esetben negatív jelentésekkel találkoz

tunk akkor is, mikor diku származásútól kérdeztük. Leggyakoribb fordítása a „mocskos” 
vagy „erdei”volt.

13 Jelentése magyarul: zsíros.
14 A „gunyhó” elnevezést fenntartjuk a hagyományos, faoszlopok által tartott, ágakkal körbe

font és sárral tapasztott falú kis, egyhelyiséges házaknak, melyeket a beások maguk építet
tek és szükség esetén építenek ma is. Az állatok tartására gyakran ilyen technikával építe
nek ólakat, de más falvakban ma is akadnak a ház telkén felhúzott gunyhók, melyekben a 
család egy része él.

15 Gilvánfa Község Krónikája 1972-73.
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16 Gilvánfa Község Krónikája 1972-73.
17 Baranya megyei Építőipari Vállalat.
18 Az elköltöző unturosok ma nagyobb falvakban, környékbeli kisebb városokban élnek, álta

lában vegyes (beás-magyar) házasságokban, az integráció magasabb fokán.
19 A beások másik, Baranyában élő csoportja. Elsősorban Alsószentmártonban és környékén 

találhatók, élő rokoni viszonyban a horvát határ másik oldalán lakó muncsánokkal.
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Krémer Ferenc

A RENDŐRSÉG TÁRSADALMI SZEREPE 
SZOCIOLÓGIAI SZEMPONTBÓL

Bár idehaza igen csekély múltra tekinthet vissza, a demokratikus társadalmakban, 
elsősorban az Egyesült Államokban csaknem fél évszázados hagyománya van a 
rendőrség szociológiai vizsgálatának. Az elemzések középpontjában nyíltan vagy 
látensen szinte mindig a rendőrség és a demokratikus társadalom viszonya áll, va
lamint az, hogy milyen tényezők határozzák meg a rendőrség sajátosságait és ered
ményességét. Sokféle szempontból vizsgálható a rendőrség és a társadalom viszo
nya: miként hat a rendőrségre az a pozíció, melyet elfoglal az intézményrendszer
ben, a mindennapi életben; hogyan hat a rendőrség működése a társadalomra és a 
lokális közösségekre, a rendőri szervezet felépítésére, belső viszonyaira, a rendőri 
szubkultúra, a korrupció alakulására stb. Nem szükséges tovább sorolni a lehetősé
geket.

Mindez érthetővé teszi, hogy idehaza csak a rendszerváltást követően került sor 
az első lépésekre ezen a területen -  itt elsősorban Dános Valér, Finszter Géza és 
Tauber István nevét említeném.

Megítélésem szerint -  és az alábbiakban ezt szeretném bizonyítani -  a társada
lom és rendőrség viszonyát leginkább a társadalmi szerep uralkodó koncepciója 
határozza meg. Az itt felmerülő problémát jól foglalja össze Skolnick (1967): 
„Milyen társadalmi cél érdekében létezik a rendőrség? Milyen értékeket szolgál egy 
demokratikus társadalomban?”1 Az angolszász irodalomban sok tanulmány foglal
kozik e kérdés megválaszolásával, Goldstein (1977: 1) mégis kénytelen volt megál
lapítani, hogy eddig nem készült olyan munka, mely szisztematikusan tárgyalta 
volna a rendőrség funkcióját. A különböző munkákban keveredik egymással a tár
sadalmi szerep, a funkció és a rendőri tevékenység stílusa, és ez némileg zavarossá 
teszi a képet. Az alábbiakban elkülönítve egymástól e három tényezőt, a rendőrség 
társadalmi szerepének három nagy modelljét -  a „bűnözés elleni háborút” , a 
„rendfenntartást” és a „szolgáltató” modellt -  tárgyalom.

Nem szorul külön magyarázatra, hogy 1990 után mennyire fontossá vált a de
mokratikus társadalmi berendezkedés kialakítása és a bűnözés kontrollja szempont
jából egyaránt a társadalom és a rendőrség közötti viszony megváltozása.

Mit jelent a társadalmi szerep?

Skolnick a rendőrség társadalmi céljáról beszél. A cél teleologikus fogalom, megha
tározott eszközök igénybevételével, módszerek alkalmazásával, adott úton stb. elér
hető anticipált eredmény. Nem szükségképpen egyszeri, elérése reprodukálhatja és
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permanenssé teheti. Célt feltételezni például a rendőrségnél azt jelenti, hogy olyan 
szervezetnek gondoljuk el, amely valamely eredmény elérése érdekében létezik. Ezt 
két irányban gondolhatjuk tovább. Az egyikben a cél egészen konkrét, egy adott 
intézkedés, meghatározott tevékenységek megakadályozása stb. A másik irány, 
am ikor a célt elvont kategóriákban ragadjuk meg: például a rend megőrzése. Az 
első esetben egyfajta „mechanikus” működést várunk el a rendőrségtől, nem csupán 
az egyes rendőr, de maga a szervezet is a konkrét világban mozog, ahonnan nem lát 
ki, és ezt nem is várják el tőle -  vagyis nem reflektál tevékenységének társadalmi 
következményeire. „Célját” mindig betölti, amikor intézkedik, és tevékenysége itt 
véget ér és újra is kezdődik. A második esetben a cél, azaz az elérni kívánt ered
m ény nem ragadható meg egyetlen aktussal. Lehet ugyan azt állítani, hogy egy sza
bálysértés a rend megzavarása, de semmiképpen sem állítható, hogy az ezt követő 
büntetés a rend fenntartása lenne. A cél ebben az értelemben m ár nem  valósítható 
meg. Ez arra utal, hogy a rendőrség tevékenységének értelmezéséhez kevésnek 
m utatkozik a „társadalmi cél” kategóriája. Nem lehet azonban félretolni a ideolo
gikus vonatkozásokat, mert éppen ezek vezetnek a feladatok konkrét meghatározá
sához, ahogyan az a rendőrség feladatait leíró jogszabályokban megjelenik.

A  társadalmi szerep mégsem a feladatok felsorolását jelenti. Igen sokszor előfor
dul, hogy a két megközelítés összekeveredik. Ez a helyzet például az 1989-ben 
m egjelent The Encyclopedia o f  Police Science-ben, ahol a Role o f  the Police feje
zetben tíz pontban sorolják fel a szerzők a rendőrség feladatait (Baily 1989: 557).2

A másik megközelítési mód éppen azt állítja előtérbe, ami részben vagy egészben 
hiányzik a cél felőli megközelítésből, a saját tevékenységre reflektáltságot. A követ
kezőkben a rendőrség feladataira, céljaira, tevékenységének következményeire való 
reflexióját (tevékenységre visszaható figyelembevételét, melyben önmagát szemléli) 
társadalm i szerepnek fogom nevezni.

A  szerepmeghatározás legtöbbször látens marad az irodalomban. Ennek oka le
het, hogy azok, akiknek lehetőségük van a feladatok listáját összeállítani, talán 
hogy elkerüljék a konfliktusokat, megelégszenek egy tisztázatlan, implicit foga
lom m al. Ennek következménye azonban a konszenzus hiánya lehet. Előfordulhat 
ugyanis, hogy megegyezés alakul ki a feladatokról, értelmezésük azonban eltérő.

O ka lehet az is, ha a rendőrséget eszköz jellegűnek fogják fel a társadalmi in
tézményrendszerben, ebben az esetben csak funkcionálisan közelíthető meg, csak 
használhatósága van, de nincs szerepe. A feladatok ekkor a funkcióból származtat- 
hatóak.

N em  szükséges persze elfogadni a társadalmi szerep létezését. Lehetséges 
ugyanis azt is mondani -  és a feladatok puszta felsorolásában ehhez hasonló állás
pont rejlik - ,  hogy a társadalmi szerep nem tartalmaz különös mozzanatot, a rend
őrség olyan szervezet, amely eszközként működik, mondjuk a jogérvényesítés esz
közeként. Következésképpen alá van vetve a társadalmi intézményrendszer szerep
pel felruházott tényezőinek, azok eszközeként funkcionál. Az a dolga, hogy ezeket 
az intézményeket szolgálja, szükségtelen tehát bármilyen egyéb szerep után kutatni.
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Ez az érvelés csak abban az esetben állná meg a helyét, ha a rendőrség elzárt rend
szerként működne, és nem lenne kénytelen folyton részt venni a társadalmi folya
matokban.

A korai megközelítések többnyire ebben az értelemben kezelik a rendőrséget, bár 
látni kell azt is, hogy már a kezdetekben is úgy tekintették, m int amelyik létezésével 
hatást gyakorol a demokrácia működésére és önálló hatalomként jelenik meg 
(Berkeley 1969: 5).

Megítélésem szerint csak akkor van értelme valamely szervezet társadalmi sze
repéről beszélni, ha képes hatást gyakorolni a társadalmi életfolyamatra, önálló 
tényezőként részt vesz a reprodukciójában, módosításában. Ily módon beszélhetünk 
például a piac, az oktatás, az önkormányzatok, a parlament stb. társadalmi szerepé
ről. A társadalmi szerep amellett, hogy tartalmazza a tevékenység reflexióját, a tár
sadalmi reprodukciós folyamathoz hozzájárulás módját is magába foglalja. Azokat 
az intézményeket illeti meg, amelyeknek a célja nem merül ki működésük aktusá
ban. Ahol e kettő azonos, ott nem beszélhetünk társadalmi szerepről. A szerep nem 
feltétlenül azonos a hivatalosan megfogalmazottal, nem feltétlenül magától értetődő 
és közvetlenül adott, mindig a működési folyamatban definiálódik. Ebből követke
zik, amint később látni fogjuk, hogy egészen különböző kiindulópontokból lehet 
kísérletet tenni a megfogalmazására. A társadalmi szerepre kérdezve az adott in
tézményben a létezését igazoló szándékot és értéket is keressük. Itt felvetődhet, 
hogy a probléma rendkívül egyszerű: létezik a bűnözés, ezért létezik a rendőrség, 
célja nem más, m int például a bűnözés megszüntetése vagy kontrollja. Ez a szerep 
negatív meghatározása, ha az elérni kívánt cél felől közelítjük meg. Nem arra tö
rekszik, hogy valami legyen vagy fennmaradjon, hanem arra, hogy valami -  a bű
nözés -  ne legyen. Ha egy intézménynek negatív szerepe van, akkor csupán eszköz 
jellegűnek tekinthető (a rendőrség hosszú ideig valóban ilyen). Ebben az esetben a 
társadalmi szerepet más tölti be, nem a rendőrségnek van szerepe, hanem csak esz
köze valaminek, amihez felhasználják. Ekkor valóban azonos a működésével. Ez 
elfogadható, amennyiben ténylegesen így van.

A társadalmi szerep meghatározásának lehetséges útjai

B. J. Palombo a felsőoktatási képzés hatékonyságáról végzett vizsgálatot a Los An- 
geles-i rendőrök körében a kilencvenes évek elején, az általa használt kulcsterminu
sok között a következőképpen határozta meg a szervezet szerepének (organizational 
mission) jelentését: „A szervezeti szerep nem más, mint az az ok, amely indokolttá 
teszi valamely nyilvános adminisztratív szervezet létezését, fontosságát és igazolja 
fennmaradásának jogosságát a politikai küzdőtéren” (Palombo 1995: 260). 
Palombo a politikai térben helyezi el valamennyi igazgatási szervezet szerep
meghatározását. A politikai tér mindig az érdekek sokrétű kapcsolatából tevődik 
össze, ezért van az, hogy a rendőrség szerepének kérdése csak demokratikus rend
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szerekben vetődhet fel. Csak itt létezik a társadalmi erők pluralitása, csak itt válto
zik a politikai tér oly módon, hogy benne az intézmények létezését újból és újból 
igazolni kelljen. A jelenségek és intézmények a nézőpontok szerint változó képet 
mutatnak, más és más elemek kerülnek előtérbe, eltérő hangsúlyt kapnak. Minden
nek ellenére a túlsúly, vagy a megegyezés révén megállapodásra kell jutni. A társa
dalm i szerep értelmezése azonban nem változik gyorsan, inkább mutat stabilitást, 
m int a politikai küzdőtér, tehát hosszabb távon ható tényezőket feltételez.

Palombo meghatározása két értelmezésre ad lehetőséget. A szerepet tekinthetjük 
önmeghatározásnak, am it a szervezet önmaga és a külvilág számára alakít ki. Más
részt felfoghatjuk úgy is, m int azon politikai erők által adott definíciót, melyeknek 
érdeke fűződik egy intézmény adott formában való fenntartásához. Mindkét esetben 
feltétel, hogy az érvelés mögött olyan ok álljon, amely bizonyos evidenciával ren
delkezik, illeszkedik a jellemző érvelések rendszerébe, és amelynek alapján a poli
tikai mezőben az adott szervezet fontossága megkérdőjelezhetetlenné válik. Minden 
szerepmeghatározást legitimálni kell abban a társadalmi mezőben, amelynek lehe
tősége van dönteni róla. A demokrácia jellegétől is függ, mit kell tekintetbe venni, 
vagy még inkább: mi vehető egyáltalán figyelembe. Nem annyira az érintettség, 
m int a társadalmi hatalom  az a tényező, amely meghatározza, milyen érvrendszer 
alapján lehetséges definiálni egy intézmény szerepét. Ebből következik, hogy a ha
talom  formájával változnia kell a definíciónak is -  ami nem vonja feltétlenül maga 
után  azok körének módosulását, akik a meghatározást végzik, csupán azt, hogy a 
figyelembe vett összefüggésrendszer, ahol maguk is elhelyezkednek, megváltozik és 
ezt a legitimációs törekvés érdekében figyelembe kell venni. Egy-egy szerepdefiní- 
ció egészen eltérő kiindulópontokból megfogalmazott érvelés eredménye lehet. Az 
érvek evidenciája ezért nem  is jelent mást, m int hogy a legitimáció éppen elfogadott 
módjaihoz csatlakozva a rendőrséget is a politikai és igazgatási rendszer más ténye
zőihez hasonló módon határozzák meg. Ez persze ideáltipikus leírása a tényleges 
folyamatnak, sem a rendszerdefiníció, sem az intézmények meghatározása nem 
pusztán racionális módon történik, nagy szerepük van különböző látens folyama
toknak, az elemzés számára az eredmény ezért inkonzisztens is lehet. Ez a helyzet 
például akkor, amikor a konszenzust tekintik a legfőbb legitimáló erőnek, a rendőr
séget mégis mint az erőszak alkalmazóját határozzák meg, mondván, a konszenzus 
megsértőivel szemben ez a helyes eszköz és eljárás.

Legtöbbször azonban nem magának az intézménynek a létezése válik kérdéssé, 
hanem  az, hogy milyen elvek határozzák meg a működését.

A  rendőrség társadalmi szerepe megítélésem szerint az alábbi három szempont
ból közelíthető meg:

1. a szervezeten kívüli elvárások sokrétű rendszerében -  ez differenciálódik: 
á) a polgárság érintettségének, érdekeinek, értékeinek, valamint
b) a politikai-igazgatási rendszerben jelenlévő áramlatoknak megfelelően;
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2. a szervezet működése felől, ez esetben
a) a szervezeti hatalom céljainak, érdekeinek és értékeinek megfelelően definiá

lódik az a legmegfelelőbbnek vélt szerepmodell, amelytől a status quo fenntartása 
és/vagy a pozíciók megerősítése remélhető, valamint

b) a mindennapi tevékenység tapasztalatainak realitása formálja a rendőrök tár
sadalmi szerepre vonatkozó ítéleteit, mint a szervezetre és a társadalomra vonatkoz
tatott identitásukat.

3. Fel kell vennünk egy harmadik lehetőséget is a sorba. Amikor a hallgatólagos 
megegyezés nem maradhat fenn, az evidenciák vita tárgyává válnak, és a társa
dalmi konszenzus kialakításához szükséges a különböző nézeteket, a valós viszo
nyulásokat áttekintő és elemző megközelítés, akkor fennállnak a társadalmi szerep 
analitikus definiálásának feltételei. Hasonló a helyzet akkor, amikor a társadalom 
igényli az intézmények szerepének és feladatainak folyamatos ellenőrzését és korri
gálását. A szervezeten kívülről és belülről egyaránt megközelíthető a kérdés ezen a 
módon. Az első és a második pont egyaránt hatással van a szerep alakulására, a 
társadalmi folyamatok iránya és a szerzők értékrendje határozza meg, melyik erő
sebb adott helyzetben. E tanulmányt ebben a megközelítési csoportban lehet elhe
lyezni.

Az első két pontban különböző irányokat látok, mindkettőből azonos értékűen 
lehet közelíteni a rendőrség társadalmi szerepének problémájához, az álláspontok 
azonban feltehetőleg eltérőek lesznek. A harmadik megközelítésnek azonban tárgya 
az első kettő, jelenségek, melyeket értelmezni kell. A különböző irányok egyenérté
kűségét elfogadva nem adhatunk primátust sem a külső, sem a belső megközelíté
seknek, nem feltételezhetjük, hogy az egyik igazabb vagy akár csak pontosabb, mint 
a másik. Eltérőek a viszonyítási pontok, amelyekhez a társadalmi szerepet illesztik, 
ezért amennyiben a polgárság, a politikai rendszer szereplői, a szervezeti vezetés és 
az alkalmazottak között ellentmondások feszülnek, és egymáshoz viszonyított pozí
cióik nem tisztázottak és elfogadottak, egymással szembefeszülő törekvések és vé
lemények alakulhatnak ki. Ez a hatalmi pozíciók felől nézve azt jelentheti, hogy az 
érvrendszerben pusztán hivatkozásként használják fel az alkalmazottak és/vagy a 
polgárság álláspontjainak azokat az elemeit, amelyek megfelelőnek látszanak saját 
helyzetük erősítéséhez, szándékaik érvényesítéséhez. Természetes, hogy a harmadik 
megközelítési mód, a tudományos elemzés sem vonhatja ki magát ez alól, nem lesz 
pártatlan és elfogulatlan abban az értelemben, hogy az elemzés eredményeként nem 
foglal állást abban, mit tart helyesnek, milyen társadalmi szerep a ténylegesen léte
ző, illetve a megfelelő az adott körülmények között, vagy az éppen létező szerep 
(szerepfelfogás) milyen következményekkel járhat. Nehezen elképzelhető ideál
tipikus állapot az, amikor mindhárom irányból azonos következtetésekre juthatnak 
a rendőrség szerepét illetően. A modern társadalmak állandó változása és az érde
kek eltérése természetes módon eredményezi a vélemények eltérését. A konszenzus, 
amelynek ki kell alakulnia ahhoz, hogy a rendőrség működni tudjon, időről időre 
felbomlik és ismételten meg kell teremteni. Az álláspontok közötti folyamatos pár
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beszéd ezért előfeltétele a rendőrség társadalmi szerepe meghatározásának és elfo
gadásának.

A közmegítélés differenciáltan értelmezi a rendőrséget és egészen különböző el
várásokat közvetít hozzá. A különbségek mögött az eltérő társadalmi helyzet áll. A 
rendőrség ebben a differenciált térben megjelenhet egy másik társadalmi csoport 
hatalm ának megtestesítője, m int a bizonytalanság, vagy mint a biztonság érzetét 
közvetítő erő. A hasonló társadalmi helyzetben lévők nagyrészt hasonlóan viszo
nyulnak a rendőrség tevékenységéhez. A különböző csoportokba tartozó emberek 
eltérő valószínűséggel kerülhetnek a rendőrség hatáskörébe. A társadalmi hierar
chiában feljebb elhelyezkedők esetében ez inkább véletlenszerű, lefelé haladva nő a 
valószínűsége.3 Feltehető az is, hogy a rendőrség számára közvetített elvárások kife
lé irányulnak, azaz másokra vonatkoznak, és az igények megfogalmazói önmagukat 
sokszor kivételnek tekintik. Mindez heterogén igényrendszert eredményez.

A politikai-igazgatási rendszer kohéziója megköveteli, hogy az egyes intézmé
nyek működési alapelvei ne téijenek el egymástól olyan mértékben, hogy az zava
rokat okozhasson a rendszer funkcionálásában. A rendszernek bizonyos határok 
között integráltnak kell lennie. Ez azt jelenti, hogy rendelkeznie kell a társadalmi 
szerepére vonatkozó -  legalább látens -  definícióval. A rendszert alkotó egyes in
tézmények különbözőségük miatt nem realizálhatják azonos módon a meghatáro
zott szerepet. A politikai-igazgatási szférából a rendőrséghez közvetített elvárások 
elsősorban az adaptáció igényével lépnek fel, azzal, hogy a politikai rendszer alap
elvei szerint működjön.

A másik oldalról nézve a rendőrség arra törekszik -  amint az Palombo megkö
zelítéséből adódik - ,  hogy sajátos szempontjait (ahogyan azt más szervezetek is 
teszik) elfogadtassa a rendszer többi szereplőjével. Ugyanígy a polgárokkal is. Itt a 
következő probléma merül fel: miként realizálható a differenciált érdekmezőben ez 
a törekvés? Feltételezhető, hogy a polgárság és a politikai szféra akkor mutatja a 
legnagyobb érzékenységet a rendőrség speciális szempontjai iránt, amikor veszé
lyeztetve érzi magát, és a rendőrségben látja -  okkal, ok nélkül -  a veszély elhárítá
sának biztosítékát. Óvatosan ugyan, de megállapíthatjuk, hogy a rendőrség a veszé
lyeztetettség érzetének erősítésében érdekelt bizonyos esetekben, hogy intézményi 
érdekeit érvényesíthesse.

Végül is, a rendőrség létezését igazoló fogalmi keret ellentmondásokban mozog: 
ellentétes igények a polgárság különböző csoportjai részéről, a rendszeradaptáció 
által hordozott ellentmondások és végül az önigazolás megjelenése, amelyek meg
nehezítik az elengedhetetlenül szükséges konszenzus kialakítását.

Az a szerepmodell, ami a szervezeti hatalom értelmezésében megfogalmazódik, 
több irányban hat. M agába foglalja a politikai-intézményi mezőben képviselt öniga
zolást, a polgársághoz közvetített kompetenciát, valamint a hatalmi szerkezet és 
hatalomgyakorlási módok fenntartására törekvést mind a külső (polgárság), mind a 
belső (alkalmazottak) irányban. Ennek a megközelítésnek a centrumában a szakmai 
kompetencia megkérdőjelezhetetlen elsődlegessége áll. Amennyiben a szakma
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meghatározása eltér valamilyen, például történeti okból a társadalmi (polgári, poli
tikai) megközelítésektől, akkor elkerülhetetlen a kettő ütközése. Ekkor nagy a való
színűsége annak, hogy az elfogadott megoldások időlegesek lesznek, újabb és újabb 
harc indul meg a módosításukért -  így a konszenzus helyett az éppen érvényes erő
viszonyok határozzák meg, milyen módon működjön a rendőrség. Az is lehetséges, 
hogy nincs jelentős eltérés a szervezeti hatalom és a külső tényezők által képviselt 
megközelítések és igények között. Azaz a problémák megoldását megközelítően 
azonos módon látják (ehhez közelálló szituáció van jelenleg hazánkban, amikor az 
uralkodó megközelítés a rendőrség erősítését, nagyobb hatalommal való felruházá
sát támogatja).4 A kérdés mégsem tekinthető megoldottnak, mivel rendezetlen ma
rad például az intézményrendszer homogenitása.

Ez a faktor az előzőtől eltérő mezőben alakul, míg 2. n) a nyilvánosság és a poli
tika, addig 2. b) a személyes interakciók síkján formálódik. A sikerek és kudarcok, 
az elutasítás és segítségkérés, a delikvensek és áldozatok és ami nagyon lényeges, a 
szeparáltság és/vagy izoláltság összefüggésében. (Ne feledkezzünk meg a szerveze
ten belüli interakciók és viszonyok rendszeréről sem!) Ez a definíció többnyire lá
tens. inkább személyes kontaktusban kifejezett, hatása azonban valószínűleg na
gyobb. mint a többié. Reálisan ez irányítja ugyanis a rendőrök mindennapi tevé
kenységét, a problémaszituációk kezelését, az ügyfelekhez közelítést, egyszóval 
éppen azokat a tényezőket, amelyek a rendőrséget eredményessé vagy eredményte
lenné. idegenné vagy segítővé teszik. Az ebben a közegben formálódó speciális vi
láglátás -  a rendőri szubkultúra -  meghatározza a szakma (vagy hivatás -  ezt a 
kérdést itt szándékosan kerülöm, a használt kifejezéseket semlegeseknek szánom, a 
válasz ugyanis irreleváns kérdésünk elemzésének ezen a szintjén) értelmezését, a 
rendőr és a rendőrség elhelyezkedését a társadalomban és viszonyát mindenhez, 
ami nem rendőri.

Mindkét tényező lényeges és hatással van a valós tevékenységként megjelenő 
szerepre. Bármilyen is a hatalmi tényezők által adott meghatározás, a nyilvánosság 
mindig össze fogja azt vetni mindennapi tapasztalatának vagyis azzal, ahogyan a 
rendőrök a konfliktusszituációkban megjelennek, amilyen eszközökkel megkísérlik 
megoldani azokat, vagyis amilyen viszonyt a lakosság érintett részével intézkedése
ik, jelenlétük során kialakítanak. A szerepnek ez az objektív formája a tényleges 
tevékenységből vezethető le, nem azonos sem a szervezeti definícióval, sem a köz- 
megítéléssel, mert nem valamilyen reflexió eredménye, hanem az szabja meg. aho
gyan a rendőrség ténylegesen működik. Legfeljebb az alkalmazottak által megfo
galmazott szerepben reflektálódik.

Az első két pontból adódó értelmezési lehetőségek implicitek maradhatnak abban 
az értelemben, hogy rendszeres kifejtés nélkül hathatnak és működhetnek, a háttér
ből irányítva a magatartásokat. A tudományos megközelítés ezzel szemben csakis 
nyilvánosan kifejtett formában létezhet. A demokrácia nyújtotta lehetőségeket ép
pen a tudatosított álláspontok egyeztetése segítségével lehet kihasználni. A tudomá
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nyos vizsgálat explicitté teheti a létező látens megközelítéseket és kritikai elemzé
sükkel hozzájárulhat a társadalmi döntések és legitimáció formálódásához.

A fentiekből következően valamely szervezet társadalmi szerepe folyamatosan 
eltérő szempontok szerint fogalmazódik meg. így a különböző dimenziókban formá
lódó fogalmak egyszerre vannak jelen, ami nem jelenti azt, hogy azonos súllyal 
alakíthatják a tevékenységre vonatkozó szabályozást vagy magát a tevékenységet. 
Megítélésem szerint létezik azonban olyan szempontrendszer, amelynek alapján 
értékelhetőek a különböző megközelítések és kialakítható az optimálisnak tekintett 
szerepdefmíció. A rendőrségtől elvárt szerep attól függ, hogy milyen értékek ural- 
kodóak a társadalomban, amiből következik, hogy a konszenzusos demokrácia ér
tékrendjének -  amennyiben uralkodóvá válik -  meg kell határoznia a rendőrség 
társadalmi szerepét is.

Háború a bűnözés ellen -  a társadalom feletti kontroll

A rendőr a társadalmi törésvonalak mentén tevékenykedik, ott, ahol a különböző 
értékek és viselkedésmódok ütköznek vagy súrlódnak. Ha a törésvonalak mélyek, az 
ütközések erőteljesek és gyakoriak, előfordulhat, hogy a szembenállók közé szorul
va a rendőrség képezi azt a közeget, melynek fel kell fognia az ütközéseket. A rend
őrség jellegét alapvetően a társadalmi differenciák kezelésének módja, a uralkodó 
rendfogalom, a tolerancia mértéke és a kompromisszumkészség határozza meg.

Azokban a társadalmakban, ahol a társadalmi javak elosztásának szélsőséges 
egyenlőtlensége nagy különbségeket teremt az egyes emberek életesélyeiben, mé
lyek a törésvonalak. A társadalmi problémák partikuláris megközelítésben definiá
lódnak, elsődlegesen a hatalommal rendelkező csoportok értékrendjéhez igazodik 
értelmezésük, mivel ebben a társadalmi struktúrában a kiegyenlítő szerepet betöltő 
középosztály nincs meghatározó pozícióban. A hatalom éppoly szélsőségesen elosz
tott, mint az életesélyek. Ebből következőleg a rend elsődlegesen a felső osztályok 
rendje, ami szinonim érdekeik és értékeik megtartásával. Ez volt a jellemző a 19. 
századra és a 20. század első felére. Az Egyesült Államokban a harmincas években 
kezdődik a rendőrségi reform August Vollmer5 munkásságával.

A társadalmat áthatják azok a szabályok, melyek mentén az életfeltételek bizto
síthatóak. Az egyik talán legfontosabb szabályozó tényező a nyereség, a befektetett 
tőkét, energiát meghaladó haszon -  ez nyilván nem az egyetlen, de szempontunkból 
az egyik legfontosabb. Az ehhez vezető utak egy része legitim, többnyire azok, 
amelyek elsődlegesen a társadalmi hatalommal rendelkezők számára nyitottak. A 
kirekesztett és korlátozott csoportok a saját feltételeik között reprodukálják a rend
szert. Azaz 1. az alsó társadalmi csoportok, osztályok egyre inkább az uralkodó el
vek alapján szervezik életüket; 2. mivel az elfogadott eredményekhez nem képesek 
eljutni, és többnyire a hozzájuk vezető utak sem járhatóak számukra, mindkettő 
vonatkozásában saját életfeltételeiknek megfelelő megoldásokat kell találniuk. A



Szociológiai Szemle 1998/1. 101

reprodukció ebben az esetben azt jelenti, hogy az (uralkodó) társadalomhoz illesz
kedő (bár sokszor azzal szemben álló) életformát alakítanak ki a bérmunka vagy a 
kistulajdon feltételei között.

Ennek következtében azokban a szférákban, ahol korlátozott a javakhoz való 
hozzáférés lehetősége, a szabályok „mutáns” alakzatai jelennek meg. Ez a kifejezés 
talán némi magyarázatot kíván. A társadalmi rendszer működése feltételezi a cse
lekvések céljai, eszközei és ezek felhasználási módjainak egy adott halmazát. Ez 
működésében azokat a viszonyokat és cselekvési módokat produkálja, melyek je l
lemzőek az adott társadalomra, a hatalmi viszonyokkal és a javak elosztásával 
együtt. Szabályszerűen elsősorban azok számára hozzáférhetőek és működtethetőek, 
akik az eszközrendszer nagyobb hatékonyságú elemeivel rendelkeznek. A 
„szabályos” eszközök és módok különböző formái léteznek a társadalmi hierarchia 
különböző szintjein, következésképp a „szabályos” célok, amelyeket az alsó és a 
felső osztályban elérhetőnek tekintenek, szintén lényegesen különböznek egymástól. 
Felülről nézve a rendszer szabályos működése azt jelenti, hogy a felső osztály célja
inak elérése akkor biztosított, ha az alsó osztályok a felsők által megszabott keretek 
között és módon tevékenykednek, azaz beilleszkednek a rendszerbe. Alulról ugyan
ez megfosztottságnak látszik, a célok és eszközök egyenlőtlen elosztása a rendszer
ből való kirekesztést jelenti. Mivel azonban nem több társadalom működik egymás 
mellett, a differenciák feltételezik egymást. Az alsó osztályokban többféle 
„megoldási kísérlet” születik a hátrányok kompenzálására. Ezek a „rendes”, vagyis 
a felső osztályok számára lehetséges működés felől tekintve „mutáns” alakzatoknak 
bizonyulnak. Másrészt az alsó osztályok életfeltételeibe beépített kiszolgáltatottság 
szükségszerűen eredményezi a rendszer működését veszélyeztető magatartásokat. 
Ezek hozzáigazítása az uralkodó elképzelésekhez és szabályokhoz politikai és jogi 
eszközökkel külsőleges, minden ilyen korlátozás esetleges magának a rendszernek a 
szempontjából, amiből következik, hogy a korlátok áthágására való törekvés imma
nens, egészen addig, amíg korlátként jelenik meg. Ha a rendet a kijelölt korlátok 
tiszteletben tartásaként értelmezzük, akkor ez bizonytalansági tényező.

Más oldalról, mivel a társadalomnak ez a típusa a differenciák konfrontálódása 
révén működik, a rend deklarált lesz. A deklaráció azonban fogalmánál fogva ide
gen azok számára, akiknek azt kinyilvánították, ami szintén bizonytalanságot 
eredményez.

A társadalmi együttműködést, konszenzus hiányában, a rendszerbe beépített té
nyezők folyamatosan kérdésessé teszik.

A rendőrség ebben a környezetben azt a szerepet kapja, hogy szigetelje el a 
„mutáns” formákat és életmódokat, amelyek zavarják a „normális” működést. Néni 
más, mint „vékony kék vonal a barbárság és a civilizáció között”. A két fél közé 
állítva a rendőr nem tartozik egyikhez sem. Határ, amely elválaszt és feltartóztat, 
hogy a különböző kultúrák ne keveredjenek egymással. Elválasztja a „rendeseket” a 
„megbízhatatlanoktól” és „magára vonja a támadást és az ellenségességet”6. A 
rendőri akció katonai akcióvá, a rendőri szervezet katonai szervezetté válik, annak
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következtében, hogy „a rendőrséget, akárcsak a hadsereget, tisztán erőszakos fel
adatokra hozták létre” (Bittner 1970: 5). Feladata: háború a zavaró másság ellen, 
közkeletűen: háború a bűnözés ellen. Ez egyértelmű a társadalom meghatározott 
része feletti kontrollal, vagyis azzal, hogy mindenki, aki a kijelölt részbe tartozik 
potenciálisan gyanús, am i azt jelenti, hogy az előítélet szerves és szükséges részét 
képezi a rendőri munkának. Az előítéletek érvényességi köre igen széles is lehet és 
kiterjedhet a polgárság nagyobbik részére, ahogyan ezt például Nagy Valér rendőr
tanácsos meg is fogalmazza: „Az ember nagyvárosi utcán a törvényes jogszabályok 
tilalmainak labirintusában közlekedő, egységes rendőri alany...” (Nagy 1938: 12) 
(Az én kiiemelésem: K. F.).

A z  előítéletek azonban kölcsönösek. A felül, azaz a „vékony kék vonal” által vé
dett területen lévők számára a rendőri munka piszkos foglalkozás, mert érintkezik 
és keveredik a bűnnel, hiszen „azok, akik a gonosz ellen küzdenek, maguk sem 
felelnek meg azoknak az ideáknak, melyeket feltehetően védenek” (Bittner 1970: 
7).8 Ennek következtében lenézik és megvetik a rendőrt és a rendőri foglalkozást. 
Elég csak arra gondolnunk, hogy a különböző uralkodóházak férfitagjai milyen 
szívesen feszítettek, sőt feszítenek katonatiszti egyenruhában, viszont sohasem for
dult még elő. hogy valamelyikük rendőrtiszti uniformist öltött volna.

A határvonal másik oldalán a félelem és a gyűlölet jellemzi a rendőrök megítélé
sét. Ez az oldal érthetően kevésbé dokumentált és kevesebb figyelmet kapott, mégis 
megkockáztathatjuk a feltevést, hogy az előítéletek itt is kialakulnak abban az érte
lemben, hogy a rendőrben nem a társadalmi vagy lokális béke őrét, hanem szinte 
kizárólag a felső osztályok hatalmának őrzőjét látják. Ezért teljesen másként tekin
tenek rá. Egy skót rendőr meséli: „Amikor elmondtam a menyasszonyomnak, hogy 
be akarok lépni a rendőrséghez, ő nagyon elcsendesedett. Megkérdeztem tőle, mi a 
véleménye erről az ötletről, egy ideig habozott, majd azt válaszolta: nem tudom, 
korábban sosem tekintettem embernek a rendőröket” (idézi Berkeley 1969: 10).

A rendőrt pozíciója és az előítéletek izolálják a társadalomtól. „A rendőrség nem 
képes hatékonyan dolgozni az izoláció állapotában, és a hatalom bármely kísérlete, 
hogy növelje a rendőrség és a közösség közötti szakadékot, nemkívánatos követ
kezményekkel jár és csak nehezebbé teszi a rendőrség munkáját” (Young 1975)9.

Az elszigeteltség hatására a rendőrség védekező rendszert épít ki, a katonai fe
gyelem, a parancs karizmatikus erejébe vetett hit (Bittner 1970: 54) és egy sajátos 
szubkultúra kialakításával igyekszik megteremteni azt a környezetet, melyben biz
tonságban érezheti magát. Kifelé a látható eredmény (letartóztatások száma, kedve
ző statisztika) felmutatásával (Bittner 1970: 55) törekszik hátrányainak kompenzá
lására és egyúttal fontosságának bizonyítására. Paradox módon azonban ezzel in
kább megerősiti elszigeteltségét. Tegyük hozzá, hogy a tipikus rendőr ekkor inkább 
a testi erejével tűnik ki, m int eszével, nem is várnak tőle mást. m int „széles vállakat 
és csekély észt” (Baily 1989: 67). Az izolált szervezetben kialakuló sajátosságok 
önálló tényezőkké fejlődnek, sajátos világlátást alakítanak ki és a későbbiekben is 
befolyásolják a társadalmi szerep ebből a szempontból történő meghatározását.
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Rendfenntartás és konfliktusmenedzselés

Eltérő szerepfelfogás megjelenése eltérő társadalmi háttér kialakulását feltételezi. A 
társadalmi határok, amelyeket a rendőrségnek védenie kellett a 20. század közepén, 
megváltoznak, egyre inkább átjárhatóvá válnak, más módon közelítenek a társa
dalmi különbségekhez. Az értelmezési keret megváltoztatásának előfeltétele, hogy 
módosuljon az egyének és csoportok egymáshoz viszonyulása, azaz a korábbitól 
eltérő módon kapcsolódjanak össze az egyenlőtlen helyzetben lévő társadalmi cso
portok. A rendőrségnek nem kell őriznie többé a határokat, egyrészt mert flexibili
sebbé lettek, másrészt pedig azért, mert más, hatékonyabb intézmények átveszik ezt 
a szerepet. A gazdaság sikeres növekedése, az elosztási rendszerek átalakulása teszi 
lehetővé, hogy a társadalmi határok helyett a rend fogalma köré szerveződjék a 
rendőrség tevékenysége. Pontosabban, megjelenik a társadalmi rend korábbitól kü
lönböző értelmezése.

A rendőrség elé ekkor azt a feladatot állítják, hogy őrizze meg a rendet, a rend- 
fenntartás lesz az elsődleges cél, eköré szerveződik egész tevékenysége. Ez az állí
tás olyan alapelvet takar, amely ma is hatással van a rendőrség szervezetére, mun
kájára és a rendőrök felfogására egyaránt.

„Vitathatatlannak tűnik, hogy a rendőrség a társadalmi rend fenntartásáért lé
tezik” -  írja Cain könyvének bevezetőjében -  „de ez valójában értelmetlen állítás. 
Ahhoz, hogy értelmessé tegyük, meg kell kérdeznünk: kinek az álláspontja szerinti 
rendről van szó?” (Cain 1973: 21). Az itt felmerülő probléma arra utal, hogy nem 
lehet a rendet meghatározatlanul tárgyalni, hiszen megkülönböztetett és tagolt, ál
lítja Cain. Leggyakrabban mégis azt feltételezzük, hogy a rend értelme világos, 
elegendő kimondanunk, mindenki érti, tudja, miről van szó. Köznapi értelemben a 
rend varázsszó, amely önmagát teremti meg.

Cain értelmezésében kétféle rendfogalomról beszélhetünk. Az egyiket a rendőr
ség képviseli, eszerint a rendőrség a tisztességes emberek tömegét védi a nem tisz
tességes kevesektől (meg kell jegyeznünk, hogy ez nem sokban különbözik a 
„vékony kék vonaltól”). A másik szerint egy alapvetően megosztott társadalomban 
a rendőrség a domináns hatalmi csoportok érdekeit képviseli az alternatív rendfo
galmakkal és értékekkel szemben, e csoportok értékeit és rendjét erőlteti a társada
lomra (Cain 1973: 21). A rendfelfogás Cain által javasolt dichotómiája egyfelől 
visszautal az előző modellre, másfelől a rendőri szubkultúra „m i-ők” világlátását 
idézi fel.

Kérdés, hogy e kétértékű rendfelfogás megfelelő értelmezési keretet ad-e a rend- 
fenntartás koncepciójának leírásához. Kétségtelen, hogy Cain megközelítésében 
sem a rend, sem a fenntartása nem rendelhető alá egy generális rendfogalomnak. 
Ennek megvan az az előnye, hogy' nem kényszeríti bele az elemzést az első. a rend
őrség által is képviselt értelmezés merev keretébe. Ugyanakkor nem is oldja meg a 
problémát azzal, hogy kimutatja e két ütköző álláspont szembefeszülését. Tisztázat
lan marad ugyanis az, hogy mit is értsünk renden, ha a rend differenciált, akkor
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létezik-e olyasmi, amit az egész társadalomra vonatkoztatottan rendnek lehet ne
vezni, valójában van-e különbség a „bűnözés elleni háború” és a „rendfenntartás” 
között (ebben a megközelítésben ugyanis nincs), vagyis mi egyáltalában a rend 
fenntartása?

Szolgálat és szociális munka

Megfelelni a társadalmi szükségleteknek, elfogadtatni a rendőrséget m int a problé
makezelés legitim szervezetét -  ez a törekvés mindig jelen van a rendőrségen belül, 
amennyiben demokratikus viszonyok között tevékenykedik. Mivel feladata, bárho
gyan fogalmazzuk is meg, sosem teljesülhet teljesen -  sosem érhető el a bűnözés 
megszüntetése (war on crime), sosem hozható létre a tökéletes rend (order 
maintenance), másrészről a társadalmi változás újabb problémákat és igényeket 
támaszt, a rendőrség és a rendőrséggel foglalkozó tudomány újabb és újabb módo
kon igyekszik megfelelni a követelményeknek. A közösség szolgálata (social 
service to the public) jelen volt már a 1920-as évek óta az amerikai rendőrség gon
dolkodásában és gyakorlatában, de csupán mellékes szerepet kapott. Az 1960-as 
évektől vált egyre jelentősebbé, mint a korábbi modellek problémáinak, hibáinak 
megoldására alkalmas (alkalmasnak látszó) megközelítés.

Az alapvető különbséget a szolgálat és a korábbi szerepmodellek között abban 
láthatjuk, hogy a tevékenység ez esetben az emberekre irányul. Amit a rendőrség 
tesz, nekik teszi, ők azok, akikért a jog, a rend, a béke létezik, vagy léteznie kellene, 
akik magatartásukkal teremtik a rendet, életre keltik a jogot, vagy éppen kétségbe 
vonják. A korábbi szerepértelmezések mellékesen kezelik a közösséget, vagy csupán 
partikulárisán ismerik el közösségként („tiszteletre méltóak” közössége, „rendesek” 
közössége), mert olyan mércéhez igazítják, amely önállóan, absztrakcióként létezik, 
és amelyhez a valós embereknek igazodnia kell. A szolgálat azonban megváltoztatja 
a mércét (elméletileg) és az absztrakciók világából a létező emberek létező kapcso
latainak világába helyezi -  a közösség igényei válnak mértékké. Elismeri azt is, 
hogy a rendőrség nem képes létrehozni a társadalmi békét, de még egymagában 
fenntartani sem, ehhez elengedhetetlen egy a rendre, a békére irányuló közösségi 
cselekvés. Le kell mondania különállásáról és el kell ismerni, hogy a közösség része 
(Baily 1989: 64) -  vagy pontosabban: ekkor akar csak a közösség részévé válni, és 
csak ekkor lehet az. A rendőrség így a közösség, a polgárok intézménye, és nem egy 
felettük álló hatalomé, a rendőr pedig mint a közösség (speciális lehetőségekkel 
rendelkező) tagja cselekszik.

Más megvilágításba kerül ezzel a szeparáció-izoláció probléma. A szeparáció itt 
mindössze azt jelenti, ami bármely intézmény tagjait megkülönbözteti a nem tagok
tól. Munkájában mindenki mint szervezetének aktora jelenik meg, amint más szer
vezeteknek, a közösségnek szolgáltatásokat, eszközöket nyújt. A rendőr ebben az 
értelemben szembetűnőbben szeparált, mint más szervezetek tagjai -  az egyenruha.
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a fegyver stb. láthatóvá teszi másságát akkor is, amikor nem igazoltat, letartóztat, 
tehát amikor hatalma cselekvésben nem mutatkozik meg. Izoláció akkor jön  létre, 
amikor a polgárok ezt a különbözőséget különálló, tőlük független hatalom kifeje
ződéseként értelmezik. Amikor úgy tekintik, hogy a rendőr nem tartozik az ő közös
ségükhöz. Ez pedig lehetetlenné teszi a szolgálatot. Az a rendőrség, amelyik a tár
sadalom szolgálatát vállalja, egyúttal vállalja azt is, hogy lemond a polgároktól 
független hatalomról, vagyis felépítését és belső értékrendjét a demokratikus nor
mákhoz igazítja, működésében azokat elsődlegesnek tekinti. így válik lehetségessé, 
hogy közjavakat szolgáltasson, melyekből mindenki részesedik és amelyeknek m in
denki élvezi az előnyeit.

A közösség szolgálata tehát a rendőrséget mint szervezetet általában a társada
lom és reálisan egy lokális társadalom közegébe helyezi. Ezzel megszünteti vagy 
legalábbis megszüntetni kívánja azt az ellentmondást, hogy az adott társadalmi 
közegben dolgozó rendőr mint nem ehhez a közeghez tartozó jelenik meg. Azonban 
ez a szerepfelfogás sem mentes az ellentmondásoktól (ilyen valószínűleg nem is 
képzelhető el).

Talán a legfontosabb az, hogy a bűnözés maga ruházza fel a rendőrt azzal a hata
lommal és eszközzel (a fizikai erőszak alkalmazásának lehetőségével), amelynek 
következtében a rendőr -  nem utolsósorban önmaga számára -  védelmezőként, a 
bűnözés elleni küzdelem katonájaként jelenik meg, ez pedig a legkorábbi jelentést 
adja munkájának (bűnözés elleni háború). Ez a kiiktathatatlan és megszüntethetet- 
len feladat hatásaiban nem fér össze a szolgáló, szolgáltató szereppel, még akkor 
sem, ha kétségtelenül a közjóra irányul, és a bűnözés kontrollálása a társadalmi 
béke szolgáltatása. A szolgáltató szerep erre azt a megoldást kínálja, hogy „a rend
őrség szerepe az, hogy előmozdítsa a közösség önvédelmét (self policing), 
...tevékenységének középpontjában a kezdeményezésnek és a koordinációnak kell 
állnia, hiszen más szervezeteknek nincsen közvetlen kapcsolatuk a társadalmi kont
rollal” (Greenhill 1981: 60).

Azok az ügyek, amelyekkel a rendőr foglalkozik a szolgáltató szerep keretein 
belül, a közösség problémáiként értelmezettek. Ez azt jelenti, hogy a közösséget 
nem lehet többé a jó  polgárok halmazaként felfogni, amitől függetlenül léteznek a 
„helytelen” jelenségek, amelyeket a rendőrnek kell elintéznie, elszigetelnie stb. A 
problémák a közösség életéből erednek, következésképpen nem csak a rendőr szá
mára jelennek meg problémaként. Azaz a szolgáltatás csak akkor lehetséges mint 
működő rendszer, ha a polgárok magukénak ismerik el a létező, létrejövő problé
mákat, csak ekkor fogadják be a rendőrt mint a közösség tagját, abban az érte
lemben, hogy szolgáltatásként nyújtja nekik az eszközrendszert problémáik kezelé
séhez.

A szolgáltató szerep e két előfeltétel -  a rendőrség alkalmassá tétele a közösség
ben létezésre és a polgárság befogadási hajlandósága -  nélkül nem működik.

Ellentmondást okoz az is, hogy a rendőr csak különös módon lehet a közösség 
tagja, hiszen az általa nyújtott szolgáltatásban mindig valami közösség feletti (jog,
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törvény) jelenik meg mérceként. Ennek következtében a rendőr mindig mást is 
képvisel, mint a lokális közösséget. Két irányban kísérelték meg feloldani ezt az 
ellentmondást. Az egyikben a rendőr „tanár” 10, ez esetben a szakértelmet, a véde
kezési eszközök ismeretét nyújtja. A másik, amikor előtérbe kerülnek a nem jogi 
eszközök a konfliktusszituációk kezelése során."

A szolgáltató szerep nem csupán a rendőrre m int magában álló cselekvőre vo
natkozik, vagy kellene hogy vonatkozzon, hanem a rendőröket hatékony erővé tevő 
szervezetre is. A szervezet azonban sokszor Janus-arcúnak mutatkozik -  kifelé a 
szolgálat és a demokrácia, befelé a hagyományos autokratikus viszonyulás jellemzi. 
„Miközben a közösségekkel és a polgárokkal fenntartott kapcsolatokban ezt a lé
nyegileg humánus perspektívát támogatták, a vezetés nem mindig állt e megközelí
tés mellé. Néhány helyen megkísérelték kifelé adaptálni ezt a modellt, de belül 
m inden alapvetően bürokratikus vagy legalisztikus maradt mind a vezetés gyakorla
tában, mind az állomány kezelésében” (Roberg-Kuykendall 1990: 46). Érdemes 
azonban utalni Berkeley figyelmeztetésére: „Nem számíthatunk arra, hogy a de
mokratikus rendőrség összhangban lesz a demokratikus társadalommal, hogyha 
belső rendje eltér a társadalm i normáktól és értékektől” (Berkeley 1969: 29). Az 
autokratikus, param ilitáris rendszer hatásában izoláló, külön világot alkot a rend
őrök számára, akik ezt a világot képviselik munka közben. A polgárok számára 
m int elkülönült hatalom jelennek meg, és ez feltétlenül a szolgáltatás ellen hat.

A szolgáltatás meglehetősen széles konszenzust igényel a követendő értékek te
kintetében. A rendőrség maga is része ennek, és alkalmazkodnia kell hozzá egyé
nenként és szervezetként egyaránt. A konszenzus hátterében a középosztály domi
nanciája áll, mely a társadalmi értékek fókusz- és viszonyítási pontja.'2 A középosz
tálynak ebben a szerepében, úgy tűnik, feloldódik az értékek megosztottsága. Nem 
szűnik azonban meg, inkább arról van szó, hogy a rend a középosztály rendje, az 
értékek a középosztály értékei lesznek. Ez megfelel a felső osztálynak, mert biztosít
ja  a társadalmi stabilitást, másrészt mert ezek az értékek nem térnek el alapvetően 
azoktól, amelyeket követ. Megfelel az alsó osztálynak is, hiszen a középosztály a 
m aga életformájával és életszínvonalával vonzó és elérhető célnak tűnik, azaz a 
társadalm i távolság nem  látszik túlzottan nagynak, ezért áthidalhatónak látszik az 
egyének számára. A középosztály ezért nem ellenpont, inkább célpont. így az általa 
képviselt rend mércéje lehet a társadalmi rendnek.

Ugyanakkor ez azt jelenti, hogy ott, ahol gyenge a középosztály és/vagy nem ké
pes a társadalmi értékrendet meghatározni, nehezen valósítható meg a szolgáltató 
rendőrség koncepciója.
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A rendőrség szerepe és a társadalmi integráció

A szereptípusok mindegyike az uralkodó integrációs rendszerben helyezi el a rend
őrséget. A „bűnözés elleni háború” korszakában a spontán integráció következmé
nyeként kialakuló konfrontáció a rendőrséget az erőszak alkalmazására alkalmas 
eszközként alakítja ki. A következő modellnél a „rend”-ben határozzák meg azt a 
tényezőt, amely a társadalom egységét biztosítja. így a rendőrségnek ebben a vonat
kozásban van fontos szerepe, azzal járulhat hozzá a társadalmi integrációhoz, hogy 
fenntartja a rendet. Amikor a középosztály válik az integráció centrumává, előtérbe 
kerül a „szolgáltatás” szereptípusa.

A társadalmi integráció átértelmezése módosítja a rendőrség szerepét, ami 
egyúttal azt is jelenti, hogy a korábbi modellek alkalmazása új integrációs feltételek 
között dezintegráló hatású.

Lockwood (1964) óta szokás megkülönböztetni a társadalom- és a rendszerinteg
rációt. A különböző értelmezések13 megegyeznek abban, hogy az elsőt a cselekvések 
és értékek mezőjében, a másodikat a csoportok és intézmények kapcsolatában ér
telmezik.

A rendőrség mind az interakciós, szocializációs, mind pedig az intézményi síkon 
bekapcsolódik ebbe a folyamatba. Hatása nem is választható szét, hiszen a polgá
rokkal való kapcsolatban egyszerre résztvevője a társadalomintegrációnak, és mint 
a hatalom intézményi megjelenítője a rendszerintegrációnak. A kérdés az, hogy 
milyen módon?

A rendőrség jelenlétével, beavatkozásával, rendelkezésre állásával stb. korlátozó, 
megakadályozó, segítő szerepet játszik. Részesévé válik az egyének, csoportok in
terakcióinak, ha ez szükséges, vagy azok kívánják. Ott kell vagy kellene lennie az 
integráció súrlódási pontjain (ahogy korábban a társadalmi törésvonalak mentén), 
hogy biztosítsa a minél konfliktusmentesebb működést, limitálja azokat a magatar
tásokat, amelyek dezintegrálóak. Nem lehet azonban hatással azokra a tényezőkre, 
amelyek létrehozzák az anómiát, ezért a rendőrség ebben az értelemben kiszolgálta
tott azoknak a társadalmi erőknek, amelyek hatással vannak a társadalmi viselke
désre egyfelől, másfelől pedig elvárják tőle, hogy az anómia következményeit a 
minimumra csökkentse. Erre azonban csak akkor lehet képes, ha a társadalom 
döntő része elfogadja mint közvetítőt, mint az együttélést támogató erőt, amely elő
segíti, hogy az életfenntartás különböző típusai egyaránt érvényesülhessenek a 
normák és a törvények elfogadott keretei között.

A differenciált társadalmakban eltérő életkörülmények és értékek kapcsolódnak 
össze működő rendszerré az integrációs mechanizmusok közvetítésével. Integráción • 
azt a hatásmechanizmust értem, amely a differenciált társadalom különböző cso
portjait képessé és hajlandóvá teszi az együttműködésre. Amely megakadályozza, 
hogy az eltérő csoportnormák, viselkedésminták, értékek és követett célok szétfor
gácsolják a társadalmat elkülönülő és szemben álló részekre, amelyek között csak a 
konfrontáció eszközeivel lehetséges a kommunikáció. Az integrációs mechanizmu
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sok limitálják az erőszak szerepét a modern demokráciákban, és konfliktusok esetén 
is a tárgyalás útján keresett megegyezés irányába tolják a feleket. Ebből következő
en az integrációnak lehetővé kell tennie, hogy az eltérő gazdasági, szociális és élet
helyzetekben élők elismerjék és elfogadják a társadalmat mint egységes rendszert és 
rendet, ebben a rendszerben, bizonyos feltételek megléte esetén a saját csoportjuk 
helyét is magától értetődőnek tekintsék. Alapvetően a jól működő integrációs fo
lyamatok biztosítják a társadalmi stabilitást és békét, ehhez azonban gondoskodni 
kell annak reprodukciójáról. Nem csupán az egymás mellett létezést, hanem az 
együttműködést kell biztosítania az integrációnak. Bázisa nem valamely kiválasz
tott érték vagy norma, nem  ezen a szinten jön  létre, az együttélés módja áll a kö
zéppontjában. Az integráció nem szünteti meg a differenciákat, nem is igényli ezt, 
hanem  a pluralitásból és a toleranciából indul ki -  amelyek változó mértékben, de 
m indig is jelen voltak a polgári társadalomban - ,  és kialakítja azt az általánosan 
elfogadott metódust, melynek segítségével együttműködhetnek a különbségek. Ez 
azt jelenti, hogy nem (csupán) egy domináns, valamely társadalmi csoport által 
preferált rendtől, értékektől való eltérés jelenik meg devianciaként, hanem az inter
perszonális és társadalmi kooperációs szabályok, módok megsértése (is). Ezzel el
esik minden olyan követelés lehetősége (bármely bázison is álljon), amely a rendőr 
szám ára azt jelöli meg feladatként, hogy a társadalmat egy igényhez igazítsa.

így a rendőrség feladata nem az elválasztás, mint történetének kezdetén, hanem 
az összekapcsolás. A rendőrség mint az integrációt biztosító rendszer része arra 
vigyáz, hogy ne lépjen a konfrontáció a konszenzus helyébe -  az ebben a rendszer
ben definiált bűnözés egyértelműen a konszenzus megsértése.

A társadalmi változások átalakítják az integráció mechanizmusait és így a rend
őrség szerepét is. Az észak-amerikai és a nyugat-európai társadalmi mozgások ten
denciáiból kikövetkeztethető, hogy egyre inkább a multikulturalizmus válik a meg
határozó fejlődési iránnyá. Megítélésem szerint ennek a megközelítésnek komoly 
szerepe lehet térségünk társadalmi-politikai fejlődésében is.

Az Egyesült Államokban a kilencvenes években egyre inkább a társadalom meg
határozó, szervező elvévé válik a kulturális pluralizmus. Az etnikai és kulturális 
különbségek dezintegráló tényezőből erőforrássá válnak, többé nem úgy tekintenek 
rájuk, mint a megoldásra váró társadalmi problémák egyikére (Ravitch 1990: 339). 
Egyre inkább terjed az a felfogás, hogy a demokrácia egy ik alapelemét, a pluraliz
m ust ki kell terjeszteni, hogy egy egységes és összetartó demokratikus társadalom 
csak akkor hozható létre, ha a különbözőségek megjelennek az intézményekben, a 
kultúrában és az oktatásban egyaránt (Banks 1992: 274).

A társadalom mindenkor a sokféleség egysége volt, a differencia az egység téte
lezésének módjában lelhető fel. Nem mindegy, hogy egy szűkebb csoport vagy a 
középosztály értékei és érdekei alapján alakul-e ki az egység, avagy valamennyi 
társadalm i csoport részt vesz, részt vehet létrehozásában. A kulturális pluralizmus 
ez utóbbi lehetőséget veti fel. Ehhez azonban el kell fogadnunk, hogy az etnikai és
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kulturális differenciák a társadalom gazdagságának, kohéziójának és életben mara
dásának alapját képezik (Banks 1992: 276).

Az integráció ekkor a pluralizmusra, a társadalmat alkotó tényezők sokszínűsé
gére épül. Ebben az esetben nem oldódik fel a középosztály asszimiláló erejében a 
törekvések, kultúrák, életmódok sokfélesége. Sem a különbségek, sem az egyenlőt
lenségek megszüntetését nem előfeltételezi. Az integráció így a társadalmat mint 
rendszert teszi elfogadottá, amelyben a mozgás és a változás perspektívája adott az 
egyének számára az egyenjogúnak elfogadott különbözőség alapján, ami feltételezi 
az életfolyamatok reprodukcióját lehetővé tevő és ezekhez mért perspektívákat nyit
va hagyó egyenlőtlenség elfogadását is. Ez egyúttal előfeltétel is.14

A rendőr szerepe átalakul ebben az új környezetben. A korábbiaknál sokkal nyil
vánvalóbbá válik, hogy az integrálódás nem kényszeríthető ki. Az erőszak semmi
lyen formájától sem várható, hogy növeli az együttműködési készséget a társadalom 
azon csoportjaiban, ahol az az életfolyamat eseményrendszerében nem megfelelően 
alakul ki, azaz az általánosan elfogadottól eltérően formálódik. Az erőszak diffe
renciát teremt, dezintegrál. Ezzel szemben előtérbe kerül a másság tisztelete, a tole
rancia. Ennek következtében a rendőr az együttműködés katalizátoraként jelenik 
meg, mint aki a sokféleségből kialakított értékeket és törvényeket képviseli. Eszköz
tárában előtérbe kerül a konszenzuskeresés -  ez azonban nem jelenti azt, hogy lehe
tőségei erre szűkülnének, továbbra sem mondhat le például az erőszak meghatáro
zott feltételek közötti alkalmazásáról.

A rendőrség szerepe egy multikulturális társadalom integrációs rendszerében az 
értékrend védelme és képviselete. Magának a rendőrségnek is ennek megfelelően 
kell felépülnie és cselekednie. A rendőr nem képes megváltoztatni életformákat és 
értékeket, nem tehet többet, vigyáz arra, hogy a különbségek ne konfrontálódjanak. 
A rend értelme ebben a vonatkozásban az együttműködés biztosítása.

Jegyzet

1 Idézi Shane 1980: 25.
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3. a bűnözés megakadályozásáért; 4. a bűnözés visszaszorításáért; 5. a törvény érvényre 
juttatásáért; 6. a vétségek megakadályozásáért; 7. az egyének alkotmányos jogainak vé
delméért; 8. a járműforgalom ellenőrzéséért; 9. a bűn elfojtásáért; 10. a közösség szolgála
tának ellátásáért.

3 „Tulajdonképpen egyáltalában nem paranoid ferdítés azt mondani, hogy a rendőrség tevé
kenységét legalább annyira az irányítja, hogy ki az illető, mint az, hogy mit csinál” (Bittner 
1970: 10).

4 A tanulmányban szándékosan kerülöm a magyar helyzet elemzését. Úgy vélem, ehhez pil
lanatnyilag nem állnak rendelkezésre a szükséges adatok, hiányoznak a vizsgálatok, ame
lyek alapján a rendőrség szerepét elemezni lehetne. Ezt mindenképpen egy következő lé
pésnek gondolom. Az érdeklődő olvasónak figyelmébe ajánlom a magyar rendőrség civil 
ellenőrzéséről készült PHARE tanulmányt (Benke et al. 1997).
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5 A. Vollmer a professzionalizálódás segítségével keresett megoldást az amerikai rendőrség
re jellemző brutalitásra és korrupcióra. Az ő munkásságával veszi kezdetét a harmincas 
évek második felében a rendőrök szakszerű képzése.

6 Az ipari kapitalizmus kialakulásával „Nemcsak az történt, hogy a dolgozó osztályok el 
kívánták kerülni a személyes veszélyt és kényelmetlenségeket, hogy megvédjék tulajdonu
kat, de azt is látták, hogy a társadalmi és gazdasági előnyökkel rendelkezők a rendőrség 
segítségével elkeseredett erőszakkal védik pozíciójukat” így ez utóbbiak ekkor a rendőri 
szervezetnek azt a formáját részesítették előnyben, amely „elszigetelte őket a népi erőszak
tól és magára vonta a támadást és az ellenségességet, és szeparálni látszott az 
»alkotmányos« hatalom követelését a társadalmi és gazdasági dominancia követelésétől” -  
idézi Silvert M. E. Cain (1973: 24).

7 Félreértések elkerülése végett: semmiképpen sem azonosítom a bűnözést a másság minden 
formájával, mindössze arról van szó, hogy az adott összefüggésben nincsen nagy különbség 
a bűnözés és a másság azon formái között, amelyek nem elfogadhatóak, illetve amelyek 
veszélyesnek tűnnek valamilyen szempontból az uralkodó csoportok számára. A bűnözés 
fogalma és ennek következtében az alá besorolt tevékenységek relatívak a meghatározás 
szempontjából, ennek következtében az uralkodó rendfogalomnak megfelelően változóak.

8 Három, a rendőri munkát jellemző sajátosságot sorol fel: 1. a rendőri munka piszkos fog
lalkozás; 2. nemcsak piszkos, hanem misztikus is, akárcsak az orvosé; 3. előítéletekkel 
terhelt (Bittner 1970: 6-10).

9 Idézi Sleigh 1981: 164.

10,^Ahelyett, hogy szomszéd vagy katona lenne, a rendőrnek inkább a tanárhoz kellene ha
sonlítania, filozófusnak, útmutatónak és tanítónak kellene lennie, aki egyúttal képes meg- 
rendszabályozni a rendetlen diákokat, amikor kell.” -  írják könyvükben R. R. Roberg és J. 
Kuykendall (1990: 46) a community-service modellt ismertetve.

11 „Azok a kapitányságok, melyeket a «szolgáltatási stílus« jellemez, igen aktívak a törvény- 
sértések és a panaszok esetén, de gyakrabban kezelik a szituációkat informálisan, mint jogi 
eszközökkel...” (Morris 1969: 185) (lásd még Roberg-Kuykendall 1990: 46).

12 Az Egyesült Államokban „a rendőr a középosztály társadalmának és értékeinek szimbólu
ma” (Coffey et al. 1976: 102) és mereven ragaszkodik a konvencionális középosztálybeli 
értékekhez (Goldsmith 1974: 4).

13 Lockwood szerint a társadalomintegráció a szocializációból, az értékekkel való egyetértés
ből ered, a rendszerintegráció pedig a gazdasági és hatalmi struktúra szándékolatlan kö
vetkezménye, Giddens (1984) az elsőt az egyes társadalmi cselekvők face to face interak
ciójából, a másodikat a csoportok viszonyaiból és az intézmények működéséből vezeti le. 
Habermas (é. n.) a társadalomintegrációt a cselekvési szándékokhoz kapcsolja és konszen
zusként értelmezi, a rendszerintegrációval összefüggésben megelégszik azzal, hogy az nem 
normatív vezérlés által integrál. 14

14 Az elfogadott integrációs formáktól való eltérés maga is integrációs kísérlet, illetve spe
ciális integrálódás. A bűnözés az újraelosztási rendszerhez integrálódás -  így a Magyaror
szágon 1990 után megnövekedett bűnözés értelmezhető úgy is, mint a társadalmi és gazda
sági rendszer megváltozása során elkerülhetetlen újraelosztási folyamatban való részvétel, 
mint a hatalom által definiált újraelosztási rendszer melletti csatornák megnyitása. Ezek 
azonban szükségképpen törvénytelenek. A rendőrségnek sosem volt és sosem lesz lehető
sége és eszköze arra, hogy hatással legyen a társadalmi javak elosztására.
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TÁJÉKOZÓDÁS

Hegedűs Rita

A VALLÁSOSSÁG KÉRDÉSE MAGYARORSZÁGON 
NEMZETKÖZI ÉS MAGYAR KUTATÁSOK 
EREDMÉNYEINEK TÜKRÉBEN*

Bevezetés

Az elmúlt néhány évben több olyan nagy nemzetközi, összehasonlító kutatásra ke
rült sor, amely az értékekkel és a vallással foglalkozott. Nem véletlen a téma iránti 
érdeklődés. A modernizációról folyó társadalomtudományi viták egyik középponti 
kérdése, hogy a társadalom működéséhez szükség van-e központi értékrendszerre, 
továbbá hogy ennek a funkciónak a hagyományos vallási érték és kultúra mennyire 
képes megfelelni, illetve ha és ahol elvallástalanodás zajlik, akkor és ott mi kerül a 
vallás helyére. Kérdés, hogy a társadalom differenciálódási folyamatában hogyan 
alakul az irányíthatósága, mi lesz a társadalmi konszenzussal. A dolognak aktuális 
és politikai vonzatai is vannak. Az Európai Közösség egységesülését kikényszeríti a 
gazdaság. Kérdés azonban, van-e olyan közös európai értékrend, ami az 
egységesülést megalapozza, illetve ami egymás megértését lehetővé teszi. Számunk
ra különösen érdekes kérdés továbbá, hogy ezekbe a folyamatokba hogyan illesz
kednek a rendszerváltás utáni volt szocialista országok, főképpen Magyarország. 
Dolgozatomban kiemelem a vallásosság legfontosabbnak tűnő vitakérdéseit, és 
megkísérlem e pontok mentén áttekinteni az idevágó nemzetközi kutatások feltéte
lezéseit és megállapításait, valamint a magyar eredményeket.

A hetvenes években indult útjára a European Values Study (EVS) program, 
amelynek később több, nem európai ország bevonásával létrejött a World Values 
Survey (WVS) elnevezésű kiterjesztése. Eddig három hullámban végeztek adatgyűj
tést, először 1981-ben 21 országban, majd 1990-91-ben 43 országban. Az 1996-97. 
évi WVS még befejezetlen. A két előbbi időpontból származó adatok lehetővé te-

jJ:

Ez az írás készülő Ph.D.-dolgozatom előtanulmányaként született, ezúton mondok 
köszönetét konzulensemnek, Tomka Miklósnak pótolhatatlan segítségéért.
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szik, hogy az értékek változásáról is képet nyerjünk. Magyarország mindkét felmé
résben részt vett.

Az International Social Survey Project (ISSP)1 célja, hogy a nemzetközi összeha
sonlító kutatásokat összehangolja és fejlessze. Keretében a tagországok (a részt vevő 
országok száma a kezdeti 4-ről mára 22-re nőtt) 1985-től évente egy-egy témában 
azonos kérdőív alapján végeznek felmérést. 1991-ben a vallást vizsgálták.

K ét folyamatban lévő nemzetközi kutatásnak szintén van magyar része: 1996- 
ban kezdődött a tíz volt szocialista országra kiterjedő, kifejezetten a vallással és 
egyházzal foglalkozó kutatás, a New Departures. Ez a kelet-közép-európai egyházak 
helyzetét kívánja felmérni, s nagyobb kérdőíves adatfelvételt is tartalm az a prog
ram. Egy másik folyó kutatás a Religion and M oral Pluralism (RAMP) nevet viseli, 
és ennek szintén része egy -  tíz európai országban folytatott -  kérdőíves vizsgálat.

A vallásosság és mérése a kutatásokban

A „vallásosság” vizsgálatakor alapvetően a valláshoz, az egyes formáihoz, elemei
hez fűződő viszonnyal, gondolati tartalmakkal, a vallásra vonatkoztatható cselekvé
sekkel foglalkozunk. Ehhez természetesen előzetes elképzelésekkel kell rendelkezni 
a vallás fogalmáról. Mivel azonban a vallásra mint jelenségre a szociológia mind
eddig nem adott egyértelmű meghatározást, leginkább az empirikus leírásokra lehet 
támaszkodni akkor, amikor a vallásosságot meg akarjuk határozni. Többféle szem
pontból vizsgálható a vallásosság, és nyilván a választott szempont(ok)tól is nagy
ban függ, mit fogunk vallásosságnak tartani. Glock és Stark -  James valláspszicho
lógiájára támaszkodó -  osztályozása alapján általában öt dimenziót különböztetnek 
meg a vallásosság vizsgálatában, ezek: a hit, a vallási ismeretek, a vallási élmény és 
tapasztalat, a vallásgyakorlat és végül az életmódbeli, erkölcsbeli megvalósítás. A 
legtöbb vizsgálat azt mutatja, hogy a hit és a gyakorlat dimenziója a meghatározó 
(Szántó 19906; Tomka 1996). Az európai valláskutatások többnyire a keresztény 
hagyományhoz kapcsolódó vallásosság alakulását vizsgálják az öt dimenzió vagy 
ezek némelyike segítségével. Napjainkban azonban egyrészt olyan új kultuszok és 
hitek jelentek meg a világnak ezen a táján, melyek nem sorolhatók a megszokott 
vallási felekezetek körébe, mégis a kutatók többsége szerint vallási jellegűek (ezeket 
nevezik új vallási mozgalmaknak, new religious movements), másrészt a hagyomá
nyos keresztény vallásosság mellett a keresztény hiten alapuló, attól azonban eltávo
lodó vallásossági formák is kialakultak. Ha a dimenzióknak az egyes ember életé
ben történő harmonikus összefüggését nem tekintjük alapállapotnak, ha az egyes 
dimenziókat nem úgy képzeljük el, hogy mindegyikben van kívánatos viszonyítási 
pont, illetve ha az egyes dimenziókban nem szorítkozunk csak a kifejezetten keresz
tény hit- és vallási elemekre, akkor segítségükkel a mai nyugati vallásosság megkö
zelíthető.
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E kevésbé merev megközelítés jóvoltából a vallási jelenségek viszonylag széles 
köre bevonható a vizsgálatba, különféle vallásossági típusok határozhatók meg, és 
nem csupán a hagyományos kereszténység szigorúbban vett formáinak való megfe
lelés vagy meg nem felelés fokozatai különböztethetők meg. Ehhez azonban leg
alább két megjegyzés kívánkozik. Először is, bármilyen szempontot veszünk figye
lembe, a vallásosság valaminek az ilyen vagy olyan formában történő elfogadása, 
gyakorlása, ismerete, s ezzel egy jellegzetes halmaz, amiben különböző csoportok 
találhatók (ezek a különféle vallásossági típusok). Ezzel szemben áll mindennek 
elutasítása, amit a „nemvallásosság” vagy némileg pontatlanabbul, de talán szebben 
a „vallás elutasítása” kifejezéssel illethetünk. Ilyen értelemben különféle vallásos 
típusokról, valamint egy vallástalan típusról beszélhetünk. Másodszor, bár elvileg a 
nem keresztény alapozású vallásosság is vizsgálható a fenti dimenziók keretében, 
ezek valódi mérése még kevésbé elterjedt és kevésbé kidolgozott.

Magyarországon Tomka Miklós immár több évtizedes kutatásaiból néhány alap
vető szempontot tekintve viszonylag pontos képünk van a társadalom vallásosságá
nak alakulásáról (Tomka 1990a; 1991a; 1995b\ 1996). Tudjuk, hogy az ötvenes 
években az egyházias vallásgyakorlás elég magas szintű volt, ez a hatvanas években 
csökkenni kezdett, s a folyamat a hetvenes évek második feléig tartott, a magukat 
vallásosnak tartók, illetve a vallásgyakorlók aránya ekkor érte el a ma ismert leg
alacsonyabb szintet. Ezután némileg ismét emelkedni kezdett ez az arány, és az 
emelkedés a kilencvenes évek elejéig tartott, ma nagyjából stagnál. Elmondható, 
hogy ma a társadalom nagyobbik része (kb. kétharmada) hívőnek tartja magát, de 
ezen belül kisebbségben vannak az egyháziasan hívők, vallásgyakorlók (a társada
lom 10-20%-a). (Tomka említett művein túl lásd például Bárdossy 1992; Harcsa 
1993.) Tudjuk azt is, hogy tömegét tekintve a kevésbé „modern” rétegekre jellemző 
a vallásosság (Révay 1996).

Részletesebb, a vallásosságot több változóval mérő nagyobb vizsgálatokat főként 
az utóbbi időkben volt lehetőség végezni (Szántó 1992; Tomka 1996). Ezek össze
tettebb vallásossági csoportokat voltak képesek kimutatni, s árnyalták a képet a hit 
és a gyakorlat tartalmára vonatkozóan. Segítségükkel a hagyományos vallásosságtól 
való elszakadás egyes formái jobban leírhatók voltak. A nemzetközi kutatások 
eredményei Magyarországot bizonyos tekintetben, a durvább mutatók alapján, az 
európai mezőny átlagába helyezték el, másfelől viszont kimutatható volt egy kelet
európai típus, ahol a vallásosak és nem vallásosak között élesebb határok, nagyobb 
különbségek figyelhetők meg, ahol a vallásosak jellegzetesen a kevésbé modern, 
idős rétegekbe tartoznak stb. -  s Magyarország részben ide tartozik. (A nemzetközi 
eredményekről lásd például Barker et al. 1992; Van den Broek-de Moor 1993; Ér
tékminták... 1992; Halman-de Moor 1993, 1995; Pickel 1995; Tomka 1995Ú; 
Zulehner 1993).

Amikor az európai és európai jellegű vallásosságot jellemzik, általában két nagy 
tendenciáról esik szó. Az egyik a hagyományos keresztény vallásosság 
„hanyatlása”, illetve változásai, a másik a vallásosság új formáinak kialakulása és
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térnyerése. A következő 5 pont közül 4-ben lényegében csak az elsőről fogok be
szélni, az utolsó pontban térek ki a második tendenciára.

A kutatások központi kérdései

1. Szekularizációs elmélet -  elvallástalanodás és modernlzáltság
korrelációja

Az Európára jellemző vallásosság változását vizsgálva az utóbbi időben szembetűnő 
az általában vallásosak és különösen az egyháziasan vallásosak és vallásgyakorlók 
arányának a csökkenése, azaz az intézményes vallástól való elszakadás, amit leegy
szerűsítve elvallástalanodás kifejezéssel is szoktak illetni. Ez egyféle szekularizáci
ós elmélet elvárásának nagyjából megfelel.

A szekularizáció a szociológia klasszikusnak számító, ám egészében mind a mai 
napig be nem bizonyított elmélete (Casanova 1994; Dobbelaere 1981; Martin 1978; 
Tomka 1989). Legradikálisabb, legleegyszerűsítőbb -  baloldali, vulgáris marxista -  
változata azt állítja, hogy a társadalom modernizációja és a vallás egymást hosszú 
távon kizárja, vagyis a modernizáció előrehaladtával a vallás szerepe a társadalom
ban csökken és végül eltűnik. Az elmélet közkeletű megfogalmazása szerint a mo
dernizáció -  amelyen nagy vonalakban az iparosodással, gazdasági növekedéssel, 
urbanizációval, a mobilitás és az iskolázottság növekedésével jellemezhető folyama
tot értik -  makroszinten együtt já r a vallás társadalmi szerepének, befolyásának 
csökkenésével, m ikroszinten pedig a vallási cselekedetek, a vallásos önmeghatáro
zás fontosságának visszaszorulásával (pl. Ester et al. 1993:9). Ma m ár többen hoz
záteszik, hogy mindezek a  vallás régebbi formájára, régebbi szerepére vonatkoznak. 
(Azok a nyomukban született elméletek, amelyek a vallás átalakulásáról, megválto
zott szerepéről szólnak, a szó igazi értelmében már nem nevezhetők szekularizációs 
elméleteknek.) A téma specialistái gyakran nem a modernizációnak a kevésbé kö
rülhatárolható fogalmát, hanem a társadalom differenciálódását hozzák összefüg
gésbe a vallás hagyományos szerepének gyengülésével. Mindazonáltal maga a sze
kularizációs feltételezés meglehetősen általános és nehezen ellenőrizhető. Az elmé
let főbb állításai azonban három téma köré csoportosíthatók:

-  A társadalom komplexebbé válásával, az alrendszerek kialakulásával párhu
zamosan a vallás szerepe csökken abban az értelemben, hogy az egész társadalmat 
meghatározó alapból az egyik alrendszerré válik.

-  A társadalom modern intézményrendszerének kiépülésével, a racionalizáló- 
dással, a bürokratizálódással párhuzamosan a vallás mint önálló társadalmi intéz
mény, mint az értelemadás és értékközvetítés intézménye, mint egyház elveszti régi 
szerepét.

-  A modernizációval együtt járó értékrendi változással párhuzamosan a vallás 
visszaszorul az egyéni életbe, és talán elvallástalanodás kezdődik.
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A kutatások alapján bizonyosnak tűnik, hogy
a) -  a modern társadalomban a vallás elveszti korábbi általános -  azaz az egész 

társadalom számára érvényes és az egész világra vonatkozó -  világértelmező szere
pét, hiszen a társadalmi konszenzus egészében megszűnik,

b) -  ez a -  kereszténységben a vallást szervezetileg reprezentáló és irányító -  
egyház(ak) bizonyos fokú társadalmi térvesztését vonja maga után,

-  sőt ez egyúttal a társadalom differenciálódásából adódóan az egyház(ak) addigi 
egyéb, azaz profán tárgyú társadalmi szerepeinek csökkenését és részben megszűné
sét is jelenti,

-  a pluralizmus erősödésével általánossá válik a felekezeti sokszínűség (ha ez 
nem is jelenti feltétlenül egyes egyházak domináns voltának megszűntét),

-  megszűnik az egyházaknak a vallást kizárólagosan reprezentáló szerepe is, ál
talánossá válik az intézményektől függetlenedő magánvallásosság,

c) -  megszűnik a vallásosnak illik lenni normája, világnézeti, illetve értékrendi 
sokszínűség alakul ki,

-  a vallásosság, vallásgyakorlás hagyományos formái Nyugat-Európában majd
nem mindenütt bizonyos visszaesést mutatnak -  ugyanakkor más formák megjelen
nek és terjednek.

Többek között kérdéses azonban, hogy
a) -  mi lép az egységes világkép helyébe, mi a helyzet a „láthatatlan” és a „civil” 

vallással2 ,
-  nincs-e szükség időnként közvetítőre az egyes alrendszerek között,
b) -  hogyan illeszthetők a szekularizáció elképzelésének kereteibe az egyházi 

megújulás, a kisközösségi és a karizmatikus mozgalmak,
-  hol a helye ebben a keretben a fundamentalista és a kelet-európai egyházak 

megerősödésének,
-  hogyan értelmezhetők itt a bizonyos szférákban az egyházi szerepvállalással 

szemben meglehetősen széles körű társadalmi igények,
c) -  egyértelműen csökkenésről van-e szó a vallásosságban, netán csak ingado- 

zásról-e vagy éppen formaváltásról,
-  ha a csökkenés megállapítható is, nem vonható-e meg a határa,
-  hogyan magyarázható, hogy egyes kifejezetten modernizáltnak számító társa

dalmakban egyáltalán nem csökken a vallásosság, és hogy hozzávetőleg azonos 
fejlettségű és berendezkedésű európai országokban nagyon eltérő vallásossági min
ták találhatók,

-  mi a helyzet a nem egyházias vallásossággal, ami igencsak virul.
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2. A magyar vallásosság alakulásának oka -  modernizáció, vallásüldözés
vagy anómia?

A  magyar vallási helyzettel foglalkozók közt vita zajlik arról, mik az okai az itteni 
vallásosság adott alakulásának. Némelyek (pl. Szántó 1994) szerint, mivel a kifeje
zett vallásüldözés rövid ideig tartott, hatása is korlátozott maradt, és így sokkal in
kább a szocialista modernizáció volt meghatározó. így a magyar társadalomban 
megfigyelt alacsony fokú vallásosság modernizációs jelenségként fogható fel, s nem 
is kirívó a nyugati társadalmakban megfigyelt arányokhoz képest.

Ezzel ellentétes felfogás az, amelyet „vallásüldözés-tézisnek” nevezhetnénk, és 
amely szerint részben a kezdeti nyílt üldözés, részben az utána évtizedekig tapasz
talható rejtettebb diszkrimináció volt az, ami a mostani vallási helyzetet döntően 
meghatározta. Eszerint a Magyarországon megfigyelt vallásosság alapvetően eltér a 
nyugatitól: egyrészt annál alacsonyabb fokú, főleg a most legfiatalabb nemzedékek
ben, másrészt a vallásosak a társadalmi struktúrában elfoglalt pozíció tekintetében 
sokkal hátrányosabb helyzetűek, a magyar (egyháziasan) vallásos népesség többsége 
a társadalom peremén helyezkedik el.

Az előbbi két elmélet bizonyos fokú ötvözésével jutunk el a harmadik lehetőség
hez: a tiszta nyugati szekularizációs tézis, illetve a vallásüldözés-tézis ellenében a 
kevert, szocialista szekularizáció feltételezéséig (Tomka 1990a: 1991b). Ez a 
Hankiss (Hankiss et al. 1985) által megfogalmazott „felemás” modernizáció mintá
já ra  a vallásosság alakulásában is sajátos „keleti” típust feltételez. Eszerint Magya
rországon a diktatórikus, majd autoritariánus rendszer szétzúzta a közösségeket, 
megpróbálta megtörni az egyéni kezdeményezést, a hatalomnak való teljes ideoló
giai alávetettségre tartott igényt, és ez a hirtelen jött, erőltetett iparosítással, váro
siasodással, valamint a hatvanas-hetvenes években lehetővé vált megnövekedett 
fogyasztással, illetve felhalmozással olyan atomizált és individualizált társadalmat 
eredményezett, amelyben megrendültek a hagyományos értékek, s egyfajta 
anomikus állapot jött létre. Ennek egyik megnyilvánulása a vallásosság extrém fokú 
visszaszomlása is. Talán csak megfogalmazás kérdése, hogy ráadásul vagy ennek 
részeként a rendszer egészében valóban megfigyelhető volt a vallásüldözés, illetve 
vallás elleni diszkrimináció is. A lényeg ebben a megközelítésben az, hogy a mos
tani vallási helyzet nem a társadalom természetes fejlődésének következménye, ha
nem  annak torzulásából ered. Ez a tézis részben ellene mond az elsőnek, de úgy is 
tekinthető, mint a másodiknak árnyaltabb megfogalmazása.

Az első, szekularizációs elképzelés azért vitatható, mert az összehasonlító vizsgá
latok adatai szerint ha a vallásosság tartalmára is rákérdezünk, Kelet-Európa 
vallástalanodása más mintát mutat, mint Nyugat-Európáé. Kelet-Európábán többek 
közt mind a generációs, mind a világnézeti típusok között nagyobb a szakadék 
(Tomka 1995Ó, 1996).
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A második, vallásüldözés-tézisnek ellentmondani látszik az a tény, hogy a rend
szerváltás óta nem különösebben nő az egyháziasan vallásosak aránya, holott már 
semmi nem tartja vissza az embereket vallásuk gyakorlásától. Bár elfogadható az az 
ellenvetés itt, hogy egyrészt idő kell a regenerációhoz, másrészt vannak helyrehoz
hatatlan károk, harmadrészt a korábbi üldözéssel szemben jelenleg egyéb befolyáso
ló tényezők érvényesülhetnek. így már nincs lehetőség az „eredeti” állapothoz való 
visszatérésre.

Ez utóbbi összetett állítás a harmadik, anómiás tézis esetében is érvényes, hiába 
szűntek meg az anómia korábbi okai, ma már kevéssé valószínű, hogy az anómia 
előtti állapot visszaállítható. Az első elmélettel szemben felhozott érv mindenesetre 
ezt a tézist erősíti.

Végeredményben az egyértelműnek látszik, hogy a szocialista rendszer befolyá
solta a vallásosság alakulását, bár nem egészen tiszta a kép. A jelenlegi tendenciák 
azonban pusztán ezek alapján nem értékelhetők.

Ahhoz, hogy a szocialista rendszer hatásait pontosabban meg lehessen határozni, 
két feladatot kell megoldani. Egyrészt tisztázni kell, ténylegesen mi a helyzet a 
vallásosság, valamint a társadalmi struktúrában elfoglalt pozíció összefüggése te
kintetében, másrészt további összehasonlító elemzés segítségével érdemes megerősí
teni az eddig ismert eredményeket arra vonatkozóan, hogy létezik-e kelet-európai 
vagy posztszocialista vallásossági minta, illetve valószínűleg minták. (Minták olyan 
értelemben, hogy a premodern társadalomszerveződést nem minden kelet-európai 
országban váltotta fel teljesen a modern szerveződés, a régió egyes országainak 
különböző fokú a modernizáltsága.)

3. A generációs váltás kérdése

Egy társadalom „elvallástalanodása” azt jelenti, hogy -  a hagyományos értelemben 
-  egyre „vallástalanabbak” az emberek. Tehát összességüket tekintve a mai társada
lom tagjai kevésbé vallásosak, mint a tegnapi társadalom tagjai voltak összességük
ben. Ez felveti a kérdést, vajon ez a folyamat azt is jelenti-e, hogy a fiatalabb gene
rációk „vallástalanabbak”, mint az idősebb generációk, vagy pedig az elvallás- 
talanodás minden korosztályt érint, tehát az idők folyamán maguk az egyes szemé
lyek fordultak el a vallástól.

Az adatok a bizonyos fokú, szinte mindenütt megfigyelhető elvallástalanodáson 
túl egyértelműen mutatják, hogy a legfiatalabb nemzedékek tagjai a legkevésbé hí
vők a mai nyugat-európai társadalmakban, szemben a legidősebbekkel, akik a leg
hívőbbek. Erre a tényre különféle magyarázatok születtek.

Az első szerint (lásd Jagodzinski-Dobbelaere 1995: 105-106) lépcsőzetes, nem
zedékről nemzedékre történő elvallástalanodás tanúi vagyunk korunkban, vagyis az 
egyes szülői nemzedékek egyre kevésbé képesek átadni gyermekeiknek saját meg
győződésüket. Ez lényegében a kultúraátadás társadalmi intézményeinek a krízise.
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E szerint az álláspont szerint az emberek többsége megőrzi az élete elején elsajátí
tott, vallással kapcsolatos magatartást, értékeket, de gyermekeinek már ugyanezt 
nem  adja át. Azt, hogy a vallási nevelés miért nem tud érvényre jutni, e szerint az 
álláspont szerint külön kérdésként szükséges vizsgálni. Kézenfekvő magyarázat a 
vallási nevelés intézményrendszerének átalakulása. Hiszen Európa legnagyobb ré
szén nagyjából a második világháborút követően az egész társadalmi intézmény- 
rendszer alapvetően átalakult mind szervezetében, mind funkciójában. Ebben az 
átalakulásban a vallási hagyomány átadása is bizonytalanná vált. (Kérdés, hogy egy 
idő után kiépül-e új intézményes megoldás, ami -  bár alacsonyabb szinten -  újra 
biztosítja a vallásosság átadását.)

A második, R  Inglehart (Abramson-Inglehart 1995; Basanez-Inglehart-M oreno 
1996) nevéhez kötődő magyarázat is egyféle szocializációs elmélet, de eszerint nem 
a vallási nevelés, illetőleg „nem nevelés” kérdése a lényeges, hanem annak a kor
nak az anyagi biztonsága, amelyben az ember felnőtt. Inglehart élesen kettéválaszt
ja  a második világháború előtt és az az után felnőtt nemzedékeket, és kétféle érték
rend meglétét mutatja ki a két nagy életkori csoportban: a materialistát és a 
posztmaterialistát. Szerinte azok, akik életük első, meghatározó szakaszában anyagi 
nélkülözésben és fenyegetettségben kényszerültek élni. egész életükben az anyagi és 
létbiztonság elérését fogják előtérbe helyezni -  és ez jellemző a háború előtt felnőtt 
nemzedékek tagjaira - ,  szemben a jólétben és biztonságban felnőttekkel, akik már 
kevésbé az elsődleges létszükségletekkel, mint inkább az élet minőségével, a szemé
lyiség kibontakozásával törődnek. így a posztmaterialisták, akik nem hiányolják 
annyira a biztonságot és a rendet, viszont a személyes választásnak nagy szerepet 
tulajdonítanak, és ezért az intézményekkel szemben is elutasítóbbak, az intézmé
nyes vallásosságtól idegenkednek. Az elmélet a háború utáni nemzedékek körében 
is tapasztalható értékrendi ingadozásokat a gazdasági élet kisebb-nagyobb válságai
val magyarázza, tehát eszerint minden egyes gazdaságilag bizonytalanabb periódus 
után kis idővel megjelenik az akkor felnőtt, materialistább nemzedék.

A harmadik elemzés (Jagodzinski-Dobbelaere 1995) ötvözi az előző két magya
rázat szocializációra vonatkozó részét és az egyéni elvallástalanodást feltételező 
elképzelést. Eszerint egyrészt valóban megmutatkozik az egyes nemzedékek érték
rendjében, vallásosságában felnövekvésük időszakának a hatása, és szemlátomást a 
vallásosságot csökkentő hatások vannak többségben, másrészt bizonyos időpontok
ban minden egyes nemzedéknek is hirtelen, járványszerüen csökkent a vallásossá
ga, és az már ez után a csökkenés után rendszerint nem is éri el eredeti szintjét. 
Eszerint tehát az elvallástalanodás tendenciaszerűen zajló folyamat a modern nyu
gati társadalmakban, bár konkrét, megfogható hatásokhoz köthető mind nemzedéki, 
m ind egyéni szinten.

Egyes elemzők (Scarbrough 1995) rámutatnak arra, hogy az értékrendi átrende
ződés új egyensúly kialakulása felé tart, így az új értékorientáció térnyerése nem azt 
jelenti, hogy az adott társadalomban az lesz az egyeduralkodó, hanem csak azt, 
hogy csökken a más értékorientációjúak aránya. Ez a csökkenés azonban csak addig
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tart, amíg be nem áll egy új egyensúlyi helyzet. A vallásra vonatkoztatva az várha
tó, hogy csak azokban a társadalmakban folytatódik majd a fiatal nemzedékek 
vallástalanodása, ahol még viszonylag magas szintű a vallásosság.

Végül nem hagyható említés nélkül az a megállapítás sem, hogy az egyes társa
dalmak felekezeti összetételén és hagyományán is nagyon sok múlik, nincs teljesen 
egységes, az egész Nyugatra általánosan jellemző minta.

Magyarországon -  mint másutt már szó volt róla -  különösen nagy generációs 
különbségek állnak fenn. A legfiatalabb és a legidősebb nemzedék tagjai élesen 
elválnak egymástól a vallásosság tekintetében, és a különbségek a Nyugat- 
Európában megfigyelteknél sokkal nagyobbak. így fokozottan érdemes megvizs
gálni a fenti feltételezéseket.

4. Regenerációs tézis

Ha az előző részekben említett tendenciák egy részének első hallásra ellene mon
dani is látszik, tényekkel bizonyítható, hogy a vallás a szocializmus évtizedei alatt -  
az üldözés idején -  Kelet-Európábán megerősödött, a társadalmi regeneráció kérdé
sében bizonyos értelemben a társadalom egyéb szférái előtt járt, a társadalom re
konstrukciójának egyik hatékonyv szervezője volt, de legalábbis fontos bázisa a 
megújulásnak (Tomka 1990a, 1991Ú). Évtizedekkel a politikai ellenzékiség meg
erősödése előtt földalatti vallási csoportok működtek, és m ár a nyolcvanas évek 
elejére jelentős megújulási és iljúsági mozgalom bontakozott ki egyes egyházakban 
(Kamarás 1990; 1992). A rendszerváltás idején az egyházak társadalmi megbe
csültsége igen nagy volt (Tomka 1991a; 1995Ó).

Ami a vallásosságot, bármilyen formáját illeti, Közép- és Közép-Kelet- 
Európában mindenütt a nyolcvanas évek elejétől egyértelmű növekedés indult meg, 
és bizonyos jelei mutatkoztak annak, hogy az egyházias vallásosság a „modernebb” 
rétegekben terjed erősebben, a társadalom jobban képzett, fiatalabb, inkább a város
okban lakó részében.

Az itt vázolt regenerációval kapcsolatban két szempontból merül fel kérdés: egy
részt azt illetően, hogy a változás mit jelent(ett) a kifejezetten egyházias vallásossá
got és mit a vallásosságot általában tekintve, másrészt azt illetően, hogy mi volt a 
már bekövetkezett fellendülés oka, és mi hat a mai tendenciákra is. így két összetett 
kérdés fogalmazható meg:

a) Az  egyházon belüli megújulás kérdése: mi volt ennek az oka, megfigyelhetők- 
e a tendencia folytatódásának jelei a mai egyházias vallásosságban, és a válasz akár 
igen, akár nem, magyarázatra szorul.

b) A vallásosságnak mint olyannak a növekedése a nyolcvanas években: mi volt 
ennek az oka, ez a vallásosság megerősödését jelentette-e, vagy csak a meglévő 
vallásosság nyilvánosságra kerülését, vajon az a vallásosság, az a vallási stílus, ami 
akkor megnyilvánult, az akkori ellenzékiség függvénye volt-e, vagy a továbbiakban
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is életképes forma kialakulása; illetve magyarázza-e valamelyik ok a mai helyzetet, 
s adhatunk-e és milyen előrejelzést a közeljövőre nézve valamelyik alapján?

A mai magyar helyzet, az egyháziasan vallásosaknak a társadalmon belüli ala
csony aránya, illetve a hívőknek a viszonylag fiatalabb korcsoportokon belüli külö
nösen alacsony aránya tehát egy általános regenerációs elképzelés szerint átmeneti, 
s az várható, hogy a vallástalanabb középnemzedékek kifutása után újból növekszik 
majd a vallásosság a társadalom egészén belül. Ennek az elképzelésnek módosított 
változata lehet az, ami azt feltételezi, hogy egy idő után a vallásnak a társadalom
ban elfoglalt helyzete olyannyira stabilizálódik, hogy a társadalom összes rétegében 
megemelkedik a vallás iránti érdeklődés, illetve maga a vallásosság.

Arra nézve, hogy a nyolcvanas években miért indult meg növekedés, illetve hogy 
várható-e és miért ennek fennmaradása, különféle elméletek is magyarázatot ad
hatnak, részben az imént említettekkel összekapcsolódva:

1. Amikor a kommunizmus/szocializmus diktatúrája, autoritarizmusa alatt 
megindult a második társadalom kiépülése, részben az addig meglévő formákra 
támaszkodott, ezek közül a legfontosabb a vallási háló volt. így kérdéses, mennyire 
volt önálló vallási növekedés, amit tapasztaltunk, és mennyire inkább pótlék.

2. D. Martin (1978), J. Casanova (1994, 1995) szerint az egyháznak, illetve val
lásnak mindig jót tesz, ha nem azonosítható egymással egyház/vallás és ál- 
lam/politika. Ahol a kettő összefonódik, előbb-utóbb majdnem mindig tekintély- és 
hitvesztés következik be. A kelet-európai országokban a szocializmus idején egyház 
és állam olyan módon kapcsolódott össze, hogy a politikai vezetés be akarta kebe
lezni, irányítása alá akarta helyezni az egyházakat is, és amilyen mértékben sikerült 
ezt megtennie, olyan mértékben csökkent az egyházak iránti bizalom, illetve az 
egyházias vallásossággal való azonosulás a társadalomban. E szerint a magyarázat 
szerint az ötvenes években tapasztalt magas vallásgyakorlási arány az akkor kifeje
zetten ellenzéki szerepet játszó egyházaknak is szólhatott, az egyházak megtörése
kor csökkent ez az arány, és amikor a hetvenes évek végén, nyolcvanas évek elején 
megerősödött a belső vallási újjáéledés, növekedni kezdett a vallásosság.

3. Versenyelmélet: ahol nem monopolizált a piac, ott a kínálat nagyobb, színe
sebb és rugalmasabb is, és ezért nagyobb a fogyasztás is, hiszen ki-ki megtalálhatja 
a kedvére valót, nem kell tartózkodnia a fogyasztástól. Ennek mintájára létezik 
vallási piac is, mindig ott találunk magasabb fokú vallásosságot, ahol szabad vallási 
piac, többféle vallás létezik egymás mellett, és nincs kedvezményezett. Ennek 
megfelelően Kelet-Európábán, ahol jelenleg szabaddá vált a vallási piac -  illetve 
például Magyarországon már a nyolcvanas években lazult az ideológiai nyomás, az 
ideológiai „monopólium” - ,  megnövekedett vagy felszínre került a vallás iránti 
érdeklődés. A stabilan nagyobb fokú vallásosság kialakulását az elmélet egy kicsit 
távolabbi jövőbe helyezi, mondván, hogy el kell telnie némi időnek, amíg megtör
ténik az átállás. Tehát az „átfutási idő” miatt egyelőre normális, ha csökkenés mu
tatkozik (Stark-Iannaccone 1994).
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5. A vallási form aváltás elmélete

Ez az elmélet egyféle válasz az 1. pontban említett szekularizációs elképzelésekre 
is: a premodern társadalom megszűnte után érthető módon megszűnik a vallás 
premodern szerveződése is. A premodern társadalom egycentrumú és hierarchikus 
elrendezésű, és ez kultúrára és világnézetre is érvényes. Léteznek ugyan itt is in
tenzitásbeli különbségek, de egy rendszerről van szó. Ezzel szemben a modem tár
sadalom plurális, ahol, ami a vallásosságot illeti, nem egyszerűen ezerféle vallás él 
egymás mellett, amelyek közül az egyes ember választhat, hanem három fő világ
nézeti típus különül el egymástól:

-  egyházias vallásosság -  ez kb. a premodem kor vallásosságának folytatása, 
tartalmában sokat változva,

-  vallással való szembefordulás, elszigetelődés -  ez a premodem társadalom nem 
vallásos végpontjának mai megjelenési formája,

-  maga módján vallásosság -  ez a többség, szinkretista, személyesen döntő, de 
csak átmeneti döntéseket hozók tábora, ez a típus a vallásosságát nem tudja/nem 
akarja intézményesíteni.

Ez az új világnézeti állapot versenyhelyzetet jelent az egyes vallási típusok kö
zött. Minden egyes konkrét kérdésben újra kell fogalmazni, mi az, hogy vallásos- 
ság/nemvallásosság, a vallás mennyiben és miként releváns profán dolgokban. Ez 
az átalakulás szinte lehetetlenné teszi huzamosabb ideig fennálló számarányok 
megjelölését.

Ami a két fő „vallásos típus" -  az első és a harmadik -  közti harcot illeti, a kér
dés itt sem egyszerű. Hiszen az egyházias vallásosság sem egynemű, azon belül is 
változások folynak. Azt is lehet mondani, hogy a maga módján vallásosság és az 
egyházias vallásosság új formája (elkötelezettséget, személyes részvételt igénylő 
vallásosság) az individualizálódásnak, a személyiség szerepe felértékelésének két 
eltérő megnyilvánulása. így nehéz lenne megjósolni, milyen irányban következhet
nek be köztük aránymódosulások.

Kérdés, milyen vallásosságtípusok figyelhetők meg a mai Magyarországon és 
Kelet-Európábán, mi a helye ennek a régiónak az európai mezőnyben. Kérdés az is, 
hogyan alakul az egyháziasan vallásosok csoportján belül a formaváltás, vannak-e 
ennek kimutatható jelei a térségben.
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Jegyzetek

1 Mind ennek, mind az előbb emlitett EVS/WVS programnak az adatai megtalálhatók a 
Tárki adattárában.

2 A két fogalom rokona egymásnak, de nem azonos. Láthatatlan valláson nagy vonalakban 
egy társadalomnak az intézményes vallástól elszakadt, de vallási alapokon nyugvó közös 
kultúráját, értékrendjét értik, míg civil vagy polgári valláson a közéletben megjelenő, álta
lánosan megfogalmazott vallási hagyományt, arra való hivatkozást, annak szimbólumainak 
használatát. Mindkét fogalom alkalmazói feltételezik tehát, hogy a társadalomnak szüksége 
van valamiféle vallásra, s ez jelen is van a társadalomban.
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Földvári Mónika-Rostci Gergely

A MODERN VALLÁSOSSÁG MEGKÖZELÍTÉSI 
LEHETŐSÉGEI

Korunk vallásosságát sokféleség és összetettség jellemzi, emiatt megközelítésére a 
hagyományos módszerek egyre kevésbé alkalmasak. Az átfogó és egyetemes vallási 
kultúra megszűnése a vallás pluralizálódásához, az egyéni vallásosság jellegének 
megváltozásához vezetett.

Az összehasonlító szociológia egyik legnagyobb problémája, hogy adott fogal
maknak a kutatók különböző tartalmakat tulajdonítanak, ami azután igen megne
hezíti a téma értelmezését, a különböző terminológiák egybevetését. Tapasztalata
ink szerint ez a helyzet a vallásossággal kapcsolatban is. Elég utalni a különböző 
típusú kérdésekre kapott eltérő eredményekre vagy a „maga módján” típusú vallá
sosság eltérő értelmezéseire. Tanulmányunkban klasszikus és modern módszerek 
felhasználásával próbálunk tisztább képet rajzolni a modern vallásosság megközelí
tési lehetőségeiről.

A téma feldolgozásakor három olyan modellre támaszkodtunk, amelyek mind
egyike a modern típusú vallásosságot próbálja bemutatni. Mindhárom elmélet al
kalmas a mai vallásosság összetett voltának, változatos típusainak megragadására. 
Az első modell a vallásosság dimenzióinak kialakításán keresztül mutat rá szerte
ágazó komplexitására, a vallásosság különböző területeinek önállóságára. A máso
dik modell a vallásosság változását egyéni és intézményes szinten a vallás lehető 
legáltalánosabb megközelítésével, sztereotipizálás nélkül vizsgálja. A harmadik 
modell az egyházhoz kötődésből kiindulva, ugyanakkor a vallásosság egyéb válto
zóit is figyelembe véve különit el típusokat.

Ismertetésüknél törekszünk annak bemutatására, hogy miben hoznak újat e mo
dellek a korábbiakhoz képest, melyek a használhatóság korlátái és milyen eredmé
nyekre jutunk általuk a hazai vallásosság elemzésében.

Az ötdimenziós vaiiásmodell

Glock és Stark modellje mérföldkő volt a vallásosság szociológiai kutatásának tör
ténetében. A korábbi egydimenziós kutatásokhoz képest a vallásra mint összetett 
jelenségre tekint ez a felfogás. A korai vizsgálatok többnyire egy-egy kiválasztott 
mutatóval azonosították a vallásosságot, így péládul az Istenbe vetett hittel vagy a 
templomba járás gyakoriságával. Mások kizárólag a vallási önbesorolás valamelyik 
fajtájára támaszkodtak. Noha ezek is feltétlenül fontos tényezők, Glockék felismer
ték, hogy a vallásosság nem ilyen egyszerű dolog: különböző, egymástól jól elkü
löníthető területei vannak, amelyeket a vallásosság dimenzióinak neveztek. A
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Glock-Stark-modell öt ilyen dimenziót határol el, a hit (ideológiai dimenzió), val
lásgyakorlat (rituális dimenzió), vallási érzés, élmény (élmény és tapasztalat di
menziója), vallási ismeretek (intellektuális dimenzió), és a mindennapi élet vallá
sossága (következmény dimenzió) szerint.

A szociológiailag mérhető hit kategóriája azon a tényen alapul, hogy minden 
vallás hittételek rendszerére épül. A hit mérése tehát eme vallási doktrínák elfoga- 
dását-elutasítását vizsgálja. Ezek a kérdések azonban többnyire nem foglalkoznak 
m agának a hitnek a jelentésével, a vallásos hit különböző típusaival, az egyes hitté
telek súlyával.

A vallásgyakorlat kategóriájába tartoznak az egyes vallások rituális és egyéb 
vallási töltetű cselekedetei. Leggyakrabban az egyházi részvételt értik ezen, így te
hát ez a dimenzió leginkább az intézményesült keretek közt gyakorolt vallásosság
hoz kötődik. Kérdés persze, hogy a „maguk módján” vallásosak ebből a szempont
ból hogyan értelmezhetők.

A vallásos élmény dimenziója azon a feltevésen alapul, hogy a vallásos egyének 
sajátos lelkiállapotba kerülhetnek, amelyet vallásosságukkal hoznak kapcsolatba, és 
ezek az élmények a hétköznapok valóságától többnyire elvonatkoztatottak. E di
menzió mérése igen nehéz, a kutató akadályokba ütközik a jelenségek pontos leírá
sánál, kategorizálásánál.

Az intellektuális dimenzió a vallásos ismeretek mértékét méri, ezáltal szoros 
kapcsolatban lehet az ideológiai dimenzióval. Hinni ugyanis csak abban lehet, ami
ről valamilyen fogalma van az embernek. Ugyanakkor erősen korrelál a műveltségi 
szinttel is, hiszen a vallási ismeretek jelentős hányada az általános műveltség része.

A következmény dimenziójában az előző négy tényező szekuláris hatásait vizs
gáljuk az egyén életében. Két részre oszthatjuk e hatásokat: egyfelől azt sorolhatjuk 
ide, am it az egyén vár el a vallástól (pl. lelki nyugalom, harmónia, örök élet stb.), 
másrészt azt, amit neki kell teljesíteni (többnyire az erkölcsi szabályok betartása).

A modell arra az alapkoncepcióra épül, hogy a modern posztindusztriális társa
dalom ban az egyes dimenziók függetlenednek egymástól. Ha valaki az egyik di
menzió alapján vallásosnak bizonyult, ebből egyáltalán nem következik, hogy más 
dimenziók alapján is így lesz. Az egyéni preferenciáktól függ, hogy ki melyik di
menzióban milyen attitűdöt mutat.

Az ötdimenziós modell jó l rávilágított a modern típusú vallásosság egyik fontos 
jellemzőjére: a vallásosságot nem tekinthetjük többé egységes jelenségnek. Külön
böző megnyilvánulási formái vannak. Ugyankor ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy 
maga a vallás hullott volna darabjaira. Arról van szó, hogy az intézményes keretek
től távolodó vallásosság az egyén képére formálódik. Ma is vannak -  ha csekély 
számban is -  olyanok, akik minden indikátor alapján erősen vallásosnak mutatkoz
nak. Kérdés, hogy őket nevezhetjük-e az „igazi” vallásosaknak, vagy, másként fo
galmazva, ők csupán az igazán tradicionálisan vallásosak csoportját alkotják?

A vallásosság típusainak kialakításával azonban adós a modell. Az individualizá
lódás is kialakíthat jellemző típusokat, ezekkel azonban már nem foglalkozik ez a
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módszer. Erre m ár csak azért is alkalmatlan, mert mindegyik dimenzió esetében 
több teljesen helytálló indikátor is elképzelhető, semelyikről sem lehet állítani, hogy 
kizárólagos jellemzője az adott faktornak. Tehát maguk a dimenziók sem egysége
sek, ami nagyban megnehezíti operacionalizálásukat.

A különböző mércék igen különböző adatokhoz vezetnek, ami az összehasonlí
tást és a dimenziókból típusok kialakítását esetlegessé teszi és csökkenti érvényes
ségüket. Úgy tűnik, hogy a vallásosság típusai nem az egyes dimenziók mentén 
alakulnak ki, tehát a modell nem alkalmas tipizálásra. A változó vallásosság meg
ragadására sem alkalmas a módszer, mivel az éppen azokat a sztereotip kereteket 
feszíti szét, amelyekkel végül is az egyes dimenziókat kialakították. Ezzel szemben 
jól használható a vallásosság komplex voltának szemléltetésére.

A vallásosságban bekövetkezett változások mérése 
sztereotipizálás nélkül

Mady A. Thung holland kutatócsoportja a nyolcvanas években kísérletet tett a val
lásosságban bekövetkezett változások megragadására, mégpedig nem csupán egyé
ni, hanem a vallási intézmények szintjén is1. A vallásosság változásának vizsgálata 
véleményük szerint nem szorítkozhat az egyénekre, hiszen változnak a vallási in
tézmények és az emberekhez fűződő kapcsolataik is. Munkájuk Peter R. Berger és 
Thomas Luckmann tudásszociológiái megközelítésének2 módszertani folytatása.

A változások kimutatásához egyrészt olyan embereket kérdeztek meg, akik azt 
állították magukról, hogy az utóbbi öt évben vallási meggyőződésükben változás 
következett be3, másrészt igyekezték elkerülni a hagyományos sztereotip kifejezése
ket, emellett az alternatív válaszlehetőségek és nyitott kérdések lehetőséget biztosí
tottak az újabban felmerült jelenségek feltérképezésére.

Kiindulásképpen a vallásosság három, intézményekhez nem kötődő, általános 
összetevőjét különítették el: a „hitek” a végső valóság létére és természetére vonat
kozó, empirikusan nem ellenőrizhető állítások; az „ értelmezések” az élet, szenve
dés és halál vélt értelmére vonatkoznak; az „értékek” a kívánatosról való kifejezett 
vagy hallgatólagos felfogást testesítik meg.4

A vallás összetevői különböző világnézeteket alkotnak, melyeket a kiválasztott 
állítások alapján faktoranalízis segítségével mutattak ki. A kapott faktorok a követ
kezők: kifejezett keresztény világnézet, szociális-radikális világnézet, polgári etika, 
elmélkedés, agnoszticizmus, általános teizmus (tapasztalaton túli valóság felismeré
se), az élet élvezete, önmegtagadás. A kifejezett keresztény világnézet, az agnoszti
cizmus és az általános teizmus hit-faktoroknak nevezhetők, az elmélkedés és ön
megtagadás a „világiasság” ellenpólusai (átfedésben vannak annyiban, amennyiben 
fontosnak tartják az anyagi testből való felszabadulást), a polgári etika, a szociális
radikális világnézet és az élet élvezete érték-faktorok.
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A hitet tartalmazó tradicionális világnézetek közül a kifejezett keresztény világ
nézet volt a legkevésbé, az általános teizmus a leginkább népszerű. A tradicionális 
érték-faktor, a polgári etika kevésbé népszerű, mint más érték-faktorok, valószínű
leg hanyatlóban van. Ugyanakkor ezen tradicionális orientációk erős, könnyen 
megfigyelhető faktorok, ami azt mutatja, hogy még mélyen gyökereznek a megfi
gyelt populációban.

Felmerül a kérdés: m i más van kialakulóban, ha a tradicionális orientáció ha
nyatlóban van? Semmilyen más hit nem lépett a tradicionális keresztény és általá
nos istenhit helyébe, ugyanakkor a nyílt kérdések rámutattak valamiféle kíváncsi
ságra, keresésre, nyitottságra. Az értékek területén pedig az önmegtagadás és az 
elmélkedés együtt tárgyalhatok, mint valami újnak a jelzői. Ezek a mintában legke
vésbé népszerű faktorok elsősorban az új vallási csoportokban tűnnek fel.

A vallásosság összetevőinek tartalmi változásait és az összetevők kölcsönös ösz- 
szefüggésében bekövetkezett változásokat egyéni szinten figyelték meg, ebből von
tak le következtetéseket az intézményesülésre, a vallási intézményekhez kötődésre 
és az intézmények szerepének változására vonatkozóan. A következtetés alapja az a 
feltevés, miszerint a vallásosság összetevőit jellemző koherencia megbomlása 
egyúttal az intézmények leépülését jelenti, a koherencia erősödése pedig intézmé
nyesülésre utal5. Figyelembe véve, hogy egy adott világnézet teljességének foka az 
intézményesültség fokát jelzi, a mikro- és makroszint összekapcsolható. A kapott 
eredményeket a Hollandiában végbement társadalmi változások és a korábbi helyze
tet elemző kutatások összefüggésében elemezték6.

A vallásosság összetevői vizsgálatának eredményei között a hiteket tekintve a 
kutatás -  mivel sok válaszadónak szubjektív képe volt a végső valóságról -  meg
erősítette Berger és Luckmann tézisét, miszerint a vallás egyre inkább szubjektívvé 
válik. Az ateizmus, materializmus és agnoszticizmus nem voltak népszerű világné
zetek. Az Istennel kapcsolatos alternatív válaszokban az immanenciát és transzcen
denciát tekintve ellenállás tapasztalható a kettősséggel szemben: a válaszadók több
sége úgy gondolta, hogy Istent elsősorban magunkban kell keresni, nem kívül 
(immanens beállítottság). Amit még ki kell emelnünk, az az immanens jelentés 
esetén feltűnő, Isten és ember egységét hangsúlyozó monista irányzat (eszerint az 
ember isten, vagy Isten része).

Az értelmezések esetében a válaszadók megerősítették, hogy az életnek célja van, 
melyet mindenkinek magának kell megtalálnia. Leginkább az általános megfogal
mazásokat és az im m anens értelmezéseket támogatták.

Míg a hiteket és az élet értelmezését elmosódott jelentések jellemzik, a szenvedés 
és halál értelmezésében a világos, pontos jelentések a meghatározók. Luckmann 
szerint a modern ipari társadalomban a halál még csak alárendelt témaként sem 
merülhet fel. Ezt némiképpen megerősítette ez a kutatás, a halállal kapcsolatban itt 
a passzív szemlélet a meghatározó. Ezzel ellentétben a szenvedésről egyre általáno
sabb az a nézet, hogy fel kell venni a harcot ellene.
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A támogatott értékek többsége immanens érték volt, kiemelendő a családi, 
egyéni és általában az emberi boldogság szerepének hangsúlyozása. A támogatott 
transzcendens értékeknek is csak háromnegyede volt keresztény. A nyitott kérdé
sekben csak két egyén használt standard formulákat (pl. „szeretni Istent és ember
társainkat”), a többiek egyéni válaszokat adtak. Ez megerősíti az intézmények le
épülésének hipotézisét.

A kutatás eredményei alapján több hipotézis is megfogalmazható a társadalmi 
szinten végbement változásokra vonatkozóan.

Az első hipotézis szerint a hitek és értelmezések nagyobb mértékben változtak, 
illetve más változási folyamaton mentek keresztül, mint az értékek. Ezt arra alapoz
zák, hogy a válaszadók legalább 77 százaléka esetében változott a hit, 68 százalék
nál az értelmezések és csak 61 százalékánál az értékek. Azok között, akiknél az 
értékekben történt változás, a legnagyobb az aránya a teljesen új meggyőződésűek- 
nek.

A második hipotézis szerint a hitek és értelmezések egyre inkább puszta elméleti 
konstrukciókká válnak, az értékek a hiteknél és értelmezéseknél szorosabban kap
csolódnak a mindennapi élethez. A válaszadók a „kevésbé ortodox” kifejezést első
sorban a hitükkel és értelmezéseikkel kapcsolatban használták, míg a „nézeteim 
elmélyültek” kifejezést főképp értékekkel kapcsolatban. A változás tartalmát tekint
ve az egyház tekintélyének megkérdőjelezése, a transzcendencia elfogadásának hiá
nya, a bizonytalanság és kétség különösen a hitekkel és értelmezésekkel kapcsolat
ban merült fel. Ezek alapján a harmadik hipotézis: minél lassúbb az egyes összete
vők változása, annál szorosabb összefonódottságuk a mindennapi élettel, illetve a 
gyorsabb változások az összefonódottság csökkenő mértékét jelzik.

Feltevés szerint stabil társadalmakban az élet személyes eseményeit az általáno
san elfogadott értelmezési rendszerek alapján magyarázzák. A végső jelentésrend
szerben csak akkor áll be változás, ha a korábban uralkodó jelentések érvényüket 
vesztik. Ekkor a végső jelentésrendszerek, illetve bizonyos csoportok hitrendszerei 
nyilvános vita tárgyává válnak. A hitek és értelmezések valószínűleg kognitívebbek, 
mint az értékek, a nyilvános vita (tömegkommunikáció) különösen ezeket érinti. 
Tehát a hipotézis: a hitek és értelmezések annál inkább változnak, minél inkább 
megkérdőjeleződnek nyilvánosan (Thung ezzel kapcsolatban kiemelte a tömeg
kommunikáció szerepét). Az értékekben elsősorban az életstílus változása idéz elő 
változást.

A hatvanas-hetvenes években Hollandiában a változások hatására intézmények 
jöttek létre és szűntek meg az élet sok területén. A kérdés az, hogy ezek a folyama
tok miképpen befolyásolták a vallás összetevőit: hiteket, értelmezéseket és értéke
ket.

Luckmann szerint a régi koncepciók speciális, valószínűleg eltűnőben levő törté
nelmi vallásformához kötődnek, ezzel szeben Thung úgy véli, hogy a végső kon
cepciók változtak ugyan tartalmukban, de nem feltétlenül különülnek el az új for
máktól. Luckmannak az a megállapítása, miszerint a vallásosság új formái relatíve
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rugalmasak és instabilak, a kutatás eredményei alapján elsősorban a hitekre érvé
nyes. Az adatok szerint az értékek jól megalapozottak, folyamatosan elválnak a 
hitektől és értelmezésektől. Stabilitásukból arra következtettek, hogy folyamatosan 
új intézményes támogatottsághoz jutnak.

Az egyházak vonatkozásában az intézmények felbomlásáról beszélhetünk, amit a 
várakozásokkal ellentétben nem követett új intézményesülési folyamat. Ugyanakkor 
új vallásos fonnák jelentek meg, amelyek a hatvanas-hetvenes években kialakult 
kommunikációs és interakciós struktúra révén stabil, intézményesen támogatott 
formákká váltak.

Talán nem szorul bizonyításra, milyen fontos szerepük van a fent bemutatotthoz 
hasonló, feltáró jellegű kutatásoknak korunkban. A hagyományos kutatási eszközök 
csupán a változások egy bizonyos irányát képesek megragadni, így könnyen előfor
dulhat, hogy hamis képet festünk korunk vallásosságáról. Ez nem jelenti azt, hogy 
elvetendők a hagyományos módszerek, valójában e kétféle szemlélet mindegyikének 
van létjogosultsága a vallásosság kutatásában.

A vallásosság típusainak kialakítása

Egy másik fontos nemzetközi vizsgálat Yves Lambert francia kutatássorozata, 
amelynek talán a legfontosabb eredménye az, hogy sikerült a világnézeti mezőny 
három  fő típusát empirikusan is elkülöníteni. M a már általánosan elfogadott ez a 
tipológia.

Lambert arra próbált magyarázatot találni, miért vallja magát katolikusnak a 
franciák 80 százaléka, az egyre növekvő kétely és hitetlenség közepette.

A vallásosságra és egyházhoz kötődésre vonatkozó kérdésekre adott válaszokat a 
következő, hitre vonatkozó kérdésre adott válaszok szerinti bontásban vizsgálta 
meg:

„Ezek közül a választási lehetőségek közül melyik áll legközelebb az Ön hitéhez?
-  Van egy személyes Isten,
-  Van egyfajta lélek vagy életerő,
-  Nem tudom,
-  Nem hiszem, hogy létezik egy lélek, Isten vagy életerő” .
Faktoranalízis segítségével a következő három pólust különítette el7: a „hitvalló 

keresztényeket” rendszeres vallásgyakorlat, más keresztény hívekkel való kapcsolat- 
tartás jellemzi, az életnek isteni értelmet adnak (az életnek Isten léte által van ér
telme), a „világi humanizmushoz” a hitetlenek, vallásukat nem gyakorlók tartoz
nak, végül a „kulturális keresztények” csoportját bizonytalan hit és gyenge vallás
gyakorlat jellemzi (lásd az alábbi ábrát).



A vallásosság Yves Lambert által megkülönböztetett típusai -  az 1990-es értékrend
kutatás faktoranalízise alapján (Хг= 70%)

Forrás. R ifiáu lt 1994: 139.

* Az egyenlőségjel a megfelelő kérdésre adott válaszra utal, jelen esetben ez azt jelenti, hogy nem hisznek 
Istenben, az élet értelmét nem hozzák összefüggésbe vele.
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A legnagyobb a kontraszt a hitvalló kereszténység és a világi humanizmus között 
van, ez figyelhető meg a horizontális tengely mentén. A vertikális tengelyen a ké
telkedők csoportját állították szembe az előbbi két tisztább meggyőződésű csoport
tal. A modell magyarázóereje nagy, R=70 százalék (megbízhatóságát növeli, hogy 
több empirikus kutatás adatai alapján ugyanez az eredmény adódott).

A személyes Istenben hívő katolikusok nagyon vallásos profilt mutatnak: 85 szá
zalékuk vallásosnak tartja magát, többségük rendszeresen imádkozik (76%), az 
életet Isten létével értelmezi (63%) és hisz a feltámadásban (62%). 45 százalékuk 
legalább havonta részt vesz vallási szertartásokon.

Ha a „lélek vagy életerő”-re váltunk át, a transzcendencia háttérbe szorul. A 
kulturális kereszténységnek sikerült összeegyeztetni a megfoghatatlan transzcen
dens létét az emberi önállósággal és az egyháztól való függetlenséggel. Istenük in
kább személytelen isten.

A „nem tudom” választ adók esetében az élet és erkölcs tekintetében egyre na
gyobb önállóság fedezhető fel, ugyanakkor ennek a csoportnak az 58 százaléka még 
vallásosnak tartja magát, 84 százaléka fontosnak tartja a vallásos temetkezést.

A vallás nélkülieknél valamennyi fent említett arány alacsony.
A kutatók megállapították, hogy az utóbbi húsz évben folyamatos eltolódás fi

gyelhető meg a hitvalló kereszténységtől a kulturális kereszténység, még inkább a 
világi humanizmus felé. Az, hogy az emberek még most is kötődnek a keresztény
séghez, nagyobb családi eseményekkor ragaszkodnak az egyházi ceremóniákhoz, 
nem  az intézményes egyház jelentőségének mércéje. A szertartások csak ünnepé
lyessé teszik a családi eseményeket. Ugyanakkor e cselekvések mögött mégis a 
transzcendencia látens elismerése jelenik meg: profán szertartások nem  vehetik át a 
szerepét.

A koncentrikus modell (amely a rendszeres gyakorlóktól halad a „perifériáig”, a 
nem  gyakorlók és vallás nélküliek felé) alkalmazhatósága tehát leszűkült, elsősor
ban  a katolikus integráció erősen strukturáló szerepét mutatja.

A tripoláris modell ennek jó kiegészítését adja. A modell kellően magyarázó 
erejű, de azért az egyes csoportok heterogének. A hitvallók csoportjába tartozik egy 
intenzíven gyakorló, nagyon egvházias idős alcsoport és egy függetlenebb, fiatalabb 
alcsoport. A kulturális csoportba a langyos keresztények, „összvallásosak” (minden 
vallásnak van értéke) és a közömbösek tartoznak, a világi pólust a szkeptikusok és a 
meggyőződéses ateisták alkotják.

A változás irányát jelzi, hogy a hitvallók határozottan idősebbek, mint a kulturá
lis vallásosság képviselői. (Az előbbiek 29, az utóbbiak 63%-a 45 évesnél fiatalabb). 
Összehasonlítási alapot képezett még egy 1981-es kutatás, amelynek során azonban 
nem  tettek fel kérdéseket az élet értelméről, a feltámadásról és az imádságról. Az 
Istenről való felfogás tekintetében gyenge eltolódás figyelhető meg a kulturális val
lásosság felé, lényeges a katolikus valláshoz tartozók számának csökkenése.
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Összegzés

A fentiekben a modern vallásosság megközelítésének három lehetséges útját mutat
tuk be. Noha ezek a modellek elsősorban az egyházi vallásosság szemszögéből vizs
gálják a vallásosság kérdéskörét, és ezáltal kevésbé tudják megragadni az egyházon 
kívüli vallásosságot, mégis előrelépést jelenthet és a magyar vallásszociológia szá
mára is hasznosnak mutatkozhat alkalmazásuk a vallásosság összetett jelenségének 
vizsgálatára.

A Magyarországon eddig végzett kutatások csak részben alkalmasak a vallási 
változások fent bemutatott elemzésére. Még a vallásossággal behatóbban foglalkozó 
kutatásokra is jellemző az egyháziassághoz valamilyen formában kötődő kérdések 
túlsúlya. (Vagy kimondottan egyházias vallásosságról van szó, vagy pedig a köztu
datban egyháziassághoz kapcsolódó kifejezések használatáról.) Ez elsősorban a 
vallásosságot a legáltalánosabb szemszögből, az értékek oldaláról megközelítő 
Mady Thung-féle modell alkalmazásánál jelent akadályt. Ennek megfelelően -  mi
vel jelenleg kutatások másodelemzésével foglalkozunk -  Magyarországra vonatkozó 
értékelhető eredményeket csak a másik két kutatás feldolgozásával kaphatunk. Ide
vágó következtetéseinkről a későbbiekben szeretnénk beszámolni.

Jegyzetek

1 A  vallásosság k é t szinten értelm ezhető: az  intézm ények és az egyén szintjén. H a a  szerve
zett v iselkedésből indulunk k i, a  csoportok stabil, koherens valóságként írhatók le -  itt k i
esik  a képből a változás problém ája. H a az  egyénből indulunk k i, é s  azt vizsgáljuk, hogyan 
alkalm azkodik és szegül ellene a létező szabályoknak, és ez m ilyen  változásokhoz vezet -  
nehéz lesz m egragadni a  társadalm i v ise lkedés szerveződését.
Ebből a  szem pontból nagy jelen tőségűek  azok az elm életek, am elyekben  a két perspektíva 
egy dinam ikus m odellt alkot. E szerin t a társadalm i élet döntő p o n tja  az em berek közti in 
terakció , am elyhez „közös je len tések re”  van szükség. A  szituációk m eghatározása és é r
telm ezése képezi a  társadalm i é le te t struk turáló  m űveletek, szabályok, szokások a lap já t, 
m elyek addig  m aradnak  fenn, am eddig az  interakciók stabil m in ták a t követnek, a  résztve
vők e lism erik  a m eghatározásokat. A  m eghatározások és a s truk tú ra  közt szoros kapcso lat 
van. Az örökölt tradic ionális m eghatározások elfogadása a stru k tu rá lis  folytonosságot b iz
tosítja , elvetésük a társadalm i struk tú ra  változásához vezet. A  m eghatározások és a  struk 
tú ra  kapcsolata központi je len tőségű  a társadalm i változások e lem zése szem pontjából, és 
ez áll a  vallásra  is.

* B erger és Luckm ann hangsúlyozták, hogy az intézményes világot az em ber terem ti a  cse
lekvések m odellé m erevedése, azaz a „habitualizáció” révén. A z em ber és társadalm i v ilá
ga ugyanakkor kölcsönhatásban állnak , így a társadalom nak három  dialektikus, egym ásra 
ható  elem e különíthető  el: a  társadalom  em beri term ék -  a tá rsadalom  objektív valóság -  
az em ber társadalm i term ék. A z intézm ények fennállása vélem ényük szerin t abból a  tá rsa 
dalm i elism erésből fakad, hogy valam ely folyam atosan je len  levő prob lém a folyam atos 
m egoldásának tartják.
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E z  egyúttal azt is je le n ti , hogy  önkényes m in tavéte l történt. így b á r tö rek ed tek  arra, hogy 
korcsoport, nem  és tá rsad a lm i osztályok tek in te tében  a  m inta a  te lje s  népességre  vonatko
zó  arányokat tükrözze, c sak  nagy  körültekin téssel lehet a  m inta a lap ján  á lta lános következ
te té sek e t levonni. A  szerzők ezért figyelem be vették  a rendelkezésükre á lló  reprezentatív 
k u ta tások  eredm ényeit is.

4
A  kérdőívet ezen összetevők szerin t osztották fel, m indegyik b lokk  n y ílt kérdésekből, állí
tásokbó l (m indenki k iv á lasz to tta  azokat, am elyekkel egyetértett) és ellenőrző  kérdésekből 
(len n e-e  más állítás, am i jo b b a n  kifejezi a válaszadó m eggyőződését) állt. A  vallásos él
m ények  em pirikus ku ta th a tó ság a  felől kétségeik  voltak, ezért e tém ához csak  kísérleti, tő
k ép p  nyílt kérdésekből á lló  b lokkot állítottak össze. A  vallásgyakorlatot (áhítatos cselek
m ények) is ekképp té rk ép ez ték  fel.

5 A  vallási változás kétfé le  folyam athoz vezethet: egyrészt a végső valóság koncepciói és az 
é le t  értelm ezései vá ltozhatnak  tartalm ukban, m ásrészt változhat ezek koherenciája. Ez szo
ro san  összefügg az in te rak c ió s m intákkal. Az in terakciós m inták  változása (pl. demográfiai 
változások, gazdasági n ö v ek ed és esetén) befolyásolja  a  végső érte lm ezések  jellegét. Thung 
p é ld ak én t em lít olyan k u ta táso k a t, am elyek a  „h itek” és a „végső érték ek ” elválásáról 
szám olnak be. (Köztük m ag as  korrelációkat csak  a  tradicionális vallásoknál találtak.) 
E b b ő l azt a  hipotézist fogalm azta  m eg, hogy a  vallás egy- vagy többdim enziós volta az idő 
függvénye. A vallás ö sszetevő i közt gyengülő k apcso la t az intézm ények felbom lására u tal
h a t, am i lehet, hogy új in tézm ényesüléshez vezet.

6 A  felm érést csak egyszer végezték el. N em  szabad azonban e lfe le jten i, hogy a m intába 
o lyan  em berek tartoztak, a k ik  a  kutatást m egelőző időszakban vallásos m eggyőződésüket 
tek in tv e  változtak. így a  k u ta tá s  önm agában is k ép e t ad  a vallásosságban végbem ent válto
zásokról, hátránya azonban , hogy eredm ényei nem  vagy csak nehezen  általánosíthatók. 
E zért fontos m egvizsgálni m ás  holland reprezentatív  m intán  végzett vizsgálatokat is.

7 A  három  pólus a következő válaszoknak felel m eg: „szem élyes Isten” , „ lé lek  vagy életerő” ,
„nem hiszem, hogy létezik  valam ilyen lélek, Isten  vagy életerő” .
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Takács K ároly

AZ ELIT SZOCIOLÓGIAI FOGALMÁRÓL*

Az elit kifejezésnek már sokféle értelmezése között szép számmal vannak olyanok 
is, amelyek mindenféle összehasonlítást lehetetlenné tesznek. Az elitkutatások ese
tében különösen igaz, hogy „minden a definíción múlik”, hiszen egészen más je l
lemzők és társadalmi szerepek kapcsolhatók az elit eltérő értelmezéseihez. Ebben a 
fogalmi sokszínűségben megengedhetetlen az elit szót ismert jelentéstartalmúnak 
feltételezni. A kutatók egy része átsiklik a definíciós problémák felett vagy nagyon 
leegyszerűsítő meghatározással él. Ahhoz, hogy ezt elkerüljük, áttekintjük az eddig 
használt legfontosabb definíciókat.

A különböző elitmeghatározások csoportosítása többféle módon lehetséges.
/. A társadalom tagoltságának megközelítése szempontjából. Ebben a tekintetben 

ki kell emelnünk Áron (1974) klasszifikációját, amelyben megkülönböztet nom ina
lista, illetve realista társadalomfelfogást. Bár a kategória-elnevezések korántsem 
elfogulatlanok, a megkülönböztetés az elitértelmezések szempontjából nagy jelentő
ségű.

A nominalista társadalomfelfogás folytonos társadalmat feltételez, melyben a 
különböző társadalmi csoportok elhatárolása csupán formális, mesterséges. Term é
szetesen e felfogás szerint is van értelme a társadalmi csoportok (rétegek) vizsgála
tának, azonban a csoporthatárok megvonása önkényes, és csak statisztikai szem
pontból van jelentősége. Ebben a vonatkozásban az elit sem különül el élesen a tár
sadalomtól, kultúrájában a felső rétegekkel hasonló vonásokat mutat. Ide sorolhatók 
a különböző stratifikációs elméletek és az empirikus rétegződés-vizsgálatok.

A realista társadalomfelfogás szerint a társadalom alapvetően tagolt. Ide tartoz
nak többek között az osztályelméletek vagy a klasszikus és neoelitista irányzatok. 
Az elit kifejezés önálló értelmet nyer: a társadalmi viselkedés megértéséhez külön 
magyarázó változóként szolgál.

2. A fogalom szegmentális szűkítettsége szempontjából. Eliten sokan kizárólag a 
politikai elitet értik, mások kiterjesztik a definíciót a gazdasági, kulturális, esetleg a 
katonai elitre is, és léteznek olyan elméletek is, amelyek minden társadalmi kontex
tusban értelmezik az elitfogalmat.

Készült a Rajk László Szakkollégiumban. Ezúton szeretnék köszönetét mondani 
Janky Bélának, aki értékes megjegyzéseivel és észrevételeivel, valamint a szer
kesztési munkák során nyújtott segítségével az írás megszületésében elévülhetet
len érdemeket szerzett. Ugyancsak köszönet illeti Lengyel Györgyöt a cikk írása 
közben nyújtott segítségéért.
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3. A fogalom személyhez kapcsolhatásának szempontjából. Itt M arger (1981) 
megkülönböztetését emeljük ki, aki szembeállítja a természetes elit és a szervezeti 
elit koncepcióját. A természetes elit modelljeiben az elit tagjai pszichológiai alap- 
képességeiknek köszönhetően emelkednek ki a tömegből.

A szervezeti elit koncepciója szerint az elit a modem társadalmak elkerülhetetlen 
velejárója, hiszen a komplex intézményi struktúrának szüksége van vezető csoport
ra. Ez a csoport olyan személyekből áll, akik a szervezeti kereteknek „köszönhetik” 
specifikus tulajdonságaikat.

4. A fogalom orientációja szempontjából. Ezen azt értjük, hogy az adott definí
ció milyen tartalmi irányultságú: az értelmezést képességbeli, hatalmi vagy 
pozicionális-strukturális kondíciókhoz köti. Ez a csoportosítás némileg rokonítható 
az előzővel, mivel a természetes elit koncepciója és a képességbeli orientációjú de
finíciók könnyen megfeleltethetők egymásnak. Ez a klasszifikáció a társadalmi in
tézményrendszer tényleges és formális hatalmi-döntéshozói pozícióinak szétválasz
tásával nyújt többet az előzőnél.

A továbbiakban a definíciók és értelmezések számbavételénél ez utóbbi klasszifi
káció fonalát követjük, azonban ahol fontosnak tartjuk, utalunk a másik három cso
portosítás szerinti elhelyezésre is.

Személyes képességekhez kötött definíciók

Az „elit” kifejezést a 17. században az üzletelők kitűnő minőségű portékájuk je l
lemzésére használták. Jelentése csak később teijedt ki a felső társadalmi csoportok 
megjelölésére, többek között a főnemességre vagy a hadsereg különleges osztagaira 
(Bottomore 1993: 1).

A terminus nemigen terjedt el a társadalomtudományi és a politikai írásokban. 
Európában csak a 19. század végén kezdték el használni, a megjelenő elitszocioló
giai elméletek, főként W ilffedo Pareto írásai nyomán. Az angolszász társadalomtu
dósok körében azonban csak az 1930-as évektől terjedt el általánosan.

Pareto társadalmi elitértelmezése rokonítható a szó eredeti jelentéstartalmával. 
Amint léteznek legkiválóbb áruk, ugyanúgy léteznek bizonyos szempontok alapján 
legkiválóbb emberek is. Ezek köre a következőképpen határozható meg: rendeljünk 
minden ember tevékenységéhez egy indexet. M ajd „képezzünk ... osztályt azokból, 
akiknek a legmagasabb indexszámuk van abban az ágazatban, amelyben tevékeny
ségüket kifejtik, és nevezzük azt az osztály elitnek” (Pareto 1972: 2031 §). Pareto 
két részre bontja ezt az osztályt: azok, akik közvetlen vagy közvetett módon jelentős 
szerepet játszanak a kormányzásban, alkotják a kormányzó elitet, a többiek pedig a 
nem-kormányzó elitet (Pareto 1972: 2032§).

Pareto szerint, mivel nem  léteznek olyan tesztek, amelyek alapján lemérhetnénk 
az emberek tevékenységének kiválóságát az egyes területeken, ezt bizonyos címek 
helyettesítik. így „a kormányzó elitben azok találhatók, akik bizonyos rangú politi
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kai funkciók címét viselik, például: miniszter, szenátor, képviselő, miniszteri osz
tályvezető, fellebbviteli bírósági elnök, tábornok, ezredes stb.” (Pareto 1972: 
2035§). Azonban Pareto maga is belátja, hogy e címek viselői nem feltétlenül felel
nek meg a kormányzásra leginkább alkalmas személyeknek, hiszen szó lehet örök
lés, rokonság vagy más kapcsolatok útján szerzett címekről is. Pareto azonban eze
ket az eseteket kivételesnek tekinti.

Pareto meghatározó irányzatot indított el az elitkutatásokban: a „természetes 
elit” koncepcióját többen is átvették. Ugyanakkor arról sem feledkezhetünk meg, 
hogy elmélete ideológiai alapjává vált Mussolini fasiszta mozgalmának is.

A neoelitista irányzatokból Lasswell megközelítését emelhetjük ki, aki korai mű
veiben átvette Pareto elitmeghatározását: „Azon kevesek, akik valamely értékből a 
legtöbbet kapják” (Lasswell 1934: 3). Később leszűkítette elitértelmezését nagyjából 
arra a körre, amelyet Pareto kormányzó elitként definiált. Az elit ezek után 
Lasswellnél tisztán a politikai elitet jelenti. Ehhez a korrekcióhoz azonban 
Lasswellnek át kellett értékelnie az eredeti elitfelfogását, hiszen meg kellett találnia 
azt az ismérvet, amely alapján a politikai elit elkülöníthető a társadalom más legki
válóbb embereitől. Mint írja, a politikus abból fakadóan koncentrálja a hatalmat, 
hogy olyan személyében rejlő értékekkel, tulajdonságokkal jellemezhető, amelyek 
másokból hiányoznak (Lasswell 1948: 22). Ez a fogalmazás bizonyos tekintetben 
még radikálisabbnak tekinthető, mint a paretói, hiszen nemcsak a kormányzáshoz, 
hanem a hatalom koncentrációjához is legitimációt teremt.

Lasswell későbbi műveiben újra és újra átértékeli elitdefinícióját: egyre hangsú
lyosabban a hatalom felől közelíti meg a kérdést, távolodva a természetes elit kon
cepciójától.

Hatalmi orientációjú definíciók

Ebbe a csoportba sorolható az elitértelmezések döntő hányada, ami persze nem 
záija ki, hogy sok tekintetben nagyon eltérnek egymástól.

A marxi osztálykoncepcióban az uralkodó osztály a hatalom megtestesítője. Több 
neomarxista teoretikus ezt az osztályt azonosítja az elittel (Poulantzas 1978; 
Miliband 1989).

Hasonló megközelítéssel találkozunk Gaetano Moscánál. Ő két osztályra bontja a 
társadalmat: az uralkodókra, és azokra, akik felett uralkodnak. Mindig az uralkodó 
osztály a kisebb létszámú, és kezében összpontosítja a hatalmat (Mosca 1939: 50). 
A hatalom forrása azonban többrétű, mint Paretónál. A személyes karakterisztika 
mellett strukturális és szervezeti tényezők is szerepet játszanak. Az uralkodó osztály 
hatalmának legfontosabb forrása éppen az, hogy egy szervezett kisebbség konfron
tálódik a szervezetlen többséggel. Az elitnek, amely megegyezik az uralkodó o s z tá l
lyal, tehát összefoglalóan a szervezettsége, a személyes attribútumai és társadalmi 
ereje biztosítja a helyét a politikai hierarchia tetején.
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M ills az, aki felhívja a figyelmet a fenti meghatározásokban rejlő fogalmi zavar
ra. Az „uralkodó osztály” ugyanis elhibázott szókapcsolat, mivel az „osztály” kife
jezés gazdasági terminus, az „uralom” pedig politikai. Az uralkodó osztály fogalma 
ennélfogva eleve elfogadottnak tételezi fel azt az elméletet, miszerint egy gazdasági 
értelemben vett osztály politikailag uralkodik (Mills 1972: 277).

M ills különbséget tesz hatalmi és uralkodó elit között. Mindez M ax Weber meg
határozásán alapul, amely szerint hatalomnak nevezzük az akarat másokkal szem
beni érvényesítésének lehetőségét, uralomnak pedig az elfogadott parancsnokiás 
lehetőségét (Weber 1987: 77). Az uralkodó elit ezek alapján mindig legitim, viszont 
a hatalm i elit korántsem biztos, hogy az. Másrészt az aktuális elitről csak hipotézis
ként állíthatjuk, hogy „uralkodó” .

Az alapkontextusban az elit kifejezés Millsnél is a hatalmi elitet jelöli. S mivel 
ez esetben a hatalom kategóriájában kell gondolkodnunk, fontos kérdés, hogy hol, 
azaz milyen mértékű hatalomnál húzzuk meg az elit határát. Mills az Egyesült Ál
lam ok elitjének meghatározásakor azokat tekinti az elit tagjainak, akik országos 
jelentőségű kérdésekben döntenek. Ezek pedig azok, akik az intézményi hierarchia 
legtetején foglalnak helyet, és nemzeti szintű döntési kompetenciájuk van, azonban 
ez semmiképpen sem akkora, hogy kontrollálhatnák a történelmet. Az elit három 
szegmensét említi: a politikai, a gazdasági és a katonai elitet.

Raymond Aron, úgy tűnhet, elfogadja az uralkodó elit hipotézisét, hiszen egy tet
szőleges társadalomban elitnek azt a kisebbséget tekinti, „amely megtestesíti a kö
zösség feletti uralom funkcióját” (Áron 1950: 9). Mivel a weberi értelmezést alapul 
véve nem mindig létezik per definitionem ilyen kisebbség, sokkal inkább azt kell 
gondolnunk, hogy Áron egybemossa az uralkodás és a hatalomgyakorlás kifejezések 
jelentését, és eliten a közösség felett hatalmat gyakorló kisebbséget érti.

E zt alátámasztja az elitbe tartozók körének meghatározása is. Olyan vezető cso
portokat említ Áron, amelyeknek tényleges és jelentős hatalma van a modern társa
dalomban. Az elitet a következő öt részcsoportra osztja: politikai vezetők, kormány
zati tisztviselők, gazdasági vezetők, a különféle tömegszervezetek vezetői és a kato
nai elöljárók. Ezt a csoportosítást sok későbbi tanulmány átveszi, m int amely hoz
závetőlegesen pontosan írja le a hatalmat birtokló elit összetételét

Lasswell későbbi műveiben ugyancsak a hatalom kérdése felől közelíti meg az 
elitet, amelyet szerinte a társadalom manipulálásának képessége különböztet meg a 
társadalom  többi részétől (Lasswell 1936: 309). Ezt a definíciót a későbbiekben 
tovább pontosítja: teljességgel a hatalomeloszlás terminusaiban megragadva az elit 
értelmezését: „Az elit a legnagyobb hatalommal rendelkezők köre egy csoportban, a 
közép-elit tagjai kevesebb hatalommal rendelkeznek, és a tömeg a legkevesebbel” 
(Lasswell-Kaplan 1950: 201).

Putnam  ugyancsak a hatalomból való részesedés mértékét tekinti az elit megkü- 
lönböztetőjének. Értelmezése szerint az elitet a „hatalmi piramis csúcsán vagy an
nak közelében” álló emberek alkotják (Putnam 1976: 4).



Szociológiai Szemle 1998/1. 143

Mindezek a definíciók azonban kívánni valókat hagynak maguk után. Ahhoz, 
hogy be tudjuk határolni a „legnagyobb hatalommal rendelkezők” körét, vagy meg 
tudjuk szerkeszteni az adott, közösség vagy társadalom hatalmi piramisát, minde
nekelőtt a hatalom terminust operacionalizálhatóvá kell tennünk. Nem véletlen, 
hogy ez a törekvés főleg a politikai elit kutatói körében teljes, hiszen ebben a szeg
mensben a legkézenfekvőbb a hatalom elitformáló szerepe. Vannak, akik éppen 
emiatt kizárólag a politikai elitet tekintik e/i/nek. Mindazonáltal más alrendszerek
ben (elsősorban a gazdasági, adminisztratív és katonai elit esetében) is lehet értelme 
a hatalom-alapú megközelítésnek, és léteznek olyan területek is, ahol ez sokkal 
inkább vitatott: így például a kulturális szféra. (Most természetesen fejtegetésünk 
csak addig a pontig halad, hogy ha belefoglaljuk az elitkoncepcióba ezeket a terüle
teket is, akkor van-e értelme a hatalom oldaláról megragadni egységesen az elit 
mibenlétét.)

Guttsman (1960) csak a politikai elitet vizsgálja, és attól a kérdéstől függetlenül, 
hogy ez megegyezik-e a teljes elittel, vagy sem, a politikai elitre önálló meghatáro
zást ad. Esetében az operacionalizálás eszköze a hatalom megfeleltetése bizonyos 
pozíciókkal. A (politikai) elitbe tartozóknak tekinti ily módon a kormányzatot, a 
politikai hivatalnokokat, a törvényhozó és képviselői testületek tagjait: tehát azokat, 
akik hatalmukat választás vagy kinevezés útján gyakorolják. Kizár értelmezéséből 
mindenkit, aki valamilyen más elv alapján jutott pozíciójához; nem tekinti az elit 
tagjainak például a szenioritás révén megszerzett katonai rangok viselőit.

Valójában semmilyen garancia nincs arra, hogy az egyéb utakon felső pozíciók
hoz jutók nem rendelkeznek tényleges hatalommal. Ennélfogva ha továbbra is ra
gaszkodunk definíciónkban a hatalom-orientációhoz, túl kell lépnünk Guttsman 
meghatározásán.

Higley és szerzőtársai (1976) meghatározása szerint az elitbe sorolhatjuk mind
azokat, akik személy szerint tartós befolyással rendelkeznek a társadalmi ügyek 
intézésében. Ebben a definícióban mind a „személy szerint”, mind a „tartós befo
lyás” kifejezésen különleges hangsúly van, hiszen segítségükkel kizárhatjuk mind a 
„modem társadalom szervezeti komplexitásához szükségszerűen kapcsolható” veze
tőréteg-értelmezést, mind a napi végrehajtó feladatokat ellátók elithez sorolását. 
Ezáltal az elitfelfogásunk kétségtelenül inkább összhangba kerül az elfogadott hata
lomdefinícióval. Higley és munkatársai meghatározása alapján a nagy és komplex 
szervezetek meghatározó, stratégiai pozícióit betöltő személyei fognak az elitbe 
tartozni.

Field és Higley (1980: 20) értelmezése tovább tisztázza a helyzetet:
„Mit értünk eliten? Elöljáróban elég azt mondanunk, hogy az elitbe azok a sze

mélyek tartoznak, akik stratégiai pozíciókat foglalnak el az állami és a magántu
lajdonban lévő hierarchikus szervezetekben (például kormányok, pártok, hadsere
gek, termelő vállalatok, szakszervezetek és más szervezetek, amilyenek a média 
vagy vallási és oktatási szervezetek, különböző szervezett tiltakozó mozgalmak 
stb.). Amikor a nemzeti elitek érdekelnek, mint itt, ezek a szervezetek azok, ame
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lyek elég nagyok, vagy legalábbis elég nagy hatalmuk van ahhoz, hogy az őket irá
nyító személyeknek személy szerint állandó és komoly befolyásuk legyen a nemzeti 
politikára.”

E z az értelmezés m ár mindkét fontos kritériumnak megfelel: egyrészt ragaszko
dik a hatalom terminusa felőli megközelítéshez, másrészt, ezzel összhangban, a 
gyakorlati kutatás számára is precíz támpontokat nyújt.

Ezek a támpontok azonban alapjában véve pozicionális jellegűek, kizárják a 
vizsgálatból a „háttérben meghúzódó” valódi döntéshozókat. Az természetesen is
mét csak értelmezés kérdése, hogy a pozícióval nem rendelkező, „szürke eminenci
ás” („tanácsadó”) réteg, amely a társadalom „szeme” elől lényegében rejtve marad, 
belefoglalható-e az elitbe. Ha ragaszkodunk a hatalom-orientált megközelítéshez, 
akkor mindenképpen igennel kell válaszolnunk erre a kérdésre.

Ennek a körnek a gyakorlati behatárolása nem egyszerű feladat. Nem véletlen, 
hogy az elitkutatások legnagyobb része megfeledkezik erről a csoportról. Robert 
Dahl talán az egyetlen, aki miközben konzekvensen a hatalom terminusaiban íija le 
az elitet, sikeres kísérletet tesz az empirikus alkalmazására. Bár kizárólag a politi
kai elit kutatásával foglalkozik, módszere gyümölcsöző lehet más szegmensek vizs
gálatánál is. Dahl nem az egyes személyek és nem is az egyes pozíciók felől közelít, 
hanem  a konkrét döntéseket tekinti kiindulópontnak. Megvizsgálja, hogy a nagy 
jelentőségű döntések esetén ki kezdeményezett sikeresen, illetve kinek állt módjá
ban megvétóznia az adott kezdeményezést. Ez a tényleges döntéshozói kör jelenti a 
szigorú értelemben vett hatalmi elitet (Dahl 1961). Módszere ellen felhozható, hogy 
ezt követve az elit meghatározása meglehetősen esetlegessé válik. Mivel nehezen 
vehető számba minden fontosnak tekinthető döntés, ez azzal jár, hogy nagyon so
kan kimaradnak az elitmeghatározásból, holott valójában megilletné őket a besoro
lás. így az ezen a módon kapott elitminta nemhogy teljes, de reprezentatív sem lesz. 
Az esettanulmányok segítenek megérteni a tényleges döntéshozatali mechanizmu
sokat, azonban az elit specifikus tulajdonságai valószínűleg nagyobb torzítással 
írhatók csak le, mint az előző módszerek esetén.

A Dahllal szembenTelhozott másik ellenvetés: annak megítélése, hogy ki gyako
rolja a tényleges hatalmat, azaz ki tartozik a hatalmi elitbe, kizárólag a „nagy jelen
tőségű döntések” behatárolásán múlik (Álba 1971). Bizonyos kontextusban bármely 
értelmezésnek felróható: az, hogy ki kormányoz, csakúgy, mint az, hogy az elit mi
lyenjellemzőkkel bír, nagymértékben függ a definíciótól.

Pozicionális-strukturális orientációjú definíciók

A hatalom terminusa felől közelítő definíciókhoz képest viszonylag kevesebb azok
nak az értelmezéseknek a száma, amelyek az elitet szigorúan bizonyos pozíciók 
hozzárendelésével határozzák meg. Általában empirikus kutatásokról van szó, 
amelyek számára a betöltött pozíció könnyen kezelhetőnek tűnik.
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Ornstein és Stevenson meghatározása szerint az elitbe tartoznak „azok az egyé
nek, akik a legmagasabb hivatali pozíciókat töltik be a társadalom különböző in
tézményeiben” (Ornstein-Stevenson 1981: 752). Azaz náluk az elit a szó szerint 
értelmezett ranglétra felső fokát jelenti.

A szervezeti elit felfogásai szerint kimondottan is az intézményekhez kapcsoló
dik az elit fogalma. Az emberek változhatnak az adott posztokon, és ezekkel a vál
tozásokkal együtt változik az elit személyi összetétele is.

Dye szerint például az elitbe tartozónak vehetjük azokat, „akik hatalmi pozíció
kat foglalnak el nagy intézményekben” (Dye 1983: 7). Lényegében ezzel ekvivalens 
Giddens meghatározása is: „Egyének, akik formálisan definiált hatalmi pozíciókat 
foglalnak el társadalmi szervezetek vagy intézmények élén” (Giddens 1974: 4). 
Ezekben az értelmezésekben a hatalom nem az egyes személyekhez, hanem az in
tézményi pozíciókhoz kötött.

A hatalom strukturális beágyazottságának elmélete az elitről nagyjából a 
pozicionális és a hatalmi orientációjú értelmezések szintézisének tekinthető. 
Dornhoff és Dye definíciója kitűnő összefoglalót ad ennek az irányzatnak az elit
koncepciójáról: „A »hatalmi struktúra« a szervezetek és szerepek azon hálózata egy 
városban vagy egy' társadalomban, amely felelős az általános társadalmi struktúra 
fenntartásáért és új politikai kezdeményezések formálásáért. A »hatalmi elit« azok
nak az embereknek a halmaza, akik az individuális szereplők a hatalmi struktúrá
ban” (Dornhoff-Dye 1987: 9).

Zartman ugyancsak a hatalmi és a pozicionális megközelítés szintetizálására tö
rekszik definíciójában, mégpedig az elit kettébontásával. Az elit magjának (core 
elite) tekinti a legfelső pozíciókat betöltő igen kis számú egyént, és azokat, akiknek 
velük egyenlő szerepük van a döntéshozatalban. Az általános elit pedig azokat az 
embereket jelöli, akik állandó kapcsolatban állnak a core elite tagjaival, és emiatt 
olyan helyzetben vannak, hogy befolyásolni képesek a komoly döntéseket (Zartman 
1982: 1).

A demokratikus elitizmus irányzatának képviselői tagadják, hogy az elitet a hata
lom kategóriáiban lehetne megragadni, csak azokat tekintik az elit tagjainak, akiket 
a társadalom elitként elfogad. Számukra tehát csak a miiisi kategóriákban uralkodó 
elitnek értelmezett csoport jelenti az elitet. Ennek a csoportnak a körülhatárolását 
objektiv kritériumokhoz kötik, ami nem jelent mást. mint a betöltött különböző 
posztok szem előtt tartását. A bekerülés kritériuma tehát a pozíció: „pozíció egy 
hierarchiában, legyen az politikai, katonai, adminisztratív, gazdasági; akár kabinet
tagsággal. ranggal, fokozattal vagy jövedelemmel mérik” (Clifford-Vaughan 1980: 
320).
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A gazdasági elit értelmezései

A gazdasági elit fogalma az általános elitdefiníciókhoz hasonlóan gazdasági hata
lomhoz, gazdasági pozíciókhoz vagy a gazdasági életben különleges karaktervoná
sokhoz köthető. M eghatározása akkor lesz konzekvens, ha az általános elitdefiníci
óval megegyező orientációjú.

Ez nem jelenti azt, hogy, mondjuk, a gazdasági hatalom ugyanolyan természetű 
lenne, mint a politikai; vagy hasonló képességek segítenék a politikai, illetve a gaz
dasági elitbe kerülést. Az is csak hipotézis, hogy a gazdasági elit teljesen leválaszt
ható más elitektől, sőt kérdéses, hogy beszélhetünk-e egyáltalán külön gazdasági 
elitről. Az, hogy a gazdaság és a politika a társadalomban mennyire képeznek külön 
alrendszereket, a társadalomtudósokat régóta foglalkoztatja; erre a vitára itt nem 
kívánunk kitérni. Az elit vonatkozásában is számos kutatás foglalkozik az egyes 
szegmensek összefonódásával, a gazdasági hatalom politikai tőkévé formálásával, 
illetve a politikai hatalom gazdasági pozíciókra váltásával.

Mi a továbbiakban kizárólag a gazdasági alrendszer működése szempontjából 
vezető döntéshozókra koncentrálunk. Ezen kör behatárolása hasonló problémákba 
ütközik, mint amelyek az általános elitdefiníció kapcsán merültek fel.

Elsősorban James Burnham  (1965) már-már klasszikussá vált művét kell ki
emelnünk. Bár Veblen (1992) már korábban felhívta a figyelmet a menedzserek 
térnyerésére, Burnham volt az, aki a „menedzserek forradalmának” elméletével erre 
kellő hangsúllyal rámutatott. Burnham megkülönbözteti a kapitalista és a mene
dzseri társadalmat; ez utóbbiban már nem a tulajdonosok, hanem a menedzserek 
kontrollálják a termelést. A gazdasági döntéshozók köre változott meg, ez jelenti a 
„forradalmi változást” , azaz a fogalomrendszer középpontjában itt is a gazdasági 
hatalom áll.

Burnham ugyanakkor a gazdasági elit rekrutációjának vizsgálatakor a személyes 
karakterisztika jelentőségére irányítja a figyelmet, és ezzel a természetes elit kon
cepciójához közelít. A menedzsereket két csoportra osztja, egyrészt a tudósok és 
technokraták csoportjára, másrészt a vezetőkre és a termelési folyamat koordináto
raira. Mindkét csoportba olyan személyek fognak kerülni, akik kellően rátermettek 
az adott feladatra, ami annyit jelent, hogy a gazdaság kitermeli a saját elitjét, még
pedig hatékony módon.

Több klasszikus teoretikus is kiemeli, hogy a piac jutalmazza a helyes szelekciót, 
ebből fakadóan ténylegesen a személyes jellemvonásaik és képességeik alapján 
legmegfelelőbb emberek kerülnek a fő gazdasági döntéshozói pozíciókba. Fontos 
hangsúlyoznunk, hogy ebben a vonatkozásban a pozicionális-strukturális definíció 
használata meglehetősen félrevezető lehet. Hiszen ha csak a nagyvállalatok felső 
vezetőit tekintjük az elit tagjainak, megfeledkezünk az üzleti sikeresség kritériumá
ról. Mint ahogy Bendix és Howton írja, az elit tagsági kritériumai közé egy sor 
egyéb tényező is tartozik, úgymint a presztízs, a jövedelem, a társadalmi és politikai
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befolyás, az adott cég nagysága és sikeressége, a kapcsolatháló kiterjedtsége, az 
alárendeltek száma, a civil szférában kifejtett aktivitás stb.

Ezen a ponton egy nagyon fontos megkülönböztetést kell tennünk. Mind 
Burnham (1965), mind Bendix és Howton (1962), mind Mills (1963) írásai kizáró
lag az üzleti elitről szólnak. Az üzleti elit azonban sohasem fedi le a teljes gazda
sági elitet. Az állam részvétele a gazdaságban meghatározóvá vált, így nem hagy
hatjuk figyelmen kívül az állam által delegált gazdasági döntéshozókat. Minél na
gyobb az állami szerepvállalás a gazdaságban, annál inkább csökken az üzleti elit 
jelentősége a gazdasági eliten belül, és annál inkább nő a hivatalnokoké.

Összegzés

Az előzőekben áttekintettük az elittel foglalkozó irodalom legfontosabb definícióit. 
Az elit meghatározásainak csoportosításánál a fogalom orientációját vettük alapul, 
megkülönböztetve képességbeli, hatalmi és pozicionális-strukturális definíciókat. 
Igyekeztünk ezeket a gazdasági elit esetében is összefoglalni, de természetesen 
egyik esetben sem törekedhettünk teljességre.
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ABSTRACTS

Tardos, Róbert

Sociological Attempts of Reflection on the Micro-Macro Problem

The paper aims to tackle some current issues of social research discussion raised by 
the micro-macro problem in recent decades. Making a distinction between several 
aspects of the problem such as the scope of object, the (individualistic vs. holistic) 
character of approach and the treatment of transition between micro and macro (or 
the other way), it concentrates on the former two facets (and primarily the second 
one). Ontological questions such as those on the priority between the micro and 
macro sides are ignored, on the other hand, for their sterility. After outlining a 
broad theoretical-historical background and presenting a tentative scheme of the 
micro and macro approaches in the field of sociology the study illustrates the 
differences by the example of the stages of career and the latest works of one of the 
leading contemporary macro-sociologists Peter Blau. Giving a brief overview of the 
basic concepts of his differentiation theory it focuses attention on the central role of 
emergent properties in his conceptualisation of social structure and on the twin 
notion of'intersection/consolidation’ in his substantive theory of crosscutting social 
circles. The section on Blau is concluded by a presentation of his debate with an 
outstanding figure of the other camp James Coleman sharply illuminating some 
focal traits of the micro and macro platforms.

With a reference to this debate, the paper raises the question of the sociological 
tenability of the basic standpoints of methodological individualism taken in a strict 
sense. It also argues, from a practical point of view, for a transitory differentiation 
of the micro and macro types of sociological theory-building. The author takes 
account of some recent methodological developments as well (among others the 
latest solutions to the ecological inference problem) that may consolidate the 
previously uneven empirical foundations of macro-sociological endeavours.

Laky, Teréz

Limitations of the Growth of Small Enterprises

The paper analyses the limitations of the numerical growth of small (micro) 
enterprises that have been founded extensively in Hungary. It shows that this 
stratum of small entrepreneurs (self-employment) is traditionally based on the 
labour of the family and does not wish to employ outside labour, or if yes. only to a 
very limited extent.
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Terestyéni, Tamás

H alf Way to the West

According to the results of our survey conducted on a national 1000-member 
representative sample there are still people in a significant majority whose views 
and attitudes related to the goals of the society, to the optimum organisation of the 
economy, to market competition, to the role of the state, the rights and duties of the 
individual are more or less resolutely and consistently opposed to some such 
im portant liberal values and principles, to latent social strategies which play a 
fundamental role in the organisation and operation of the advanced societies of the 
West. The anti-liberal, paternalistic, anti-Western attitude is so strong and general 
that it makes hardly any difference among the groups identified by the basic 
demographic-social characteristics: the anti-W estern views and attitudes are present 
essentially in an almost similarly great proportion in every group. The difference 
am ong people and their groups is caused not so much by the anti-Western, but 
much more by the acceptance of the Western views and attitudes. A basic anti- 
W estern tuning can be traced even in those groups -  such as men. the younger 
generations, the highly qualified, people living in urbanised settlements and among 
the better off -  where otherwise the pro-Western attitudes, by and large weaker and 
more limited, are the strongest. The socio-economic attractions of the sympathisers 
o f parties show a sim ilar image too: even among the supporters of those parties, 
such as SZDSZ, Fidesz and MSZP, among the followers of which the pro-Western 
attitude is relatively the strongest, there is a marked non-Western value choice.

As if the impression, many times worded in many places, were being justified 
that there are several parties hidden in some of the Hungarian parties. According to 
our survey at least two of them: a smaller but markedly pro-Western and a more 
populous but mixed and non-Western one are there. Quite probably this conflict of 
values has played a significant role in the MDNP breaking away from the MDF and 
in  the split of KDNP, further on in a number of internal disputes in the coalition of 
the MSZP and SZDSZ.
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Fleck, Gábor - Virág, Tünde

Tradition or Adjustment, Gilvánfa from Inside and Outside

The paper tries to present the alternating periods of integration and segregation, the 
problems of adjustment of the Gypsies of the settlement and its economic and 
political context by the historical and contemporary analysis of an ethnically 
homogenous Gypsy village.

In the village of Gilvánfa there are the descendants of two ethnically identical 
groups. The difference between them is only that much that they have arrived in the 
village and its vicinity at different times. According to our experience that initial 
difference has had long-term consequences upon the changes o f careers. One of the 
groups began to approach the society of the village exclusively inhabited by Gypsies 
in an economically open situation. It offered an opportunity for the development of 
a symbiotic relationship. Whereas those arriving later got closer to the village 
already at a period when a large part of the rural families were moving to bigger 
settlements as a result of rapid economic shrinking so typical of small villages. 
Differences in the way and style of life could be identified between the two groups 
up to the most recent times. Today its best indicator is the simultaneous migration 
of Gypsies from Gilvánfa with the peasants. Today only a few families of them 
remain in the village.

The economic processes of the past decades have again made the inhabitants o f 
this small village homogenous. Today Gilvánfa can be considered as an extremely 
segregated settlement developing phenomena of a ghetto where in the lack of other 
possibilities of income the population tries to survive on odd jobs, gathering, family 
allowance and other social allocations. In an economic situation which has become 
totally impossible, new modes of differentiation can be observed. The families, 
called strategy changers by us, break up their family and community relations that 
have become inconvenient by now (as on those relations community ownership 
prevails in the face of private one. and the survival of the community dominates 
over individual progress) as they make economic promotion absolutely impossible. 
This strategy is followed even at the cost of losing their close relationship to their 
own parents, sisters and brothers. Instead they build intimate, friendly relations 
with those pursuing similar strategies. However, in that community, totally blocked, 
even that way o f life does not lead too far. Today an individual economic upliftment 
has no chance just as much as that of the upliftment of the entire community.

We wish to highlight -  without entering into a totally ahistorical exposition of ‘if  
-  then’ that an economically open situation has made upliftment and adjustment 
possible jointly, as a community of Gypsies. Whereas emergence from an 
economically closed, spatially and socially totally isolated situation cannot be 
realised even at the cost of total assimilation.
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The Social Role of the Police from a Sociological Point of View

O f the factors determining the organisation and operation of the police one of the 
most important is the dominant concept o f the social role of the police. The paper 
attempts to describe the three existing types and a hypothetical one of the role 
models.

War on crime commissions the police to retain social borders, as a result the 
police are organised as an army and their most important role is control over the 
society. This model only expects the policeman to be able to apply coercion.

Whereas order maintenance focuses on conflict treatment. It interprets social 
problems from the angle of order valid for all. It is for the first time in this model 
that the qualifications of policemen and of social science become important to the 
proper functioning of the police, in keeping with their social role.

Relationship to the community is in the centre of the third model. Social service 
to the public means that the police accept it and consider it the measure of their 
activities that they are unable to maintain order without the co-operation of the 
citizens. The police become part of the community of citizens and produce security' 
o f the community.

As part of the mechanism of integration the police strive not to let confrontation 
replace consensus. In the emerging multicultural society it is their social role to 
control the co-operation of different values and ways of life based on pluralism and 
tolerance.
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TANULMÁNYOK

Hegedűs József -Tosics Iván

A KÖZÉP-KELET -EURÓPAI LAKÁSRENDSZEREK 
ÁTALAKULÁSA*

Bevezetés -  konceptuális keretek

Az elemzés kiindulópontja a kelet-európai lakásmodell, ahol az állam kezében tar
totta a lakásszektor keresleti és kínálati oldalát is és nem engedte meg, hogy a piaci 
mechanizmusok kialakuljanak és integráló mechanizmusként működjenek. Ennek 
a  modellnek tipikus jellemzői voltak a  „luxuslakás-ellenes” intézkedések, a „zárt 
városok” politikája, „az egy család egy lakás” elve, az állandósuló építőanyag
hiány a magánszektorban, a szigorú foglalkoztatási politika stb. Valamennyi kelet
európai országban kialakult egy „m ásodik” lakáspiac, amelynek létét a rendszer 
„repedései” magyarázzák (Hegedűs-Tosics 1994). A kelet-európai országok lakás- 
rendszerei közötti különbségeket az magyarázza, hogy az állam  mennyire volt kon
zekvens a fent említett területeken: mennyire engedte, hogy a  „repedések” követ
keztében rendszeridegen mechanizmusok állandósuljanak. E mechanizmusok tipi
kus példái voltak az állami tulajdonban lévő lakások magánszemélyek közti cseré
je, az „elszivárgott” építőanyagok fekete piaca, az illegális építkezések, az építő
munkások „hétvégi” alkalmazása, a telkek névleges ára stb. Ugyanakkor a kelet
európai lakásmodellben a rendszeridegen elemekre épülő tranzaktív viszonyok 
(cserék, adásvételek stb.) nem voltak képesek valódi piaci visszacsatolási mecha
nizmusok tartós működtetésére: az állam i gazdaságpolitika nem hagyta, hogy ezek 
a viszonyok dominánssá, meghatározókká váljanak. Szélső formájukban ezek a 
mechanizmusok egyfajta kettős piaci rendszert eredményeztek, mint például M a
gyarországon.

A tanulmány alapkérdése az, hogy m iként bomlik fel ez a lakásmodell és milyen 
irányban fejlődik tovább. A kiinduló állítás az, hogy létezett egy közös modell, 
amelyben az állami szektor játszotta a domináns szerepet (Szelényi 1983; 1987; 
Manchin-Szelényi 1986), mellette azonban másodlagos mechanizmusok is működ

* A tanulmány felhasználja az 1994-1996-ban a Világbank, USAID és UNCHS/HABITAT 
támogatásával, a Városkutatás Kft irányításával készült „Regionális indikátorok az átme
net országaiban Közép-Kelet-Európában” című program eredményeit. A tanulmány két 
átfogó elemzés (Hegedüs-Mayo-Tosics 1996; Hegedüs-Tosics 1997) továbbfejlesztése.
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tek. Az egységes modell annak ellenére létezett, hogy a térség különböző országai
ban az állami szektor eltérő intézményi keretek között kontrollálta a lakáspiacot: 
például Kelet-Németországban a városi bérházakat magántulajdonban hagyták (de 
az elosztás, a lakbérek és a  felújítások tekintetében alig volt különbség), vagy Bul
gáriában gyakorlatilag alig létezett állami bérlakás, de a magánlakás-forgalom 
szinte teljes mértékben állami/tanácsi kontroll alatt volt. A tulajdonosi formákban a 
szövetkezetek, önkormányzatok és vállalatok stb. szerepében mutatkozó különbsé
gek nem rejthetik el ezen rendszerek közös, fő jellemvonásait.

A  változások konceptualizálása érdekében tekintsük a következő egyszerű sémát 
(lásd ábra), amely két dimenziót, azon belül pedig két-két esetet különböztet meg:

-  tulajdon alapján állami/közösségi és m agán szektort,
-  integratív mechanizmus alapján piaci és nem  piaci szférát.
E  séma segítségével kétszer-kettes ábrát kapunk, amelyeknek egyes celláiban az 

oszlopok nagysága azt tükrözi, hogy a lakásállomány mekkora hányadára jellemző 
az adott kombináció. A sematikus ábra egyes cellái a lakásrendszer tipikus elemeit 
reprezentálják.

A. Állami/nonprofit szektor és piaci mechanizmus

A  nyugat-európai rendszerekben működő lakástársaságok vagy önkormányzatok 
annak ellenére, hogy közvetlen vagy közvetett támogatásokat élveznek, piaci kör
nyezetben működnek, a hitelek, az építőkapacitások piacán ugyanúgy versenyezni
ük kell, mint a háztartások -  támogatásokkal módosított -  fizetőképes keresletéért.

B. Magánszektor és piaci mechanizmus

A  nyugati rendszerek domináns eleme: am ikor a lakás a piaci szektor része és csak 
közvetett állami beavatkozás befolyásolja a  lakáspiac e részpiacának szereplőit. 
Ennek a modellnek -  sok előnye mellett -  erősen torzító hatású részei is lehetnek 
(pl. az Egyesült Államokban a lakásberuházások utáni adókedvezmények).

C. Állami/nonprofit szektor és nem piaci mechanizmus

Tipikus esetben a kelet-európai rendszer állam i és szövetkezeti lakásai tartoznak 
ebbe a típusba. A lakásállomány működését alapvetően nem piaci mechanizmusok 
dominálják. így például a  lakbérek szintje, a  lakásfelújítások, a szektor nagysága 
m ind politikai döntéstől függenek, a gazdasági megfontolások másodlagos szerepet 
játszanak. Ezzel összefér a  lakások bérleti jogviszonyának magánszektoron belüli 
cseréje, ahol az ellenértéket a kereslet és kínálati viszonyok határozzák meg, de ez 
nem  hat vissza a lakások termelésére.
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D. Magánszektor és nem piaci mechanizmus

A kelet-európai lakásmodell értelmezésével kapcsolatos vita ennek a részpiacnak az 
értelmezése körül bontakozott ki: Szelényi elmélete ezt a szektort alapjában piaci
nak tekintette, és ennek alapján következtetett a „piacnak” m int másodlagos me
chanizmusnak a lakás-egyenlőtlenségekre való hatására. A mi állításunk az volt, 
hogy a kelet-európai lakásrendszerben a magán-lakásépítés -  a saját kivitelezésben 
megvalósult ún. kalákás építkezés -  olyan gazdasági környezetben valósul meg, 
amely fékezi és semlegesíti a piaci hatásokat (Hegedűs 1988).

E séma segítségével tömören jellemezhetjük az ábrán szereplő három lakásmo
dell típust: a nyugat-európai (le ), az észak-amerikai ( ld )  és a kelet-európai ( la )  
modelleket. Mind a nyugat-európai, mind pedig az észak-amerikai modellnek do
mináns eleme a B) szféra, a két modell alapvetően a közösségi lakásállomány 
nagyságában különbözik: a nyugat-európai rendszerekben hagyományosan na
gyobb arányú a közösségi szektor. A kelet-európai modellben a C) szféra dominál, 
ugyanakkor az ettől eltávolodó magyar lakásrendszerben (lb , 1980-as évek) megje
lenik a szűk piaci és az egyre bővülő nem piaci magánszektor [D) szféra],

A tanulmány alapkérdése az, hogy milyen irányban alakul át a kelet-európai 
modell (le): a nyugat-európai, a közösségi szektorra jobban építő modell, vagy 
pedig az észak-amerikai modell irányába. Hipotézisünk szerint az átmenetben je 
lentős társadalmi és politikai erők lassítják az átalakulást, és inkább egy „új” 
modell irányába hatnak, amelyben a nem piaci magánszektor játszik domináns 
szerepet.

Az örökség: a kelet-európai lakásmodell teljesítményének 
értékelése

A kelet-európai lakásrendszereket elemző tanulmányok többnyire arra koncentrál
nak, hogy mi a hatása ezeknek a modellnek a  társadalmi egyenlőtlenségekre, és mi 
határozza meg az elosztási mechanizmusokat. Valójában nem áll rendelkezésünkre 
olyan adat, amelynek alapján a modell gazdasági eredményességét mérni lehetne. 
Releváns kérdés tehát, hogy az átalakulás kezdetén milyen volt a lakáshelyzet. Az 
átmeneti periódus kezdetének fő mutatóit összehasonlítva azt látjuk, hogy a kelet
európai modell meglepően jól teljesített néhány tekintetben, és rosszul teljesített 
más szempontokból. Az 1. táblázat adatait, amelyek a térség fővárosainak legfonto
sabb mutatóit tartalm azzák, összehasonlítottuk olyan országok fővárosainak adatai
val,1 amelyek hasonló gazdasági fejlettségi fokon állnak a világ többi részén2 és 
Nyugat-Európában.3
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1. Lakásbérlet és tulajdonosi jogok

A  korábban központi tervezésre épülő kelet-európai gazdaságokban egyértelműen 
előnyben részesítették a  bérlakásokat, am it jól mutat a magántulajdonban levő la
kások alacsony aránya. A kelet-európai városokban a lakásoknak átlagosan csak 28 
százaléka volt magántulajdonban 1990-ben, szemben a  nyugat-európai városokkal, 
ahol 65 százalék, és az összehasonlításban szereplő többi országgal, ahol 62 száza
lék. Az országos adatok azonban azt mutatják,4 hogy a lakások sokkal nagyobb 
része volt magántulajdonban Kelet-Európa többi városaiban és vidéki területein, 
m int a fővárosokban. így a magántulajdonban lévő lakások aránya egész Kelet- 
Európát tekintve közelítette a másik két ország csoport adatát.

2. A lakásárak

Akár a hasonló jövedelemmel rendelkező összehasonlított országokhoz, akár Nyu- 
gat-Európához képest a  lakbérek Kelet-Európábán 1990-ben sokkal alacsonyabbak 
voltak mint a „norm ál” szint, a jövedelmek 5,7 százalékát tették ki, ezzel szemben 
Nyugat-Európában 15,9 százalékát, a  többi összehasonlított országban 20,5 száza
lékát. Ezek a különbségek azt mutatják, hogy az állami kontroll mennyire kiterjedt 
volt a  lakbérek felett Kelet-Európábán, szemben az összehasonlított országok cso
portjaival, ahol általánosságban a piac határozta meg a  lakbéreket. Ugyanakkor a 
lakások átlagos vételára a jövedelmekhez képest sokkal magasabb volt Kelet- 
Európában, mint akár Nyugat-Európában, akár az összehasonlított országokban: a 
lakások vételárának középértéke 9,3-szerese az éves jövedelmeknek a kelet-európai 
városokban, 4,2-szerese az összehasonlított országokban és 4,7-szerese a nyugat
európai országokban. A magasabb kelet-európai lakásár-jövedelem hányados azt 
tükrözi, hogy a valóságban megfigyelt tranzakciók esetében a vételár csak viszony
lag szűk piacra vonatkozik, azokra az árszintet meghatározó, általában jobb módú 
(másodlagos jövedelmekkel, külföldi megtakarításokkal rendelkező) háztartások
ra,5 amelyek hajlandóak voltak lényegesen többet fizetni az eladásra kínált megfe
lelő lakásokért.

Nagyrészt a jövedelmekhez képest alacsony kelet-európai lakbérekkel magya
rázható a hosszú sorban állás a tám ogatott bérlakásokért és a látszólagos lakáshi
ány az átmenetet megelőző időszakban. 3

3. A lakások minősége és mennyisége

Kelet-Európábán a  városok lakásainak minősége meglepően jó  a hasonló egy főre 
ju tó  GDP-vel rendelkező országokhoz képest, sőt gyakran viszonylag közel van a 
nyugat-európai városokhoz, annak ellenére, hogy az egy főre jutó GDP 1990-ben 
(átlagosan 2552 dollár) csak egynyolcada volt a nyugat-európainak (19 972 dol
lár).6 A fontosabb mutatók szerint a kelet-európai városokban a  lakások kevésbé 
zsúfoltak -  csaknem 40 százalékkal több alapterület ju t egy személyre, és 77 száza
lékkal több lakás 1000 személyre - ,  m int a hasonló jövedelmű országokban.
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Ezek az összehasonlítások azt mutatják, hogy a kelet-európai városok lakásállo
m ánya átlagosan sokkal jobb, mint ami a jövedelmi szintek alapján várható lenne. 
A  lakáshiány problémája, amelyre gyakran hivatkoznak a térségben, valószínűleg 
csak úgy igazolható, ha  Nyugat-Európával teszünk összehasonlítást (ami nem 
megalapozott, tekintve, hogy az ottani jövedelmek nyolcszorosán meghaladják a 
kelet-európaiakat), vagy pedig ha olyan elvárásokat támasztunk, amelyek évtizedek 
alacsony és mesterségesen eltorzított árain alapulnak.

Másrészt bőségesen található arra bizonyíték, hogy a lakásellátás minőségének 
és mennyiségének általánosan magas színvonala ellenére problémák vannak:

-  a lakások elosztását tekintve sokkal kisebb a megfelelés a háztartások jöve
delmi színvonala és a lakások minősége, illetve mennyisége között, és sokkal gya
koribb, hogy nagy háztartások kis lakásokban szorulnak össze, kis családok pedig 
nagy lakásokban élnek;

-  a  többlakásos házak meglévő állományának állapota sokkal rosszabb, mint a 
piacgazdaságokban, jelentős az elmaradt karbantartás a gazdaságossági szempont
ból szükséges normális fenntartási ciklusokhoz képest;

-  a  rendelkezésre álló lakások választéka a típust, stílust és minőségi színvonalat 
tekintve jóval korlátozottabb, mint a piacgazdaságokban;

-  a  kelet-európai városokban a lakások elhelyezkedése gyakran olyan mintát 
m utat, amit láthatóan befolyásoltak a városok külső negyedeiben épült nagy panel
lakásos lakótelepek, és em iatt a lakások gyakran sokkal távolabb esnek a  munka
helytől, mint az a  piacgazdaságokban megszokott, ezért a munkába járás költségei 
magasabbak, és az infrastruktúra és az energiaellátás is többe kerül.

4. Lakásépítés és beruházás

A lakásépítést gyakran m érik az 1000 főre eső elkészült lakások számával. 1990- 
ben a  kelet-európai városokban átlagosan 4,5 újonnan épült lakás jutott 1000 főre
(Varsóban csak 1,9, Vilniusban 6,4). Ugyanez az arány Nyugat-Európában 6,1, a 
többi összehasonlitott országban 7,4 volt, ami arra utal, hogy a kelet-európai tér
ségben a lakásépítés lendülete viszonylag alacsony az összehasonlításban szereplő 
többi csoporthoz képest.4 * * 7 A lakásberuházások a GDP-ben átlagosan 3,7 százalékot 
tettek ki a kelet-európai országok között 1990-ben, ami kevesebb, m int a lakáscélú 
beruházásokra fordított hányada a városok bruttó össztermékének a jövedelmet 
tekintve hasonló országokban, ahol ez 6,3 százalék, és a nyugat-európai városok
ban, ahol ez 3,8 százalék volt 1990-ben. Az újonnan alakuló háztartások száma 
Kelet-Európábán alacsony és csökkenő tendenciát mutat: a térség fővárosaiban a 
háztartások száma 1980 és 1990 között évente átlagosan 1,4 százalékkal nőtt. Ez a 
nagyon kis növekedés „ellensúlyozta” az új lakásépítés csökkenő teljesítményét, 
így azt mondhatjuk, hogy általánosságban nemcsak jobb minőségű volt a kelet
európai lakásállomány, m int a hasonló jövedelmi szinttel rendelkező országokban, 
de a  lakásépítés is legalább annyira lépést tudott tartani az újonnan alakuló háztar
tások számával. A  lakásokkal kapcsolatos tervezés és a szabályozási keret nem sok 
figyelmet fordított olyan tényezőkre, m int a szűkösen rendelkezésre álló telkek ára. 
Az építőipart az állami monopólium olyan túlsúlya jellemezte, amiről a piacgazda-



Szociológiai Szemle 1998/2. 11

Ságokban már bebizonyosodott, hogy igen alacsony hatékonyságú és érzéketlen a 
fogyasztói igényekre.

5. Finanszírozás és támogatások

A lakásfinanszírozás fő forrásai az államilag működtetett bankok voltak, amelyek
nek működési elvei szinte semmilyen hasonlóságot nem mutattak a nyugati, piac- 
orientált bankok működési elveihez. A tulajdonhoz való jog, különösen a magántu
lajdon birtoklása, elidegenítése és szerzése erősen korlátozva volt. A magas, ugyan
akkor gyakran nem megfelelően célzott támogatások erősen torzítottak abban a 
tekintetben, hogy milyen motivációt jelentettek a lakóknak, az építőknek és a 
pénzintézetnek. Az ilyen támogatások sokféle formát öltöttek, de szinte m indig 
tartalmaztak jelentős nagyságú, központi költségvetésből átutalt összeget. Az ál
lami bérlakásokhoz és néhány országban a szövetkezeti lakásokhoz is jártak támo
gatások a kezdeti beruházások költségeinek fedezésére és a folyamatos működtetés
re és karbantartásra. A pénzbeli támogatások az építési költségek egy részének 
egyszeri leírását jelentették, a fennmaradó összeg egy részét egyben kellett megfi
zetni a vevőnek, a maradékot pedig kölcsöntörlesztés formájában, erősen támoga
tott kamatfizetéssel. A támogatások másik formáját a lakbérek nagyon alacsony 
szintje jelentette: a nyolcvanas évek végén a lakbérek a becslések szerint a műkö
dési költségek 20-30 százalékát fedezték csak a  térség országaiban. A közüzemi 
díjak is állami támogatást élveztek. 1990-ben a fűtés és az elektromos áram jóval 
olcsóbb volt, m int máshol a világon. Az infrastruktúra típusának megválasztásánál 
(pl. távfűtés) nemigen vették tekintetbe az energia világpiaci árát és más külső té
nyezőket.

Az átmenet eredményei a lakásszektorban (1990-1994)

1990-től kezdve a  kelet-európai országokban jelentős változások történtek8 a lakás
szektor területén. Egy részük az ösztönzők és az intézmények tudatos átszervezésé
nek eredménye volt, más részük a szektor általános makrogazdasági teljesítményé
nek hatására következett be. A politikai változásokat követően a  térség országaiban 
megkezdődött a  gazdaság erőteljes belső átszervezése. Az állami szerepvállalás 
kezdett visszaszorulni a gazdaságban, a központi támogatások a gazdaság minden 
területén radikálisan csökkentek, a  gazdaság magánszektora növekedésnek indult, 
és az új befektetési prioritásokat igyekeztek jobban összhangba hozni a piacközpon
tú és nyitott gazdaságokat jellemző tendenciákkal. A befektetések például kezdtek 
átkerülni a központi tervezés által korábban támogatott szektorokból -  a mezőgaz
daság, ipar, lakásépítés -  olyanokba, amelyek sok nyílt piacközpontú országban a 
leggyorsabban fejlődő ágazatok között foglalnak helyet: kereskedelem, szolgáltatá
sok, szállítás és hírközlés. Amellett, hogy a lakásszektorban szabad utat engedtek a 
makrogazdasági tényezők befolyásának, az általános irányelvek is befolyást gyako
roltak a szektor teljesítményének olyan mutatóira, mint
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-  a decentralizáció, az önkormányzatok szerepének növelése, a korábbi, politi
kailag meghatározott központi tervezés felváltása a  helyi körülmények és a helyi 
politikai erők által befolyásolt helyi döntéshozatallal;

-  a  privatizáció, a  lakások visszaszolgáltatása a korábbi tulajdonosoknak (a tu
lajdonjogok szerkezetének és eloszlásának megváltoztatása a  javak elosztásának és 
a  saját tulajdonú, illetve bérelt lakások relatív árainak változtatásával együtt) és a 
korábbi modellben dom ináns monopol jellegű állami intézmények (építőipar, épí
tőanyag-ipar, ingatlankezelő vállalatok stb.) privatizációja.

Tekintettel arra, hogy Kelet-Európábán az utóbbi időben a makrogazdasági és 
demográfiai tényezők meghatározó szerephez jutottak a lakásszektor teljesítményé
nek befolyásolásában, az átmenet első fázisában a piac irányába történő mozgás 
számos tényezőjét lehet észrevenni.

1. A lakások tulajdonjoga

Az átmenet kezdeti éveiben az állami tulajdonú bérlakások nagymértékű privatizá
ciója zajlott le a térségben.

A 2. táblázatból kitűnik, hogy több mint 3 millió lakást (1990-ben az állami bér
lakásállomány csaknem  egyharmada) adtak el a lakóknak, és csaknem 300 000 
lakást (a korábbi állam i bérlakásállomány 3%-át) adtak vissza korábbi jogos tu
lajdonosainak. Ilyen rövid idő alatt ilyen sok lakás még soha nem cserélt gazdát. 
A változások következtében az állami és a „félig állami” bérlakás szektor részese
dése a teljes lakásállományból 35,5-ről 24,5 százalékra csökkent 1990 és 1994 kö
zött (3. táblázat), és ez a  folyamat még nem zárult le. Közelítő számítások szerint a 
vagyonátruházás m értéke a GDP 25 százalékát teszi ki ezekben az országokban. A 
legtöbb esetben ez a  vagyonátruházás „ajándékozásszerűen” valósult meg -  olyan 
privatizáció útján, ahol az eladási ár a alacsonyabb volt a becsült piaci ár 15 száza
lékánál. A privatizáció adminisztratív jellemzői azonban különbözőek voltak a kü
lönböző országokban. A privatizáció eredményei eddig nem sok befolyást gyakorol
tak általánosságban a  magántulajdonban lévő bérlakások szektorára, amelynek 
részesedése a teljes lakásállományból 2 ,1-ről 3,8 százalékra nőtt a térségben.

A privatizáció m ellett elkezdődött a korábban államosított lakások visszaszolgál
tatása eredeti tulajdonosainak a térség sok országában, bár ez a folyamat változó 
ütemben, általában lassan zajlott. 1994-re a legtöbb országban az állami lakásállo
mány 2 és 10 százalék közti részét visszaszolgáltatták eredeti tulajdonosaiknak. 
Bizonyos városokban ez az arány lényegesen magasabb, Prágában például 37 szá
zalék, Rigában pedig 16 százalék. Többnyire türelmi időt biztosítottak a lakásban 
tartózkodó bérlők elhelyezésére -  általában 3 -7  évet - ,  bár néhány országban (pl. 
Lengyelországban és Szlovéniában) kikötötték, hogy a lakásban tartózkodó bérlő
nek meghatározatlan ideig joga van a lakásban maradni, és a lakás csak akkor ke
rül vissza az eredeti tulajdonos birtokába, ha a bérlő meghal vagy önként elköltö
zik. A lakások visszaadási folyamatának adminisztratív szempontjait általában ren
dezettnek ítélik m eg a térségen belül, bár a lakásban tartózkodó bérlők jogaival 
kapcsolatos részletek több helyen még kidolgozásra várnak.



Szociológiai Szemle 1998/2. 13

2. A lakások és megfizethetőségük

Annak ellenére, hogy a  lakbérek néhány országban megemelkedtek, a lakbérek és 
a jövedelmek aránya a régión belül 5,1-ről 1,9 százalékra csökkent 1990 és 1994 
között (4. táblázat). Ez azt mutatja, hogy az állami hatóságok általában nemigen 
akarnak szembenézni azzal a kényelmetlen helyzettel, hogy a lakbéreket felül kel
lene vizsgálni annak érdekében, hogy a működési költségek nagyobb hányadát 
fedezzék. Ezzel szemben a közüzemi díjak a jövedelmekhez képest a térség minden 
országában emelkedtek, összességében a háztartások költségvetésének 5,8 százalé
kát tették ki 1990-ben. 1994-ben pedig már 11,4 százalékát. így a lakbérek és a 
rezsi hányada átlagosan 10,9-ről 13,3 százalékra nőtt ebben az időszakban. Néhány 
országban a közüzemi díjak elérték a jövedelmek 10-20 százalékát, mivel nagy
mértékben vették igénybe a jövedelmeknek azt a hányadát, amelyből magasabb 
lakbéreket tudtak volna fizetni a lakók.

Miközben a  lakbérek még m indig adminisztratív korlátozások alá esnek a térség 
legtöbb országában -  mivel az állami bérlakás szektor jelentősége nem szűnt 
meg - ,  a lakások árát a  piaci tényezők határozzák meg szabadon. Adatok szerint a 
lakások árai a jövedelmekhez képest csökkentek a térség számos országában. A 
lakásár-jövedelem hányados középértéke 1990-ben még 6-7 , 1994-ben már csak
4,4 volt (5. táblázat), bár ezek az adatok csak megközelítően pontosak. A főváros
okban a fenti hányados 9,3-ról 6,8-ra csökkent. Ez a csökkenő tendencia összhang
ban van azzal, hogy a lakáspiacok jobban működnek a térségben, feltehetően annak 
köszönhetően, hogy megnőtt a lakók mobilitása, megszüntették az egy személy 
több lakás feletti rendelkezését korlátozó előírásokat, több lakás került magánkézbe 
(a lakásprivatizáció, illetve a lakások visszaszolgáltatása eredményeképpen), to
vábbá annak, hogy a lakóingatlanok már nem számítanak többé az értékőrző meg
takarítások elsőszámú eszközének, és az építőipari magánszektor egyre inkább ki 
tudja elégíteni azoknak az igényeit, akik korábban a leginkább korlátozottak voltak 
választásaikban.

1990-hez képest nagymértékben megnőttek a szociális problémák. A lakásra 
fordított költségek (lakbér + rezsi) összege az állami bérlakás szektorban a jöve
delmek 33 százalékát teszi ki a népesség legkisebb jövedelemmel rendelkező 
egyötödénél, ez az érték a CETE (közép-kelet-európai) országaiban 38, a Balti
országokban pedig 51 százalék. Ezek a számok jelzik, hogy fontos lenne egy biz
tonsági lakásháló elemeinek kialakítása, például normatív lakástámogatási rend
szer kiépítésével (Hegedűs-Struyk-Tosics 1991). Ilyen szociális háló hiányában 
egyre több család lesz kénytelen kisebb lakásba költözni (ami nem könnyű, mivel a 
mobilitás még mindig alacsony), vagy csökkenteni a közüzemi szolgáltatások fo
gyasztását (ami sok esetben szintén nem könnyű, mivel csak közös mérőórák van
nak, illetve az egyéni fogyasztás-felhasználás nem szabályozható). Ez egyre több 
esetben oda vezet, hogy a családok nem fizetik ki a számlákat (hátralékba kerül
nek), vagy elveszítik a lakásukat (hajléktalanokká válnak).
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3. Lakásépítés és beruházások

A  lakásépítés és beruházás meredeken csökkent 1990 és 1994 között (6. táblázat). 
A  GDP-hez mért beruházások 3,2-ről 1,6 százalékra (átlagosan 50%-kal) estek 
vissza. A legmeredekebben Lengyelországban, 65 százalékkal, a legkevésbé pedig 
Romániában, 22 százalékkal (bár itt már korábban is igen alacsony szinten voltak). 
A nnak ellenére, hogy átlagosan nagyfokú visszaesés következett be, a lakásberuhá
zásoknak a  GDP százalékában mért visszaesése csak 33 százalékos volt. Figyelem
be véve, hogy a lakásépítés még a piacgazdaságokban is nagyon változó az üzleti 
ciklusok során (a csúcsról a mélypontra való egyharmados visszaesés egyáltalán 
nem  ritka a piacgazdaságban), ezek a visszaesések -  mivel olyan időszakban tör
téntek, amikor magas volt az infláció és a  gazdaság radikális átalakuláson ment 
keresztül úgy tűnik, nem  különböznek lényegesen attól, ami egy piacgazdaság
ban is várható lett volna. Elemzők azonban rámutatnak, hogy a „GDP legalább 1,5 
százaléka szükséges a  zéró nettó lakásépítéshez” (Buckley-Gurenko 1996: 11), és 
hogy ezen az alapon a térség számos országában a lakásépítés olyan szintre esett 
vissza, ami a beruházások nettó értékét tekintve negatív. Ez valószínűleg erősebb 
politikai nyomást fog gyakorolni abban az irányban, hogy valamit tenni kell a la
káshiány megoldása érdekében, még akkor is, ha az állományt tekintve nincs iga
zán lakáshiány.

A  lakásépítés darabszámokban mérve is visszaesett. 1990-ben még 3,6 új lakás 
ju to tt 1000 főre, 1994-ben már csak 1,8; ami 50 százalékos csökkenést jelent, a 
legmeredekebb visszaesés a Balti-államokban történt, ahol a GDP is a leginkább 
csökkent ebben az időszakban. A térség számos országában (különösen a Balti
országokban és Szlovéniában) a háztartások száma is csökkent ugyanabban az idő
szakban, a CETE régió országaiban pedig a háztartások száma lassabban növeke
dett, m int a lakásállomány.

Eltekintve attól, hogy a meglévő lakásállomány mennyire megfelelő, nyilvánva
ló, hogy a lakáspiacok átalakulásával (az építőipari magánszektor térnyerésével) az 
új lakások mérete és minősége nagymértékben növekedett, általában annak ered
ményeként, hogy a piacon megjelent a korábbi rendszer korlátozó intézkedései alól 
felszabadult kereslet. 1980 és 1990 között az újonnan épült lakások átlagos alapte
rülete 62-ről 73, a rákövetkező négy évben m ár 86 négyzetméterre nőtt, a növeke
dés mindkét időszakban 18 százalékos volt (ami a második időszakban a térség 
országaiban 5 és 58% között szóródott). A mindennapos tapasztalatok szerint az új 
lakások minősége más szempontokból is javult ebben az időszakban.

1980-ban az új lakások mintegy 55 százalékát az állami építőipar állította elő 
(7 . táblázat), 16 százalékát a szövetkezetek -  itt ugyancsak számottevő volt az ál
lam i szektor részvétele a tervezésben és a kivitelezésben - ,  a fennmaradó 29 száza
lék készült a magánszektorban, főleg magánerős építkezések formájában. 1994-re 
az állami szektor részesedése 20 százalékra esett vissza, a szövetkezeti építkezések 
aránya 21 százalékra nőtt, a magánszektor részesedése pedig már 57 százalékot tett 
ki. Új jelenség a piaci típusú lakásépítés,9 bár jelenlegi részesedése (2%) igen ala
csony, annak következtében, hogy az új lakások árai magasak a jövedelmekhez 
képest, a lakáshitelezés problémája pedig megoldatlan. A lakásépítési szektor át
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alakulása a jövőben folytatódni fog, az állami szektor további visszahúzódása mel
lett a legvalószínűbb fejlemény a szövetkezeti lakásépítés igen erős csökkenése lesz. 
Mindkét tendencia tovább növeli majd a m agán és piaci típusú lakásépítés arányát.

A beruházó típusában bekövetkezett változások radikális változásokkal jártak  az 
építőipar szervezeti formáiban ott, ahol az állami kivitelezőket magánkivitelezők 
váltották fel. 1980-ban a  térségben a lakások átlagosan 41 százalékát az egyes la
káspiacok öt legnagyobb beruházója építette, a Balti-országokban, ahol az állami 
beruházók nagyobb mértékben uralták a  piacot, ez az arány 71 százalék volt. 1990- 
re az átlagos „koncentrációs arány” 31 százalékra esett vissza, 1994-re pedig 13 
százalékra, ami rendkívül alacsony ipari koncentrációs arány, és arra utal, hogy a 
térség legtöbb országában igen versenyképes építőipar alakult ki rendkívül rövid 
idő alatt.

Kérdéses, hogy a szabályozási keret, amely az építési előírásokat és az infrast
ruktúrával és a  föld használatával kapcsolatos szabályokat is tartalmazza, mennyire 
teszi lehetővé olcsóbb lakások építését, vagyis azt, hogy kisebb, gyengébb minősé
gű  házak épüljenek, sűrűbb beépítettséggel és megfizethetőbb infrastrukturális 
normák szerint.

4. Finanszírozás és támogatások

A  lakásfinanszírozás, amely kezdettől fogva csekély szerepet töltött be az egész 
pénzügyi rendszeren belül -  és általában tovább csökkent az átmenet első éveiben, 
kezdetleges állapotban maradt a banki és egyéb pénzügyi piacok gyors fejlődéséhez 
képest. Ez részben a magas nominál- és reálkamatoknak tulajdonítható, részben 
pedig a verseny hiányának és más intézményi problémáknak.

A lakáshitel portfolió, a lakáscélú kölcsönök részesedése a bankok hitelállomá
nyaiban 1990 és 1994 között csökkent négy országban azon öt közül, amely adatot 
szolgáltatott m indkét időszakra vonatkozóan (8. táblázat). Ennek részben az az 
oka, hogy a bankoknak komoly fenntartásaik vannak a  lakáshitelezés „valóságos” 
oldalát illetően, ahol a  hitelezés kockázata nagyobb, mint amilyen egy piacorientált 
gazdaságban lenne -  a jogcímekben mutatkozó bizonytalanság, a naprakész, jól 
működő ingatlan-nyilvántartási rendszer hiánya és amiatt, hogy a nem fizetők ese
tén nem lehet érvényesíteni a jelzálogjogot. A másik ok pedig az, hogy a bankok 
között nincs verseny a lakáshitelezés területén. A legnagyobb hitelező részesedése a 
lakáshitelekből a középértéket tekintve még m indig 83 százalék.

Ugyanakkor a  hitelezési gyakorlat racionalizálásában előrelépés történt a térség
ben mindenütt. A hitelezési és a betétkamatok közötti kam atrés a lakáshitelezéssel 
foglalkozó bankoknál negatív volt 1990-ben a térség m indegyik országában, ez 
1994-re azonban már csak Albániára volt jellemző. Az új bankok pénzügyi lehető
ségeket keresnek, és kedvezőbbnek tartják az államkötvények piacát, amely a 
megtakarításokért folytatott versenyre készteti a  bankokat. Kétséges, hogy ezek a 
fejlemények mennyiben segítik elő a gazdasági stabilizációt (lásd az orosz bankok 
küzdelmét az inflációból származó haszonért, a magyar bankkonszolidációt stb.). A 
magas hitelkockázatot tartják a legnagyobb akadálynak a  hitelezési piac kiterjedé
sének útjában, de ezek az elemzések nem tűnnek kielégítőnek, mivel nem áll ren
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delkezésre pontos információ a kockázat mértékéről. A monopolhelyzetben lévő 
bank  nem érdekelt a hitelkockázat tényleges nagyságának nyilvánosságra hozata
lában, vagy ha az magas, a csökkentésében, mert ezzel növelné annak valószínűsé
gét, hogy versenytársa akad a piacon.

M ásfajta újítások a  bankokat jobban ösztönzik a hitelezésre, a  háztartásokat pe
dig  a  hitelfelvételre. Az infláció kezelése érdekében szükség van megfelelő eszkö
zökre, és a szakirodalomban az a másik tévedés, hogy a fejletlen pénzügyi szektor 
nem  teszi lehetővé ezeknek a fejlett eszközöknek (kettős indexálású DIM, vagy 
halasztott kamatfizetésű DPM-hitelek stb.) a  használatát. A beruházók és a félig 
pénzügyinek nevezhető intézetek rendelkeznek olyan eszközökkel, amelyek teljesí
tik  ezeket az igényeket (pl. a bolgár „téglajegyek” , az orosz valutahitelek és a na
gyon speciális konstrukciók). Ezek között szerepelt az olyan indexált lakáshitelek 
bevezetése, mint a  halasztott fizetésű hitel (DPM) Magyarországon, olyan lakáshi
telezéssel foglalkozó rendszer bevezetése, amely részben lakáshitelkötvények kibo
csátására támaszkodik, mint Csehországban, és a német Bausparkasse rendszer 
egyik változatának bevezetése Csehországban és Szlovákiában.

Bár nem könnyű összehasonlításra felhasználható adatokat gyűjteni a térségben, 
különösen hosszabb időre visszamenőleg nem, a  hozzáférhető adatokból úgy tűnik, 
hogy a lakáscélú támogatások szintje szembeötlően visszaesett a térség minden 
országában. Magyarországon, Lengyelországban és Lettországban például, ahon
nan  sikerült becsült adatokhoz ju tn i mind a  költségvetési, mind a  költségvetésen 
kívüli támogatásokról 1990-re és 1994-re vonatkozóan, a lakáscélú támogatások 
részesedése a központi költségvetésben a becslések szerint 10-12, illetve 14 száza
lékról 5-6 , illetve 2 százalékra esett. A lakáscélú támogatások csökkentése ugyan a 
gazdasági átmenet időszakában elkerülhetetlen pénzügyi realitásoknak tett enged
m ényre utal, a támogatások átstrukturálásának más fontos szempontjairól kevés szó 
esik -  különösen a  célzottság javítására szolgáló mechanizmusokról és a  lakáscélú 
támogatások irányelveinek összehangolásáról más olyan irányelvekkel, amelyek 
átlátható és igazságos szociális biztonsági háló fenntartását szolgálják. Másrészt 
viszont új támogatási mechanizmusok vannak kialakulóban, bár ezek gyakran erő
sen különböznek az egyes országokban, és nem egyszer úgy tűnik, nem  egy átfogó 
támogatási stratégia részét képezik, hanem egyedi válaszok adott problémákra. 
Ilyen megoldások többek között az előtakarékossághoz kapcsolódó támogatások 
(azoknak a támogatásoknak a megfelelői, amelyeket a lakásban élő bérlők kaptak a 
lakás megvásárlásánál az egy összegű befizetéshez), az új lakások megvásárlásának 
áfa-mentessége, és a  szövetkezeti vagy újonnan épült lakások megvásárlásához 
nyújtott kedvezményes kamatozású kölcsönök. A legtöbb támogatás az új lakások
hoz kapcsolódik, így azok az alacsonyabb jövedelmű rétegek, amelyek nem tudják 
az új lakásokat megfizetni, kirekesztődnek a támogatási rendszerből.
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A lakásszektor az átmenet időszakában -  értékelés

A közép-kelet-európai országokban az átmenet első négy-öt évében az erőfeszítések 
az előző lakásmodell fő elemeinek lebontására irányultak, vagyis a decentralizáció
ra, a privatizációra és a lakások eredeti tulajdonosok részére történő visszajuttatásá
ra, az állami építőipar és a lakáskezelés privatizálására. Nagyon kevés kísérlet tör
tént új lakásmodell megalkotására.

1. Két várakozás, amely mm igazolódott

Az átmenet elején (1989/1990) az érintett országokban kétféle várakozás és javaslat 
vált ismertté a lakáspolitikával kapcsolatban. Az egyik azt hangsúlyozta, hogy a 
lakásszektornak hozzá kell járulnia a gazdaság stabilizációjához és „szerkezeti át
alakításához” . Emellett érvelt például Kornai, aki úgy vélte, hogy „a háztartások 
megtakarításainak lakáscélú befektetésekbe történő terelésével hatékonyan kezelhe
tő az átmenettel járó recesszió” (idézi Buckley-Gurenko 1996). A másik érv az 
volt, hogy a  piaci mechanizmusokat kontrolláló állami beavatkozások visszaszorí
tása növelni fogja a mobilitást és a belső mozgást, mivel a munkaerő a jobb állásle
hetőségeket kínáló területek felé fog vándorolni. Ezt támasztották alá Coricelli, 
Hagemejer, Rybinski következtetései (idézi Buckley-Gurenko 1996: 8), amelyek 
szerint 1992-ben Lengyelországban a magas munkanélküliség több mint 25 száza
léka annak volt tulajdonítható, hogy a munkahely és lakóhely nem illeszkedett 
egymáshoz, és a mobil munkaerő nem képes lakóhelyet változtatni, hogy új állást 
találhasson magának.

A másik feltevés, „az elfojtott kereslet tézise” szerint, mivel a szocialista lakás- 
rendszerben szisztematikusan kisebb volt a lakáscélú beruházás, mint a kereslet, 
ezért a piac felszabadítása szükségképpen megnöveli az effektív fizetőképes keres
letet a lakások iránt. Ugyanis számolni lehet az örökölt többlet kereslettel (Dübel 
1996), amely a lakáspiacot újraindíthatja.

Az elmúlt év tapasztalatai nem támasztották alá ezeket a feltevéseket. A lakás
szektor nem járult hozzá a makrogazdasági stabilizációhoz, mivel a lakásépítés 
erősen visszaesett 1988-tól kezdve. Véleményünk szerint ennél is fontosabb fejle
mény, hogy a szektor elmozdulása a piac irányába a vártnál jóval lassúbbnak bizo
nyult, és ez nem  kapcsolódik közvetlenül a  lakásépítések volumenéhez. Néhány 
alszektor a  piac irányába változott (ingatlanközvetítők, lakáskarbantartó vállala
tok, beruházók, kivitelező vállalatok), de a lakásfinanszírozás és a támogatások 
terén nem történt igazi változás, pedig ezek az alszektorok jelentik a piaci rendsze
rek húzóerejét. Mindebben szerepet játszott az a félelem is, hogy a rossz lakáspoli
tika kétségessé teheti a sikeres átmenetet a költségvetési kiadások racionalizálása 
terén, és negatív makrogazdasági hatásokat idézhet elő (infláció stb.).

Valójában a lakások iránti kereslet csökkent és nettó negatív beruházás történt, 
egyrészt mivel a reáljövedelmek csökkenése szükségképpen enyhítette a lakáspiac
ra nehezedő nyomást, másrészt pedig csökkent az újonnan alakult háztartások szá
ma. Mindezek együtt olyan helyzetet teremtettek, amelyben a lakások iránti valós
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kereslet meredeken csökkent. A jövedelemkülönbségek növekedése felerősíti az 
összjövedelem csökkenését, ezért a lakások iránti valós kereslet gyorsabban csök
kent, mint a jövedelmek. Az építőanyagok, szolgáltatások, közüzemi díjak (nem
csak a lakásszektorban), az ártámogatások általános csökkentése nyomán egyre 
közelebb kerülnek a világpiaci szinthez. A lakáscélú kiadások ilyen drasztikus nö
vekedését a társadalomnak csak vékony rétege képes jövedelmének lényeges növe
kedésével ellensúlyozni. Ezért a társadalom nagy része -  nemcsak a legkisebb jö 
vedelemmel rendelkező családok -  számára a  lakáscélú kiadások a jövedelmekhez 
képest túl magasak.

A lakásszektor az átmenet első időszakában inkább az elszenvedője volt a válto
zásoknak, ütköző („shock-absorber”) szerepet játszott, ahelyett, hogy a piaci irányú 
változások előidézőjeként egyéb szektorokra is hatást gyakorolt volna.10 A makro
gazdasági érvek (a lakáskérdés fontossága a háztartások változó magatartásában és 
a  munkanélküliség elleni harc során a m unkaerő mobilitásának növekedésében) 
nem  győzték meg a politikusokat, és a lakáspolitika továbbra is másodlagos je len
tőségű kérdés maradt. Számos változás -  akár az irányelvekben, akár a következ
ményeiben -  csak válasznak bizonyult, vagy az új makrogazdasági és költségvetési 
realitásokra, vagy a lakásszektoron kívül megalkotott szélesebb szociális és gazda
sági irányelvekre, például az állami tulajdon privatizálásának és az államosított 
magántulajdon eredeti tulajdonosok kezébe történő visszajuttatásának általános 
irányelveire. Ráadásul a  lezajlott változások nagyrészt összehangolatlanok voltak, 
nem  annyira egy jó l működő lakásszektor létrehozására irányuló stratégia elemei, 
m int inkább taktikai manőverek a lakásfinanszírozás, a tulajdonosi jogok stb. spe
ciális problémáinak kezelésére.

2. A z új tulajdonosi struktúra

A  lakások gyors privatizációjának, illetve egyes országokban visszaszolgáltatásá
nak eredményeként a magánszektor részesedése a lakásállományból nagymérték
ben megnőtt. Világos azonban, hogy a lakástulajdonnak ezek a formái nem teljesí
tik  a piaci típusú, a  lakó tulajdonában lévő lakásformák valamennyi kritériumát. 
K ét alapvető különbség van a közép-kelet-európai országok privatizált lakásai és a 
nyugati lakásrendszer piaci típusú formái között:

-  Kelet-Európábán a  privatizált lakások esetében a többlakásos épületek működ
tetéséhez szükséges jogi és szervezeti keretek a  privatizáció kezdete előtt még nem 
léteztek, sok országban az emberek anélkül váltak lakásuk tulajdonosaivá, hogy 
világos szabályokkal rendelkeztek volna az épület fenntartását illetően;11

-  a megfelelő pénzügyi háttér is hiányzott: a jelzáloghitelek gyakorlatilag isme
retlenek voltak, a kölcsönöket erősen tám ogatott, rögzített, alacsony kamatokon 
folyósították, és a bankok még ma sem tekintik a  privatizált lakásokat fontos tevé
kenységi területüknek (a banki hitelezésben az ingatlanokat a legkockázatosabb 
fedezeti formaként tartják számon, szemben a nyugati országokkal, ahol a legbizto
sabb fedezetnek számítanak).

Mindezeknek a tényezőknek a következtében a privatizált lakások olyan új tu
lajdonformát jelentenek, amely inkább „sem állam i, sem bérlakásának minősíthe
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tő, semmint a nyugati értelemben vett magántulajdonban lévő lakásoknak. Ez át
meneti tulajdonforma, és több tényező is befolyásolja, hogy milyen irányban fog 
változni és stabilizálódni. Az egyik lehetőség az, hogy „igazi” piaci típusú, a lakók 
tulajdonában lévő formává válik; a másik lehetőség az, hogy speciális típusú in
formális lakástulajdoni formaként stabilizálódik; végül a harmadik lehetőség az, 
hogy ismét állam i bérlakás formává alakul. A jogi, szabályozási és intézményi té
nyezők és a pénzintézetek „viselkedése” mellett más, „kulturális”' tényezők is12 
befolyásolják e lakástulajdon-forma fejlődésének jövőbeni irányát.

3. A lakásszektor a makrogazdasági nehézségek nyomása alatt

A piaci irányú változások első nyilvánvaló jele a lakásszektorban az, hogy a szerep
lői -  a háztartások, a kivitelezők, a beruházók és a hitelezők -  egyre inkább kényte
lenek alkalmazkodni a saját jövedelmi helyzetükhöz, az árak és költségek relatív 
változásaihoz, azaz egyre inkább a piaci mechanizmusok integrálják ezt a szektort. 
Ezeknek a viselkedési kapcsolatoknak a kialakulása a politikai rendszerváltozással 
együtt kezdődött, de ez a folyamat még egyáltalán nem fejeződött be.

A makrogazdasági környezetnek negatív hatása volt a lakásszektorra, különösen 
a pénzügyi rendszerben nem alakult ki a hosszú távú lakásfinanszírozás lehetősége, 
márpedig ez a modern gazdaságok egyik húzó ágazata. A makrogazdasági nehéz
ségek olyan kormányzati beavatkozásokra vezettek, amelyek lelassították a piac 
fejlődését, különösen a lakásfinanszírozási rendszerben (Buckley-Gurenko 1996). 
A lakásfinanszírozás sikeres fejlődése nem lehetséges további, makrogazdasági és a 
lakásszektoron belüli politikai lépések nélkül. Továbbá az új intézmények vagy 
szabályozások sikeres kialakítása és gyakorlati működése az érintett társadalmi 
csoportok reakcióitól függ. A megfelelő érdekképviseleti csoportok nélkül a válto
zások sikeres megvalósításának lehetősége sokkal kisebb. Ezen felül, ha rossz a 
szabályozás (a támogatások nem célzottak, hátralékok halmozódnak fel) az egyik 
szektorban, az valószínűleg „megfertőz” más szektorokat is. Például a nem megfe
lelő hatékonyságú támogatások és szabályozások a lakáshitelpiacon „burkolt adó
nemként és korlátként működnek a tőkepiacok többi részén”, és ez vonatkozik a 
háztartások és a  bankok viselkedésére is.

Ezek a makrogazdasági változásokat követő nehézségek lényegesek voltak, a 
szereplők a legkisebb ellenállás irányában igyekeztek haladni, az alábbi lehetősé
gek közül választva, akár többet is: a változások halogatása, a változás terheinek 
áthárítása más érdekelt szereplőkre, és az új intézmények kialakulásának megállí
tása. Sok esetben kölcsönhatás van a szereplők (a kormány és a bank, a háztartások 
és a vállalkozások stb.) között e lehetőségek némelyikének elérése tekintetében. Az 
érdekelt felek emellett két másik lehetőséget igyekeznek megragadni: a támogatá
sok megszerzését és az adófizetés kikerülését. Ez a politikától és attól a szabályo
zási kerettől függ, amelyben ezek a lehetőségek adva vannak.

Az érdekképviseleti csoportok és lobbik elég erősek voltak ahhoz, hogy fenntart
sák, illetve újra bevezessék a támogatásokat (pl. előtakarékossági, építőipari támo
gatások), amelyek segítenek elhalasztani a változásokat.
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Az adófizetés kikerülése, vagy tágabb értelemben a szürke gazdaság igen fontos, 
és ez tipikus reakció a  nehézségekre. Hatalmas társadalmi költséget ró a rendszerre 
(rossz hatékonyságú munkavégzés, jogi bizonytalanság, túladóztatás a hiányzó 
adóbevételek pótlására, nem megmagyarázható különbségek, amelyek rossz jelzést 
adnak a piacnak), cserébe a rövid távú előnyökért (növekvő termelés, a munkanél
küliség enyhítése). Egy példa az ingatlanpiacról: a bevételekről és a nyereségről 
szóló jelentésekben rendszeresen és véletlenszerűen a valóságnál kevesebbet tüntet
nek fel, és ezzel ártanak a piac hatékonyságának. Ennek a gyakorlatnak a követ
keztében az új vállalkozók/kivitelezők nem jutnak valós információkhoz és a piac 
logikája szerint elosztásra kerülő pénzügyi forrásokhoz.

Visszatérve a tanulmány elején felvázolt modellhez: az eddigi elemzés megerő
síti azt a hipotézisünket, hogy a kelet-európai lakásmodell átalakulásának iránya 
egyelőre sem a nyugat-európai, sem az észak-amerikai, hanem -  legalábbis átme
netileg -  olyan modell felé tart, amelyben a domináns részpiac a nem piaci magán- 
szektor. A legrosszabb szcenárió az, ha ez a modell hosszabb távon megerősödik, 
am inek van is némi esélye, mivel a jelenlegi társadalmi és politikai erők változat
lan működése ebbe az irányba mutat:

-  nincs politikai erő, amely a lakásszektort kiemeli a szürke gazdaságból 
(adómegkerülés);

-  a  lakástámogatási rendszer alakulását továbbra is ad hoc politikai csoportok 
vagy a 1970-1980-as időszak lakáspolitikáján nevelkedett és hozzá nem értő bü
rokraták befolyásolják;

-  a  lakásrendszer jogi keretei változatlanul homályosak maradnak, elriasztva a 
piaci szereplőket a szektortól;

-  a  szociális problémák megoldását politikai, kampányszerű, ad hoc beavatko
zások helyettesítik, amelyek a kedvezményezetteknek több kárt okoznak, mint 
hasznot.

A  mai állapot igen hosszú ideig is elhúzódhat, aminek azonban nemcsak lakás
szektorbeli okai vannak. A tanulmányban hangsúlyoztuk, hogy a lakásszektor nem 
elemezhető kiszakítva a gazdasági, társadalmi és politikai környezetből. Ameddig a 
gazdaság más szektoraiban nem szűnnek meg a piaci mechanizmusoktól idegen 
beavatkozások, addig természetes, hogy a lakásszektor ún. piaci szereplői (bankok, 
beruházók stb.) is érdekeltek nem piaci mechanizmusok fenntartásában, részben 
m ert versenyeznek más szektorokkal, részben mert a  lakásszektoron belül is ver
seny van az egyes szereplők között. Számos területen nem lehet egyedül a lakás
szektorban előrelépni: az adómegkerülés tipikus példája ennek. Ha a lakásépítésen 
belüli adómegkerülés ellenőrzése és kontrollja megerősödik, anélkül, hogy a gaz
daság más területein is hasonló lépések történnének, akkor ez az „előnyök” átcso
portosítását jelentené, nem pedig egy gazdasági hatékonyságot torzító elem kikü
szöbölését. Hasonlóképpen a „szociális lakás” kérdéskörének szabályozása sem 
képzelhető el a szociális problémák átfogó, szisztematikus kezelése nélkül. Az ön- 
kormányzatoknak nem érdemes forrást biztosítani a szociális lakásszektor bővítésé
re, anélkül, hogy a szektor működésének pénzügyi érdekeltségét megteremtenék. A 
lakásrendszer reformja csak egy modernizációs program részeként lehetséges, attól 
elszakítva nem lehet valódi eredményeket elérni.
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Jegyzetek

1 Az összehasonlítás ötlete és az adatok Steve Mayótól származnak.

2 Az összehasonlításban szereplő országok az egy főre jutó 1990-es GDP alapján, növekvő 
sorrendben: Jordánia, Kolumbia, Thaiföld, Tunézia, Jamaika, Törökország, Chile, Algéria, 
Malájzia, Mexikó, Dél-Afrika, Venezuela, Brazília, Dél-Korea és Görögország.

3 Az összehasonlításban szereplő országok az egy főre jutó 1990-es GDP alapján, növekvő 
sorrendben: Spanyolország, Egyesült Királyság, Hollandia, Ausztria, Franciaország, Né
metország, Svédország, Norvégia és Finnország.

4 Elemzésünk céljára három kisebb régiót különböztettünk meg a térségen belül, olyan 
országok alapján, amelyek nemcsak földrajzilag szomszédosak, hanem hasonló a gazda
sági helyzetük is. A CETE (a középső) régió azokból az országokból áll, ahol a legmaga
sabb az egy főre jutó GDP (átlagosan 2298 dollár, a legkevesebb Lengyelországban 1910 
dollár, míg a legtöbb Szlovéniában 6540 dollár). A különbségek jóval kisebbek a SETE (a 
déli) és a Balti-régió országaiban, ahol az átlag 1702, illetve 1792 dollár.

5 Az öröklés fontos szerepet játszott ezeken a szűk piacokon.

6 Az egy főre jutó GDP a hasonló jövedelemmel rendelkező összehasonlított országokban 
2431 dollár volt 1990-ben.

Országos szinten átlagosan 3,61 újonnan épült lakás jutott 1000 főre 1990-ben, Romániá
ban a legkevesebb: 2,1, Litvániában a legtöbb: 6,0 (lásd a 6. táblázatot).

8 Piacorientált változások Magyarországon jóval korábban is történtek (már az 1970-es 
évektől kezdődően), a jugoszláviai lakáspolitika pedig mindig is erősen különbözött a ke
let-európai modelltől.

9 Igen nehéz megállapítani, hogy hol a határ a magán- és a piaci építkezés között. A tipikus 
„spekulatív” célú építkezés (ahol a vevő személye nem ismert, amíg az építkezés teljesen 
be nem fejeződik) igen ritka a térségben. Létezik azonban sok átmeneti forma a magán
erős és a „spekulatív” építkezés között, akár csak az építkezés bizonyos fázisainak elvég
zésével bíznak meg vállalkozókat, akár az egész építkezést egy magánvállalkozó végzi, a 
vevő személye már ismert az építkezés megkezdésekor (különböző előfinanszírozási for
mák).

10 A tárgy részletes tárgyalását lásd Struyk 1996: 9, 57.

11 Lengyelországban például 1995 januáijáig nemcsak a társasházi forma nem létezett, ha
nem a privatizált lakásokban lakó családok tovább fizették a lakbért az önkormányzatnak, 
nem mondhattak fel a lakáskezelő vállalatnak, hogy mást bízzanak meg a munkával, és 
tulajdonjogukat nem rögzítették az ingatlan-nyilvántartási rendszerben.

12 Piacorientált lakásrendszerekben a lakók tulajdonában lévő lakásokat általában piaci ér
tékkel rendelkező javaknak tartják. A tulajdonosok számolnak az értékével és a mobilitás 
folyamatain keresztül lakáshelyzetüket változó igényeikhez igazítják. Ez nem így van 
(egyelőre) az átmenet periódusában lévő gazdaságokban, ahol a családok nem költöznek 
gyakran, és a lakást kevésbé tekintik árucikknek.
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1. táblázat
A lakáshelyzet különböző mérőszámai 1990 körül a három országcsoport városaiban*

Mutató
Országcsoport

Kelet-Európa Hasonló
jövedelműek

Nyugat-Európa

Egy főre jutó GNP (USD/év) 2,552 2,431 19,792

Tulajdonosok által lakott lakások 
aránya (%)

28 (városok) 
58 (vidék)

62 65

A lakbérek a jövedelmekhez mérve (%) 5,7 20,5 15,9

A lakásárak (átlagos lakások) 
és az éves jövedelmek aránya

9,3 4,2 4,7

Egy főre jutó alapterület (m2) 19,6 14,0 32,3

Egy lakásra jutó háztartások száma 1Д2 1,16 1,02

Egy szobára jutó lakók száma 1,28 1,74 0,67

1000 főre eső lakások száma 366 207 481

Lakásépítés: 1000 főre jutó 
új lakások száma

4,5 7,4 6,1

Lakásberuházások a GNP százalékában 
(%)

3,7 6,3 3,8

Az évente újonnan alakult háztartások 
aránya (%)

1,4 4,6 0,9

A lakásállomány éves növekedése (%) 2,0 4Д 1,3

Lakáshitel portfolió** (%) 9,7 15,6 26,2

* Városok súlyozatlan adatai 1990 körül, részben a Világbank széles körű lakásfelmérésé
ből, részben a közép-kelet-európai regionális lakásmutató-adatbázisból ( Városkutatás, 
1996).

** Úgy került meghatározásra, mint az összes lakáshitel és az összes kintlevő hitel értéké
nek aránya a kereskedelmi és az állami pénzintézetekben összesen.
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2. táblázat
A privatizáció és a lakások restitúciója (korábbi tulajdonosaiknak való visszaadása) 
a kiválasztott országokban 1994 körül

Országok
Állami

bérlakás
szektor

1990

A lakás bérlői 
részére 
történő 

privatizáció 
1990-1994

Korábbi
tulajdonosoknak

visszadott
lakások

(restitúció)
1990-1994

Állami
bérlakás
szektor*

1994

’000 ‘000 % ‘000 % ‘000 %

Csehország 1207 100 17 1,4 82 6,8 1108 91,8

Magyarország 848 100 339 40,0 0 0,0 509 60,0

Lengyelország 3274 100 196 6,0 33 1,0 3044 93,0

Szlovákia 483 100 11 2,3 1 0,3 470 97,4

Szlovénia 208 100 146 70,0 5 2,2 58 27,8

CETE összesen 6031 100 709 11,8 120,8 2,0 5189 86,2
Albánia 239 100 225 94,4 9 3,6 5 2,0

Bulgária 224 100 113 50,3 59 5,0 242 44,7

Horvátország 402 100 232 57,7 0 0,0 188 44,8

Románia 1616 100 1360 84,2 0 0,0 256 15,8

SETE összesen 2481 100 1930 77,3 68 2,7 691 20,0
Észtország 395 100 35 8.8 0 0,0 360 91,2

Lettország 576 100 0 0,0 49 8,5 527 91.5

Litvánia 596 100 462 77,5 57 9,5 77 13,0

Balti-országok 1566 100 496 31,7 106 6,7 964 61,6
Az átmenetben 
részt vevő országok 
összesen 10 078 100 3136 31,1 294 2,9 6844 66,0

* Ezek az adatok az állami bérlakás szektorban maradt állományt mutatják 1990-ben, az 
újonnan épült lakások nélkül.
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3. táblázat
A tulajdonosi struktúra alakulása 1990 és 1994 körül (százalékos arányok)

Országok

Állami
bérlakás

Magán
bérlakás

Egyéb
(részben
állami)

bérlakás

A tulajdonos 
által lakott Egyéb lakás

1990 1994 1990 1994 1990 1994 1990 1994 1990 1994

Csehország 29,6 27,6 0,9 4,7 10,4 6,1 40,3 42,2 18,8 19,4

Magyarország 22,0 13,0 0,5 1,0 NEA NEA* 11 86,0 0,0 0,0

Lengyelország 29,7 25,4 5,2 5,2 14,2 13,5 40,2 41,7 10,7 14,2

Szlovákia 27,3 26,0 0,0 0,5 NEA 0,5 50,2 51,6 22,5 21,4

Szlovénia 31,6 8,9 3,0 3,4 0,0 0,0 65,4 87,7 0,0 0,0

CETE összesen 28,2 23,1 3,0 3,9 9,3 8,2 48,5 52,0 11,0 12,8

Albánia 35,4 2,0 0,0 NEA 0,0 0,0 64,6 98,0 0,0 0,0

Bulgária 6,6 6,8 1,5 3,2 0,2 0,3 91,7 89,7 0,0 0,0

Horvátország 25,5 10,6 NEA 3,7 3,7 NEA 69,6 84,5 1,2 1,2

Románia 21,1 7,8 1,0 3,0 0,3 0,2 76,1 88,9 1,5 0,2

SETE összesen 18,7 7,6 1,1 3,1 0,7 0,2 78,7 89,1 1,0 0,3

Észtország 65,0 56,0 NEA 5,0 NEA 3,0 35,0 30,0 NEA 6,0

Lettország 64,0 54,0 0,0 5,0 14,0 2,0 22,0 39,0 0,0 0,0

Litvánia 51,4 12,9 NEA 8,5 NEA 0,0 39,2 78,6 9,4 0,0

Balti-országok
összesen

58,7 36,4 0,0 6,5 14,0 1,3 32,4 54,4 4,1 1,3

Az átmenetben 
részt vevő 
országok 
összesen 27,0 18,6 2,1 3,8 8,5 5,9 56,0 64,2 6,4 7,5

* Nincs elérhető adat.
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4. táblázat
Lakáscélú kiadások (lakbér és rezsi) a jövedelmekhez mérten a bérlakás szektorban 
1990-ben és 1994-ben (százalék)

Országok
Lakbérek 

és jövedelmek 
aránya

Rezsiköltségek 
és jövedelmek 

aránya

Lakbér + rezsiköltségek 
és jövedelmek 

aránya

1990 1994 1990 1994 1990 1994
Csehország 2,7 3,1 3,9 7,8 6,6 10,9

Magyarország 5,0 3,8 5,0 19,7 10,0 23,5

Lengyelország 1,0 1,8 5,0 11,1 6,0 12,9

Szlovákia 5,0 5,3 7,2 14,7 12,2 20,0

Szlovénia 5,2 9,1 14,3

CETE összesen 2,4 2,7 5,0 12,4 7,4 15,1
Albánia 1,0

Bulgária 15,2 1,3 6,8 6,8 22,0 8,1

Horvátország

Románia 8,3 0,2 8,3 9,5 16,6 9,7

SETE összesen 10,4 0,5 8,0 9,2 18,4 9,7
Észtország 4,2 9,9 14,1

Lettország 0,8 1,8 1,5 9,1 2,3 10,9

Litvánia 1,5 17,5 19,0

Balti-országok
összesen

0,8 1,7 1,5 13,9 2,3 15,6

Az átmenetben 
részt vevő országok 
összesen 5,1 1,9 5,8 11,4 10,9 13,3
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5. táblázat
A lakásárak és az éves jövedelmek aránya és a lakásárak inflálódása

Országok
A lakásárak és az éves 

jövedelmek aránya
A lakásárak inflálódása 

és az infláció aránya

1990 1994 1994
Csehország NEA 5,6 2,0

Magyarország 5,9 5,7 -  4,0

Lengyelország NEA 3,2 -  9,0

Szlovákia 4,0 5,6 -  6,8

Szlovénia NEA 7,0 -  2,7

CETE összesen 4,3 -  6,2
Albánia 1,2

Bulgária 25,0 5,8 -  1,9

Horvátország 0

Románia 16,6 4,7 -30

SETE összesen 5,0 -17,7

Észtország NEA 3,6 -25

Lettország

Litvánia NEA 3,2 -  4,7

Balti-országok összesen 3,3 -10,5
Az átmenetben részt vevő 
országok összesen 4,4 -10,4
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6. táblázat
Az új beruházások mértéke a lakásszektorban

Országok

A lakáscélú 
beruházások 

és a GDP aránya

Az 1000 
fore jutó 

új lakások 
száma

Népes
ség

válto
zása

Az 1000 
főre jutó 

új lakások 
száma

Az Új 
lakások 

alap
területe (m2)

1990 1994 1994/ 1990 1994 1994/ 1994/ 1994/ 1990 1994
1990 1990 1990 1990,

% % % évente

Csehország 3,2 2,4 4,3 1,8 42 0,33 0.00244 77 87

Magyarország 4,2 2,8 67 4,2 2,1 49 -0,94 0.0008 90 101

Lengyelország 5,2 1,8 35 3,5 1,9 54 1,04 0.00066 77 89

Szlovákia 0,2 4,9 1,3 27 1,55 0.00042 82 94

Szlovénia 4,2 3,0 71 3,9 2,8 72 1,22 -0.00038 93 102

CETE összesen 4,2 2,0 48 3,9 1,9 49 0,67 0.00091 80 92

Albánia 1,4 3,9 3,7 95 0,09 NEA 36

Bulgária 1,5 0,8 53 3,0 1,1 33 -2,79 NEA 72 84

Horvátország 3,2 2,0 63 3,9 2,0 51 0,00 NEA 80 84

Románia 0,9 0,7 78 2,1 1,6 76 -0,35 NEA 47 66

SETE összesen 1,4 0,9 64 2,6 1,6 62 -0,81 NEA* 61 72

Észtország 0,2 4,8 1,3 27 -4,13 -0.00481 62 82

Lettország 4,5 1,6 36 5,0 0,3 6 -3,79 -0.0074 61 79

Litvánia 2,7 6,0 1,8 30 0,43 -0.00034 64 101

Balti-országok
összesen

4,5 1,8 40 5,4 1,2 22 -1,89 -0.00353 63 92

Az átmenetben 
részt vevő 
országok 
összesen 3,2 1,6 50 3,6 1,8 50 -0,02 0.00029 73 86

A SETE országokban nem volt elérhető megbízható adat a háztartások számára nézve 
1994-ben.
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7. táblázat
Új lakások építése a beruházók típusa szerint 1980-ban és 1994-ben (százalék)

Országok

Ál
la
mi

Szö-
vet-
ke-
zeti

Piaci
Ma
gán

Ösz-
szes

Ál
la
mi

Szö-
vet-
ke-
zeti

Piaci
Ma
gán

Ösz-
szes

lakás lakás

1980 1994

Csehország 42 34 0 24 100 28 31 ANH* 41 100

Magyarország 52 0 0 48 100 3 2 8 87 100

Lengyelország 46 28 0 26 100 10 42 2 46 100

Szlovákia 36 38 0 26 100 14 33 ANH 53 100

Szlovénia 51 0 0 49 100 10 0 0 90 100

CETE összesen 45 24 0 31 100 12 30 2 56 100

Albánia 51 0 0 49 100 42 58 100

Bulgária 52 0 0 48 100 62 0 0 38 100

Horvátország 38 0 0 62 100 8 0 0 92 100

Románia 93 0 0 7 100 33 0 1 66 100

SETE összesen 70 0 0 30 100 33 0 0 67 100

Észtország 86 8 0 6 100 74 0 NEA 26 100

Lettország 73 21 0 6 100 32 44 0 24 100

Litvánia 64 18 0 18 100 18 30 0 52 100

Balti-országok
összesen

72 17 0 11 100 31 29 0 40 100

Az átmenetben 
részt vevő 
országok 
összesen 55 16 0 29 100 20 21 2 57 100

♦Az adat nem használható.
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8. táblázat
Lakásfinanszírozási mutatók (az 1994-es népességszám szerint súlyozva)

Országok

Lakáshitel portfolió 
(lakáshitel állomány 
aránya a teljes hitel- 
állományon belül) 

(százalék)

A hitel 
a lakás 

értékének 
százalé
kában

A lakás
hitelek

koncentrációja*

A lakáshitelek 
és az egy évnél 

rövidebb lejáratú 
betétek aránya

1990 1994 1994 1994 1990 1994
Csehország 5,2 3 -3 ,0 6,0

Magyarország 16,8 8,4 10,4 80 -0,1 8,1

Lengyelország 4,1 19 17,9 96 -115,6 9,5

Szlovákia 5,8 4,2 10 98 -1,5 5,2

Szlovénia 25,5 14,9 37,2 42 NEA 2,8

CETE összesen 7,0 13,6 16,5 91,4 -69,7 8,2
Albánia 8,9 94 NEA 8,3

Bulgária 1,9 5,5 85 -6,0 -8,0

Horvátország 74

Románia 0,6 3,7 85 -4,0 18,0

SETE összesen 2,2 1,7 4,2 84,4 -4,5 10,7
Észtország 0 0,0 0,0

Lettország 2,8 NEA 50-100

Litvánia 2,7 16 40 - 1,0 9,0

Balti-országok
összesen

2,2 16,0 40 -0,7 20,8

Az átmenetben 
részt vevő 
országok 
összesen

8,7 12,2 85,4 -42,5 9,9

A legtöbb lakáshitelt koncentráló pénzintézetben lévő lakáshitelek az összes lakáshitel 
százalékában.





Juhász Pál

LECKÉINK A MEZŐGAZDASÁG 
ÚJ RENDJE ÉRDEKÉBEN

Ügyetlen volt a rendszerváltást követő magyar agrárreform. Ügyetlen, mert abból 
a feltételezésből indult ki, hogy az egykor volt tulajdonosok örökösei a mai kor 
lehetséges parasztjai -  pedig a volt tulajdonosok nagyobb arányban váltak városi 
polgárrá, mint a volt szegények. Ügyetlen, mert nemcsak formákat nem kínált az 
új birtokok kialakításához, hanem máig gátolja a birtokok formálását. , Jortélyos 
félelem igazgat minket, s nem csalóka remény.”

Mai hivatásomnak megfelelően azt keresem, hogyan lehet e nem tervezett evolutív 
úton lévő mezőgazdaság új intézménycsíráit megragadni és olyan formába önteni, 
hogy pár éven belül illeszkedni tudjunk az európai rendbe. Ebben az agrárprogra
mot megalapozó elemzésben az állam kényszerű feladatait kísérlem meg számba 
venni, s ezzel az írással tisztelgek tiszteletreméltó barátom, Szelényi Iván előtt.

A magyar élelmiszergazdaság tevékenységi szerkezetét 
meghatározó tényezők a hetvenes és a nyolcvanas 
években -  a szektor örökölt szerkezeti jellemzői

A magyar élelmiszergazdaság 1991-ben -  az akkor már évek óta tartó racionalizá- 
lódás ellenére -  kirobbant általános válsága felkészületlenül érte az érdekelt szerep
lőket. Annak dacára, hogy az élelmiszeripari vállalatok egy része tisztában volt 
saját ingatag pénzügyi helyzetével, és a leggyengébb szövetkezetek már a folyama
tos leépülés útján voltak, a magyar agrárrendszer befolyásos szereplői sikeresnek 
tekintették a magyar mezőgazdaságot. Az az öntudat és önbizalom, amely a magyar 
politikai gondolkodást és az agrárium meghatározó szereplőit áthatotta, merített 
ugyan ideológiai forrásokból is -  amilyen a m agyar táj és a magyar parasztság kü
lönleges adottságaiban való hit, illetve a büszkeség, hogy a magyar politika át tudta 
átalakítani a szovjet kolhoz-modellt, és ezt a változatot az érdekeltek is a hetvenes 
évekre általában elfogadták - ,  döntően azonban azon az élményen alapult, hogy a 
magyar mezőgazdaság sikeresen asszimilálta a modern agrotechnikát, látványos 
termelés- és termelékenységjavulást ért el. Hozamai és export-teljesítménye több 
területen a legfejlettebb országok színvonalát érték el.

A hetvenes évek végétől az agrárius értelmiség megélte politikai emancipálódá- 
sát, sőt, a nyolcvanas években még azt is, hogy a gazdasági rendszer piaci értékek
hez igazodó modernizálódásában az agrárium intézményeit rendszeresen pozitív 
példaként emlegették. A többi szocialista ország mezőgazdasága számára a magyar 
modell követendő példává vált, az élelmiszerkínálat bősége és választéka vonzotta a
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bevásárló turizmust. M ég a  nyugati agrárgazdasági és gazdaságpolitikai irodalom
ban is sikeres, egyben-másban követendő és mindenképpen versenytársként keze
lendő mezőgazdaságnak minősítették a magyar agráriumot. S valóban -  a  közös 
piaci korlátozások okozta hullámzások ellenére -  egyre jelentősebbé vált a  m agyar 
élelmiszerek nyugati exportja is.

A piaci bizonytalanságnak a kilencvenes években kialakult mértékét a szereplők 
annak ellenére nem ismerték, hogy például a sertésciklust sohasem lehetett telje
sen leküzdeni, vagy burgonyából és almából a termelésingadozás visszatérően 
értékesítési problémákhoz vezetett, illetve a lengyel és a jugoszláv konkurencia 
erősödésével a bogyós gyümölcsök piacán, a gorbacsovi alkohol-tilalom után 
pedig a borpiacon jelentkeztek túltermelési tünetek.

A hiánygazdaságból nem rég kinőtt rendszer törekedett arra, hogy ne vegye el a 
termelési kedvet -  időnként nagy gondot okozva ezzel a feldolgozó vállalatoknak -  
és, hasonlatosan a nyugat-európai gyakorlathoz, inkább ár- és támogatási szabályo
zásokkal érvényesíthető termeléspolitikában, m int piaci szívásokban és nyomások
ban gondolkodott. Ráadásul a hetvenes évek végére a mezőgazdaság olyan straté
giai ágazattá vált, amelyen nem egyszerűen az élelmezés-biztonság és a falusi la
kosság egy részének jövedelme múlik, hanem az agrobiznisztől távol eső területek 
biztonsága, működési feltételei is.

A  tervgazdaság sajátos (doktriner, mert növekedési szimbólumokra figyelő) gaz
daságfejlesztési stratégiája és a KGST-szakosodás nyomán olyan nemzetgazdasági 
munkamegosztás alakult ki, amelyben a mezőgazdasági és élelmiszeripari export 
kitüntetett szerepet töltött be az energiaimportban. Ennek elfogadható áron való 
biztosítása nélkülözhetetlen volt a  túlfejlesztett vas- és alumíniumkohászat fenntar
tása miatt. Ez a kohászat viszont azért kellett, hogy együtt a  fokozódó keményvalu
tás agrárexporttal, biztosítani lehessen a valutát az elsősorban Keletre szállító fel
dolgozóipar működtetéséhez, amely kétszerannyi nyugati importra szorult, m int 
amennyit képes volt keményvalutáért értékesíteni. A mezőgazdasági eredetű ex
portra tehát két okból is nagy szükség volt: szovjet relációban a gabona és a hús 
egyezménnyel biztosított energiahordozók miatt, nyugati viszonylatban pedig azért, 
m ert minden technikailag megoldható export szükséges volt a feldolgozóipar m ű
ködésének fenntartásához.

Ez a  viszonyrendszer, amely kijelölte a nemzetgazdaság egészének a helyét a 
világpiacon és lehetetlenné tette, hogy az egyes területek maguk is megmérődje- 
nek. A magyar agrárágazat meghatározó részét jelentő gabona-hús vertikum eseté
ben például ez azt jelentette, hogy csupán analógiás meggondolások alapján tudhat
ta, aki akarta tudni, hogy gabonatermelésünk általában versenyképesnek tekinthe
tő, hústermelésünk viszont -  legalábbis az adott méretben és szerkezetben -  nem. A 
hústermelés azért volt a termelŐR zöme számára rentábilis, mert visszafogott volt a 
takarm ány ára, és az exporttámogatásokkal egyensúlyban voltak tartva a húsüze
mek. A  látszólag irracionális mértékű húsexport-támogatás pedig azért volt ment
hető, m ert KGST relációban egyébként is megalapozatlanok voltak az árak, és a
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cserébe kapott energiahordozókat épp ezért járulékkal pótlékolt áron adta tovább az 
állam. A járulék arányos része pedig fedezte az exporttámogatás jó  részét.

Az elszámolásokban tehát a rendszer nagyjából egyensúlyban volt. Az esetleges 
piaci zavarok csupán szabályozási zavarnak tűntek.

A nyolcvanas évek elején a gazdaságirányításban történtek ugyan erőfeszítések 
arra, hogy visszaszorítsák az egymást fogó termelési-értékesítési körök együttes 
növekedésének fokozódó irracionalitását -  ez az időszak kedvezett is a közvetle
nebb piaci megmérettetésnek kitett növényolaj-termelésnek de 1984-ben ez a 
racionalizáló gazdaságpolitikai irány vereséget szenvedett. Az 1985-ben elfogadott 
új ötéves terv újabb szívó hatást gyakorolt a gabona-hús vertikumra. Közben fo
lyamatosan érvényesült a konvertibilis exportra törekvés szívó hatása. így majdnem 
minden termelési és szervezési leleménynek esélye volt arra, hogy piacot találjon.

A  nagyüzem és a kistermelés békésnek tűnő koegzisztenciája a hatvanas évektől 
1988-1989-ig ezen a tágnak látszó piacon volt lehetséges. Mint ahogyan az is, 
hogy a mezőgazdaság vagy az élelmiszeripar bővülése és technikai fejlődése csupán 
a források és a szervezés kérdéseitől függjön. A végső piacok kérdése politikai kér
déssé torzult.

A gazdálkodók közti viszonyok. A  termékpiacok nagyobb része azért sem muta
tott a nyílt versenypiacokhoz hasonló tüneteket, mert a mezőgazdasággal kapcso
latban álló szervezetek zöme szakvállalatokba volt szervezve. A területileg és ága
zatilag illetékes vállalatok rendszere erősen monopolizált (esetleg oligopolizált) 
piacokra vezetett. Ám a szocializmusban létező monopóliumok logikája fontos je 
gyekben eltért a  tőkés piacon monopóliumteremtésre törekvő vállalatokétól. így 
például nem csak és nem is elsősorban a jog  korlátozta tevékenységüket, hanem a 
politikai-igazgatási rendszer tisztviselői. Nem törekedtek, mert nem is törekedhet
tek integrációs láncok kialakítására, kölcsönös függések megteremtésére. Piaci 
pozíciójuk stabilizálásának szinte egyetlen eszköze a szakágazati kartell. Ezért a  mi 
körülményeink között a mezőgazdasági termelés, a távlatosabb befektetések bizton
sága miatt elengedhetetlen összefonódások, integrációk szerveződésének közép
pontjában sem élelmiszeripari vagy kereskedelmi vállalatok álltak, hanem a mező- 
gazdasági vállalatok és vállalkozások egymásba kapaszkodó hierarchiája alakult ki. 
(S a mezőgazdasági vállalkozások döntően pozíció-különbségekből és csak kisebb 
részben leleményből fakadó differenciálódása az adott viszonyok közt politikai
ideológiai nyomatékot kapott, és ezzel a  sorsszerűség és a  természetesség látszatát 
keltette.)

A vállalkozási hierarchia alsó szintjét a „nagyüzem integrálja a kistermelést” 
formula fejezte ki. Egyrészt a mellékfoglalkozású és a családi mezőgazdasági vál
lalkozás földhasználata nagyobb részt a nagyüzem földhasználati rendszerébe volt 
(és részben van m a is) illesztve, ami persze megfelelő tevékenységstruktúra esetén 
a kisvállalkozás számára is előnyös, és a kistermelés szolgáltatásainak zöme a 
nagyüzemtől függött. Másrészt a nagyüzem vezetése tudatosan törekedett arra, 
hogy kiegészítő életteret biztosítson a  dolgozók családjának és -  ha lehetőség van 
rá -  bevonja üzleti rendszerébe a háztáji és a kiegészítő gazdaságokat is. Ennek az 
integrációs formának jogi és ideológiai túldimenzionáltsága azzal járt, hogy négy 
különböző üzleti viszonyt egyazon formába fogott bele. 1. a nagyüzemi munkaszer
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vezetben felhasznált túlmunkát; 2. a nagyüzem üzleti-értékesítési rendszere számá
ra kialakított termeltetést (például a Korai Zöldségtermesztési Rendszer tagszövet
kezetei) -  ezt a viszonyt nevezhetjük valóban integrációnak; 3. ügynöki felvásárlói 
és alkalmi szolgáltatói kapcsolatokat azok számára, akik az élelmiszeripar vagy a 
nagykereskedelem részére termelnek -  ez volt a legáltalánosabb; 4) előre meghatá
rozott szolgáltatói kapcsolatokat (például szántás zöldségtermelőknek vagy nö
vényvédelem gyümölcstermelőknek) azokkal, akik saját célra vagy a nagyüzemtől 
függetlenül kialakított értékesítési lánc számára termeltek.

Mivel különböző tartalm ú gazdasági viszonyok ugyanabban a hatalmi rendszer
ben, hasonló fogalm ak alatt szerveződtek, a  3. és a 4. típusban gazdálkodó háztáji 
és kisegítő gazdaságok igyekeztek függetleníteni magukat a nagyüzem diktálta 
kényszerformáktól. Ezt a függetlenedést segítették az élelmiszerpiac (export, bevá
sárló turizmus, hazai felhasználás) szívó hatása m iatt bekövetkezett fejlemények:

a) A hetvenes évek közepére jelentőssé vált a nagyüzemektől független (főképp 
nem  mezőgazdasági foglalkozású) emberek kistermelő gazdaságainak árutermelé
se. így a kistermelők piaci kapcsolatai, a  magántulajdonú termelő- és 
művelőeszközök -  első időszakban még kényszerújításokon alapuló -  elterjedése 
lehetővé tették, hogy a második gazdaság saját üzleti, szolgáltató és munkacsere 
hálózatai kialakuljanak. Ezen a bázison a családi vállalkozások látványos differen
ciálódása következett be.

b) A nyolcvanas évek racionalizáló és korlátozott liberalizáló törekvései tovább 
formálták a nagyüzemek üzleti szervezetét, és így a különböző természetű kisterme
lői csoportok -  gyakran függetlenül attól, hogy ideologikusán háztájiról vagy más 
gyökerű családi vállalkozásról volt-e szó -  sok helyen önállóan csoportosultak és 
saját szolgáltató szervezetet alakítottak ki vagy szerződésekkel tették világossá vi
szonyukat a nagyüzemmel.

c) A nyolcvanas évek végére több nagyüzemben vállalkozási hálók jöttek létre, 
és ennek kapcsán kialakultak olyan önálló szolgáltató vállalkozások, amelyek a 
saját nevükben vállaltak munkát, illetve szerződtek, és olyan önálló -  többnyire 
bérleti alapon működő -  termelőegységek, amelyek maguk is a második gazdaság 
szolgáltató és piaci kapcsolatépítő rendszerére támaszkodtak.

Ezek a változások a nyolcvanas évek végére azzal jártak, hogy halványult a 
nagyüzemek kitüntetett szerepe az élelmiszeriparral és az export célú kereskede
lemmel való kapcsolatépítésben. Új típusú ügynöki hálózat kezdett kialakulni.

A mezőgazdasági vállalatok és vállalkozások gazdasági hierarchiájának máso
dik szintje a termelési rendszerekben jelent meg. Ezek a rendszerek saját céljuk 
szerint a szaktanácsadást és tapasztalatcserét, valamint az összehangolt technoló
giai fejlesztést szolgálták. Rendszeralakító tevékenységük lényege azonban az volt, 
hogy -  különösen a hetvenes években -  külkereskedelmi kapukat teremtettek a 
hivatalos illetékességen alapuló - ,  és így szükségszerűen kartellként viselkedő in
tézményrendszer (állam i külkereskedelmi vállalatok, monopóliumok) kikerülésére.

Mivel a kivételezettség, a kiváltságok a rendszergazda szervezetekhez kapcso
lódtak és ezek vezetőinek hatalma megtörte a nagyüzemi vezetők „rendi demokrá
ciáját” , kezdettől erőteljesek voltak a gazdaságilag sikeres, de a kiváltságokból 
kim aradt gazdaságok emancipációs törekvései. M ind a rendszerek, mind a rend
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szergazdákkal rivalizáló, önálló üzleti stratégiát választó nagyüzemek kialakítottak 
olyan szervezeteket és-funkciókat, amelyek helyettesítem tudták a modem, többé- 
kevésbé nyitott piacokon kifejlődött agrobiznisz intézményeit és funkcióit. Ezért 
nem korlátozódott egy-egy modernizációs hullámra, hanem folyamatossá vált a 
technikai újítás, természetes részeként adaptálhatta a magyar gabona-hús, ipari 
növény szektor és tejgazdaság az amerikaias és az észak-európai technikát. Ezek a 
szerveződések biztosították a célzott, minőségi termelés kultúrájának elterjesztését, 
a biológiai és növényvédelmi tudatosság beépítését a termelési kultúrába.

Mégis, ezek a versenyzővé váló hálózatok is részei, foglyai és megalkotói voltak 
az intézményesen zárt nemzetgazdaság teremtette látszatvilágnak, a politika, a hi
vatalrendszer és a piac sajátos összefonódásának. A kezdeményezésnek és a kultu
rális újításnak nálunk sokkal több góca tudott így kialakulni, mint bármely más 
szocialista országban. Ezek az újítások, üzletpolitikai és szervezési innovációk 
egyetlen, rendiesen elkülönült társadalmi csoporton belül mentek végbe.

A magyar mezőgazdaság, a differenciálódási és racionalizálódási folyamatok 
ellenére, a nyolcvanas évek végéig nem haladta meg a tayloriánus szervezési elve
ket és azt, hogy -  a tayloriánus elvekből és a magyar falu hagyományaiból is kö
vetkezően -  kasztokra tagolja a munkaszervezeteit. De nemcsak a tervgazdaság 
természetéből következett ez a mindent átható taylorizmus, hanem az agrárértelmi
ség természetéből is. Hiszen az agrárértelmiség épp a tayloriánus eszmék révén 
tudta átvenni a hatalmat a pártbürokratáktól és az „élparasztoktól”. így hiába létez
tek itt amerikaias üzemméretek, hiába uralkodtak a -  még Nyugat-Európa egyes 
agrárgazdászai által is irigyelt -  amerikaias technológiai modellek, a magyar agro
biznisz társadalmi természete nagyon fontos jegyekben eltért az amerikaitól.

1. A tulajdon korlátozott szerepe miatt a vezetői elit értékvilága határozta meg, 
hogy mi intézményesülhet.

2. A piacok nem voltak nyíltak -  csak a felhatalmazott szereplők versenyére 
korlátozódtak -  így nem volt elég hatékony a technológiák, szervezési módok, 
vállalkozások és személyek szelekciója, túl későn váltak effektíwé a pénzügyi 
korlátok.

3. A vállalkozás (menedzsment) és a munkavégzés -  még a legigényesebb mun
kák esetében is -  társadalmilag elválasztott maradt.

4. A szakmai kultúrák változása sok területen kasztokba zárva ment végbe. 
Egyáltalán nem járt együtt a gazdálkodói kultúra változásával, tömegesedésével és 
a politikai kultúra fejlődésével.

5. Bár az egyes termelési fázisok termelékenységének növekedése folyamatos 
volt és a hetvenes évek átfogó technológiai váltása után néhány területen -  főleg a 
szántóföldi művelésben -  javult az eszközhatékonyság is, az élelmiszergazdaság 
egészének tőkehatékonysága folyamatosan romlott. És nem csupán abban a mér
tékben és azokon a területeken, ahol ez a munkaerőnek eszközökkel való kiváltásá
val magyarázható. A romló tőkehatékonyság alapvető oka a rosszul -  mert többnyi
re input-oldalról és mezőgazdasági üzemszervezési meggondolások alá rendelve, 
nem pedig a végső felhasználó által -  integrált kooperációs láncok nagy rendszer
vesztesége volt. (S nem csupán a mezőgazdaság és az élelmiszeripar vagy a fo
gyasztói kereskedelem közti láncban, de a nagyüzemeken belüli láncokban is.)
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A  gazdaságok vagy a szövetkezetek szintjén a rosszul összehangolt üzemi rend
ből fakadó rendszerveszteséget gyakran elfedte vagy kompenzálta a jelentős mérté
kűre nőtt, általában nagy forgási sebességű nem-mezőgazdasági kiegészítő tevé
kenységek (az úgynevezett melléküzemágak) nagy aránya. Ezek leválása vagy 
tönkremenése aztán hirtelen érzékletessé tette a meztelen igazságot.

A  korabeli elemzők látták, ha akarták, a résztvevők pedig mindig tudtak az ösz- 
szekapcsolódó láncolatok egyes fázisaiban rendszeresen újratermelődő eszközpazar
lásról, máshol pedig a krónikus eszközhiányról. Az adott viszonyok közt azonban 
nem  alakulhatott ki megfelelő összehangoló mechanizmus. Például a húsipar mo
dernizációját kísérő sertésvertikum újjászervezési kísérletek, vagy a konzervipar és 
a  konzervipari termeltetés újjászervezésére tett kísérletek kudarcai jelezték, hogy a 
piaci és álpiaci intézmények, egymásra nem adekvátan reagáló kultúrájú csoportok 
együttműködésében szerveződött láncok létre tudnak ugyan jönni -  az integráció 
létezik, a gazdaság működik - ,  de a kényszerű egymásrautaltság, a láncok sok kap
csolatának fedezettsége (a „nyílt piac” hiányában) korlátot állít az ésszerűsödési 
folyamatok útjába.

Az élelmiszergazdaság tőkehatékonyság-romlásának másik oka az volt, hogy a 
nemzetgazdasági determinációk szerkezeti hatásai a rosszabb tőkehatékonyságú 
területek növekedése irányába hatottak. S általában rossz volt a szerkezeti hatása az 
agrárlobby által elért (m ár említett) politikai sikereknek is. Még mentesítő ideoló
g ia  is akadt: „az állattenyésztés a mezőgazdaság nehézipara”. Ugyanakkor a 
fennálló szervezési elvek nem tették lehetővé, hogy az állattenyésztés ne a szántó
földi üzemeknek alárendelten, hanem például az amerikai tehenészfarmok analó
giájára szerveződjön.

A tartós agrárválság a kilencvenes években -  a nyílt válság 
és következményei

Természetes, hogy a külső kereslet hirtelen összehúzódása -  előbb a borpiacon, 
m ajd a gabona-hús vertikumban -  a belső kereslet (és bevásárló turizmus) első 
nagyarányú csökkenése és a támogatások gyors leépítése 1991-re összetörte az 
élelmiszergazdaság kooperációs rendjét. A környezetváltozásra 30 százalék felettire 
nyílt az agrárolló, a  hivatalos és a szürkegazdaság szokás által szabályozott határ
vonalai összeomlottak, és aki csak tehette, igyekezett tevékenységének minél na
gyobb részét átvinni a szürke sávba. Szaporodtak a jóhiszeműen és önmaguk szá
m ára is érthetetlen módon ellehetetlenült szereplők (akik így gyakran szélsőséges 
magatartásra kényszerültek: nem vállalták kötelezettségeiket, csaltak, csalárd cső
döt jelentettek). Az élelmiszeripar -  főleg a konzervgyártás és a húsipar egy része 
fizetésképtelenné vált; a  kereskedelem fizetőképessége is megrendült.

A bankok megoldhatatlan dilemma elé kerültek: hagyják-e veszni kinnlévősé- 
geikkel együtt ügyfeleiket vagy vállalják a kétes követelések fokozását? Hol lehet 
egzakt értékelési, döntési kritériumokat találni? Hogyan lehet kezelni saját ügyin
tézőik beidegzett (vagy esetleg korrupt) lojalitását az ügyfelek iránt? Hiszen a köz
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vélemény és a politikai fórumok igénye is az volt, hogy az átvészelést, a munkahe
lyek, a termelési kedv megőrzését segítsék.

Az általános bizalmi válságot fokozta, hogy ellehetetlenültek nem csak a m ár 
korábban is csúzdán levő vállalatok és gazdaságok, hanem olyanok is, amelyeknek 
hitük szerint piacvezérelt, mintaszerű fejlesztéseik voltak (de a váratlan árvesztések 
miatt megfojtották őket a hitelek), és az új szereplők közül is sokan, akik a nyolc
vanas évek végének kitágult szabadságának eufóriájában hívták létre -  önmagukba 
és szerepükbe vetett hittel -  karakteres termelő, szolgáltató vagy kereskedő vállal
kozásukat.

Ahogyan a nagyipari cégek ellehetetlenülése magával rántott sok melléküzemet 
és magániparos hálózatokat, úgy egy-egy élelmiszeripari vállalat vagy egy-egy 
nagyüzem tönkremenetele kistermelői hálózatokat tett szintén lehetetlenné. A 
nagyüzem és a kisüzem koegzisztenciája bizalmatlansággal telt meg. A bűnbakke
resés és az irracionális sors megszemélyesítésének igénye felfűtötte a paranoiára 
hajló ideológiákat és új, máig ható téveszméket termelt.

Az agrárius és a paraszti hagyomány mindig is hajlott arra, hogy a politikai 
döntéshozásban keresse a sorsfordulók okát. Ezt a beállítódást erősítette a szocialis
ta  „piacgazdaság” gyakorlata, amely egyrészt a piac és a politika összetartozásának 
élményét nyújtotta, másrészt a tervgazdaság ideológiája vállalta is a felelősséget a 
sorsért. Az, am it a  m agyar lakosság tud a nyugat-európai agrárprotekcionizmusról, 
szintén erősíti azt a  hitet, hogy az államnak kötelessége gondoskodni agrártermelő
inek biztonságáról. (Jóllehet a lakosság vajmi keveset tud e „gondoskodás” szelek
táló és kötelezettségeket meghatározó jellegéről.)

Az, hogy hiába várták az államtól az értékesítési és fizetési problémák megoldá
sát (márpedig a kisparaszti szemlélet szerint „a mi dolgunk az, hogy termeljünk, az 
államé, hogy megvegye”), kormányellenes eszméket szült. „Antallék megegyeztek 
a  magyar mezőgazdaság tönkretételében, hogy könnyebben befogadjanak minket 
az Európai Közösségbe” . „Már megint a mezőgazdaságot áldozzák fel a politika 
oltárán.” M ég a  túltermelés miatt kényszerű tehénvágások veszteségének kompen
zálására a kilencvenes évek elején adott 10 000 forintos fájdalomdíjat sem képes 
másképp kezelni az agrárius közvélemény, csak a visszafejlesztési törekvések bizo
nyítékaként.

Az állammal szembeni bizalmatlanság különböző státusú csoportokban való rög
zülésének jelentős szerepe van abban, hogy az 1992 óta létrehozott (piaci, érdekvé
delmi) intézményrendszer inkább színjátékot játszik, nem pedig jól tagolt alkukat 
folytat le. Hisz a különféle törvények által létrehozott vagy elfogadott testületeknek 
is korlátozott a hitele, és mindegyiknek látványos akciókkal kell igazolnia magát.

A téveszmék másik dimenziója a politikai színpadokról is kapott támogatást -  és 
természetesen sok valós élmény is erősítette. Sokan a régi elit tagjainak, köztük a 
„zöldbárók”-nak az önzésével, pozícióféltésével is magyarázták a válság egyébként 
szükségszerűen szelektív hatását. S valóban: a kooperációs kapcsolatok személyes 
és réteghez kötött jellege, az a tény, hogy a nagyüzemek vezetőinek a hirtelen na
gyon is efíektíw é és rövid távúvá vált pénzügyi korlátok mellett erősen meg kellett 
gondolniuk, hogy az együttműködési rendszer melyik köréig húzzák vissza a szoli
daritási hálót, valam int a szövetkezeti és vállalati vezetéseken belül megindult po
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zíció-háborúkból fakadó befeléfordulás fokozta a volt partnerek (például kisüze
m ek) magárahagyottság-élményét.

Az állam döntési rendszere úgy működött, m int amelyik már a válság utáni új 
rend  kialakításával van elfoglalva. Létrehozta a  tulajdonreform (a privatizáció) jogi 
rendjét meghatározó törvényeket, elkezdte építeni az új elvű szabályozás és az új 
elvű kooperációk rendszerét. A tulajdon rendezése kifejezetten azt az elvet követte, 
hogy lehetetlenítse a mezőgazdaság szocializmusból örökölt rendies alapon szerve
zett kooperáció továbbélését. Ezen belül a  földtulajdon szétosztásakor semmilyen 
agronóm iái, birtokalakítási szempontra nem volt figyelemmel. A kárpótlási és még 
inkább a földkiadási törvény logikájából elaprózott parcellák következtek, az új 
tulajdonosok nagyobb része nem foglalkozik mezőgazdálkodással, sőt, nem is az 
adott településen él. Miközben a tulajdonrendszer változása radikális volt, az üzem- 
rendszer változása azért nem volt annyira radikális, mert a piaci lehetőségek köz
vetítési mechanizmusa nem volt megfelelő. Ez mélyítette az agrárágazat válságát és 
nehezítette a struktúraváltást.

A  piaci sokk, a kulturális sokk és a gyakorlattól elrugaszkodott tulajdonos
terem tés még nagyobb és tartósabb termelés-visszaesésre vezethetett volna, mint 
am i bekövetkezett. Mégis az agrobiznisszel kapcsolatos kulturális minták gazdag
sága, a kényszerű támaszkodás az örökölt és begyakorolt együttműködési mintákra 
és az új szereplők alkalmazkodása ehhez az örökséghez biztosította, hogy agrár
ágazatunk minden egyes részköre találjon formát a továbbműködésre. Sok volt 
szocialista országban azért lehetetlenült el az agrártevékenység és színtere, mert a 
működéshez szükséges termék- és szolgáltatási kapcsolatokat nem tudják biztosí
tan i, nálunk viszont legfeljebb néhány szereplő konoksága miatt támadnak ilyen 
problémák.

Az örökölt korábbi kooperációs rendszer szétesett. Mintáiból, szervezeteiből és 
összefonódott részköreiből új rend van alakulóban. Ez a rend piacvezérelt, és m in
den önálló egysége erős szelekciós nyomás alatt áll. Nem hasonlít sem valamelyik 
közéleti csoport által elképzelt ideálképre (családi gazdaságok gyors terjedése), sem 
pedig az aggodalmaskodó agrárgazdászok rémképeire (kis parcellákon primitív 
körülmények között gazdálkodók tömege). Gyenge azonban a tőkevonzó képessége 
és gyengén integrált: a piaci szívóhatásokat sok részköréhez nem tudja eljuttatni. 
E zért erősen differenciált is: gyorsan terjeszkedő és könnyen ellehetetlenülő szerep
lői egyaránt bőven vannak.

Az, hogy jogrendünk és főképp tulajdoni rendszerünk nincs összhangban a való
ságos üzemrendszerrel, amelyben dominálnak az amerikaias nagygazdaságok, ám 
a  birtokok 80 százalékban kistételű bérletekből állnak, korlátozza a távlatos beru
házást és ambivalens stratégiákra készteti a nagyvállalkozókat és szövetkezeti veze
tőket. (Például egy nagyüzemben a belső személyi kör minél több föld megvásárlá
sára  törekszik, hogy az üzem, különösen pedig a  tehenészet és az intenzív kultúrá
kat is tartalmazó forgók biztonsagát megőrizze. Ezzel azonban erősítik a társaságon 
belüli saját pozíciójukat is, amely ha meginogna, ők magángazdaként is folytathat
já k  a  gazdálkodást, a többiek azonban ellehetetlenülnek.) A bérletekért eltérő felté
telekkel folyó küzdelem kiszámíthatatlanná teszi a birtokhatárok változását, s így 
m ég az igényes földhasználat is korlátozva van.
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A nagyüzemtől, nagygazdaságtól önként vagy kényszerűségből függetlenedett 
részkörök (elsősorban zöldpaprika-, szántóföldi zöldség- és gyümölcstermelők, 
sertéstartók) esetleges, a kulturális hagyományokba rejtett kooperációs rendje, piaci 
kapcsolatai veszélyeztetettek. Nem tudtak kialakulni sem olyan nyílt piaci formák, 
sem olyan társas vagy termeltető szervezetek, amelyek biztonságot és fazont adná
nak működésüknek. Ennek ellenére e csoporton belül is vannak sikeres gazdaságok 
és sikeres vállalkozások. Különösen ott, ahol ennek szervezetcsírái (például gyü
mölcs-, szőlő-, tojás-, libamájtermelő szakcsoportok, primőrtermelő értékesítési 
társulások) már a nyolcvanas években létrejöttek. A nagyüzemekre, nagyvál
lalkozókra utalt családi gazdaságok differenciáltsága hasonló természetű, de még 
nagyobb mértékű, mint a nyolcvanas években volt. Esélyeik azonban jóval szórtab- 
bak.

A mezőgazdasági üzemrendszer Magyarországon -  
az EU-ba illeszthetőség kérdése

A nyugati tipológiák csak korlátozottan alkalmazhatók a  magyarországi viszo
nyokra. M ár csak azért is, mert eltérő társadalmi-kulturális tartalm ak vannak mö
göttük. Ennek ellenére bizonyos megfeleltetésekre van lehetőség. A volt mezőgaz
dasági nagyüzemek utódszervezeteinek legfontosabb jellemzőit jól leírják a terme
lőszövetkezet és az ipari farm kategóriái. A nagyüzemekből kivált, elsősorban a 
korábbi elit által irányított gazdaságok, az újonnan létrejött nagy vállalkozások, 
valam int a kereskedők irányította gazdaságok a családi korporáció sajátos formái
nak tekinthetőek. A középparaszti gazdaságok jellemzői megegyeznek a családi 
gazdaságokéival. Ezeknek az üzemtípusoknak közös ismertetőjegye, hogy vezetőik 
teljes munkaidőben tevékenykednek. A részmunkaidős gazdaságok fogalmán M a
gyarországon különféle tevékenységű és változatos társadalmi természetű üzemet 
érthetünk.

M indent egybevetve, az EU és a magyar mezőgazdaság szerkezete eltér egymás
tól. Az EU-ban a családi gazdaság a  meghatározó. Nálunk a  vegyes üzemrendszerű 
mezőgazdaságban a családi gazdaságoknak korlátozott a szerepe, az amerikaias 
méretű, társasági vagy termelő szövetkezeti formára szervezett nagygazdaságok 
dominálnak, és az előbbiekhez nagyszámú kiegészítő jövedelem céljából fenntartott 
törpegazdaság (részmunkaidős gazdaság) kapcsolódik: Az ország valamennyi tér
ségében (természetesen eltérő összetételben és arányban) megtalálható mindhárom 
üzemforma. A másik fontos eltérés: a magyarországi mezőgazdasági üzemek föld
terület szerinti szóródása szélsőségesebb, mint az EU-belieké. A kisbirtokok nagy 
száma m iatt az átlagos birtokméret ugyan egy hektár körüli, de a  meghatározó sze
repű állam i gazdasági utódszervezetek átlagmérete valamivel 2000, a különféle 
szövetkezeteké pedig 1700 hektár alatt van. Említésre méltó ugyanakkor, hogy a 
10 hektárnál nagyobb gazdaságok átlagmérete 30 hektár körül alakul, ami azt is 
jelzi, hogy agrárágazatunkban ha nem is meghatározó, mindenesetre fokozatosan 
bővülő szerepkörben lehet számolni a családi gazdaságokkal is. (Egyébként a tör
pebirtokok száma túlbecsült, ennélfogva az átlaggazdaság mérete alábecsült.)
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1996-ban összesen m integy 1,0-1,1 millió család volt érdekelt a hazai mezőgaz
dasági termelésben. Egyre markánsabban elválnak egymástól a  kiegészítő tevé
kenységben (másodfoglalkozásúként) gazdálkodók és a hivatásszerűen tevékenyke
dők. A rendszerváltás előtt a  részmunkaidős gazdaságok a termőterület kb. egyti- 
zedét használták, 1996-ban mintegy az ötödé volt a használatukban. Hozzávetőleg 
800 ezer család szerzett kisebb-nagyobb jövedelmet vagy termelte meg saját élelmi
szer-felhasználása egy részét ebben a formában. A földterület m ásik négyötödét a 
teljes munkaidős gazdaságok használták. Ez utóbbiak egyik csoportját alkotják a 
volt termelőszövetkezetekből és állami gazdaságokból létrejött új szövetkezetek és 
gazdasági társaságok. A  földterület mintegy kétötödét művelik meg. Másik csoport
jukba olyan új közép- és nagygazdálkodók, illetve társaságok tartoznak, amelyeket 
kereskedők, korábbi szövetkezetekből kivált kiscsoportok, nagyvállalkozók, közép
paraszti mentalitású gazdálkodók irányítanak. Az 1996-os évben hozzávetőleg 200 
ezer család volt érdekelt a  hivatásszerű (elsősorban árutermelést folytató) mezőgaz
dasági tevékenységben.

Az amerikaias méretű üzemek

Az amerikaias méretű gazdaságok közé tartoznak a tsz, az állami gazdasági utód- 
szervezetek, a szövetkezetek szétválásából keletkezett gazdaságok, az újonnan létre
jö tt mezőgazdasági társaságok, a mezőgazdasági nagyvállalkozók egy része. Ezek 
mindegyike árutermelést folytat (a versenypiacon jelennek meg), a mezőgazdaság 
„versenyszférájába” tartozik. Versenyképességük erősítése m ind bel-, mind kül
piaci szempontból kívánatos. Sajátosságok a következők, a) a gabonával forgóba 
tudnak rakni ipari növényeket és szántóföldi zöldségeket; b) képesek arra, hogy a 
gabonapiac önálló szereplői legyenek; c) a gabonatermeléssel kombinálni tudják a 
piaci léptékű nagyüzemi állattartást. Az állattartási vertikum nagy része az üzemen 
belül van (a raktározást és a  tápkeverés utolsó fázisát kézben tudják tartani).

Noha a hazai óriás méretű gazdaságok az amerikaias üzem jellemzőit viselik 
magukon, szociális természetüket illetően különböznek a hasonló méretű amerikai 
és az európai üzemektől.

-  Nem egyszerűen társas vállalkozásokról van szó, hanem arról, hogy e szerve
zetek másoknak a társas vállalkozásai. A m agyar mezőgazdasági szövetkezetben és 
nagylétszámú társaságban a  menedzsment nagy önállósággal rendelkezik, lényegé
ben nem a tulajdon alapján irányít; a döntéseket sok érdekelttel kell egyeztetetni, 
ezért „átpolitizálódnak” ; az üzleti döntéseknek nagy a nyilvánossága, miközben 
sokan kiszolgáltatottnak érzik magukat a szervezet számukra áttekinthetetlen volta 
miatt. Ezzel szemben az „eredeti” amerikaias gazdaságot az jellemzi, hogy a) azok 
irányítják, akik tulajdonosai és előmunkásai is a vállalkozásoknak; b) a kapcsolat- 
rendszer személyes, az együttműködők a baráti, szomszédsági és családi körből 
kerülnek ki, így a munkaszervezet tagjai egyéb szálakon is függnek egymástól. A 
döntéseket csak szűk körben kell egyeztetni, a szervezet átlátható.

-  A  magyar nagyméretű gazdaságok több kasztra tagolódnak, a történelmi sze
repmegosztás megmaradt, a  működési módjuk továbbra is tayloriánus, az uradalmi
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és szövetkezeti hagyományokat megőrizték. Ez ugyanakkor azt is lehetővé teszi, 
hogy változatosabb rendszert alakítsanak ki, mert a dolgozókat alvállalkozóként 
alkalmazzák a munkaigényes fázisban. Az önálló szolgáltató és értékesítési rend
szer pedig szolgáltatásokat tud nyújtani a kisüzemeknek, amelyeknek a kereske
delmét magához tereli.

A hazai nagyméretű üzemeknek a fentiekből következően több hátránya és elő
nye van. Hátránya, hogy a működési rend belső veszteségei nagyok. E veszteségek 
okai között említhetjük a döntések „átpolitizálását”, azt, hogy sok résztvevőre kell 
tekintettel lenni, a tayloriánus munkaszervezés mezőgazdaságbeli alkalmazásának 
gondjait, illetve azt, hogy a nagy szervezetben különféle tevékenységi körök van
nak pénzügyileg összekapcsolva, továbbá, hogy erős a kényszer-szolidaritási haj
lam („az egyik terület segítse ki a másikat”), ami rontja a hatékonyságot. Előnye 
viszont, hogy működőképes az adott kulturális hagyományok között (ellentétben a 
mezőgazdaság más területeivel, például a törpegazdaságokkal); közvetlenebb piaci 
kapcsolatot tud fenntartani a feldolgozókkal, a kereskedőkkel, a boltokkal; a veze
tése profi (el tud igazodni a termékminőség kérdésében, a technológiai és pénzügyi 
konstrukciókban, ami nélkül bizonyos minőségi árukat nem lehet előállitani); a 
különféle tevékenységi körök hátránya mellett kedvező tulajdonsága, hogy a több 
lábon állással mérsékli a kockázatot, és a kisüzemek egy része is bekapcsolódhat a 
nagyok vetésforgójába.

A kulturális hagyományok és az adott helyzet miatt a szóban forgó nagyméretű 
gazdaságokat nem lehet megszüntetni súlyos termelési zavarok nélkül. Fokozatos 
átalakításuk, illetve változásra késztetésük viszont lehetséges és kívánatos. Márcsak 
azért is, mert nem lesznek automatikusan versenyképesek az uniós piacon. A vál
toztatásra késztetés egyrészt a konkurenciát és egészséges kihívást jelentő közepes 
méretű családi gazdaságok tevékenysége és terjedése segítésével lehetséges , ami 
az EU illeszkedés és forrásszerzés okán is helyes irány. Másrészt, új kooperációs 
formákat célszerű serkenteni, amelyek -  ma nincs itthon mintájuk -  alternatívát 
jelentenek a nagyméretű gazdálkodási formával, üzemtípussal szemben.

A családi (középparaszti) gazdaságok

Az ország valamennyi vidékén megjelentek olyan középparaszti gazdaságok, ame
lyek főleg családi munkaerőre támaszkodnak, ugyanakkor ide tartozik az új mező- 
gazdasági nagyvállalkozóknak egy csoportja, amelyben a gazdaság mérete nem 
haladja meg a középparaszti szintet. A középparaszti gazdaságok egy része áruter
melést folytat (a versenypiacon jelenik meg), és így a mezőgazdaság „verseny- 
szférájában” tevékenykedik, egy másik részük viszont szűkebb (helyi) piacra ter
mel, vagy a család és a rokonság szükségletének kielégítésére összpontosít, az áru
termelés csak kisebb szerepet játszik gazdálkodásában. A versenyképesség, a gaz
dálkodás színvonalának javítása tehát elsősorban az árutermelésre (vagy potenciáli
san bekapcsolódásra) képes középparaszti gazdaságok fejlődésének feltétele. A kö
zépparaszti gazdaságoknak -  amint említettük -  elsősorban versenygeneráló szere
pük van, ám piaci dominanciájuk nem lehetséges. Azért nem, mert a hazai tanya
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rendszer viszonylagos fejletlensége, az agrárágazat alacsony tőkefelhalmozó képes
sége korlátot állít a középparaszti gazdaságok stabilizálódásának és növekedésé
nek.

Számuk és szerepük növekedését segítheti szolgáltatási, innovációs és piachoz 
kapcsolódási szükségleteik kielégítése. M a az újjászületett szolgáltatások (művelő 
és növényvédő szolgáltatások, fuvarozás stb.) zöme a szürke gazdaságban jelenik 
m eg, ezért nem tudnak innovációs segítséget és termelésbiztonságot nyújtani. 
Ugyanakkor a féllegális, legális szolgáltató vállalkozások (gépkörök, növényvéde
lem ) egyelőre nem megfelelő színvonalúak. A középparaszti gazdaságok igénylik 
az önálló (input és output) szolgáltató (vállalkozási) rendszer kiépülését. (Ami 
egyébként a részmunkaidős gazdaságok működését is segíti.)

-  Alapvető az input szolgáltatások rendezett piacának kialakítása. Ezáltal pél
dául a táp- és tenyészanyagot szabványosítani és a minőséget ellenőrizni lehet. A 
művelő, növényvédő, betakarító vállalkozások polgári jogi felelősséggel, azaz biz
tonságot nyújtva végzik tevékenységüket. A fajta, a berendezés és a technológia 
előállításával foglalkozók pedig olyan ügynököket alkalmaznak, akik garanciát 
jelentenek.

-  A középparaszti gazdaságok a szükséges művelő, vegyszerező és szállító szol
gáltatásokat gyakran erejüket egyesítve, szövetkezet létrehozásával biztosíthatják, 
illetve beszerzési és értékesítési szövetkezetét is alakíthatnak. E gazdaságok szö
vetkezése nemcsak a  beszerzést és az értékesítést segíti, hanem a nagyobb élelmi- 
szeripari feldolgozó vállalatokhoz kapcsolódást is, ami ugyanakkor a belépők sze
lektálását is megoldja. Attól függően, hogy a középparaszti gazdaságok milyen 
méretű és célú szövetkezést hoznak létre, eltérő feladatok ellátását remélhetik e 
szerveződési formától. így a kereskedelmi jellegűek mellett létrejöhetnek a tápke
verésre, a géphasználatra, kisebb vágóhidak felépítésére és üzemeltetésére stb. vál
lalkozó szövetkezetek is. Ez utóbbiak megléte sem zárja ki, hogy például egy közeli 
tápkeverő vállalkozástól is vásároljanak takarmányokat. A középparaszti gazdasá
gok tehát a maguk alkotta szervezetek révén aktív piacpolitikát képesek folytatni. 
A  szervezeti sokszínűség biztosítja, hogy ne kényszerkapcsolatok irányítsák a ter
melői, feldolgozói és forgalmi együttműködést. Egy-egy gazdának több szövetke
zetbe is célszerű belépni.

-  A magyar gazdálkodási kultúrából fakadóan ma a kereskedők közül sokan a 
feldolgozóipar számára gyűjtenek mezőgazdasági nyersanyagot (szerződnek, ter
meltetnek, felvásárolnak), ugyanakkor szabadpiaci kapcsolataik is vannak. Ezeket 
a kereskedőket, hogy megbízhatóak (polgári jogi felelősség) legyenek, célszerű 
céhesíteni. Ma ugyanis nem „normázottak” . Például a terménykereskedő ügynöki 
vállalkozások fontos szerepet tölthetnek be a középparaszti (és esetenként a részfog
lalkozású) gazdaságok árupiachoz kapcsolásában. Másfelől szaktanácsadói felada
tokat is elláthatnak (például a növényvédelem, a technológia megválasztása és al
kalmazása, a géphasználat stb. terén). A középparaszti gazdaságok finanszírozásá
ban egyes kereskedelmi bankok, hitelszövetkezetek, esetleg befektetői társaságok 
közvetlenül is részt vehetnek. Az ügynöki vállalkozások a hitelnyújtás esetében is 
megjelenhetnek, például mint egy bank vagy jelzálogbank ügynökei közvetítik a 
hiteleket.



Szociológiai Szemle 1998/2. 45

A részmunkaidős gazdaságok

A részmunkaidős (mellékfoglalkozásban működő) gazdaságok fontos szerepet fog
nak játszani a mezőgazdaságban. Közvetlenül és közvetve csaknem egymillió em
ber lesz érdekelt ebben a tevékenységben. A mezőgazdasági termelés jelentős há
nyada továbbra is innen kerül majd ki. A szóban forgó gazdaságoknak különféle 
típusai vannak. Az első a specializált árutermelő gazdaság. A második a háztartást 
olcsóbbító, alapvetően önellátásra és csak időnként eladásra termelő gazdaság. Más 
megközelítésben is csoportosíthatók a részmunkaidős gazdaságok. Egy részük köz
vetlenül a városi piacokra termel, a kofa-kereskedelem bázisa. Másik részük a me
zőgazdasági nagyüzemekkel kooperál: így bekapcsolódhat a vetőmagtermelésbe, 
tömbösített zöldségtermelésbe, bérhizlalásba stb. Harmadik csoportjuk a középpa
raszti gazdálkodók családi vagy baráti körébe tartozik: a középparaszti gazdaságok 
vetésforgójába csatlakozik (például bolgár kertészet, dinnyetermelők, dohányterme
lők). Együttműködésük gyakran ölti munkacsere formáját, értékesítési és/vagy 
szolgáltatási kapcsolataik összefonódnak. A mellékfoglalkozásban tevékenykedő 
gazdaságok bizonyos csoportjai kistermelői társulásokat hoznak létre. így tudják 
biztosítani a nagyüzemtől függetlenül a közös forgóba illesztett kertészeti és vető
magtermelést. Kiegyensúlyozott működésükhöz szükség van a földhasználat átte
kinthető rendszerének kialakítására. Ezt szolgálja a földcsere, a foldhasználó társu
lások létrejötte, a szomszédságban levő földek tulajdonosainak kényszer-egyezsége 
(például azonos vagy egymást nem zavaró kultúrák egymás melletti termesztésé
ben, illetve vetésforgó működtetésében való megállapodás).

A részmunkaidős üzemek bekapcsolása a gazdaság vérkeringésébe alapvetően a 
termeltető vállalakozások (kisebb feldolgozó üzemek, nagykereskedelmi egységek, 
áruosztályozó szervezetek, boltokkal kapcsolatban álló közvetítő kereskedők, ügy
nöki vállalkozások stb.) által történhet. A mellékfoglalkozásként működtetett üze
mekben előállított cikkek (például tojás, nyúl, méz, kertészeti termékek, sertés, 
szárnyasok stb.) mind igen fontos termékek, amelyek azonban szervezett termelte
tést követelnek. Az elaprózott üzemek termelését ugyanis megfelelően ütemezni, a 
termékek minőségét egységesíteni, az üzletekbe szállítását koordinálni kell. Ehhez 
tőkeerős termeltető vállalkozásokra van szükség, amelyek hitelhez is könnyebben 
jutnak, és a feldolgozó és kereskedelmi szférával is szoros kapcsolatokat ápolnak, 
valamint a termeléshez elengedhetetlen szolgáltatásokat (például növényvédelem, 
géphasználat, hűtőtárolás stb.) is képesek megszervezni. Ily módon a kisüzemekhez 
közvetítik a piaci hatásokat, ugyanakkor képessé teszik őket e hatások fogadására 
és a megfelelő reagálásra.

* * *

Végül is napjainkra a mezőgazdaság szereplőinek egy köre stabilizálta helyzetét, 
az ágazat átfogó rendeződése azonban nem következett be. Azt több tényező nehezí
tette. így az agrárfejlődéssel kapcsolatos illúziók, a társadalmi szerepek tisztázat
lansága, az áru- és pénzpiaci intézmények rendezetlensége, az együttműködési
koordinációs rendszer zavarai.



46 Juhász Pál

Az EU és a magyar agrárstruktúra közötti lényeges eltérés nem szüntethető meg. 
Mezőgazdaságunk abban az értelemben, hogy megegyező szerkezetű-e, nem 
konform  az EU-belivel. Ez gátolhatja, hogy az ágazat támogatásokhoz jusson a 
Közös Agrárpolitika forrásaiból, amely a családi gazdaságokat preferálja. Az elté
rés nem akadálya viszont csatlakozásunknak, s integrálódásunknak sem, ha a kér
dést abban az értelemben közelítjük meg, hogy mezőgazdaságunk versenyképes 
lehet-e a piacgazdaság, az uniós tagság körülményei között. Ekképp az üzemrend
szer EU-ba illesztése nem annak erőltetett átalakításával, hanem az adott helyzet
ből kiindulva lehetőségei kihasználásával, a piacgazdasági körülmények közti 
reagálóképessége javításával oldható meg. Hz a megközelítés a Unión belüli logi
kával is összehangolható, amely szerint „tisztelni kell” a működőt, a meglévőt.

Jegyzetek

1 Például a közelmúltban a közép-német és lengyel zöldpaprika piac megélénkülésének ha
tása két év késéssel jutott el a közép-tiszavidéki kisebb termelőkhöz.

2 A magyarországi üzemrendszer az Európai Unió fogalmaival azért is nehezen írható le (és 
az az EU-beli támogatások által nehezen megközelíthető, értelmezhető), mert a hazai óri
ásfarmokhoz sokszor változó összetételű törpeüzem szatellitek tömege kapcsolódik, 
ugyanakkor a még nem letisztult földbérlet miatt a föüzem mérete a bérelt föld mérete 
miatt gyakran változik.

3 Jótékony versenyt támasztanak a mezőgazdasági szektor más szereplőivel (főként az óriás
farmokkal) szemben. Elősegíthetik a nagyméretű üzemek vállalati egységeinek felbomlá
sát és részben maguk, részben az általuk is kifejezett szükségletek segítik a változatos ag
rár szolgáltatási (gépkölcsönzési, vegyszerezési stb.) rendszer kialakulását.



Lengyel György

GAZDASÁGI SZEREPLŐK ÉS MAGATARTÁSOK

Gazdasági szereplőkről a szociológia többféle megközelítésben beszél. Ilyen James 
Coleman (1991) distinkciója az individuális és korporatív aktorok, utóbbiakon be
lül a primordiális, konstruált és spontán szervezetek között. Ilyen a háztartás és 
vállalkozás közötti, M ax Weberig visszanyúló különbségtétel is, ami a pénzhaszná
lati módoktól az időfelhasználásig sokfajta értelemben hatott a kortárs gazdaság
szociológiai kutatásokra. Ilyen a duális gazdaság, és ehhez kapcsolódóan a  belső 
munkaerőpiac és a foglalkozási piacok elhatárolása is.

Mindezek a  szempontok kortárs gazdasági elemzések során haszonnal alkal
mazhatók, és bizonyos pontokon az alábbiakban hasznosítani is kívánom őket. E 
tanulmányban azonban különösen egy, a sombarti-schumpeteri hagyományra tá
maszkodó különbségtételt hangsúlyoznék: azt, hogy részt vesz-e valaki a termelési 
tényezők piacain vagy sem, s ha igen, akkor milyen minőségében, vállalkozóként 
vagy munkavállalóként. Az ilyen megközelítés nem helyettesíti a közgazdasági 
elemzéseket, de a  társadalmi hatások és feltételek mérlegeléséhez alternatív tájéko
zódási pontokat kínálhat.

A napjainkban zajló intézményi változások egyik társadalmi hatása Magyaror
szágon abban áll, hogy az önálló egzisztenciateremtés elől elhárultak az akadályok, 
kialakult egy vállalkozói osztály, és ettől nem függetlenül kiformálódóban van egy 
tulajdonosi osztály is. A változások m ásik hatása a munkaerőpiac átalakulásának 
strukturális és intézményi feltételeiben ragadható meg. Abban, hogy módosult az 
aktív és inaktív népesség aránya, a m unkaerő szektorok és vállalati típusok szerinti 
megoszlása, továbbá, hogy intézményesült a munkanélküliség és ennek kapcsán 
kialakult egy tartósan munkanélküli réteg is. A gazdasági szereplők bizalma és 
elégedettsége, aspirációi és félelmei jórészt ezekkel a jelenségekkel hozhatók össze
függésbe.

Az alábbiakban először a vállalkozói osztály rekrutációjával és összetételével 
foglalkozó kutatásokról adok áttekintést, kitérve a vállalkozói magatartásminták és 
a vállalkozói hajlandóság kérdésére. Ugyancsak érintem a tulajdonosi osztály és a 
gazdasági elit összetételére vonatkozó kutatások néhány tapasztalatát.

A második részben a munkaerőpiaci változások néhány kérdését tárgyalom, ki
térek a dualizáció, a  tartós munkanélküliség és a munkanélküliséggel kapcsolatos 
attitűdök alakulására is.

A tanulmány az OTKA és az MTA támogatásával készült.
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Kisvállalkozók, nagyvállalkozók, gazdasági elitek

Önfoglalkoztatók, kisvállalkozók

A  vállalkozói osztály kialakulása a nyolcvanas évek végén kedvező gazdaságideo
lógia és intézményi feltételek mellett vett lendületet, és a kilencvenes évek derekán 
a statisztika már egymilliót is meghaladóra becsülte az osztály terjedelmét. A kuta
tások arra figyelmeztettek, hogy a jelenség számos vonása illuzórikus, másrészt a 
növekedésnek összetett okai vannak.

Ami az illuzórikus vonásokat illeti, a kilencvenes évek elején a vizsgálatok azt 
m utatták, hogy a regisztrált vállalkozások nem elhanyagolható része (1993-ban 
m integy ötödé) nem működött, fantomcég volt (Czakó et al. 1994). Részben e ta
pasztalatok hatására került be a statisztikai nyilvántartásba a regisztrált és a műkö
dő vállalkozások közti distinkció. Ez utóbbi megkülönböztetés szerint 1997 január
jában  ténylegesen mintegy 700 ezer vállalkozás működött, szemben a bejegyzett 
egymillióval, tehát időközben nem csupán a valóságos cégek száma, hanem a fan
tomcégek aránya is nőtt. Az pusztán a koncentráció mértékére utal, hogy ennek a 
700 ezer cégnek a döntő többsége, 97 százaléka tíz főnél kevesebbet foglalkoztatott, 
és egy ezreléknél alig több, összesen mintegy 900 olyan cég volt, amelyikben a 
foglalkoztatottak létszáma meghaladta a háromszáz főt (SHK, 1997). Mindez a 
szakemberek körében felvetette a „túl sok-túl kicsi” dilemmáját (Gábor R. 1994). 
Legalább ennyire fontos megemlíteni, hogy a magánszektor csaknem háromnegye
de egyéni vállalkozókból áll, s a vállalkozóknak csupán kétharmada főállású.

M iért fontos ez? Bizonyára hiba lenne statisztikai és jogi kategóriákból arra a 
szubsztantív következtetésre jutni, hogy a racionális-kalkulatív magatartás a vál
lalkozói osztálynak csupán bizonyos töredékére (éspedig csak egyes vállalkozási 
formákhoz kötött részére) jellemző. Az azonban tény, hogy a vállalkozói osztály 
motívumait és magatartásmintáit tekintve belsőleg tagolt, és e tagoltság nem füg
getlen attól, hogy a vállalkozás és a háztartás mennyire vált szét. Lényeges különb
ség van abban, hogy valaki munkaalkalmat keres-e, vagy magát a vállalkozást te
k in ti célnak, hogy a háztartás jövedelmét kívánja-e biztosítani, illetve kiegészíteni, 
vagy nyereségét döntően a  vállalkozásba kívánja fektetni. Mindez kétségkívül való
színűbb a több alkalmazottal dolgozó társas vállalkozások, mint az esetleg alkalma
zott nélküli egyéni vállalkozók esetében. Az utóbbiakról azonban mégsem jelenthet
jü k  ki pusztán formai kritériumok alapján, hogy nem vállalkozók. Ha ugyanis így 
já rn án k  el, a vállalkozástörténet tanúsága szerint könnyen abba a paradox helyzetbe 
kerülhetnénk, hogy számos kiemelkedő presztízsű vállalkozót kellene kirekeszte- 
nünk, éspedig éppen karrierjük korai szakaszában. Tehát akkor, amikor innovatív 
tevékenységbe kezdtek, s a termelési tényezők új kombinációit realizálták, ami még 
a  szó szigorúan leszűkítő -  és a szakirodalom által nem egyértelműen osztott - ,  
schumpeteri értelmezésében is a vállalkozó sajátossága (Abell 1996).

A  kutatások alapján annyi bizonyos a, hogy a vállalkozók mintegy harmadának 
nincs tartaléka, és a tartalékokkal rendelkező vállalkozók valamivel több mint fele 
a vállalkozást, másik fele pedig a háztartást részesítené előnyben a nyereség fel- 
használása során. Az előbbiek közt valóban felülreprezentáltak a nagyobb létszámú
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társas vállalkozások tulajdonosai, de köztük is vannak a  háztartást előnyben ré- 
szesítők. Ez utóbbiak közt a mellékállásban vállalkozók, vagy (a főfoglalkozásúak 
közül) a viszonylag korai alapítású egyszemélyes kiskereskedő-szállító cégek tu
lajdonosai felülreprezentáltak. A mellékállású, viszonylag fiatal nők esetében az 
ügynöki m unka inkább jövedelemkiegészítést nyújtott, m íg a főfoglalkozású, kö
zépkorú férfiak esetében a megélhetés fő forrását jelentette a  vállalkozás. A profil- 
bővítés, a piaci teijeszkedés és a létszámnövekedés szempontjait együttesen figye
lembe véve az 1993 és 1996 között működő vállalkozások több mint negyede bővült 
valamilyen formában (Vajda 1997). Saját elmondásuk szerint 1996-ban a vállalko
zóknak mintegy negyede keresett kizárólag munkát, megélhetést a vállalkozásban, 
további mintegy hatoduk csak jövedelemkiegészítést (MVA 1997). Ezzel szemben 
mintegy kétötödük látott lehetőséget a beruházásra, és további ötödük a társadalmi 
presztízs növekedésére. Akik a beruházás lehetőségével számoltak, nagyobbrészt a 
főfoglalkozásúakból, a nagyobb piackörzetre szállítókból kerültek ki. Mindezeket 
figyelembe véve azt mondhatjuk, hogy a vállalkozói osztálynak mintegy 40-45 
százalékát jellem zi a szó szoros értelmében vett vállalkozásorientált, kalkulatív 
magatartás. Ők azok, akik visszaforgatnák a nyereséget a vállalkozásba és akik új 
piacokat kutatnának fel. A kisvállalkozók jelentős része nem kívánja növelni vál
lalkozása méretét. A nyereség visszaforgatása azonban nem szükségképpen azonos 
a növekedéssel. Jelentheti tartalékok képzését, célozhatja a  készletek feltöltését, a 
minőség javítását, a biztos alapok megteremtését, anélkül, hogy a forgalom és a 
létszám szembeötlően bővülne (Laky 1997a.).

Többségében a  vállalkozók másik része is racionálisan kalkulál, de kalkulációja 
másfajta, szükségletorientált. Elsődlegesen a háztartási jövedelmek előteremtésében 
vagy kiegészítésében, a munkaalkalom és megélhetés biztosításában érdekelt, ezért 
nem kockáztat, nem invesztál, nem kutat fel új lehetőségeket, inkább mintakövető, 
kevésébé mintakijelölő szerepet játszik. Amiatt azonban, hogy esetükben a vállal
kozás nem öncél, hanem a megélhetés eszköze, nem kell megfosztani őket vállal
kozói státusuktól. Végső soron a jövedelemmaximalizálásban érdekelt, szükséglet
kielégítésre orientált vállalkozó is nyereség realizálása révén éri el célját, stratégiá
ja  ezért inkább a nyereség felhasználása tekintetében tér el a vállalkozásorientált 
típustól. Az első generációk esetében az sem ritka, hogy a vállalkozás nem válik 
egész életre szóló hivatássá. A vállalkozó azonban vállalkozó marad mindaddig, 
amíg a termelési tényezőket önállóan kombináló gazdasági aktorként működik, 
tehát nem alkalmazott. Ez a vízválasztó, és ehhez képest a gazdasági formák és 
gazdasági motívumok inkább a vállalkozók típusairól informálnak Egyáltalán nem  
lényegtelen, hogy a háztartás- és vállalkozásorientáció, a társas és egyéni vállalko
zások milyen kombinációi vannak jelen a gazdaságban, de ezek a gazdasági dina
mika és nem a gazdasági szereplők státusa szempontjából fontos tényezők.

Külön em lítést érdemel a bújtatott alkalmazotti státusok tömeges elterjedése. 
Azoknak a kvázi-vállalkozóknak a megjelenéséről van szó, akiket korábbi m unka
helyeik adó- és járadékminimalizálási okokból kényszerítettek a vállalkozói igazol
vány kiváltására. Szép számmal vannak közöttük a tudomány és a média területén 
dolgozó értelmiségiek, akiknek életformája inkább a szabadúszókéhoz áll közel, és 
mentalitásukban csupán az autonómiára törekvés közös a vállalkozókéval. Ők való
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jában  nem vállalkozók, hanem bújtatott alkalmazottak vagy szabadfoglalkozásúak. 
Nem  hoznak döntéseket a  piaci partnerekre, vállalkozásuk profiljára vonatkozóan, 
nem  kombinálják a termelési tényezőket. Autonómiára törekvésük jórészt munká
ju k  tartalmára, a munkafolyamat fölötti kontrollra és végső soron speciális szaktu
dásuk eladására korlátozódik. A gond ezzel elsősorban nem ez, hanem  az, hogy a 
vállalkozás épp a közvélemény-formáló értelmiség napi élettapasztalatában válik az 
adókijátszás és az ügyeskedés szinonimájává. Amíg a nagy napilapok és intézetek 
form álisan bedolgozó vállalkozóként foglalkoztatják alkalmazottaikat, addig az 
építési vállalkozók is inkább gondolják úgy, hogy valójában bejelentést nem 
igénylő baráti kalákában dolgoznak a napszámért elszegődött segédmunkással, 
akinek 1995-ben maximum 1400 forintot fizettek (Galasi-Kertesi 1996).

A  magyar vállalkozók több mint felének a kilencvenes évek derekán nincs 
önálló irodája, háztartásuk és vállalkozásuk ily módon sem válik szét. Vállalkozá
saik finanszírozása során nagyobb arányban támaszkodnak baráti, rokoni kölcsö
nökre, mint bankhitelekre. Maguk a vállalkozás fejlesztése szempontjából legfonto
sabbnak a kapcsolatrendszer kibővítését, illetve a kapacitásbővítést és a tőkebevo
nást tartják. A kisvállalkozások mintegy fele kapacitásait csak fele részben, vagy 
annál rosszabb arányban tudja kihasználni, a m ásik hányada csak egy kisebb körze
tet vagy egy kis települést lát el.

Mindebből az következik, hogy a versenyképesség növelését és az egzisztenciális 
kockázattal járó vállalkozói működés stabilitását szolgáló intézményi feltételek 
megteremtése pozitív munkaerőpiaci és gazdaságélénkítő hatással járhat. Jelentő
sége lehet továbbá azoknak a programoknak, amelyek az interregionális kooperá
ciót szolgálják és hozzájárulnak a vállalkozói kultúra elterjedéséhez.

A vállalkozók esetében tehát azt tapasztaltuk, hogy jelentős részük a háztartással 
szimbiózisban, a családi erőforrások bevonásával működik, a háztartások egészében 
pedig az idővel való gazdálkodás módosulását. A kilencvenes években a  nyolcvanas 
évek második feléhez képest csökkent a kötött idő, ezen belül különösen a főfoglal
kozású munkára fordított idő mind a férfiak, m ind pedig a nők esetében. A kötött 
időn belül a háztartásra és a  mezőgazdasági jövedelemkiegészítő m unkára fordított 
idő valamelyest nőtt, a nem mezőgazdasági jövedelemkiegészítő tevékenységre 
szánt idő ellenben csökkent. Más vizsgálati eredmények ugyanakkor arra utalnak, 
hogy az eladásra termelő háztartások aránya csökkent az évtized során, miközben a 
csak saját fogyasztásra termelő háztartások aránya nem változott (Spéder 1997). 
M ivel itt elsősorban mezőgazdasági jellegű kistermelésről van szó, az utóbbi adatok 
ellentmondani látszanak az időmérlegből nyert információknak. Amennyiben 
m indkét információ pontos, úgy az ilyen típusú jövedelmekiegészítő tevékenység 
koncentrációjának tanúi vagyunk. Kevesebb háztartás nagyobb volumenben foglal
kozhat mezőgazdasági jellegű kistermeléssel, és ez vélhetőleg a rétegspecifikus 
jegyek felerősödésével jár.
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Vállalkozói sikerek és kudarcok

A nyereséges vállalkozás sikeres. Ez a kézenfekvő megállapítás igaz és orientáló 
jellegű, de a fordítottja csak korlátozottan érvényes az olyan közegben, amelyben a 
vállalkozók nagyobb része nem nyereség-, hanem jövedelemmaximalizálásban ér
dekelt. Igaz ugyan, hogy a jövedelemmaximalizáláshoz a vállalkozók esetében a nyere
ség realizálása révén vezet az út, a célok azonban eltérnek a nyereség felhasználása és a 
jövedelmek költségként való feltüntetése tekintetében.

Falusi vállalkozók körében végzett esettanulmányok tapasztalatai szerint sikeres 
az a vállalkozó aki fenntartja az üzletét és gondoskodik a családjáról (Tóth L. 
1997). Minél látványosabban gyarapodik, annál sikeresebb, de a  környezet szemé
ben ezt a gyarapodást inkább az emeletes ház, semmint a célgép jeleníti meg. Az 
erős kötések erőforrásaira épülő, „összebarkácsolt vállalkozások” fennmaradása 
nagymértékben e környezet értékrendjétől függ (Kuczi 1997).

A kudarcokat ebben a közegben nem pusztán és nem is elsődlegesen gazdasági 
terminusokban értelmezik. Lehet veszíteni egy-egy üzleten, lehet csalódni a partne
rekben, lehet anyagi gondokkal küzdeni, de a társadalmi környezet értékítélete 
szerint ez nem azonos a kudarccal. Ha a kudarcok felől érdeklődünk, a társadalmi 
környezet elsősorban azt jelöli meg, aki iszákossá válik, megrokkan, tehát aki tár
sadalmilag marginalizálódik, és emiatt esetleg a vállalkozására sem tud gondot 
fordítani.

A sikerekkel kapcsolatos ambivalenciát tükrözi annak a városi vállalkozónak az 
esete is, akit mint különösen sikeres üzletembert ajánlott figyelmünkbe a helyi po
litikai élet egyik reprezentánsa. Az interjú során kiderült, hogy az egy termékre 
alapozott vállalkozás éppen csődbe ment, mert egy üzletlánc terjeszkedése miatt a 
vállalkozó elveszítette a piacait. Korábban valóban sikeres volt, és ezzel együtt -  
képzettsége, beállítottsága folytán -  fontos szerepet töltött be a helyi vállalkozói 
érdekvédelmi szervezetekben. Ez a közéleti szerepköre azután is fennmaradt, hogy 
a saját vállalkozása kicsúszott a lába alól, és mindez láthatóan nem befolyásolta a 
társadalmi környezet értékítéletét a sikerek és kudarcok tekintetében. A kapcsolat- 
háló, a helyismeret és a tapasztalati úton felhalmozott tudás a gyorsan változó gaz
dasági környezetben is fontos tájékozódási pontnak bizonyulhat (Swaan 1994).

A sikerek megítélésében maguk a vállalkozók és vállalati vezetők sem egyönte
tűek. Arra, a vállalati panelvizsgálat (Balázs 1996) 1993-as hullámában feltett kér
désre válaszolva, hogy miben mérik a sikert, nagyjából egyharmad-egyharmad 
arányban a nyereséget, a likviditás megőrzését és a növekedést említették legfonto
sabb szempontként. Azok tekintették önmagukat átlag fölött sikeresnek, akik a 
siker legfőbb vonását a  növekedéssel azonosították. Azok, akik pénzügyi terminu
sokban szemlélik a sikert, tehát azok, akik a nyereséget és azok is akik a likviditást 
jelölték meg a siker mércéjéül, egyaránt az átlagosnál kevésbé minősítették saját 
cégüket sikeresnek. Ám figyelmeztető jel az is, hogy a sikert a növekedéssel azo
nosítók -  bár többnyire sikeresnek tartják magukat -  az átlagnál ritkábban nyere
ségesek. A nyereség és a sikerről való gondolkodás közt tehát nincs erős kapcsolat.

Arra a kérdésre, hogy milyen vállalati magatartás számíthat napjainkban siker
re, a válaszadók háromnegyede a piackonform, korrekt magatartást említette első
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ként, míg egynegyedük az agresszív, ügyeskedő, inkorrekt magatartást látta üzleti
leg sikeresnek. Azok, akik  az ilyen értelemben nem piaci magatartást tartják ma
napság sikeresnek, többnyire a kisvállalkozók közül kerülnek ki, és vagy rossz ta
pasztalatokra tettek szert valamely üzletfelükkel, vagy maguk inkább a sikertelenek 
közé tartoztak.

A  vállalkozás fennmaradását, működtetését már önmagában a siker valamiféle 
jeleként értékelik a társadalm i környezet és a vállalkozók. Ezzel szemben a vállal
kozás megszűnése -  könnyen belátható -  nem szükségképpen azonos a bukással. 
1993 és 1996 közötti követéses vizsgálatunk tanúsága szerint a vállalkozások egy- 
harm ada szűnt meg a  jelzett időszakban. Ezek egy része azonban átalakulás, más 
része nyugdíjba vonulás m iatt következett be, s többségében nem já rt anyagi veszte
ségekkel. A megszűnések kevesebb mint háromnegyede tekinthető bukásnak a ku
tatási tapasztalatok szerint.

Mindazonáltal a vállalkozások működésének és megszűnésének megvannak a 
szociológiai sajátszerűségei, és ezek olykor ellentmondanak a köztudatban elterjedt 
képnek. Azok a kényszervállalkozások, amelyeket egy piaci ötlet realizálására 
hoztak létre, életképesebbnek bizonyultak.

Kényszervállalkozók azok, akiknek megszűnt a munkahelye, és azok is, akik 
azért kezdtek vállalkozásba, mert féltek attól, hogy munkahelyük, munkakörük 
megszűnik. Az ilyen előre menekülőknek több mint háromnegyede fenn is tartotta 
vállalkozását 1993 és 1996 között, hiszen egyrészt a megélhetésük függött tőle, 
másrészt gyakrabban invesztáltak is a vállalkozásba. A piaci lehetőségekben bízók
nak csupán kevesebb m int 60 százaléka maradt talpon, közülük azonban jóval ki
sebb arányban vállaltak valódi egzisztenciális kockázatot. Ezek zömükben ugyanis 
még nem szakadtak el az alkalmazotti léttől, hanem mellékállású vállalkozók vol
tak, akik ki akartak próbálni valamilyen kedvező ajánlatot, és időben feladták, mi
nimális veszteség mellett. Ebből adódik, hogy a társas vállalkozások több mint 
négyötöde és a főállású egyéni vállalkozók háromnegyede talpon maradt a jelzett 
időben, ezzel szemben a mellékállású vállalkozóknak csak alig több mint fele. A 
megszűnések gazdasági okait mérlegelve elsősorban a kis piackörzet és az ágazat
specifikus kapacitáskihasználatlanság tényezői tűnnek szembe. A kereskedők 
megmaradási esélyei kétszeresen rosszabbak voltak, mint a többi ágazatban tevé
kenykedőké. Maguk a  vállalkozók a gazdaságpolitikát, a túlzott adó- és társada
lombiztosítási kötelezettségeket, a piaci feltételeket jelölték meg a megszűnések 
leggyakoribb okaként.

A primordiális és társadalmi tényezők közül fontosabbnak bizonyult az anya, 
m int az apa foglalkozási státusa. Ha az anya eljárt dolgozni és nem háztartásbeli 
volt a  gyermekkori szocializáció időszakában, ez pozitív hatással volt a vállalkozás 
megmaradási esélyeire. Hasonlóan pozitív kapcsolatra utalt az is, ha valaki folya
matos és nem ugrásszerű karriert fűtött be.

A vállalkozói m agatartás oldaláról közelítve szembeötlő az az összefüggés, hogy 
azok, akik 1993-ban több időt invesztáltak a vállalkozásba (a vállalkozók átlagosan 
több mint tíz órát dolgoznak naponta), nagyobb eséllyel őrizték meg vállalkozásu
kat. A vállalkozók csaknem 90 százaléka szokott hajnalban és késő este is dolgoz
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ni, ezzel szemben azoknak, akik időközben megszüntették vállalkozásukat, csupán 
alig több mint fele nyilatkozott így.

Tetten érhető az önbeteljesítő prófécia hatása is: a megszűnt vállalkozások fele 
olyan volt, amelynek tulajdonosa 1993-ban önmagára nézve igaznak tartotta, hogy 
általában nincs szerencséje, ezzel szemben a működő vállalkozók háromnegyede el
utasította ezt az önképet.

Vállalkozói hajlandóság és vállalkozói attitűdök

A nyolcvanas évek végén a felnőtt népesség negyede nyilatkozott úgy, hogy szíve
sen lenne vállalkozó. Ez az arány -  jelentős hullámzást követően -  a kilencvenes 
évek második felében egyhetedére csökkent (Lengyel 1996).

A vállalkozói osztály kiválasztása szempontjából a vallási, ideológiai és etnikai 
háttér nem szignifikáns tényező. Ezzel szemben a kor, az iskolai végzettség, és az, 
hogy a vállalkozónak volt-e korábban vezetői tapasztalata, nagymértékben össze- 
függeni látszik a vállalkozói léttel. Az aktív népesség valamivel több mint negye
dének volt korábban valamiféle (csoportvezetői vagy magasabb beosztással járó) 
vezetői tapasztalata, ezzel szemben a vállalkozók mintegy felének. A vállalkozás 
szembeötlő mértékben ágazatspecifikus jelenség. Elsősorban a kereskedelem, a 
vendéglátás, a személyi szolgáltatások területén felülreprezentált a vállalkozók ará
nya az alkalmazottakéhoz képest. A vállalkozók osztályhelyzetüket és jövedelmi 
helyzetüket tekintve határozott önképpel rendelkeznek, több mint 50 százalékuk a 
felső jövedelmi ötödbe, és öthatoduk a középosztályba sorolja magát.

Mindez nagyjában-egészében igaz a potenciális vállalkozókra nézve is, tehát 
azokra, akik szívesen lennének vállalkozók. Az osztályidentitás szempontjából a 
vállalkozói lét erősebben differenciál, mint a vállalkozói hajlandóság. A potenciális 
vállalkozók esetében viszont az összefüggések a korral, valamint azzal, hogy vol
tak-e hullámhegyek-hullámvölgyek a pályafutásuk során, erősebbnek mutatkoz
nak, mint a tényleges vállalkozók körében. A potenciális vállalkozók négyötöde a 
45 év alatti korosztályból kerül ki. A felnőtt népesség csaknem kétharmada hul
lámvölgyektől mentesnek látta pályafutását, ezzel szemben a vállalkozók több mint 
fele úgy érezte, hogy voltak hullámhegyek-hullámvölgyek a karrierjében.

A szakmunkások és a szakképzetlen munkások közötti eltérések a vállalkozói 
hajlandóság tek in tetében-a kezdeti évek bizonytalanságai u tán -ta rtó san  nagyobb
nak bizonyultak, mint a szakmunkások és az értelmiségiek közötti különbségek.

A kilencvenes évek első felében az egyéni vállalkozók a felnőtt népességnél elé
gedetlenebbek voltak életesélyeik megítélésében szinte minden területen, különösen 
kilátásaikkal, jövedelmeikkel, életszínvonalukkal. E tekintetben a kilencvenes évek 
második felére változás történt, mivel a vállalkozók m ár elégedettebbek, mint az 
átlag.

Időközben a vállalkozók elégedetlensége csökkent, és a felnőtt népességé nem 
változott érdemben. A jelenség egyszerre mutatja a vállalkozók relatív helyzetének 
javulását, és azt is, hogy a vállalkozói osztály maga is rotálódik. Akik időközben 
megszüntették vállalkozásukat, az átlagnál jóval elégedetlenebbek.
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Kevéssé ismert tény, ezért itt utalnunk kell rá, hogy a vállalkozói osztály, csak
úgy, m int a felnőtt népesség zöme -  ha nem a deklarációk, hanem a  becsült és a 
méltányos jövedelmek felől közelítjük a kérdést -  a jövedelemkülönbségek mérsék
lését tartaná igazságosnak. Ez abból adódik, hogy a méltányosnak tartott jövedel
m eket minden reprezentatív foglalkozás esetében növelné, de az alacsonyabb jöve
delm ű foglalkozások esetében nagyobb arányú emelést tartana szükségesnek.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy elsősorban mire fordítanák a nyereséget, ha 
vállalkozásuk lenne, a kilencvenes évek elején a felnőtt népesség többsége a beru
házás alternatíváját választotta a fogyasztással szemben. Az ilyen válaszok aránya 
azonban a legtöbb társadalmi csoportban csökkent vagy stagnált az elmúlt években, 
ami áttételesen arra utal, hogy a vállalkozások felé terelő megélhetési motívum 
erősödött az évtized során.

A kimerültség, az anómiás, neurotikus tünetek legtöbbje valamelyest mérséklő
dött 1993 és 1997 között, m ind a felnőtt népesség, mind pedig a vállalkozók köré
ben. Azonban az a normahiányos állapotra utaló nézet, amely szerint „aki vinni 
akarja valamire, rákényszerül arra, hogy bizonyos szabályokat áthágjon” , amit már 
a kilencvenes évek első felében is osztott a népesség többsége, az évtized második 
felére még inkább elterjedtté vált. Ez a felfogás a vállalkozók körében még gyor
sabban terjedt, mint a felnőtt népesség egészében. Nem jelenti ez azt, hogy a vállal
kozók automatikusan m agukra vonatkoztatnák ezt a kijelentést, de valószínű, hogy 
a közállapotok ilyetén megjelenítése egyszersmind adaptációra is késztet és öniga
zolásul is szolgál. Egy valószínűségi modellel operáló empirikus vizsgálat arra a 
következtetésre jutott, hogy a vállalkozók mintegy negyede-fele tekinthető adóelke
rülőnek (Tóth-Semjén 1997).

Fontos adalék lehet emellett, hogy a vállalkozók kevésbé autoriter beállítottsá
gúak, m int a felnőtt népesség egésze. Nem azonosulnak azzal a képpel sem, hogy 
az emberek alapvetően két csoportra: erősekre és gyengékre oszthatók. A felnőtt 
népességnek több mint a fele azonosult ezzel a nézettel, a vállalkozók csaknem 
kétharm ada viszont elutasította.

Az elmúlt évek során változtak a vállalkozás személyes perspektíváját elutasítók 
motívumai. A nyolcvanas évek végén a szubjektív tényezők, a kockázatkerülő 
mentalitás, a készségek hiánya szerepelt kitüntetett okként, ezzel szemben a ki
lencvenes évek derekán m ár inkább az objektív körülményeket, a tőkehiányt, a 
m agas életkort jelölték meg kizáró tényezőként.

Nagyvállalkozók, tulajdonosok, gazdasági elitek

A vállalkozói osztály mellett, azzal részben átfedésben kiformálódóban van egy 
tulajdonosi osztály is. Amennyiben számításba vesszük mindazokat a tulajdonfor
mákat, amelyek járadék elsajátítására alkalmasak, a felnőtt népesség kevesebb mint 
ötödé, 18 százaléka tartozik ebbe az osztályba. E járadékszerzési formák közt tart
hatjuk számon nem csupán a termelőeszközöket, a részvényeket, a pénzt és a földet, 
hanem a bérbe adott ingatlant is. Az új tulajdonosi osztály terjedelme még ezzel a 
kiterjesztő meghatározással is szűknek mondható. Ezen belül az igazán nagy,
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egymilliárd forintot meghaladó vagyonok tulajdonosainak körét a szakértői becslé
sek csupán 50-200 főben jelölték meg (Lengyel-Tóth 1997).

A kulcsfontosságú gazdasági döntéseket hozó elit nem szükségképpen azonos a 
legnagyobb vagyonok birtokosaival. M indenkor empirikusan vizsgálandó kérdés, 
hogy a reprodukciós folyamatokat döntéseikkel érdemben befolyásolni képes in
tézményi vezetők (Higley-Pakulski 1997) mennyiben azonosak a tulajdonosokkal, 
illetve mennyiben állnak az utóbbiak ellenőrzése alatt, vagy a  tulajdon mennyiben 
diszperzálódik. A történeti gazdaságszociológiai kutatások éppen ez utóbbi folya
matra, a tulajdon szétaprózódására és elszemélytelenedésére mutattak rá, és a me
nedzserek, illetve a bankok szerepének növekedését regisztrálták. E kutatási ha
gyományok nyomán fogalmazta meg Szelényi Iván munkatársaival azt a koncep
ciót, amely szerint a posztszocialista átmenetgazdaság a menedzserek uralmával 
jellemezhető, mivel a tulajdon gyenge és nem látható, és nem  kizárt, hogy ez egy 
tartósan fennmaradó formáció (Szelényi et al. 1997). Az kétségtelen, hogy a k i
lencvenes évek első felében, a privatizációs folyamatok közepette a személyes tulaj
don hatása kevésbé volt látható, ezzel szemben a menedzserek relatív érdekérvé
nyesítő képessége növekedni látszott. Személyes döntési autonómiájukat maguk is 
többre értékelték a más elitszegmensekben tapasztaltnál. Ugyanakkor a többi elit
csoporttal összevetve a menedzserek kevésbé voltak privilegizált helyzetben, és a 
privatizációs folyamatok lezárultával várhatóan nő a tulajdon szerepe.

Az elemzések másik csoportja a bankok és bankárok centrális helyzetére vonat
kozó tétel különböző aspektusaira koncentrált (Szalai 1997; Várhegyi 1997; Cson- 
tos-K irály-László 1997). Kétségtelen, hogy a bankárok a  populista gazdaságideo
lógia egyik célpontjává váltak, és ebben jövedelmük és privilegizált helyzetük sze
repet játszott, a kutatási eredmények azonban azt mutatták, hogy a bankárok domi
náns helyzete és a bankok intézményi hálózatban betöltött centrális helyzete nem 
igazolható (Vedres 1997; Lengyel-Bartha 1997).

A gazdasági elit összetételével kapcsolatos viták és kutatási eredmények további 
kérdése az volt, hogy mekkora a realitása a korábbi politikai hatalom gazdasági 
hatalommá konvertálásának, a redisztributív elit piaci elitté való átalakulásának. 
Vezetőkre és középvállalkozókra vonatkozó vizsgálati eredmények alapján a kuta
tók egy része azt a véleményt fogalmazta meg, hogy a tiszta politikai attribútumok 
konvertálásának kicsi volt az esélye (Kolosi-Sági). Ugyanakkor mások (Róna-Tas- 
Böröcz 1997; Csite-Kovách 1997) a redisztributív elit nagyobb arányú kontinuitá
sát hangsúlyozták.

A jelenség azzal az ellentmondással jellemezhető, hogy a gazdasági elit személyi 
összetétele radikálisan módosult, társadalmi arculata azonban nem változott ilyen 
számottevően. A gazdasági elit fluktuációja már a nyolcvanas évek második felében 
felgyorsult, és e gyors cserélődési ütem a  kilencvenes évek első felében is fennma
radt: az 1993-as gazdasági elit négyötöde 1990 után került pozícióba, és jórészt 
megfiatalodott. Ugyanakkor az új gazdasági elit számottevő része hasonló karriert 
futott be m int elődei, és felerészben volt párttagokból állt. (A  párttagok aránya a 
nyolcvanas években négyötödös volt ebben a körben.) Az átlagosnál kisebb mobili
tást mutató vállalati szegmens esetében változatlanul különösen fontos szerep jutott 
a kiválasztásban a lojalitásnak és a helyismeretnek. A személyi és korösszetételében
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gyökeresen átalakult gazdasági elit tagjainak vezetői szocializációja ugyanis jelen
tős részben még a kései tervgazdaságra esett.

M u n k a v á lla ló k , d u á lis  g a z d a sá g , m u n k an élk ü liség

A duális gazdaság átalakulása

A  duális gazdaság fogalm ának a szakirodalomban különböző időpontokban eltérő 
jelentéstartalma volt. Amennyire pontosan megállapítható, eredeti értelmében a 
tradicionális parasztgazdaságok és a modern ipari-szolgáltató alakulatok viszony- 
rendszerét volt hivatva leírni a harmadik világbeli nemzetgazdaságok eseteire al
kalmazva (Wertheim 1968).

A másik értelmezés szerint a formális-informális gazdaság dichotómiáját jelenti, 
am i közelebb áll a nálunk is meghonosodott első- és második gazdaság közti dis
tinkcióhoz. Ezt az értelmezést fejti ki Claus Qffe is a munkaerőpiac várható válto
zásairól írott tanulmányában, amelyben különbséget tesz a  társadalom 
dualizációjának spontán folyamatai és a politikai programon alapuló duális gazda
ság modelljei között (Offe 1987).

Végül a szerzők egy része (Hodson-Kaufman 1982; Averitt 1968) úgy érvel, 
hogy az alapvető különbség a befolyásos nagyvállalatok és a kisvállalkozások kö
zött van. A kiépült bürokratikus hierarchiákkal, vertikálisan integrált termelési 
folyamatokkal rendelkező nagyvállalatok a  nyersanyagtermelő és elosztó cégek 
feletti tulajdon és ellenőrzés biztosítása révén iparágakon, régiókon és nemzeti ke
reteken átnyúló diverzifikációval, progresszív technológiák alkalmazásával jelle
mezhetők. Ezzel szemben tehát a másik gazdaságot az egyének vagy családok által 
dominált kisvállalatok jelenítik  meg, amelyek korlátozott piacra szállítanak, terme
lési és marketing stratégiájuk nem éri el a centrumbeliekét.

Mindezt a szakirodalom összekapcsolja azzal a kérdésfeltevéssel, amelyik a duá
lis munkaerőpiac létére vonatkozik (Doeringer-Piore 1971). Az elsődleges és má
sodlagos munkaerőpiac közti alapvető különbséget abban vélik megragadni és a 
duális gazdasághoz kapcsolni, hogy a nagyvállalatoknak van belső munkaerőpiaca, 
a  kicsik ezzel szemben csak a foglalkozási munkaerőpiaccal állnak kapcsolatban. 
Az új gazdaságszociológiai irodalomban az is vitatott kérdéssé vált, hogy a gazda
sági recesszió és a leépítések miként érintik a belső munkaerőpiacokat, és az in
tézmény iránti lojalitás leértékelődésével járnak-e (Hirsh 1993).

E  kérdések értelemszerűen számunkra is relevánsak (Gábor R. 1997). Nem csu
pán a recesszió és a leépítések, hanem az állami tulajdonú nagyvállalatok piacvesz
tése és a munkanélküliség megjelenése, továbbá a másik oldalról a privatizáció és a 
kisvállalkozói szektor kiépülésé is a gazdaság dualizációjának irányába ható ténye
zők. Korábban az első és a második gazdaság intézményes elkülönülése (Sik 1995) 
azzal társult, hogy a szereplők nem jelentéktelen része személyében mindkét gaz
daságban érintett volt, most viszont a szerepek a személyekben szétválnak, a két 
gazdaság pedig nem az állami kontroll, illetve a legalitás mentén határolódik el.
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A belső munkaerőpiac a nagyvállalatok esetében egyfajta védekezés a foglalko
zási piacok kihívásaival szemben, nagyobb jövedelem, előrejutási esélyek, nagyobb 
autonómia biztosítása révén (Galasi 1982). Azt is mondhatjuk, hogy a nagyvállalat 
a belső munkaerőpiac kiépítése, a kisvállalkozás pedig a családi munka bevonása 
révén védekezik a kipróbálatlan munkaerő alkalmazásának kockázatával szemben, 
így biztosítja a  munkatársak lojalitását a  maga számára. Veszített volna a lojalitás a 
jelentőségéből? Ez a nagyvállalatok esetében nem zárható ki, hiszen a  tulajdonos- 
váltások, a szétválások és a piacok átrendeződése átalakították az erőteret és új vi
szonyítási pontokat jelöltek ki. Mindezek mellett pedig a lojalitás szerkezeti módo
sulását is tapasztaljuk. A kései tervgazdaságban a közéleti és szervezeti lojalitás 
elemei domináltak, az átmenetgazdaság feltételei között a személyi lojalitás szem
pontjai kerültek előtérbe. A leépítések és a privatizáció a  munkaerő egy részét al
kalmazottként vagy vállalkozóként a  kisvállalkozásba tereli, és ez elbizonytalanít
hatja a belső munkaerőpiacokat.

Kérdés, mi történt a belső munkaerőpiacokkal, felszámolódtak-e vagy fennma
radtak, milyennek látják az alkalmazottak az állásbiztonság garanciáit, a jövedelmi 
és az előrejutási esélyeket? A külföldi cégek érdekeltek-e a belső munakerőpiacok 
megteremtésében vagy ellenkezőleg, a  zárt technológiák és az ezekkel járó  zsákut
cás betanított munkakörök tömeges elteijedését preferálják? Ezen a ponton egy, a 
Tárki által 1997 tavaszán készített 1500 fős reprezentatív felvétel adataira támasz
kodunk (Tárki, Omnibusz 1997/III). A felmérésből kitűnik, hogy a munkahelyen 
belüli előrejutási esélyek elsősorban nem a tulajdonformától, hanem az intézmény 
méretétől és a foglalkozástól függenek.

A foglalkoztatottak ötödé nyilatkozott úgy, hogy a munkahelyén vannak előreju
tási esélyei, és ez inkább jellemezte a fiatalokat, m int az idősebbeket. A 300 főnél 
többet foglalkoztató intézményekben az előrejutási esélyekkel rendelkezők aránya 
29 százalékos volt, ami kétszeresen haladta meg a kisvállalati alkalmazottak előre
jutási lehetőségeit. A beosztást tekintve elsősorban a vezetők, különösen a középve
zetők jellemzője a belső előrejutási esély, mellettük az értelmiségiek látnak átlag 
felett ilyen lehetőséget.

Mindez értelemszerűen összefüggésben áll az iskolai végzettséggel, azzal, hogy 
az illető volt-e korábban vezető, milyen esélyekkel tudna elhelyezkedni a külső 
munkaerőpiacon, és azzal is, hogy milyen osztályidentitása van.

A szolgáltatási szektor egyes területei egymástól gyökeresen eltérő lehetőségeket 
kínálnak a  munkahelyen belüli előrejutásra. A pénzügyi intézményeknél dolgozók 
kétötöde lát m aga előtt előrelépési lehetőséget az intézményen belül, míg a szemé
lyi szolgáltatásokat nyújtóknál ez az arány csupán egytizede.

A hazai és a vegyes (részben hazai, részben külföldi) tulajdonban lévő cégek al
kalmazottai egyaránt átlagosnak látják a belső előrejutás lehetőségét -  és ők teszik 
ki a munkaerő döntő többségét ám a tisztán külföldi tulajdonú cégek alkalmazot
tainak egyharmada nyilatkozott úgy, hogy van előrejutási lehetősége a cégen belül. 
A kis arányok miatt azonban ez a tény óvatosan kezelendő, és számításba kell 
venni azt, hogy az ilyen cégek alkalmazottai közt magasan felülreprezentáltak a 
szakértelmiségiek.
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Azok körében, akik előrejutási lehetőséget láttak maguk előtt az átlagjövedelmet 
m eghaladó keresettel rendelkezők aránya kétharmados volt. Hasonlóképpen szoros 
összefüggés mutatkozott az előrelépés és az éves jutalom  között.

A foglalkoztatottak fele tartotta kizártnak, hogy elveszíthesse állását, és körük
ben az előrejutási esélyekkel rendelkezők aránya átlag feletti volt, egynegyed körül 
mozgott. Az alkalmazottaknak csaknem fele érezte úgy, hogy nem találna könnyen 
m unkát, ha elbocsátanák, ám az ilyenek aránya a belső munkaerőpiaci előrejutás
ban bízók közt csak egynegyedes volt.

A  társadalmi háttér tényezői közül említést érdemel, hogy jóval átlag fölött bíz
nak munkahelyen belüli előmenetelükben azok, akiknek a szülei, nagyszülei közt 
vállalkozók voltak. M ég fontosabb, mint láttuk, az iskolai végzettség szerepe ebben 
a  vonatkozásban. A részletesebb bontásokat vizsgálva arra is fény derül, hogy nem 
egyszerűen a diplomás lét társul az előmenetel esélyek képzetével, hanem ezen be
lül is különösen a főiskolai diplomának van ilyen hozadéka. Az egyetemi végzett
ségűek kevesebb mint negyede, a főiskolai végzettségűek több mint harm ada lát 
m aga előtt karrierlehetőséget cégen belül.

A  belső munkaerőpiaci esélyekben bízók közt felülreprezentáltak az olyanok, 
akiknek voltak korábban második gazdaságbeli lehetőségeik, s az olyanok is, akik 
valam ikor pályafutásuk során vezetői tapasztalatot szereztek, illetve beleszólhattak 
munkahelyi döntésekbe. Mindhárom csoport egyenként a kérdezettek valamivel 
több m int negyedét teszi ki, ám a belső munkaerőpiaci lehetőséggel rendelkezők
nek több mint harmadát, illetve -  az utóbbi kettő -  több mint kétötödét. Az 
osztályidentifikáció tekintetében egyértelműen a  középosztálybeliek azok, akik 
átlag  fölött bíznak a munkahelyen belüli előrejutásban. A népesség több mint fele 
érezte magát a középosztályba tartozónak, a belső előrejutásban bízóknak pedig 
m integy háromnegyede.

Ezen belül értelmiségiként, kisebb részt vezetőként és adminisztratív alkalma
zottként azonosította m agát összességében az aktív népesség mintegy negyede, ám 
a belső előrejutást remélők több mint kétötöde került ki közülük. Meg kell jegyez
nünk, hogy a vezetők többsége az értelmiségi kategóriába sorolta magát.

Az intézményen belüli előrejutási esélyek értelemszerűen túlnyomórészt a na
gyobb létszámú munkahelyek alkalmazottait jellemezték. Hasonló a helyzet azon
ban a  jövedelmek mértékét és az állásbiztonság szubjektív érzetét tekintve is. Az 50 
főnél kevesebbet foglalkoztató cégek alkalmazottainak több mint fele keres az át
lagjövedelem alatt, a 300-nál többet foglalkoztató intézmények alkalmazottainak 
viszontcsak egyharmada. A kisvállalati alkalmazottak ötödé és a középvállalati 
alkalmazottak negyede, a  nagyvállalati alkalmazottaknak pedig az egyhatoda 
érezte úgy, hogy tartania kell állása elvesztésétől.

Ezzel szemben a munkafolyamat feletti kontroll, a  munkaidő szabadabb beosztá
sa, az önálló döntések tekintetében egyértelműen a kisvállalatok vannak előnyben. 
Kérdés, hogy ez azért van-e így, mert, mert közöttük vannak az önfoglalkoztatók 
is, vagy pedig azért, m ert a kis cégeken belüli munkaszervezés szükségessé teszi a 
rugalmasabb munkaszervezést és a nagyobb fokú autonómiát az alkalmazottak kö
rében is.
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Ha csak a kis- és nagyvállalatok alkalmazottainak lehetőségeit vesszük szem
ügyre, tehát kihagyjuk a túlnyomórészt kis szervezetekben dolgozó önállókat, az 
előrejutási esélyek, a  munkanélküliségtől való félelem és a  jövedelmek tekintetében 
a különbség fennmarad.

A nagy szervezetek alkalmazottai hozzávetőleg egyhatoddal magasabb bért kap
nak, mint a kis szervezetekben dolgozók, kevesebben félnek állásuk elvesztésétől, 
és mind a belső, m ind pedig a foglalkozási részpiacon nagyobb esélyt látnak a ked
vezőbb elhelyezkedésre. A döntési autonómia vonatkozásában azonban a kis szer
vezetek előnye eltűnik, csupán a munkaidő rugalmasabb kezelése tekintetében 
mutatkozik némi -  statisztikailag nem szignifikáns -  előny a kis szervezetek al
kalmazottai javára.

A munkavállalók mintegy ötödé érzi úgy, hogy lenne esélye kedvezőbb munka
körbe kerülni más munkahelyen. Köztük felülreprezentáltak a pénzügyi intézmé
nyeknél és a egyéb szolgáltatási ágazatban, valamint a kereskedelemben és az épí
tőiparban dolgozók. Felülreprezentáltak továbbá a magánvállalatok és a nagyválla
latok alkalmazottai, a vezetők, az értelmiségiek és az adminisztratív alkalmazottak. 
Iskolai végzettségüket tekintve nem csupán a diplomások, hanem a középfokú vég
zettségűek is átlag felett bíznak a foglalkozási részpiacon való jobb elhelyezkedés
ben. Hangsúlyozni kell azonban, hogy mind a belső munkaerőpiacon, mind pedig a 
foglalkozási részpiacon előrejutási esélyt látók aránya igen kicsi, egyötödös, a több
ség sem az intézményen belül, sem pedig azon kívül nem lát m aga előtt kedvezőbb 
munkaalkalomra lehetőséget. Az adatok továbbá azt mutatják, hogy a kedvezőbb 
munkaalkalom perspektívája specifikus készségekhez, képzettséghez és társadalmi 
adottságokhoz kötődik. A belső munkaerőpiaci és a foglalkozási részpiaci előreju
tási esélyek pedig -  kisebb eltérésektől eltekintve -  lényegében ugyanazokat a tár
sadalmi csoportokat jellemzik. Nem jelenti ez azt, hogy bizonyos fizikai foglalko
zások között ne lehetnének lényeges különbségek a részpiacokon való esélyek te
kintetében, csupán azt jelenti, hogy a nagy társadalmi csoportok szintjén a munka
erőpiac mindkét szegmense a vezetőknek, értelmiségieknek és fehérgallérosoknak 
kínál a meglévőnél kedvezőbb perspektívát a résztvevők saját megítélése szerint.

Munkaerőpiac, munkanélküliek és potenciális munkanélküliek

Ha az ágazati struktúra szempontjából az ötvenes évek az iparosítás jegyében telt, 
akkor a kilencvenes éveket a szolgáltatási szektor túlsúlyra jutásának évtizedeként 
kell számon tartanunk. Ez a komplex, nagy költségvetési szervezeteket és önfoglal
koztatókat egyaránt magába foglaló szektor az évtized derekán már másfélszeresét 
foglalkoztatja annak, mint amit az ipar és a mezőgazdaság együttvéve. A szolgálta
tási szektor aránya persze párhuzamosan nőtt az iparral az eltelt évtizedekben, és ez 
az expanziós lendület akkor sem szűnt meg, amikor az ipari foglalkoztatás aránya a 
nyolcvanas években visszaesett.

A tulajdoni szerkezet tekintetében az világlik ki, hogy a kilencvenes évek dere
kán Magyarországon -  hasonlóan a lengyel struktúrához -  a magáncégek foglal
koztatták a munkaerő 60 százalékát és állították elő a GDP több mint felét. A többi 
kelet-európai országban a megfelelő arányok ennél lényegesen kisebbek voltak. A
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foglalkoztatottak arányát tekintve a magyar fejlemények ekkor a magánszféra túl
súlyát mindhárom szektorban jelezték. Ez különösen az iparvállalatok tulajdonvi
szonyait tekintve tért el a  környező országokban tapasztalt arányoktól.

A kilencvenes évek ugyanakkor a munkanélküliség megjelenésének és -  ami ez
zel nem  azonos -  az inaktív népesség túlsúlyra jutásának évtizede is a magyar gaz
daságban. A nyolcvanas évek elejétől fokozatosan csökkent a foglalkoztatottak ará
nya a  népesség egészében. (Hozzátehetjük: ha nem is ilyen arányban, de nőtt az 
inaktivitási ráta szűkebben a 15-74 éves korosztályon belül is.) Ennek a demográ
fiai jelenségnek nyilvánvaló következményei vannak a jóléti rendszerek, a közter
hek és a gazdasági várakozások szempontjából. A borúlátó lakossági helyzetértéke
lések egyik forrása valószínűsíthetően az, hogy a népesség csökkenő része járul 
hozzá az arányosan növekvő közterhekhez. A népesség ilyen aktivitási arányával 
azonban nem á lu n k  egyedül.

A  regisztrát munkanélküliek száma a kilencvenes évek első felében nagyjából 
megegyezett a reg isz trá t v á lák o zó k év á. 1992-ben mintegy 660 000-t tett ki, a 
gazdaságilag aktív népesség 13 százáékát. Azóta e tömeg csupán lassú csökkenést 
mutatott, de az évtized második felében m á  félm illióná kevesebbet tett ki, és
1997-ben a munkanélküliségi ráta 9 százalékos volt.

A férfiak körében a  munkanélküliségi ráta magasabb volt és magasabb is ma
radt, mint a nők között. Ez az első pillantásra meghökkentő jelenség elsősorban 
azzal függ össze, hogy a  nők nagyobb arányban szorulnak ki a munkaerőpiacról, 
nagyobb arányban v á n a k  inaktívvá mint a férfiak (Laky 1997ft).

Érdemes felidéznünk -  b á  az összefüggés kézenfekvő - ,  hogy a munkanélküliek 
lényegesen kisebb arányban tag já  szakszervezeteknek és más szakmai szerveze
teknek, mint azok, akik nem vesztették el á lásukat. A dolgozók ötödé jelezte, hogy 
tagja váam ely szakszervezetnek és egytizede más szakm á szervezetnek, a munka- 
nélküliek között csupán elvétve iá á u n k  ilyet. Ezt részben magyarázza a szakmai 
szervezetek érdekérvényesítési potenciája, másrészt éppen e testületek rekrutációs 
stratégiája, tá s a d á m i összetétele a magyarázat.

Különösen magas volt -  és b á  nagymértékben csökkent, a korcsoportok között 
vátozatlanul a legmagasabb maradt -  a munkanélküliségi ráta a fia táo k  körében. 
A páyakezdők munkanélküliségének nemzetközileg ismert jelensége mögött lát
nunk kell, hogy ez nem vezet tartós munkanélküliségre, és az aktív foglalkoztatás
politika, a képzési-átképzési programok e csoport esetében az á tlagosná  kedvezőb
ben ákám azhatók . A szocializációs minták szempontjából azonban a jelenségnek 
kitüntetett, tovagyűrűző hatása van.

Nem csupán a fiatalokra, hanem a munkanélküli ellátásból kikerülők egészére 
vonatkozóan igaz, hogy esélyeik a kilencvenes évek első feléhez képest átstrukturá
lódtak. Egy követéses v izsgáat tap a sz tá a tá  szerint (L ázá-d r. Székely 1996) az 
évtized első felében a  munkanélkülieknek csupán alig több mint negyede tudott 
elhelyezkedni a segély lejárta után, a többség vagy munkanéiküii maradt (ez jelle
mezte a csoport mintegy kétötödét), vagy -  mintegy harmaduk -  inaktívvá vált. 
1996-ban m á  a munkanélküliek több m int kétötöde helyezkedett el újra a segély 
lejárta után, mintegy negyedük v á t  inaktívvá és kevesebb mint harmaduk maradt
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munka nélkül, az arányok tehát a munkaerőpiaci belépés szempontjából meg
fordultak.

A tartós munkanélküliek aránya az átlagosnál magasabb volt az idősebb aktív 
korosztály (a 40-55 évesek) körében, az általános iskolai végzettséggel rendelke
zők, a falusiak és a cigány származásúak között, és ezekben a csoportokban az 
arány stagnált vagy még nőtt is. A tartós munkanélküliség tehát egy bezáródó
leszakadó réteg képét mutatja (Laki L. 1997). Ez tükröződik a helyi társadalom 
presztízsviszonyaiban is. A falusi környezetben az önkormányzati segélyeknek és 
jövedelempótló támogatásoknak sokkal inkább van társadalmi peremhelyzetet kije
lölő funkciója, mint a munkanélküli járadéknak. Azok a fiatalok, akik a munka- 
nélküli járadékot még több-kevesebb természetességgel igénybe vették, a segélyt, 
hacsak tehették -  már pusztán a szülők és a család hírnevére való tekintettel is - ,  
igyekeztek elkerülni.

A tartós munkanélküliek döntő többsége (kilenctizedé) az alsó jövedelmi 
kvintilisbe tartozik, és kétharmada az alsó osztályba, illetve a munkásosztályba 
sorolja magát. Elenyésző közöttük a vállalkozói családból származó, a volt vezető 
és a volt párttag is. Korábbi pályafutásukat az átlagosnál gyakrabban jellemzik 
hullámhegyek-hullámvölgyek és ugrásszerű változások. A munkanélküliség mint 
társadalmi jelenség megítélése az elmúlt évtizedben nem változott számottevően. 
Az emberek többsége a nyolcvanas évek végén is úgy gondolta, és ma még inkább 
úgy gondolja, hogy a munkanélküliséget mindenáron el kell kerülni, és csak keve
sebb mint fele, kétötöde véli úgy, hogy az ország gazdasági problémáinak megol
dása nem lehetséges a munkanélküliség vállalása nélkül.

Megfigyelhető azonban, hogy egyes társadalmi csoportok véleménye időközben 
módosult. A munkanélküliség vállalása mellett érvelő csoportok -  a vezetők, a 
vállalkozók és az értelmiségiek - ,  bár változatlanul kitartanak véleményük mellett, 
időközben némiképp elbizonytalanodtak. Véleményük ingadozást mutat ahhoz a 
markáns állásponthoz képest, amit a nyolcvanas évek végén képviseltek, m ikor a 
munkanélküliség még csupán potenciális gazdaságpolitikai probléma volt. Hason
lóképpen ingadozott a felnőtt népesség véleménye is. Az aktív népességen belül 
azonban folyamatosan emelkedett, és 1997-ben már túlsúlyra jutott azoknak az 
aránya, akik úgy vélik, hogy a munkanélküliség kiküszöbölhetetlen társadalmi 
jelenség. Ez pedig csak úgy lehetséges, hogy a véleményt a munkások és alkalm a
zottak szélesebb körei is osztják.

A nyolcvanas évek végén a dolgozók hatoda, 1997-ben pedig negyede volt po
tenciális munkanélküli -  azokat értve ide, akik féltek állásuk elvesztésétől. A két 
időpont között a potenciális munkanélküliek aránya sajátos hullámzást mutatott. A 
kilencvenes évek elejéig együtt nőtt a munkanélküliséggel, majd attól némiképp 
elszakadva, a választások időpontjáig csökkent, a választások félidejére pedig ismét 
növekedett.

Arra következtethetünk ebből, hogy az állásvesztéstől való félelmeket a tényle
ges foglalkoztatási viszonyokon túl befolyásolják a politika, a gazdaságideológia és 
a média hatásai. A munkanélküliséggel kapcsolatos beállítottság a társadalmi köz
érzet egyik legérzékenyebb indikátora. Adam Przeworski, a lengyel származású 
amerikai kutató úgy érvelt, hogy a munkanélküliség keltette bizonytalanság aláás
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hatja a  demokratikus intézményekbe vetett bizalmat (Przeworski 1993). Ha már
most a  munkanélküliséggel kapcsolatos félelmeket nem csupán a reálfolyamatok, 
hanem  a politikai-ideológiai feltételek is befolyásolják, akkor ez a kölcsönhatás 
m ég közvetlenebb lehet.

A  munkanélküliségtől való félelem és a munkanélküliség mint társadalmi jelen
ség megítélése nem függött össze egymással a nyolcvanas évek végén: akik féltek 
állásuk elvesztésétől, azok nem gondolkoztak gyökeresen másképp a munkanélkü
liségről, m int a dolgozók átlaga. Időközben a helyzet módosult, s a  kilencvenes 
évek derekára már a munkanélküliséggel kapcsolatos beállítottság összefüggést 
m utatott a személyes érdekekkel. Ez részben a közvetlen érdekvezérelt cselekvésen 
túlm utató ideológiák iránt fogékony értelmiségi és adminisztratív csoportok véle
ményének módosulásával járt, részben pedig azzal, hogy e csoportokon belül 
nagymértékben nőtt az állásuk elvesztésétől tartók aránya.

A tartós munkanélküliek 1997-ben az aktív népesség többségéhez hasonlóan 
vélekedtek arról, hogyan alakult a lakosság anyagi helyzete. Több mint háromne
gyedük úgy gondolta, hogy a  lakosság anyagi helyzete az elmúlt évben romlott. A 
saját család anyagi helyzetének megítélésében azonban már lényeges különbségek 
vannak a tartós munkanélküliek és az aktív népesség más csoportjai között. Az 
aktív népességnek mintegy fele érezte úgy, hogy a család anyagi helyzete romlott 
az elmúlt évben, ezzel szemben a tartósan munkanélkülieknek csaknem a három
negyede. Hasonló különbségek vannak a jövőbeni tendenciák felbecsülésekor is. Az 
aktív népesség kétötöde tart attól, hogy a család anyagi helyzete romlani fog a kö
vetkező évben, és mintegy fele attól, hogy a lakosság többségével történik ez. A 
tartós munkanélküliek esetében az így vélekedők aránya jóval magasabb, közel 
kétharmados. Két tendencia a tartós munkanélküliek esetében is érvényesül azon
ban e tekintetben. Egyrészt az, hogy a családra vonatkozó becslések és várakozások 
rendre jobbak, mint a lakosság egészére vonatkozóak, másrészt pedig az az óvatos 
optimizmus, hogy a jövőbeni tendenciákat jobbnak látják, mint a múltbelieket.

A munkanélküliek, és közöttük a tartós munkanélküliek az átlagosnál jóval in
kább hajlanak a tekintélyelvű szemléletre, az olyan megállapítások elfogadására, 
hogy az emberek két csoportra oszthatók, erősekre és gyengékre ( 8 8  vs. 75%), 
hogy az országnak nem annyira törvények és politikai programok, mint inkább 
bátor, fáradhatatlan vezetők kellenek (73 vs. 64%). Ez az összefüggés azonban jó
részt az iskolai végzettség hatásának tudható be.

A munkanélküli, és ezen belül a tartós munkanélküli lét igen erősen összefügg 
az elégedetlenséggel, és kimutatható, bár gyengébb kapcsolatot mutat az országos 
intézmények iránti bizalom hiányával.

A munkanélküliek általános egészségi állapotukat nem érzik sokkal rosszabb
nak, m int a dolgozók, ám gyakrabban panaszkodnak neurotikus tünetekre, izga
tottságra, félelmekre, arra, hogy sorsukat nem tudják befolyásolni, hogy nincs sze
rencséjük, s nem tudnak eligazodni az élet dolgaiban.

Az érdekérvényesítési potenciálra vonatkozóan a lényeges különbségek valójá
ban az aktív és az inaktív népesség között húzódnak, ami nyilvánvalóan korspecifi
kus vonásokkal áll összefüggésben. Az elégedettséget illetően azonban a munka- 
nélküliség és ezen belül a tartós munkanélküliség bizonyult határozottabban vízvá
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lasztónak. Életszínvonalával a felnőtt népesség harmada, a  munkanélkülieknek 
azonban több mint fele volt elégedetlen.

Összefoglalás

A vállalkozók és a munkavállalók csoportjainak vizsgálatából indultunk ki. A ki
lencvenes évek egyik legfontosabb új társadalomstrukturális vonása az, hogy kiala
kult egy hétszázezres vállalkozói osztály. A fejlemények azonban sok tekintetben 
ellentmondásosak, és néhány vonatkozásban illuzórikusak.

A vállalkozók nagyobb része inkább családi forrásokra, m int hitelekre támasz
kodik, és, a fejlesztés legfontosabb feltételének a  kapcsolatrendszer bővítését tartja.

A vállalkozói osztálynak kevesebb m int felét jellemzi a szűkebb értelemben vett 
nyereségorientált kalkulatív magatartás. Náluk a háztartás és a  vállalkozás elvált 
egymástól, ők inkább beruháznák, m int felélnék a nyereséget.

Nőtt a fantom vállalkozások aránya, a regisztrált és a működő vállalkozások kö
zötti különbség tartósnak bizonyult.

A felnőtt népesség körében nem nő, hanem csökken azoknak az aránya, akik be
ruházásra és nem fogyasztásra fordítanák a nyereséget.

Elterjedtek a vállalkozóként feltüntetett bújtatott alkalmazotti szerepek, amelyek 
maguk is hozzájárulhatnak egy, a vállalkozással kapcsolatos negatív kép kialaku
lásához.

A vállalkozói sikerek megítélése ambivalens: akik pénzügyi terminusokban mé
rik a sikert, azok magukat az átlagosnál kevésbé tartják sikeresnek.

1993 és 1996 között a vállalkozások egy harmada szűnt meg. A fennmaradás a 
kényszervállalkozók esetében gyakoribb volt, mint a piaci ötletet realizálók eseté
ben, mivel ez utóbbiak gyakrabban mellékállásúak és könnyebben adják fel vállal
kozásukat.

A gazdasági elit cirkulációjának alapjelensége abban ragadható meg, hogy a 
személyi összetétel gyökeresen változott, ám a társadalmi jellem zők, a karriermin
ták és a lojalitás-kritériumok nem változtak számottevően. A bankárok privilegizált 
helyzetben vannak a menedzserekkel és a gazdaságpolitikusokkal szemben, ám ez 
nem jelent egyúttal domináns helyzetet is.

Csökken a vállalkozói hajlandóság. Ez részint természetesen annak tudható be, 
hogy a vállalkozói osztály időközben bővült. Részint azonban összefüggésbe hozha
tó a tőkehiánnyal, a vállalkozók által kedvezőtlennek tartott adózási és hitelezési 
feltételekkel, és egy társadalmi tanulási folyamattal is, amelynek során a köztudat
ban élő vállalkozáskép valóságközelibb tartalmakkal telítődik. Ennek egyik követ
kezménye az, hogy a  vállalkozást elutasítók indokai közt a kockázatkerülő mentali
tás helyett a tőkehiány felé tolódtak el az érvek.

Létrejött egy mintegy négyszázezres munkanélküli réteg, amelynek fele tartós 
munkanélküliekből áll, és mindez -  bár az újraelhelyezkedési arányok az utóbbi 
években javultak -  a  leszakadás veszélyét növeli és társadalmi feszültségek forrása. 
A munkanélküliségtől való félelmek hullámzást mutatnak, s az utóbbi néhány év
ben az értelmiségi és fehérgalléros osztályokban erősödtek.
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A vállalkozói osztály és a  munkanélküli réteg megjelenése mellett négy további 
fontos strukturális változás jellemzi a kilencvenes éveket.

A  gazdaságban dom inánssá vált a magántulajdon. Ez nem érint széles rétegeket 
(az egymilliárd forintos vagyonnal rendelkezők számát a szakértők nem becsülik 
többre 2 0 0 -nál), de mélyen érinti a társadalom többségét, mert a  képzettség mellett 
a  legnagyobb mértékben ez differenciálja az életesélyeket.

Az iparral és a mezőgazdasággal szemben dominánssá vált a  tercier szektor. Ez 
széles tömegeket érintő változás, mivel az itt foglalkoztatottak száma mintegy két
szerese az ipar és a mezőgazdaság foglalkoztatottjainak. A harm adik szektor igen 
stabil és kiugróan bizonytalan ágazatokat és munkahelyeket is m agában foglal.

Ugyancsak a kilencvenes évek fejleménye az inaktív népesség dominanciája. Ez 
Európában nem egyedülálló jelenség, de kedvezőtlenül befolyásolja széles rétegek 
életesélyeit. Szemben a munkanélküliekkel, az inaktívak rétege kevésbé elégedet
len, és az átlagosnál rosszabb kollektív érdekérvényesítési akciópotenciállal rendel
kezik.

Új duális szerkezet alakul ki a gazdaságban, a  különbség a kisvállalkozások és a 
nagyvállalatok között húzódik. Korábban első és második gazdaság úgy függött 
össze, hogy a gazdasági szereplők személyében kombinálódtak a  tevékenységek, 
most viszont ezek szereplők szerint szétválnak. A korábban a m ásodik gazdaságban 
lecsapódó vállalkozói ambíciók most a kisvállalkozások keretei közé terelődtek -  
ezt jelzi a háztartások piacra termelésének csökkenő tendenciája is, a vállalkozások 
számának emelkedése mellett. A belső munkaerőpiac a munkavállalók ötödé szá
m ára van nyitva, a  nagyvállalatok, intézmények értelmiségi, fehérgalléros és kö
zépvezetői alkalmazottait jellemzi inkább, különösen a pénzügyek területén. Mind
ez az alkalmazottak nagyobb állásbiztonságát, előrejutási esélyét, fizetését, jutalmát 
is jelenti, ami természetesen összefügg a munkaerő képzettség szerinti összetételé
vel. A kisvállalkozók esetében ezzel szemben az önálló döntések és a munkafolya
m at fölötti kontroll tekintetében mutatkozik előny, ez azonban csak magukra a 
vállalkozókra, és nem alkalmazottaikra érvényes.
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MŰHELY

Bornemisza Észter-Csepeli György

A VÁLASZÁLCÁZÁS KIKÜSZÖBÖLÉSE
(Hibával mért diszkrét adatok statisztikai elemzése 
a társadalomtudományokban)*

Bevezetés

A kérdőíves kikérdezésen alapuló vizsgálatok egyik legnagyobb módszertani prob
lémája, hogy bizonyos kérdésekre adott válaszok esetében nem bízhatunk meg az 
érvényességükben. A válaszadó valóságos és kinyilvánított véleménye közötti 
megfelelés hiányának több típusa ismeretes. Az egyik típusra az jellemző, hogy a 
válaszadónak nincs az adott kérdésben véleménye, de a helyzet vélt elvárásainak 
engedve mégis mond véleményt. A másik típusba tartozó esetekben a válaszadónak 
van véleménye, de hallgatással leplezi. A harmadik típus sajátossága az, hogy a 
válaszadónak van véleménye, de nem akarja, vagy nem meri kinyilvánítani, és he
lyette másik véleményt nyilvánít ki. Bármelyik típusról legyen szó, mindegyik 
esetben azt mondhatjuk, hogy a kérdés „érzékeny”, azaz a válaszadók számára 
„kényes” .

Az államszocialista rendszer időszakában végzett közvélemény-kutatások során 
tapasztaltuk, hogy a válaszadók különösképpen a politikai témák esetében folya
modtak a véleményt elhallgató vagy a valódi véleményt leplező stratégiákhoz. Egy 
vizsgálat során azt találtuk, hogy amikor Magyarország és a Szovjetunió hasonló
ságát kellett megítélni olyan dimenziókban (lelkialkat, történelmi sors, életszínvo
nal), amelyekben egyébként józan ésszel nehéz feltételezni a hasonlóságot, a  vá
laszadók sokkal inkább említették a  „nagy testvért”, amikor az említhető alternatí
vák zárt sorában a  Szovjetunió neve is szerepelt, mint a  nyílt kérdezés esetén, ami
kor is azt az országot említhették, amelyik eszükbe jutott. Az eltérés magyarázata 
során arra a következtetésre jutottunk, hogy a kísérleti m inta tagjait konform reak
ciókra késztette a Szovjetunió szerepeltetése a kérdőívben.

Demokratikus rendszerekben sem ismeretlen a válaszadói konformitás. A hamis 
válaszok motivációját ebben az esetben nem politikai, hanem erkölcsi dimenzióban 
célszerű keresni: a kérdezett azért érzi titkolandónak valódi válaszát,, mert össze
egyeztethetetlennek véli a nyilvánosságnak bemutatni kívánt önképével.

Olyan vizsgálatot terveztünk, amelynek az volt a célja, hogy a poszt-szocialista 
nyilvánosság körülményei között fényt derítsünk a megtévesztési hajlandóságra.

Köszönetét mondunk Rudas Tamásnak értékes közreműködésééért. A kutatást a T 13699 
számú OTKA program támogatta.
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1. A véletlenített kérdőíves technikával kapott adatok statisztikai 
elemzése

Az empirikus szociológiai felvételek adatait gyakran terhelik olyan hibák, amelyek 
torzítják a statisztikai elemzések eredményeit. Lehetnek mintahibák, mérési és vé
letlen hibák. A legtöbb gondot a mérési hibák okozzák, és közülük is azok, ame
lyek nem technikai, vagyis kérdezési, kódolási vagy rögzítési tévedések, hanem 
szubjektív tényezőkből fakadnak.

A  társadalmi jelenségek mélyebb okainak vizsgálata során a kutató gyakran üt
közik olyan tényékbe, viselkedési formákba, amelyek valamilyen oknál fogva nem 
legálisak, a közösség által nem elfogadottak, deviánsnak minősülnek, vagy a ma
gánélet olyan szférájába tartoznak, amiről az emberek nem szívesen nyilatkoznak. 
Ezekről a jelenségekről kérdőíves technikával adatokat gyűjteni igen nehézkes, sok 
kérdezett megtagadja a  választ, vagy ha válaszol is, nem okvetlenül őszinte választ 
ad, annak ellenére, hogy biztosítjuk az adatok névtelen feldolgozásáról. így az 
eredmények erősen torzítottak lesznek.

Ha például kényes kérdések esetében kategóriák között kell választania a kérde
zettnek, sok esetben feltételezhető, hogy nem abba a kategóriába sorolja magát, 
ahová valójában tartozna, hanem egy másikba. Ilyen esetben az egyik lehetséges 
eljárás az, hogy az elemzések során figyelembe vesszük, hogy hibásan besorolt 
adatokkal kell számolnunk, és ennek megfelelően módosítjuk a következtetéseinket 
(Bross 1954; Assakul-Proctor 1967; Cohran 1968; Tenenbein 1970; K om  1981; 
Bornemisza 1994) -  így eldönthetjük, hogy az elvégzett statisztikai elemzések mi
lyen mértékben tekinthetők érvényesnek a  változók valós (meg nem figyelt) elosz
lására. A vizsgálatok egy részénél szükség van a hibás besorolások valószínűségei
nek ismeretére, erre azonban elég ritkán van mód.

A  másik lehetséges eljárás olyan kérdezési technika alkalmazása, amely -  a kér
dezett számára is meggyőzően -  kizáija az azonosíthatóságot (Fox-Tracy 1987; 
Rudas 1979). Ez a  kritérium  különböző véletlenítési technikákkal teljesíthető. E 
módszereknek az a  közös kiindulópontja, hogy a  kérdezettnek az érzékeny kérdé
sen kívül semleges kérdés(ek) is rendelkezésére áll(nak), és, hogy ezek közül me
lyikre válaszol, olyan véletlen kísérlettel kell eldöntenie, amelynek kimenetelét a 
kérdező nem láthatja. H a a kutató ismeri a véletlen kísérlet kimeneteleinek valószí
nűségi megoszlását, akkor (feltéve, hogy a kérdezettek védettségük tudatában 
őszintén válaszoltak) torzítatlan becslést adhat az érzékeny kérdésre kapott vála
szok mintabeli megoszlására. Az eljárás hátránya egyrészt az, hogy a becslés szórá
sa lényegesen megnövekszik, másrészt az, hogy az érzékeny kérdésekre adott vála
szokat nem ismeijük pontosan, értéküket csak bizonyos valószínűséggel tudjuk, így 
a  szokásos többváltozós elemzések nem, vagy csak nagyon korlátozott mértékben 
alkalmazhatók a véletlenített kérdezési technikával kapott adatokra.

Ennek a tanulm ánynak a célja, hogy megmutassa diszkrét változók esetén egy 
egyszerű véletlenítési eljárás mellett az érzékeny kérdésre kapott válaszok megosz
lására vonatkozó némely becslés tulajdonságait, két változó kapcsolatára vonatkozó 
hipotézisek próbáinak alkalmazási feltételeit és azokat a módosításokat, amelyek 
révén több változóra vonatkozó log-lineáris modelleket lehet elemezni. Ezeket a 
vizsgálatokat a hibásan besorolt adatok elemzésére kidolgozott módszerek eredmé
nyeinek felhasználásával végezzük el.
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2. A véletlenítési eljárás

A véletlenítési eljárásoknak több változata szolgál olyan egymásnak ellentmondó 
kívánalmak optimalizálására, mint az, hogy egyfelől a kérdezett eléggé rejtve érez
ze magát a válaszadáskor, másfelől a vizsgált jelenség előfordulási valószínűségére 
adott becslés szórása minél kisebb legyen. A véletlenítési módszerek legelső, 
W arner (1965) által kidolgozott eljárásában a kérdezett két kérdést kapott, amelyek 
közül az egyik volt az érzékeny kérdés, a  másik ennek a  logikai ellentéte. Azt, 
hogy melyik kérdésre válaszol, véletlen kísérlet dönti el, amelynek a kimenetelét 
csak ő ismeri. A kérdező ezután lejegyzi az ő igen vagy nem válaszát, anélkül, hogy 
tudná, hogy a válasz melyik kérdésre vonatkozik. A két kérdés lehet például az, 
hogy

1. Igaz-e, hogy Ön csalt már az adó bevallásakor?
2. Igaz-e, hogy Ön sosem csalt még az adó bevallásakor?

A véletlen kísérlet lehet kockadobás: megadhatjuk, hogy mely számok dobása
kor válaszoljon a kérdezett az első kérdésre, és melyeknél a másodikra, vagy lehet 
kártyahúzás megkevert kártyacsomagból, amelyben a lapok meghatározott részén 
az 1 ., más részükön a 2 . kérdés szerepel.

Az alternatív kérdések ilyetén megfogalmazásakor a kérdezett gyanakodhat arra, 
hogy mivel mindkét kérdés ugyanarra a dologra vonatkozik, valamilyen matemati
kai trükkel mégis vissza lehet következtetni arra, hogy ő rendelkezik-e az elítélhető 
jellemzővel. Ezt a problémát kerüli el az a  Simmons által javasolt megoldás, mely
ben csak az egyik kérdés vonatkozik az érzékeny jellemzőre, a  másik egy tetszőle
ges, de legkevésbé sem elítélhető jellemzőre vonatkozik, például

1. Csalt-e már Ön az adó bevallásakor?
2. Előfizet-e Ön valamilyen újságra?

A véletlenítési eljárás ugyanolyan lehet, mint az előző esetben, és bár valószínű
leg az így megfogalmazott kérdéspárnál nagyobb együttműködési készséget és 
őszintébb válaszadást várhatunk, az elemzéseket nehezíti, hogy a 2 . kérdésre adott 
válaszok pontos eloszlását nem ismeijük. Segíthetünk ezen, ha olyan kérdést te
szünk fel, amelynek ismert a  megoszlása, például, hogy az év bizonyos hónapjában 
született-e a kérdezett (Bradburn-Sudman 1979), bár itt is adódhatnak a területi 
statisztikák különbözőségéből fakadó nehézségek. A m ásik lehetséges megoldás 
Moors (1971) javaslata alapján az, hogy a minta egy részét csak arra vesszük 
igénybe, hogy a 2 . kérdésre adott válaszok megoszlását becsüljük, és a másik ré
szén végezzük a véletlenített kérdezést az 1. és 2. kérdéssel. Folsom és munkatársai 
(1974) továbbfejlesztették ezt a módszert abból kiindulva, hogy sokkal jobb ered
ményt várhatunk akkor, ha a két alm intának a 2 . kérdésként két semleges alterna
tív kérdést teszünk fel, és ezeket a két almintán felváltva használjuk véletlenítésre 
és direkt kérdezésre, például

az első almintán
véletlenített eljárás:
1. Csalt-e már Ön az adó bevallásakor?
2. Hallgatta Ön a 10 órás híreket tegnap este?

direkt kérdés:
3. Előfizet Ön valamilyen újságra?



70 Bornemisza Észter-Csepeli György

a  második almintán
véletlenített eljárás:
1. Csalt-e már Ön az adó bevallásakor?
2. Előfizet Ön valamilyen újságra?

direkt kérdés:
3. Hallgatta Ön a 10 órás híreket tegnap este?

Ezzel az eljárással az egyes almintákon a másik alminta alternatív kérdésre adott 
válaszok megoszlását megbecsülhetjük, de természetesen m aga ez a  becslés is to
vább növeli az érzékeny jellem ző megoszlására vonatkozó becslések szórását.

Mindezeket a buktatókat elkerüli a  Stem és Steinhorst (1984) által javasolt 
„erőltetett alternatíva” módszer, amely szerint alternatív kérdés helyett különböző 
utasításokat kap a kérdezett, és a véletlen kísérlet kimenetele alapján választ közü
lük. Az utasítások:

1. Kérem, válaszolja azt, hogy „nem”.
2. Kérem, válaszoljon a kérdésre: „ Csalt-e már Ön az adó bevallásakor? ”.
3. Kérem, válaszolja azt, hogy „ igen ”.

A  tapasztalat azt mutatja, hogy bár ez az eljárás eléggé „steril”, és a kérdezett 
elvileg könnyen beláthatja, hogy elítélhető jellemzője rejtve marad, azok, akik ezzel 
nem  rendelkeznek, nem  szívesen válaszolják azt, hogy „igen”, ha ezt az utasítást 
kapják.

A  fenti eljárások bármelyikét választva, a véletlen kísérlet megtervezésekor a 
leglényegesebb kérdés annak a  meghatározása, hogy a kísérlet kimeneteleinek mi
lyen legyen a megoszlása. Minél közelebb van ez az egyenletes eloszláshoz, annál 
inkább rejtve érezheti m agát a kérdezett, mert körülbelül egyformán sok alternatí
vát lát, ekkor viszont az elítélhető jellemző megoszlására vonatkozó becslés lesz 
nagyon bizonytalan, vagyis nagy szórású. Viszont ha nagyon túlsúlyban vannak az 
elítélhető jellemző meglétére vonatkozó kérdések, a becslések pontosabbak lesznek, 
de a  kérdezettek vonakodnak majd attól, hogy őszinte választ adjanak.

A  továbbiakban az első, W amer-féle eljárással kapott adatok statisztikai elemzé
sének módszereit mutatjuk be.

3. Hibásan besorolt adatok és véletlenített kérdőíves technikával 
kapott adatok összehasonlítása

A bevezetőben már említettük, hogy érzékeny kérdések esetén a direkt kérdezési 
technikával kapott adatokat gyakran terhelik mérési hibák. Ilyen például az, hogy 
diszkrét változóknál az esetek egy részét nem abba a kategóriába soroljuk be a ka
pott válaszok alapján, ahova valójában tartozna, hanem egy másikba. A meg nem 
figyelt valós, és a hibával megfigyelt binomiális eloszlású változók előfordulási 
gyakoriságaira vonatkozó összefüggéseket az 1 . táblázatban foglalhatjuk össze:

. t



Szociológiai Szemle 1998/2. 71

1. táblázat

Hibával megfigyelt változó

A=1 A=2 X

Meg nem A=\ 
figyelt valós 
változó

helyes/l= l-ek  
(1 -9  i)pn

hibás A =l-ek 
9  ipn

pn

A=2 hibás A=2-ek 
9  2 (1 -p)n

helyes A=2-ek 
(1 -9  2 ) (1-p) И

(1-p) и

X n n ( 1  -7Г)п n

ahol

p  a populációban az első kategória valós előfordulási valószínűsége, 
n  az első kategória előfordulási valószínűsége hibás besorolással történő meg

figyelésnél,
9  i az első kategóriába tartozók hibás besorolásának valószínűsége,
9  2 a második kategóriába tartozók hibás besorolásának valószínűsége.

n  értékét a  hibával megfigyelt mintából A első kategóriájában az előfordulások 
relatív gyakoriságával becsüljük:

*  =  X ,/n, (3.1)

ahol Xi a z / 1 = 1  megfigyelt értéke.

A hibás besorolások következtében az első kategóriába eső megfigyelések 
várható gyakorisága:

E(X i) =  njH-n(l-p)np 9  2-np 9  i (3.2)

és várható relatív gyakorisága:

E { n )  = EQÍi/n) = ( l - 9 # 9 2 (1-p) = p - 9  lP+ 9  2 (1 -p l (3.3)
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A  W arner eljárása szerint véletlenített kérdőíves technikával kapott gyakoriságok 
pedig a következő táblázatban foglalhatók össze:

2 . táblázat

valós

valós

ahol

P
n

véletlenített változó

megfigyelt A=1 megfigyelt Л = 2

A= 1 pozitív kérdés értéke 1 

(1 -9  )pn
negatív kérdés értéke 2  

9  pn
pn

A=2 negatív kérdés értéke 1 

9 (l-p)n
pozitív kérdés értéke 2  

(1 -9  ) \-p) n
(1 -P)n

Z Kn ( 1  - n ) n n

a populációban az első kategória valós előfordulási valószínűsége, 
az első kategória előfordulási valószínűsége véletlenített kérdőíves techni
kával történő megfigyelésnél,
a negatív kérdések előfordulási valószínűsége a kérdőívben.

Az 1. és 2. táblázatok összehasonlításából látható, hogy a véletlenített kérdőíves 
technikával kapott gyakoriság-megoszlás megfeleltethető azonos hibás besorolási 
valószínűségek mellett a hibával mért adatok megoszlásával, így az utóbbiakra 
vonatkozó eredményeket alkalmazhatjuk a véletlenített kérdőíves adatokra.

A  2. táblázat alapján a  valós megoszlás p  paraméterére a következő összefüggés 
alapján adható becslés:

Л  =  (1 -9  )p+(l-p) 9  , ahonnan

р = ( Л - 9  Ж 1-2 9  ) 

amely torzítatlan becslés p-  re.

(3.4)

(3.5)

A p -re vonatkozó becslés szórása pedig a binomiális eloszlás alapján:

V( p) = p  (1 -p)/n+ 9  (1- 9  )/n(l-2 9 ) , (3.6)

amely képletből látható, hogy a p-re ilyen módon adott becslés szórása a direkt és 
pontos megfigyeléssel kapható szóráshoz képest 9  (1 -9  )/«(1-2 9  ) 2 taggal növek
szik, amely akkor lenne minimális, ha 9  0  vagy 1 értéket venne fel, Я7я? csak az 
egyik vagy másik kérdést tennénk föl, véletlenítés nélkül.

Ha tehát csak egy, véletlenített kérdőíves eljárással vizsgált változót tekintünk, 
annak az előfordulási valószínűségeire torzítatlan, de a valóságosnál nagyobb szó
rású becslést adhatunk. Több változó együttes vizsgálatánál azonban nem ilyen
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egyszerű a helyzet, mert az egyes megfigyelések valós értékeire nem tudunk becs
lést adni, ekkor azonban alkalmazhatjuk a hibás besorolással kapott adatokra ki
dolgozott eredményeket (Bornemisza 1994).

4. A 2x2-es kontingencia-tábla vizsgálata

Először vizsgáljuk meg azokat az eseteket, amikor a két változó közül csak az 
egyik véletlenített, és a másikat csoportosító változónak tekintjük. Ebben az esetben 
homogenitás-vizsgálatot végezhetünk egy tulajdonság vagy jelenség csoportok kö
zötti összehasonlításra. Ha a két megfigyelt csoport jellemzőjét ugyanazzal a 
véletlenítési eljárással vizsgáljuk, akkor ez a szituáció megegyezik azzal, amikor a 
csoportokon azonos hibás besorolási valószínűségek mellett figyeljük meg ezt a 
jellemzőt. így a véletlenített kérdőíves technikával kapott adatokra is érvényes az 
az állítás, hogy a  csoportok közötti különbséget a  véletlenítési eljárás csökkenti. 
Mivel azonban a homogenitás hipotézise alatt a csoportok közötti különbségek a 
valós és véletlenítéssel kapott megoszlások mellett egymás többszörösei, így a kü
lönbségekre vonatkozó teszt érvényessége nem változik, vagyis a homogenitás
vizsgálat elsőfajú hibája a megfigyelt és a valós megoszlásnál megegyezik. A becs
lések szórásának növekedése miatt azonban a nem-centrális % 2 eloszlás nem- 
centralitási paramétere nagyobb lesz mint a valós eloszlás mellett, így a homogeni
tás-vizsgálat másodfajú hibája megnő, vagyis a próba ereje csökken. Ez a két állítás 
igaz akkor is, ha a  kontingencia-táblának csak a mintaelemszáma rögzített, vagyis 
a csoportok elemszáma véletlen változó, és akkor is, ha a minta rétegzett, vagyis a 
kontingencia-tábla egyik marginálisa rögzített.

Ha a csoportok közötti relatív esélyt vizsgáljuk, azaz a

r=Pi(l-P 2>/p2 (l-P i) (4.1)

mennyiséget, ahol pi, illetve рг a két csoportban a jelenség valós előfordulási való
színűsége, akkor a csoportok között megegyező félreosztályozásokkal analóg mó
don azt állapíthatjuk meg, hogy a véletlenített eljárással történő megfigyelés a va
lós relatív esélyt, vagyis a csoportosító és válaszváltozó közötti asszociációt csök
kenti.

Tekintsük most azt az esetet, amikor a 2x2-es vagy ennél nagyobb, m c  méretű 
kontingencia-táblában mindkét változót véletlenítési eljárással vizsgáltuk. Kézen
fekvő feltételezés, hogy a két változóra kérdezve a  véletlenítési kísérleteket egymás
tól függetlenül végezzük, vagyis az egyik kísérlet kimenetele nem befolyásolja a 
másikat. A kísérletek kimeneteleinek eloszlása a két változó mérésekor azonban 
lehet különböző. A két változó függetlenségét vizsgálva alkalmazhatjuk a független 
félreosztályozásokkal megfigyelt változók függetlenségi vizsgálatára vonatkozó 
állításokat, és megállapíthatjuk, hogy a függetlenség hipotézise a valós és a 
véletlenített eljárással kapott megoszlásra ekvivalens, így a megfigyelt adatokra 
vonatkozó próba szignifikanciaszintje érvényes a valós megoszlásra is. A próba 
másodfajú hibája azonban a valós megoszláséhoz képest nagyobb, azaz a 
véletlenítési eljárás alkalmazása csökkenti a függetlenségi próba erejét.
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5. Többdimenziós elemzések

Diszkrét változók függetlenségi modelljeinek vizsgálatára a log-lineáris modellek a 
legelterjedtebbek. Ezek közül a hierarchikus log-lineáris modellek hibás besorolás 
melletti vizsgálatára vonatkozó, Kom (1981) által kidolgozott tételt alkalmazhatjuk 
véletlenített kérdőíves technikával kapott adatokra.

Több változós hierarchikus log-lineáris modellt meghatározhatunk a változók 
közötti kölcsönhatások rendszerével, vagyis a  változók olyan minimális halmazai
val, amelyeknek az elemei közötti interakciók a modellben jelen vannak. K om  két 
feltétel mellett határozta meg a félreosztályozási hibáktól védett log-lineáris model
lek csoportját. Az egyik az, hogy a félreosztályozások függetlenek legyenek a vál
tozók valós értékeitől, a  másik, hogy az egyes változók mérésekor elkövetett hibák 
egymástól függetlenek legyenek. Mindkét felvétel a véletlenített kérdezéssel gyűj
tött adatokra érvényes. M int az előző fejezetben látható volt, a hibásan besorolt, és a 
véletlenített technikával kérdezett adatok egymással ekvivalens módon írhatók fel a 
valós megoszlások segítségével, így a tétel alkalmazható. Egy hierarchikus log- 
lineáris modellt akkor nevezünk a <7-dik változóban félreosztályozási hibától (és így 
a véletlenítési eljárás torzító hatásától) védettnek, ha csak a d-dik változóban követ
tünk el félreosztályozási hibákat, és ha a modell illeszkedési szintje a valós és a 
megfigyelt eloszlásra megegyezik. Kom  tételének véletlenített kérdőíves adatokra 
való alkalmazása tehát a következő:

Egy hierarchikus log-lineáris modell akkor és csak akkor védett a d-dik változó
ban a véletlenítés hatásától, ha a modell minimális halmaza egy és csak egy olyan 
interakciós tagot tartalm az, amelynek indexében d  előfordul.

Az A u A2, A 3 változók log-lineáris modellek esetén például a # ( 13,2 3) modell il
leszkedési jósága megegyezik a megfigyelt adatokra és a valós adatokra, ha az első, 
és/vagy a második változóra a kérdezés véletlenítéssel történt. A harmadik változó
ra  ez már nem igaz, mivel ennek az indexe kétszer is szerepel a modell minimális 
halmazaiban. Azok a  modellek, amelyek a teljes függetlenséget, vagy egy változó
nak az összes többitől való függetlenségét, vagy egymást kölcsönösen kizáró válto
zóhalmazok egymástól való függetlenségét írják le, minden változóban védettek a 
véletlenítés torzító hatásától.

Ez az eredmény csak arra vonatkozóan ad eligazítást, hogy az adott modell il
leszkedését a megfigyelt adatokra elfogadhatjuk vagy sem, a modell paraméterei a 
valós megoszlásra azonban már nem értelmezhetők. Ahhoz, hogy a változók kö
zötti asszociáció m értékét becsülhessük, olyan log-lineáris modelleket kell találni, 
amelyek figyelembe veszik a valós és a megfigyelt eloszlás közötti összefüggést: Ez 
az összefüggés jelen esetben, diszkrét eloszlás mellett olyan átmenetmátrixszal írha
tó le, amelynek elemei a  véletlen kísérlet kimeneteleinek valószínűségeiből állnak.

Tekintsünk először olyan három változós log-lineáris modelleket, ahol a három 
változó közül kettőnél véletlenített kérdőíves technikával történt kérdezés, a har
madiknál direkt módon. Ezt a helyzetet olyan, öt változós log-lineáris modell segít
ségével tudjuk leírni, amelyben a két valós eloszlású meg nem figyelt, a két 
véletlenítéssel megfigyelt, és a direkt módon megfigyelt változók együtt szerepel
nek. Legyen a három vizsgálandó változó А, В és C, melyek közül A és В 
véletlenítéssel lett kérdezve, ezeknek a valós megoszlású megfelelőit jelöljük /Г-vel 
illetve Д'-vei. A log-lineáris modellt az /1ь  В, С, A \  В1 változókra fogalmazzuk 
meg.
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A véletlenítés általános struktúráját a következő egyenletekkel lehet felírni:

Pijklm =P..tím (Pi..k ./p ...k-) ( p . j . j p . . . .m )  (5.1),

ahol k=l,...K, 1=1.. J  és m =\,..J,

és azok a cellavalószínűségek, amelyeknek indexeiben pont van, az illető változó 
szerinti marginális tábla cellavalószínűséget jelentik. Jelen esetben, ahol mindegyik 
véletlenítve kérdezett változó dichotóm, I  és J  egyenlő 2-vel. Az (5.1) egyenlet azt 
írja le, hogy az ötdimenziós tábla celláit a valós megoszlásból oly módon kapjuk, 
hogy a C ,A ' ,B  marginális valószínűséget a  feltételes valószínűségekkel, vagyis az 
átmenetmátrixok elemeivel megszorozzuk, amelyek a véletlenítő kísérletek kimene
teleinek megoszlását írják le:

{P i.. .k !p ...ú

{P.j...m^P...m)

1 - d  1 s  1 . 7 , 
9  1 1 -9  ! ]  = '.^ =1»2 es (5.2)

1 -9  2 9  2 I  j ,m =  1 , 2  

9  2 1 -9  v2  1

(5.3)

ahol 9  i és 9  2,Л ,  illetve В  változóra vonatkozó véletlenített kérdezésnél a negatív 
kérdés előfordulási valószínűsége (ld. 2 . táblázat).

A fentebb is használt minimális halmazok segítségével а  р 1}ыт cellavalószínűsé
gek (5.1) log-lineáris modellje H(14,2 5,34 5 ,) jelöléssel írható le. Ebben a modellben 
azonban szerepelnek a  meg nem figyelt valós eloszlású változók is, viszont megfi
gyeléseink csak a  pyk.. cellavalószínűségű marginális táblára vonatkozóan vannak, 
m íg következtetéseket a p,Mm marginális tábláról szeretnénk levonni. Az utóbbi, 
valós megoszlásra vonatkozó log-lineáris modelleket #*-gal jelöljük, például azt a 
С, А', В  változókra vonatkozó modellt, amely nem tartalmaz másodrendű interak
ciót, # * ( 34,35,4 5) jelöli. Ez a modell és az (5.1) egyenlettel leírt # ( 14,25,345) modell 
log-lineáris rendszerek rekurzív rendszerét alkotják, ami azt jelenti, hogy a válto
zóknak létezik olyan sorszámozása, amely szerint minden változó direkt vagy indi- 
rekt okai kisebb sorszámot kapnak, mint maga a változó, és így minden elemzést el 
lehet végezni rekurzíve úgy, hogy minden sorszámozott változatot az alacsonyabb 
sorszámúak részhalmazán vizsgálunk (Feinberg 1977; K iiveri-Speed 1982). Jelen 
esetben a külső (exogén) változók, vagyis az okok az 1-es és 2-es indexű, azaz az A 
és В változók, m íg a belső (endogén) változók, azaz az okozatok a 3-as, 4-es és 5- 
ös, azaz a C ,A ’ és В  változók.
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A  H(u,25,34s) ®s a ^ * ( 34,35,4 5) modellek mellett a p...Um cellavalószínűségekre kap
ható maximum likelihood becsléseket a következő maximum likelihood egyenletek 
segítségével lehet meghatározni:

a  2  2  2  ipijk IN p  ij k „ )  PijkJm (5.4)
p..fd. i j  ГП

a  ~2  2  2  (pijk INp ijk.,1) Pijklm 
P..k.m Í j  1

(5.5)

a  =2  2  2  ipijk INp ijk) Pijklm
Р.Лт Í j  к

( 5 ) 6

A

ahol PijUm ki kell elégítse ( 1 ) egyenlet alapján a

A A

PijUm= P...Um(PU.JP...l) ( ) (5.7)

egyenletet.

Az (5.5) egyenletek jobb oldalai a ci]k/N  relatív gyakoriságoknak az (/, j ,  к, l, m) 
cellákba való arányos allokációinak összegei, ahol az allokációk a pijUm becslések 
alapján történnek. Az (5.5) és (5.7) egyenletrendszer megoldására Chen (1979) az 
arányos iteratív illesztés (EPF) módszerének (Bishop-Feinberg-Holland 1975) mó
dosított változatát javasolja, amelyben az EPF algoritmus minden egyes lépésénél, 
am ikor a  kontingencia-tábla valamely belső celláját arányosan módosítjuk úgy, 
hogy a  modell által előírt egyes marginálisokhoz illeszkedjen, akkor az (5.7) 
egyenletnek megfelelően is arányosan módosítjuk a becslést. M iután а р 0и„ becslé
seket megkaptuk, a modell illeszkedését a  Pearson féle statisztika segítségével el
lenőrizhetjük, (IJ-LM)K szabadság fok mellett. Az algoritmus több változó kezelé
sére képes általánosított változatát a véletlenített és direkt technikával kérdezett 
adatok log-lineáris elemzésére írt programterv (Bornemisza 1995) tartalmazza.

6. A minta

A megkérdezettek kiválasztása során olyan populációt igyekeztünk találni, mely
nek tagjairól joggal gondolhattuk, hogy van titkolnivalójuk. Számos lehetőség me
rült föl, m int például alkoholizmus, kábítószerezés, szexuális perverzió, elmegyó
gyászati kezelés. Nem volt egyszerű ilyen m inta létrehozása. Végül a  büntetett elő
élet mellett döntöttünk. Szabadságvesztésüket letöltött férfiakat kerestünk föl, 
azonban titokvédelmi okok folytán nem mondtuk meg a kérdezőbiztosoknak, hogy 
kiket keresnek meg. A kérdezőbiztosok, valam int a megkérdezettek egyaránt úgy 
tudták, hogy a  kérdezés célja az ugyancsak „érzékenyének minősíthető alkoholiz
mus kérdésével kapcsolatos személyes információk gyűjtése.
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A  büntetett előéletű személyek megkeresése a  gyakori címváltozás miatt számos 
akadályba ütközött. A próbakérdezés csökkentette a minta elemszámát. További 
elemszám csökkentő tényező volt, hogy csak azoknak a megkérdezetteknek a vála
szait dolgoztuk fel, akik a kérdezőbiztosok kérdőíven utólag rögzített beszámolói 
szerint megértették a meglehetősen bonyolult kérdezési eljárást, és a kérdezési 
utasításoknak megfelelően válaszoltak a kérdőív kérdéseire. A vizsgálatban ily mó
don 35 olyan személy vett részt, akikről biztosan tudhattuk, hogy az „érzékeny” 
kérdés számukra valóban az. Kiegészítésként 140 személyt vettünk fel a mintába, 
akiknek az életkor, lakóhely és iskolai végzettség szerinti megoszlása ugyanolyan, 
m int az „érzékeny”-ek mintájában.

7. A kérdőív

A próbakérdezés során két véletlenítési eljárással kísérleteztünk. Az egyik a 2. 
pontban említett „erőltetett alternatíva”. A kérdezett olyan kártyacsomagot kapott, 
amelyben háromféle utasítást talált, mindegyiket külön lapon. A kártyacsomag 
megkeverése után húznia kellett. Az egyik típusú kártyán azt az utasítást találta a 
kérdező, hogy feltétlen igennel válaszoljon, a  másikon azt, hogy feltétlen nemmel, a 
harm adik típusú kártya utasítása szerint a válaszadónak nyíltan válaszolnia kellett 
a feltett kérdésre.

A másik eljárás W arner nevéhez fűződik. A megkérdezettnek itt is egy tíz lapból 
álló kártyacsomagot adnak át, amelyet össze kell kevernie. Ezt követően húzhatja 
ki a  kártyát. Ez a módszer csak kétféle kártyát ismer. Az egyiken a  kérdésre adható 
válasz állító megfogalmazása található („Igaz-e, hogy Ön volt m ár...”), a másikon 
a  válasz tagadó megfogalmazása („Igaz-e, hogy Ön soha nem volt...”).

A próbakérdezésnél, amelyet az eredetileg rendelkezésre álló büntetett előéletűek 
mintájából választott személyekkel végeztünk, azt kellett tapasztalnunk, hogy az 
erőltetett alternatíva módszere nem vált be. A válaszadók kiléptek a  kérdezési szi
tuációból, és mintegy „bevallották”, hogy a valóságos helyzet más, m int amire az 
utasítás vonatkozik.

E  tapasztalatok birtokában úgy döntöttünk, hogy a W amer-féle módszert vá
lasztjuk.

A  kérdezőbiztosok azzal a kéréssel keresték meg a megkérdezetteket, hogy vála
szoljanak egy az alkoholizmussal kapcsolatos kérdőívre. Ennek megfelelően a be
vezető 14 kérdés az alkoholizmussal kapcsolatos attitűdökre és személyes problé
m ákra vonatkozott.

Ezt követően kezdődtek a véletlenített kérdezés módszerei szerint feltett kérdé
sek. Figyelmeztettük a  megkérdezetteket arra, hogy a módszer bonyolult, gyakor
lást igényel. Az állítottuk, hogy két gyakorló kérdés lesz. Valójában csak az első 
kérdés volt gyakorló jellegű:

Igaz-e hogy Ön kipróbált már valamilyen kábítószert (hat kártyán )

Igaz-e, hogy Ön soha nem fogyasztott kábítószert (négy kártya)

Mindegyik esetben a  válaszadó igen-nel vagy nem-mel válaszolhatott.
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A  második kérdéspárról is azt állítottuk, hogy gyakorló célokat szolgál, de valójá
ban ez volt az az érzékeny kérdés, melyre vonatkozólag a válaszokra tényleg kíván
csiak voltunk. Azért állítottuk erről a kérdésről is, hogy az gyakorló, mert így pró
báltuk a megkérdezettek figyelmét elterelni, esetleges gyanakvását elaltatni.

Igaz-e, hogy Ön volt már szabadságvesztésre ítélve? (hat kártya)

Igaz-e, hogy Ön soha nem volt szabadságvesztésre ítélve? (négy kártya)

Ezt követően még két kérdést tettünk fel hasonló módszerrel. A  megkérdezettek (és 
a kérdezőbiztosok) ugyan azt hitték, hogy ezek a valódi érzékeny kérdések, de való
jában  csak az álcázást szolgálták. (Volt-e már alkoholelvonó kúrán? Előfordult-e 
már, hogy Ön ittas állapotban bántalmazta valamelyik családtagját?)

8. Eredmények

M int m ár említettük, az adatok feldolgozása során csak azokat a  kérdőíveket vettük 
figyelembe, amelyek végén a kérdező a két ellenőrző kérdésre olyan értékeléseket 
adott, amelyek alapján feltételezhettük, hogy a megkérdezett megértette a kísérlet 
célját, és az utasításnak megfelelően válaszolt. A szűrést követően a kísérleti min
tából 4-en, a kontroli-mintából 9-en estek ki. Ily módon az általunk vizsgált minta 
létszáma 163 lett (kísérleti minta 32, kontroli-minta 131).

3. táblázat
A teljes minta válaszainak megoszlása az „érzékeny” kérdésre

gyakoriság százalék
utasítás szerint
igen 74 45,4

utasítás szerint
nem 89 54,6

Ezeknek az adatoknak az alapján számolva, a valós igen válaszok gyakoriságának 
becslése (3.5) alapján 27 százalék Ez a  szám 6 , 8  százalékkal magasabb, mint a 
büntetett előélet általunk biztosan tudott tényleges előfordulása. Kereszttáblával 
megnéztük, hogy az általunk biztosan tudott büntetett előéletűek válaszai miként 
különböznek a kiegészítő minta válaszaitól.

4. táblázat
A büntetett előéletűek válaszai

gyakoriság százalék
utasítás szerint
igen 20 62,5
utasítás szerint
nem 12 37,5
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A táblázatból látható, hogy az általunk biztosan tudott büntetett előéletűek nem 
csaltak. A véletlenített kérdezés módszerével sikerült elhárítani a hamis válasz adá
sának kísértését. A módszer tehát jó l működött. A táblázat egyben azt is sejteti, 
hogy a teljes m intán kapott eltérés a kiegészítő minta tagjainak válaszaira vezethe
tő vissza.

5. táblázat
A kiegészítő minta válaszai

gyakoriság százalék

utasítás szerint 
igen 54 41,2

utasítás szerint 
nem 77 58,8

A kiegészítő minta tagjai körében azt tapasztaltuk, hogy a várható 40:60 arányhoz 
képest a kapott arány 41:58.

Az igen-nel válaszolók várthoz képest magasabb aránya azzal magyarázható, 
hogy a kontroli-mintába véletlenszerűen bekerülhettek büntetett előéletűek. Ez an
nál is inkább valószínűsíthető, mivel szociológiai és demográfiai szempontból a 
kontroll minta mintegy a kísérleti m inta tükörképe volt. (A  kis elemszám miatt egy 
büntetett előéletű személy bekerülése is elég.)

A kontroli-minta esetében и próbát végeztünk. Az и próba arra szolgál, hogy a 
megfigyelt eloszlás illeszkedését vizsgálja az elméleti eloszláshoz képest. Az elmé
leti megoszlás jelen esetben 60:40 százalék, azaz a kártyacsomagban eleve meg
adott pozitív-negatív kérdések közötti arány. Az и próba értéke 3,2, ami azt jelenti, 
hogy a megfigyelt eloszlás elfogadható szinten illeszkedik a valós eloszláshoz. A 
kísérleti mintában az и próba értéke 1 , 6  volt, ami nagyon jó  illeszkedésre utal.

Diszkusszió

A vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy sikeresen operacionalizáltuk az érzé
kenység dimenzióját. Továbbá, az is bebizonyosodott, hogy az általunk választott 
véletlenített kérdezési módszer alkalmas érzékenynek minősülő kérdések vizsgála
tára, és számottevően mérsékelni tudja a bizalmatlanságból, konformitásból, ön
prezentációs feszültségekből adódó őszinteség-hiányt.

A vizsgálat eredményei alapján azt mondhatjuk, hogy a véletlenített kérdezés 
módszerével érvényes válaszok kaphatók.

A módszer korlátái elsősorban azzal függnek össze, hogy nehezen érthető. Má
sodsorban az is nyilvánvaló, hogy jóval több időt vesz igénybe, mint a szabvány 
kérdezési mód. Nem kétséges, hogy a szokásos közvélemény-kutatások esetében a 
feltett kérdések csak a minta egy kis része számára számítanak igazán érzékeny
nek. Ez az arány azonban nem olyan magas, hogy veszélyeztetné a teljes mintára
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kapott adatok hitelét. Következésképpen reprezentatív mintán végzett szokásos 
(piackutatással foglalkozó, politikai, választási attitűdöket felmérő stb.) közvéle
mény-kutatások esetében alkalmazható ugyan a véletlenített kérdezés módszere, de 
nem  éri meg a fáradságot. Ezzel szemben lehetnek olyan speciális programok, me
lyek megtervezése, előkészítése során szükség van ilyen módszerek alkalmazására, 
ahhoz, hogy érvényes és megbízható válaszokat kapjunk. Egyes esetekben a spe
ciális érzékenység a társadalom  széles köreire is kiterjedhet, elég ha az adózásra, 
nem i életre gondolunk. Ilyenkor a véletlenített kérdezés módszere akár reprezenta
tív  mintán is alkalmazható.
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VITA

Némedi Dénes

MEGJEGYZÉSEK TARDOS RÓBERT 
„SZOCIOLÓGIAI VÁLASZKÍSÉRLETEK 
A MIKRO-MAKRO PROBLÉMÁRA” 
CÍMŰ TANULMÁNYÁHOZ

Hozzáértésem hiánya miatt Tardos Róbert legérdekesebb, a mikro-makro problémát 
egyszerre az empirikus kutató és az elméleti elemző szemszögéből megközelítő 
elemzéseihez nem tudok hozzászólni. Csak a 6 . ponthoz (Néhány vitakérdés és egy
két válaszkísérlet) fűzök megjegyzéseket. Ezek az emergens sajátosságok kérdésé
hez kapcsolódnak.

Tardos Róbert álláspontja szerint abból kell kiindulni, hogy makroszinten van
nak olyan „emergens tulajdonságok ..., amelyek nem vezethetők vissza közvetlenül 
egyéni tulajdonságokra...”, illetve a Tardos Róbert által legfontosabbnak tartott 
makroképződmények, „az intézmények ... többé-kevésbé függetlenek a mindenkori 
társadalmakat alkotó egyénektől” (Tardos 1998: 17). Véleményem szerint ez az a 
pont, ahol Tardos Róbert fejtegetéseit folytatva fel kell vetni, hogy melyek ezek az 
emergens sajátosságok, hol és hogyan jelennek meg.

Tardos Róbert érvelését Blau kapcsolathálózati kutatásaihoz kapcsolja. M agam 
(minthogy Blaut kevéssé ismerem) egy másik elméleti szociológust idéznék: Jürgen 
Habermast, és az ő példáján jelzem a felmerülő nehézségeket. Habermas 1981-es 
Theorie des kommunikatívért Handelns című munkájában szerintem mindmáig 
legsikeresebben oldotta meg a célracionális, normatív és habituális cselekvések 
egységes elméleti rendszerben való elemzését. Elmélettechnikai okokból azonban 
feltételezte azt, hogy vannak olyan intézmények, amelyek működése valóban 
„többé-kevésbé független” a társadalmat alkotó egyénektől, és ezeknek az elemzé
sét lényegében véve a luhmanni funkcionalizmustól kölcsönzött elméleti eszközök
kel végezte el -  vagyis egyfajta duális elméleti struktúrát dolgozott ki. Más szóval: 
a rendszerszintű emergens sajátosságokat egészen más jellegűnek tekintette, m int a 
mikroszintű életvilágbeli interakciókat, a kettő közti kapcsolatot érdemben nem 
tudta kidolgozni. Ezt a könyv megjelenését követő vita 1 meggyőzően dokumentálta, 
és rámutatott az elméleti dualizmusból fakadó feloldhatatlan ellentmondásokra 
(emiatt-e vagy más okokból, de mindenesetre Habermas vissza is vonult a társada
lomelméletből a  filozófiába, Luhmann-nak engedve át a  német szociológiai elmélet 
terepét). Habermas viszonylagos kudarca óvatosságra int a tekintetben, hogy
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mennyire szabad feltételeznünk a makro- és mikro-szintek függetlenségét, és azt az 
igényt veti fel, hogy az emergens tulajdonságok mibenlétét nagyon pontosan fo
galm azzuk meg. Tardos Róbert is utal erre a veszélyre és követelményre, és teljes 
joggal óv a hamis ontologizálástól, azaz attól a feltételezéstől, hogy a makroszinten 
egészen más típusú létezőket találunk, m int a  mikroszinten. Ha eleve feltételezzük, 
hogy a mikro- és a makroszint két létszféra, akkor a köztük levő kapcsolat kérdése 
irrelevánssá válik. Az ontologizálás akkor kerülhető el, ha sikerül kimutatni a kettő 
közötti kapcsolódási pontokat.

Egy hozzászólásban megoldási javaslatot adni nem lehet -  és természetesen még 
egy cikkben sem tudnám ezt megtenni. Felhívnám azonban a figyelmet egy olyan 
elméleti kezdeményezésre, amely a mikro-makro kapcsolat körüli polémiáktól tá
vol született, de amely érdekes módon összekapcsolható a Tardos Róbert által fel
használt hálózat (network) elemzéssel és a  mikro-makrokapcsolat kérdésével. Talán 
hozzájárulhat ahhoz, hogy elkerüljük mind a mikro-, mind a makroszint hamis 
ontologizálását.

Kicsit messziről kell indulnunk. A tudományszociológiai írásairól ismert Karin 
Knorr-Cetina egyik friss cikkében első pillantásra meglepő, „posztmodern” ötletet 
mutat be. Világunkban -  írja -  úgynevezett tudás-kultúrákkal van dolgunk, és ezek 
a  tudás-kultúrák alapjában véve „a szakértők és a tudósok figyelmének középpont
jában álló tárgyi világok körül forognak. ... Amellett érvelnék, hogy ezeket a  tárgyi 
világokat be kell foglalnunk a társadalmiság és a társadalmi viszonyok kibővített 
fogalmába” (Knorr-Cetina 1997: 9). Javaslata szerint tehát a tárgyakat nem mint 
eszközöket, erőforrásokat vagy szimbólumokat kell felfognunk, amelyeket a társa
dalom egyedüli legitim tagjainak elismert cselekvők használnak, birtokolnak, cse
rélnek stb., hanem olyan elemeknek, amelyek bizonyos fokig ugyanúgy részei a 
társadalomnak, mint a hum án cselekvők .2  A javaslatot részben a  „konstruktivista” 
tudomány- és technikaszociológus tapasztalata motiválta: azok a tárgyak ugyanis, 
amelyek annyira adottnak, szilárdnak, biztos létezéssel bírónak tűnnek a minden
napi tapasztalat szemszögéből, a szociológus tudománykutató számára nagyon is 
folyékonynak, bizonytalannak és változékonynak látszanak. A hordozható számító
gépekben használható legújabb Li-ion akkumulátorok először tárgynak alig nevez
hető elméleti ötlet formájában léteztek, majd anyagi, igazi akkumulátor alakot öl
töttek, de néhány éve még teljesen megbízhatatlan és bizonytalan, robbanásra haj
lamos szerkezetek voltak. A fejlesztés eredményeképpen persze ezek is stabil, 
megbízható, bár meglehetősen drága kellékek lettek. Sikerüket az is biztosítja, 
hogy viszont a régen alkalmazott NiCd akkumulátorok korántsem olyan kézhez 
álló, stabil, „baráti” szerszámok, mint hinnénk: hajlanak a kristályosodásra és erő
sen környezetszennyezők, vagyis „deviánsak” (Kerecsen 1998). Legyen Li-ion 
vagy NiCd, az akkumulátor emellett egy roppant, „globális” hálózat része, amely a 
fizikusokat, a tengerentúli fejlesztőlaboratóriumokat, a sokágú számítógépipart és 
az üzleti szervezeteket, a kereskedelmet, a magyar CHIP Magazint, a minden új
donságra kíváncsi technológiarajongókat és a humán értékekben hívő mezei fel
használókat „fogja át”, könnyedén átlépve a szociológus számára rejtélyes mikro- 
makrohatárt.
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Knorr-Cetina meglepő alapötletének forrása Bruno Latour bestseller könyve: a 
Sosem voltunk modemek (1991). Bruno Latour, maga is tudománykutató vagy tu
dományszociológus, ebben a modernitás-elemzésben a kezdetekhez, a 17. századi 
filozófiai vitákhoz tér vissza. Hobbes és Boyle részben explicit, részben implicit 
vitájának eredménye szerinte kettős elhatárolás volt. Egyfelől Boyle feltalálta a 
laboratóriumot, ahol speciális gépezetek (pl. vákuumszivattyúk) állították elő a 
jelenségeket. A laboratóriumban megfigyelt tények reprezentálják (képviselik és 
megjelenítik) a természetet. A tudósok e tények képviselői, létrehozzák és szavatol
ják  objektivitásukat. Ez az objektív, valójában a laboratóriumban előállított világ a 
természet. Hobbes viszont feltalálta a racionális állampolgárt, aki a társadalmi 
szerződés révén létrehozta a Leviathánt, a  halandó istent, a szuverént, aki reprezen
tálja a polgárokat -  vagyis Hobbes „feltalálta” a társadalmat. Ennek az elhatárolás
nak az eredményeképpen derült ki, hogy a tudomány dolga a nem-emberi lények (a 
„természet”) reprezentációja, de nem lehet semmi köze a  politikához (a politikai 
képviselethez, reprezentációhoz -  ezért hivatkozik Boyle az elfogulatlan, ésszerű 
megfigyelők összhangzó tapasztalatára); a politika dolga az állampolgárok repre
zentációja, de nem hivatkozhat a nem-emberi (természeti) létezőkre (a tudomány 
belátásaira) (Latour 1991: 43 sk.). M indez természetesen jó l ismert történet. 
Hobbesszal a társadalomtudomány kezdeteinél vagyunk, s tőle jó l követhető az a 
vonal, amely a társadalmi szerződés (ti. a társadalmat konstituáló szerződés) gondo
latát követve kidolgozza a modern értelemben vett társadalom m int „morális” világ 
eszméjét. E világ lényege éppenséggel a természetivel való szembenállás, a termé
szetitől való elkülönülés, a természet, a tárgyi világ, a „dolgok” kizárása. Boyle-lal 
a modern természettudomány kezdeteinél vagyunk, s az sem új gondolat, hogy en
nek a természettudománynak egyik alapelve éppenséggel a politikai és morális 
megfontolások kiküszöbölése az okfejtésekből.

Latour szerint azonban az az állítás, hogy a történeti értelemben vett modemitás 
nem más, mint a Boyle-Hobbes-i modell megvalósítása (a morális-társadalmi- 
kulturális és a  természeti-tárgyi végigvitt elválasztása), ebben a formában hamis. 
Hamis lenne ezek szerint Habermas és Luhmann álláspontja is, hiszen mindketten 
feltételezik a cselekvő (Luhmannál a kommunikáció) és a tárgyi világ (az erőforrá
sok egy része, a „dolgok”) elválasztását.

Latour az egyértelműség kedvéért nem tárgyakról, dolgokról, eszközökről be
szél, hanem „hibridekről”. A hibridek vegyes lények: egyszerre kulturális és ter
mészeti objektumok. Könnyű hibrideket találni: a fentebb említett akkumulátorok, 
Knorr-Cetina tárgyai mind azok. Olyan társadalmakban élünk Latour és Knorr- 
Cetina szerint, ahol a tág értelemben vett laboratóriumban (pl. üzemekben, de más 
laboratóriumszerű együttesekben is: mi más egy félig-meddig korszerű PC, mint 
egy a dolgozószobákba kihelyezett laboratórium?) előállított tárgyak hozzák létre és 
tartják fenn a társadalmi kapcsolatot -  ezért hamis azt gondolni, hogy a Boyle- 
Hobbes modell „valóságos” (Latour 1991: 35.) Az ún. premodern és az ún. modern 
kultúrák Latour szerint természetesen különböznek, két vonatkozásban. Egyrészt. 
az előbbiek viszonylag kisszámú hibriddel éltek (noha természetesen a kultúra nem 
más, mint hibridek előállítása, s ebben az értelemben nincs olyan emberi közösség, 
amely ne hibrideket hozna létre!), míg a modem kultúrák igazi hibridtenyészetek.
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A  modemitás ugyan azzal hízeleg magának, hogy „megszabadul a természeti kor
látoktól”, hogy képes létrehozni a tiszta szocialitást, az interakció és kommunikáció 
specializált szigeteit, valójában azokban a világokban, amelyeket modernnek mon
danak, feltartóztathatatlanul buijánoznak a  hibridek. Másrészt: az ún. premodern 
társadalmak konzekvensen összevegyítik a  morális és természeti lényeket, az ún. 
modem társadalmak erőfeszítése azonban a  „megtisztításra”, a  két területnek a 
Hobbes-Boyle paradigm a szerinti elválasztására irányul.

A szociológia a  latouri értelemben vett megtisztítás egyik ágense. A szocialitás 
világa a hobbesi világ örököse. Kimutatható az egyenes leszármazási vonal, amely 
a hobbesi szerződéstől vezet egyfelől a  rousseau-i társadalmi szerződésen, másfelől 
a  skót felvilágosodás civil társadalmán át a  modem szociológiáig. A szerződés 
gondolatát természetesen a  szociológia régen elvetette. De nem  vetette el azt az 
alapgondolatot, hogy a  szocialitás világa valamiképpen a személyközi kapcsolatok
ból alakul ki, az interakciók felől fejthető meg. A szocialitás világa tisztán emberi 
világ: a  tárgyi világ a szociológia szerint csak kiegészítője és terméke ennek a vi
lágnak, amelynek a  törvényeit, szabályosságait csak az emberi interakciók felől 
lehet megfejteni.

Ezen a ponton érkeztünk vissza a Tardos Róbert által felvetett kérdéshez, a mik- 
ro-makro kapcsolathoz. Ha ugyanis feltételezzük, hogy a szocialitás világát a 
„megtisztított” emberi interakciók felől lehet megérteni, azonnal jelentkeznek a 
makroképződmények emergens tulajdonságainak meghatározásával kapcsolatos 
nehézségek, s ezek könnyen vezethetnek hamis ontologizáláshoz. Ezeket a nehéz
ségeket és veszélyeket csak úgy lehet elkerülni, ha eltávolítjuk a  társadalomelmélet 
két veszedelmes csapdáját: azt, amely a makroképződményekben nagyméretű cse
lekvőket láttat3, és azt, amely a makroképződményeket teljesen elszakítja a cselek
vőktől.

Feltehetően a hamis ontologizálás elkerülésének a szándéka is vezérelte Latourt, 
amikor a makroszint helyett a hálózat (réseau) fogalmát használta. M ár klasszikus 
empirikus tudományantropológiai elemzésében (Latour-W oolgar 1988) is előfor
dult e fogalom, összefoglaló tudománytani könyve (Latour 1989) kiteijesztette az 
értelmét. Mindenekelőtt a  technotudományok tekinthetők szerinte hálózatoknak: 
ezeknek a hálózatoknak vannak csomópontjai (laboratóriumok), összekötő szálai 
(kommunikációs csatornák: telefonvonalak, folyóiratok). E hálózatokban stratégiai 
cselekvőkről van szó. Az említett tudományantropológiai elemzés egy biokémikus 
kutatócsoportot m utat be, akik egymással is és más laboratóriumokban dolgozó 
kollegáikkal is bonyolult stratégiai játszmákat játszanak. Ugyanakkor egy világmé
retű hálózat részei is, de ezt a világméretű hálózatot (a biokémia egy speciális ága
zatát) nem lehet makroszintű, testületi cselekvőnek tekinteni. Ennek oka Latour 
leírása szerint egyszerű: a  laboratórium is, a  hálózat is tele van (későbbi könyve 
terminológiájával élve) hibridekkel: berendezésekkel, eszközökkel, feljegyzésekkel, 
megállapított tényekkel (amelyek gyorsan artefaktumokká válhatnak). A laborató
rium ereje attól a  hálózattól függ, amelynek részese, amelyben képes a tények, 
közlemények, preparátumok, műszerek és pénz áramoltatásra. A  cselekvők straté
giája a hálózat kiteijesztésére irányul, mert ezen az úton lehet igazi nyereségekre 
szert tenni. A hibridek a  hálózat kényes pontját képezik: a Latour és Woolgar által
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vizsgált kutatócsoport léte, hálózatának megőrzése attól függött, hogy sikerül-e egy 
bonyolult berendezés segítségével az ismeretlen összetételű, laboratóriumi békákból 
nyert anyagból egy feltételezett vegyületet, ebben az értelemben hibridet előállítani. 
Ha a kísérleti eredmény artefaktumnak bizonyult volna, a csoport dezintegrálódott 
volna. Az integráció a szó minden értelmében hibridek hálózatától, a hibridek 
„helytállásától” és stabilitásától (a műszerek és berendezések működőképességétől, 
a vegyületek stabilitásától) függ.

A hálózat latouri értelemben vett fogalmának véleményem szerint két előnye 
van. Egyrészt a hibridek bevonása révén ontológiai nehézségek nélkül képes a 
mikroszint (laboratóriumok, műhelyek, háztartások, mindennapi interakciók) és a 
makroszint (globális technikai és üzleti hálózatok, technotudományok, bürokrati
kus apparátusok) között kapcsolatot teremteni, mert a hibridek érzéketlenek a mik- 
ro-makro választóvonal szociológia által kreált különbségére. A makroszintű kép
ződmények emergens tulajdonságai megmagyarázhatók a humán cselekvők és 
hibridek kiteijedt hálózatainak a tulajdonságaiból, nem kell tehát sem ahhoz a  fel- 
tételezéshez folyamodni, hogy a makroméretű képződmények is sajátos cselekvők, 
sem pedig ahhoz, hogy a makroszinten el kell feledkeznünk a stratégiai viselkedés
re képes cselekvőktől. Ellenkezőleg: Latour erőteljesen figyel a hálózatok humán 
elemeinek stratégiai viselkedésére; hajlamos arra, hogy ezek viselkedését érdekeik
ből és informáltságukból magyarázza. Az a tény persze, hogy nem alakít ki a szo
ciológusok módjára két világot, egyik oldalon a cselekvőkkel, másik oldalon az 
erőforrásként felfogott és hibrid jellegüket levetkezett tárgyakkal, messzemenő kö
vetkezményekkel jár.

Másrészt a hálózat latouri felfogása az integráció problémájának a megoldását is 
módosítja. A szociológia még mindig a szociális és rendszerintegráció lockwoodi 
kettősségében gondolkozik. Az első alapjában normatív természetű, a második stá
tusa bizonytalanabb. Általában személytelen funkcionális mechanizmusokról be
szélnek, de Habermas a piaci típusú integrációt, a „láthatatlan kéz” Smithnek tulaj
donított modelljét is ide érti. Latour modelljében nincs helye funkcionális és piaci 
mechanizmusoknak. A num án cselekvőkből és hibridekből álló hálózatok természe
tesen „integrálnak” : a stratégiai akciók sikeressége, a hibridek léte, technikai al
kalmassága, bősége vagy szűkössége hozzájárul ahhoz, hogy a szituációk és hálóza
tok „megálljának a lábukon” vagy összeroppanjanak. Immár nem az integráció a 
kérdés, hanem a latouri értelemben vett hálózat stabilitása, „fennállása”, amelyben 
technikai, normativ és stratégiai elemek egyaránt szerepet játszanak.

Tardos Róbert nem tért ki részletesen a mikro-makro kapcsolat és a normativitás 
kérdéskörének a kapcsolatára. Ez az egész probléma legösszetettebb része -  és en
nek tisztázásához a mag^ nemében érdekes tudományszociológiai kiindulású 
latouri modell nem járul házzá. Mentségére annyi hozható fel, hogy mások sem 
sokkal sikeresebbek -  de ennek taglalása már nem lehetséges a hozzászólás 
keretein belül.
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Jegyzetek

1 A vitának az ismertetését lásd Némedi 1991.

2 Knorr-Cetina és a lentebb említendő Latour tárgyfogalma alapjában eltér Baudrillard 
(1987: 7-13) divatos elméletétől. Baudrillard elválasztja a tárgyak technológiai, „lé
nyegi”, objektív, racionális, strukturális síkját és a szociológiai, jelszintű, megélt valósá
gát. Ez éppen az az elválasztás, amely ellen Latour és Knorr-Cetina hadakozik.

3 Coleman, aki elméletében a mikro-makro kapcsolat megoldását ígéri, úgy véli, hogy lé
teznek testületi cselekvők (corporate actors), és a makrojelenségeket így cselekvéselmé
leti apparátus segítségével elemzi. (Coleman 1990: 325 sk.)
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Szántó Zoltán

A MAKRO SZOCIOLÓGIA MIKROALAPJAIRÓL*
(multidiszciplináris megközelítésben)

Gondolatok
Tardos Róbert „Szociológiai válaszkísérletek a mikro-makro 
problémára” című tanulmánya kapcsán

Ebben az írásban megjegyzéseket fűzök Tardos Róbert tanulmányához . 1 Egyetértek 
vele abban, hogy a mikro-makro probléma „szinte valamennyi kurrens metodoló
giai dilemma tematizálására alkalmas” (Tardos 1998: 3). Keresve sem találhatnánk 
ígéretesebb kiindulópontot fontos metodológiai vitákhoz.

Gondolataimat arról az elméleti álláspontról fejtem ki, amelynek középpontjá
ban a mikro-makro kölcsönhatások állnak. E megközelítés szerint megoldható, sőt 
megkerülhetetlen a makro-mikro, a mikro- és a mikro-makro mechanizmusok 
együttes számbavétele a makroszintű jelenségek közti oksági kapcsolatok feltárásá
ban. Ezt a -  többszintű elemzést implikáló -  szemléletmódot az általános metodo
lógiai orientációk közül a módszertani individualizmushoz sorolhatjuk .2 A szocio
lógiában pedig hol strukturalista cselekvéselméletnek (pl. Búrt 1982; White 1992), 
hol strukturalista-individualisztikus megközelítésnek (pl. Wippler 1978; 
Lindenberg 1985; 1990), hol pedig -  explicit módon utalva arra, hogy ezekben a 
modellekben a racionális döntés a kitüntetett mikromechanizmus -  racionális dön
tések elméletén (a továbbiakban: RDE) nyugvó szociológiának nevezik (pl. 
Coleman 1990; Abell 1996).

1. Tardos Róbert (1998: 8 ) táblázatos formában hasonlítja össze a mikro- és 
makroirányzatokat. Megítélésem szerint az összehasonlítás világosabbá tehető, ha 
explicit módon megjelenik benne a megközelítésbeli és tematikus vetület kettőssé
ge. E két vetület különválasztásával fontos kérdések megválaszolásához lehet to
vábbi szempontokat felvetni:

* Köszönettel tartozom Helmich Dezsőnek, Lengyel Györgynek és Orthmayr Imrének írá
som korábbi változatához fűzött megjegyzéseikért.
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Megközelítés 
(magyarázó jelenség)

mikro makro
Tematika
(magyarázandó jelenség)

A C

mikro RDE strukturalizmus
szerepelmélet
szociálpszichológia

pszichológia

makro
В
mikroökonómia 
új makroökonómia 
a társadalmi csere elmélete 
RDE szociológia 
RDE marxizmus 
új politikai gazdaságtan 
új institucionalizmus

D
ortodox makroökonómia
strukturalista funkcionalizmus
kulturalizmus
ortodox marxizmus
historicizmus
régi institucionalizmus

1 A. Mikrotematika -  mikromegközelítés

Tematika és megközelítés tekintetében a mikro-orientációhoz sorolható az RDE és 
a  pszichológia. Különbséget kell tenni azonban az RDE mint cselekvéselmélet és az 
RDE szociológia (közgazdaságtan, politikatudomány stb.) m int társadalomelmélet 
között. „A racionális döntések elmélete kifejezés gyűjtőfogalom, amely egyfelől 
különféle szubsztantív és formális modelleket, másfelől pedig egy metodológiai 
paradigmát foglal magában. Az említett szubsztantív és formális modellek közé az 
individuális döntések elméletének típusváltozatai, a játékelmélet, a közösségi dön
tések elmélete, továbbá általában a társadalomtudományok ... ökonómiai ihletésű 
modelljei tartoznak. A racionális döntések elmélete néven számon tartott metodo
lógiai paradigma viszont nem más, mint az a módszertani platform, amely az 
előbbi formális és szubsztantív modellek társadalomtudományi alkalmazásait egyéb 
társadalomtudományi kutatási programoktól és elméleti rendszerektől elválasztja és 
megkülönbözteti” (Csontos 1996: 326). К szűk értelemben vett RDE a felsorolt mo
dellek közül az első kettőre terjed ki: parametrikus és stratégiai helyzetekben vizs
gálja a racionális döntés modelljeit (ideáltípusait), és azok révén magyarázza és 
előrejelzi az egyéni cselekvést. 3 „A cselekvés magyarázatának egyszerű sémája 
magát a cselekvést két, egymást követő szűrési művelet végeredményének tekinti. 
A kiindulópont az egyén számára elvileg lehetséges összes cselekvés kiterjedt hal
maza. Az első szűrőt mindazok az anyagi, gazdasági, jogi és pszichológiai korlátok 
alkotják, amelyekbe az egyén beleütközik. A velük összhangban álló cselekvések 
képezik az egyén lehetőségeinek halmazát. A második szűrő az a mechanizmus, 
amely meghatározza, hogy a lehetőségek halmazából melyik cselekvést hajtja vég
re” (Elster 1995: 21). Az első szűrőt jelentő korlátozó feltételek szociológiai szem
pontból lényeges elemei makrojellegűek. társadalmi, gazdasági, politikai és jogi 
intézmények, valamint a társadalom szerkezeti sajátosságai. A preferenciák forrná-
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lódását pedig szocializációs mechanizmusok is befolyásolják.4 Mindazonáltal a 
szűkén vett RDE az egyéni cselekvést individuális szinten magyarázza: vágyak 
(preferenciák) és lehetőségek (korlátozó feltételek), vélekedések és információk 
terminusaiban.

A racionális döntés az egyéni cselekvést alakító mikromechanizmusok egyike. A 
környezethez való optimális alkalmazkodás formája. Mindazonáltal -  am int azt a 
racionalitás érvényességi körét firtató kutatók részletesen bemutatják (Elster 1983; 
1989a) -  nem csalhatatlan mechanizmus. Az RDE -  mint bármely más tudományos 
elmélet -  kudarcot vall, egyfelől, ha  nem képes egyértelmű előrejelzések megfo
galmazására (meghatározatlanság), másfelől, ha előrejelzései nem állják ki a  ta
pasztalati próbákat, vagyis ha a  valóságos döntéshozók nem úgy viselkednek, 
ahogy azt az elmélet előírja (irracionalitás).5 Több optimum vagy összemérhetetlen 
alternatívák esetén például a racionális döntés meghatározatlan. Az akaratgyenge
ség, a rövidlátás, a vágyteljesítő gondolkodás, a kognitív torzításokon alapuló irra
cionális vélekedések pedig az irracionalitás különböző esetei. Mindazonáltal akár 
az irracionalitás fogalmi meghatározására és típusokba sorolására, akár a különféle 
irracionális viselkedési formákat alakító mikromechanizmusok feltárására törek
szünk, legkézenfekvőbb -  ha nem az egyetlen -  heurisztikus eszközként az RDE- 
hez fordulhatunk. Nem csupán a többé-kevésbé racionális viselkedések -  amelyek 
tartományát a társadalomtudósok többsége egyre inkább tágabbnak tartja a szűkén 
vett gazdaság szférájánál -  leírásához és magyarázatához, hanem az irracionális 
viselkedések fogalmi megragadásához is szükségünk van a  racionalitás jól definiált 
és egyértelmű fogalmára, a racionális döntés ideáltípusaira.6

A pszichológiai cselekvéskoncepciók szintén individuális tényezőkkel írják le és 
magyarázzák meg az egyéni viselkedést. A behaviorista pszichológia -  voltaképpen 
-  a  környezeti ingerekre adott válaszreakcióként fogja fel az egyéni viselkedést, 
melynek alakulásában megerősítés jellegű mechanizmusok játsszák a főszerepet 
(pszichológiai determinizmus). Az RDE legfontosabb pszichológiai alternatívái: a 
cselekvők kognitív korlátáit és igényszintjét hangsúlyozó korlátozott racionalitás 
koncepció, a megerősítés szerepét középpontba állító viselkedéselméletek, valamint 
a többszörös-én koncepcióját hirdető pszichoanalitikus áramlatok. Egy további fel
fogás -  amely szintén önálló társadalomtudományi irányzatokban ölt testet (pl. 
evolúciós közgazdaságtan) -  az adaptív viselkedési formákat előidéző kiválasztó
dási mechanizmusokat helyezi magyarázatai középpontjába. Szociológiai szem
pontból viszont a -  tág értelemben vett -  társadalmi normák cselekvésalakító sze
repét kidolgozó elméletek jelenthetik az RDE legfőbb alternatíváját. Szerintem itt a 
helye annak, amit Tardos Róbert ( 1998: 12) „az egyéni cselekvés mozgatórugói
nak szociológiai (vagy éppen szociológiai-kulturális) modelljének” nevez. Ezek a 
modellek mindazonáltal már átvezetnek a fenti táblázat C cellájába, ahová az 
egyéni viselkedés determinisztikus koncepcióit sorolhatjuk.
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1 В. M akrotematika  -  mikromegközelítés

Az RDE társadalomtudományi alkalmazása -  durván -  makroszintű jelenségeknek 
az egyéni cselekvés modelljeire támaszkodó magyarázatát jelenti.

Nem véletlen, hogy a  neoklasszikus mikroökonómiát gyakran árelméletnek ne
vezik (pl. Stigler 1987), utalva arra, hogy a  mikroökonómia művelői -  mindenek
előtt -  a makroszintű keresleti és kínálati viszonyok eredményeképpen kialakuló 
egyensúlyi árat m agyarázzák.7 Elsősorban egyéni fogyasztók és termelők korlátok 
közt optimalizáló m agatartásának modelljeit használják fő magyarázó eszközként. 
A  szociológiában a társadalm i csere elmélete, majd az ebből kinövő RDE szocioló
g ia  bizonyos értelemben hasonló elméleti stratégiát követ.8 A társadalmi csere el
méletének képviselői a csoportszintű viszonyok és társadalmi intézmények vizsgá
lata  során, a magyarázó premisszák megfogalmazásához analógiákat kölcsönöznek 
a  megerősítés és tanulás pszichológiai, valamint a kereslet-kínálat hagyományos 
közgazdaságtani elméletéből. Homans (1974) deduktív csereelmélete például a 
skinneri behaviorista pszichológia megerősítésmodelljére támaszkodik, és nem tesz 
minőségi különbséget a  személyközi és az összetett, intézményesült csereformák 
között, csak fokozatbeli eltéréseiket hangsúlyozza. Blau (1964) viszont -  mikro- 
ökonómiai alapokra építkezve -  ju t el az egyensúlyhiányos csere fogalmán keresz
tül a  társadalmi szerkezet, a hatalom, a legitimitás kérdéseihez. Felfogásában az 
összetett társadalmi struktúrák alapvetően különböznek a kiscsoportok egyszerűbb 
szerkezetétől: a társadalm i struktúrák olyan emergens tulajdonságokkal rendelkez
nek, amelyek nem vezethetők vissza maradéktalanul az őket alkotó egyének visel
kedésére.9 A modem RDE szociológia képviselői nem szándékolt következmények 
(láthatatlan kéz, célellentétesség), kollektív cselekvés és alku, vagy egyensúly 
(Elster 1995), illetve piaci jellegű intézmények, formális struktúrák, társadalmi 
tőke vagy normarendszerek terminusaiban (Coleman 1990) vizsgálják a mikro- 
m akro kölcsönhatásokat.

A  holisztikus társadalomelméletek prototípusát képviselő marxizmuson belül is 
megjelent és markáns irányzattá vált a módszertani individualizmus: a nyolcvanas 
évek elején az analitikus marxizmus döntéselméleti irányzata (Elster 1982; 19856; 
Roemer 1986; Little 1994) éppen a hagyományos marxi problémák (pl. osztály, 
osztályharc, kizsákmányolás, állam) alternatív -  és mindenekelőtt mikroszemléletü 
-  magyarázatát kínálta. Az új politikai gazdaságtan (közösségi döntések elmélete) 
szintén a közgazdaságtan hagyományos feltevéseiből kiindulva vizsgálja a politika- 
tudomány tárgyát képező makrojelenségeket: a szavazási rendszereket, a bürokrá
ciát, a politikai pártokat, az alkotmányt, az érdekszervezeteket és így tovább.10 
Másképpen: az új politikai gazdaságtan a demokratikus politikai piac működését, a 
közjavak keresletét és kínálatát tanulmányozza. A keresleti oldalt megtestesítő sza
vazókról és érdekcsoportjaikról, valamint a kínálati oldalt megtestesítő politikusok
ról és bürokratákról egyaránt felteszik, hogy racionális döntéshozókként cseleksze
nek. Ugyancsak hasonló megközelítést alkalmaznak a neoinstitucionalista közgaz
daságtan képviselői a gazdasági intézmények -  piacok és hierarchiák (vállalatok), 
tulajdonjogok, tranzakciós költségek, megbízó-megbízott kapcsolatok stb. -  elem
zésében.11
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Irányzat: Megmagyarázandó makrojelenségek:

mikroökonómia 
új makroökonómia12 
a társadalmi csere elmélete 
RDE szociológia 
RDE marxizmus 
új politikai gazdaságtan 
új institucionalizmus

kereslet-kínálat-ár, piaci egyensúly 
stagfláció, munkanélküliség 
csoport, hatalom, intézmények 
normák, kollektív cselekvés, intézmények 
osztály, állam, kizsákmányolás 
politikai pártok, bürokrácia, alkotmány 
piac-hierarchia (vállalat), tulajdonjogok

A fenti irányzatok közös sajátossága mindazonáltal, hogy a tárgyukat alkotó 
makrojelenségek magyarázatában az egyéni cselekvések szabályszerűségeit megra
gadó különféle modellekre támaszkodnak:

Irányzat: A mikroelmélet, amelyre támaszkodik:

mikroökonómia 
új makroökonómia 
a társadalmi csere elmélete 
RDE szociológia 
RDE marxizmus 
új politikai gazdaságtan 
új institucionalizmus

RDE
RDE
RDE, pszichológia 
RDE, pszichológia 
RDE
RDE, pszichológia 
RDE, pszichológia

1 C. Mikrotematikci -  makromegközelítés

Ebbe a típusba azokat a közelítésmódokat sorolhatjuk, amelyek az egyéni cselek
vést, illetve viselkedést -  közvetlenül vagy közvetve -  makrojelenségekkel (pl. tár
sadalomszerkezeti, gazdasági, kulturális és intézményi tényezőkkel, vagy a szocia
lizációval13) magyarázzák. Az egyéni viselkedés efféle normatív-determinisztikus 
modelljének -  lényegében -  két alapváltozata ismeretes:

a) A társadalmi (pl. Durkheim) és a gazdasági (pl. marxizmus) determinizmust 
hangsúlyozó strukturalizmus. E megközelítés -  némileg kiélezett értelmezése -  
szerint a makroeredetű korlátozó feltételek („kényszerek”) általában egyeleművé 
szűkítik a döntéshozó előtt álló alternatívák halmazát. Jón Elster korábban idézett 
gondolatmenetét folytatva: „nem kell m indig a lehetőségekre és a preferenciákra 
egyaránt hivatkoznunk. Néha a korlátok olyan kemények, hogy a második szűrő 
működésének m ár nincs tere. A lehetséges alternatívák halmaza egyetlen cselek
vésre zsugorodik, amelynek magyarázatában a döntésnek (vagy a normáknak) már 
nincs szerepe. A  gyakran »strukturalistának« nevezett társadalomelméleti iskolák 
szerint a viselkedés minden magyarázata ilyen. A marxisták például gyakran úgy 
érvelnek, hogy a körülmények a munkásokat arra kényszerítik, hogy eladják mun
kaerejüket a tőkéseknek, míg az utóbbiakat a verseny kényszeríti a munkások ki
zsákmányolására. Az érvelésben rejlő hiba belátásához elég arra utalni, hogy senkit 
sem kényszerítenek arra, hogy tőkés legyen: mindig megvan a munkássá válás 
m int választási lehetőség” (Elster 1995: 22). E felfogás képviselői szerint tehát a
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determinisztikus jellegű kapcsolat a makro- és a mikroszint között közvetlenül ér
vényesül: az egyén olyannyira része a társadalmi-kulturális közegnek, hogy cselek
vési autonómiája gyakorlatilag megszűnik, nincs lehetősége döntéseket hozni.14

b) A szerepelmélet által sugallt szociálpszichológiai determinizmus. Ezt az ál
láspontot legtisztábban a strukturalista funkcionalizmus (Parsons) homo 
sociologicusa képviseli, amelynek -  Lindenberg (1985: 101) nyom án-három  alap
vonását emelhetjük ki:

-  szocializált: az egyén szerepelvárásokat (normákat és értékeket) internalizál;
-  szerepjátszó: az egyén a szerepelvárásoknak megfelelően cselekszik;
-  szankcionált: az egyént a többiek szankciói kényszerítik a normasértés elkerü

lésére (ha a szocializáció nem tökéletes).
A szerepelméleti közelítésmód implicit feltevése: az egyének szinte automatiku

san és feltétel nélkül követik belsővé tett értékeiket (normáikat, szokásaikat, habi
tusukat stb.). Itt tehát a tág értelemben vett szocializációs mechanizmusok határoz
zák meg az egyéni viselkedést: a makroszint determinisztikus hatása -  a szociali
záción keresztül -  közvetve érvényesül, mintegy meghatározott viselkedésmódokra 
„programozva” az egyéneket.15

1 D. M akrotematika -  makromegközelítés

A  módszertani hólizmus tematikusán és közelítésmódját tekintve egyaránt makró- 
szemléletű metodológiai orientáció. Fontosabb válfajai közé sorolhatjuk az ortodox 
(keynesi) makroökonómiát, a marxizmust, a historicizmust, a strukturalista funk
cionalizmust, a régi institucionalizmust, továbbá a kulturalizmus különféle áram la
tait. Közös sajátosságuk, hogy a tárgyukat alkotó makrojelenségek (pl. társadalmi
kulturális rendszerek, funkcionális alrendszerek, társadalmi tények, társadalmi 
struktúrák, intézmények, fejlődéstörvények, termelési viszonyok) magyarázatát 
közvetlenül makrojelenségekre alapozzák. Az effajta metodológiai álláspont klasz- 
szikus megfogalmazása Durkheimtől származik: „valamely társadalmi tény oka az 
előzőleg létező társadalmi tényben, nem pedig az egyéni tudat állapotaiban kere- 
sendő” (Durkheim 1978: 127).

A  holisztikus szemléletmódok további közös jellemzője általában az objektív te- 
leölógia (Elster 1982). Objektív teleológiának nevezzük azokat a folyamatokat, 
amelyeket valamilyen cél irányít célkitűző és célkövető cselekvők nélkül. Ezeket 
megkülönböztethetjük a  szubjektív teleológiától (intencionális cselekvések célkitű
ző és célkövető cselekvőkkel) és a teleonómiától (kiválasztódási mechanizmusok 
eredményeképpen kialakuló adaptív viselkedések). James Coleman megfogalmazá
sában: „a szociológia nem  akkor követ helyes elméleti stratégiát, ha elveti a cél, a 
célorientáltság és a homeosztázis gondolatát ..., hanem akkor, ha a társadalmi 
rendszer cselekvőinek szintjére szűkíti ezen fogalmak alkalmazási területét és nem 
alkalmazza őket a rendszer egészére. A társadalomra jellemző cselekvés vagy vi
selkedés a rendszert alkotó szereplők egymástól független cselekvéseiből fakadó 
következmény. ... A szándék- és célorientáltság hasznos az elmélet létrehozásában, 
de csak akkor, ha nem  a rendszert vagy entitást jellemzi, amelynek viselkedését
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magyarázni akarjuk. A célirányultságot a rendszer elemeire kell vonatkoztatni, 
amelyeket a szociológiában a rendszer cselekvőinek is tekinthetünk, legyen szó 
akár egyénekről, akár személyek társulásairól” (Coleman 1989: 28).

A holisztikus szemléletek általában szem elől tévesztik a következő triviális 
szempontot: „Things happen in the social world because individuals do and do not 
do things, and they are the only things that do and do not do things. All statements 
that attribute »doing« to other things can, in principle if  not in practice, be 
translated without loss into statements about individuals doing things” (Abell 1992: 
191) [A társadalmi életben azért történnek dolgok, mert az egyének tesznek vagy 
nem tesznek dolgokat, és a dolgok közül kizárlag ők azok, akik tesznek vagy nem 
tesznek dolgokat. Az összes állítás, amely más dolgoknak tulajdonítja «dolgok 
megtételét«, ha a gyakorlatban nem is, elvileg, veszteség nélkül lefordítható egyé
nek dolgok megtételére vonatkozó állításaira]. Ezért nem lehet kiiktatni a társada
lomtudományi magyarázatból az elemzés mikroszintjét, vagyis az egyéni cselekvé
seket. Ez azonban nem jelenti azt, hogy magát az egyéni cselekvéseket tekintjük a 
szociológiai vizsgálódás tárgyának. Tardos állításával (1998: 15) ellentétben sem 
Boudonnál, sem Elsternél nincs szó erről.16 Mindkettőjük szerint makrojelenségek 
(pl. relatív frusztráció, nem szándékolt következmények, kollektív cselekvés, társa
dalmi rend) alkotják a vizsgálat tárgyát, és ezek magyarázatához használják az 
egyéni cselekvés modelljeit. Az említett makrojelenségek dinamikáját mindenek
előtt a célkövető egyének döntéseinek terminusaiban érthetjük meg. Tardos szerint 
(1998: 16) viszont sokszor azért hagyhatjuk figyelmen kívül az elemzés 
mikroszintjét, mert vagy triviális, vagy esetleges összefüggésekkel terheli meg a 
szociológiai elemzést. Ezt szintén vitatom: még ha vannak is esetek, amelyekre 
helytálló a fenti érv, ezek azonban nem tartoznak a szociológiai kutatás szempont
jából fontos és érdekes esetek közé. Sokáig szinte dogmaként élt a társadalomtu
dományban, hogy csoporttagok közös érdeke önmagában biztosítja, hogy a szóban 
forgó érdek előmozdításán fognak fáradozni (pl. marxi osztály- és államelmélet). 
Ha viszont -  Olson nyomán -  alaposan megvizsgáljuk az érintett egyének motívu
mait, és magyarázatunkat a racionális és önérdekkövető cselekvés feltevésével 
kezdjük, akkor éppen ellenkező következtetésekre jutunk.17

2. Tardos Róbert az osztályelemzést következetesen a makroközelítésekhez sorolja 
(Tardos 1998: 8). Ezzel kapcsolatban pusztán arra utalok, hogy ma már -  egyrészt 
az ortodox osztályelméletek Olson-féle kritikájának (1997: 126-39), másrészt az 
RDE marxizmus egyes eredményeinek hatására -  markáns irányzatként tarthatjuk 
számon a módszertani individualista osztályelméletet és osztályelemzést.18 Egyes 
teoretikusok mindezeket a fejleményeket (pl. Parijs 1986-1987) az osztályelmélet 
forradalmi megújulásának egyértelmű jeleként értékelték. Ráadásul ez a megkö
zelítés -  pontosabban Roemer játékelméleti alapokon nyugvó osztály- és 
kizsákmányoláselmélete -  képezte az elméleti hátterét Erik Olin W right (1985) jól 
ismert empirikus osztályvizsgálatainak. Mind teoretikusan, mind empirikusan 
megjelent az individualisztikus osztályelemzés, így egyoldalúnak tűnik az osztály- 
elméletet kizárólag a makroirányzatokhoz sorolni.
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3. Tardos Róbert több ízben érinti a társadalmi kapcsolatháló elemzés helyzetét a 
mikro-makro probléma kapcsán (Tardos 1988: 8, 12). A következőkben azt próbá
lom  bemutatni Ronald Burt álláspontjának vázlatos rekonstukciójával, hogy a tár
sadalm i kapcsolatháló elemzés Burt-féle átfogó teoretikus modellje (1982) illesz
kedik  a többszintű elemzést implikáló módszertani individualista állásponthoz.19

Ronald Burt elmélete két alappilléren nyugszik:
a) az emberi cselekvések racionálisak abban az értelemben, hogy a cselekvők -  

akár egyének, akár csoportok -  a rendelkezésükre álló erőforrásokat saját érdekeik 
érvényesítése céljából használják fel;

b) a cselekvők érdekeiket a -  mindenekelőtt a társadalmi munkamegosztásból 
eredő -  társadalmi struktúra kontextusában képesek érvényesíteni.

Az elmélet alapgondolata: a cselekvők célirányosak a társadalmi struktúra kor
látái között. A racionális cselekvés posztulátuma alapján Burt a cselekvés négy 
elemét különíti el egymástól:

1. a  cselekvés alanyai -  cselekvőképes egyének vagy csoportok;
2. a cselekvés feltételei -  a cselekvők tulajdonát képező javak és munkaerő 

(erőforrások), amelyek felett kizárólag ők rendelkeznek;
3. a  cselekvés indoka -  az önérdek, azaz az egyes szereplőket az motiválja, hogy 

olyan cselekvésekbe fogjanak, amelyek személyes jólétük (hasznuk) növekedésével 
kecsegtetnek;

4. az egyes cselekvési alternatívák megvalósulási valószínűsége: a szereplők a 
cselekvési alternatívák hasznosságát mérlegelve azt az alternatívát fogják előnyben 
részesíteni, amely meggyőződésük szerint a legkedvezőbb eredményt fogja számuk
ra  biztosítani.

A  3. és 4. elemet együttesen a cselekvő érdekének nevezi. Ezt alapvetően az ha
tározza meg, hogy az érdekelt miképpen észleli a cselekvési alternatívák hasznos
ságát.

Annak alapján, hogy a  szereplők miképpen észlelik a cselekvési alternatívákat, a 
cselekvéselmélet három változata különböztethető meg. Ezek mindenekelőtt a kö
vetkező kérdésre adott válasz tekintetében térnek el egymástól: befolyásolja-e a 
többi cselekvő a vizsgált egyén hasznosság-észlelését? Ha igen, mi módon? Az 
atomisztikus elméletek azzal a feltevéssel élnek, hogy az alternatívák észlelése a 
többi szereplőtől teljesen függetlenül történik, azaz a cselekvők érdekei ^ .  prefe
renciái szuverének. Ezt az álláspontot legtisztábban a neoklasszikus mikro- 
ökonómia képviseli. Ezzel szemben a Búrt által normatívnak keresztelt cselekvés
koncepciók azt hangsúlyozzák, hogy az egyes cselekvők nem társadalmi atomok
ként, hanem mint társadalmi rendszerek tagjai léteznek. Mi több, a cselekvési al
ternatívák észlelése is az említett rendszer kontextusában történik: az alternatívákat 
az egyes szereplők a szocializáció során elsajátított társadalmi normák alapján 
rangsorolják. Tipikus példaként Parsons cselekvéselmélete említhető. Az empirikus 
evidenciák mindenesetre az olyan elmélet mellett szólnak, amelyben a társadalmi 
környezet befolyása valamilyen módon érvényesül. Ennek fényében a normatív 
megközelítést kellene előnyben részesíteni az atomisztikussal szemben. Ronald 
B urt azonban egyik álláspontot sem fogadja el. Strukturalista cselekvéselméletében 
ugyanis a cselekvési alternatívák mérlegelése (és ezáltal maga a cselekvés) nggy-
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mértékben függ a  -  társadalmi kapcsolatháló elemzés terminusaiban megragadott -  
társadalmi környezet szerkezeti sajátosságaitól: a cselekvők társadalmi munkameg
osztásból származó státusszerep készleteitől.

Búrt elméletének komponenseit és a közöttük lévő oksági relációkat az alábbi 
ábra segítségével tekinthetjük át:

A cselekvés Burt-féle strukturális elméletének komponensei

(ii)
(i)

A társadalmi struktúra mint 
a cselekvés kontextusa

Búrt elméletének megalkotása során az alábbi átfogó kérdések megválaszolására 
tesz kísérletet:

(i) Hogyan ragadható meg a cselekvések társadalmi környezete a hálózatelemzés 
terminusaiban? E kérdéskör kapcsán Búrt olyan hat osztályból álló tipológia keretei 
között fejtette ki elképzeléseit, amely két analitikus megközelítés (relációs vs. 
pozicionális) és három eltérő elemzési szint (egyén, hálózati alcsoport és teljes há
lózat) megkülönböztetésén nyugszik. A hálózati modellek lehetséges típusainak 
(Én-hálózat, hálózati helyzet, klikk, strukturálisan ekvivalens szereplők halmaza, 
rendszerstruktúra és státus/szerep-készletek tagoltságán nyugvó rendszerstruktúra) 
áttekintése során arra a következtetésre ju t, hogy a cselekvések társadalmi kontex
tusát leginkább az utolsóként említett modell révén lehet megragadni. Az efféle 
modellek -  nagyjából -  a strukturálisan ekvivalens pozíciók (azonos státus/szerep- 
készletek) betöltői közötti hálózatok mintázatát képezik le.

(ii) Hogyan alakítja a társadalmi struktúra az egyéni érdekeket? Búrt különbsé
get tesz a cselekvő érdekének két aspektusa -  nevezetesen a konkrét stimulusok 
szubjektív észlelése és a társadalmi kontextus -  között. A kettő együttes számbavé
tele eredményezi a hasznosság-észlelés strukturális modelljét. Ennek lényege: a 
társadalmi kontextus abban az értelemben befolyásolja a cselekvő érdekének alaku
lását, hogy az alternatívák észlelése a  többi szereplő társadalmi jellemzőinek figye
lembevételével történik. Másképpen: az érdekeltek az alternatívákat -  többek kö
zött -  a saját maguk és a többi szereplő között érzékelt társadalmi hasonlóság 
(strukturális ekvivalencia) függvényében mérlegelik. A cselekvők érdekét mások 
hálózati helyzete és saját hálózati helyzetük egyaránt befolyásolja.

(iii) Hogyan befolyásolja a társadalmi struktúra az érdekkövető cselekvéseket? A 
társadalmi struktúrából fakadó korlátozó feltételek befolyásolják a cselekvési lehe
tőségeket. Pontosabban: a cselekvők lehetőségkészletének alakulásában az érintet
tek státus/szerep-készleteinek meghatározó jelentősége van. A társadalmi struktúra 
tehát közvetve -  a cselekvők érdekein keresztül -  és közvetlenül -  a cselekvési al
ternatívák körét szűkítve -  egyaránt hatással van az egyéni cselekvések alakulásé-
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га. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a  megvalósítható alternatívák halmaza egy- 
eleművé szűkülne. A modell szereplői ugyanis a szóban forgó korlátok között is 
rendelkeznek kisebb-nagyobb mértékű választási lehetőséggel, valamiféle struktu
rális autonómiával.

(iv) Végül, Búrt utal arra is, hogy a vázolt módon megvalósuló cselekvések visz- 
szahatnak a társadalmi struktúrára és módosítják. Ezek a folyamatok pedig újabb 
korlátozó feltételek kialakulásához járulhatnak hozzá.

4. A módszertani holista társadalomelméletek művelőinek egyik gyakran hangozta
tott érve: a makroszintű jelenségek olyan emergens tulajdonságokkal rendelkeznek, 
amelyek nem vezethetők vissza maradéktalanul mikroszintű jelenségekre, azaz 
egyéni viselkedésekre. Tardos Róbert is hivatkozik erre, amikor is a módszertani 
individualizmus állítólagos tarthatatlansága mellett érvel (1998: 15). A többszintű 
(vagy kontextuális) elemzés képviselőinek többsége szerint viszont az emergens 
jelenségek is magyarázhatók a módszertani individualizmus szellemében. Moksony 
Ferenc megfogalmazásában: „magam azok táborához csatlakozom, akik . . . a mód
szertani individualizmus szemszögéből közelítenek ehhez a szakirodalomban 
»emergencia-probléma«-ként számon tartott kérdéshez. Amikor egyes társadalmi 
jelenségek látszólag ellenállnak a redukciónak egyének cselekedeteire, akkor 
pusztán a következőről van szó: a környezet sajátosságai módosították az adott kör
nyezetben élő egyének magatartását, mi azonban nem ismerjük vagy figyelmen 
kívül hagyjuk ezt a hatást, s azokat az egyéni cselekvéseket aggregáljuk csoport 
szintű jelenséggé, amelyek akkor jellemzik ezeket az egyéneket, amikor nem áll
nak szóban forgó környezetük hatása alatt. Általánosabban megfogalmazva: a vi
szonylag elemi körülmények közöttt (egyszerű interakciós rendszerekben) zajló 
emberi viselkedésről szerzett tapasztalatainkat visszük át tévesen a  bonyolult kö
rülmények esetén (összetett interakciós rendszerekben) várható egyéni magatartás
ra, illetve annak csoport szintű következményeire. Ha ismernénk vagy figyelembe 
vennénk az egyének reagálását környezetük változására (pl. egy kétszemélyes kap
csolatrendszer többszemélyessé bővülésére), akkor pusztán az egyéni cselekvésre 
vonatkozó tudásunk alapján kielégítő magyarázatot adhatnánk mindenfajta csoport 
szintű jelenségre, nem kellene a közösséget mint egészet jellemző szabályszerűsé
gek  után kutatnunk. Az »emergencia« forrása tehát az egyének viselkedésének mó
dosulása a környezet változása nyomán; az »emergens« jelenségek sem mások, 
m int egyének cselekedetei -  olyan cselekedetek, amelyek összetettebb környezet 
(pl. más személyek viselkedése) hatására alakulnak ki.” (Moksony 1985: 72-3)20

5. Tardos Róbert (1988: 5) a racionális döntések elméletét „objektív jellegű 
mikroelmélet”-nek, illetve „objektív irányba orientálódó” irányzatnak nevezi. Való 
igaz, hogy a szűk értelemben vett RDE-t felhasználhatjuk a tökéletesen racionális 
(„objektíve” helyes) cselekvések ideáltípusainak megalkotásához, és az efféle ide
áltípusok -  a szó technikai értelmében vett normatív módon -  felhasználhatók foga
lom-, típus- és hipotézisalkotási, valamint heurisztikus célokra a társadalomtudo
mányi kutatásban. Ugyanakkor az RDE-nek része a korlátozottan racionális
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(„szubjektíve helyes”) cselekvések ideáltípusainak kidolgozása, és ezen keresztül az 
empirikus egyéni cselekvések magyarázata. Jón Elster (1991: 51) ezt írja az RDE 
alapfogalmait tárgyaló tanulmányában: „Fontos hangsúlyozni a döntési helyzet 
szubjektív természetét. Az, hogy bizonyos választási lehetőségek objektíve elérhe
tők adott cselekvő számára, csak abban az esetben képezheti részét viselkedése ma
gyarázatának, ha racionálisan meg van győződve azok elérhetőségéről. Ugyanez 
elmondható az egyes alternatívák következményeiről: a viselkedés magyarázata 
során valamely választási lehetőség objektív következményei csak akkor számíta
nak, ha a döntéshozónak alapos indoka van hinni, hogy a  választási lehetőség az 
említett következményekkel jár. Ezt gyakran szem elől tévesztik.” Raymond 
Boudon (1989) a  szociológia szempontjából vizsgálja az RDE szubjektív vonatko
zásait, és arra a következtetésre ju t, hogy a szubjektív racionalitás -  ami nála 
nagyjából megfelel a Herbert Simon-féle (1998) korlátozott racionalitásnak -  köz
ponti szerepet játszik a társadalomtudományokban, és különösen a szociológiában. 
Csontos László (1997a: 10-12) Max Weber metodológiai álláspontjának racionális 
rekonstrukciója során bemutatja az objektíve és szubjektíve racionális ideáltípusok 
logikáját, és tisztázza szerepüket a  társadalomtudományi kutatásban. Talán e né
hány önkényesen kiragadott példa alapján is belátható, hogy az RDE művelői álta
lában egyaránt szem előtt tartják a racionalitás objektív és szubjektív vonatkozásait, 
valamint különbségeiket. Nem lehet az RDE-t kizárólag „objektív jellegű” 
mikroelméletként jellemezni.

6. „Peter Blau a pályája kezdetét jellemző mikro-megközelítésből fokozatosan mak
ró-irányba tolódott el. De legfőbb vitapartnerénél, James Coleman-nél is hasonló 
jelek fedezhetők fel pályafutása utolsó évtizedében -  különösen, ha sajátos 
társadalmitőke-felfogására gondolunk, amely kifejezetten a  fogalom kollektivisz- 
tikus értelmezési vonulatához sorolható, és ahol csak halványan jelenik meg a szo
ciális erőforrások egyéni birtoklásának vagy konvertálásának kérdése. Vagy említ
hetnénk M ancur Olsont, akit 1965-ös alapműve ugyancsak a mikro-vonulathoz 
sorol, a nyolcvanas években megjelent kötete (»A nemzetek felemelkedéséről és 
hanyatlásáról«) azonban már erősen makró-színezetű” (Tardos 1998: 17).

A  fenti megállapításokból sejteni lehet, hogy Tardos a mikro-makro váltást 
mindhárom szerzőnél inkább a megközelítésmódra, semmint a tematikára érti. 
Valójában Coleman és Olson esetében nincs szó (sem alapvető tematikus, sem) 
alapvető megközelítésbeli eltolódásról.

6 AJ Coleman társadalmitőke-koncepciója valóban kulcsfontosságú a mikro- 
makro átmenet szempontjából, de semmi esetre sem sorolható a fogalom 
kollektivisztikus értelmezései közé: „A  társadalmi tőke fogalma azt a funkciót ha
tározza meg, milyen értéke van erőforrásként a cselekvők számára a társadalmi 
struktúra azon vonásainak, amelyeket felhasználhatnak érdekeik érvényesítésében. 
Azáltal, hogy a  társadalmi struktúra bizonyos vonásainak ilyen funkcióját azonosít
ja , a társadalmi tőke fogalma egyaránt segít abban, hogy magyarázatot adjunk az 
egyéni cselekvés szintjén az eredmények különbözőségére és hogy anélkül léphes
sünk át a mikroszintről a makroszintre, hogy ehhez ki kéne dolgoznunk ezen át
menet társadalmi strukturális részleteit” (Coleman 1994a: 105. Az én kiemelésem



100 Szántó Zoltán

-  Sz. Z ). A társadalmi tőkét racionális cselekvők „halmozzák fel”, akik sajátos 
társadalm i viszonyaikat erőforrásként hasznosítják. A kötelezettségek és elvárások 
formájában jelentkező társadalmi tőke részletezése során például explicit módon 
felteszi a kérdést: „M iért teremtenek a  racionális cselekvők kötelezettségeket?” 
(Coleman 1994a: 109). A társadalmi tőke keletkezését tehát mikroszinten magya
rázza Coleman. Ugyanakkor a társadalmi tőke fogalma révén makroszintű jelensé
gek  (pl. lázadások, szervezetek) kialakulását magyarázhatjuk. Coleman számára -  
többek között -  a társadalmi tőke fogalma teremti meg a lehetőséget arra, hogy 
szociológiai szempontokat építsen be mikroökonómiai jellegű elemzéseibe. Megkö
zelítésmódja, amelyet mindazonáltal itt is az elemzés mikro- és makroszintje közti 
kölcsönhatásokat hangsúlyozó módszertani individualizmus fémjelez, semmi esetre 
sem kollektivisztikus.

Az RDE gazdaságszociológia jellemzésére -  egyik késői tanulmányában 
(Colem an 1994b) -  az alábbi nyolc szempontot emelte ki: 1. módszertani indivi
dualizmus; 2. hasznosságmaximalizálás (optimalizáció); 3. társadalmi optimum; 4. 
rendszeregyensúly; 5. az erőforrások feletti rendelkezés feladásából származó hasz
nosság; 6. társadalmi tőke; 7. a jogok társadalmi eredete; 8. intézmények. E szem
pontok -  amelyek közül szerinte az első négyet a közgazdaságtanból, a második 
négyet viszont a szociológiából veszi át a gazdaságszociológia -  együttes érvényesí
tésével lehet Coleman szerint gazdasági jelenségeket az RDE szociológia alapján 
vizsgálni. Talán felesleges rámutatni, hogy mondanivalónk szempontjából elsősor
ban  a  társadalmi tőkének (és az intézményeknek) a módszertani individualizmus 
szellemében történő kifejtése az érdekes. Ehhez talán még érdemes hozzátenni, 
hogy Coleman kiterjedt teoretikus és empirikus kutatásokat végzett arról, hogy 
m ilyen szerepet játszik a  társadalmi tőke az emberi tőke „felhalmozásában”, és 
hogy milyen előnyöket remélhetnek az egyének a társadalmi tőke különböző for
m áitól a tanulás során (Coleman 1988). Coleman tudatos törekvése volt, hogy -  
metaelméleti álláspontjával összhangban -  a társadalmi tőke fogalmát is a  mikro- 
m akro kölcsönhatásokat szem előtt tartva fejtse ki: „a társadalmi tőke fogalma azt 
is lehetőve teszi, hogy kimutassuk: . . . [a szervezeti] erőforrások más erőforrásokkal 
egyesítve miként válthatnak ki más-más rendszerszintű viselkedést vagy idézhet
nek  elő -  más esetekben -  különböző eredményeket az egyének számára” 
(Colem an 1994a: 105).

6 B) Olson tematikusán mindkét szóban forgó könyvében /waArojelenségekkel 
foglalkozik: kis-, közepes nagyságú és látens csoportokkal, exkluzív és inkluzív 
csoportokkal, szervezetekkel, osztályokkal, államokkal, érdekszövetségekkel, kü
lönböző típusú lobby-szervezetekkel stb. (Olson 1997), a gazdasági növekedés és 
hanyatlás társadalmi feltételeivel, elosztási koalíciókkal és érdekcsoportokkal, 
stagflációval, munkanélküliséggel, gazdasági ciklusokkal stb. (Olson 1987). Meg
közelítésmódja pedig m indkét művében következetesen mikroökonómiai: alapvető 
tételei a  racionális egyéni cselekvés (döntés) szabályszerűségein nyugszanak. Ko
rábbi, 1965-ben írt munkájában olvashatjuk: Jóm agam  közgazdász vagyok, és a 
je len  könyvben alkalmazott elemzési eszközök is a gazdaságelméletből származ
nak” (Olson 1997: 10). A  Nemzetek felemelkedése és hanyatlásának második (a 
Logika című) fejezetében összefoglaljad kollektív cselekvés elméleté-nek fő tézise
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it, s jórészt ezekből vezeti le további következtetéseit. Ezek kifejtése előtt mindazo
náltal leszögezi: „az elkövetkezőkben a közgazdaságtan jó l megalapozott eredmé
nyeire -  a vállalatok, fogyasztók és iparágak alaposan ellenőrzött mikroökonómiai 
elméletére -  támaszkodhatunk” (Olson 1987: 71. Az én kiemelésem. -  Sz. Z.)

Végül talán érdemes utalni arra is, hogy korábbi művében az ortodox osztály- és 
államelméletek (köztük a marxi elmélet), későbbi, 1982-ben elkészült munkájában 
pedig az ortodox (keynesi) makroökonómia kudarcának alapvető okát éppen az 
érvelés mikroszintű -  azaz racionális egyéni cselekvések (döntések) szintjén történő 
-  megalapozásának hiányában látja. Példaként vegyük a keynesi makroökonómiai 
elmélet Olson-féle metodológiai bírálatának lényegét: „a keynesi makroökonómiai 
elmélet ... nem támaszkodik megfelelő mikroökonómiai elméletre” (Olson 1987: 
29). Könyve vége felé pedig megjegyzi: „Reménykedem benne, hogy a keynesi 
életmű erényeinek és hibáinak feltárása hamarosan már csak az elmélettörténészek 
érdeklődésére tarthat számot, s a különböző irányzatokhoz tartozó kivételes tehet
ségek a makromodelleket állítják kutatásaik középpontjába. A modellezés során 
pedig ... ragaszkodnak ahhoz, hogy a makroelméletet érvényes mikroelméletre kell 
alapozni... (Olson 1987: 360. Az én kiemelésem: Sz. Z.).

A fentiek alapján -  anélkül, hogy belemennénk a tartalmi kérdésekbe -  belátha
tó: Olson következetesen arra törekedett, hogy mikroökonómiai magyarázatot ad
jon makroökonómiai és makroszociológiai jelenségekre. És ez a törekvése alapve
tően sem tematikájában, sem megközelítésmódjában nem változott.

7. Valamiféle makro-mikro ciklikusság bizonyára kimutatható történetileg a társa
dalomelmélet változásában, de merészség lenne pusztán ennek alapján előrejelzé
seket megfogalmazni: ezek legjobb esetben is csak trendek, amelyek alapján nem 
tudjuk pontosan megjósolni a  társadalomelmélet jövőbeni alakulását.21 Az elmúlt 
évtizedek -  m int azt Tardos is megjegyzi -  mindenesetre a  társadalomelméletben és 
a társadalomkutatásban egyaránt a  mikroirányzatok térnyerését hozták. A szocio
lógiában is egyértelmű hangsúlyeltolódást figyelhettünk meg társadalmi struktúra 
és társadalmi cselekvés viszonyában, az utóbbi javára. Ez persze önmagában nem 
jelent sokat. A közelítésmódok termékenységéről racionális -  azaz logikai, és leg
főképpen empirikus -  érvek alapján győződhetünk meg. Ebben a tanulmányban 
további analitikus szempontokat próbáltunk felvázolni, amelyek -  reményeink sze
rint -  hozzájárulhatnak, hogy jobban lássuk a szóban forgó irányzatok mibenlétét 
és különbségeiket, valamint álláspontjukat a mikro-makro vitában. Semmiképpen 
nem tekintettük feladatunknak az egyes irányzatok termékenysége szempontjából 
döntő reprezentatív empirikus kutatások kritikai értékelését.

Tardos Róbert végül is elfogadja az ideálisnak tűnő többszintű elemzést, és elvi
leg megoldhatónak, de gyakorlatilag kivitelezhetetlennek tartja az ehhez szükséges 
együttműködést a különböző tudományágak művelői között. Végül innen ju t el az 
elemzés különböző szintjein történő elméletalkotás igenléséhez. Meglátásom sze
rint azonban az elmúlt évtizedekben megindult a különböző diszciplínák közti aktív 
és termékeny eszmecsere, melynek eredményeképpen egyre átjárhatóbbá válnak a 
tudományágak közti határok: a szociológa, a pszichológia, a döntés- és játékelm é
let, a közgazdaságtan, a politikatudomány és a politikai gazdaságtan fogalmai és



102 Szántó Zoltán

elméleti modelljei kölcsönösen hatnak egymásra.22 Ennek fényében én semmikép
pen nem tartok attól, hogy a szociológia a közgazdaságtan állítólagos teijeszkedé- 
sének áldozatává válik. Nagyobb veszélynek tűnik számomra, ha a szociológusok 
nem tudnak (vagy nem akarnak) bekapcsolódni az említett interdiszciplináris vál
lalkozásba.

Jegyzetek

1 Ezek némelyikét szóban is megfogalmaztam a Magyar Szociológiai Társaság 1997. évi 
debreceni közgyűlésén, a szerzőnek az elméleti-elmélettörténeti szekcióban elhangzott 
előadásához fűzött hozzászólásomban. A szekcióülésen azonban -  elsősorban az idő rö
vidsége miatt -  nem bontakozhatott ki érdemi vita és termékeny eszmecsere a mikro- 
makro problémáról a (látszólag vagy ténylegesen) különböző elméleti álláspontok képvi
selői között. Egyrészt ez indokolhatja a Szociológiai Szemle szerkesztőségének azt a tö
rekvését, hogy megjelentetteTardos Róbert (1998) előadásának átdolgozott változatát, 
valamint a vita résztvevőinek és a kérdéskör iránt érdeklődőknek a hozzászólását. Más
részt időszerűnek tűnik, hogy a magyar szociológia művelői is (újból?) napirendre tűzze
nek alapvető elméleti-metodológiai vitákat, amelyek kimenetele befolyásolhatja mind az 
elméleti, mind az empirikus szociológiai kutatásokat a jövőben. Hasonló tematikájú vi
tákhoz lásd például Alexander et al. 1987.

2 A módszertani individualizmus kitűnő tárgyalása a magyar nyelvű szakirodalomban: 
Orthmayr 1997. Az irányzat modem tudományelméleti tárgyalásai közül kiemelkedik 
Bhargava (1992) monográfiája.

3 A szűk értelemben vett RDE klasszikus kifejtése: Luce-Raffia 1957. Lásd még például: 
Rapoport 1989. Az RDE-n nyugvó cselekvésmagyarázatok logikájához lásd Elster 1985a.

4 A szocializáció ilyetén felfogása leginkább azokhoz a megközelítésekhez áll közel, ame
lyeket Somlai Péter (1997: 13-14) a „konstruktivizmus” szemléletmódjának nevez, 
szemben a determinisztikus (rekonstruktivista és kritikai) szemléletmódokkal.

? Itt a racionalitás legszűkebb (ökonómiai), s ebből adódóan az irracionalitás legtágabb 
fogalmát használjuk: minden olyan viselkedést irracionálisnak tekintünk, amely nincs 
összhangban az RDE előjelzéseivel. Ez természetesen csak az egyik lehetséges felfogás, 
amelyben, Weber terminológiáját használva, a célracionálishoz képest minden másfajta 
-  értékracionális, tradicionális, indulati-érzelmi és egyéb -  viselkedésmód irracionális. A 
racionalitás tágabb fogalmába a cél- és értékracionális cselekvések egyaránt beletartoz
nak, és irracionálisak a tradicionális, indulati-érzelmi és egyéb viselkedésformák. A leg
tágabb racionalitáskoncepció ugyanakkor felöleli a megértés módszerével vizsgálható 
valamennyi cselekvéstípust, és irracionálisnak tekinti a nem intencionális (pl. reflexsze
rű) viselkedéseket.
Mindazonáltal bármelyik felfogást választjuk is, a racionalitás-irracionalitás komplemen
ter viszonyban áll, és csak a racionálishoz képest tudjuk az irracionálist definiálni. Már
pedig ha a fogalomalkotás rendjében a racionalitás fogalma logikailag elsődleges, akkor 
célszerű, takarékos és termékeny megoldás, ha a racionalitás legszűkebb fogalmával 
kezdjük az elemzést. A racionalitást -  valamilyen formában -  mindig előfeltételezi az 
emberi motiváció bármely nem racionalisztikus elmélete, a racionalitás viszont nem 
előfeltételez semmi más elméletet az emberi motivációról. Ezek a legfontosabb logikai 
érvek, amelyek az RDE metodológiai szempontból kitüntetett -  de semmi esetre sem ki
zárólagos -  szerepe mellett felhozhatók (Elster 1989a: 29; Abell 1992). Ebből pedig а 
társadalomtudományi kutatások rendjére vonatkozóan -  többek között -  az az általános



Szociológiai Szemle 1998/2. 103

metodológiai alapelv következik, hogy a kutatásban -  legalábbis ha nem szólnak ellene 
nagyon erős tapasztalati evidenciák -  a racionalitás feltevésén nyugvó leírás és magyará
zat a természetes, takarékos és termékeny kiindulópont.
Némileg hasonló a helyzet az önérdekkövetés feltevésénél: „Bizonyos értelemben az ön
érdek ... alapvetőbb, mint az altruizmus. A természeti állapot -  jóllehet gondolatkísérlet 
-  logikailag koherens helyzet. Olyan világot viszont nem tudunk logikailag koherensen 
elképzelni, amelyben mindenkinek kizárólag altruista indítékai vannak. ... Ez tisztán lo
gikai kérdés. Ahhoz, hogy egyesek altruisták lehessenek, másoknak legalább időnként 
önzőnek kell lenniük, de mindenki mindig lehetne önző. Az a feltevés, hogy minden vi
selkedés önző, a lehető legtakarékosabb, és a tudósok mindig szeretnek kevéssel sokat 
megmagyarázni. De ebből ... nem vonhatjuk le azt a következtetést, hogy az önzés a 
legelterjedtebb motiváció” (Elster 1995: 61).
A racionalitás tágabb és szociológiai jellegű felfogásához lásd Habermas 1994.

6 John C. Harsanyi Nobel-díjas amerikai közgazdászszerint például a racionális döntések 
elméletének alapvető célja, hogy segítse a társadalomtudományokat a valóságos emberi 
viselkedés előrejelzésében és magyarázatában. Harsanyi az alábbiakban összegzi, hogy 
milyen célokra használhatók az empirikus társadalomtudományokban a racionális döntés 
elméletei:
„1. Annak fogalmi tisztázására, hogy miképpen definiálható a racionális viselkedés kü
lönféle társadalmi szituációkban.
2. Az emberek valóságos viselkedésének magyarázatára és előrejelzésére (azokban az 
esetekben, amelyekben viselkedésük nagyfokú racionalitást mutat és ezáltal megenged 
valamilyen racionalisztikus elmélet terminusaiban történő magyarázatot).
3. Heurisztikus kritériumok kialakítására a társadalmi viselkedés (nem racionalisztikus) 
magyarázó és előrejelző elméletei számára (még azokban az esetekben is, amelyekben a 
viselkedés eltér a racionalitás normatív fogalmától).

■ 4. Az értékelés deskriptív sztenderdjének megalkotására, amelynek alapján megítélhető 
az emberek viselkedésének racionalitása” (Harsanyi 1977: 19).

7 Ebben az értelemben csúsztatás a közgazdaságtant „az egyéni döntések racionalitását 
tanulmányozó” (Tardos 1998: 15) tudományként beállítani. A mikroökonómia annyiban 
„tanulmányozza” az egyéni döntések racionalitását, amennyiben a tárgyát képező 
makrojelenségek magyarázatához ez elkerülhetetlen.

Az efféle szemléletmódok elmélettörteneti gyökerei -  mindenekelőtt -  Vilfredo Pareto es 
Max Weber munkásságáig nyúlnak vissza, habár történtek kísérletek arra, hogy Marx és 
Durkheim holisztikus társadalomelméletét is „lefordítsák” a cselekvéselmélet nyelvére 
(Boudon 1981; Elster 19856). Weber metodológiai álláspontjának ilyen szellemben tör
ténő bemutatásához lásd: Csontos 1997a.

Az emergencia problémájának individualisztikus ertelmezesere az 5. pontban terek visz- 
sza.

10 A politikai kérdések ökonómiai szempontú vizsgálatának logikájáról és korlátáiról a ma
gyar szakirodalomban lásd Csontos 19976; Szántó 1996. A közösségi döntések elméleté
nek átfogó bemutatása: Mueller 1989. A közösségi döntések elméletének alkotmányelvű 
irányzatáról ad áttekintést: Buchanan 1992.

11 A régi és új institucionalizmus kitűnő összehasonlítása: Rutherford 1994. Az instituci- 
onalista közgazdaságtan átfogó bemutatása: Foss 1995. A piacok és hierarchiák klasszi
kus elemzése: Williamson 1975.

12 Az ortodox és az új makroökonómia különbözőségére visszatérek a 66. pontban.
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13 Itt a szocializációt rekonstruktivista és kritikai szemléletben értjük. Vesd össze a 4. láb
jegyzettel.

14 Az irányzat egyik klasszikus előfutárának, Émile Durkheimnek a szavaival: A társadalmi 
tények „... olyan parancsoló és kényszerítő erővel is rendelkeznek, amelynek következ
tében az egyén -  akár akaija, akár nem -  kénytelen alávetni magát nekik. ... E tények az 
egyénhez képest külsőleges cselekvésmódok, gondolkodásformák és érzelmek, amelyek 
kényszerítő erővel rendelkeznek, s ennek révén ráerőszakolják magukat az egyénre” 
(Durkheim 1978: 26-27).

13 Mark Granovetter ezeket a megközelítéseket nevezi az egyéni cselekvés túlszocializált 
felfogásának. Lásd például Granovetter 1994.

16 Jón Elster persze bizonyos munkáiban (pl. 1985a) a szűkén vett RDE-t műveli: az elem
zés tárgya valóban az egyéni cselekvés. Ezek azonban nem szociológiai, hanem cselek
véselméleti elemzések.

17 Sok efféle, gyakran intuícióinknak is ellentmondó jelenség individualisztikus magyaráza
tát kínálja Schelling (1978).

18 Lásd mindenekelőtt Roemer 1982; Elster 1982; 1985Ó. A magyar nyelvű szakirodalom
ban Orthmayr Imre (1990) ilyen megközelítésben értelmezi az osztálytudat fogalmát. 
Elster osztályelméletét ismerteti: Szántó 1997.

19 Azon persze lehet vitázni, hogy Búrt koncepciója mennyiben reprezentatív a társadalmi 
kapcsolatháló elemzésre nézve. Ami mindenképpen mellette szól: világosan kifejti elmé
leti álláspontját és empirikus kutatásait ezek szellemében végzi. Egy további idézet an
nak illusztrálására, hogy más hálózatelemzőknél is találkozunk hasonló megfontolások
kal: „The fundamental premise of structural analysis is that patterns of relations among 
social positions help to explain the behaviors of systems and their components. This 
perspective requires that a structural theorist embrace a genuine methodological 
individualism. That is, human action can be understood neither as a simple aggregation 
of psychological processes nor as a systemic holism emerging sui generis from lower- 
level processes... The structural perspective offers a powerful dualism that links concrete 
microscale with macroscale phenomena in ways not possible with alternative theoretical 
paradigm” (Knoke 1990: 27). [A strukturális elemzés alapvető premisszája szerint a tár
sadalmi pozíciók közti kapcsolatok mintái segítenek megmagyarázni a rendszerek és 
összetevőik viselkedését. Ez a szemléletmód megköveteli, hogy a strukturális elemzés 
teoretikusai magukévá tegyék a valódi módszertani individualizmus álláspontját, amely 
szerint az emberi cselekvést nem érthetjük meg sem pszichológiai folyamatok egyszerű 
aggregációjaként, sem pedig a magasabb szintű folyamatokból kialakuló sui generis 
rendszer-jellegű hólizmusként. ... A strukturalista szemléletmód erős dualizmust kínál, 
amely úgy teremt kapcsolatot konkrét mikro- és makroszintű jelenségek közt, ahogyan 
arra más elméleti paradigmák esetén nincs lehetőség.]
Angelusz Róbert és Tardos Róbert soraiban is a többszintű elemzés iránti igény fogalma
zódik meg: „... a makro-network-öket -  csakúgy, mint a személyes mikrohálózatokat -  
az egyéni viselkedést, nézeteket potenciálisan meghatározó tényezőkként fogjuk fel. E 
szerep meghatározó jellegét, súlyát a továbbiakban . .. kontextuális változók bevonásával 
-  több-szintű elemzési eljárások útján ellenőrizzük” (Angelusz-Tardos 1988: 198).
A társadalmi kapcsolatháló elemzés és a mikro-makro probléma kapcsolatát tárgyalja: 
Haines 1988.

20 /  f  r  r , f  r rEhhez a problémához (es egyúttal a Durkheim-fele holisztikus társadalomelmélet kritiká
jához) lásd még: Moksony 1994.
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21 , , , , ,
Tardos Robert eletciklus-hatasra vonatkozó fejtegetéseit sem tekinthetjük érvnek, vélhe
tően nem is szánta annak. „Ellenpéldát” is könnyen találhatunk: John Goldthorpe (1997) 
például idős korában jutott arra a következtetésre, hogy az empirikus-komparatív 
makroszociológia összeegyeztethető az individualisztikus társadalomelmélettel.

22 r  t  r  t  ,  ,  ,  r  ,A szociológia es a közgazdasagtan viszonyának ilyen irányú változásáról lásd Szántó 
1995.
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Tardos Róbert

VÁLASZ NÉMEDI DÉNES ÉS SZÁNTÓ ZOLTÁN 
REFLEXIÓIRA

Ha másért nem, m ár a reflexiókért érdemes volt a  témához nyúlnom. Némedi Dé
nes Latour-recepciója és a „hibrid-tárgyakról” , illetve a „hibrid-hálózatokról” mint 
a mikro-makro-kapocs lehetséges kulcsfogalmairól szóló fejtegetései, vagy Szántó 
Zoltán négymezős modellje a mikro-makro megközelítési válfajokról számomra 
mindenképpen fontos, új szempontokat adott. Olyan ellenvetésekkel és javaslatok
kal találkoztam, amelyek pontosíthatják, világosabbá tehetik a témával kapcsolatos 
kérdésfeltevéseinket. De éppen bonyolíthatják, újra is rendezhetik konceptuális 
sémáinkat, esetleg termékenyebb megkülönböztetések irányába adva ösztönzést.

Bár a két írás módszertani alapállásában és főbb vitapontjaiban is számos ponton 
eltér egymástól, egy közös vonást mégis felfedezni vélek, s indokolt lehet, ha első
ként erre reagálok. Ha jól értelmezem, mindkét vitapartnerem nálam nagyobb 
hangsúlyt helyezne a  szinteket átfogó, szintetizáló jellegű, egységes modellek lét
rehozását szolgáló teoretikus erőfeszítésekre. Reflexióikban minden bizonnyal nem 
egyedülálló az averzió, mely a szociológiai elméletépítésnek azt az általam P. 
Blautól közvetített stratégiai opcióját fogadja, amely (a teoretikus érettség meglévő 
fokán) egyelőre a szintenkénti alapvetés indokoltságát hangsúlyozza. Nem vonom 
kétségbe, hogy a szociológia (de mondhatnám: társadalomkutatás, hisz a 
„társadalom” fogalmával nincs alapvető bajom) érettségét az átfogó, koherens el
méletek megléte fémjelezheti, de úgy gondolom, ehhez még hosszú út vezet. A 
„nagy-elméleti” ambíciók visszatérő meghiúsulását -  beleértve például a 
Habermas-féle kísérlet Némedi (1991) által behatóan tárgyalt utóéletét -  nem utol
sósorban annak tulajdonítom, hogy az elméletalkotók számára nem állnak rendel
kezésre az önmagukban „üzembiztos” és kellőképpen egymáshoz illeszkedő alap
elemek. A túl sokat markolás, a teoretikus koherencia igénye így aztán vagy ek
lekticizmust eredményezhet, vagy a  konokabb gondolkodóknál (mint pl. a „késői” 
Luhmann esetében) tartalmi kiüresedést, a fogalmi építmény önálló életre kelését. 
Jómagam termékenyebbnek tartom azokat a  megközelítéseket, melyek ma az alap
elemek (mondjuk szintenkénti) csiszolását, konszolidálását tűzik célul, és a nagy 
építményeket csak hosszabb időtávra ütemezik.

Az elméleti differenciálódás persze nemcsak szintek szerint történhet, de -  mint 
ahogy cikkemben is állást foglaltam -  e megkülönböztetésnek kitüntetett jelentősé
get tulajdonítok. Teljesen elfogadom azt a -  főként Némedi Dénes által kifejezett -  
aggályt, hogy itt nagyon óvatosan kell eljárni, s mindenképpen el kell kerülnünk, 
hogy a megközelítések olyan diszkrepanciájára kerüljön sor, mint például 
Habermasnál az életvilág és a rendszer elméleti apparátusa esetében. Ezzel kapcso
latban két mozzanatot hangsúlyoznék egyszerre. Nemcsak az egyéni szintnek és a 
nagyobb entitások szintjének specifikus szerkezetei implikálnak sajátos kezelésmó-
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dot, de -  ahogy legutóbb például a pécsi pszichológiai konferencia pszichológuso
kat és szociológusokat összehozó szekciójának több résztvevője is hangsúlyozta -  a 
társas (social) és a társadalmi (societal), az interaktív és az intézményes, a szóbeli
ség és az írásbeli-objektivált jeienségtartományai is. Ugyanakkor: egyazon (jobb 
kifejezést nem tudok) társadalmi világ különböző szintjeiről, vonatkozásairól van 
szó, és az eltérő kezelésmód nem jelenthet egymástól való elszakítást; a lehetséges 
módon törekedni kell a kapcsolódási pontok megtalálására, hangsúlyozására. Talán 
ügyetlen a hasonlat, de ideális esetben valam i olyan egymásra vonatkoztatásra 
gondolok, mint az alagút-építés esetében, ahol a két ellentétes irányból induló, 
egymásra célzott vonalak érnek végül egymásba. Hogy Szántó Zoltán modelljét 
mikro-makro vonatkozásban máris felhasználjam, közvetítőként itt egyfelől a B, 
másfelől a C cella teoretikus elemei jöhetnek elsősorban szóba. Azonban ha épít
ményünket elég stabilnak szeretnénk látni, az szükséges, hogy B a z A , C a D  cellá
val kellőképpen teherbíró elméleti hátországot tudhasson maga mögött.

Rendben, de miért a makro-megközelítésnek az a kitüntetett hangsúlya, amely -  
Blau nyomán -  cikkem et kétségkívül jellemezte? Ezzel már alighanem Szántó első 
számú fenntartásánál vagyunk. Megerősítem: nem azért, mert itt bármifajta tar
talm i primátusra gondolnék. Inkább arról van szó, hogy hiányérzetem főként ehhez 
a  ponthoz kapcsolódik. Mondhatnám, a mikro-oldal az elmúlt évtizedekben több 
nóvumot, erőteljesebb teljesítményeket mutatott fel. Kétségtelen, nemcsak a pszi
chológia, de az utóbbi időben (főként a racionális döntések elmélete művelői szá
m ára) előképül szolgáló közgazdaságtan érettebb diszciplínái komolyabb fogódzót 
is nyújtottak mindehhez. Nemcsak olyan, magukat alapjában közgazdászként de
finiáló társadalomkutatók munkásságára gondolok, mint Olson, Hirschman, Downs 
vagy éppen a korábban távolesőbbnek tekintett társadalmi területek közgazdaság
tani megközelítését programatikusan is kamatoztató Nobel-díjas Becker, hanem 
arra a Colemanra, aki a nyolcvanas években komolyabb mikroökonómiai alapokkal 
vértezte fel magát, és éppen Beckerrel közösen hozta létre az RDE chicagói iskolá
ját. Ehhez hasonló erőteljes vonulatról kétségkívül nem beszélhetünk az elmúlt 
évtizedekben a makro-oldalon, és még kevésbé olyan koherens teoretikus megkö
zelítéssel a „magmezőnek” számító D  cellában, mint az ellenoldalon az RDE-vel az 
A  cellában. Azzal azonban nem értek egyet vitapartneremmel -  és írásommal is 
talán  leginkább ennek ellenkezőjét kívántam sugallni - ,  hogy a makró-jelenségek 
makro-megközelítése csupán idejétmúlt, ortodox, de legalábbis poros elméleti re
likviák gyűjteménye lenne. Táblázatából sorra kimaradnak az olyan -  semmiképp 
sem matuzsálemi korú, de ígéretnél mindenképpen többnek tekinthető -  elméleti 
kezdeményezések, m int a Parsons-Luhmann-féle rendszerelméleti vonulat talán 
legtermékenyebb darabja a társadalmi szférák és a  szimbolikus csereeszközök diffe
renciálódásáról, Bourdieu szféra-(mező-) és tőke(-konverzió) elmélete, vagy a 
strukturális pozíciók W hite-Breiger-Burt-féle iskolája, hogy olyan, talán hagyo
mányosabb jellegű, de ortodoxnak semmiképp nem mondható irányzatokról ne is 
szóljunk, mint W allerstein centrum-periféria-, vagy W right többdimenziós osz
tályelmélete. És persze -  amit itt is szeretnék a teoretikus érdeklődésű társadalom- 
kutatók figyelmébe ajánlani -  Blau újabb keletű differenciációs, interszekciós/kon- 
szolidációs elmélete.



Szociológiai Szemle 1998/2. I l l

Blau szerepe az adott vonatkozásban annál jelentősebb, mivel a makro-szempont 
talán leghangsúlyosabb képviselője az elmúlt időszakban. Ö az, aki különösen ha
tározottan érvel az egészlegesség par excellence szemléleti irányai mellett, ame
lyeknek elsorvadása esetén a szociológia valójában létalapját vesztheti (s alighanem 
ennek a törekvésének tulajdoníthatjuk az olykor m ár görcsösnek ható önkorláto
zást, amellyel a makro-megközelítések általa is lehetségesnek tartott egyéb alter
natíváival szemben -  lásd erről például Blau hivatkozott (1995) munkájának beve
zető fejezetét -  a leginkább „dezantropomorf ’ verzióknál horgonyzott le pályafutá
sa utolsó évtizedeiben). Ha a szóban forgó egyoldalúságra nem is látok okot, aggo
dalmát és ezzel kapcsolatos törekvéseit magam is osztom -  a cikkemben tükröződő 
megközelítési prioritásnak ez a további indoka.

Felmerülhet -  és fel is merül -  a kérdés: nem vezet-e az analitikus szempontok 
ilyen erős érvényesülése maga is tartalmi kiüresedéshez. Símmel, von Wiese stb. 
„formális szociológiájának” megfogalmazódása óta ez visszatérő probléma. A ve
szély tényleg valóságos, ha e megközelítés más lehetséges vetületekkel, vagy éppen 
a  dolgok egységben való tanulmányozásával szemben dominánssá válik. De csak ez 
esetben. Ahogy például a biológiában jól megférnek együtt, s fel is tételezik egy
mást az „in vivo” és az „in vitro” irányzatok, és hosszabb ideje párhuzamosan fej
lődnek az anatómia, a fiziológia és a genetika aldiszciplínái, hasonló munkameg
osztás alakulhat ki a szociológia formalisztikusabb és szubsztantívabb, vagy éppen 
erősebben mikro- vagy makro-jellegű irányzatai között.

Ha már a természettudományok területéről vesszük az analógiát, ismét felmerül
het a kérdés: vajon az utóbbi évtizedekben nem inkább a szintetizáló, interdiszcip
lináris fejlemények (hogy a biológiánál maradjunk: mondjuk a biofizikától a 
szociobiológiáig) vezettek-e a komolyabb elméleti nóvumokhoz. Talán így van. 
Amiről azonban meg vagyok győződve: mindezek a fejlemények nem mehettek 
volna végbe, ha például a biológia nem termeli ki a maga szakterületein belül azt a 
sajátlagos szolid törzsanyagot, amely aztán komoly „hozományul” szolgálhatott a 
társdiszciplínák adalékai mellé.

És itt térnék vissza a szociológia pozícióihoz és azon belül is az előbb nagy 
hangsúllyal említett D  cellához: vajon kellőképpen szolíd-e az itt felhalmozódott 
teoretikus anyag? Amint utaltam rá, korántsem vagyok biztos benne; mégis úgy 
gondolom, nem utolsó sorban a fent említett irányzatok, újabb elméleti fejlemények 
reményt adnak a  továbblépésre (és itt nem is részletezem azokat a cikkemben 
számba vett módszertani újdonságokat, amelyek a maguk részéről szintén ösztön
zést adhatnak mindehhez). Az elmondottak értelmében valamifajta szintetizáló 
folyamat kialakulását mindenekelőtt e körül a -  Blautól Burtig, Luhmanntól 
Bourdieu-ig stb. terjedő -  mezőny körül várnám, és, m inden alapállásbeli, termino
lógiai különbség ellenére, nem is tartom egészen kilátástalannak. Az eredetiség 
motívumai sok esetben elfedik a tartalmi egybecsengést, a kapcsolódási pontokat, 
ezek azonban alighanem ott rejlenek (pl. a blau-i, a bourdieu-i és a luhmanni 
differenciációs elméleteknek -  jobban szemügyre véve, mélyükre ásva -  nemcsak a 
felszíni jegyekben fedezhetők fel közös vonásaik).
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Talán az eddigiekből is kiderül, fenntartásaim az interdiszciplinaritást illetően -  
am elyre vonatkozóan többé vagy kevésbé kifejtett formában mindkét vitapartne
rem nél inkább eltérő alapállású reflexiók fogalmazódnak meg -  nem elvi jellegűek. 
Eddigi pályafutásom során -  időnként explicit módon -  bizonyos témákban magam 
is több diszciplína párhuzamos bevonása mellett érveltem, s ennek során éppen a 
közgazdasági vagy a kultúrantropológiai megközelítések sem álltak távol tőlem. Az 
ilyen erőfeszítések értelmét a legkevésbé sem kérdőjelezném meg. Amit hangsú
lyozni kívánok, mindössze az tehát -  igaz, ez nem kis igény - ,  hogy fordítsunk 
fokozott figyelmet azokra az erőfeszítésekre, amelyek a szociológia kifejezett meg
közelítési, tematikus talaján állva kívánnak újszerű gondolatokkal, versenyképes 
paradigm ákkal előállni a  „tudományos eszmék piacán” a diszciplínák közti ver
senyben (s remélem, ez nem számít „szociológiai sovinizmusnak”).

A  fentiek után az is világos lehet, hogy ugyanez vonatkozik a  mikro-makro- 
kapcsolatra, a szintetizáló kísérletekkel kapcsolatos állásfoglalásra. Joggal hivat
kozik Szántó Zoltán arra, hogy a network-paradigma kapcsán Angelusz Róberttel 
kb. egy évtizede m agunk is többek közt a megközelítésben rejlő ilyenfajta ígéretet 
állítottuk középpontba. M a világosabban körvonalazódik, hogy -  nem utolsó sor
ban olyan elméleti nehézségekkel kapcsolatban, mint amilyenekre a tematikus túl- 
teijeszkedés, s a túlzott absztrakció veszélyeiről szólva már Féld (1981) felhívta a 
figyelm et -  ezek az ígéretek a kapcsolathálózati megközelítés irodalmában még 
csak kevéssé realizálódtak. (Vonatkozik ez arra a Burtre is, akinél kétségkívül he
lyet kap ilyen törekvés is. A strukturális és a kissé mechanikusan átvett RDE- 
jellegű megközelítés strukturális cselekvéselméleti munkájában -  Búrt (1982) -  
megítélésem szerint nem alkot szerves egységet. Az előbbi az utóbbi nélkül is jól 
értelmezhető; ahol Búrt megközelítése a cselekvéselmélet szempontjából is fontos 
tám pontot ad, az leginkább a strukturális autonómia fogalmának -  önmagában is 
m egálló -  pozicionális kidolgozása.)

A  szintézisnek a hálózatok metaforája felőli létrehozására érdekes újabb kísérlet 
a  Latournái megfogalmazódó „hibrid-hálózati” elgondolás. Őszintén szólva, e kon
cepcióról először olvasva, kissé aggályosnak tartottam, hogy e terminusok belépte
tése tovább kuszálhatja a network-irodalom amúgysem egészen tiszta fogalmi rend
szerét. Az ismertetés alapján a benne foglalt szintetikus lehetőséget főként olyan 
esettanulmány jellegű vizsgálódásokhoz kapcsoltam, ahol a cselekvési szempont 
eleve előtérben áll (számításba véve, hogy minél közelebb kerülünk kutatási tárgya
ink között az eseti jelleghez, annál kevésbé tekinthetünk el a tém a többszintű, 
többdiszciplínás kezelésétől). Aztán fokozatosan átalakult bennem az elgondolás 
képe, és -  remélem, nem teljesen függetlenül a szerző intencióitól -  m ár közelebb 
került a kifejezettebben vett network-paradigma jellegzetes vonásaihoz. Végered
ményben, ahogy a kapcsolathálózati elemzés bizonyos irányzatai egocentrikus, 
vagy éppen szervezetközpontú megközelítést alkalmaznak, miért ne lehetne szó a 
Latour által kifejtett „hibrid”-típusú objektivációk középpontba állításáról, és az így 
értelmezett „hálózatok hálózatainak” -  most már a strukturális elemzés terminu
saihoz közelebb álló -  vizsgálatáról. (Ahhoz az inkább ismerős elképzeléshez ha
sonlítva a dolgot, m int például egy-egy kommunikációs orgánum, mondjuk, folyó
irat körül kialakuló „virtuális network”, beleértve nem csupán a lap közönségét,
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hanem jellegzetes szervezeteit, affiliációs pontjait, azután a folyóirat mögött álló 
kiadói-szponzori hálózatot, s nem utolsó sorban a lapspecifikus szerzői, publiciszti
kai kört. Talán még közelebb juthatunk a vázolt elképzeléshez, ha értelmezésünk
ben a „hibridek” a szokásos értelemben vett kulturális-tudományos-műszaki pro
duktumokon túlmenően az intézményrendszer létrejövő/átalakuló elemeit, magukat 
az intézményeket is magukba foglalják.)

A fentiekben többé-kevésbé olyan reflexiókról, viszontreflexiókról volt szó, 
amelyek esetében vitapartnereimmel nézeteinkkel talán nem álltunk egymástól 
túlságosan távol, legalábbis vegyültek egymással a kritikusabb és az inkább egyet
értő álláspontok. Bizonyos kérdésekben élesebbek a szemléleti különbségek. Ilyen 
nézeteltérésnek látszik Szántó Zoltánnal az emergencia-kérdést (illetve ezzel kap
csolatban a módszertani individualizmust) illető felfogásunk. Nagyon találónak 
tartom ennek érzékeltetésére az Abelltől idézett megfogalmazást. Itt én másként 
fogalmaznék Szerintem a dolgok nem csak azért történnek a  társadalmi világban, 
mert valakik valamiket tesznek vagy nem  tesznek, hanem azért is, mert bizonyos 
egyéb dolgok történt(n)ek, végbement(n)ek (és ennek során bizonyos dolgok az 
egyének bizonyos csoportjaival megtörténnek). Vegyük -  triviális példaként -  azt 
az esetet, amikor emberek jelentős csoportjai mondjuk az infláció miatt korlátozzák 
fogyasztásukat, és ez aztán további közgazdasági hatásokat idéz elő; szociológiailag 
persze érdekes lehet, hogy kik hogyan járultak hozzá az infláció növekedéséhez, s 
talán még az is, hogy egyes személyek jövedelmük csökkenése ellenére -például 
tartalékaik felélésével, kölcsönökkel, vagy csak a másnapra nem tekintve -  a ha
sonló helyzetbe került személyek többségével szemben elkerülték fogyasztásuk 
csökkenését. Azt hiszem, nem állok egyedül azzal a véleményemmel, hogy a rele
váns kérdések köre nem merül ki a fentiekhez hasonló cselekvésközpontú témák
ban. S ha az a tapasztalatunk, hogy emberek jelentős csoportjai bizonyos körülmé
nyekre -  leginkább: bizonyos korlátokra, kényszerekre -  zömmel hasonlóképpen 
reagálnak, a folyamatok, összefüggések elemzésénél praktikus okokból akár el is 
tekinthetünk a mikroszinttől. Mindennek -  illetve az így értelmezett holisztikus 
szemléletnek -  két dologhoz semmiképpen sincs szükségszerűen köze: 1. Számos 
folyamatnál nem kell objektív teleológiát, célkitűző cselekvők nélküli célokat felté
teleznünk (ha maguk a folyamatok a cselekvők szempontjából gyakran inkább 
diszfunkcionálisan, mintt funkcionálisan zajlanak is). 2. Nem kell okvetlenül közös 
érdeket követő közös cselekvést feltételeznünk (mint a hagyományos osztálytudat
felfogások esetében). A cselekvés közösségét nem annyira a célok, vágyak, értékek, 
mint a korlátok, kényszerek mértéke és ezek hasonlóságának foka kondicionálja. 
Épp ebben az értelemben indokolt visszautalni a strukturális autonómia-felfogás 
kulcsszerepére. A mikroszint annál kevésbé hagyható kiinéi nagyobb az így értel
mezett autonómia foka (és viszont). Hadd tételezzem fel: ha lemondunk e két alap
talan előfeltevésről, máris másként fogunk tekinteni a makro-oldalra (s ezen belül a 
séma-tábla ominózus D cellájára) is.
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Ha a legélesebb vitapont a fenti kérdésekhez kapcsolódik is, itt is kifejezném bi
zonyos kételyemet a mikro-megközelítés művelésének gyakorlatilag egyetlen pa
radigm ára szűkítése, az RDE domináns pozíciója iránt. Nemcsak azért, mert hajlok 
a felé az álláspont felé, amely szerint a  hús-vér emberek világában az irracionali
tásnak gyakran a racionalitást megelőző szerepe van. De arra is gondolok, hogy a 
racionálison kívüli cselekvésvilág nem szükségképpen az irracionális, hanem az 
ennél jóval tágabb nem-racionális szférához tartozik (beleértve például a bizonyos 
szempontból nagyon is ésszerű -  mert takarékos -  reflexszerű, habituális reagálás
módokat). Mint ahogy a  kalkulatív logika alapján racionálisnak tekinthető cselek
vésmódok egyéb szempontokból egyenesen irracionálisnak számíthatnak. A racio
nalitásból kiindulni sok szempontból -  például a cselekvések normatív elemzése 
szempontjából -  indokolt, de általánosságban véve korántsem természetszerű. Ér
demes megfontolni Collins (1996) javaslatát, aki éppen az adott problémákat te
kintve helyesebbnek tartaná a két megközelítési szint helyett háromról beszélni. 
Felfogásában a mikroszituációk világának tipikus motivációs bázisa inkább érzel
mi-morális, mint anyagi-racionális indítékokból tevődik, és nem annyira ez, hanem 
a mezo-szint -  a piacok, hierarchiák, szervezetek világa -  a racionális döntések 
érvényre jutásának kitüntetett terepe (vagy a  megközelítéseket tekintve, az RDE 
alkalmazásának optimális locusa. Az adott szempontból mellékes, egyébként azon
ban nem érdektelen, hogy a makró-szinten az állam szerepét emeli ki). A kérdés
ben való állásfoglalásunkat persze erősen befolyásolhatja, hogy miként tekintünk a 
Collins értelmében vett mikro- és mezo-szint különbözőségére s az ezzel kapcsola
tos tendenciákra. Ha úgy látjuk, hogy a  mikroszituációk, a mindennapi intarakciók 
világa növekvő m értékben kerül a piaci és szervezeti logikák befolyása alá (mint 
ahogy erre mutatkoznak is bizonyos tendenciák -  Habermasnak az „életvilág 
kolonializálódására” vonatkozó felfogása mögött érzésem szerint nem utolsó sorban 
ilyenfajta aggodalmak vehetők ki), akkor kevésbé látszik szükségesnek ez a meg
különböztetés, és indokoltabbá válhat az RDE-nek a mikroszférában való kitünte
tett szerepe.

A fentieknél talán kevésbé lényeges kérdés a mikro- és a makro-megközelítések 
viszonylagos pozíciójának észlelt trendje, és ehhez kapcsolódóan annak a megfi
gyelésemnek az érvénye, hogy a mikro-oldal két kiemelkedő képviselője, Coleman 
és Olson pályafutásuk későbbi szakaszában -  Blauhoz hasonlóan -  maguk is köze- 
ledtek-e a makroszempontok akceptálásához. Mindenképpen elfogadom Szántó 
Zoltánnak azt az érvelését, hogy egyikük sem változtatott explicit alapállásán (sőt 
élete utolsó évtizedében Coleman a metodológiai sajátszerűséget az iskolateremtés 
jegyében mind erőteljesebben hangoztatta). Meglehetősen ritka a tudományos 
alapállás módosulásának annyira nyílt vállalása, mint amilyent Blaunál tapasztal
hattunk (igaz, az ő esetében valóban radikális hangsúlyváltásról volt szó). A teore
tikus becsvágy, az életm ű koherenciájának igézete többnyire nemcsak a személyes 
újradefiniálásnak, hanem  maguknak a tartalm i fordulatoknak is ellenáll (nem szól
va az iskolákhoz való hovatartozást illető újraorientálódás különféle kockázatairól). 
Azonban mind Olson, mind Coleman kiválóbb társadalomkutatók annál, hogy 
amikor olyan tém ákkal találták magukat szembe, melyek explicit metodológiájukra 
nem voltak kifejezetten ráhúzhatok, eleve visszariadtak, vagy a vizsgált jelensége
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két oda nem illő keretekbe gyömöszölték volna. Amikor Olson (1982) a nemzetek, 
régiók gazdasági felemelkedésének vagy hanyatlásának mozgatórugóit tette vizsgá
lat tárgyává, és ebben az érdekszövetségek, koalíciók elterjedtségét helyezte közép
pontba, valóban olyan tárgyhoz nyúlt, amelyet -  más vonatkozásban -  már két év
tizede, a kollektív cselekvés logikája kapcsán is behatóan elemzett. Konzekvens 
maradt a módszertani kiindulópontjaiban is, ahogy ezt a megközelítési logika 
alapelemeinek újbóli összefoglalása is jelzi elöljáróban. Más vonatkozásban már 
több az eltérés. Felszíninek tűnhet az az észrevételem -  ennek pontosabban is utá
naszámolhatnánk - ,  hogy m íg a „Logika” fejezetben az „individual” kifejezés 
meglehetősen gyakori, jóval ritkábbá válik ez a rákövetkező, a konkrét alkalmazást 
kifejtő „Implikációk”-ban. A gondolatmenet középpontjában álló olyan hosszú tá
vú, történeti folyamatokra koncentráló tézisek, mint amelyek szerint a stabil, kon- 
tinuus társadalmakban az idők folyamán egyre inkább felgyülemlenek, átszövik 
egymást a kollektív cselekvés különféle szervezetei, koalíciói, másfelől az elosztási 
koalícióknak ez a megszaporodása jelentősen megnöveli a  regulációs és a kommu
nikációs komplexitást, s ezen keresztül a kormányzat szerepét -  akár a társadalmi 
fejlődés irányát is megváltoztatva - ,  számomra már igencsak „makro-szerűen” 
hangzanak, és megfogalmazójukként talán Blaut is el tudnám képzelni.

Vagy nézzük Colemant. 1964-ben (a parsonsi normatív szocializációs felfogással 
szemben beindult ellenáramlat egyik reprezentánsaként) még szinte extrémen mik- 
ro-jelleggel fogalmazott: „a homo sociologicus szószólóival szemben egy teljesen 
szocializálatlan, teljesen önérdekű ember képéből induljunk ki, akit rendszerbéli 
normák nem korlátoznak, egyedül a személyes érdekeinek megvalósítására vonat
kozó racionális kalkulációi” (Coleman 1964, idézi Swedberg 1996 -  fordította T. 
R.). Igaz, a kontextuális, miliő-központú elemzés elindítói, legjelesebb alkalmazói 
között Coleman már akkortájt is ott volt. Sok szempontból töretlen a gondolati ív 
az 1990-es magnum opusig, az RDE nagyszabású alapvetéséig. Ekkorra már kidol
gozta másoktól kölcsönzött, de nagyon is személyesen adaptált társadalmi tőke
fogalmát. Más értelmezésekhez képest nála talán még inkább egyfajta „esernyő- 
terminusról” van szó, amely alatt normák, kölcsönös kötelezettségek, közjavak, 
általános érvényű bizalom egyaránt elférnek. Alkalmazására alighanem részben az 
vezette, hogy világossá vált: az emberi tőke különbsége csak részben magyarázza 
az elért státus eltéréseit, részben az, hogy az RDE alap-instrumentáriuma nem 
nyújtott kellő alapot bizonyos -  például társadalmi normákkal összefüggő -  jelen
ségek magyarázatára (hogy közkeletű példát említsek: a potyautas-effektus értel
mében az embereknek csak elenyésző része menne el egyáltalán szavazni). Szüksé
gessé vált egy ilyenfajta áthidaló, a makró-jelenségek számos típusánál alkalmaz
ható fogalom bevonása. Valójában az is túlmegy az RDE, illetve a mikro- 
megközelítések szokásos keretein, ahogy Coleman a társadalmi tőke működését, 
erejét nem személyes hálózati attribútumokhoz, hanem csoport szintű ismérvekhez 
köti („closure”: kölcsönös átfedés, egymásba kapcsolódás), és az is, ahogy tipikus 
kialakulását magyarázza. A társadalmi tőke Coleman felfogásában közjószág, és 
mint ilyet, alapjában nem az egyének önérdekű tevékenysége hozza létre; más te
vékenységek egyfajta „melléktermékeként” (mondhatnánk: véletlenszerűen) kelet
kezik. „A társadalmi tőke jelentős része anélkül jelenik meg vagy tűnik el, hogy
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bárki is így akarta volna” (Coleman 1990. 317-318). Érdekes módon, Olsonhoz 
hasonlóan a maga kérdéskörében Coleman is nagy jelentőséget tulajdonít a magya
rázó tényezők közt a társadalmi stabilitás fokának. Kétségtelen, a társadalmi tőke 
tárgyalása a kötetnek csak kis részét foglalja el. Azt viszont semmiképp sem állít
hatnánk, hogy Coleman pályafutása e késői szakaszában jelentéktelen helyet kapott 
volna gondolkodásában a  szóban forgó fogalom.

Némedi Dénes kritikai megjegyzései közt talán a legnagyobb hangsúlyt arra te
szi, hogy a normatív vonatkozások háttérbe szorulnak cikkemben. Mostani reflexió
im érintettek ugyan egy-két idetartozó kérdést, azonban alapjában akceptálnom kell 
hiányérzetét, mint ahogy azt a  véleményét is, hogy e kérdéskörrel az adott össze
függésekben kevesen foglalkoztak megnyugtató módon. Érdekes Coleman és má
sok RDE-kísérlete a norm ák létrejöttének alkufolyamatokon keresztüli leírására; de 
ebben a vonatkozásban megint csak az emergencia, az intézményesülés, illetve a 
készen kapottság fokozott hangsúlyát emelném ki. Ami az integrációs vonatkozá
sokat, ezen belül a normatív-szociális, rendszer- és a („hibridek” hatékony műkö
déséhez kötődő) „hálózati” önstabilizációs mechanizmusok szerepét illeti, magam 
is fontosnak tartom az utóbbit, bár nem hiszem, hogy teljesen ki tudná iktatni az 
előbbiek fünkcióit (vagy talán abban az esetben, ha az így értelmezett hálózatot oly 
kiterjesztően fognánk fel, hogy az, mondjuk, a kölcsönös előfeltevéseket, vagy más 
oldalról a közvetítő eszközök, mint például a pénz működését is magába foglalná). 
H a mindenirányú a bizalmatlanság, vagy nem működik megfelelően például a 
pénzrendszer, kiszámíthatatlan az infláció stb., maga a technológiai előrelépés, 
egy-egy technikai áttörés is jóval nehezebben valósítható meg. Persze bizonyos 
értelemben ez mind triviális.

Amikor e reflexiókat írom, naponta politikusok tucatját látni a képernyőn, mi
közben szigorú időmérők őrködnek a szűk öt percnyi vitakeret egyenlő betartásán. 
N ekem  sem lenne illendő fejtegetéseimet hosszabbra nyújtani és visszaélni a má
sodszori megszólalás lehetőségével. Néhány pontba nyilván nem tudtam kellő 
mélységgel belemenni -  de itt is utalnom kell arra, amivel cikkemet kezdtem: a 
mikro-m akro probléma szinte minden fontos dolgot érint valamilyen formában a 
társadalomkutatás metodológiája körül. Jó pár ezek közül a mostani diszkusszióban 
is megjelent. Köszönet vitapartnereimnek, hogy felvették a gondolkodás fonalát. 
Remélem, a téma nem kerül le a napirendről, s a vita -  ilyen vagy olyan keretek 
közt -  a későbbiekben is folytatódik.
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Transformation of the Central East European Housing Systems

This paper gives an overview on the potential directions of restructuring of the East 
European Housing Model and discusses the factors influencing the choice between 
these directions. Despite the mass privatization of the state rental stock, there is no 
evidence in the East-Central-European countries of a clear market orientation of 
the housing system. There are strong political and institutional interests existing 
which demand -  a special housing system, dominated by the non-market type of 
private sector. The real market-oriented restructuring of the housing system can 
only be carried out parallel to the real modernization of the economic, social and 
political systems.

Juhász, P ál

Lessons in the Interest of a New Order in Agriculture

The significant difference between the EU and the Hungarian agricultural structure 
cannot be eliminated. In the sense whether our agriculture has an agreeable 
structure, it should be seen that it is not conform to that of the EU. It may be an 
obstacle in the way of the branch getting support from the resources of the 
Common Agricultural Policy, preferring family farms. However, the difference 
does not hinder our accession, nor our integration if  the question is approached in 
the sense whether our agriculture can be competitive under the conditions of 
market economy and Union membership. Therefore fitting the production system 
into the EU should not be done by forced transformation but setting out from the 
given situation and utilising its possibilities, it can be achieved by improving its 
ability to react amidst conditions of the market economy. Such an approach can 
also be harmonised with Union logic, according to which the existing, the 
operational „should be respected” .
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Lengyel, György

Economic Actors and Attitudes

The paper investigates the groups of entrepreneurs and employees. One of the 
crucial developments o f  the social structure in the ‘90s is the emergence of an 
entrepreneurial class o f  some 700 000. The developments, however, are 
contradictory in many and illusory in some respects. Less than half of the 
entrepreneurial class is characterized by profit-oriented calculative behaviour, by 
the separation of household and business, and by investing rather than consuming 
profit.

Between 1993 and 1996 on-third of the small enterprises closed down. Survival 
is more frequent am ong forced entrepreneurs than among those who tried to realize 
the ir market ideas, since the latter are often part-time businesses which can be 
given up more easily.

Enterpreneurial inclinations are on the decline, the arguments against 
entrepreneurship have shifted from a mentality of risk avoidance to shortage of 
capital.

Private property, the tertiary sector and the inactive population have risen to 
predominance. Moreover, a new dual structure has evolved in economy, the 
dividing line being drawn between the small ventures and large enterprises. While 
earlier the first and second economies overlapped, as the persons acting in both 
were the same, now the actors are different in the two halves. The internal labour 
m arket is accessible to some one-fifth of job-takers, characterizing mostly the by 
large enterprises and institutions, especially in finance. However, fears of 
unemployment are considerably increasing in other intellectual and white-collar 
groups.

Bornemisza, Észter-C sepeli, György 

Eliminating Evasive Answer Bias

This article has attempted to validate randomized response models. W arner has 
developed a method for investigation of „sensitive” issues. This method was applied 
on a sample of individuals where we have already known the distribution of 
responses in relation to a  given sensitive issue. Results of validation have 
demonstrated efficiency: observed distribution fitted to real distribution.
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TANULMÁNYOK

Csepeli György-Örkény Antal

NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÓ SZOCIOLÓGIAI 
VIZSGÁLAT A NEMZETI IDENTITÁSRÓL*

A nemzeti összehasonlító társadalomkutató vizsgálatokról

A nemzetközi összehasonlíthatóság

Az empirikus statisztikai és szociológiai adatok nemzetközi összehasonlítása nem 
új keletű dolog a társadalomtudományok területén, de az úgynevezett 
„multinational design” módszer, mely a kérdőív kialakításától a kérdezésen át az 
adatok gépreviteléig az egységes kutatási standardok kialakítására törekszik, csak 
az elmúlt egy-két évtizedben terjedt el a szociológiai szakmában. Az első ilyen 
vizsgálat, a nemzetközi időmérlegkutatás (Time Use Surveys) az 1960-as évekre 
nyúlik vissza. Legjellemzőbb típusai már az 1980-as évek szociológiáját jellem ez
ték, mint például a nemzetközi társadalomkutatási program (International Social 
Survey Program, ISSP) vagy a nemzetközi demográfiai és egészségügyi összeha
sonlító vizsgálat (Demographic and Health Survey).1 Ezek a nemzetközi összeha
sonlító vizsgálatok elsősorban a kutatási koncepcióban, a kérdésfeltevésben, a vál
tozók kialakításában, az adatgyűjtésben és a mérési módszerek használatában egy
ségesek, viszont számos technikai kérdésben a részt vevő országok általában jelen
tősen eltérnek egymástól. Legfőbb újdonságuk abban állt ezeknek a vizsgálatoknak, 
hogy a standardizációs eljárások először nyújtottak lehetőséget arra, hogy a szocio
lógus egyszerre sok országot hasonlíthasson össze és felhívhassa a figyelmet a leg
különfélébb szociológiai jelenségek és problémák nemzetközi trendjeire, illetve 
országonkénti eltérésekre.

Vizsgálatunk adatfelvételére 1995-ben került sor az összes részt vevő országban. 
Az egyes országok saját pénzügyi forrásból finanszírozták és szervezték az adatfel
vételeket, így Magyarországon az OTKA pénzügyi támogatásával történt a kérde
zés, a kódolás és az adatok géprevitele. A konkrét terepmunkát és az adatok 
géprevitelét a TARKI végezte el. A kérdezés standardizált, angolból fordított egy
séges kérdőívek alapján történt minden országban, reprezentatív nemzeti mintákon. 
A kérdéseket szigorúan azonos sorrendben kellett feltenni a kérdezettnek minden 
országban.

Ez a ku ta tás  az 1994-1997 T  013875 szám ú O TK A  tám ogatás segítségével jö t t  létre. Az 
adatfe lvéte lre  a  TÁRKI 1995-os őszi om nibusz v izsgálatakor k e rü lt sor.
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A nemzetközi egységesítés folyamatos standard elemei ellenére az egyes orszá
gok adatai néhány szempontból a mi vizsgálatunkban is eltérnek egymástól, így 
például a mintavétel és a mintanagyság. Az országonkénti különbségek megenged- 
hetőek, amennyiben a minták országonként reprezentatívak és véletlen valószínű
ségi eljárással készültek, illetve, ha szükség esetén megfelelően súlyozottak. M in
dez összhangban áll a szakirodalomban elfogadott legfontosabb szakmai követel
ményekkel, amelyeket Leslie Kish a következőképpen foglalt össze: „Célunk a ki
vihetőség határain belül az, hogy az adatfelvételek minden vonatkozásban a lehető 
legnagyobb mértékben hasonlítsanak egymáshoz. Ugyanakkor maximális rugal
masságra törekszünk a mintavétel kérdéseiben. ... A kiválasztás módszerei -  való
színűségi mintát előfeltételezve -  különbözhetnek. Méghozzá úgy kell különbözni
ük, hogy kiaknázzák a hozzáférhető keretek és források különbözőségét. A minta
vételi koncepció arra törekszik, hogy csökkentse az elemszámbeli különbségeket, a 
mintavétel módjából adódó hatásokat és a költségtényezőket” (Kish 1993:1).

Mivel az egyes országok eredetileg is eltérő pénzügyi háttérrel rendelkeztek, és 
mintavételi technikáik is eltértek, számottevő különbségek keletkeztek az egyes 
országok végső elemszámaiban. A jelentős szórás ellenére azonban a mintanagyság 
mindenütt elérte, illetve meghaladta az 1000 főt. További eltérést jelent, hogy az 
Egyesült Államokban a kérdezés bevett szokás szerint telefonon történt, a többi 
országban pedig személyes megkeresés útján.

A végső adategyüttesben 52 mért attitűdváltozó érintette valamilyen formában a 
nem zeti érzés, nemzeti tudat, nemzeti ideológia, valamint a xenophobia különböző 
aspektusait. A kérdezés során zárt kérdőívet alkalmaztunk, amelynek előnye, hogy 
standardizálja a válaszokat és megnöveli a válaszadói hajlandóságot. A módszer 
hátránya, hogy homályban hagyja az egyéni értelmezéseket, és akkor is válaszadás
ra  késztet, amikor a megkérdezett attitűdjei, nézetei kiérleletlenek, határozatlanok, 
kiformálatlanok. Vizsgálatunk nemzetközi összehasonlító jellege miatt arra kény
szerültünk, hogy akár az esetleges sematizmus és redukcionalizmus árán is vállal
ju k  az egységesítésből adódó módszertani hátrányokat.

További nehézségeket okozott az eltérő országok és kultúrák képviselte nyelvi 
különbségek áthidalása. A nemzetközi empirikus szociológiai gyakorlatban a kuta
tók sokszor azt hiszik, hogy a kérdőív egyszerű oda-vissza való lefordításával ezek 
a kontextuális és interpretációs problémák áthidalhatók. Véleményünk szerint 
azonban a probléma gyökere sokkal mélyebb, mint a szemantikai azonosságok 
megragadása és tisztázása puszta fordítások révén. A mérni kívánt fogalmak és 
jelenségek ugyanis nem egyszerűen egy nyelvi közegbe ágyazódnak bele, hanem 
aktuális és konkrét értelmezésük egyaránt szorosan függ a történelmi időben és 
térben meghatározott társadalmi viselkedések legszélesebb körétől és a szimbolikus 
reprezentációk és viselkedések bonyolult világától (Berger-Luckmann 1975).

S ha ez igaz általában, még inkább igaz az olyan rejtett tudattartalmakkal, sze
mélyes involvációkkal, emóciókkal és specifikus kognitív elemekkel átszőtt jelensé
gek esetében, amilyen a nemzeti azonosulás és a rá épülő tudattartalmak problema
tikája. Kutatásunk alapján számtalan példával illusztrálhatjuk ezeket az értelmezési 
és kontextuális nehézségeket. Ilyen problematika a nemzeti kisebbség és többség 
fogalma, az állampolgárság vagy a nemzeti kultúra meghatározása. E  szavak üze
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netét a kérdés kontextusa, illetve a megkérdezettnek a kérdéshez kötődő szociális és 
kulturális tudáskészlete és asszociációi értelmezik. Az, hogy ezek a fogalmak és 
kategóriák mit hívnak elő megkérdezettjeink rejtett tudáskészletéből, személyiségük 
sajátosságaiból és személyes tapasztalataikból, lényegesen módosíthatja elemzése
ink eredményét. Amikor tehát kérdéseinket megfogalmazzuk, ezeket az értelmezési 
nehézségeket -  lehetőségeinkhez képest -  m indig szem előtt kell tartanunk.

Ebből a szempontból érdemes felhívni a figyelmet egy napjainkra jellemző, el
lentmondásos jelenségre a szociológiában, melyet mi „tudományos kolonia- 
lizációnaP' neveztünk el (Csepeli-Örkény-Scheppele 1996). Ennek lényege, hogy 
a Közép- és Kelet-Európa országaiban lezajlott politikai-társadalmi változások és a 
régió társadalomtudományainak újjászületése mintegy megszállható és gyarmato
sítható színtérül szolgálnak a nemzetközi szakma számára, sokszor egyoldalú kap
csolatokat eredményezve Kelet és Nyugat között. A „tudományos kolonia- 
lizációnak” hasznos és negatív következményei egyaránt lehetnek. Akár a nemzet
közi összehasonlító vizsgálatok problémafelvetésében, akár a kérdések megfogal
mazásában gyakran előfordulhat, hogy a könnyű siker reményében „importált” és 
inadekvát kérdéseket választanak ki a kutatók elemzésük tárgyául. Mi csak remél
hetjük, hogy jelen kutatásunk résztvevői (beleértve magunkat) mindent megtettek 
azért, hogy a negatív következményeket elkerüljék, és hogy profitáljanak a „tudo
mányos kolonializáció” pozitív hozadékából.

Visszatérve a mérés problémájára, a kutatás megtervezése során arra töreked
tünk, hogy az egyes országok között az adatok tökéletes ekvivalenciát mutassanak 
az összehasonlíthatóság érdekében. Ezért ahol lehetőség adódott, a kérdések és kó
dok kialakításánál követtük a nemzetközi összehasonlító vizsgálatoknál szokásos és 
elfogadott standardokat. Erre elsősorban a társadalmi háttérváltozóknál nyílt alka
lom: a megkérdezettek iskolai végzettségére, foglalkozására, életútjára és mobilitá
sára vonatkozó kérdéseink megfelelnek a hasonló egyéb vizsgálatoknál használt 
kérdésekhez, a kódolásnál pedig a foglalkozások esetében a nemzetközi vizsgála
toknál használt ISCO rendszert alkalmaztuk.

A Nemzetközi Társadalomtudományi Kutatási Program2

A hetvenes években a fejlett nyugati országok szociológiai adatbankjai együttmű
ködésének keretében elkezdődött egy nagyszabású, nemzetközi összehasonlító 
szempontokat alkalmazó szociológiai vállalkozás. A részt vevő országok szocioló
gusai minden évben egy-egy, a nemzeti társadalmak határain jelentőségét tekintve 
messze túlnyúló problémát választottak. A probléma kutatása érdekében szakértő 
csoport jött létre, mely egy rövid, többnyire OMNIBUSZ vizsgálat keretében lekér
dezhető kérdőívet készített. Az így létrejött kérdőívet az adott évben valamennyi 
részt vevő országban, reprezentatív mintán lekérdezték. A vállalkozás újszerűsége, 
hogy az egyesített system file-t senki sem monopolizálta, hanem azt az adatbanko
kon keresztül a nemzetközi tudományos közösség (egyetemek, kutatóintézetek, tár
sadalompolitikai intézmények) egységes elvek alapján hozzáférhetővé tette. Az 
alapítás óta eltelt időben számos ilyen kérdéskör nemzetközi összehasonlítására 
került sor, amelyek között példaképpen megemlítjük a társadalmi egyenlőtlenségek,
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a vallásosság, valamint az állam és polgárai közötti viszonyt. Időközben a részt 
vevő országok száma, és Magyarország még az államszocializmus idején az egyko
ri szocialista országok közül elsőként vett részt ebben a vállalkozásban, amelynek 
köre évről évre bővül.

Az 1. táblázatom  bemutatjuk az 1995-ös vizsgálatban részt vett országok listá
ját, valam int az egyes országokben lekérdezett minták nagyságát abszolút számban 
és az egyes országokból származó minta százalékában. Bár az országlista véletlen
szerűen állt össze, meglehetősen jól reprezentálja Európa keleti és nyugati felét. 
Külön érdekessége a mintának, hogy Németország reprezentatív mintáját a kutatók 
úgy állították össze, hogy két almintából álljon, amelyek külön-külön reprezentál
ják az egykor a nyugati politikai-katonai blokkhoz tartozó Német Szövetségi Köz
társaságot, valamint az ellentétes politikai-katonai táborhoz tartozó Német Demok
ratikus Köztársaságot. A két különböző hovatartozás egyben kétféle társadalmi be
rendezkedést, kétféle politikai rendszert jelentett egyazon nemzeti történelem és 
kultúra hagyományai között. Jó a helyzet, ha az európai és nem európai fejlett ka
pitalista országokat nézzük, amelyek sorában két észak-amerikai országot, valamint 
Ausztráliát és Új-Zélandot látjuk. A minta vitathatatlan gyengéje a fejlődő országok 
szinte teljes hiánya. Egyedül a Fülöp-szigeteket tudjuk itt említeni.

1. táblázat
A részt vevő országok mintái

esetszám százalék
O roszország 1585 5,1
Lettország 1044 3,4
B ulgária 1105 3,6
Lengyelország 1598 5,2
C sehország 1111 3,6
Szlovákia 1388 4,5
M agyarország 1000 3,2
Szlovénia 1036 3,4
A usztria 1007 3,3
K elet-N ém etország 612 2,0
N yugat-N ém etország 1282 4,1
H ollandia 2089 6,8
Svédország 1296 4,2
N orvégia 1527 4,9
O laszország 1094 3,5
Spanyolország 1221 4,0
N agy-B ritannia 1058 3,4
Írország 994 3,2
K anada 1543 5,0
U SA 1367 4,4
A usztrália 2438 7,9
Ú j-Zéland 1043 3,4
Japán 1256 4,1
Fülöp-szigetek 1200 3,9
Ö sszesen 30894 100,0
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Hipotéziseink

A kutatás eredményeinek feldolgozása során abból az elméleti hipotézisből indul
tunk ki, hogy a Bibó István és Szűcs Jenő által feltételezett európai nemzetfejlődési 
típusok nem üres absztrakciók, hanem mind a mai napig élő, empirikus szociológi
ai eszközök révén mérhető tudati megnyilvánulások. A nemzet történelmi kialaku
lását és társadalomban való létmódját tárgyaló irodalom nem egységes, de abban 
Breuilly (1982) kivételével szinte minden szerző megegyezik, hogy a nemzetet 
egyaránt lehetséges politikai szerveződésként és kulturális mintaadóként felfogni 
(Eley 1981).

Ha a politikai dimenziót részesítjük előnyben, akkor az állampolgárság jogi stá
tusa és az attól elválaszthatatlan szövevényes intézményrendszer (Marshall 1973) 
lesz a nemzet meghatározásának döntő elméleti kerete. Ha a kulturális dimenziót 
választjuk, akkor a nemzeti csoportban elfoglalt tagság meghatározó szempontjai 
jogilag felpuhulnak, és a születés, az anyanyelv, a kulturális normák és értékek 
elfogadása válik meghatározóvá, amivel szükségképpen együtt já r a nemzet meg
határozásának olyan megközelítése, amely felértékeli a pszichológiai és erkölcsi 
szempontok alapján szerveződő közösségi kötelékek szerepét.

A két felfogás egyikének megfelelő típust hagyományosan politikai vagy állam
nemzetnek nevezik, a másik típus neve a kultúmemzet. Amennyiben a nemzetté 
válás folyamatát a modernizációs fejlődéssel kötjük össze, akkor szembetűnő, hogy 
Nyugat-Európában az államnemzeti fejlődés vált uralkodóvá, s a modernizációs 
deficittel küzdő Közép- és Kelet-Európábán a kultúrnemzetté válás útja volt já r
ható.

Utóbb a kultúrnemzetek is megtalálták a maguk állami létezésének kereteit, és 
az első világháború után önálló életre keltek a kelet-európai birodalmak utódálla
mai. A határokat megvonó győztesek hiába hivatkoztak képmutató módon a nem
zeti önrendelkezésre, a kultúmemzeti alapokon létrejött új politikai nemzetek hu
zamos és békés együttélését lehetetlenné tették a vitatott határok, a többségtől le
szakadt, akaratukon kívül kisebbséggé váló nemzeti kisebbségek.

A második világháborúban győztes Szovjetunió kelet-európai berendezkedésével 
a nemzeti kérdés látszólag lekerült a napirendről. Történt, ami történt, mindenütt 
kezdetét vette a „szocialista építés”, amelynek azonban formálisan megmaradtak, 
sőt meg is szilárdultak a nemzetállami keretei.

A szovjet uralom alá került nemzetállamok történelmük során először jutottak 
hozzá a nemzeti szuverenitás Nyugaton évszázadok óta megszokott rekvízitu- 
maihoz. Korábbról örökölt színházaikon, múzeumaikon és pantheonjaikon kívül 
kiépült a politikai nemzeti léthez szükséges teljes hivatali infrastruktúrájuk. Lett 
fővárosuk, hadseregük, postájuk, vasútjuk, rendőrségük (még titkosrendőrségük is), 
pénzük és mind megannyi más kellékük, ami nélkül nincs modem nemzetállam. A 
legfontosabb azonban mégis az volt, hogy a nemzetközi közösség egyértelműen 
elismerte a rögzített földrajzi határok között a léthez való jogukat (közvetve még a 
Szovjetunióba bekebelezett balti államokét is).

Az 1975-ben Helsinkiben megkötött egyezmény az Európában a második világ
háborút követően kialakult határokat szentnek és sérthetetlennek nyilvánította. A
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szovjet diplomácia örvendezhetett, hiszen ezáltal véglegessé váltak a finnek, a len
gyelek és románok rovására nyugati irányba előretolt határai, amelyekért cserébe a 
lengyelek német, a románok magyar területeket kaptak. (A finnek nem kaptak 
semmit.)

A szocialista tartalom azonban 1989-ben elenyészett, megmaradt a nemzeti for
ma. Valamennyi exszocialista állam nemzetállamként született újjá, és a kultúr
nem zeti hagyaték jövője lett a kérdés.

A kelet-németek szám ára ez a kérdés az újraegyesítéssel megszűnt. A csehek és 
a szlovákok villámgyosan kettéváltak. A balti államok a szovjet uralom alatt kapott 
határaik között maradtak. Ukrajna, Belorusszia, Moldávia önálló állammá vált. 
Lengyelország, Magyarország, Románia, Bulgária, Albánia a posztszocialista át
alakulás rögös útjára lépett.

B ár 1989 után szinte azonnal felszínre tört mindegyik országban a nacionaliz
mus, a négy évtized nem  múlt el nyomtalanul: annak enllenére, hogy mindegyik 
országnak lett volna követelnivalója valamely szomszédjától, az irredenta vágyak 
csábításánál erősebbnek bizonyult a status quo-hoz való ragaszkodás. Egyedüli ki
vétel Jugoszlávia volt, ahol a belső határokra nem teijedt ki a Helsinki Egyezmény 
ereje. Szlovénia viszonylag könnyen megszabadult Jugoszláviától, de Horvátország 
m ár csak hosszan tartó, véres konfliktus után volt képes kiszakadni a maga által 
kívánatosnak ítélt határok között. A szerbeket traumatizálta a diszkrepancia vágyott 
határaik és a nemzetközi közösség által elismert határaik között. A rémes boszniai 
háború lezárása előre vetíti a szerbek Trianonját, amelynek bekövetkezése ellen 
most éppen Koszovóban foggal-körömmel harcolnak. Bibó Istvántól tudjuk, hogy 
mindegyik közép-kelet-európai nemzet lélekben jóval nagyobb földrajzi területen 
szeretné magát látni, az 1945 és 1989 közötti időszak azonban láthatóan fetisizálta 
a meglévő határokat. A szerb lélek ezzel szemben még nem nyugodott bele a nem
zetközi politikai realitásokba.

A közép- és kelet-európai posztszocialista nemzeti folyamatok paradoxona, hogy 
az egykori nemzetébresztők független nemzeti államra vonatkozó álmai akkor való
sultak meg, amikor Európa nyugati felén ellenkező folyamatok indultak el. Az Eu
rópai Unióhoz tartozó nemzetállamok sorra mondanak le a kelet-európai naciona
listák számára oly drága vívmányokról: Nyugat-Európában egységesül a jogrend, 
eltűnnek a nemzeti határok, szabadon áramlik a munkaerő és a tőke, és legújabban 
a leginkább féltett nemzeti szimbólumot, a saját pénzt is fel fogja váltani az egysé
ges pénz, az euro. M iként Közép- és Kelet-Európa lemaradt Nyugat-Európától a 
nem zeti evolúcióban, most lemarad a nemzeti devolúcióban (Gombár 1996).

A  politikai és a kulturális alapú nemzeti meghatározások természetesen csak 
ideáltipikusan válnak szét. Vizsgálatunk egyik alapvető célja éppen az volt, hogy' 
megnézzük: az ideáltipikusan különböző történeti nemzetfejlődési típusok az empi
rikus szociológiai kutatás segítségével rekonstruálható mai nemzeti tudatállapot 
szintjén mutatnak-e vagy sem tényleges különbségeket.

Ha az eltérő társadalomtörténeti pályák által determinált nemzetfejlődési különb
ségek ma is élnek, akkor arra számíthatunk, hogy Nyugat-Európában magasabb 
arányban fogunk olyan válaszadókat találni, akiknek nemzeti identitását az 
inkluzivitás, a tolerancia, a politikai lojalitás és az önmeghatározás szabja meg.
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Ezzel szemben a kultúrnemzeti típus mai továbbélését az exkluzivitás, az intoleran
cia és etnocentrizmus fogja mutatni.

A politikai nemzetfelfogás nem tagadja a nemzeti lét kulturális dimenzióját, de 
az állampolgársághoz fűződő jogok és kötelességek közösségét legalábbis egyen
rangúnak ismeri el a poétikai narratívák terében elképzelt nemzettel. Ezzel szem
ben a kulturális nemzetfelfogás az állampolgárságot a nemzeti identitást disszonan
ciával telítő tényezőnek tekinti, ha csak nem esik egybe a kulturálisan megkonstru
ált nemzethez tartozással. Egy 1997 őszén Erdélyben, az ott élő román és magyar 
lakosságot reprezentáló mintán végzett kutatásunk során például azt tapasztaltuk, 
hogy az erdélyi románok 76 százaléka teljesen vagy részben egyetértett azzal az 
állítással, hogy „sokkal szívesebben vagyok román állampolgár, semhogy bármely 
más ország állampolgára legyek.” A romániai magyarok közül viszont csak 47 szá
zalék fogadta el ezt az állítást (Csepeli-Örkény-Székelyi-Csere 1998: 27).

Feltesszük, hogy a történelmi körülmények hasonlósága erősebb determinánsa a 
nemzeti fejlődésnek, mint a puszta földrajzi helyzet. Ha feltevésünk igaz, akkor az 
Írországban, Olaszországban tapasztalt nemzeti identitásminták jobban hasonlíta
nak majd a közép- és kelet-európai országokban talált változatokhoz, mint a többi 
uniós országban domináns nemzeti tudati alakzatokhoz.

A kutatásban részt vevő tengerentúli országok (USA, Kanada, Ausztrália, Új- 
Zéland) nemzeti keretei a politikai nemzet mintái szerint alakultak. Ennek oka, 
hogy mindegyikük nyugat-európai gyarmatosítás műveként jött létre, amit az ősla
kosok kiirtása, megtizedelése, majd a kezdetben zömmel Európából származó be
vándorlás követett. A bevándorlás révén keletkező származási tarkaság következ
ményei csakis az állampolgárság egységesítő hatása révén oldódhattak fel. Feltevé
sünk szerint e négy tengerentúli országban tapasztalható nemzeti identitásminták
nak még ma is döntő eleme a politikai nemzet mintája. Ezzel egyidejűleg ellentétes 
tendenciára is számíthatunk. A globalizáció eredményeként bekövetkező új migrá
ciós tendenciák diaszpórákat hoznak létre, amelyek tagjai m ár nem érzik az asszi
miláció szükségét, és ellenhatásként kivívhatják a többségi társadalom rasszista 
alapon megfogalmazott rosszérzését (Bhabha 1993).

Más nemzetközi összehasonlító kutatásokból tudjuk (Örkény 1997), hogy Japán, 
bár a világkapitalizmus meghatározó szereplője, semmihez sem hasonlít. Eredmé
nyeink alapján nem sokat tudunk arról mondani, hogy mit jelent japánnak lenni a 
világban, de az bizonyos, hogy a jap án  identitás nem gyömöszölhető be az európai 
társadalomfejlődés alapján rekonstruált nemzeti identitásminták Prokrusztész- 
ágyába.

A spontán nemzeti identitás

A nemzeti azonosulás szerkezeti komponenseit rekonstruáló tudásszociológiái 
elemzés megkülönbözteti egyfelől a reflektálatlan, magától értetődőnek és termé
szetesnek tekintett nemzeti identitást, másfelől az ideologikus elemeket részben 
vagy egészben megjelenítő és reprodukáló konstruált nemzeti identitást. Ebben a 
fejezetben azokat az eredményeket mutatjuk be, amelyek tükrében megismerhetjük,
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hogy az egyes országokban milyen gyakorisággal és milyen intenzitással azonosul
nak  a megkérdezettek spontán érzelmi módon saját nemzeti csoportjukkal.

A z operacionalizálás során a társadalmilag kialakított távolság-közelség érzés 
belső, érzelmileg reflektálatlan élményét vettük alapul, melyet a „közelség” szó 
használatával próbáltunk a megkérdezettek számára érthetővé tenni.

A  nemzeti azonosulás csak egyike az azonosulást lehetővé tevő köröknek. E kö
rök a lokalitásból kiindulva koncentrikusan tágulnak, a teljes emberi világot magá
ba foglaló irányba. Öt kérdéssel jelenítettük meg ezeket a táguló köröket. Kiindul
tunk  a közvetlen lakókörnyezetből, ezt követően a még átlátható, de már tágabb 
település vagy vidék köreire kérdeztünk. Harmadikként a régió vagy szubrégió 
szintjét kérdeztük. Ezt követte az ország, majd a kontinens. Kérdésünk mindegyik 
esetben arra vonatkozott, hogy a megkérdezett a szóban forgó azonosulási kört lé
lektanilag milyen mértékben érzi magához közel. A közelségérzés kifejezésére 
négyfokú skála állt a válaszadók rendelkezésére, illetve mindenki választhatta az 
adott közelségdimenzió elutasítását.

A  2 táblázatban azt mutatjuk be, hogy az egyes országokban az egyes közelség
dimenziókban milyen átlagos értékelések születtek. Minél magasabbak a számok, 
annál magasabb fokú azonosulásra, intenzívebb közelségérzésre utalnak.

2. táblázat
Az azonosulás tágabb körei (skálaátlag)

környék város régió ország kontinens

O roszország 2,86 2,98 2,76 3,18 1,67
L ettország 2,91 3,23 2,89 3,25 2,18
B ulgária 3,41 3,49 3,41 3,62 3,41
Lengyelország 2,97 2,96 2,80 3,48 2,94
C sehország 3,15 3,23 2,85 3,38 3,06
Szlovákia 3,25 3,19 2,90 3,28 3,00
M agyarország 3,24 3,37 3,39 3,75 3,68
Szlovénia 3,06 3,11 3,04 3,41 2,87
A u sztria 3,29 3,26 3,35 3,46 2,91
K ele t-N  émetország 2,99 2,97 2,92 3,07 2,62
N yugat-N ém etország 2,95 2,86 2,76 3,01 2,61
H ollandia 2,86 2,83 2,50 3,13 2,54
Svédország 2,78 2,76 2,78 3,14 2,31
N orvégia 2,55 2,86 3,03 3,45 2,71
O laszország 2,87 3,17 3,10 3,26 2,84
Spanyolország 3,28 3,39 3,35 3,29 2,72
N agy-B ritannia 2,73 2,58 2,49 2,86 1,90
Írország 3,21 3,14 3,15 3,45 2,37
K anada 2,84 2,91 2,93 3,00 2,58
U SA 2,59 2,65 2,67 3,13 2,65
A usztrália 2,67 2,91 2,94 3,54 2,25
Ú j-Z éland 2,74 2,92 2,85 3,49 2,56
Jap án 3,32 3,24 3,29 3,55 2,98
Fülöp-szigetek 3,12 2,84 2,79 2,85 2,18
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A táblázatban jelzett átlagok azt mutatják, hogy egészében véve a közvetlen kör
nyezet meglehetősen magas azonosulási lehetőségeket kínál a világon szinte m in
denütt. Ugyanakkor feltűnő, hogy egyes országokban a világátlaghoz képest jóval 
alacsonyabb lokális azonosulást találunk. Nem véletlen az Egyesült Államok mesz- 
sze legalacsonyabb értéke, melyből a polgárok szabad mozgását alig korlátozó té
nyezők hiányára, a szüntelen helyváltoztatásra és költözködésre következtethetünk.

Az alacsony értékek más országokban is a polgárosodás, az indusztrializáció és 
az urbanizáció jeleként értékelhetők. Nem véletlen, hogy a kelet-európai országok, 
Írország és a Fülöp-szigetek lakói jóval erősebb lokális kötődéseket árulnak el. Oro
szország példája sajátos. Az átlag inkább nyugati mintára enged következtetni, 
azonban itt bizonyosan a posztszovjet átalakulások okozta erőltetett népmozgás 
hatásaira kell gyanakodnunk.

Az országszintű azonosulás, amely kérdőívünk operacionalizálási logikája sze
rint a spontán nemzeti identitás alapvető érzelmi komponense, egészében véve m a
gas értéket mutat. Ebből arra lehet következtetni, hogy a nemzeti csoport elképzelé
se érzelmileg jelentős kohéziós tényező minden országban, függetlenül a modern 
nemzeti kategória kialakulását megelőző eltérő történelmi utaktól. Két eltérő ten
denciát azonban kiemelhetünk. Az egyik a sziget-hatás. M ind az Egyesült Király
ság, mind a Fülöp-szigetek esetében alacsonyabb átlagokat látunk, amelyek nem 
feltétlenül jelentenek lanyhább érzelmi azonosulást. Ha egy nemzetállam kiteijedé- 
se földrajzilag egybeesik egy szigettel, akkor a nemzetet meghatározó tudáskészlet 
határeleme nem szorul rá az erőteljes érzelmi hangsúlyozás útján megteremtett 
különleges, már-már fetisiszta határmegvonásra, hiszen ahol a terület véget ér, 
azután nincs egy másik nemzet társadalmilag konstruált valósága (és tekintsünk 
most el a nemzeti és nemzetközi vizek határainak elsődlegesen jogi és kevésbé tár
sadalompszichológiai problémájától). A hipotézis érvényét korlátozza, hogy Új- 
Zéland és Ausztrália esetében a sziget-hatás nem tapasztalható.

A földrajzilag egymástól csak viszonylagosan elkülönülő és adminisztratív úton 
elhatárolt „nemzeti testek” érzése és tudata nem nélkülözheti az intenzív nemzeti 
érzésből származó tartalékokat.

E paradigmán belül is elkülönülnek a konszolidált, több száz éves határhagyo
mányokra visszatekintő nyugat-európai országok és a kultúrnemzeti örökségüktől 
megszabadulni kevésbé képes kelet-európai országok. Nem véletlen, hogy Írország 
ebben a tekintetben a kelet-európai trendekkel rokonítható, hiszen ennek az or
szágnak mindmáig problémát okoz saját területi integritásának definiálása egykori 
elnyomójával, Nagy-Britanniával szemben.

A németek megint csak speciális esetet jelentenek. Viszonylag alacsony érzelmi 
azonosulásukban a német nacionalizmus történelmi vereségeinek szocializációs 
hatására gondolhatunk.

Ami a kontinenssel való azonosulást illeti, az európai országok között egyértel
mű a posztszocialista országokban tapasztalható erőteljes azonosulás. Feltételezé
sünk szerint ezeknek az országoknak a lakosai az azonosulás intenzifikálása révén 
lélektanilag mintegy elövételezik a várt uniós csatlakozást. Kirívóan alacsony az 
orosz reprezentatív mintában tapasztalt európai azonosulás.3 Miként a németek 
esetében a nacionalizmus történelmi veresége denacionalizációs hatásokat idézett
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elő, úgy azt mondhatjuk, az oroszok esetében az európai expanzió 1989-ben bekö
vetkezett kudarca, az egykori orosz-szovjet birodalom összeroppanása és kényszerű 
visszahúzódása kelthette az oroszokban az Európától való eltávolodás élményét.

Az ötféle azonosulási lehetőség együttes, többváltozós feldolgozása alapján jól 
láthatóan három különálló faktor különíthető el. Az első faktort lokalitásnak ne
veztük, mivel ennek tengelyében található az országszintnél alacsonyabb három 
azonosulási kör: a közvetlen környezet, a város, valamint a régió. Másodikként 
kontúrosan elkülönült az országgal való azonosulás. Végül a kontinenssel való 
azonosulás faktora alakult ki.

Az eddig tárgyalt közelségváltozó az azonosulás emocionális összetevőjét méri. 
A  spontán azonosulási tendenciák teljesebb megismerése érdekében egy anticipált 
viselkedési változót iktattunk be. Megkérdeztük, hogy ha az életlehetőségek vagy az 
életszínvonal szempontjából lényeges javulást jelentene, akkor a válaszadó hajlandó 
volna-e, és ha igen, milyen mértékben az adott azonosulási körből kilépni. Itt nyil
vánvalóan sok tényező hatására számíthatunk, ebben az esetben azonban elsődlege
sen az eredményeket az előző kérdéssel mért azonosulási készség összefüggésében 
kívánjuk interpretálni. A közelségérzet és az elvándorlási készenlét elvileg ambi
valens helyzet, amelyet vagy az elvándorlási készenlét redukciója, vagy a közelség
érzet gyengítése oldhat fel. Mielőtt e két változó viszonyára kitérnénk, a 3. táblá
zatban bemutatjuk, hogy7 miként alakult különböző országokban az elvándorlási 
készség az egyes azonosulási dimenziókban.

3. táblázat
Elvándorlási hajlandóság (skálaátlag)

környék város régió ország kontinens

Oroszország 2,04 1,92 1,64 1,65 ,
Lettország 2,11 1.87 1,67 1.72 1,53
Bulgária 2,58 2,48 2,32 2,31 2,08
Lengyelország 2,79 2,50 2,37 2,07 1,91
Csehország 2,92 2,41 2,31 1,70 1,53
Szlovákia 3,06 2,72 2,54 2,16 1,90
Magyarország 2,37 2,10 1,88 1,53 1,37
Szlovénia 2,68 2,50 2,23 1,83 1,65
Ausztria 2,54 2,19 2,03 1,60 1.43
Kelet-Németország 3,06 2,62 2.43 1,71 1,58
Nyugat-Németország 3.36 2,96 2,67 2,15 1,89
Hollandia 3,45 3,20 2.92 2,34 2,08
Svédország 3,30 2,79 2,60 2,42 2.16
Norvégia 3,41 3,01 2.51 2,12 1,88
Olaszország 3,16 2,69 2,47 2,00 1.82
Spanyolország 2,89 2,75 2,52 2,03 1,92
Nagy-Britannia 3,37 3,05 2,75 2,21 2,07
Írország 2,60 2,35 2,16 1,81 1,67
Kanada 3,68 3,27 2,86 2,43 2,30
USA 3,74 3,37 2,99 1,93 1,87
Ausztrália 3,40 3,11 2,69 2,09 2,09
Új-Zéland 3,35 2,94 2,79 2,28 2,10
Japán 2,53 2,39 2,26 1,61 1,71
Fülön-szigetek 2,92 2,85 2,70 2,61 2,47
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Lokális szinten a mobilitási készenlét egyes országokban magas, más országokban 
relative alacsony értékeket mutat. M ár a spontán azonosulási adatok alapján is lát
hattuk, hogy a polgáriasuk, Gesellschaft szerveződés útjára lépő modernizálódott 
országokban a helyi kötődések gyengék. E gyengeség következménye a helyváltoz
tatásra, elvándorlásra való nagyobb fokú készenlét.

Nemzeti szinten jóval alacsonyabb mérvű a helyváltoztatás tendenciája. Magyar- 
ország példája azért érdekes, mert bármelyik azonosulási szintet nézzük, a vándor
lási késztetés az összes országhoz képest itt a leggyengébb. Ugyanakkor nem vélet
len. hogy a mintánkban egyedül szereplő volt gyarmati ország (Fülöp-szigetek) 
lakói körében tapasztalható a legnagyobb fokú kivándorlási késztetés.

Az elvándorlási készenlét faktorstruktúrája két rejtett rendezőelvre utal. Az 
egyik mozgástípus határa az ország, amelyen túl nem mutatkozik elvándorlási haj
landóság. Ettől élesen eltér a másik típus, amely részint az ország, illetve az adott 
kontinens potenciális elhagyását is magába foglalja.

A közelségfaktorok és az elvándorlási faktorok korrelációs elemzése túlzott 
meglepetéseket nem tartogat. Különösen erős a korreláció a lokális szinten meg
nyilvánuló azonosulás és a lokális helyváltoztatással szembeni ellenállás között. 
Gyengébb, de még mindig szignifikáns korrelációt találhatunk a nemzeti határok 
által szabott terület iránt érzett közelség és a kivándorlással szemben megnyilvá
nuló ellenállás között. Kevésbé szofisztikáit módon azt mondhatjuk, hogy akár a 
szülőföld, akár a tágabban értelmezett haza szeretetéről beszélünk, a mintába beke
rült valamennyi ország esetében e két tendencia megtalálható.

A nemzeti identitás meghatározásának változó szempontjai

A nemzeti azonosságérzés behatárolása és az azonosulás bázisát jelentő, elképzelt 
nemzeti csoport határainak megjelölése minden nemzetileg konstruált valóság 
alapvető feladata. A nemzetfejlődési típusok kialakulásának felvázolása során már 
utaltunk arra, hogy a politikai és kulturális típusú nemzeti kategorizációk a nem
zetté válás két külön útját követik. A vizsgálat páratlan lehetőséget adott annak 
kiderítésére, hogy a részt vevő 18 országban élő megkérdezettek nemzeti azonos
ságérzése milyen típusú kategorizációkból épül fel.

Összesen hétféle kategóriameghatározást kínáltunk fel, amelyek közül -  m int 
korábban utaltunk rá -  sajnálatosan kimaradt a jellegzetesen Gemeinschaft típusú 
származási-etnikai szempont (Ius Sanguinis). A kulturális típusú nemzeti 
kategorizációk sorában egyedül az anyanyelvet tudtuk megtartani. A politikai típu
sú nemzeti identitástudat meghatározói sorában a születési helyet (Ius Soli), az ál
lampolgárságot, a huzamos tartózkodást és a politikai lojalitást kérdeztük. E vi
szonylag kemény tényezőkön kívül beiktattuk az önbesorolás-önmeghatározás le
hetőségét, valamint a vallási kategorizációt. A kérdezés során négyfokú skálát al
kalmaztunk.
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4. táblázat
Nemzeti kategorizációk az egyes országokban (skálaátlag)

születési
hely

állam-
polgárság

lakó
hely

anya
nyelv

vallás politikai
lojalitás

öndefi
níció

Oroszország 3,03 3,21 3,21 3,32 2,25 3,34 3,57
Lettország 2,91 3,05 3,18 3,45 2,21 3,50 3,57
Bulgária 3,42 3,40 3,28 3,47 3,07 3,37 3,73
Lengyelország 3,19 3,29 3,18 3,44 2,57 3,17 3,69
Csehország 2,98 3,29 3,21 3,68 1,82 3,24 3,61
Szlovákia 2,86 3,34 3,08 3,61 1,89 3,32 3,65
Magyarország 2,98 3,13 3,17 3,75 2,22 2,79 3,83
Szlovénia 3,02 3,29 3,13 3,64 2,17 3,32 3,52
Ausztria 3,09 3,54 3,24 3,59 2,61 3,45 3,59
Kelet-Németország 2,78 3,29 2,97 3,38 1,80 3,33 3,13
Nyugat-Németország 2,60 3,16 2,81 3,42 2,07 3,45 3,12
Hollandia 2,63 3,11 2,73 3,62 1,42 3,19 3,25
Svédország 2,58 3,31 2,82 3,66 1,69 3,81 3,38
Norvégia 2,85 3,45 3,00 3,69 1,86 3,76 3,50
Olaszország 3,18 3,25 3,25 3,30 2,53 3,34 3,46
Spanyolország 3,09 3,12 3,14 3,10 2,37 3,19 3,30
Nagy-Britannia 3,22 3,37 3,12 3,50 2,21 3,40 3,24
Írország 3,39 3,56 3,28 2,34 2,63 3,27 3,61
Kanada 2,44 3,40 2,60 3,22 1,84 3,55 3,46
USA 2,98 3,65 3,11 3,62 2,68 3,56 3,45
Ausztrália 2,67 3,52 2,79 3,45 2,06 3,62 3,65
Új-Zéland 3,00 3,34 2,99 3,45 2,00 3,46 3,53
Japán 2,98 3,28 2,95 3,02 1,99 2,89 3,43
Fülöp-szigetek 3,66 3,61 3,48 3,54 3,30 3,41 3,58

A  születési hely két bevándorló-ország esetében (Kanada és Ausztrália) a teljes 
m inta átlagához képest meglehetősen alacsony súllyal esik latba a nemzeti identi
tást köznapi értelemben megkonstruáló tényezők sorában. Az Egyesült Államok 
magasabb értéke arra utal, hogy az előző két ország a bevándorlás szempontjából 
nyitottabb. Az európai országok sorában a németek, a hollandok és a svédek a leg
nyitottabbak, szemben az összes többi országgal, ahol úgy tűnik, hogy a nemzeti 
csoportban való tagság megállapítása során a „Ius Soli” szempontja fontos.

Ha a nemzeti identitás meghatározásában a huzamos ott-tartózkodás szempontja 
szerepet játszik, abból a nemzeti kategória nyitottságára, inkluzivitására következ
tethetünk. A magas értékek viszont a kizárás erejét mutatják. A táblázatból látható, 
hogy a „bevándorló” nemzetek esetében valóban magas fokú az inkluzivitás. Je
lentős mérvűnek mondható viszont az elzárkózás a volt szocialista országokban, 
Ausztriában, Fülöp-szigeteken, valamint Nagy-Britanniában, Spanyolországban és 
Írországban.

Az állampolgárság valamennyi országban nagyon magas értékkel szerepel, ami 
arra vall, hogy a nemzeti csoporttagság megállapításában a jogilag egyértelmű
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helyzetet teremtő állampolgárság univerzális szerepet tölt be, szemben az összes 
többi, jóval puhább szempontnál.

Az anyanyelv ugyancsak univerzálisan érvényes nemzeti klasszifíkációs szem
pontnak bizonyul, bár ebben az esetben a tényleges nyelvi állapotok hatása nem 
elhanyagolható. Spanyolországban például, amely hivatalosan soknyelvű ország, az 
anyanyelv szerepe viszonylag alacsonyabb értéket mutat. Ugyanez a helyzet a fran
cia-angol nyelvű Kanadában. Egyáltalán nem véletlen, hogy Írország messze a leg
alacsonyabb értéket mutatja (2,6). Ebben az országban az egykor beszélt anyanyel
vet az angol hódítok feledésre ítélték, és a jelenleg beszélt angol nyelv mindmáig 
csak kevéssé volt képes anyanyelvként elfogadtatni magát.

A vallás m int kulturális rendszer sok nemzet esetében képes volt az elveszett 
vagy politikailag ellehetetlenített nemzeti kereteket pótolni. Mintánkban több olyan 
ország szerepel, ahol az eredmények egyértelműen arra utalnak, hogy a vallási 
identitás egyben nemzeti identitást is képes hordozni. A már említett Írország ka
tolikus identitása kiegyenlíthette az elveszett nyelv identitásgyengítő szerepét. Bul
gáriában az ottomán uralommal szemben az ortodox keresztény vallási identitás 
mögé húzódhatott a nemzeti identitás. A történelmileg sokszor felosztott Lengyel- 
országban a katolikus identitás jelenthette a nemzeti azonosulás egyetlen megnyil
vánulását. Kiemelkedően magas a vallási identitás szerepe a Fülöp-szigeteken, ahol 
a katolikus vallás segítségével az egykori szétforgácsolódott identitások találhattak 
közös azonosulási pontra. A képbe látszólag nem illik bele az Egyesült Államok, 
amely a legliberálisabb és állampolgárság-központú nemzeti társadalmat képviseli. 
Ugyanakkor politikai-ideológiai örökségének mind a mai napig szerves része az 
egykori bevándoroltak erős vallási identitása, hiszen nagyon sokan annak idején 
protestáns hitük átmentése és védelme érdekében hajóztak át az óceánon. A vallá
silag heterogén Egyesült Államokban az egyes vallási csoportok az ország területén 
mindenütt megtalálhatók, miáltal a szüntelen területi mobilitást a vallás 
konstanciája ellenpontozza.

Más országokban a szekularizáció eredményeként a vallási identitás szerepe nem 
tűnik jelentősnek a nemzeti identitás formálásában (Svédország, Norvégia, Csehor
szág, Szlovákia és Magyarország). Ugyancsak alacsony átlagértékek tapasztalhatók 
azokban az országokban, ahol a nemzeti társadalom vallásilag megosztott (Hollan
dia), következésképpen a vallási identitás hangsúlyozása csak gyengítheti a nemzeti 
azonosulást.

A politikai lojalitás minden országban a konstruált nemzeti identitás fontos al
kotóeleme. Egyedüli kivétel Magyarország. A politikai intézményekkel kapcsolatos 
bizalom általános hiányát Magyarországon számos, az elmúlt években végzett köz
vélemény-kutatás eredménye bizonyítja. Az aktuális frusztrációkon túl a magyar 
nemzeti identitás sajátos politikaellenességét történelmi okok is motiválhatják: a 
hosszú évszázadokon keresztül látszatfuggetlenségben élő magyar társadalom poli
tikai kultúrájában a nemzeti identitás vállalásának része lett a hatalommal és poli
tikával szembeni sérelmi alapú szembenállás, gyanakvás és bizalmatlanság.

Az önbesorolás valamennyi országban meglehetősen magas értékkel szerepel a 
nemzeti identitást konstruáló tényezők sorában. E tendencia alól leginkább a né
metek képeznek kivételt.
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A  hét kategorizációs lehetőség többváltozós elemzése azt mutatta, hogy a vallási 
szem pont sehogyan sem illeszkedik a nemzeti kategorizációt meghatározó szem
pontok sorába. A következő lépésben az elemzésből kihagytuk a vallást, és ily mó
don jó l értelmezhető kettős szerkezet jött létre. Az első kategorizációs tengelyen a 
születési hely, az állampolgárság és a lakóhely együttesét találjuk, a második ten
gelyre pedig az anyanyelv, a lojalitás és az önbesorolás változói illeszkednek. E 
kettős szerkezet jól láthatóan reprodukálja -  ha nem is ideáltipikusan, de tendenci
áját tekintve megbízhatóan -  a nemzethez viszonyulás két jellegzetes típusát. Az 
első tengelyt a fizikai-téri kategóriákkal jelölt, határokkal körvonalazható, némi
képp kizáró nemzetfelfogás határozza meg, a másodikat a területtől független, nyi
tott nem zeti elképzelés jellemzi.

A többváltozós elemzés meglehetősen élesen mutatja fel a már korábban is sejtett 
tendenciákat. Vannak országok, amelyek konzisztensen magas pozitív értékekkel 
vannak  jelen a „lehatárolt” faktoron, és magas negatív értékkel a „lehatárolatlan” 
faktoron. Ezek a zárt országok, mint például Lengyelország, Magyarország, Cseh
ország, Oroszország, Írország, Spanyolország és a Fülöp-szigetek. Ennek ellenke
zője a nyílt országok típusa, amely magas negatív értékkel szerepel a lehatárolt 
faktoron és magas pozitív értékkel a lehatárolatlan faktoron. Erre ideáltipikus példa 
Svédország, Kanada, A usztrália és Uj-Zéland. Kétfajta eklektikus típus is kirajzo
lódik: az egyik mindkét faktoron negatívat (Hollandia, Németország) mutat, melyet 
elidegenedett típusnak nevezhetünk; a másik mindkét faktoron pozitív értéket mu
tat (Ausztria, Bulgária, Szlovénia és az Egyesült Államok), amely inkább ambiva
lensnek tekinthető típus.

Etnocentrizmus

Függetlenül attól, hogy a nemzetté válás útját politikai vagy kulturális tényezők 
határozták meg, a működő nemzeti tudat felettébb alkalmasnak bizonyul arra, hogy 
a megelőző, korábban szunnyadó etnikai azonosulás által létrehozott és a pozitív 
azonosulás érzelmi tartalékainak messzemenő kiaknázására képes etnocentrikus 
hagyatékot felhasználja. A modern nemzeti tudat etnocentrikus komponensei 
struktúrájukat tekintve archaikusak, a Gemeinschaft típusú dichotomizáció hagyo
m ányát folytatják, tartalm uk azonban a modern nemzetállami status quo viszonyai
ból származik.

Ö t kérdés segítségével mértük, hogy az egyes országokban milyen mélyek a 
nem zeti azonosulás etnocentrikus tartalékai. Az első kérdés az állampolgári azono
sulás bázisán a kiválasztottság-tudatot, a pozitív különbözés érzésének erejét mérte. 
A m ásodik kérdés a saját nemzeti csoport más nemzeti csoportokhoz képest meg
ítélt fölényét tudakolta. A harmadik kérdés ugyanezt az etnocentrikus komponenst 
az országra vonatkoztatva vizsgálta. A negyedik kérdés a morális etnocentrizmus 
hajlandóságát mérte, végül az ötödik kérdésben a nemzetközi sportesemények által 
spontán módon konstruált érzelmi etnocentrizmust vizsgáltuk. Az attitűdöket ötfo
kú  skálán mértük.
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5. táblázat
Etnocentrizmus az egyes országokban (skálaátlag)

szurkolás állam -
polgári
fölény

ország
fölény

nem zeti
etno

centrizm us

m orális
etno

centrizm us

O roszország 4,34 4,05 3,20 2,69 3,61
L ettország 4,53 4,09 2,82 2,54 2,72
B ulgária 4,55 4,47 3,40 2,98 3,70
Lengyelország 4,38 4,35 3,12 2,96 3,43
C sehország 4,38 4,06 2,71 2,54 2,85
Szlovákia 4,39 3,93 2,63 2,48 2,68
M agyarország 4,52 4,43 2,74 2,65 3,68
Szlovénia 4,50 4,14 2,82 2,70 3,31
A usztria 4,06 4,33 3,82 3,58 2,97
K elet-N  ém etország 3,68 3,97 2,95 2,48 2,46
N yugat-N ém etország 3,23 3,74 3,04 2,49 2,19
H olland ia 3,70 3,43 3,20 2,57 2,25
Svédország 4,08 3,98 3,32 2,59 2,58
N orvégia 4,10 4,15 3,73 2,75 2,62
O laszország 4,04 3,63 2,99 2,57 2,79
Spanyolország 4,02 3,83 3,03 2,93 3,14
N agy-B ritannia 4,01 4,08 3,52 3,05 2,62
Írország 4,62 4,29 3,73 3,20 2,63
K anada 3,94 4,22 4,01 3,30 2,30
U SA 4,03 4,58 4,13 3,25 2,82
A u sztrá lia 4,23 4,49 4,17 3,22 2,59
Ú j-Z éland 4,35 4,28 4,01 3,14 2,50
Japán 4,26 4,54 4,29 2,98 2,42
Fülöp-szigetek 4,07 4,13 3,53 2,19 2,86

A spontán nemzeti tudat pozitív érzelmi összetevői univerzális jelenlétéről tanús
kodik a táblázat első oszlopa. Ebben az oszlopban láthatjuk azokat az átlagokat, 
amelyek egy képzelt nemzetközi sportesemény kapcsán várható nemzeti érzés in
tenzitását mutatják. Az átlagok minden ország esetében igen magasak. A volt szo
cialista országok esetében ezen nincs is mit csodálkoznunk, hiszen közismert volt 
az egypártrendszer által politikailag ösztönzött és támogatott nemzetközi sportsze
replés, amelynek révén az államszocialista rendszerek legitimitásuk gyengeségét 
próbálták ellensúlyozni. Az eredményekből kitűnik, hogy ez a stratégia nem maradt 
következmények nélkül. Oroszország, amely más nemzeti azonosulásmutatókban 
átlag alatti eredményeket mutatott, ebben az esetben az élbolyban található. Figye
lemre méltó, hogy Kelet-Németország az egyébként alacsony német átlaghoz köze
lít, Nyugat-Németországgal való összevetésben azonban jóval erőteljesebb érzelmi 
megnyilatkozásokat tanúsít.

Ám a sport totalitárius késztetésektől függetlenül is képes nemzeti identitásbeli 
funkciók erősítésére: erre példa Írország.
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Láttuk, hogy az adott nemzethez tartozás alapvetően fontos szempontja univer
zálisan az állampolgárság. Ennek fényében nem meglepő, hogy ez az egyébként 
jog i kategória képes arra, hogy a nemzeti hovatartozás érzelmeivel dúsuljon. Igen 
érdekes, hogy négy kelet- és közép-európai ország (Bulgária, Magyarország, Len
gyelország, Ausztria), valam int Írország ugyanúgy az élbolyban található, mint az 
állampolgárság konstrukcióját és genezisét tekintve ezektől az országoktól gyökere
sen különböző Egyesült Államok vagy Ausztrália. Az állampolgárság bizonyos 
értelemben „bianco”-pozíció, amely jogi kategóriaként politikai nemzetekben ugya
núgy magas fokú pszichológiai azonosulást képes kelteni, mint ahogy arra is al
kalm as, hogy az intenzív kultúrrnemzeti azonosulásnak adjon jogi formát.

A  tényleges országteljesítmények észlelése vélhetően hatást gyakorol az 
etnocentrizmusra. A tengeren túli bevándorló nemzetek körében a legmagasabb 
arányú az országfölény hangoztatása, a posztszocialista átalakulás számtalan 
gondjával vergődő közép- és kelet-európai országokban pedig rendre alacsonyabb 
értékeket találunk. A  pesszimizmusáról híres Magyarország vezet a negativiz- 
musban. A volt NDK kisebb átlagértéket mutat, m int a volt NSZK, s ez ugyancsak 
a  posztszocialista örökség erejére utal.

A  legérdekesebb a morális etnocentrikus magatartás dimenziója. A különbségek 
mélyén az egyes országokban érvényes politikai normák eltérő erejét láthatjuk. 
Azokban a politikai kultúrákban, ahol a morális relativizmus és a jogi tudat, illetve 
a jog i szankciók gyengesége történelmi tradíciókra tekint vissza, érthetően népszerű 
az az álláspont, hogy a saját nemzet érdeke előbbre való, mint az igazság. Csehor
szág kivételével, ahol hagyományokra tekint vissza a moralitás, az összes volt szo
cialista országban ez az álláspont népszerű. Spanyolország is ide sorolható, felte
hetően antiliberális politikai hagyományai miatt. Ha csak a kelet- és nyugat-német 
összehasonlítást nézzük, a kelet-németek inkább követik a nemzetileg igazolt er
kölcsi relativizmus álláspontját, mint a nyugat-németek, akik egyébként a teljes 
nemzetközi minta egészét tekintve a legkevésbé hajlamosak elfogadni a naciona
lizm us fölényét a m orállal szemben.

Az öt etnocentrikus mutató többváltozós elemzése egyetlen meghatározó tényező 
működésére utal. E  tényezőn belül igazán nagy erővel a klasszikus, az etno
centrikus fölényt nyíltan hangoztató álláspontok a meghatározóak, és viszonylag 
gyengébb a morális, etnocentrikus relativizmus, valamint a sporteseményekkel ösz- 
szefüggő érzelmi preferencia tényezőinek szerepe.

A  faktorszkór-átlagok országonkénti átlagai megerősítik azt a m ár korábban ki
fejtett tételünket, m iszerint az etnocentrizmus mint a nemzeti csoporttal való azo
nosulás kollektív m intája egyaránt támaszkodhat politikailag, illetve kulturálisan 
definiált nemzeti kategóriák által létrehozott csoporttudatból. így alakul ki az a 
helyzet, hogy az Egyesült Államok vagy Ausztrália éppen úgy etnocentrikus, mint 
Írország, Ausztria vagy Bulgária. A jelenség azonossága azonban nem feledtetheti 
a  meghatározottságok különbözőségét.
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A nemzeti büszkeség igazolása

Akár a személyes azonosulás, akár a kollektív, etnocentrikus tartalmak elfogadása 
felől vizsgáljuk a nemzettel való pozitív azonosulás érzelmi szükségleteit, a szé
gyenérzet mindenképpen feszültséget visz a konstrukcióba. A feszültség oldásának 
vagy redukciójának tendenciája arra hajtja a saját nemzetével azonosuló válaszadót, 
hogy a negatív érzelmi elemeket kiiktassa, elszigetelje vagy minimalizálja. V izs
gálatunk azt mutatja, hogy jóllehet ez a tendencia valóban általános, az egyes nem 
zetek történelmi és kulturális sajátosságai azt okozzák, hogy a különböző országok
ban más és más arányú a negatív érzelmi elemek elutasítása.

A szégyenérzet elfogadását vagy elutasítását ötfokú skálán mértük: minél maga
sabb az érték, annál inkább hajlamos valaki elfogadni a szégyenérzetet, és minél 
alacsonyabb az érték, annál kevésbé hajlandó bevallani a szégyent.

6. táblázat
A nemzeti szégyen elutasítása az egyes országokban (skálaátlag)

szégyenérzés
O roszország 4,18
Lettország 3,98
B ulgária 3,67
Lengyelország 3,86
C sehország 3,90
Szlovákia 4,12
M agyarország 2,78
Szlovénia 2,81
A usztria 3,03
K elet-N  ém etország 4,09
N yugat-N ém etország 3,73
H ollandia 2,84
Svédország 3,92
N orvégia 3,32
O laszország 3,94
Spanyolország 2,86
N agy-B ritannia 3,80
Írország 3,56
K anada 3,35
USA 3,58
A usztrália 3,43
Ú j-Z éland 3,50
Japán 3,69
Fülöp-szigetek 3,23

A kérdezett nemzeti minták közül két kelet-európai országban (Magyarország és 
Szlovénia), illetve két nyugati országban (Hollandia és Spanyolország) erőteljesebb 
tendencia a szégyenérzet elutasítása. Nehéz megmondani, hogy melyik országban
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melyik motivációt tekinthetjük érvényesnek. Egy nemzeti közösség ugyanis vissza
utasíthatja a nemzeti szégyent, ha jelenét és múltját makulátlannak tartja, de a for
dított helyzet sem kizárt, amikor a szégyen elutasítása mélyén valamilyen elfojtott 
bűn tudata lappang.

N em zeti önkritikában táblázatunk szerint az oroszok vezetnek, és őket követik a 
volt Német Demokratikus Köztársaság lakói. Az oroszok esetében a szovjet múlt 
bűnös titkait feltáró glasznoszty, a kelet-németek esetében pedig a példaszerűen 
megvalósított átvilágítás okozhatja ezt a hatást.

A szégyenérzet kiiktatása vagy elutasítása mellett jellemző tendencia az ellenté
tes és messzemenően pozitív érzelem, a nemzeti büszkeség megjelenése. Számos 
korábban végzett nemzetközi összehasonlító vizsgálat eredményei mutatják, hogy 
az egyes nemzeti társadalmakban a nemzet tagjai, függetlenül attól, hogy politikai 
vagy kulturális kategóriákban jelenítik meg önmaguk számára a nemzeti azonosu
lás kereteit, büszkén tekintenek nemzetükre és önmagukat büszkén vallják az adott 
nem zet tagjainak.

N em  mindegy azonban, hogy a spontán azonosulás bázisán formálódó nemzeti 
büszkeségérzetet milyen érvek, ideológiai konstrukciók telítik jelentéssel, teszik 
megmagyarázhatóvá és mások számára kommunikálhatóvá.

T íz témából szerkesztett tudáskészletet adtunk meg, és az egyes országokban élő 
megkérdezetteknek lehetőségük volt arra, hogy egy négyfokú skálán kinyilvánítsák: 
az adott téma kapcsán milyen mértékben érzik magukat büszkének azért, hogy az 
illrző nemzet tagjai. A tudáskészlet egyes elemeit a következő tíz téma képezte:

a) demokratikus berendezkedés,

b) nemzetközi politikai befolyás,

c) gazdasági sikerek,

d) a jó léti állam intézményei,

e) tudományos és műszaki sikerek, 

f  sportsikerek,

g) a magaskultúra sikerei,

h) hadsereg,

i) történelem,

j)  emberi jogok érvényesülése.

A büszkeség mértékét ötfokú skálákon mértük.
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7. táblázat
A nemzeti büszkeség igazolására alkalmas témák az egyes országokban (skálaátlag)

a b c d e / ? h i j
Oroszország 1,80 2,04 1,67 1,42 2,87 3,06 3,14 2,27 3,19 1,49
Lettország 2,33 2,27 1,86 1,58 2,40 2,92 3,18 1,86 2,95 1,98
Bulgária 2,03 2,14 1,97 1,69 2,65 3,56 3,31 2,73 3,55 2,59
Lengyelország 2,04 2,25 2,08 1,79 2,56 2,37 2,78 2,61 3,04 2,10
Csehország 2,21 2,45 2,31 1,81 2,60 2,87 3,16 1,81 3,40 1,91
Szlovákia 1,94 1,90 2,09 1,91 2,41 2,82 3,00 2,47 3,13 1,95
Magyarország 1,94 1,91 1,62 1,47 2,99 3,24 3,21 2,06 2,97 2,39
Szlovénia 2,04 2,17 2,22 2,12 2,69 3,37 3,03 2,66 3,06 2,34
Ausztria 2,88 2,70 3,05 3,18 3,25 3,30 3,16 2,41 3,20 2,66
Kelet-Németország 2,29 2,66 3,03 2,30 3,10 3,07 3,02 2,01 2,14 2,01
Nyugat-Németország 2,78 2,62 3,07 2,88 3,02 2,73 2,78 2,04 2,13 2,23
Hollandia 3,01 2,44 2,88 3,02 3,07 3,00 2,79 2,15 2,86 2,72
Svédország 2,71 2,37 1,83 2,70 3,11 3,12 2,84 2,15 2,79 2,31
Norvégia 2,96 2,93 2,98 2,65 2,97 3,36 2,90 2,32 3,00 2,40
Olaszország 1,96 1,91 2,20 1,99 2,95 3,16 3,42 2,29 3,27 1,85
Spanyolország 2,52 2,31 2,32 2,49 2,77 3,13 3,10 2,59 3,05 2,60
Nagy-Britannia 2,78 2,55 2,40 2,39 3,17 2,93 3,01 3,32 3,36 2,57
Írország 2,90 2,96 3,07 2,72 3,06 3,65 3,54 3,26 3,46 2,84
Kanada 3,15 2,99 2,65 3,09 3,27 3,15 3,18 2,64 3,19 ,
USA 3,09 2,99 3,08 2,52 3,45 3,23 3,17 3,37 3,33 2,64
Ausztrália 2,93 2,55 2,51 2,50 3,35 3,38 3,16 3,05 3,00 2,60
Új-Zéland 2,81 2,82 2,84 2,24 3,30 3,62 3,29 3,03 2,99 2,52
Japán 2,79 2,44 3,04 2,44 3,17 3,08 3,19 2,46 3,07 2,59
Fülöp-szigetek 2,53 2,24 2,43 2,48 2,57 3,01 2,87 2,49 3,12 2,45

A táblázatot részletesen nem kívánjuk elemezni, hiszen döntően korrelációs prob
lémáról van szó, de nem tartható véletlennek, hogy az egyes dimenziókban mely 
országok átlagai emelkednek ki a többi közül. Demokratikus berendezkedésükre 
leginkább a kanadaiak és az Egyesült Államok polgárai büszkék. Legkevésbé pedig 
az oroszok. Saját országuk nemzetközi befolyását ugyancsak Kanada és az Egyesült 
Államok válaszadói vallják. A gazdasági sikerekre leginkább az Egyesült Államok 
és a volt NSZK polgárai büszkék. A jóléti állam intézményei Kanadában adnak 
leginkább okot a büszkeségre. A tudományos és műszaki sikerek az amerikaiak és 
az ausztrálok szemében jelentik leginkább a büszkeség forrását, a sport az új- 
zélandiak és a bolgárok számára. A magaskultúra területén észlelt sikerek az íreket 
töltik el kiemelkedő mértékben büszkeséggel. A második legmagasabb értéket az 
olaszok körében tapasztaltuk. Az Európai Unió legfejlettebb ipari országaira egyéb
ként nem jellemző az, hogy kulturális érvek segítségével igazolják nemzeti identitá
sukat. Érdekes módon Lengyelország -  ellentétben a többi posztszocialista ország
gal -  ezen a téren Nyugat-Európához hasonlít.

Nemzeti hadseregükre leginkább az amerikaiak és az angolok tekintenek büsz
keséggel. A skála másik pontján a cseheket és a letteket találjuk. Ami a cseheket 
illeti, a hadsereg hiánya a nemzeti büszkeség kelléktárából talán visszavezethető
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Svejkre, a derék katonára. H a a történelmet a nemzeti büszkeség optikájából szem
léljük, akkor a világon legjobb bolgárnak vagy írnek lenni. Végül az emberi jogok 
érvényesülése sehol sem képezi igazán alapját a nemzeti büszkeségnek.

A  nemzeti büszkeség igazolására módot adó tíz téma a többváltozós elemzés tük
rében két, egymástól jellegzetesen elkülönülő logika szerint rendeződik össze. Az 
egyik szerkezetben azokat a témákat találjuk, amelyek konstrukciója az adott nem
zeti társadalom politikai-gazdasági hatóerejéből táplálkozik. A másik logika a 
nem zeti tudat kommunikatív-kulturális tartalmaira koncentrál elsődlegesen. M ind
két szerkezetben egy-egy látszólag ellentmondó elem fedezhető fel. Az első logiká
nak látszólag ellentmond, hogy ott találjuk meg a tudományos és műszaki sikere
ket, amelyek a kulturális nemzetfelfogás számára is kiemelkedően fontos tematikai 
aspektust jelenthetnek. A m i esetünkben a válaszadók inkább a siker-performancia 
tárgyi feltételeire gondolhattak, szemben a másik felfogással, mely inkább a nagy 
embereket, a nemzeti kompetenciát részesíti előnyben.

A kommunikatív logikába látszólag nem illeszkedik a hadsereg. A hadsereg té
mája azonban felfogható szimbolikus értelemben is. Ez esetben a hadsereg a nem
zet történelmi-kulturális misssziójának eszköze.

A faktorelemzés eredménye alapján az országok négy típusba sorolhatóak. Az 
egyik csoport mindkét faktoron pozitív nemzeti önképet mutat (USA, Ausztrália, 
Új-Zéland, Írország, Nagy-Britannia). Az országok másik típusa a büszkeség forrá
sait a  kommunikációsán megkonstruált társadalmi valóságból meríti, ezzel szem
ben a közvetlenül megtapasztalható politikai-gazdasági témákat negligálja (Ma
gyarország, Oroszország, Bulgária, Szlovénia és Olaszország). A harmadik típus a 
klasszikus politikai nemzet, itt elsősorban a gazdasági-politikai struktúrák táplálják 
a nem zeti büszkeséget, és a szimbolikus témák háttérbe szorulnak (Ausztria, Né
metország, Svédország, Norvégia és Hollandia). A negyedik típusba azok az orszá
gok tartoznak, amelyeknek lakóiban nincs nemzeti büszkeség (Csehország, Szlová
kia, Spanyolország és a Fülöp-szigetek)

Nemzetállami fetisizmus

A nemzetállami fetisizmus az államot szigorúan körülhatárolt földrajzi területre 
helyezve az emberi test metaforáját alkalmazza a nemzetre. A pszichopatológiai 
értelemben vett fetisizmus a kasztrációs félelemben gyökerezik. A nemzetállami 
fetisizm us a politikai nacionalizmus patológiájaként a nemzetállam területének 
csonkolásától való rettegésben mutatkozik meg. Franciaországban a Harmadik 
K öztársaság korában a Le tour de France par deux enfants című, roppant népszerű 
gyerekkönyv tartotta ébren a felnőttekké cseperedő nemzedékekben az Elzász- 
Lotaringia elveszítése felett érzett fájdalmat (Apter-Pietz 1993). Magyarországon 
Sebők Zsigmond Mackó úr utazásai című könyve töltött be hasonló funkciót. Mac
kó úr Zebulonnal és Dorkával, a két boccsal beutazza a Kárpát-medencét, amelyet a 
könyv a magyar állam testeként jelenít meg, egysége egyszer s mindenkorra adott. 
A könyv a magyar szempontból súlyos hátrányokkal járó trianoni békét követően 
felnövekvő nemzedékek körében is folytatta sikeres pályafutását, és minden bizony-



Szociológiai Szemle 1998/3 23

nyal nem kis részben járult hozzá a nemzetállami fetisizmus irracionális komplexu
sa által táplált vérző, megcsonkított Magyarország-kép elfogadtatásához.

Három ország kivételével (Bulgária, Magyarország, Írország) az összes ország
ban feltettük azt a kérdést, mellyel az ország egészben maradása fontosságát pró
báltuk mérni. Azt tapasztaltuk, hogy meglehetősen nagy arányban vélekednek úgy 
az egyes országok polgárai, hogy szükségtelen az adott országban bármely része 
elaszakításáról vagy elszakadásáról gondolkozni. Ugyanakkor a 8. táblázat alapján 
azt látjuk, hogy a szeparatizmussal kapcsolatos türelem bizonyos országokban az 
átlagoshoz képest jóval nagyobb.

8. táblázat
Nemzetállami fetisizmus

egy országnak 
kell m aradni

elszakadás
lehetséges

nem  válaszolt, a  k é rd és t 
nem  te ttük  fel

Oroszország 64,7 20,5 14,8
Lettország 65,5 14,5 20,0
B ulgária 100,0
Lengyelország 58,1 10,1 31,9
C sehország 81,7 12,2 6,0
Szlovákia 82,6 7,6 9,8
M agyarország 100,0
Szlovénia 88,7 3,5 7,8
A usztria 82,6 7,6 9,7
K elet-N  ém etország 83,5 7,2 9,3
N yugat-N ém etország 73,9 13,8 12,3
H ollandia 82,9 5,1 12,0
Svédország 79,6 8,6 11,9
N orvégia 87,1 5,0 7,9
O laszország 82,1 15,3 2,7
Spanyolország 76,2 14,5 9,3
N agy-B ritannia 62,2 26,6 11,2
Írország 100,0
K anada 68,8 22,0 9,3
USA 84,5 5,0 10,5
A usztrália 91,5 5,3 3,3
Ú j-Zéland 92,2 3,0 4,8
Japán 83,7 8,4 8,0
Fülöp-szigetek 91,3 6,4 2,3

Feltűnő, hogy az Egyesült Királyságban a válaszadók 30 százaléka szerint az or
szág egyes részeinek elszakadása lehetséges. Ez a magas arány nyilván az észak-ír 
elszakadási törekvések és/vagy a skót és walesi szeparatizmus hatásait tükrözi. 
Ugyancsak magas szecessziós türelemarányt látunk Kanadában és Oroszországban. 
Kanadában a m ár Quebec-probléma következményeivel állunk szemben. Oroszor
szágban feltehetően a posztszovjet átalakulással kapcsolatos elszakadások utórezgé
sei tükröződnek vissza a viszonylag magas szecessziós türelemben. Hasonló, bár
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gyengébb következményekre gondolhatunk Csehország esetében. Az átlaghoz ké
pest magas arányt találunk Spanyolországban, amelynek állami egységét a baszk 
szeparatizmus veszélyezteti. A legmeglepőbb a lengyelek reakciója. A kérdés ké
nyességére utal, hogy ebben az országban a megkérdezettek 32 százaléka nem volt 
hajlandó válaszolni a kérdésre. A válaszadók 15 százaléka szerint az ország egyes 
részeinek elszakadása lehetséges. Magyarázatként arra gondolunk, hogy a lengyel 
nemzeti tudatban éppen a határfetisizmus vonatkozásában maradandó sérüléseket 
okozott a lengyel állam , „a lengyel nemzet politikai teste” többszörös feldarabolása. 
1945-ben a lengyel állam  területe többszáz kilométerrel nyugatabbra került. Ez a 
nemzetállamok esetében szokatlan változékonyság feltehetően érződik az eredmé
nyekben. Érdemes még megemlíteni a két Németország esetét. Az újraegyesítés 
mámorában a volt NDK lakosai láthatóan sokkal inkább ragaszkodnak a területi 
integritáshoz, m int a volt NSZK-ban élők. Az integritás bűvöletében a sziget- vagy 
kontinens-országok élnek leginkább, és láthatóan Szlovéniában is igen népszerűtlen 
az a gondolat (nem függetlenül a Jugoszláv szövetségből való kiszakadástól), hogy 
az ország valamely része elszakadjon.

Nemzeti ideológia

A nemzet mint történelmileg kialakult politikai realitás csak akkor töltheti be a 
m aga hatóköre alá sorolt társadalomban a kohéziós és legitimációs funkciókat, ha 
koherens nézetrendszert képes tagjai rendelkezésére bocsátani. A nemzetté válás 
időszaka, függetlenül attól, hogy milyen körülmények és milyen korok szorításában 
jelentkezik, a nemzeti ideológiák létrehozásának időszaka is egyben. Az irodalom 
szokásszerűen megkülönböztet „status quo-” és „programideológiákat”, melyek 
eltérése elsősorban a nemzetté válás időszakában fontos. A mai világban, mely 
nemzetközileg jóváhagyott határok között többszáz magát nemzetiként definiáló 
államnak ad helyet, az ideológia genezisének kevésbé van jelentősége. Annál fonto
sabb a nemzeti létet igazoló és magyarázó egyes nézetek és tételek konszenzuális 
elfogadása, indoktrinálása a politikai szocializáció során. A nacionalizmussal 
szemben már a mondernitásban is megjelentek nagy hatású intemacionális ideoló
giák, amelyek akár liberális, akár antiliberális alapon a nemzeti hovatartozást ke
resztbe metsző szociális, ideológiai, illetve vallási kategorizáció szerepét hangsú
lyozzák.

Vizsgálatunkban a politikai, gazdasági és kulturális nacionalizmus egyes ideolo
gikus tételeinek elfogadását vizsgáltuk. A kérdések sorába beiktattunk egy, a nem
zetek közösségét globálisan foglalkoztató környezetvédelmi állítást is. A válaszokat 
ötfokú skálákon mértük.
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9. táblázat
A nemzeti ideológia egyes tételeinek elfogadása az egyes országokban (skálaátlag)

gazda
sági nacio
nalizm us

anti-
libera-
lizm us

politi
kai nacio
nalizm us

kulturális
nacio

nalizm us

környe
zetvéde

lem

idegen
nyelv

ism erete

O roszország 3,72 4,23 3,63 3,90 4,34 4,32
L ettország 4,11 4,00 3,12 3,25 3,52 4,64
B ulgária 4,32 4,28 3,92 3,85 4,03 4,33
Lengyelország 3,85 3,53 3,27 3,38 3,96 4,38
C sehország 3,43 3,58 2,80 3,60 3,92 4,41
Szlovákia 3,51 3,63 2,44 2,86 3,72 4,26
M agyarország 4,08 4,24 3,23 3,29 4,32 4,44
S zlovénia 3,50 3,88 2,76 3,22 4,03 4,10
A u sztria 3,90 3,40 3,67 3,26 4,00 4,17
K elet-N ém etország 3,58 2,88 2,59 3,17 4,31 3,99
N yugat-N ém etország 3,09 2,22 2,68 2,62 4,16 4,00
H olland ia 2,91 2,55 2,85 2,42 3,75 3,31
Svédország 3,24 3,09 3,22 2,57 4,08 3,52
N orvégia 3,15 3,12 3,07 2,58 3,78 3,20
O laszország 3,58 2,58 2,76 2,88 4,28 4,56
Spanyolország 3,88 2,78 3,52 3,43 3,97 3,99
N agy-B ritannia 3,75 3,08 3,43 3,14 3,90 4,08
Írország 3,66 2,93 3,55 3,40 3,67 4,27
K anada 3,27 2,74 3,17 3,31 3,98 3,47
USA 3,74 2,94 3,25 3,10 3,80 3,70
A usztrá lia 4,00 3,19 3,24 3,51 3,66 3,61
Ú j-Z éland 3,41 3,43 3,37 2,97 3,78 3,27
Japán 2,91 2,73 2,36 2,88 3,95 4,18
Fülöp-szigetek 3,63 n.a. 2,99 3,81 3,57 3,62

A gazdasági nacionalizmus általában véve elég magas az összes vizsgált országban. 
Bulgáriában kirívóan magas a gazdasági nacionalizmus és Hollandiában kirívóan 
alacsony. A két Németország összehasonlítása azt mutatja, hogy a volt NDK terü
letén a gazdasági nacionalizmus elfogadottabb, mint a hajdani NSZK-ban.

Az antiliberalizmust olyan állítás segítségével mértük, mely felfogható a gazda
sági nacionalizmus egyik összetevőjeként is. Arra voltunk kíváncsiak, hogy az em
berek az egyes országokban ellenzik-e vagy elfogadják azt a lehetőséget, hogy kül
földiek földet vegyenek. A posztszocialista országokban ez a lehetőség rendkívül 
népszerűtlen. Ezen belül két alcsoport különböztethető meg: Oroszország, Bulgária 
és Magyarország, valamint Szlovénia, Csehország, Szlovákia és Lengyelország. 
Figyelemre méltó, hogy Ausztria és Új-Zéland inkább ehhez a típushoz közelít. Bár 
a német értékek meglehetősen alacsonyak, a volt NDK-ban az antiliberális állás
pont népszerűbb, mint a volt NSZK-ban.

A politikai nacionalizmus mentén az országok többsége viszonylag magas érté
keket mutat, amihez képest kivételnek tűnik a két Németország, Hollandia, vala
mint az a két posztszocialista ország, amely habozás nélkül követte nemzeti érdé-



keit, amikor egy nagyobb föderációból való elszakadás útjára lépett (Szlovénia és 
Csehország).

A kulturális nacionalizmus Szlovákia kivételével kétségkívül legerőteljesebben a 
közép- és kelet-európai országokban érvényesül. A nyugat-európai régióból a spa
nyolok és az írek ugyancsak ezt az utat járják. A tengeren túli országok közül a 
fiilöp-szigeteki és ausztáliai válaszadók körében tapasztalunk hasonló jelenséget.

Az idegen nyelv tudásának szükségességét kiváltképp elismerik a poszt
szocialista országokban az emberek. A más helyütt előforduló alacsony értékek 
viszont két tényezővel magyarázhatók: vannak országok, ahol az emberek anya
nyelve eleve világnyelv (angol vagy spanyol), és talán emiatt nem merül fel egy 
m ásik nyelv megtanulásának igénye. Hollandiában és Svédországban pedig a má
sodik vagy harmadik nyelv körű ismerete m ár tény.

A környezetvédelem m int globális probléma felismerése valamennyi országra 
jellemző. Ez azt jelenti, hogy a megkérdezettek minden országban többnyire tisztá
ban  vannak azzal, hogy a víz, a levegő tisztasága, a flóra és a fauna épsége nem 
ism er és nem ismerhet nemzeti határokat.

Ha faktorizáljuk a felsorolt kérdéseket, egymástól jól elkülönülnek a politikai, a 
gazdasági és kulturális nacionalizmus klasszikus tételei, valamint a globális, min
den nemzetet egyaránt foglalkoztató környezetvédelmi érzékenységet tükröző és a 
nemzetközi kommunikációt lehetővé tevő idegennyelv-tanulás szükségességét han
goztató tételek.
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Túl a nemzetállamon

A nemzetállami homogenizáció napjainkban válságba került. A nemzetté válás 
útján élenjáró államok devolúciója egyfelől a nemzet feletti föderatív típusú politi
kai és gazdasági integrációt hozta magával, másfelől a nemzetállami fejlődés által 
elfojtott, de lappangó regionális identitások újraéledéséhez vezetett. A nemzetálla
mi fejlődés késői típusát képviselő országokban a homogenizációs hatások jelentős 
konfliktus-potenciált halmoztak fel az asszimilálatlan, ugyancsak nemzeti aspiráci
ókat tápláló kisebbségekkel szemben. A globalizáció eredményeként egységesedő 
világpiac, a multinacionális gazdasági szervezetek, a nemzetközi politikai szerve
zetek, az elektronikus kommunikáció egész világot behálózó rendszere, a 
légiközlekedés kiterjedése és a migráció a világ valamennyi államát új helyzet elé 
állította. A „melting pot” ideológiája követhetetlenné vált, a hagyományos vagy' új 
kisebbségek a „távolsági nacionalizmus” és a diaszpóra-identitás erőit szabadították 
fel. Ezekre az erőkre a többségi társadalmak tagjai xenofóbiával, rasszizmussal, 
nyílt vagy rejtett diszkriminációval reagálnak.

Kérdőívünkben több kérdést tettünk fel, amelyek segítségével a többség-kisebb
ség viszonyokkal kapcsolatos attitűdöket, az asszimilációs kényszereket, a beván
dorlással és bevándorlókkal kapcsolatos pozitív és negatív attitűdöket vizsgáltuk. A 
következő táblázatban négy kérdéssel kapcsolatos eredményeinket mutatjuk be. Két 
kérdés közvetlen módon mérte a xenofób potenciált. Az egyik kérdés a bevándorlói 
bűnözésre vonatkozott, a másik kérdés pedig azt a vélelmet kutatta, miszerint a
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bevándorlók rontják a honos állampolgárok munkaerőpiaci pozícióit. A másik két 
kérdés esetében a tagadás minősül xenofóbnak: az egyik esetben a kérdés azt han
goztatta, hogy a bevándorlók révén a nemzet gazdasága gyarapszik, a másik kérdés 
pedig a kulturális gazdagodás lehetőségével társította a bevándorlást. Az állítások
kal való egyetértést és nem egyetértést ötfokú skálákon mértük.

10. táblázat
Xenofóbia az egyes országokban (skálaátlag)

bűnözés munkaerő-
verseny

gazdasági
haszon

kulturális
haszon

Oroszország 3,69 3,37 2,54 2,82
Lettország 3,53 3,45 2,39 2,68
Bulgária 4,22 3,91 2,13 2,80
Lengyelország 3,88 3,51 3,04 3,42
Csehország 3,81 3,18 2,16 2,54
Szlovákia 3,85 3,47 2,25 2,51
Magyarország 4,10 3,80 2,22 2,53
Szlovénia 3,56 3,59 2,61 2,84
Ausztria 3,66 3,02 3,19 3,24
Kelet-Németország 3,79 3,38 2,87 3,43
Nyugat-N émetország 3,44 2,74 3,10 3,63
Hollandia 3,06 2,83 2,75 3,47
Svédország 3,59 2,49 2,77 3,71
Norvégia 3,83 2,64 2,49 3,32
Olaszország 3,64 2,88 2,44 2,99
Spanyolország 2,71 3,10 2,86 3,47
Nagy-Britannia 2,87 3,35 2,74 3,40
Írország 2,30 2,96 3,39 3,78
Kanada 2,52 2,62 3,59 3,92
USA 2,97 3,28 3,02 3,55
Ausztrália 2,86 2,96 3,54 4,07
Új-Zéland 2,82 3,13 3,36 3,84
Japán 3,80 2,26 3,16 3,41
Fülöp-szigetek 2,80 2,98 2,91 3,23

A posztszocialista országok, valamint Ausztria, az NDK és Svédország lakóinak 
körében láthatóan elterjedt az a xenofób vélelem, hogy a bevándorlók egyúttal a 
bűnözés növekedésének okozói. Azokban az országokban, ahol már több évtizede 
zajló nemzetközi migrációs folyamatokhoz szokhattak hozzá a polgárok, ez a 
xenofób nézet kevésbé talál elfogadásra.
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A posztszocialista országok lakóinak körében a bevándorlás okozta félelem ösz- 
szefiigghet a rendszerváltás következményei által beszűkült munkaerőpiaccal is. 
Meg kell azonban említeni, hogy a posztszocialista országok nyomában ott találjuk 
Nagy-Britanniát és az Egyesült Államokat, ami arra utal, hogy a gazdasági motivá
ciókból táplálkozó xenofób érzések e két országban is erősek.

Ami a bevándorlók által felhalmozott gazdasági hasznot illeti, a klasszikus be
vándorló-országok körében az emberek ezt a szempontot láthatóan méltányolják. 
Németország esetét újra kiemeljük, mert jó l látszik, hogy a gazdasági migrációhoz 
szokott nyugat-németek a bevándorlók révén elérhető gazdasági hasznot sokkal 
inkább méltányolják, mint a hermetikusan elzárt volt NDK polgárai.

A  bevándorlás multikulturális pozitívumait leginkább az ausztrálok, a kanadaiak 
és az új-zélandiak ismerik el Kelet-Európábán a meglehetősen alacsony értékek 
gyakoriak, és egyedül a lengyelek képeznek kivételt.

A xenofób tünetegyüttes egyik vetiileteként feltettük azt a kérdést, hogy a meg
kérdezettek általában véve pártolják-e vagy ellenzik a bevándorlást. Azt találjuk, 
hogy egészében véve (leszámítva Írországot, Kanadát és Spanyolországot) a mintá
ba került valamennyi országban erős támogatást élvez az a nézet, hogy a beván
dorlók számának növekedése nem üdvös, és különösen alacsony az érték Magyaror
szágon, Bulgáriában, Lettországban, Csehországban, a két Németországban, Olasz
országban és Nagy-Britanniában. Van azonban a bevándorlásnak egy külön minő
sített esete, és ez a politikai menedékjog. Amikor a kérdést úgy fogalmaztuk meg, 
hogy a beengedési hajlandóság csakis a politikai okokból üldözött külföldieket fog
lalja magába, szinte mindegyik országban lényegesen megnőtt a tolerancia szintje. 
Kiváltképp magas az engedékenység e tekintetben a két Németországban, ahol a 
kérdezés idején még elevenen élhetett az újraegyesítést megelőző korszak emléke. 
M indössze négy ország esetében látunk nagymérvű ellenállást a politikai menekül
tekkel szemben: Szlovéniában, Lettországban, Szlovákiában és a Fülöp-szigeteken. 
A három  említett kelet-európai országban a politikai menekültektől való félelem a 
nem rég lezajlott és az adott országokat mélyen érintő elszakadási folyamatok mig
rációs következményeivel indokolhatók.

A xenofóbiához közvetve vagy közvetlenül kapcsolódó változók faktoranalízise 
azt mutatja, hogy a posztszocialista országok (ide értve a volt NDK-át is) számotte
vően különböznek a világ többi részétől. Az idegenellenesség legkisebb mértékben 
Írországra és Kanadára jellemző, amely két országot Ausztrália és Új-Zéland köve
ti. M ár a korábbi adatok elemzése kapcsán is felfigyelhettünk arra, hogy Nyugat- 
Európában és az Egyesült Államokban, ha lassan és kevésbé nyílt formában is, 
kibontakozófélben van egy áramlat, amelynek szervező eleme az idegenellenesség. 
Az Egyesült Királyságban ez a tendencia a legnyilvánvalóbb, szemben az Egyesült 
Államokkal, az NSZK-val, Svédországgal és Hollandiával, ahol inkább csak lap
pang.
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11. táblázat
Tolerancia és intolerancia

bevándorlók politikai menekültek
Oroszország 2,28 3,30
Lettország 1,82 2,24
Bulgária 1,78 3,34
Lengyelország 2,11 3,46
Csehország 1,84 3,54
Szlovákia 2,00 2,98
Magyarország 1,60 3,16
Szlovénia 2,06 2,44
Ausztria 2,20 3,90
Kelet-N émetország 1,66 4,04
Nyugat-Németország 1,77 3,95
Hollandia 2,17 3,63
Svédország 2,04 3,72
Norvégia 2,15 3,66
Olaszország 1,85 3,15
Spanyolország 2,60 3,54
Nagy-Britannia 1,95 3,18
Írország 2,93 3,84
Kanada 2,68 3,60
USA 2,13 3,25
Ausztrália 2,23 3,05
Új-Zéland 2,26 3,19
Japán 2,61 2,99
Fülöp-szigetek 2,20 2,29

Típusok és tünetek

Kérdőívünk a nemzetközi összehasonlító empirikus szociológiai vizsgálatok tény
szerűen szűkreszabott keretei között igyekezett felmérni a nemzeti identitás egyes 
összetevőinek alakulását a világ 23 (+1) országában. M int már említettük, bár az 
országok mintája véletlenszerűen alakult ki, a fejlett kapitalista és a posztszocialista 
országok meglehetősen nagy számban voltak képviselve. Ebben a fejezetben arra a 
kérdésre keressük a választ, hogy az általunk operacionalizált változók segítségével 
meg lehet-e különböztetni a nacionalista identifikáció egyes típusait, és ha igen, 
akkor az egyes identifikációs minták eloszlása a vizsgált országokban mutat-e olyan 
különbségeket, amelyek visszavezethetők a már korábban tárgyalt nemzetfejlődési 
típusokra.

Klaszteranalízissel az alábbiakban felsorolt változók segítségével kialakítottuk a 
nemzeti identifikáció különböző mintáit:
-  lokális,
-  országon belüli (nemzeti)
-  és kontinentális azonosulás;
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-  határon belüli
-  és határokon túli mobilitási hajlandóság;

-  lehatárolt
-  és lehatárolatlan nemzeti kategorizáció;

-  etnocentrizmus;

-  a nemzeti szégyen elutasítása;

-  a nemzeti büszkeség „lágy”
-  és „kemény” igazolása;

-  nemzetállami fetisizmus;

-  nacionalizmus,
-  internacionális kommunikáció;

-  xenofóbia-tolerancia.

A nemzetközi mintát klaszteranalízissel vizsgálva már a három klaszteres bontás is 
lényeges különbségekre hívta fel a figyelmet. Élesen elkülönült az idegenellenes, 
etnocentrikus, nacionalizmusra felettébb fogékony csoport, mellyel szemben a libe
rális, illetve nemzeti szempontból elidegenedett csoport is megkülönböztethető volt. 
Ezek a tendenciák azonban még markánsabban nyilvánultak meg akkor, amikor a 
fentebb tárgyalt változók segítségével a nemzetközi mintát öt fő válaszadói típus 
szerint különböztettük meg.

Utoljára marad hipotézisünk ellenőrzése. Ennek során először klaszterelemzés 
segítségével megvizsgáltuk, hogy a megélt nemzeti identitás eddigiek során tárgyalt 
mutatói milyen jellegzetes kombinációkban oszlanak el válaszadóink között. Az 
egyes kombinációkat a nemzeti elidegenedés és a negatív elhatárolódásból táplálko
zó nemzeti azonosulás között elképzelt skála mentén hoztuk létre. Az elnevezések 
szükségképpen magukban hordozzák a túláltalánosítás veszélyét. Ennek tudatában 
nevezzük feltételesen az egyik pólust kozmopolitizmusnak és a másik pólust 
xenofóbiának. Ezt követően azt néztük meg, hogy az egyes reprezentatív nemzeti 
mintákban az egyes válaszadói csoportok milyen arányban oszlanak meg. A meg
oszlást táblázaton mutatjuk be.

A klaszterelemzés révén öt olyan csoportot különböztettünk meg, amelyek tagjai 
között a megélt nemzeti identitás általunk mért mutatói tekintetében érzelmi vagy 
eszmei rokonság mutatható ki.4 Mi jellemzi ezeket a csoportokat?



Szociológiai Szemle 1998/3 31

1. Xenofóbok (18%)

E csoport tagjai teljességgel magukénak vallják az „itt élned, halnod kell” paran
csát. Migrációs hajlandóságuk minimális. Spontán pozitív érzelmi nemzeti kötődé
süknek nincs alternatívája, nacionalizmus, etnocentrizmus és magas fokú intole
rancia jellemzi őket. Hevesen idegenellenesek.

2. Kulturális nacionalisták (22%)

Ez a csoport az előző csoport szélsőségesebb változata. Azonosulásuk a szülőföldtől 
a kontinensig terjedő körök mindegyikére kiterjed. Pozitív és intenzív 
etnocentrizmus, magas fokú, kulturális eredetű nemzeti büszkeség és az idegenek
kel szembeni intolerancia jellemző rájuk. Xenofóbiájuk közepes mérvű.

3. Mérsékelt nacionalisták (20%)

Ez a csoport az előzőhöz mérten érzelmileg jobban azonosul a nemzettel, amelynek 
részeként érzi magát. Tagjai erősen kötődnek a helyhez, ahol élnek, és nemzetfel
fogásuk inkább a kizáró, semmint a befogadó szempontokat részesíti előnyben. Kö
vetkezésképpen magas fokú etnocentrizmus jellemzi őket, amely a nemzeti szé
gyenérzet elutasításával párosul. Amikor a nemzeti büszkeség igazolásáról van szó, 
nem válogatnak a lehetséges érvek között. A nacionalizmus sem idegen tőlük, mi
ként sérülékenyek a xenofóbiával szemben is.

4. Politikai nacionalisták (21%)

Ez a csoport erőteljes liberalizmust tanúsít, ami azt jelenti, hogy nemzeti elkötele
zettségük alapvetően nyílt, toleráns és politikai jellegű. A csoport tagjait nem je l
lemzi a röghözkötöttség. A nemzeti társadalmat nyitott világként fogják fel, felté
telként szabva a politikai lojalitást. Az etnocentrizmus hiányzik a csoportból. Nem
zeti büszkeségük elsősorban a gazdasági és politikai teljesítményekből ered. A na
cionalizmus és a xenofóbia semmilyen formája nem jellemzi őket.

5. Kozmopoliták (9%)

Az előző négy csoport tagjaival szemben e csoport tagjai nem kötődnek földrajzi 
helyszínekhez, beleértve az országot is, ahol élnek. A nemzeti identitás meghatáro
zása nem foglalkoztatja őket, legyen szó bármelyik ideológiai paradigmáról. Elvetik 
az etnocentrimus és a nacionalizmus minden formáját. Az idegenséggel szemben 
attitűdjüket a nyíltság és a tolerancia jellemzi.
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A következő táblázat azt mutatja, hogy az általunk vizsgált 23 országban (külön 
kezelve a volt NDK-t és NSZK-t) a fentebb felvázolt öt különböző csoport miként 
oszlik meg.

12. táblázat
A megélt nemzeti hovatartozás típusai a világ 22 országában (százalékban)

xeno-
fóbok

kulturális
nacio

nalisták

mérsékelt
nacio

nalisták

politikai
nacio

nalisták

kozmo
politák

Oroszország 23,5 42,6 6,9 5,4 21,6
Lettország 33,3 26,3 14,0 6,7 19,7
Bulgária 11,7 53,1 20,2 3,0 12,1
Lengyelország 24,0 32,0 13,5 8,9 21,5
Csehország 26,5 30,6 11,0 13,4 18,4
Szlovákia 26,4 24,5 9,0 12,3 27,8
Magyarország 13,2 32,0 41,3 5,1 8,4
Szlovénia 14,5 18,0 41,1 11,8 14,7
Ausztria 10,1 23,5 38,7 15,9 11,7
Kelet-Németország 18,9 21,0 9,5 16,4 34,2
N yugat-N émetország 10,2 10,6 14,6 27,2 37,4
Hollandia 12,9 4,3 16,8 47,0 19,0
Svédország 23,6 10,3 8,2 41,7 16,1
Norvégia 19,1 8,4 21,1 41,0 10,4
Olaszország 20,6 32,2 10,6 10,8 25,9
Spanyolország 9,3 15,0 42,3 8,7 24,7
Nagy-Britannia 27,7 20,0 12,1 16,3 23,8
Írország 11,9 34,4 24,6 11,4 17,7
Kanada 13,0 9,0 17,5 43,3 17,2
USA 24,3 19,3 21,5 24,2 10,8
Ausztrália 20,5 17,6 19,2 33,6 9,1
Új-Zéland 22,1 18,1 17,7 31,0 11,1
Japán 9,6 27,4 21,3 13,8 28,0
Fülöp-szigetek 21,6 21,9 30,7 3,8 22,1
átlag 18 22 20 21 19

A táblázat jól érzékelteti, hogy az egyes országok és országcsoportok jellegzetes 
képet mutatnak aszerint, hogy a nemzeti hovatartozás elképzelt skálájának egyes 
pontjait megjelenítő típusaink képviselői milyen arányban fordulnak elő. Hipotézi
sünk úgy szólt, hogy megpróbáljuk a jelenben „tetten érni” a nemzettéválás törté
netileg megkülönböztethető két fő típusát, tudván tudva, hogy az ideáltipikusan 
tételezett különbségek csak tendenciaszerűen létezhetnek. Elég egy pillantást vetni 
a táblázatra ahhoz, hogy a hipotézis érvényéről meggyőződhessünk. Látható, hogy 
túlreprezentált a kulturális nacionalistának nevezett csoport szinte valamennyi kö
zép- és kelet-európai országban, ahol a nemzettéválás megkésve követte a nyugat
európai nemzetállamok kialakulását. Egyetlen kivétel Szlovénia. Másfelől az is 
látható, hogy Olaszországban és Írországban is az átlagnál gyakoribb e típus elő
fordulása, ami e két ország megkésett nemzeti fejlődését jelezheti.
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Szűcs Jenő szerint a nemzettéválás két fő európai tipusa közötti földrajzi határ a 
Rajna volt. Miután Németország 1945-öt követően kettészakadt, nyugati fele az 
euroatlanti szövetség része lett, keleti fele pedig a Szovjetunió nyugatra előretolt 
bástyájává vált. A választóvonal ezáltal keletre tolódott, s az új határ az Elba lett. 
Eredményeink azt mutatják, hogy az Elbától nyugatra valamennyi országban a po
litikai nacionalisták aránya magas (Szűcs 1983),

Mérsékelt nacionalisták átlagon felül találhatók Magyarországon, Szlovéniában 
(és Spanyolországban). Figyelembe véve, hogy a kulturális nacionalisták aránya a 
két utóbbi országban viszonylag alacsony, ez azt jelenti, hogy ezek az országok 
elmozdultak a kulturális nacionalizmustól.

Elképzelt skálánk két szét szélső pólusának egyike a xenofóbia, a másik pedig a 
kozmopolitizmus. Egyik pólus esetében sem látjuk azt, hogy regionális szempontok 
érvényesülnének. A xenofóbok túlreprezentáltak Litvániában, aminek m inden b i
zonnyal az az oka, hogy ebben az országban a hajdani szovjet határokon belülről 
származó, ám az új határokon kívül maradt migránsok a litván válaszadók szemé
ben nem számítanak honosnak.

A közép- és kelet-európai országok közül a xenofóbia láthatóan legelterjedtebb 
Lengyelországban, valamint a volt Csehszlovákia utódországaiban, Nyugat- 
Európában viszont Nagy-Britannia vezet.

Ami a másik pólust illeti, látható, bog}' Németországban legnagyobb a kozmo
politák aránya, ami arra utal, hogy a német válaszadók körében a leggyakoribb a 
nemzeti identitás minden formájával kapcsolatos szkepticimus.

Nagy-Britannia esete is különös figyelmet érdemel, mivel ebben az országban 
oszlanak el legegyenletesebben típusaink. Az Amerikai Egyesült Államok esete 
hasonló. Említésre méltó az is, hogy e két angolszász országban a xenofóbok ará
nya az átlaghoz képest magas.

Ausztrália, Új-Zéland, Kanada a fejlett nyugat-európai országokhoz hasonlóan a 
politikai nacionalisták dominanciáját mutatja.

A Fülöp-szigetek társadalmában a politikai nacionalizmusnak nincs társadalmi 
bázisa. A kép ahhoz hasonlít, amit Közép- és Kelet-Európábán láttunk. E cikk ke
reteit természetesen meghaladná, ha arra a kérdésre keresnénk a választ, hogy mi e 
hasonlóság tényleges oka.

Összefoglalás helyett

Ebben a tanulmányban a nemzeti azonosulási mutatókat egyetlen független változó 
mentén, a nemzeti hovatartozás politikai-földrajzi keretek által határolt nemzeti 
társadalomban való tagsága szerint vizsgáltuk. Az eredmények azt mutatják, hogy a 
történelmileg posztulált egyes nemzetfejlődési típusok (politikai nacionalizmus, 
kulturális nacionalizmus, alkotmányos nacionalizmus) mentén egyes esetekben a 
várt gondolati és érzelmi különbségeket tapasztaljuk. Elemzésünk azonban azt is 
bebizonyította: amennyiben a nemzeti identitást a maga komplexitásában tekintjük, 
akkor az empirikusan tapasztalható különbségek ellentmondhatnak az a priori fel
állított történeti-politikai ideáltípusok alapján várható megkülönböztetéseknek. To
vábbi feladat lesz annak kiderítése, hogy pontosan melyek is a nemzeti identitásnak
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azok a dimenziói, melyek beleillenek a történeti-politikai ideáltípusokba, és melyek 
az egyes ideáltípusokat keresztbe metsző, esetleg más logika mentén tipizálható 
különbségek. Ugyancsak a további elemzések feladata lesz annak feltárása, hogy a 
nem zeti identitás empirikusan mérhető típusos változatainak meghatározói között 
milyen súllyal szerepelnek az egyes nemzeti társadalmak történelmében, politikai 
kultúrájában, sajátos hagyományaiban gyökerező értékek, és melyek a nemzeti va
lóság ideologikus megkonstruálásában szerepet játszó, voltaképpen nemzetietlen 
társadalm i meghatározók, m int például az iskolai végzettség, a jövedelem, a struk
turális helyzet. Megválaszolásra vár az az alapkérdés, hogy a nemzeti identitás tu
data milyen mértékben és milyen keretekben támaszkodik a társadalmi létre.

Jegyzetek

1 Magyarországon az első jelentős nemzetközi összehasonlító vizsgálatok Szalai Sándor 
(1978) és Hankiss Elemér (1982) nevéhez fűződik.

2 Az ISSP keretében történő összehasonlító nemzeti identitás vizsgálat létrejöttében kezde
ményező szerepet játszott Kolosi Tamás, aki az utóbb létrejött nemzetközi munkacsoport
ban és a teljes kutatási folyamat során a projectet megkülönböztetett figyelemmel követte. 
Segítségéért köszönetünket fejezzük ki. A vizsgálat megtervezésére és megvalósítására lét
rehozott ISSP kutatócsoport 1993-ban jött létre Max Haller vezetésével. Magyar részről a 
kutatócsoportban a jelen publikáció szerzőin kívül részt vett Róbert Péter és Sági Matild. 
Közreműködésükért ezúton fejezzük ki köszönetünket.

3 Oroszországban a kontinensközelség kérdése Európára vonatkozott.

4 A bevont változók mindegyike magas szignifikanciaszinten illeszkedett az eljárás során. A 
klasztercsoportok stabilak voltak, a végső iterációk száma 1, a klasztercentrumok távolsá
ga mindössze ,0356 értékkel változott.
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S. Molnár Edit Pongrácz Tiborné

HÁZASSÁGON KÍVÜLI SZÜLÉSEK EURÓPÁBAN 
ÉS MAGYARORSZÁGON A KILENCVENES 
ÉVEKBEN*

A nem házas születések egyikét jelentik azoknak a demográfiai jelenségeknek, 
amelyek száma és aránya évszázadunk második felében, különösen pedig a kilenc
venes években Európa-szerte, de Magyarországon is talán a leggyorsabban növeke
dett.

Előfordulási gyakorisága hazánkban hosszú évtizedeken keresztül alacsony volt, 
az összes gyermekszületésnek mindössze 5-6 százalékát jelentette. A változás a 
nyolcvanas évek elején-közepén kezdődött el. Az arányszám a kilencvenes évektől 
dinamikus növekedésnek indult, az elmúlt évben pedig az összes születésnek már 
mintegy egynegyede származott nem házas családi állapotú anyáktól. Mögötte egy
értelműen az élettársi kapcsolatok terjedése áll. Ez azt jelenti, hogy a családi élet
forma hazánkban is -  Európa számos országához hasonlóan -  elindult a változások 
útján. Iránta a társadalom nem lehet közömbös. Mai ismereteink szerint az élettársi 
kapcsolatok bomlékonyabbak, mint a házasságok, ezért nagyobb az esélye annak, 
hogy gyermekszülés után ún. egyszülős családok alakuljanak ki, ami a családpoliti
ka fokozott figyelmét igényli. De a tartós, megalapozott élettársi közösségek eseté
ben is felmerülhetnek olyan, a szülők és a gyermekek egzisztenciális helyzetét ne
hezítő körülmények, amelyek pedig éppenséggel a családjog számára jelenthetnek 
újszerű feladatokat. Mindezek a problémák már a kilencvenes évek elején arra 
ösztönöztek bennünket, hogy a házasságon kívüli gyermekszülések alakulásának 
átfogó, mélyebb kutatására tegyünk javaslatot, olyan kutatásra, amelynek során az 
országos statisztikai adatok elemzése mellett érdeklődésünket az érintett anyák 
döntési motívumainak, attitűdjeinek vizsgálatára is kiterjeszthetjük. Ezt a célt végül 
is 1995-1998 között egy OTKA-pályázat keretében sikerült megvalósítani.

Európai kitekintés

A házasságon kívüli születések emelkedő trendje hazánkban a tradicionális családi 
életforma, értékrend változására utal, de nemzetközi viszonylatban ezt nem tekint
hetjük új vagy rendkívüli jelenségnek. Az európai országok többségében az illegi
tim születési arány mind abszolút nagyságát, mind növekedési ütemét tekintve 
meghaladja a magyarországi szintet.

’ A kutatást az OTKA támogatta. Nyilvántartási szám: TO 17928
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1. ábra
Házasságon kívüli születések az összes születések százalékában
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Országnév-jelölések az 1. ábrában (és a következőkben)
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ITA: Olaszország UK: Egyesült Királyság NETH: Hollandia

SPA: Spanyolország GERw: Nyugat-Németország FRA: Franciaország

BEL: Belgium CAN: Kanada FIN: Finnország

LAT: Lettország SWI: Svájc SWE: Svédország

A grafikonból kitűnik, hogy Magyarország a házasságon kívüli születések számot
tevő emelkedése ellenére is -  euiópai viszonylatban -  még mindig az alacsony érté
ket prezentáló országok kategóriájába tartozik. Házasságon kívüli születések legna
gyobb arányban Svédországban és Norvégiában fordulnak elő, ahol az összes 
élveszületések 50-60 százalékát jelentik. Különösen Norvégia esetében érdemes 
felfigyelni az 1980 és 1994 között bekövetkezett növekedésre, ami a nem házasság
ból történő születések több m int háromszoros emelkedését mutatja.
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Figyelemre méltó a balti államok népesedési magatartásában mutatkozó különb
ség is. Észtországban a házasságon kívüli gyermekvállalás a skandináv országokra 
jellemző magas gyakorisággal fordul elő, ellenben a szomszédos, azonos történelmi 
múlttal és kultúrával rendelkező Litvániában a nem házas gyermekvállalás kifeje
zetten alacsonynak, Lettországban közepes mértékűnek nevezhető. A három ország 
közötti eltérés nem a rendszerváltozás hatására alakult ki, a különbség hasonló 
arányban m ár 1980-ban is jelen volt.

Szembetűnő az eltérés Németország keleti és nyugati területei között is. A volt 
NDK-ban a szociálpolitikai kedvezményekre visszavezethetően a házasságon kívüli 
szülések aránya már a hetvenes, nyolcvanas években is kiugróan magas volt, s az 
újraegyesítést követően ez a tendencia inkább erősödött, semmint mérséklődött. A 
keletnémet területen a házasságon kívüli születések 45 százalék körüli aránya 
mintegy két és félszerese a nyugatnémet értékeknek. Tehát amíg Nyugat- 
Németországban korábban és most is viszonylag ritka a házasságon kívüli gyer
mekvállalás, addig az ország keleti tartományaiban csaknem minden második 
gyermek nem házas kapcsolatból jön  a világra.

A növekedés dinamikáját tekintve külön ki kell emelni Franciaországot, ahol a 
vizsgált periódus alatt igen nagy mértékű, mintegy négyszeres növekedés követke
zett be a házasságon kívüli szülések arányában, előfordulási gyakoriságában.

Az európai átlaghoz képest alacsony illegitim termékenységet mutató országok 
között a közös vonást, a népesedési magatartás közös okát keresve megkockáztat
ható, hogy a magyarázat a vallásnak az adott országok társadalmi értékrendjében 
játszott szerepében keresendő. Az e csoportba tartozó országok egy részében -  Len
gyelország, Olaszország, Spanyolország -  a katolikus vallásnak napjainkban is 
meghatározó befolyása van, míg más országokban -  Svájc, Hollandia -  a protestáns 
etika értékrendformáló szerepe jellemező. Szociológiai-demográfiai kutatások tanú
sága szerint valójában Magyarország is azon országok közé sorolható, ahol a népe
sedési magatartást tradicionális, közvetve valláserkölcsi értékek alakítják, befolyá
solják.

A házasságon kívüli születések vizsgálatánál a trend erősödéséből levonandó kö
vetkeztetések, megállapítások megítélésénél fontos elemzési szempont a nem házas 
kapcsolat jellegének, intenzitásának vizsgálata. A megszületett gyermek szem
pontjából vizsgálva a kérdést nyilvánvalóan nem mindegy, hogy szülei ha nem is 
házasságban, de szoros élettársi kapcsolatban együtt élnek, m int ha az anya egye
dülállóként hozza világra, apa nélkül neveli. Ezzel összefüggésben további kérdés, 
hogy a házasságon kívüli születések megnövekedett aránya milyen mértékben ve
zethető vissza a házasságkötés nélküli együttélések Európa-szerte terjedő gyakor
latára. Vagyis azért születik-e egyre több gyermek házasságon kívül, mert a szülők 
együtt élnek ugyan, de nem legalizálják kapcsolatukat, vagy a növekedés a m in
dennemű tartós párkapcsolatot elutasító magatartás terjedésére, az individualizáció 
térnyerésére vezethető vissza. Közelebb kerülünk a kérdés megválaszolásához, ha 
megnézzük, hogy az összes házasságon kívül született gyermekből az első gyerme
kek milyen arányban származnak a szülők tartós együttéléséből, élettársi kapcsola
tából (lásd a 2. ábrái).
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A 2. ábra adatainak összevetése az 7-ével érdekes következtetések levonására ad 
alkalmat. Láttuk, hogy Svédországban és Észtországban igen magas a házasságon 
kívüli születések aránya, de az is megállapítható, hogy ezen születések 80-90 szá
zalékos arányban valójában házasság jellegű kapcsolatokból, a szülők tartós együtt
éléséből származnak. Az ugyancsak magas illegitim termékenységet mutató Norvé
gia esetében ez az arány -  különösen az idősebb korosztályok esetében -  már ko
rántsem  ilyen magas: a 35-39 évesek csupán egynegyede élt élettársi kapcsolatban 
első gyermeke megszületésekor, bár tény, hogy a fiatalabb korosztályok esetében ez 
az arány már 65-70 százalékos volt. Magas házasságon kívüli termékenység je l
lemző Németország keleti régiójára is, ehhez azonban kevés élettársi kapcsolatból 
történő gyermekvállalás társul. A 35-39 éves anyák 80 százaléka, a fiatalabbak 
(25-29 évesek) mintegy 60 százaléka egyedülálló anyaként hozza világra első 
gyermekét. Ebből a szempontból nem tapasztalható eltérés a keleti és nyugati régi
óban élő német nők magatartása között; mindkét csoportnál az egyedülálló anyaság 
-  tudatos vagy kényszerű -  vállalása dominál, azzal az el nem hanyagolható kü
lönbséggel, hogy' a házasságon kívüli szülés a nyugatnémet területeken viszony lag 
ritka, míg a keletnémet nők körében viszonylag gyakori jelenség.

2. ábra
Élettársi kapcsolatból született első gyemiek aránya 
az összes házasságon kívüli születésekhez viszonyítva

Forrás: Klijzing és Macura, az 1997 októberében, Kínában megtartott IUSSP konferencián 
elhangzott előadás. (Kézirat)
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Külön ki kell emelni Franciaországot, ahol a házasságon kívüli születések számot
tevő növekedésével párhuzamosan a fiatalabb korosztály körében éppen hogy csök
kent az élettársi kapcsolatból történő gyermekvállalás, más szóval a házasságon 
kívüli szülések emelkedése döntően a ténylegesen egyedülálló anyák gyermekvál
lalásainak növekedésére vezethető vissza.

Az európai viszonylatban alacsony illegitim termékenységet mutató országokban 
a gyermekek többsége, de legalább fele élettársi kapcsolatban élő szülőktől szárm a
zik. Különösen igaz ez az állítás a fiatalabb korosztályok esetében. Belgiumban és 
Hollandiában ez az arány a 25-29 évesek esetében 70-75 százalékos, és nem sokkal 
alacsonyabb az idősebb korosztálynál sem. Magyarország a női népesség gyermek- 
vállalási magatartását tekintve a „közepes” csoportba tartozik. A fiatalabb korosz
tály az átlagot meghaladó (60% körüli) arányban élettársi kapcsolatból vállal gyer
meket, míg az idősebbek esetében az egyedülálló státus dominál.

Látható tehát, hogy a házasságon kívüli szülések egyre nagyobb arányban szár
maznak együtt élő pároktól, vagyis a házasságon kívüli születések növekedése rész
ben az élettársi kapcsolatok gyakoribbá válására vezethető vissza. Az 1993. évi 
Európai Termékenységi- és Családtervezési vizsgálat kiterjedt az együttélésekre is, 
részben a felvétel időpontjában fennálló összes párkapcsolaton belül képviselt rész
arányát illetően, részben azt vizsgálva, hogy a fiatal, 25 éves generáció első tartós 
párkapcsolata házasság vagy házasságon kívüli együttélés volt-e.

A 3. ábrából kitűnik, hogy a párok együttélési szokásaiban tíz év alatt lényeges 
változás következett be. A házasság nélküli együttélés valamennyi ország esetében 
számottevő emelkedést mutatott, de az élettársi kapcsolatok gyakorisága és növeke
dési üteme tekintetében az országok közötti eltérések jelentősnek minősíthetők. 
Lengyelországban, Litvániában, Magyarországon, Olaszországban és Spanyolor
szágban a párok túlnyomó többsége házasságban él, élettársi együttélés ezekben az 
országokban mind az idősebb, mind a fiatalabb korosztály esetében viszonylag rit
kán fordul elő. Külön ki kell emelni Lengyelországot az egy-két százalék körüli 
együttélési gyakorisággal, amely a fiatalabb korcsoportok esetében sem mutat emel
kedést. Magyarország is az erősen házasság-orientált országok csoportjába tartozik, 
viszonylag alacsony az élettársi kapcsolatban élők aránya, és az együttélési gyakori
ság körülbelül azonos a fiatalabb és az idősebb korosztályoknál.

Valamennyi vizsgált ország esetében megállapítható, hogy a fiatalabb korosz
tályok lényegesen nagyobb gyakorisággal választják az élettársi kapcsolatot együtt
élésük kezdetének, mint a házasságot; a két korcsoport közötti eltérés öt
hatszorosra is tehető, még Svédországban is mintegy két és félszeres. A különbség 
azonban nemcsak a két generáció eltérő életformaváltozására vezethető vissza, ha
nem arra a statisztikai és kutatási adatokkal bizonyított tényre, hogy a fiatalabb 
éveikben „csak” együtt élő párok a későbbiekben -  gyermekük társadalmi, iskolai 
beilleszkedése miatt, vagy további gyermek születése előtt -  mégiscsak házasságot 
kötnek. Az élettársi kapcsolatokat legnagyobb mértékben -  még a skandináv orszá
gok között is -  a svéd társadalom tolerálja, mégis az együttélések jelentős része 
Svédországban is házassággá alakul, s a második, harmadik gyermekek túlnyomó 
többsége már házasságban élő szülőktől jön világra.
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3. ábra
Élettársi kapcsolatban élők aránya

Forrás: Klijzing és Macura (1997)

A 3. ábra az élettársi kapcsolatok gyakoriságát és ezen életforma időbeni változását, 
a generációk eltérő magatartását éppen a fentiekben említett zavaró körülmények 
m iatt csak nagyon nyersen tükrözi. Árnyaltabb képet kapunk, ha az első tartós pár- 
kapcsolatok jellegét vizsgáljuk, nevezetesen, hogy a vizsgált nők 25 éves korukban 
házasságban vagy élettársi kapcsolatban éltek-e.

A 3 , és 4. ábrát összehasonlítva számos eltérés és számos hasonlóság állapítható 
meg. Eltérés mutatkozik az együttélések gyakorisága tekintetében. A nők jelentős 
része -  akkor is, ha a későbbiekben házasságot köt -  első párkapcsolatban az 
együttélést választja. Bár ez az életforma-választás a fiatalabb korosztályok eseté
ben gyakoribb, mint tíz évvel korábban volt, de a két generáció közötti eltérés nagy
ságrendileg kisebb, m int az a 3. ábrán a jelenleg élettársi kapcsolatban élők eseté
ben látható. Az élettársi kapcsolatok előfordulási gyakorisága szerint mindkét ábrá
ban megkülönböztethetjük az alacsony, közepes és magas frekvenciájú országok 
csoportját. Az így kialakult csoportokba mindkét vizsgálati szempont szerint 
ugyanazok az országok tartoznak, vagyis ahol alacsony az aktuálisan együttélők 
aránya, azokban az országokban -  európai viszonylatban -  alacsony azok aránya is, 
akik első párkapcsolatként nem a házasságot, hanem az együttélést választották.
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4. ábra
A 25 éves korban élettársi kapcsolatban élő nők aránya 
a házasságban és élettársi kapcsolatban élőkhöz viszonyítva

Forrás: Klijzing és Macura (1997)

Magyarország Lengyelországgal, Olaszországgal, Spanyolországgal, Litvániával és 
Belgiummal együtt ezen alacsony frekvenciájú országok csoportjába tartozik. Bár 
az együttélést választó fiatal nők aránya tíz év alatt mintegy hétszeresére nőtt, de a 
házasságkötés preferálása még mindig elvitathatatlan, hiszen 70 százalékos a há
zasságkötés választása a nem házasságban történő együttélés 30 százalékos arányá
val szemben.

Svédországban és -  újabban -  Franciaországban szinte mindenki első együtt
élésként az élettársi kapcsolatot választja. Ez a gyakorlat Svédországban az idő
sebb, 35-39 éves női népesség esetén is általános volt, vagyis az utóbbi tíz évben 
számottevő magatartásváltozás nem következett be. Ezzel szemben Franciaország
ban tíz évvel ezelőtt korántsem volt annyira kizárólagos a házasságkötés nélküli 
együttélés, mint az a mai fiatalok körében tapasztalható. Ha nem is a svédországi 
mértékben, de az észak- és nyugat-európai országokban meghatározó életformává 
vált a fiatalm 25-29 éves nők körében az élettársi kapcsolat. Az igen magas, 80 
százalék körüli arány mögött az esetek többségében a próbaházasság igénye és gya
korlata húzódik meg, mint ahogy azt a kutatási tapasztalatok és a 3. ábra adatai 
bizonyítják. Más szóval, az esetek többségében nem a házasság elutasításával, csak 
időleges elhalasztásával állunk szemben. Németországban és Svájcban a házassá
gon kívül született első gyermekek alacsony aránya azt bizonyítja, hogy a házassá
gok többsége már az első gyermek születése előtt megköttetik, míg más országok-



44 S. Molnár Edit-Pongrácz Tibomé

ban -  például Hollandiában -  a kapcsolat törvényesítésére csak későbbi gyermek 
születésekor kerül sor. Országonként eltérő arányban, de nem jelentéktelen azon 
együttélések aránya sem, amiből soha nem lesz házasság.

Magyarországi helyzetkép

A házasságon kívüli születési arány Magyarországon az utóbbi néhány évben erő
teljes emelkedést mutat.

Az 1900-as évek elején a házasságon kívüli születések aránya Magyarországon
9,4 százalék volt, ami akkoriban nemzetközi összehasonlításban magasnak volt 
nevezhető (Svédországban 13,6%, Ausztriában 12,4% volt); az európai országok 
többségében lényegesen ritkábban fordult elő, hogy a gyermekek nem házasságból 
jöttek világra. Az első világháború végén 11,8 százalékkal (1918) tetőzött, majd 
megkezdődött a csökkenés, és a két világháború között az illegitim születési arány 
8-9%  között volt. Ezzel Magyarország ekkor az európai középmezőnyben foglalt 
helyet. (Ausztriában ugyanebben az időszakban 17-18%, Svédországban 15-16% 
volt az arány.) A második világháborút követően az illegitim születések aránya 
hosszú időszakon keresztül tartósan alacsony volt, és számottevő emelkedést 1985- 
től tapasztalunk. Tíz év alatt a nem házas születések aránya csaknem kétszeresére 
emelkedett, miközben a házas születéseké hasonló ütemben csökkent.

1996-ban hazánkban 23 813 házasságon kívüli szülés történt; ez az összes 
élveszületés 22,6 százalékát jelenti. Az arány a fővárosban kiemelkedően magas 
(28,0%), ugyanakkor meglehetősen nagy szóródás tapasztalható az ország különbö
ző régiói (megyék) szerint.

A területi különbségek elemzése meghaladná e dolgozat kereteit. Arra azonban 
érdemes felfigyelni, hogy a GDP-növekedés, a munkanélküliségi ráta legkedvezőbb 
adatait felmutató Nyugat-Dunántúlon az arányok messze az átlag alatt maradnak.

A házasságon kívüli születések meghatározó többsége 20-29 éves nőktől szár
mazik. Ám a 17 éves és fiatalabb anyák aránya is igen jelentős, közel 13 százalék, 
egyes megyékben (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár- 
Bereg) pedig a 20 százalékot is meghaladja.

A házasságon kívül szült nők 80 százaléka hajadon, 17,5 százaléka elvált és 2,5 
százaléka özvegy családi állapotú. Ez természetesen nem független az életkortól: a 
20 éves vagy fiatalabb anyák csaknem valamennyien hajadonok, míg a 35 évesek és 
idősebbek csaknem 70 százaléka elvált családi állapotban hozza világra gyermekét. 
Az elm últ egy-két évben e szülések több mint fele az első, közel 10 százaléka azon
ban m ár a negyedik, ötödik vagy további gyermek világra jöttét jelentette.
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1. táblázat
Házasságon kívüli élveszületések területenként, 1996

Területi egység Házasságon kívüli élveszületések
száma aránya (százalék)’

Budapest 4 361 28,0

Bács-Kiskun 1 261 22,4
Baranya 1 055 25,1
Békés 868 21,5
Borsod-Abaúj -Zemplén 2 064 23,1
Csongrád 982 22,9
Fejér 1 024 23,2
Győr-Moson-Sopron 590 14,4
Hajdú-Bihar 1 263 19,2
Heves 633 20,7
J ász-N agykun-Szolnok 1 015 22,6
Komárom-Esztergom 813 25,4
Nógrád 418 18,4
Pest 2 634 23,9
Somogy 939 27,2
Szabolcs-Szatmár-Bereg 1 571 20,0
Tolna 485 19,5
Vas 361 13,6
Veszprém 850 21,4
Zala 553 20,0
Külföld 105 28,8
Ismeretlen 14 60,9
Hajléktalan 4 44,4

Összesen 23 813 22,6

ebből:
város 10 169 4 21,9
község 9 160 21,3

*Az összes élveszületés százalékában.

Az anyák korstruktúrájával kapcsolatban megállapítható, hogy nagyfokú fiatalo- 
dás következett be. A 20 évesnél fiatalabb anyáknál m inden második gyermek há
zasságon kívül születik, ami 1980-hoz viszonyítva 2,5-szeres növekedést mutat. Az 
anya korának emelkedésével párhuzamosan csökken a házasságon kívüli születések 
előfordulási gyakorisága és a középkorú nőknél -  m iután azok túlnyomó többsége
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házasságban él -  érthető módon a legalacsonyabb. Ugyanakkor a viszonylag idő
sebb, de nem házas nők körében is számottevő az emelkedés, a 20-24 évesek eseté
ben négyszeres, a 25-29 évesek esetében háromszoros.

Az anyák iskolázottsága kedvezőtlenebbm m int a korosztályuknak megfelelő női 
népességé: 56 százalékuk legfeljebb általános iskolát végzett, s csupán 4,4 százalé
kuk rendelkezik felsőfokú végzettséggel. Az életkor előrehaladásával azonban ez 
jelentősen javul, és a 30 éven felüli, házasságon kívül szült nők között a diplomá
sok aránya (12%) már alig marad el a hasonló korosztályú női népesség egészében 
tapasztalttól (14-15%). Bár az iskolai végzettséget tekintve a házasságon kívül 
szülő nők többsége ma is az iskolázatlanabb rétegekből kerül ki -  a hét osztályt 
vagy kevesebbet végzett anyák 60 százaléka hozza világra gyermekét házasságon 
kívül, a gimnáziumot végzettek körében ez az arány már csak 12,4 százalék, dip
lomások esetében pedig csak 7,5 százalék - ,  a legalacsonyabb és legmagasabb vég
zettségűek közötti távolság egyre szűkül. 1990 és 1995 között 58 százalékkal nőtt a 
házasságon kívül születettek aránya, úgy, hogy miközben a nyolc osztály alatti vég
zettségűek körében csak 20 százalékos volt a növekedés, a középiskolát végzettek
nél ennek kétszeresével, a diplomások esetében pedig 70 százalékkal emelkedtek a 
nem  házas szülések.

Az 1995-ben házasságon kívül szült nők kérdőíves vizsgálatának 
főbb eredményei

M unkánk középpontjában az 1995-ben házasságon kívül szült nők országos m in
tájának (Budapesten 500, vidéken 1000 fő) kérdőíves vizsgálata állt.

A  mintába csak a 18 éves és idősebb anyák kerültek be. Ezt az indokolja, hogy 
1983 és 1993 között igen részletes longitudinális vizsgálatsorozatot hajtottunk vég
re a serdülőkori terhességekkel és élveszülésekkel kapcsolatban, amelynek első 
etapjában sikerült teljeskörűen megkérdezni mindazokat a 17 éves és fiatalabb nő
ket, akik egy adott fél év alatt az ország valamely kórházában, szülészeti intézmé
nyében gyermeket szültek. Ennek tanulságait jó  néhány publikációban foglaltuk 
össze (Pongrácz-S. M olnár 1994). Ily módon e korosztály egyébként is egészen 
speciális problémáival nem kellett kérdőívünket terhelni, s egyben biztosíthattuk, 
hogy a mintában nagyobb súllyal vegyenek részt azok a korcsoportok, amelyek az 
újabb keletű változásoknak legdinamikusabb képviselői.

A szakirodalom igen sok példát kínál a nem házas kapcsolatból gyermeket vál
laló szülők összetételének, a házasságban, illetve házasságkötés nélkül együtt élő 
párok társadalmi-demográfiai jellcs mzőinek, termékenységének, valam int az ún. 
egyszülős családok problematikájának elemzésére a statisztikai és demográfiai fo
galom- és eszköztár felhasználásával. Megközelítésmódunk ezektől annyiban tért 
el, hogy kutatásunk középpontjába azt a kérdést állítottuk: miért vállalkoznak a nők 
gyermekük házasságon kívüli világrahozatalára. Mintánk homogén abból a szem
pontból, hogy valamennyien azonos időpontban és nem házas családi állapotban 
szültek, családi életformáik azonban meglehetősen változatosak. Ily módon árnyal
tabb képet alkothattunk a házasságon kívüli szülések mögött álló sajátos párkap-
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csőlátókról, ami nem csupán a -  kétségtelenül nálunk is domináns -  élettársi 
együttéléseket foglalja magába (73,4%), hanem az alkalmi ismeretségeket is 
(6,2%), továbbá olyan, a statisztikákban többnyire nem regisztrált életformát, m int 
a szülők közötti szoros, de nem együttlakáson alapuló kapcsolat (16,9%). (Az 
anyák 3,5%-ánál nem volt megállapítható az apával való kapcsolat jellege.) Ezek 
az életformák meglehetősen változékonyak, amelyeknek csak az egyik -  jóllehet 
legmarkánsabb -  variációja a szakirodalomban legtöbbet elemzett, a házasság 
gyermekszülés utáni megkötésének vagy az élettársi együttélés folytatásának alter
natívája. Nem  ritkaság az sem, hogy a gyermekszülés következtében az alkalm i 
ismeretség élettársi kapcsolattá változik, vagy éppenséggel emiatt romlik meg egy -  
akár már hosszabb ideje tartó -  együttélés, és az élettársak véglegesen elszakadnak 
egymástól. Ugyanakkor arra is van példa, hogy a szoros kapcsolatot fenntartó, de 
nem közös lakásban élő szülőpároknak több közös gyermekük is van már; ezt az 
életformát továbbra is megfelelőnek, sőt „ideálisnak” tartják, noha őket a hivatalos 
statisztika ún. egyszülős családként tartja nyilván. A családi életformák többfajta 
alternatívájának és gyermekszülés miatti változékonyságának bemutatása kutatá
sunk újszerű tanulsága.

A nemzetközi szakirodalom méltán egyik legtöbbet elemzett kérdése az a struk
turális változás, ami a nem házas együttélések gyakoriságának növekedése követ
keztében azok összetételében ment végbe az elmúlt évtizedekben. F. Prioux (1995) 
például érzékletesen mutatja be, hogy Franciaországban az 1950-es évekhez képest 
az 1990-es évekre duplájára emelkedett a nőtlen/hajadon együtt élő párok száma, s 
míg élettársi együttélések korábban főképp az alacsonyabb társadalmi státusú réte
gekre voltak jellemzőek, mára az összetétel egyre inkább hasonlít a népesség egé
szére, illetve a házasokéra, más szóval: a nem házas együttélés egyre inkább je l
lemző életformává válik. Más példák is azt támasztják alá -  állapítja meg - ,  hogy 
ez a strukturális változás Európa-szerte általános. Ezt a tendenciát Szűcs Zoltán 
(1996) általunk is felhasznált elemzése magyarországi viszonylatban is kimutatja. 
Az okok mögött kétségkívül tudati, értékrendbeli változások állnak. Ezek egyikét 
sokan a nők iskolai végzettségének növekedésében látják. Kierman és Leliévre
(1995) például meggyőzően bizonyítják, hogy a női iskolázottság emelkedése, a 
tanulásra fordított idő meghosszabbodása nyomán a korábbihoz képest nagyobb a 
magas iskolázottságú, szakképzett francia nők gyermekvállalási hajlandósága, ami 
részükről m ár nem já r együtt a házassági kötelék vállalásával. Ebben a tekintetben 
azonban az országonkénti eltérések is figyelemre méltóak: Nagy-Britanniában pél
dául a házasságon kívül gyermeket vállalók jóval fiatalabbak és kevésbé iskolázot
tak, mint Franciaországban, ami abból következik, hogy Nagy-Britanniában a fia
talok zöme kevesebb tanulás után, fiatalabb korban kezd el dolgozni, és helyzetüket 
családalapítással, gyermekvállalással stabilizálják.

A nem házas szülések társadalmi háttere az utóbbi években Magyarországon is 
jelentősen megváltozott: a kilencvenes években tapasztalt gyors növekedés legdi
namikusabb képviselői nálunk is az iskolázottabb nők. Ezt empirikus vizsgálatunk 
is alátámasztja: „kétarcú” mintánkban egyaránt megtalálhatók a későbbi életkorban 
gyermekre vágyó, ám a házasság kötelékét nem vállaló iskolázott nők, de van u tán
pótlása azoknak is, akik bizonytalan egzisztenciájukat (alacsony végzettség, szak
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képzettség és munkahely hiánya stb.) a gyermekvállalással vélték stabilizálni. 
Adataink azt támasztják alá, hogy a nagyon fiatal korban házasságon kívül szült 
nők nagy része előbb-utóbb férjhez megy, és „kiesik” a nem házas anyák csoportjá
ból, a  későbbi életkorban (és nagyobb iskolázottsággal rendelkező) gyermeket vál
laló anyák azonban már tudatosan -  és többé-kevésbé véglegesen -  választják a 
nem  házas életformát.

Egy másik, sokat kutatott kérdés, hogy a gyermek megszületése vajon ösztönzi-e 
a párokat a házasság megkötésére. A demográfiai szakkutatások erre részben a 
gyermekszülések és a házasságkötések objektív dátumainak egybevetése alapján 
következtetnek, részben pedig olyan, adatfelvételek útján nyert dátumok egybeveté
sei útján, mint „az együttélés kezdete” -  „a teherbeesés időpontja” -  „a gyermek- 
szülés időpontja” -  „a házasságkötés időzítésének időpontja” (vagy végleges elha
gyásának szándéka). A házasságkötés és a gyermekszülés között eltelt idő rövidülé
se m ár néhány évtizeddel ezelőtt arra hívta fel a demográfüsok figyelmét, hogy a 
házasságkötést egyre gyakrabban előzi meg a jövendőbeli szülők együttélése, és a 
kapcsolat törvényesítését alapvetően az a törekvés motiválja, hogy az első gyermek 
házasságban szülessen. Megjegyzendő, hogy ez a tendencia napjainkban is érvé
nyes; a születések többsége házasságban történik, és mint a kutatások alátámaszt
ják: észrevehetően növekszik a házasságon kívüli fogamzást követő házasságköté
sek számaránya; különösen a fiatalkori első terhességek esetén erős a nők törekvése 
a házasság mielőbbi megkötésére (vö. Lüscher-Engstler 1990; Guibert-Lantoine- 
Leridon-Toulemon-Villeneuve-Gokalp 1994). Ezt a serdülőkori terhességekkel és 
gyermekszülésekkel kapcsolatos saját vizsgálatunk is alátámasztja.

M égis egyre gyakoribb, hogy -  e tendencia érvényesülése mellett és ennek elle
nére -  a nem házas családi állapotban gyermeket szülő nők számaránya is növek
szik. Az INED 1986. és 1994. évi családiállapot-felvételei például jól mutatják, 
hogy a két időpont között a házas termékenység alig változott, az élettársi kapcso
latban élő hajadonok gyermekvállalási hajlandósága viszont másfélszeresre nőtt, és 
a kutatók azt tapasztalták, hogy a szülők akár több gyermek felneveléséhez sem 
látják szükségesnek a házasság megkötését (vö. Guibert-Lantoine et al. 1994). Az 
egyik legérdekesebb kérdés éppen az lehet: mi az oka annak, hogy ugyanazon 
szocio-kulturális környezetben a nők, a szülőpárok egy része a terhesség bekövet
keztével, a gyermek megszületéséig igyekszik házasságot kötni, másik részük pedig 
egyáltalán nem érez ilyen indíttatást. A „miért?’ kérdésre adandó választ a kutatók 
is hiányolják. Jogosan vetődik fel például az a kifogás, hogy az elemzések többnyire 
abból a feltételezésből indulnak ki: az élettársi kapcsolatokban minden gyermek a 
szülők elhatározásából jön  világra. Márpedig e szülések számottevő hányada nem 
kívánt terhességből származik, és ez a fogamzásgátló eszközök hozzáférhetőségével 
és árával is összefügg (Wu 1996). (Saját kutatásunkban az élettársi kapcsolatban 
élő anyák csaknem egyharmada -  az egyedülállóknak érthetően ennél nagyobb ará
nya -  nem kívánt volna 1995-ben gyermeket szülni, de mert teherbe estek, terhes
ség-megszakításra sem akartak vállalkozni, vagy későn vették észre a terhességet. 
Az első gyermeket váró élettársaknál az arány alacsonyabb, de második vagy to
vábbi gyermekszám mellett az anyáknak már fele nem tervezte előre az 1995. évi 
gyermekszülést.) Egy nem kívánt terhesség mögött állhat érzelmileg kevésbé meg
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alapozott párkapcsolat (vagy más, „objektív” akadály -  például az apa házas családi 
állapota), és ilyen esetekben nem várható el, hogy a gyermekszülés házasságkötésre 
ösztönözzön.

Nézetünk szerint azonban problémát okoz az is, hogy „a gyermekszülés házas
ságkötést ösztönző hatásának” mérésére a tisztán demográfiai megközelítésmód 
(metodika) kevéssé alkalmas. E „hatás” méréséhez definiálni kellene az idő- 
intervallumot: mennyi időnek kell eltelnie a gyermekszülés és a házasságkötés kö
zött ahhoz, hogy e törvényes aktust a gyermekszülés hatásának tulajdonítsuk. M ár
pedig ezek a döntések nagyon is egyéniek. Esetünkben például az 1995-ben szült 
nők alig 6 százaléka érezte csak szükségesnek, hogy a szülés utáni hónapokban 
mielőbb házasságra lépjen az apával, de a szülés után is élettársi kapcsolatban m ar
adottak több m int egyötöde „rövidesen” házasságkötést tervez, további 35-36 szá
zalék pedig „talán, még nem döntöttek” -  választ ad. Ebben az anya családi álla
potának is van szerepe: a hajadonok inkább számítanak egy későbbi házasságkötés
re, az elváltak m ár jobban tartanak egy esetleges, újabb kudarctól. Az „ösztönző 
hatás” akár évekkel később érvényesül csak: a kilencvenes évek elején a sokgyer
mekes családokkal kapcsolatos kérdőíves vizsgálatunkban arra is láttunk példát, 
hogy a szülők csak akkor kötöttek házasságot, amikor a legidősebb gyermek iskolá
ba került, feltehetően azért, hogy a gyermeket megóvják a megkülönböztetett bá
násmódtól (Pongrácz-S. M olnár 1991). A gyermek világra jöttének házasságkötést 
ösztönző hatása tehát egészen hosszú időre elnyúlva érvényesülhet -  akár a máso
dik, harmadik közös gyermek után és természetének feltárása inkább szociológiai 
megközelítésmódot, metodikát igényel.

Nem kívánt terhesség, rossz időzítés, a terhesség késői észrevétele esetében nem 
tudunk biztos megállapítást tenni arra vonatkozóan, hogy „az anya hogyan döntött 
volna”, ha párkapcsolata problémátlan, ha terhessége előre tervezett, ha mindket
tőjük által kívánt gyermek jött volna világra. Bizonytalan az anyák későbbi idő
szakra vonatkozó házassági terve is. A nemzetközi és hazai tapasztalatok szerint 
ugyanakkor növekszik azoknak a nőknek (szülőknek) a számaránya, akik gyermek
kel, de házasság nélkül tervezik életüket. (Esetünkben ez egyértelműen az élettársi 
kapcsolatban élő anyák mintegy 40 százalékáról állítható, akik 1995-ben gyermeket 
kívántak szülni, de kijelentésük szerint egyáltalán nem akarnak házasságot kötni.) 
A „miért?’ kérdése mindenekelőtt e csoport számára válik adekváttá.

A kutatások többnyire közvetett módon adnak választ erre a kérdésre. Ha e po
pulációban magas és növekvő az iskolázott nők aránya, mögötte új értékrend (indi
vidualizáció, szabad életforma-választás, a hivatalos kötöttségektől, szabályoktól 
való mentesülés igénye stb.) megjelenését és terjedését sejtik. Ha a helyzet éppen a 
fordítottja: főképp alacsony társadalmi státusú, szakképzetlen, nagyon fiatal népes
ségre jellemző, akkor az vélhető, hogy a társadalmi státus, az egzisztencia bizony
talanságát igyekeznek kompenzálni gyermekvállalás, családalapítás révén. Ezek a 
feltevések bármennyire valószínűnek, számunkra is elfogadhatónak tűnnek, mégis 
egyet kell érteni azokkal, akik -  legalábbis ma még -  egzakt kutatási célokra meg
lehetősen kidolgozatlannak tartják az „új értékekkel való azonosulás”, a „bizonyta
lanság érzése”, a „hagyománykövetés” fogalmait. Kutatásunk legfőbb törekvése 
ezért éppenséggel a házasságkötés nélküli gyermekvállalással kapcsolatos attitűdök
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feltárására, „nevesítésére” tett kísérlet volt. Ennek egyik kardinális kérdése az, 
hogy a „nem házas szülő” státusát választók milyen értékeket (előnyöket) tulajdo
nítanak az élettársi együttélésnek a házassággal szemben, a másik pedig a gyermek 
szempontjainak mérlegelése: tudja-e az élettársi kapcsolat ugyanazt a biztonságot 
nyújtani a gyermekek számára, mint a házasság, érzelmileg érinti-e a gyermekeket, 
hogy szüleik milyen kapcsolatban élnek. A házasságon kívül szült nők attitűdjeit 
m indkét kérdésben viszonyítani tudjuk lakossági véleményekhez, valamint a fiatal 
felnőtt generáció (a 20-40 év közöttiek) állásfoglalásához (vö. Cseh-Szombathy et 
al. 1994; S. Molnár 1997).

Ami az élettársi együttélések terjedésének, az élettársi életformának egyre na
gyobb társadalmi elfogadottságát illeti, azt ma már a nemzetközi szakirodalom is 
evidenciaként kezeli, am int többek között az Európai Termékenységi és Család
vizsgálat is tanúsítja. E vizsgálathoz 1992-1993-ban Magyarország is csatlakozott, 
eredményeiről Kamarás Ferenc (1995) összefoglaló tanulmánya tudósít. Kutatása
ink (mind a lakossági vélemények, mind a fiatal generáció állásfoglalása, mind 
pedig a nem házas anyák attitűdjei) egybecsengnek ezzel abban a tekintetben, hogy 
az élettársi kapcsolat választása nem jelent „házasságellenességet” ; az érintettek 
meghatározó többsége nem  tartja „elavult intézménynek” a házasságot, nem haj
landó a két életformát az erkölcsök dimenziójában összehasonlítani. A nem házas 
anyák a két páros életformát egyformán jónak, ideálisnak tartják, és -  mint már 
arról szóltunk -  elég sokan vannak, akik a későbbiekben akár a maguk számára is 
választható életformának gondolják a házasságot. Az attitűdök arra vallanak, hogy 
az élettársi együttélés m inden tekintetben egyenértékű versenytársa a házasságnak, 
és egyéni ízlés, egyéni döntés kérdése, hogy valaki ragaszkodik-e a tradíciókhoz, 
vagy ehhez való viszonyát lazábban kezeli.

Némiképp más a helyzet a gyermek szempontjainak mérlegelésénél. A szakiro
dalom figyelme -  érthető módon -  jobbára az ún. egyszülős családokban nevelkedő 
gyermekek helyzetére irányul, ami annyiban kapcsolódik a nem házas szülők 
gyermekeinek problémájához, hogy mivel az élettárs szülők együttélése kevésbé 
stabil, az is gyakoribb, hogy a gyermekek -  akár kezdettől, akár relatíve rövid idő 
elteltével -  az egyik szülőnél (főképp az anyánál) maradnak. Ami az együttélő 
élettárs szülők gyermekeit illeti, szokás említeni, hogy esetükben nagyobb az esély 
a szülők korábbi kapcsolataiból származó gyermekeinek közös családba kerülésére, 
ami nevelési problémákat vet fel, és általában a gyermekek „helyzetének rendező
déseként” értelmezik, ha a szülők a későbbiekben mégiscsak házasságot kötnek (vö. 
Schwarz 1995). A gyermek szempontjait nálunk a lakosság is kifejezetten hagyo
mányos módon mérlegeli: a többség azt helyeselné, ha az élettárs szülők legkésőbb 
a gyermek megszületéséig mindenképpen házasságot kötnének. A fiatal generáció 
(20-40 év közötti férfiak és nők) ebben engedékenyebb: elfogadják ugyan, hogy „a 
gyermekeknek nem mindegy, szüleik élettársi kapcsolatban élnek-e vagy házasság
ban” , de -  ha már élettársi együttélés mellett döntött egy pár -  nem írnák elő szá
m ukra a házasságkötést akkor sem, ha kapcsolatukból gyermek származik. Az ál
talunk vizsgált nem házas anyák attitűdjei még inkább elszakadnak a közvélemény 
normatívájától, de valamelyest generációjuk álláspontjától is: körükben erős több
ségi nézet, hogy „egy egészséges nőnek fontosabb, hogy gyermeke legyen, mint az,
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hogy az apa férj-e vagy élettárs”, csaknem 60 százalékuk meggyőződése, hogy „a 
gyermekeknek ma már mindegy, szüleik házasok vagy élettársalc”, és kevesebb mint 
egyharmaduk gondolja csak azt, hogy perspektívában „a házasság nagyobb bizton
ságot jelent a gyermekek számára”. Ez utóbbival még azoknak is csak fele azono
sul, akik közvetlenül a gyermekszülés után házasságot kötöttek, és még kevesebben, 
akik „rövidesen házasságkötést terveznek”. Nem állítható tehát, hogy az együtt élő 
szülők későbbiekben megkötött házasságait kizárólag a gyermek vélt érdekei m oti
válják, de az sem, hogy a házasságkötés mellőzése a gyermek szempontjainak fi
gyelmen kívül hagyását jelenti. A pro vagy kontra döntésekben sok más motívum 
(is) szerepet játszik (pl. a párkapcsolat érzelmi megszilárdulása, az anyagi- és la
káskörülmények rendeződése, a szülők családi állapotának rendeződése, a nagy
szülők hozzáállása stb. stb.). A nem házas anyák gyermekeinek meghatározó több
sége egyébként kétszülős családban nevelkedik. A vizsgálat időpontjában második 
vagy további gyermeküket világra hozó anyák több mint 50 százalékának legalább 
egy gyermeke származott már ugyanattól az apától (de van, akinek akár két vagy 
három gyermeke is), ami kapcsolatuk tartósságát mutatja. A közgondolkodás egé
szétől vagy akár saját generációjuk értékrendjétől eltérő attitűdjeiket -  úgy tűn ik - 
személyes tapasztalataikra alapozzák. Igaz lehet tehát, hogy bár a hagyományos 
családi értékek fellazulása, változása általános jelenség a társadalomban, az azoktól 
való távolodásban a leghatározottabb cezúrát az jelenti, hogy a szülők vállalják-e 
akár több közös gyermek felnevelését anélkül, hogy a házasság megkötését szüksé
gesnek tartanák.

Általános tapasztalat, hogy az egyes országokban a családjognak, a családpoliti
kának is számolnia kell a nem házas szülések növekvő arányával, illetve azokkal a 
következményekkel, amelyeket ez a családok helyzetére, a gyermekek nevelkedési 
körülményeire gyakorol. Ami a családjogot illeti, először a skandináv országokban, 
majd az 1980-as évek végén Belgiumban, Nagy-Britanniában, Ausztriában, F ran
ciaországban, Olaszországban, Spanyolországban, Görögországban olyan törvény- 
módosítások léptek életbe, amelyek az egymással házasságot nem kötött szülők 
jogait és felelősségét a gyermek felügyelete terén a házas szülőkéhez közelítik, biz
tosítva a gyermek jogát mindkét szülőjéhez (vö. Prioux 1994). Kutatásaink azt 
mutatják, hogy hasonló lépésekre nálunk is nagy igény lenne: lakossági közvéle
mény-kutatásunkban a megkérdezettek csaknem 70 százaléka teljes mértékben, 
vagy legalábbis részben egyetért azzal, hogy „az élettársi kapcsolatot ugyanúgy 
védjék a törvények, mint a házasságot”, és -  érthető módon -  még inkább határo
zott véleménye ez a házasságon kívül gyermeket szült nőknek (85%).

A törvénymódosítások mellett is igaz azonban, hogy a nem házas szülések képe
zik az egyszülős családok egyik legfőbb „utánpótlását”, ami az esetek túlnyomó 
többségében az anyát jelenti. (így van ez Svédországban is, amelyet pedig az eman
cipált apák országaként szokás emlegetni.) Ismert, hogy hátrányaik enyhítése érde
kében a családpolitika, a szociálpolitika nagy erőfeszítéseket tesz, és többnyire po
zitív diszkriminációval kezeli e családokat. A kutatók gyakori kérdésfelvetése, hogy 
ez a pozitív diszkrimináció vajon nem ösztönzi-e a gyermekvállalásban érintett 
párokat arra, hogy ne törekedjenek a házasság megkötésére (vö. Waite 1995). Hogy 
ebben lehet némi igazság, arra korábban Németország volt keleti régiójának példá
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já t szokták említeni, ahol -  az NDK pronatalista népesedéspolitikájával összefüg
gésben -  kiemelten támogatták az egyedülálló szülőket (pl. lakáshoz jutásban), és a 
nem házas születések aránya ezzel egy időben indult gyors növekedésnek. Az újabb 
adatok azonban arra vallanak, hogy az összefüggés nem ennyire egyértelmű és di- 
rekt; a nem  házas szülések a két régió egyesítése után is növekedtek a volt kelet
német területen, pedig 1989 után a családpolitika a kétszülős családoknak igyeke
zett kedvezni. (1992-ben például a volt NDK területén 42 százalék volt a nem há
zas születések aránya, míg a volt nyugat-német területen 20 százalék alatt maradt 
(vö. W itte-W agner 1995; Eberstadt 1994). Saját adataink azt látszanak alátámasz
tani, hogy a szociális kedvezményeknek kétségkívül van -  ha nem is túl nagy -  
szerepe a házasság nélküli gyermekvállalásban. A megkérdezett anyáknak valam i
vel több m int egyötöde (22%-a) értett egyet azzal, hogy „mivel az egyedülálló szü
lők több szociális támogatást kapnak, attól kell függővé tenni a házasságkötést, 
hogy anyagilag melyik az előnyösebb", és elsősorban olyanok vélekedtek így, akik 
egyébként is jórészt szociális támogatásból élnek, akik számára a gyes, az „emelt 
összegű” családi pótlék alapvető megélhetési forrás. Bár ez nem túlságosan magas 
arány (és még kevesebb -  5 -6%  csak -  azoké, akik saját életükre vonatkoztatva is 
határozottan ezzel indokolták, hogy miért nem kívánnak férjhez menni), meg kell 
jegyezni, hogy az adatfelvétel az ún. Bokros-csomag életbelépése előtti időszakban 
történt. Kérdezettjeinknek ekkor még nem voltak tapasztalataik arról, hogy milyen 
„anyagi előnyök” származhatnak abból, ha a gyes, a családi pótlék elnyerésénél a 
család egy főre jutó jövedelmébe az apa keresetét nem számítják be, mert vagy nem 
deklarálják az élettársi együttélés tényét, vagy pedig olyan élethelyzetet teremtenek, 
amelyben a szülőpár minden szempontból szoros kapcsolatban marad, de nem lak
nak közös lakásban. A lakosság is borúlátó volt ebben a kérdésben 1995 végén, a 
családtámogatások lefaragása után. Akkori közvélemény-kutatásunk szerint az em
berek csaknem 60 százaléka részben vagy teljes mértékben elképzelhetőnek tartotta, 
hogy „mivel az egyedülálló szülők könnyebben jutnak támogatáshoz, több lesz a 
válás, vagy eleve nem kötnek házasságot' (vö. Pongrácz-S. Molnár 1996). Nem 
kizárt, hogy a gyermeknevelési támogatások rendszerében 1995-ben bekövetkezett 
változásoknak a házasságkötés elkerülésére motiváló hatásával a közeljövőben még 
számolni kell.

Összefoglalva, megállapítható, hogy nemcsak a házasságon kívüli szülések szá
m ának növekedését mutató kemény statisztikai adatok, hanem az e tendenciát pro
dukáló népesség motivációi, attitűdjei, értékrendje is azt támasztják alá, hogy a 
családi életforma közelít a nyugat-európai tendenciához. Mint bemutattuk, a mai 
Európában is még nagy az eltérés a skandináv és a dél-európai családmodell között. 
Valószínű azonban, hogy néhány évtizeden belül az európai népesség egésze köze
lebb kerül egymáshoz ebben a tekintetben is, és a magyar viszonyok sem fognak 
túlságosan eltérni a többi európai ország helyzetétől. Ez természetesen a családjog, 
a családpolitika, a családok támogatását szolgáló szociálpolitika bizonyosfajta át
alakítását is igényli. Nagy kérdés, hogy a változások a családi együttélés stabilitá
sának gyengülését jelentik-e, olyan folyamatot, amely nem lassítható, visszafordít
hatatlan. A nemzetközi szakkutatások nem adnak erre egyértelmű választ (vö. 
Roussel 1991). Van olyan felfogás, amely szerint a modernizáció felgyorsulása
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szükségképpen szétfeszítit a hagyományos kereteket, és a család egyre kevésbé ne
vezhető majd társadalmi normáknak megfelelő intézménynek, sokkal inkább az 
egyének közötti magánjellegű megegyezésen fog alapulni. Vannak azonban másféle 
álláspontok is. Kutatásunk alapján magunk is hajiunk annak elfogadására, hogy a 
családi együttélés hagyományostól eltérő normáinak, értékeinek terjedése nem je 
lenti azt, hogy vele együtt magának a családnak az értéke is csökkenne. A család, a 
gyermek megkülönböztetett elsőbbsége -  amely Magyarországra különösen jellem 
ző -  olyan országokban is kimutatható, amelyekben a törvényes házasság mellett a 
családi életközösségek más -  kötetlenebb -  alternatíváinak jelenléte megszokottabb. 
El kell fogadni, hogy a családra vonatkozó szemléletmód sokfélesége korunkban 
természetes, normális állapot. Ám csak e változásokat rugalmasan követő család- 
politikától, családjogtól várható el, hogy a modernizáció felgyorsulására a családok 
-  függetlenül hagyományos vagy nem hagyományos formáiktól -  ne olyan válaszo
kat adjanak, amelyek stabilitásukat gyengítik, funkcióik feladásához vezetnek.
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Blaskó Zsuzsa

KULTURÁLIS TŐKE 
ÉS TÁRSADALMI REPRODUKCIÓ*

Bevezetés

írásomban a szociológiában Peter M  Blau és Otis Dudley Duncan (1967) nevével 
fémjelzett útmodellek felhasználásával vizsgálom a származás, a származás révén 
megszerezhető kulturális tőke és a megszerzett társadalmi pozíció kapcsolatát, va
gyis a kulturális tőke segítette státuszreprodukció folyamatát. Az enyémhez hasonló 
kiindulási ponttal számos elemzést ismerünk a szakirodalomban.1 Amiben az itt 
közölt elemzés ezektől eltér, az:

1. a kulturális tőke és az iskolai végzettség különválasztása;
2. a kulturális tőkének szigorúan (a lehetőségeken belül szigorúan) a magas 

kultúra „fogyasztásával” való operacionalizálása;
3. a kulturális tőke felbontásának módja a szülői és a gyerek kulturális tevékeny

ségéből származó erőforrásokra;
4. a minta felbontásának szempontjai, nevezetesen a kohorszok és a nemek ösz- 

szehasonlító elemzése.
A felsorolt elemek egyike-másika természetesen jelen volt más vizsgálatokban is, 

ám sohasem egyszerre, a másik három szempont párhuzamos alkalmazása mellett.
A továbbiakban először a modellek hátterében álló elméletet -  Pierre Bourdieu 

elméletét -  foglalom össze röviden és szükségszerű egyszerűsítésekkel. Külön ki
hangsúlyozom itt azokat a megfontolásokat, amelyek a fent 1-es ponttal jelölt dis
tinkció, valamint a 2-es pontban leírt operacionalizálási mód alkalmazására kész
tettek. Röviden utalok ezután azokra az eddig lefolytatott kutatásokra, amelyek az 
empíria nyelvére kísérelték meg átültetni Bourdieu gondolatait, és amelyek termé
szetesen az én vizsgálatomnak is lényeges kiindulópontjaként szolgáltak.2 Ezt kö
vetően a felhasznált adatok és változók bemutatása után saját modelljeimet közlöm. 
Elsőként a teljes népesség adataiból előállított változatot, majd a különböző életkori 
csoportok szétválasztásával képzetteket, végül pedig a férfiak és nők státuszrepro
dukciós folyamatait elkülönítő és összehasonlító változatokat.3

* Ez a tanulmány az ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézetében írt szakdolgozatom 
alapján készült. Munkám során mindenekelőtt konzulens tanárom, Róbert Péter volt segít
ségemre -  az eredeti dolgozat megszületése előtt és azután is. Rajta kívül köszönettel tar
tozom még Némedi Dénesnek és Hadas Miklósnak az írás korábbi változatához fűzött kri
tikai megjegyzéseikért, valamint Kerékgyártó Györgynének némely módszertani probléma 
megoldásához nyújtott segítségéért. A tanulmányban maradt hibákért a szerzőt terheli fe
lelősség.
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Elméleti és empirikus előzmények

Az itt bemutatott és az ehhez hasonló státuszmegszerzési modellek elméleti kiin
dulópontjául a kulturális tőke és a kulturális reprodukció fogalmai, valamint a hoz
zájuk kapcsolódó elméletek szolgálnak Kulturális tőkének -  Pierre Bourdieu nyo
m án -  a társadalom uralkodó csoportjainak körében elfogadott, sőt elvárt attitűdö
ket és magatartásformákat nevezem (lásd Bourdieu 1986; 1978a: 237-310; 350- 
378; 379-401). Azokat az internalizált értékeket, amelyek a megfelelő modorban, 
stílusban, a jó  ízlésben, a nyelvhez való viszonyban, speciális készségekben, képes
ségekben és jártasságokban nyilvánulnak meg. Ezek a kulturálisan magasra tartott 
értékek és viselkedésformák -  Bourdieu szerint -  a legitim, a szentesített, vagyis a 
„magas” kultúrával való bensőséges kapcsolat egyértelmű jelzései. E szoros kap
csolatnak, illetve az e kapcsolat révén megszerezhető kulturális tőkének, ennek a 
különleges készség- és tudásanyagnak pedig „egész értékét az adja, hogy csak egy
féle módon lehet megszerezni” (1978a: 37), tudniillik a korai szocializáció során, a 
szülői házban. Akik pedig ezt a fajta előnyt gyermekeik számára biztosítani képe
sek, azok a tőkével bőségesen ellátott csoportok, az uralkodó osztályok tagjai.

A gyermekkorban, a szülők segítségével elsajátított kulturális tőke nyújtotta elő
nyök később behozhatatlanok -  nem pótolhatók az iskolában sem. Az iskola ugya
nis -  és ez m ár Bourdieu kulturális reprodukció elmélete -  nem tesz mást, mint 
jutalm azza mindezeket a készségeket, és így rajtuk keresztül a kiváltságos osztály
helyzetet. A kulturális tőkével való ellátottság egyfajta jelzőrendszerként működik 
Bourdieu szerint: a társadalmi hovatartozást jelzi az oktatási rendszer felé, amely
nek valódi funkciója az egyenlőtlenségi rendszer fenntartása és újratermelése.

A kulturális tőke jutalma, a befektetésből származó hozam -  a körülmények sze
rencsés összejátszása esetén -  a végzettséget igazoló oklevél, az iskolai bizonyít
vány, vagyis a képzettség formális elismerése, az iskolai tőkeA Az iskolai tőke, 
amely tulajdonosa számára -  magas piaci értéke miatt -  további előjogokat biztosít 
a társadalm i osztályok terében, vagyis egyéb tőkefajtákra -  nem utolsósorban anya
gi tőkére -  váltható át.

Az egyén pozícióját a társadalmi egyenlőtlenségi rendszerben -  Bourdieu elmé
letében -  a tőke különböző fajtáiból rendelkezésre álló mennyiség, valamint a tő
kefajták mennyiségének egymáshoz viszonyított aránya jelöli ki. Az egyes tőkefaj
ták a piaci viszonyok által meghatározott feltételek mellett egymásba átválthatok és 
továbbörökíthetők. A tőke, illetve annak egyenlőtlen eloszlása ilyen módon a társa
dalm i egyenlőtlenségek fennmaradásának, és (Bourdieu szerint változatlan formá
ban történő) újratermelésüknek is legfőbb záloga. Nem csupán a pillanatnyi diffe
renciákért, hanem a jövőt meghatározó esélyek egyenlőtlenségeiért is felelős.

Bourdieu fent vázolt téziseit a társadalmi mobilitás kutatóinak sora vetette empi
rikus ellenőrzés alá (lásd DiMaggio 1982; Ganzeboom 1986; De Graaf 1986; 
Mateju 1988; De Graaf 1989; Mateju 1990; Magyarországon pedig Róbert 1986; 
Kolosi 1987; Ganzeboom et al. 1990; Róbert 1991a) Az ún. második generációs 
kutatók státuszmegszerzési modelljeikben azt vizsgálják, van-e szerepe; mekkora 
szerepe van; illetve időben növekvő szerepe van-e a kulturális tőkének a társadalmi 
egyenlőtlenségek továbbörökítésében az egyes társadalmakban.
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A funkcionalista modernizációs teória mint a bourdieu-i gondolatok ellentétele 
jelenik meg ezekben a tanulmányokban. Ez a megközelítés -  szemben Bourdieu- 
ével -  tagadja a szülők társadalmi csoport-hovatartozásától függő kulturális ténye
zők szerepét a státuszmegszerzés folyamatában, illetve a származás és a társadalmi 
helyzet kapcsolatának folyamatos gyengülését jósolja (Davis és Moore 1945; 
Treiman 1970).

A kulturális tőke mérésére a társadalmi mobilitás vizsgálatok a kulturális fo
gyasztás önbevalláson alapuló mérőszámait használják. A kulturális tőke m int a 
származási pozíció és a társadalmi státusz között közvetítő változó jelent meg a 
modellekben, nemegyszer az anyagi tőke pácaként, módot adva a két tőkefajta je 
lentőségének összehasonlítására (pl. De Graaf 1989; Mateju 1988; 1990; Róbert 
1986; Kolosi 1987).

A kutatások -  több ponton ellentmondásos -  eredményei alapján levonható az a 
következtetés, hogy a kulturális tőke a vizsgált ipari társadalmakban valóban szere
pet játszik  az egyenlőtlenségek átörökítésében. Hatása azonban -  szemben a kultu
rális reprodukció elméletében megfogalmazott feltételezéssel -  csak korlátozott, így 
nem szünteti meg a többi csatorna jelentőségét sem. A magyarországi -  és más szo
cialista országokbéli -  kutatások eredményei alapján azt is megállapíthatjuk, hogy a 
származás és a társadalmi státusz közötti kapcsolat a szocialista társadalmakban 
sem tűnt el teljesen. Vagyis a családi háttér esélyformáló szerepét a szocialista tár
sadalomirányítás nivellálási törekvései sem tudták felszámolni, különösen nem a 
szimbolikus, kulturális egyenlőtlenségek terén. Ami viszont a változások irányát 
illeti: abban sem nemzetközi, sem pedig hazai viszonylatban nem lehetünk bizto
sak, hogy az elmúlt évtizedek folyamán a hatás állandó maradt, vagy pedig -  a 
fünkcionalisták várakozásainak megfelelően -  csökkenő trendet mutatott inkább a 
kulturális reprodukció jelentősége. Saját vizsgálatom éppen ezeknek a bizonytalan
ságoknak a tisztázásához igyekszik adalékul szolgálni.

Módszerek és hipotézisek3

A származási háttér és a megszerzett társadalmi pozíció mérése

Státuszreprodukciós modelljeim kiinduló változatában a származást, vagyis a szülői 
ház társadalm i státuszát három változóval mértem. Mégpedig: az apa iskolai vég
zettségével; az apa foglalkozásával; valamint az anya iskolai végzettségével. Az 
anya foglalkozása tehát nem  szerepel a modellekben, annak ellenére, hogy több 
kutatás, amelyben az általános gyakorlattól eltérően azt is figyelembe vették, ahhoz 
a következtetéshez vezetett, hogy az anya foglalkozásának jelentős hatása van a 
gyerek későbbi társadalmi pozíciójára6. Annak a magyarázata, hogy én -  és még 
sokan mások is -  eltekintettünk ettől a nem lényegtelen indikátornak a szerepelteté
sétől, az, hogy a ma élő és így a mintába kerülő generációk tagjai közül igen sok
nak nem  dolgozott az édesanyja. Az általam használt mintában a megkérdezettek 
44,5 százalékánál hiányzik az anya foglalkozása.7
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Az így kialakított modell azonban -  mivel az apa státuszát kettő, míg az anyáét 
csak egy változóval m éri -  nem ad módot arra, hogy a két szülőnek a gyerek által 
bejárt státuszreprodukciós útra gyakorolt hatását egymással összehasonlítsuk. Ép
pen ezért én minden modellnek elkészítettem a leegyszerűsített párját is, amelyben 
a két szülő társadalmi helyzetét csupán egy-egy változóval, az iskolai végzettségük
kel mérem. A két szülő státuszalakító szerepének összehasonlítását ezen utóbbi 
modellek paraméterei alapján fogom megtenni.8

A  kérdezettek társadalm i státuszát szintén iskolai végzettségük szintje, valamint 
foglalkozási pozíciójuk méri. E két tényező egymásra hatását nem vizsgáltam, va
gyis külön regressziós egyenletet írtam fel az iskolai végzettséggel, és külön a fog
lalkozási pozícióval m int függő változóval.9 A szülők, valamint gyermekük iskolai 
végzettségét, illetve foglalkozási pozícióját természetesen azonos skálán mértem.

A z iskolai végzettséget mérő skála fokai:
1 - 8  általánosnál kevesebb
2 -  befejezett 8 általános
3 -  befejezett szakmunkásképző
4 -  befejezett középiskola (szakközépiskola vagy gimnázium)
5 -  befejezett főiskola
6 -  befejezett egyetem
Hat fokú skálát használtam  a foglalkozási pozíció mérésére is. Ehhez a magyar 

szociológiai irodalomban igen elteijedt Ferge Zsuzsa-féle munkajelleg-csoportokat 
vettem  át, némi módosítással.10 A következő beosztást használtam:

1 -  mezőgazdasági munkások
2 -  segédmunkások
3 -  betanított munkások
4 -  szakmunkások és érettségivel nem rendelkező maszekok
5 -  egyéb szellemiek és érettségizett maszekok
6 -  vezetők és értelmiségiek
Arra, hogy mind az iskolai végzettség, mind pedig a foglakozási pozíció mérésé

re kategoriális változót alkalmaztam, szintén a m ásik modellekkel való összeha
sonlíthatóság igénye szolgál magyarázatul11. A nem-folytonos változók alkalm azá
sa a regressziós modellekben nyilvánvaló módszertani kritikáknak lehet forrása. 
Ezeket elkerülendő a modellek mindegyikét újraszámoltam magasabb mérési szintű 
változók alkalmazásával is. Ilyenkor a foglalkozási pozíciókat a Kulcsár Rózsa-féle 
(Kulcsár 1985) foglalkozás-presztízs pontszámok helyettesítették, az iskolai vég
zettség hatkategóriás mérőszámát pedig az elvégzett iskolai osztályok száma. A 
foglalkozási státusz kétféle mérése közötti korrelációs együtthatók értéke 0,70 kö
rül; az iskolai végzettség mérőszámai közötti korreláció pedig 0,90 körül alakult. A 
folytonos változókkal újraszámított egyenletek az eredeti modellekkel a legtöbb 
ponton lényegében azonos eredményt adtak. Ahol ez nem így történt, ott ezt a tényt 
külön jelezni fogom.
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A kulturális tőke mérése12

A gyerekre továbbörökített kulturális tőke modelljeimben nem része, hanem követ
kezménye a származási háttérnek. M int azt a korábbiakban már kifejtettem, 
Bourdieu egyik olvasata (és saját kíváncsiságom is) arra sarkallt, hogy elemzéseim 
során kitérjek az iskolai végzettség és a kulturális tőke összefüggéseinek kérdésére 
is, vagyis megvizsgáljam a szülők társadalmi státuszának az általuk továbbadott 
kulturális tőke mennyiségére gyakorolt hatását, annak időbeli alakulását és nemi 
sajátosságait is. Ennek megfelelően a kulturális tőke -  kettébontva a szülők saját 
tevékenységéből származó, valamint a gyerek saját aktivitásából felépülő tőke
elemre -  modelljeimben közvetítő változóként szerepel a szülők és a kérdezett tár
sadalmi státusza között.

A kulturális tőke mutatóját a tanulmány elején röviden felvázolt elméleti meg
fontolások figyelembevételével készítettük.13 Arra törekedtünk, hogy -  amennyire 
ezt az adatbázis lehetővé tette -  kizárólag a magas (legitim) kultúra fogyasztását 
jelző mutatókat vegyük számításba, és természetesen nem soroltuk a kulturális tőke 
elemei közé a  szülők iskolázottságát. Oda soroltuk viszont a szülők kulturális szo
kásai mellett a gyerek saját kulturális tevékenységét is. Hogy ráadásul a család 
kulturális klímáját meghatározó két tényező -  szülői és a gyermeki kulturális tevé
kenység -  hatása egymástól elkülöníthető legyen, illetve összefüggéseiket vizsgálni 
tudjuk, két kulturális tőke mutató született: az egyik a szülők, a másik pedig a 
gyermek kulturális tevékenységeit írja le. A gyermeki és a szülői kulturális aktivi
tást jelző főkomponens korrelációs együtthatójának értéke 0,77.

A főkomponens analízis eredményei is jelzik azt, amit a korrelációs táblák m u
tatnak ki nagyon szemléletesen, hogy ugyanis mind a szülői, mind pedig a gyer
mek-kultúra összetevői páronként pozitív kapcsolatban állnak egymással. Amelyik 
szülőpár gyakran já r  színházba, az nagy valószínűséggel fog otthon könyveket és 
komolyzenei hanglemezt tartani, és ugyanígy, amelyik gyerek másoknál sűrűbben 
ju t el múzeumba, az feltehetőleg másoknál gyakrabban fog könyvet olvasni és szín
házba járn i is. M int arra DiMaggio (1982) is rámutat, ezek az összefüggések azt 
jelzik, hogy a vizsgált tevékenységek nem  egyszerűen valamilyen lélektani eredetű 
speciális érdeklődés kielégítését szolgálják -  hiszen semmifajta pszichológiai m a
gyarázatunk nincsen arra, hogy a szépirodalom iránt vonzódó emberek a komoly
zenét is másoknál szívesebben hallgatják - ,  hanem egy egységes, elemeiben egy
mástól nem  független státuszkultúra részei.
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A modellek végső formája és a rájuk vonatkozó hipotézisek

A modellek végső formája tehát a következő:

ANYA ISKOLAI VÉGZET

APA FOGLALKOZÁSA

A következő eredményekre számítok:

1. A szülők kulturális tevékenysége a gyerek saját kulturális tevékenységénél 
inkább függvénye a szülők társadalmi pozíciójának.

Azt feltételezem, hogy a szülők saját tevékenysége nagyobb mértékben adódik 
„spontán” módon a szülők társadalmilag meghatározott szokásrendszeréből, míg a 
gyerek tevékenységének formálása nagyobb tudatosságot, odafigyelést igényel, ép
pen ezért alakulása esetlegesebb.

2. A gyermek kulturális tevékenységéből származó kulturális tőke hatása -  a 
társadalmi helyzet mindkét ismérvére -  nagyobb, mint a szülők kulturális tevé
kenységéből származó kulturális tőke hatása.

A gyerek kulturális aktivitásának a szülőkéhez viszonyítva erősebb hatása azért 
várható, mert a gyerek számára közvetlenebb élményt jelent, m int a szülőktől 
pusztán ellesett, de önállóan be nem gyakorolt kulturális cselekvések képezte tőke.

3. A származás és különösen az általa meghatározott kulturális tőke mennyisége 
az iskolai végzettségre van elsősorban hatással, és csak kevésbé befolyásolja az 
elért foglalkozási pozíciót.

Ez a feltevés következik a kulturális és az iskolai tőke közötti, az elméleti bevezető
ben leírt kapcsolatból, illetve mindazoknak a kutatásoknak az eredményeiből, 
amelyek azt igazolják, hogy a társadalmi státusz összetevői közül a kulturális tőke 
az iskolai végzettségre hat a legerőteljesebben, (lásd pl. De Graaf 1986; 1989) 
(Aminek oka pedig nem kis részben az életkori hatás, vagyis az, hogy a foglalkozá
si pozíciót az életkor előrehaladásával egyre hosszabb idő -  és egyre több új hatás -  
választja el a származási körülményektől, míg az iskolázottsági szintről ugyanez -  
rendszerint -  nem mondható el.)

APA ISKOLAI VÉGZETTS

KÉRDEZETT ISKOLAI VÉGZETTSÉGE 
vagy KÉRDEZETT FOGLALKOZÁSA
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4. Az anya (iskolai végzettségével mért) társadalmi helyzete erősebb befolyással 
bír a gyerek saját tevékenységéből fakadó kulturális tőke mennyiségére, mint az 
apa (iskolai végzettséggel mért) társadalmi helyzete.

A hagyományos, de továbbélő nemi szerepek a gyereknevelés feladatát az anya ha
táskörébe utalják, így a gyerekszoba kulturális klímájának az alakítása is elsősorban 
tőle várható.

A kulturális tőke státuszközvetítő szerepének időbeli alakulásával kapcsolatban 
két alternatív hipotézis állítható fel a szembenálló elméleti megközelítések alapján. 
A konfliktuselméleti, illetve a funkcionalista megközelítés feltevéseit bizonyítani 
igyekvő vizsgálatok eredményei oly mértékben ellentmondásosak, hogy a két hipo
tézis párhuzamos vizsgálata elkerülhetetlen, közülük előzetes megfontolások alap
ján  választani nem lehetséges.

5/a Konfliktuselméleti álláspont, Bourdieu elméletének alapján:
A társadalmi háttér, azon belül pedig elsősorban a szülők iskolai végzettsége, 
és az azok által meghatározott kulturális tőke a státuszátörökítés folyamatában 
időben nem csökkenő (esetleg növekvő) szerepet játszanak.

Vagyis a modernizációs folyamatok: az iskolák nyitottá válása, az iskolai végzett
ség általános szintjének emelkedése nem jár együtt az esélyek egyenlőségének nö
vekedésével. Másképpen: az iskolai esélyegyenlőség növekedése látszólagos, a k i
váltságos csoportok a kulturális reprodukció mechanizmusán keresztül maradékta
lanul megőrzik előnyeiket.

5/b A funkcionalista teória feltevése, Treiman iparosodási elmélete alapján:
Az iskolai végzettség -  és így a megszerzett társadalmi pozíció -  társadalmi 
háttér általi meghatározottsága -  így a közvetítő tényezők szerepe is -  időben 
csökkenő.

Vagyis a státuszátörökítés -  és azon belül is a kulturális státuszátörökítés -  
mértéke egyre csökken, hiszen a modernizációs folyamatok (az iskolai expanzió, a 
kiválasztási elvek demokratizálódása) ellene hatnak.

A továbbiakban elsőként a teljes mintára elkészített modelleket vizsgáljuk meg, 
azt követően elvégezzük az időbeli tendenciák elemzését a kérdezettek életkori 
kohorszok szerinti szétválasztásával, majd pedig azt nézzük meg, milyen különbsé
geket tapasztalhatunk a kulturális tőkének a két nem életpályájának alakításában 
betöltött szerepét illetően.
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Az empirikus vizsgálatok eredményei
1. Teljes minta

A  státuszmegszerzési alapmodell standardizált béta értékeit, a standard hibák nagyságát, 
valamint a megmagyarázott variancia-hányadokat az alábbi tábla tartalmazza.

Státuszmegszerzési alapmodellek -  teljes minta 
(béta értékek, zárójelben a standard hiba)

Függő változók
Szülői
kultúra

Gyermek
kultúra

Kérdezett iskolai 
végzettsége

Kérdezett
foglalkozása

Anya iskolai 
végzettsége

0,36***
(0,016)

0,28***
(0,018)

0,02
(0,028)

0,08**
(0,038)

Apa iskolai 
égzettsége

0,31***
(0,015)

0,24***
(0,017)

0,10***
(0,026)

0,16
(0,034)

Apa foglalkozása 0,20***
(0,011)

0,24***
(0,012)

0,14***
(0,018)

0,21***
(0,023)

Szülői kultúra - 0,03
(0,039)

0,08*
(0,052)

Gyermek-kultúra - 0,46***
(0,033)

0,37***
(0,044)

R2 59,58% 42,88% 41,42% 29,61%

(szignifikanciaszintek: * =  0,05; ** = 0,01; *** = 0,001)

A  gyermekkorban szerzett kulturális tőke társadalmi meghatározottsága

Egyértelmű- és látványos különbség van a kétfajta kulturális tőke társadalmi meg
határozottsága között, bár mindkét kulturális tőkefajta esetében jelentős társadalmi 
hatást mértünk. A családok felnőtt tagjai kulturális tevékenységének erős társadal
m i meghatározottságától (R2=60%) elmarad a gyerekek kulturális tevékenységének 
befolyásoltsága (R2=43%). A  származási háttér elemeinek direkt hatásai alapján 
tehá t arra a következtetésre juthatunk, hogy a gyerekek kulturális szokásainak ala
kítása  a szülőkénél inkább terepe az egyéni érdeklődésnek, az elvileg mindenki 
szám ára nyitott kulturális lehetőségek kihasználásának, és így a szülők (társadalmi
gazdasági helyzettől független) ambícióinak, vágyainak is. Ez az eredmény alátá
m asztja fenti (1.) hipotézisünket, és azt sejteti, hogy a szülők saját (társadalmilag 
erősen meghatározott) aktív kulturális tevékenységéből eredő magas kulturális tőke 
pozitív hatásait csökkentheti a gyerek kulturális fogyasztásának kevéssé kiemelkedő 
volta, illetve máshol éppen ellenkezőleg, a család felnőtt tagjainak viszonylagos 
hátrányát e téren kompenzálhatja a gyerek kulturális tevékenységére fordított ki
em elt figyelem.

A  származási háttér összetevői közül a gazdasági dimenziót is magában foglaló 
foglalkozási pozíció és a kulturális tartalm at inkább magában hordó iskolai végzett
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ség hatását az apa esetében tudjuk összehasonlítani. Az apa iskola végzettségei és 
foglalkozása közül az iskola az, amelyik az átörökített kulturális erőforrások -  a 
szülői tevékenységből eredő erőforrások -  mennyiségére jobban kihat. Ez az össze
függés levezethető abból a bourdieu-i tételből, amely szerint az iskolai végzettség 
van a társadalmi státusz jegyei közül a kulturális tőkével a legközvetlenebb kap
csolatban, nem lévén más, mint az apa saját kulturális tőkéjének szentesített for
mája, bizonyítéka. Ez az állítás pedig már többször is empirikus bizonyítást nyert.

Várakozásainkkal (lásd 4. hipotézis) éppen ellentétes eredményt ad viszont a két 
szülő hatásának összevethetőségét biztosító, két magyarázó változót tartalmazó 
modell, amely azt mutatja, hogy az apa és az anya iskolai végzettsége közül az apáé 
az, amelyik a továbbörökített kulturális tőke mindkét típusára elsődleges hatást 
gyakorol. Ennek alapján nyilvánvaló, hogy a nagyobb modellben tapasztalt béta
érték eltérés az anya iskolai végzettsége és a kulturális tőke közötti kapcsolat javára 
az apa iskolai végzettsége és a kulturális tőke közötti kapcsolattal szemben csupán 
látszólagos, és annak tulajdonítható, hogy ebben a modellben az anyai foglalkozási 
pozíció hatásainak egy része is az anyai iskolai végzettség hatásaként jelentkezik.

Az anya és az apa iskolai végzettségének hatását összehasonlító részmodellek -  teljes minta 
(béta értékek, zárójelben a standard hiba)

Szülői kultúra Gyermek-kultúra
Anya iskolai végzettsége 0,39*** 0,30***

(0,16) (0,018)

Apa iskolai végzettsége 0,44*** 0,39***
(0,130) (0,015)

R2 57,89% 40,57%

(szignifikanciaszintek: * =  0,05; ** = 0,01; *** = 0,001)

Az iskolai végzettség és a foglalkozási pozíció meghatározói: 
származás és kulturális tőke

A kérdezett foglalkozását a modellbe bevezetett változók mintegy 25 százalékkal 
kisebb erővel magyarázzák, mint az iskolázottságot. Ennek oka részben az életkori 
hatásban keresendő, hiszen az életkor előrehaladtával, ahogyan az egyén időben 
távolodik gyerekkorától, úgy jelennek meg új hatások -  előléptetés, az elhelyezke
dést segítő kapcsolatok, vagy éppen ellenkező hatással pl. visszalépést kiváltó egés
zségkárosodás - ,  amelyek a származás hatását csökkentik, szélsőséges esetben tel
jesen ki is oltják. Az iskolai végzettség viszont az esetek nagy többségében a teljes 
életpálya során változatlan marad, és így nem csökkenő mértékben hordja m agán a 
szülői ház jegyeit.14

A kulturális tőkének az iskola, illetve a foglalkozás kijelölésében betöltött eltérő 
szerepét az iskolai bizonyítványnak a kulturális tőkét szentesítő jellegével indokol
hatjuk, vagyis megint csak arra kell gondolnunk, hogy az iskolázottság a kulturális 
tőke közvetlen hozama, míg a foglalkozási pozíció megszerzését -  az életkori ha
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tástól függetlenül, akár az első elhelyezkedés pillanatában is -  befolyásolhatják 
egyéb tényezők is.

A kulturális tőke azonban nem közvetíti a szülők iskolai végzettségének teljes 
hatását a megszerzett iskolai bizonyítványra. Az apa iskolai végzettsége önmagá
ban, a kulturális klíma meghatározásától függetlenül is hatással van a gyermek 
iskolázottságára. Nem így az anya iskolai végzettsége, ami a társadalmi státusz 
egyik ismérvére sincsen direkt hatással -  befolyása teljes egészében a kulturális 
közvetítőkön keresztül érvényesül.15

A kérdezett iskolai végzettségére és foglalkozására a származás elemei közül az 
apa foglalkozása közvetlenül is kihat -  részben azért is, mert a kulturális tőkén 
keresztül ennek hatása csak igen kevéssé jelentkezett. Az apa foglalkozási pozíciója 
az egyetlen olyan eleme a származásnak, amely -  közvetlenül -  erősebben befolyá
solja a megszerzett foglalkozást, mint az iskolai végzettség szintjét.

Értékes eredményeket nyertünk a kétféle kulturális tőke státuszátörökítő szere
pének eltéréseiről is. Látható, hogy a szülők kulturális tevékenységének státuszki
jelölő szerepe messze elmarad a gyerek saját tevékenységének hatásától. A társa
dalmi pozíció továbbörökítéséhez tehát nem elegendő a szülői kulturális tevékeny
ség demonstratív hatása, azt a gyerek tevékenységének alakítása is ki kell hogy 
egészítse. A szülői kultúrához tartozó alacsony -  vagy akár nulla -  béta érték per
sze nem  jelenti azt, hogy a szülők kulturális aktivitása -  a gyerekéhez képest -  csak 
minim ális szerepet töltene be a folyamat alakításában. Arról van szó, hogy a gyerek 
saját kulturális tevékenységét a szülőé (természetesen) erősen meghatározza, és az 
önmagában nagyobb magyarázóerővel bíró gyermek-kultúra a szülői kultúra hatá
sának jelentős részét is közvetíti a társadalmi státusz felé.

A  kétféleképpen mért kulturális tőke hatásának különbsége egészen biztosan le
galább részleges magyarázatnak tekinthető arra nézve, hogy miért tárnak fel szisz
tematikusan nagyobb kulturális hatást azok a vizsgálatok, amelyekben retrospektív 
adatokkal a gyerek kulturális tevékenységét (is) számba veszik, m int amelyek a 
szülőket kérdezve csupán a szülői kulturális tevékenységnek mutatóit tekintik a 
gyerek által örökölt kulturális tőke indikátorainak.

A  szülők kulturális tevékenységéből származó kulturális tőkefajta esetében tehát 
az erős társadalmi beágyazottsághoz viszonylag kisebb mértékű státuszkijelölő 
funkció társul, míg a gyerek saját kulturális tevékenységéből felépülő kulturális 
tőke a  másik tőkefajtánál kevésbé szorosan kapcsolódik a szülők státuszához, ám 
erősebb hatást gyakorol a gyerek státuszmegszerzési esélyeire. Az itt használt két 
státuszindikátor közül az iskolai végzettség az, amely a kulturális tőke mennyiségé
vel a státuszátörökítési folyamat mindkét végpontján szorosabb kapcsolatban áll. 
V áratlan eredmény, hogy a két szülő közül az apa az, akinek iskolázottsága a kultu
rális tőke erősebb meghatározójának bizonyult. A következő részben, ahol 
kohorszonként vizsgáljuk meg a kulturális tőke státuszközvetítő hatását, többek 
között ezt a megfigyelésünket is árnyaltabbá tesszük majd.



Szociológiai Szemle 1998/3. 65

2. A kulturális töke státuszközvetítő szerepe a különböző 
életkori csoportokban

Kohorszok és kulturális tőke

A m inta kohorszokra bontása és így az elméleti megfontolásoknak különböző élet
kori csoportokon való vizsgálata több -  egymást felerősítő, enyhítő vagy éppen tel
jesen kioltó -  hatás vizsgálatára nyújt lehetőséget.

Egy, a teljes felnőtt népességre kiterjedő vizsgálat mintegy 70 születési évjárat 
adatait dolgozza fel. Nyilvánvaló, hogy az életkorukban egymástól ennyire külön
böző emberek pillanatnyi társadalmi helyzetére, valam int az őket oda elvezető útra 
is erősen különböző tényezők vannak/voltak befolyással. A társadalmi mobilitás 
irodalma ezeken a tényezőkön belül megkülönbözteti egymástól az életciklus-, a 
történet- és a fcjúoraz-hatásokat, melyek mind különbözőképpen érinthették egy- 
egy korosztály életét. A hatások elkülönített elemzése elvileg több, időben egymást 
követő adatfelvétel felhasználásával vagy még inkább longitudinális vizsgálattal 
lenne megoldható. Ennek hiányában a keresztmetszeti vizsgálat teljes mintájának 
életkori csoportokra bontásával és az így elkülönített alminták összehasonlító elem
zésével próbálhatjuk meg a hatásokat egymástól elválasztani. Ez utóbbi -  és itt a l
kalmazott -  módszer azonban a másiknál kevesebb eredményt ígér. A kohorszhatás 
és a történelmi hatás megkülönböztetéséről a keresztmetszeti vizsgálatoknál telje
sen le kell mondanunk. Itt most csak az életkori hatásnak a másik két hatástól való 
elkülönítésére tehetünk kísérletet, a három részre bontott m inta vizsgálatával 
(Andorka 1982: 137-177).

Az első, legidősebb kohorszba azok kerültek, akik 1937 előtt születtek, vagyis az 
adatfelvétel idején m ár elmúltak 55 évesek. Ezek az emberek 1950 előtt töltötték be 
14. életévüket, így iskoláséveik a két világháború közötti időszakra, illetve a máso
dik világháború idejére estek.

A középső kohorsz tagjai az adatfelvétel idején 36-55 évesek voltak, tehát 1937 
és 1955 között születtek és 1951 és 1969 között töltötték gyerekkorukat. Ezt az idő
szakot a Rákosi diktatúra, annak bukása, majd az 1956-ot követő megtorlások és az 
egypártrendszer megszilárdítása határozta meg.

A legfiatalabb kohorszba kerülők 1956 és 1974 között születtek, és a vizsgálat 
idején 18-35 évesek voltak. Gyermekkoruk idején -  1970 és 1988 között -  a kádári 
szocializmus legfényesebb időszakát élte, viszonylagos stabilitás és jólét jellemezte 
az országot. Az időszak végén azonban m ár megjelentek a válság jelei,' csökkent a 
Szovjetunió elvárásainak szorítása, és megindultak az ellenzéki mozgolódások az 
országban.
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A három kohorsz összefoglaló adatai

Életkor Születési év 14. életév

Kohorsz 56 év fölött -1936 -1950 (989 fő)

Kohorsz 36-55 év 1937-1955 1951-1969 (1095 fő)

Kohorsz 18-35 év 1956-1974 1970-1988 (914 fő)

A  kulturális tevékenységek elterjedtségében a vizsgált évtizedek során bekövetke
zett jelentős változás hatását a modellekből -  amennyire ez lehetséges volt -  k i
szűrtem. A kulturális tőke megszerzését elősegítő kulturális fogyasztás volumene 
ugyanis -  a mérésbe bevont összes fogyasztási forma esetében -  a legidősebb 
kohorsztól a fiatalok felé haladva folyamatosan növekedett. Ez a kulturális tevé
kenységek exkluzivitását (és így a kulturális tőke ritkaságértékét) persze lecsök
kentette, ami -  a modernizációs hatásokat felerősítve -  a kulturális tőke beváltható
ságának nehezebbé válását okozhatta. Ennek a hatásnak a kiszűrésére -  hogy az 
ezen kívül jelen lévő egyéb faktorok könnyebben azonosíthatók legyenek -  a m o
delleket a kohorszonként újraszámított első főkomponensekkel készítettem el.16



A gyermekkorban szerzett kulturális tőke társadalmi meghatározottsága

Státuszmegszerzési modellek -  életkori csoportok
(béta értékek és standard hibák)

Függő változók

Szülői kultúra Gyermek-kultúra Kérdezett iskolai végzettsége Kérdezett foglalkozása

1. kohorsz 2. kohorsz 3. kohorsz 1. kohorsz 2. kohorsz 3. kohorsz 1. kohorsz 2. kohorsz 3. kohorsz 1. kohorsz 2. kohorsz 3. kohorsz

Anya iskolai 
végzettsége

0,19***
(0,064)

0,33***
(0,031)

0,40***
(0,025)

0,12***
(0,062)

0,24***
(0,034)

0,32***
(0,032)

0,05
(0,098)

0,04
(0,050)

0,03
(0,035)

-0,01
(0,121)

-0,03
(0,065

0,01
(0,056)

Apa iskolai 
végzettsége

0,36***
(0,038)

0,30***
(0,026)

0,28***
(0,027)

0,27***
(0,038)

0,23***
(0,028)

0,16***
(0,034)

0,02
(0,060)

0,12**
(0,039)

0,17***
(0,036)

0,02
(0,076)

0,05
(0,052)

0,01
(0,055)

Apa
foglalkozása

0,21***
(0,023)

0,23***
(0,018)

0,17***
(0,021)

0,28***
(0,023)

0,26***
(0,020)

0,16***
(0,026)

0,16***
(0,035)

0,08*
(0,027)

0,13**
(0,027)

0,23***
(0,045)

0,09*
(0,036)

0,27***
(0,041)

Szülői
kultúra

- - - - 0,10*
(0,070)

0,09
(0,059)

0,00
(0,053)

0,05
(0,088)

0,10
(0,077)

0,05
(0,081)

Gyermek
kultúra

- - - - 0,39***
(0,067)

0,42***
(0,051)

0,35***
(0,042)

0,36***
(0,085)

0,39***
(0,0000)

0,29***
(0,064)

R2 40,72% 54,40% 57,62% 31,55% 38,03% 31,42% 35,46% 40,82% 32,10% 30,34% 29,27% 27,69%

(szignifikanciaszintek: * = 0,05; ** = 0,01; *** = 0,001)



68 Szociológiai Szemle 1998/3

A családtagok kulturális tevékenységeinek meghatározásában a legidősebb 
kohorsztól a fiatalok felé haladva egyre inkább az anya szerepe lesz a döntő. Az 
anya iskolai végzettségének növekvő és ezzel párhuzamosan az apa iskolai végzett
ségének, valamint foglalkozásának csökkenő hatása az eredeti modellben is megfi
gyelhető, ám a két szülő között végbemenő „szerepcsere” az egyszerűsített modell 
paramétereit vizsgálva válik  egyértelművé.

Az anya iskolázottságának hatását mutató béták mindkét kultúra-faktornál nö
vekvő rendbe állnak fel. (Az egyszerűbb modellben béta = 0,21; 0,36; 0,43 a szülői 
kultúránál, és béta = 0,14; 0,26; 0,34 a gyermek-kultúránál.) Különösen az első- és 
a második kohorsz között „nő meg ugrásszerűen” az anya befolyása, ami nagyon 
határozottan jelzi a nők társadalmi helyzetének a második világháború után bekö
vetkező változását. M ár a háború alatt is, de az extenzív gazdasági növekedés idő
szakában különösen sokan vállaltak -  kényszerültek vállalni -  közülük kereső tevé
kenységet, és ezzel párhuzam osan kezdett csökkenni hátrányuk az iskoláztatásban 
is. A  kiszélesedő oktatási rendszer számukra is kötelezővé tette az alapképzésben 
való részvételt, de lemaradásuk az oktatás középső- és legfelső szintjein is csökkent 
-  bár nem  tűnt el teljesen17 (lásd Róbert 1991). A nők -  anyák -  iskolai végzettsége 
jobban megemelkedett, m in t főijeiké, a közöttük lévő társadalmi távolság csök
kent18, a családban hagyományosan alárendelt helyzetüket fokozatosan egyenran- 
gú(bb) kapcsolat váltotta fel. A családon belüli munkamegosztás azonban meg
őrizte hagyományos jegyeit, így a gyereknevelés feladata is elsősorban a nők kezé
ben maradt. Annak ellátását -  különösen a kulturális vonatkozású feladatrészek 
ellátását -  pedig az anyák iskolai végzettsége egyre erősebben befolyásolta, mint 
ahogyan egyre erősebben befolyásolta a saját, illetve a férjjel közös szabadidő eltöl
tésének a módját is.

A zzal párhuzamosan, ahogyan az anya szerepe növekszik a kulturális életmód 
alakításában, az apáé egyre inkább visszaszorul onnan. Az első két kohorsz között 
stagnálás, majd csökkenés figyelhető meg az apa iskolai végzettségének hatásában. 
(Az egyszerű modellekben béta = 0,48; 0,47; 0,39 a szülői kultúra-faktorra és béta 
= 0,43; 0,40; 0,27 a gyermek-kultúra-faktorra.) Ugyanez a tendencia jellemzi az 
apa foglalkozási pozíciójának hatásában bekövetkező változásokat is. Különbség a 
kétfajta kulturális tőke között, hogy a szülői kulturális tőke meghatározásában ki
sebb mértékben esik vissza az apa szerepe, m int a gyerek tevékenységének megha
tározásában.

Ezen az utóbbi területen az apa a középső és a legfiatalabb kohorsz között adja át 
a helyet az anyának, így a középső kohorsz gyerekkori kulturális aktivitását (mivel 
annak kialakításában az anya már, az apa pedig még nagy szerepet játszik) a szü
lők társadalmi helyzete erősebben meghatározza, mint a két szélső kohorszét 
(R2= 31%; 38% és 31%). A gyerekkori kulturális aktivitás meghatározásában az 
apa szerepének erőteljes lecsökkenését a legfiatalabb kohorsznál a második gaz
daságnak a hetvenes évekre tehető megjelenése okozhatja, ami főként a férfiak 
szám ára jelentett számottevő többletmunkát, a családdal töltött idő megcsappaná
sát. Ez a gazdasági kényszer maga is a konzervatív családi szerepek továbbélését 
segítette elő.
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Szemben a gyermek-kultúrával, a szülői kultúra társadalmi meghatározottsága 
folyamatosan -  bár csökkenő mértékben -  növekszik (R2 = 41%; 54%; 58%), mivel 
ennek kialakításában az apa hatása valamelyest kevésbé szorul vissza, mint ameny- 
nyire az anyáé felerősödik. A szülők kulturális tevékenységének kialakításában a 
két fél szerepe a legfiatalabb kohorsz idejére egyenrangú lesz, ekkorra lényegében 
mindkettőjük iskolai végzettsége azonos mértékben válik a saját tevékenységükön 
keresztül továbbörökített kulturális tőke meghatározójává.

Az iskolai végzettség és a foglalkozási pozíció meghatározói: 
származás és kulturális tőke

A modernizációs hatások -  és így Treiman iparosodási hipotézise (Treiman 1970) -  
alapján azt várhatjuk, hogy az idős kohorsztól a fiatalok felé haladva a származás 
összetevőinek a szerepe az iskolázottság és a megszerzett foglalkozási pozíció meg
határozásában lecsökken. Valójában azonban nem ez történik: az iskolai végzettsé
get a középső korcsoportnál tudjuk a leginkább megmagyarázni a kulturális tőke 
átörökítésével (R2 = 35%; 41% és 31%). Az általános érvényű modernizációs tren
det eszerint megtöri a sajátos, közép-európai, rendszer-specifikus periódushatás. A 
szocializmus, illetve annak egyenlősítő és a materiális státuszreprodukciót korláto
zó politikája -  m int ahogyan ezt a korábbi vizsgálatok egy része is jelezte (lásd pl. 
Simkus 1982; Kolosi-Peshar-Róbert 1995) -  az államszocialista rendszerekben 
felerősítette a kulturális átörökítés szerepét. A társadalompolitika nivelláló törekvé
seinek hatásai Magyarországon éppen az ötvenes-hatvanas években, vagyis a kö
zépső kohorsz tagjainak szocializációja idején csúcsosodtak ki.19 Figyelemre méltó, 
hogy ez a speciális periódushatás a gyerek kulturális tevékenységének szerepében 
jelentkezik elsősorban. Annak hatását a korszak sajátosságai a két időszak között 
ha nem növelik is meg számottevő mértékben, de legalább nem engedik visszaesni. 
A szülők kulturális tevékenységének önálló hatása ezzel szemben a középső 
kohorsznál m ár nem állapítható meg. Úgy tűnik, hogy az ötvenes-hatvanas években 
az anyagi előnyök átörökítésének akadályozása nem általában a kulturális egyen
lőtlenségek, hanem a gyerek kulturális nevelésének egyenlőtlenségeinek hatását 
erősítette föl. A  kulturális státuszreprodukció nem csökkenő súlyát jelzi az apa is
kolai végzettségének a gyerek iskolázottságára gyakorolt direkt hatásának töretle
nül növekvő trendje is.

Szintén az egyenlősítő törekvésekből származó periódushatásnak tudható be az 
apa foglalkozásának az iskolai végzettségre gyakorolt közvetlen hatásában -  amely 
hatás magában hordja az anyagi átörökítés lehetőségét -  bekövetkező visszaesés az 
első és a középső kohorsz között.20

A legfiatalabb kohorsz gyerekkorának idejére a materiális felhalmozás korláto
zásainak hatásfoka lecsökkent, és teret kaptak a modernizációs folyamatok -  ez 
jelenik meg abban, hogy mindkét kulturális tőke változó bétája ennél a korcsoport
nál a legalacsonyabb, és számottevő csökkenést mutat az iskolai végzettségből 
megmagyarázott varianciahányad is. A szocializmus kontrollmechanizmusainak 
meglazul ásával a modernizációs folyamatok hatására a kulturális tőke átörökítésé
nek jelentősége valamelyest még a háború előtti időszakhoz képest is visszaszorult
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a hetvenes-nyolcvanas évekre. Ugyanezeknek a folyamatoknak a térnyerését jelzi az 
is, hogy a legfiatalabb kohorsz gyerekkori tevékenységei sokkal kevésbé mutatják 
egy koherens státuszkultúra jegyeit, m int az idősebb korcsoportoké. A mutatók kö
zötti páronkénti korrelációs kapcsolatok szintjei ugyanis rendre alulmúlják a náluk 
idősebb generációknál m ért kapcsolatokat.

A  foglalkozás társadalm i meghatározottsága a három kohorsznál lényegében 
egyformán alakult (R2 = 30%; 29%; 28%).21 Itt m ár igen nehéz különválasztani 
egymástól a folyamatot befolyásoló hatásokat, mivel a történeti és a periódushatást 
a foglalkozás esetében az életkori hatás is keresztülmetszi. Az életkori hatások 
alapján az R2-ek növekedését, a modernizációs hatások alapján pedig az R2-ek 
csökkenését jósolhatnánk -  az eredmények szerint e két hatás kioltja egymást. Bár 
ez a  megmagyarázott varianciahányad nagyságában nem jelenik meg, a szocialista 
berendezkedés sajátosságaiból adódó periódushatás szerepe a foglalkozási pozíció 
alakításában is jelentős. Leginkább az apa foglalkozása direkt hatásának alakulása 
je lz i ezt, az ugyanis erősen visszaesik az első és a második generáció között (béta = 
0,23; 0,09; 0,27). Ezzel a  csökkenéssel párhuzamosan megemelkedik viszont kis 
m értékben a gyerek kulturális tevékenységének a hatása. A modernizációs hatás 
felerősödését a legfiatalabb generáció életpályájának alakulásában a kulturális tőke 
szerepének visszaesése jelzi. A státuszelérési modellek eredményei szerint a kultu
rális reprodukció m indhárom  kohorsz tagjainak státuszelérési folyamataiban köz
rejátszott, és elsősorban a gyerek saját kulturális tevékenységének hatása segítette 
elő a  státuszátörökítést, illetve főként ezen keresztül érvényesült a szülők kulturális 
tevékenységének hatása is. A mechanizmus jelentősége azonban az egyes időszak
okban különbözőképpen alakult. A modernizációs folyamatok hatásai mind az is
kolai végzettség, mind pedig a foglalkozási pozíció elérésében csupán a hetvenes
nyolcvanas években tudták felülmúlni a rendszerspecifikus hatásokat. Akkor azon
ban egyértelmű fölénybe kerültek, és a korábbi időszakokhoz viszonyítva is korlá
tozták némileg a kulturális reprodukció jelentőségét.

Az anya és az apa iskolai végzettségének hatását összehasonlító részmodellek -  kohorszok 
(béta értékek, zárójelben a standard hiba)

Szülői kultúra Gyermek-kultúra
1. kohorsz 2. kohorsz 3. kohorsz 1. kohorsz 2. kohorsz 3. kohorsz

Anya iskolai 
végzettsége

0,21***
(0,064)

0,36***
(0,032)

0,43***
(0,025)

0,143***
(0,063)

0,26***
(0,034)

0,34***
(0,031)

Apa iskolai 
végzettsége

0,48***
(0,032)

0,45***
(0,022)

0,39***
(0,023)

0,43***
(0,033)

0,40***
(0,023)

0,27***
(0,028)

R2 38,13% 51,73% 56,64% 26,84% 34,89% 30,91%
(szignifikanciaszintek: * = 0,05; ** = 0,01; *** = 0,001)
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3. A kulturális tőke eltérő szerepe a férfiak és a nők 
státuszreprodukciós folyamataiban

Nemek és kulturális tőke

A kulturális reprodukció elméletét csak kevesen vizsgálták külön-külön a két nem 
esetére, pedig számos okunk van feltételezni, hogy érdekes különbségekre bukka
nunk, ha megtesszük ezt a elkülönítést.22 Elvégezte a nemek különválasztását Ró
bert Péter (Róbert, 1986), ám az ő modelljei nem tisztán kulturális reprodukciós 
modellek.23 Ennél a kutatásnál közvetlenebb válaszokat ad a férfiak és nők kulturá
lis tőkefelhasználásával kapcsolatban felmerülő kérdésekre DiMaggio már idézett 
tanulmánya (DiMaggio, 1982). Ő azt találta, hogy míg a lányokra a hagyományos 
kulturális reprodukciós modell feltételezései érvényesek, addig a fiúk státuszelérését 
a kulturális mobilitás modelljeivel lehet inkább leírni. Eszerint a fiúknál minél ala
csonyabb státuszú apától származik valaki, annál nagyobb nyereségre számíthat 
akkor, ha középiskolás évei alatt (!) megnöveli kulturális tőkéjét -  a lányok körében 
pedig éppen fordított a helyzet. A kulturális tőke sajátosságainak ezenkívül a szerző 
még egyéb nem-specifikus vonásait is megfigyelte. A lányok a tőke mérésére fel
használt kulturális tevékenységek mindegyikében nagyobb aktivitást mutattak -  
illetve vallottak magukról - ,  m int a fiúk. A lányok esetében ráadásul -  összhangban 
a kulturális reprodukció elméletével -  erősebb összefüggés mutatkozott a szülők 
iskolai végzettsége és a középiskolás években végzett kulturális tevékenység mérté
ke között, m int a fiúk esetében. A két nem között tapasztalt eltérésekből DiMaggio 
levonja a következtetést, hogy a kulturális tőke eltérő szerepet játszik a férfiak és a 
nők mobilitási stratégiájában, ám a különbségek meggyőző indoklásával nem  szol
gál. A jelenségek magyarázatául legfőképpen azt hozza fel, hogy a magas kultúrá
ban való részvétel, a kultúra iránti érdeklődés a lányok számára erősebb társadalm i 
elvárásként jelentkezik, m int a fiúk számára, de ebből még nem  derül ki az, hogy 
miért lehet sikeresebb stratégia a valóságosnál magasabb kulturális státuszcsoport- 
hovatartozás jelzése a felfelé mobilizálódni kívánó fiúk, m int a hasonló ambíciók
kal rendelkező lányok számára.

A gyerekkori kulturális aktivitás -  az örökölt kulturális tőke -  szintjében saját 
eredményeim szerint is jelentős eltérés mutatkozik férfiak és nők között. A két nem  
tagjainak gyermekkorban megszerzett kulturális tőkéje ugyanúgy viszonyul egy
máshoz, m int ahogyan a DiMaggio által mért „középiskolai kulturális tőkéjük”, 
vagyis a lányok már kisgyermekkorban is nagyobb arányban, illetve, gyakrabban 
veszik ki a részüket a magas kultúra különféle formáiból, m int a fiúk.24 (Ez az ál
lítás természetesen csak a gyerek saját kulturális aktivitására érvényes, hiszen a 
kulturális tőke összegét szintén erősen meghatározó szülői kulturális tevékenység 
nem mutat különbségeket nemenként.) Valószínűleg egyetérthetünk DiMaggionak 
azzal az állításával, hogy a lányok számára a társadalom inkább előírja a kulturális 
tevékenységekben való részvételt, m int az erősebb nem  tagjai számára, hiszen m a
guk a szülők is nagyobb hangsúlyt fektetnek lányaik, m int fiaik kulturális nevelésé
re. Persze nem vethetjük el azt a lehetőséget sem, hogy a nők konformabbak a férfi



aknái, és válaszaikban jobban igyekeznek a társadalomban általánosan elfogadott 
kulturális normáknak megfelelni.

Azon kívül, hogy a lányok a fiúknál nagyobb mennyiségű kulturális tőkét hal
m oznak fel gyermekkorukban, jellemző rájuk még az is, hogy kulturális tevékeny
ségeik koherensebb egésszé állnak össze, m int a másik nem tagjainak ilyen jellegű 
tevékenységei. Rájuk sokkal inkább igaz az, hogy gyerekkori kulturális tevékenysé
geik szintje egymástól nem  független, és a magas kultúra egyik formájában való 
részvétel a kultúra másik ágaiban is kiemelkedő aktivitást von maga után. Összeha
sonlítva a két nemnél kapott eredményeket, látható, hogy a nők esetében kivétel 
nélkül minden változó-pár szorosabb összefüggést mutat egymással, m int a férfiak 
gyermekkori kulturális tevékenységei.25 (Ez az eredmény is egybevág DiMaggio 
állításával.)

Azon túl tehát, hogy a szülők nagyobb gondot fordítanak a lányok, m int a fiúk 
kulturális nevelésére, azt is megállapíthatjuk, hogy a lányok esetében inkább cél a 
kultúra egészében való részvétel, m int a fiúknál, ahol gyakrabban fordul elő, hogy 
egyéni beállítódásoktól függően egy-egy kulturális tevékenységi form ára nagyobb 
hangsúlyt fektetnek, m íg a többit inkább hanyagolják. Ezeknek a hatásoknak a ki
szűrésére azonban itt is az almintákon újraszámított kulturális tőke mutatókkal 
(első főkomponensekkel) dolgoztam.

A  gyermekkorban szerzett kulturális tőke társadalmi meghatározottsága

A  kulturális tőke mennyiségének társadalmi meghatározottsága a két nem  esetében 
azonos mértékű, és az ezt befolyásoló tényezők egymáshoz viszonyított súlyában 
sem  tapasztalhatunk figyelemre méltó különbségeket. Ebben az esetben éppen az 
eltérés hiánya okozhat meglepetést, hiszen -  idevágó kutatások híján a mindennapi 
tapasztalatokra hivatkozhatok -  azt várhatnánk, hogy a szülők közötti munkameg
osztásban a gyerekek nevelésének feladata nemenként eltérő, és a leánygyermek 
szocializációjában inkább dominál az anya hatása, mint a fiúgyermekében. Ezt a 
feltételezést az egyszerűsített modell eredményei egyáltalán nem tám asztják alá.

Ahogyan a teljes m intára elkészített modelleknél láthattuk, a gyerek kulturális 
tevékenységére a szülői státusz kevésbé van hatással, mint a szülőkére, és a szülők 
kulturális aktivitását inkább meghatározza az iskolai végzettség, m int a foglalkozá
si pozíció.

Az iskolai végzettség- és a foglalkozási státusz meghatározói: 
szárm azás és kulturális tőke

A nem ek közötti különbségek a kulturális tőkének a státusz megszerzésében betöl
tött szerepében jelentkeznek erőteljesen. A nők társadalmi státuszát ugyanis sokkal 
inkább maghatározzák a származás elemei, m int férfiakét. A kérdezettek iskolai 
végzettségének a szóródását a modellbe bevezetett változók a férfiak esetében 35, a 
nők esetében 50 százalékban magyarázzák. Az iskolai végzettségre m int függő 
változó változóra kapott megmagyarázott varianciahányad magas szintje a lányok 
esetében elsősorban a kulturális tőke iskolai előmenetelre gyakorolt erős hatásának
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köszönhető.26 A szülői kulturális aktivitás hatása egyik esetben sem szignifikáns, a 
gyerek kulturális tevékenységére fordított figyelem viszont a lányoknál jobban 
megtérül iskolai érdemjegyek, majd bizonyítványok formájában, mint a fiúkná. 
(béta=0,44, illetve 0,52). Úgy tűnik, az iskola a lányokat inkább ítéli meg a kultu
rális tőke birtoklásából származó viselkedésjegyeik alapján, mint a fiúkat. Különb
ség ezenkívül még az apa foglalkozásának közvetlen hatása, ami viszont a férfiak 
iskolai előmenetelét határozza meg inkább.

A modellbe bevont változók a foglalkozási státuszt mindkét nem esetében kisebb 
mértékben magyarázzák, mint az iskolai végzettséget. Ez a különbség -  mint aho
gyan erről m ár korábban is szó esett -  az életkori hatásnak tulajdonítható. A m ind
két nemnél tapasztalható R2-csökkenés mértéke azonban a férfiak esetében na
gyobb, mint a nőknél (35-21 = 14 százalékpontnyi, vagyis 40%-os csökkenés a 
férfiaknál, míg 50-39 = 11 százalékpontos, 22%-os csökkenés a nőknél). A férfiak
nál nagyobb eszerint az életciklus-hatás szerepe: életpályájuk során inkább elmoz
dulnak kezdeti pozíciójukhoz képest, m int a nők.

Érmek megfelelően a kulturális reprodukció hatékonysága is jobban eltér a két 
nemnél akkor, ha a foglalkozási pozíció a függő változó. A kulturális tőke megté
rülési rátájában mutatkozó különbségek ráadásul itt nem csak a gyermek-kultúra 
hatásában, de a szülői kultúránál is megjelennek. A nők foglalkozására nem csupán 
gyerekkori kulturális tevékenységük bír nagyobb hatóerővel, m int a férfiak foglal
kozására, hanem statisztikailag szignifikáns mértékű befolyással van rá a szülők 
saját kulturális tevékenységi szintje is, aminek hatása a férfiak esetében nem szá
mottevő. Itt is egyetlen olyan származási tényező van, amely inkább van közvetlen 
hatással a fiúk, mint a lányok pályaválasztására, és ez az apa foglalkozása (béta = 
0,27, illetve béta = 0,16). Ez nem meglepő, hiszen számos szakmában, míg az apa 
akár közvetlen példaképe is lehet fiának, addig lánya számára már csak a munka 
jellege miatt sem szolgálhat mintaként.

A két nem tagjai által örökölt kulturális tőke mennyisége azonos mértékben 
függvénye a szülői háttérnek, és nincsen különbség fiúk és lányok között az apa és 
az anya egymáshoz viszonyított befolyásában sem. Ami különbözőképpen alakul a 
férfiak és nők státuszelérési folyamatában, az a kulturális örökség megtérülésének 
szintje. A nők megszerzett társadalmi pozíciója a férfiakénál sokkal inkább függvé
nye a származás státuszjellemzőinek és az azok által erősen meghatározott kulturá
lis örökségnek.
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Státuszmegszerzési modellek — férfiak és nők 
(béta értékek és standard hibák)

_________________________ ’ő változók
Szülői kultúra Gyermek-kultúra Kérdezett iskolai 

végzettsége
Kérdezett

foglalkozása
Férfiak Nők Férfiak Nők Férfiak Nők Férfiak Nők

Anya iskolai 
végzettsége

0,37**'
(0,023)

0,36**'
(0,022)

0,27**'
(0,027)

0,29**’
(0,024)

-0,13***
(0,042

0,06
(0,036)

-0,12**
(0,062)

-0,04
(0,047)

Apa iskolai 
végzettsége

0,30**'
(0,022)

0,32**'
(0,021)

0,23**'
(0,025)

0,24**'
(0,024)

0,11**
(0,038)

0,10**
(0,034)

0,02
(0,054)

0,02
(0,043)

Apa foglal
kozása

0,22**'
(0,015)

0,18**'
(0,015)

0,25**'
(0,017)

0,23**'
(0,017)

0,20***
(0,026)

0,10**
(0,024)

0,27***
(0,036)

0,16***
(0,030)

Szülői
kultúra

- - - 0,02
(0,057)

0,02
(0,051)

0,05
(0,081)

0,09*
(0,066)

Gyermek
kultúra

- - - - 0,44***
(0,048)

0,52**’
(0,045)

0,27***
(0,068)

0,46***
(0,058)

R2 60,60% 58,90% 42,39% 44,09% 34,73% 50,20% 21,18% 38,60%

(szignifikanciaszintek: * = 0,05; ** = 0,01 *** =  0,001)

Az anya és az apa iskolai végzettségének hatását összehasonlító részmodellek 
—férfiak és nők
(béta értékek, zárójelben a standard hiba)

Szülői kultúra Gyermek-kultúra
Férfiak Nők Férfiak Nők

Anya iskolai 0,40*** 0,38*** 0,30*** 0,31***
végzettsége (0,024) (0,022) (0,027) (0,025)
Apa iskolai 0,43*** 0,45*** 0,39*** 0,40***
végzettsége (0,019) (0,017) (0,021) (0,020)
R2 58,44% 57,60% 39,67% 42,12%

(szignifikanciaszintek: * = 0,05; ** = 0,01 *** = 0,00)

Befejezés

A bemutatott elemzések alapján azt mindenképpen leszögezhetjük, hogy a 
fimkcionalista teóriának a kulturális tényezők szerepét tagadó tétele nem állja meg 
a helyét, státuszreprodukció létezik, mechanizmusának vizsgálatakor pedig nem 
hagyható teljesen figyelmen kívül a kulturális közvetítők szerepe. Ez az állítás per
sze nem  sok újdonsággal szolgál, hiszen talán az egyetlen olyan következtetést fo
galm azza meg, amelyben a státuszelérési folyamatok kutatóinak mindegyike mara
déktalanul egyetért. Vita -  de legalábbis egyet nem értés -  tárgyát képezi azonban 
körükben a kulturális reprodukció jelentőségének mértéke, valamint annak időbeli 
alakulása. Vizsgálataim alapján mindkét tárgyhoz hozzátehető egy-két gondolat.
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Ami a kulturális reprodukció jelentőségének mértékét illeti, szembetűnő, hogy 
rendre azok a vizsgálatok találták létezőnek, ámde szinte elhanyagolhatónak vagy 
nagyon kicsinynek a kulturális közvetítők jelentőségét, amelyek a szülők megkér
dezésével, a szülők jelenkori kulturális szokásairól gyűjtött adatokból épültek fel. 
Ezekben a vizsgálatokban a gyerek által örökölt kulturális tőkét kizárólag a szülők 
(késő felnőttkori) kulturális tevékenységéből származtatták. (De Graaf 1986; 
Mateju 1988; 1990). Maga De Graaf (1989) és sokan mások is nagyobb kulturális 
hatást tártak fel azokban a vizsgáltaikban, amelyekben a kulturális tőke fogalmát 
retrospektív adatok alapján, a gyerek saját, gyerekkori kulturális szokásaival 
operacionalizálták (Ganzeboom 1986; Róbert 1986; Kolosi 1987). Saját elemzé
semben a kulturális tőke kettéválasztásával a gyerek és a szülők kulturális tevé
kenységére, lehetőség nyílott arra, hogy a kétféle örökség hatását összevethessük. A 
gyerek saját kulturális tevékenységének státuszkijelölő hatását rendre jelentősebb
nek mutató modellek alapján levonható a következtetés, hogy a korábbi kutatások 
eredményeiben mutatkozó ellentmondások (részben legalábbis) a kulturális tőke 
eltérő mérési módjának tulajdoníthatók.

A kulturális tőke státuszközvetítő szerepének időbeli alakulásával kapcsolatban 
a magyar társadalomra vonatkozóan két, egymásnak ellentmondó kutatási követ
keztetés született. Ganzeboom és társai (1990) vizsgálatukban a modernizációs el
mélet feltevéseit látták igazolódni, vagyis azt találták, hogy századunk folyamán 
Magyarországon egyre csökkent a kulturális háttér hatása a megszerzett társadalmi 
pozícióra. Róbert Péter (1991a) ezzel szemben arra a megállapításra jutott, hogy ez 
az egyirányú folyamat a sztálinizmus időszakában megtört, a korszak egalitariánus 
politikája a materiális egyenlőtlenségek visszaszorításával a kulturális különbségek 
státuszkijelölő szerepének felerősödését váltotta ki. Az alkalmazott módszerek el 
nem hanyagolható eltérései miatt az eredmények direkt összehasonlítására nincsen 
mód, ám az itt bemutatott vizsgálat egyértelműen az utóbbi állítást látszik megerő
síteni, a társadalmi státusz -  de különösen az iskolai végzettség -  kulturális meg
határozottságának felerősödését jelezve az ötvenes-hatvanas évek idején.

A felvethető és további elemzésre váró kérdések halmazát ez a két alapprobléma 
persze korántsem meríti ki, melléjük még számos megválaszolatlan kérdés felsora
koztatható, többek között a jelen kutatási eredmények alapján is.

Függelék
A felhasznált adatok

Az elemzéshez a TARKI 1992-es mobilitás-felvételének adatait használtam föl. A 
minta 2998 megkérdezett válaszait tartalmazza. Az adatok retrospektív eljárásból 
származnak, vagyis a megkérdezettek visszaemlékezése alapján tartalmaznak a 
gyerekkorukra vonatkozó információkat. Az eljárás egyik hátránya a visszaemléke
zés pontatlanságainak torzító hatása. További torzításokat okoz ezenkívül az is, 
hogy a szülők generációjának reprezentativitását (életkor, iskolai végzettség, fog
lalkozási helyzet vagy akár csak településtípus szerint) semmi sem biztosítja. Logi
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kus módon nem jelennek meg a mintában a szülői generáció gyermektelen tagjai, 
és a  gyerekes családoknak sincsen egyenlő esélye a mintába kerülésre, hiszen ezt az 
esélyt a gyerekek száma határozza meg (Róbert 1986: 15).

A Ferge Zsuzsa-féle munkajelleg-csoportok átalakításának leírása

Úgy vélem, hogy a maszekok csoportja számos szempontból -  iskolai végzettség, 
vagyon, jövedelem... -  túlságosan összetett ahhoz, hogy helyét egyértelműen meg
határozhassuk a társadalmi hierarchiában. A csoport erőteljes belső heterogenitását 
leginkább az iskolai végzettségük mentén való elválasztásukkal láttam feloldható
nak. Az iskolai végzettségük függvényében a két szomszédos csoport -  a szakmun
kások vagy az egyéb szellemiek -  valamelyikébe soroltam be őket. Az apák között 
az önállóak száma 166. Közülük 18 rendelkezett legalább érettségivel -  őket sorol
tam  a beosztott szellemiek közé. Az érettségivel nem rendelkező 143 fő a szakmun
kások közé került. (5 m aszek apa iskolai végzettségéről nem volt adatom, őket ki
hagytam  az elemzésből.) A kérdezettek között 110 fő volt önálló, közülük 49-nek 
volt érettségije, vagyis jelentős részük az 5-ös számú kategóriába került.

A kulturális tőke mérése -  a fökomponens-analízisbe bevont változók alapmegoszlásai 
1. A szülők kulturális fogyasztása a kérdezett gyerekkorában

A szülők komolyzenei hanglemezeinek a száma A szülők könyveinek a száma
0 87% 0 38%
1-14 db 6% 1-137 41%
14-nél több 7% 137-nél több 21%

V olt-e a szülőknek:
Igen Nem

-  lexikonja 30% 70%
-  idegen nyelvű könyve 15% 85%
-  szótára 33% 67%
-  művészeti albuma? 18% 82%

Rendsze- Alkal- Soha
résén mánként

Milyen gyakran olvasott az apa szépirodalmat? 15% 31% 54%
Milyen gyakran olvasott az anya szépirodalmat? 18% 31% 51%
Milyen gyakran jártak a szülők színházba? 5% 24% 71%
Milyen gyakran jártak a szülők múzeumba? 3% 24% 73%
Milyen gyakran jártak a szülők komolyzenei koncertre? 2% 7% 91%
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A gyerek saját könyveinek a száma
0_________
l-35db. 
35-nél több

38%
37%
25%

Rendszeresen Alkalmanként Soha
A kérdezett gyerekkorában
Milyen gyakran olvasott szépirodalmat? 29% 41% 30%
Milyen gyakran járt színházba? 8% 38% 54%
Milyen gyakran járt múzeumba? 7% 44% 49%
Milyen gyakran járt komolyzenei koncertre? 4% 11% 85%

Hogy az eredetileg különböző skálákon mért mutatók a főkomponens-analízissel 
előállított közös mutatóba bevonhatók legyenek, ahol erre szükség volt, egy 0-tól 2- 
ig teijedő skálára kódoltuk át a változókat. Az így kapott skálákon a tevékenységre 
vonatkozó kérdéseknél a 0 érték jelentése: soha, az 1-é: alkalmanként, a 2-é: rend
szeresen. A dichotóm válaszlehetőséget biztosító kérdéseknél a 2-es jelentése igen, 
a 0-é nem. Végül, a könyvek, illetve a komolyzenei hanglemezek konkrét számát 
tudakoló kérdésekre adott válaszoknál a 0 jelenti azt, hogy egyáltalán nem rendel
keztek ilyesmivel, az 1-es érték az átlag körüli könyv, illetve hanglemez birtoklását 
jelzi, a 2-es pedig az átlagot jelentősen meghaladót.

A szülők kulturális tevékenységeit magába foglaló első -  és egyetlen egynél na
gyobb (5,91) saját értékű -  főkomponens a bevont változók szórásának 53,8 száza
lékát magyarázza. A  rajta szereplő 11 változó mindegyike viszonylag magas -  0,63 
és 0,80 közötti -  faktorsúllyal szerepel a mutatón. A legkisebb súllyal a komolyze
nei hanglemezek száma és a szülők komolyzenei koncertre járása, a legnagyobbal 
pedig a könyvek száma és a lexikon birtoklása jelent meg a főkomponensen.

Ehhez hasonlóan magasak a bevont változókhoz tartozó faktorsúlyok a gyerek 
kulturális szokásait leíró (szintén egyetlen 1-nél nagyobb -  3,33 -  saját értékű) fő
komponensen is, amely a bevitt változók szóródásának 55 százalékát magyarázza. 
Viszonylag kis súllyal jelenik meg a változón a gyerekkorban tanult idegen nyelv és 
a koncertre járás hatása (0,58-as, illetve 0,65-ös súly), erős viszont a könyvek szá
mának, a színházba járásnak és a múzeumba járásnak a hatása (0,80 körüli faktor
súlyok).



Szociológiai Szemle 1998/3 78

Jegyzetek

1 Ezek közül a későbbiekben többről is szó esik majd.

2 Minderről részletesen lásd Blaskó 1997.

3 Fontosnak tartom még elöljáróban megjegyezni, hogy a tanulmány alapjául szolgáló szak- 
dolgozatban az itt közöltek csupán kiindulópontot képeztek egy új elmélet, a kulturális tő
ke vezérelte társadalmi mobilitás elméletének felállításához, majd további útmodellekkel 
történő bizonyításához. Az itt bemutatott vizsgálatnak éppen ezért ki kellett elégítenie né
hány speciális igényt is, hogy a kulturális tőke vezérelte társadalmi mobilitás modelljeivel 
való összevethetőség kritériumai teljesüljenek. (Ez a magyarázata többek között annak is, 
hogy kizárólag a kulturális tőkefajtával foglalkozom, és annak jelentőségét nem vetem 
össze például az anyagi tőkéével.)

A korábban választott módszertani megoldásoktól most sem térek el, mivel az eredeti ta
nulmány másik része, amely a kulturális tőke vezérelte társadalmi mobilitás elméletét és 
modelljeit tartalmazza, a tervek szerint a folyóirat következő számában megjelenik majd, 
és így az olvasónak (és természetesen magamnak is) szüksége lehet az összehasonlítás le
hetőségére. Ahol valamely módszertani megoldás a két modell összehasonlíthatóságnak 
érdekében született, ott ezt a tényt jelezni fogom.

4 A  fentebb említett írásokban Bourdieu fogalomhasználata nem teljesen következetes abban 
a tekintetben, hogy az iskolázottsági szintet a kulturális tőke részének tekinti-e vagy sem. 
A The Forms of Capitalben az iskolázottsági szint a kulturális tőke három formájának 
egyike, mégpedig annak intézményesített formája. Máshol azonban különválasztva beszél 
az iskolai tőkéről, (pl. Bourdieu 1978a 350-378). Ilyenkor az iskolai tanulmányokkal 
megszerezhető tudást, -  pontosabban az azt igazoló papírt: az iskolai tökét -  mint a csa
ládban megszerzett kulturális tőkének egy nagy valószínűséggel -  de nem száz százalékos 
biztonsággal -  bekövetkező átváltását, igazolását tekinti, „...az iskolai cselekvés iskolai 
megtérülése (vagyis a tanulmányok sikeressége és a tanulmányi előrehaladás valószínűsé
ge -  a szerző) a család által előzőleg befektetett kulturális tőkétől függ” (Bourdieu 1978a 
279). Ezt a szemléletet elfogadva a két sajátosságot -  kulturális és iskolai tőkét -  egy
mástól különválasztva célszerű kezelni. így ugyanis lehetőség nyílik annak vizsgálatára is, 
hogy a kulturális erőforrások milyen előfeltételek mellett válthatók át iskolai tőkévé.

5 Az adatbázis leírását lásd a Függelékben.

6 Az idevágó eredményekről áttekintést ad Andorka-Kulcsár 1982.

7 A tapasztalatok egyértelműen azt jelzik, hogy a család társadalomban elfoglalt pozíciója 
nem vizsgálható az anya szerepének figyelembevétele nélkül -  annál is inkább, mivel az 
iskolázottság szerinti homogámia korántsem általános. (A mintába került kérdezettek 
59,5%-ánál volt a szülők iskolai végzettsége azonos. 31,7%-nál az apa, 8,9%-nál pedig az 
anya iskolai végzettsége volt magasabb.) Különösképpen meghatározó az anya befolyása a 
család kulturális klímájának kialakításában. Azt pedig, hogy ő milyen módon, milyen érté
kek és preferenciák alapján alakítja ezt a klímát, leginkább a kulturális beállítottságát el
sődlegesen befolyásoló társadalmi jellemzője, az iskolai végzettsége határozza meg. A 
gyermekek mobilitási esélyeire igen nagy hatást képes gyakorolni az anya, a továbbtanu
lással kapcsolatos elképzelések, aspirációk alakítása révén is (lásd erről pl. Róbert 1986).

8 A könnyebb értelmezhetőség kedvéért ezeknek az egyenletrendszereknek csak azt a részét 
közlöm, amelyek a kulturális tőke meghatározottságát írják le.
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9 Erre az elkülönítésre is azért került eredetileg sor, hogy a státuszreprodukciós modellekből 
nyert eredmények a kulturális töke vezérelte társadalmi mobilitás modelljeinél felhasznál
hatók legyenek.

10 A módosító eljárást lásd a Függelékben.

11 Azokban a modellekben ugyanis egymástól jól elkülönülő társadalmi csoportokat kellett 
megkülönböztetnem, és ez folytonos változóval (például valamelyik foglalkozási presztízs- 
rangsorral) mért társadalmi hovatartozás esetén nem lett volna megvalósítható.

12 A kulturális tőke főkomponensébe bevont ismérvek felsorolását, alapmegoszlásaikat, va
lamint a fokomponensbe való bevonásuk módjának leírását lásd a Függelékben.

13 A kulturális tőke mérését egy kutató szeminárium során Schumann Róberttel közösen 
végeztük.

14 Az életkori hatás vizsgálatára a modell kohorszonkénti elemzésénél még vissza fogunk 
térni.

15 A magasabb mérési szintű változókkal képzett modellek szerint az anya iskolai végzettsé
ge is gyakorol direkt hatást a gyerek iskola végzettségére.

16 Ez a törekvés persze csak részlegesen valósulhatott meg, mivel az egy-egy kohorsz által 
felölelt mintegy 15-20 év alatt is mentek végbe (nem is jelentéktelen) változások a kultu
rális fogyasztás szintjében.

17 A nők társadalmi és iskolai hátrányának csökkenése egyébként maga is modernizációs 
hatás. Lásd fent.

18 Az anya és az apa iskolai végzettsége közötti korrelációs kapcsolat erőssége a legidősebb 
korcsoportban 0,54; a középsőben 0,58; a legfiatalabban pedig már 0,68.

19 Nagyjából erre az időszakra teszi a kulturális reprodukció felerősödését Róbert Péter ku
tatása is (Róbert 1991a).

20 Ez a visszaesés a folytonos változókkal képzett modellekben nem következik be, az a mo
dell az apa foglalkozási presztízsének hatását az első két kohorsz életében jelentéktelen
nek mutatja. Az eltérés érdemi magyarázatához további vizsgálatok szükségesek.

21 A folytonos státusz-mutatókkal előállított modellek ezen a ponton is eltérnek az itt bemu
tatottól. Azokon ugyanis a kérdezett foglalkozási presztízsének R2 értékei az időben előre
haladva lassan, de folyamatosan csökkennek.

22 A hagyományos nemi szerepek különbségei, az anyának a kultúra átörökítésében játszott 
szerepe és az anyagyerek viszony nem-specifikus jellege mind azt sejtetik, hogy a külön
böző nemű gyerekek szocializációjában a kulturális tevékenységek eltérő szerepet töltenek 
be.

23 „Tisztán kulturális reprodukciós modellek” alatt értve az olyan kulturális tőke változóval 
képzett modelleket, amely változóknak az iskolai végzettség nem része.

24 Az állítást alátámasztó adatokat lásd Blaskó 1997.

25 Az állítást alátámasztó adatokat lásd Blaskó 1997.

26 A Kulcsár Rózsa féle presztízs-változókkal képzett modellek azt mutatják, hogy nem csu
pán a kulturális tőke hatásának magasabb szintje az, ami a nők által megszerzett társadal
mi státuszt a férfiakénál erősebben származás-függővé alakítja, hanem hozzájárul ehhez az 
anya iskolai végzettségének -  csak a gyengébbik nem tagjainál jelen lévő -  pozitív direkt 
hatása is.
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MŰHELY

Gyukits György- Szántó Zoltán

PRIVATIZÁCIÓ ÉS TÁRSADALMI TŐKE. 
GAZDASÁGI FOLYAMATOK TÁRSADALMI 
BEÁGYAZOTTSÁGA EGY KÓRHÁZI OSZTÁLY 
PRIVATIZÁCIÓS KÍSÉRLETEINEK PÉLDÁJÁN*

A modern gazdaságszociológia főárama (Granovetter 1985; 1992; 1994) szerint a 
gazdasági folyamatokat alapvetően és többféleképpen befolyásolják azok a társa
dalmi kapcsolathálók, amelyekbe ágyazottan zajlanak: a gazdaság társadalmi be
ágyazottságának fogalma termékeny kiindulópontot kínál gazdaságszociológiai 
elemzések számára. Tanulmányunk alapvető célja, hogy felvázoljuk a gazdaság 
társadalmi beágyazottságának lehetséges értelmezési keretét, majd ebben a keretben 
bemutassunk egy konkrét egészségügyi privatizációs kísérletet, hangsúlyozva a 
személyes kapcsolathálók erőforrásként történő hasznosítását a folyamatok alakulá
sában.

Gazdasági folyamatok és társadalmi kapcsolathálók1

A gazdaság társadalmi beágyazottságának modern gazdaságszociológiai közelítés- 
módját a következő alapelvek révén összegezzük:

1. A gazdasági jelenségek (cselekvések és intézmények) társadalmi kapcsolat- 
hálókba ágyazódnak. Társadalmi kapcsolathálókon meghatározott típusú hálózati 
pontok (pl. személyek, csoportok, szervezeti egységek, szervezetek, régiók, ipar
ágak, nemzetgazdaságok) közti meghatározott típusú kapcsolatok (pl. rokonszenv- 
ellenszenv, barátság, rokonság, ismeretség, kommunikáció, hatalom-uralom, keres
kedelem, adásvétel, egyéb gazdasági tranzakciók) mintázatait értjük.

A gazdasági intézmények formális (rögzített) viszonyai nem tükrözik az intéz
mény működését alakító valamennyi kapcsolathálót. Az intézmények „rejtett” (in
formális, spontán módon kialakuló) hálózatainak feltárásával közelebb juthatunk az 
intézmények belső szerkezetének és működési mechanizmusainak megértéséhez.

*A tanulmány hátteréül szolgáló kutatást az MKM és az OTKA támogatta. (MKM K+F 
287/1996: A privatizáció elmélete és gyakorlata; OTKA F 18134: Az orvosi professzió al
ternatívái.) Az interjúk elkészítésében és összegzésében részt vett Farkas Edit (ME BTI 
Szociológia Tanszék) egyetemi hallgató.
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H álózati megközelítésben tehát az intézmények struktúráját az intézményen belüli 
többszörös -  formálisan rögzített és spontán módon kialakuló -  kapcsolathálók 
terminusaiban elemezzük.

2. A gazdasági szereplők cselekvéseit a társadalmi kapcsolatok hálózataiban 
elfoglalt pozíciójuk terminusaiban értelmezhetjük. A társadalmi kapcsolatháló
elemzés gazdaságszociológiai szempontból fontosnak tűnő alapfogalmai: a kohézió, 
az ekvivalencia, a presztízs, a kiterjedés (range) és a közvetítés (brokerage). Ezek 
segítségével egyrészt pontosan leírható a cselekvők hálózati pozíciója, másrészt 
megmagyarázható a hálózati pozíció hatása az egyéni cselekvésre és az intézmény 
működésére. A kohézió és az ekvivalencia fogalmaival a cselekvőket csoportosít
hatjuk. A kohézió alapján létesülő csoportokra (klikkekre) az jellemző, hogy tagjaik 
között erős, sűrű és kölcsönös kapcsolatok alakulnak ki, a strukturálisan ekvivalens 
cselekvőkből álló csoportok tagjait hasonló kapcsolatok fűzik a szervezet többi tag
jához. Az efféle cselekvők -  sajátos értelemben: strukturálisan azonos helyzetű sze
replők összességeként -  akkor is csoportot alkotnak, ha nincsenek közvetlen kap
csolatok köztük. A kohézió és az ekvivalencia révén általában a gazdasági szerep
lők attitűdjének és viselkedésének hasonlóságát tudjuk -  legalábbis részlegesen -  
megmagyarázni. A kohéziónak köszönhető hasonlóságok mindenekelőtt a vélemé
nyeknek és cselekvési stratégiáknak erős, többrétű és szocializáló hatású kapcsolat- 
hálókban történő megvitatására vezethetők vissza. Az ekvivalencia szülte hasonló
ságok viszont jórészt abból fakadnak, hogy az érintettek hasonló pozíciót töltenek 
be másokhoz képest, és az ilyen pozíciók nagyobb esélyt teremtenek közös véle
m ény és viselkedés kialakulására.

A  presztízs, a kiterjedés és a közvetítés fogalmaival azt mutathatjuk be, hogy 
adott cselekvő milyen mértékben ju t relatív előnyökhöz betöltött hálózati pozíciója 
folytán, hogyan hasznosíthatja erőforrásként (tőkeként) társadalmi kapcsolathálóját. 
Adott cselekvő presztízse annál nagyobb, minél több kapcsolata van. A cselekvők 
presztízsüket saját céljaik elérésére használhatják, sajátos társadalmi tőkeként ki
aknázva kapcsolataikat. A kiterjedés legegyszerűbb mutatója a kapcsolatok száma: 
m inél több kapcsolata van egy adott cselekvőnek, annál több társadalmi erőforrás
hoz (pl. információhoz, tanácshoz, segítséghez) tud hozzájutni, illetve annál na
gyobb az esélye, hogy társadalm i tőkéjét másfajta tőkére (pl. anyagi vagy emberi 
tőkére) képes váltani. A közvetítés fogalma a következő alapelven nyugszik: adott 
cselekvő annál jobban tudja saját érdekeit követni, m inél inkább olyan szereplőkhöz 
fűződnek kapcsolatai, akik nincsenek kapcsolatban egymással, akik között ún. 
„strukturális lyukak” vannak. Ezeket a szereplőket például kijátszhatja egymás el
len az oszd meg és uralkodj stratégia révén, hasznot húzhat konfliktusukból a ne
vető harmadik szerepében,2 vagy -  sajátos értelemben vett vállalkozói tevékenysé
get folytatva -  közvetítőként kapcsolatot teremthet köztük, s élvezheti az ebből fa
kadó előnyöket.3

3. A kapcsolathálók kijelölik (korlátozzák vagy tágítják) a cselekvési lehetőségek 
halmazát, ugyanakkor a cselekvők folyamatosan alakítják kapcsolathálóikat. A 
hálózatok folyamatosan -  az érintettek cselekvéseinek szándékolt vagy nem szán
dékolt következményeként -  társadalmilag formálódnak, újratermelődnek és vál
toznak. A hálózati modellek szereplőinek viselkedését nem determinálja mechani
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kusan a hálózatban elfoglalt pozíciójuk. A szereplők aktív, célkövető egyének, akik 
saját céljaik elérése során számolnak a kapcsolataikban rejlő lehetőségekkel és 
korlátokkal. A társadalmi kapcsolathálók egyszerre folyamatok és struktúrák: a 
hálózati cselekvők -  akiknek a cselekvési lehetőségeit részben éppen strukturális 
helyzetük szabja meg -  folyamatosan alakítják őket.

A hálózatelemzők a cselekvőket többnyire célkövető, intencionális aktoroknak 
tekintik. Arra törekszenek, hogy egyaránt elkerüljék a társadalmi cselekvés alulszo
cializált (atomisztikus) és túlszocializált (normatív) modelljeiben rejlő egyoldalúsá
gokat (Granovetter 1985), és bemutassák, hogy a cselekvőknek egyaránt vannak 
gazdasági és társadalmi motívumaik, s -  mindenekelőtt hogy cselekvéseiket 
nagyban befolyásolják a kapcsolathálók, amelyekbe ágyazódnak.

A hálózati szereplők társadalmi kapcsolataikat többféleképpen hasznosíthatják 
erőforrásként. Ennek alapján a társadalmi tőke konkrét megjelenési formái közé 
(Coleman 1994 [1990]) kötelezettségek és elvárások, információs potenciál, bizo
nyos normák és hatékony szankciók, hatalmi viszonyok, valamint (kisajátítható és 
szándékosan létrehozott) társadalmi szervezetek tartoznak.

A privatizáció társadalmi beágyazottsága egy kórházi osztály 
privatizációs kísérleteinek példáján

Az alábbi esettanulmányban azt kívánjuk bemutatni, hogy a kilencvenes évek dere
kán egy kórházi osztály privatizációs kísérletei során az eset kulcsfigurái hogyan 
használják fel személyes kapcsolataikat (én-hálózatukat) saját céljaik eléréséhez. A 
kórházi osztály magánklinikává alakításának folyamatát a szereplők „privatizáció
nak” nevezik. A továbbiakban mi is átvesszük ezt a fogalmat, noha kétségesnek 
tűnik, hogy a vizsgált esetben ténylegesen a szó szigorú értelmében vett privatizáci
óról van-e szó. Kétségeiknek adnak hangot maguk a szereplők is, amikor néha 
„félprivatizációnak” nevezik a folyamatot.

Az egészségügyi rendszer néhány sajátossága

A privatizációs kísérletek bemutatása előtt szükségesnek tartjuk, hogy ismertessük 
a magyar egészségügy működésének némely -  gondolatmenetünk szempontjából 
fontos -  sajátosságát, a könnyebb érthetőség kedvéért némileg leegyszerűsített for
mában.4

Magyarországon a helyi önkormányzat a felelős a területén élő lakosság egész- 
OOOOOOségügyi ellátásáért. Az egészségügyi intézmények a helyi önkormányzat 
tulajdonában vannak, az esettanulmányunkban szereplő kórház is a megyei önkor
mányzat tulajdonát képezi. Az egészségügyi intézmények fenntartásával és fejlesz
tésével kapcsolatos kiadásokat az önkormányzat fedezi, de a gyógyítás költségeit 
már az Országos Egészségügyi Pénztár (OEP) finanszírozza. Például egy vakbél
műtét elvégzéséért előre meghatározott összeget fizet az OEP a kórháznak. Fontos 
hangsúlyozni, hogy az OEP a kórháznak és nem a műtétet elvégző kórházi osztály
nak fizet. így gyakori eset, hogy a kórháznak egyszerre vannak nyereséges és vesz
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teséges osztályai. Az tehát, hogy egy kórházi osztály nyereséges vagy veszteséges 
lesz-e, nem csupán az ott dolgozók munkájától függ, hanem egyéb tényezőktől is. 
Például attól, hogy az egyes orvosi szakterületek (mint szemészet vagy fül-orr- 
gégészet) gyógyító tevékenységei mennyire vannak megfizetve. Könnyen előfordul
hat, hogy a ful-orr-gégészet alulfinanszírozott a szemészethez képest, és ennélfogva 
hiába dolgoznak hozzávetőleg ugyanannyit a két osztályon, az előbbi veszteséges, 
az utóbbi nyereséges lesz. Az OEP által fizetett összeg ugyanakkor független attól, 
hogy a  beteg hány napot tölt a kórházban: az az osztály tehát, amelyik hamarabb 
haza tudja küldeni betegeit, jobban jár. Képzeljük el, hogy van két sebészeti osztály. 
Az egyik hagyományosan gyógyít, ahol az átlagos ápolási idő tíz nap, a másik, 
csúcstechnika alkalmazásával, úgynevezett egynapos sebészet szerint. Itt az ápolási 
idő két nap. Az egynapos sebészetet folytató osztály minden betegnél nyolc ápolási 
nap költségét takaríthatja meg, ám a legnagyobb előnye mégis az, hogy azonos idő 
alatt sokkal több beteget képes ellátni. A kedvezőbb finanszírozás érdekében azon
ban  előbb a csúcstechnikát kell megvásárolni, de az ilyen drága eszközvásárlás nem 
a kórházi osztály vezetésének, hanem a tulajdonosi funkciót ellátó önkormányzat
nak  a kompetenciájába tartozik. Ez tehát azt jelenti, hogy az egyes kórházi osztá
lyok versenyképességét az önkormányzat a fejlesztések révén döntően tudja befolyá
solni. Az önkormányzat egészségpolitikájában -  többek között beruházási döntései
ben -  a különböző érdekcsoportok érvényesíthetik törekvéseiket, így végső soron 
ezek a csoportok befolyásolhatják az egyes kórházi egységek versenyképességét.

Az önkormányzatok és az OEP mellett a Népjóléti Minisztérium a harmadik -  a 
későbbiek során fontossá váló -  szereplő. A minisztérium az egészségpolitikai kon
cepciók kidolgozása révén elsősorban szabályozó funkciót lát el az egészségügyi 
rendszeren belül. Végül a tisztiorvosi szolgálatot kell megemlítenünk, amely a 
szakm ai és közegészségügyi felügyeletet gyakorolja a kórházak felett.

Az első privatizációs kísérlet

A  privatizációt kezdeményező professzor nemzetközileg elismert szakember. Hír
nevét azzal szerezte, hogy új szemészeti eljárást dolgozott ki. A professzor nemzet
közi hírneve, nemzetközi kapcsolatai és kiemelkedő presztízse, ami elsősorban a 
világ számos részéről származó kapcsolatok sokaságát jelenti, még a privatizációs 
kezdeményezések előtt lehetővé tették, hogy kórházi osztálya számára minden esz
közt és berendezést megszerezzen, ami az új műtéti eljáráshoz szükséges: így osz
tálya a világon az elsők között alkalmazhatott új mikrosebészeti eljárást:

„Ez a készülék kezdetben hihetetlen ellenállásba ütközött, és amikor a műlencse 
implantáció kezdett bejönni, akkor ezt a módszert tőlem egy osztrák kolléga át
vette, az átadta egy németnek, a német elvitte Amerikába, és két év múlva en
gem  meghívtak Amerikába, és ott ünnepeltek. Az egész világ átvette. Ott vol
tam  a legnagyobb műlencse-implantációs műhelyekben. Mi itt elkezdtük a vi
lágszínvonalon a legelsők között -  hamarabb, mint Ausztriában, Németország
gal körülbelül egyidőben -  azoknak a modem mikrosebészeti hályogműtéteknek 
a végzését, az ún. cataracta sebészetet, ami kifinomodott, kicsúcsosodott, és ma
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m ár az egész világon végre elfogadják. Engem ezért annak idején fegyelmi elé 
kívántak állítani. El tudtam intézni a későbbiek során, hogy behozzák ezt a 
szemlencsét Magyarországra, hogy megkaphassa mindenki. Megkerestek en
gem külföldi cégek, akik a lencsét hozták Magyarországra, és én abban a privi
legizált helyzetben voltam, hogy ha valamely műszerről egy külföldi kongresz- 
szuson azt mondtam, hogy én azt használom, akkor ez a cégnek horribilis pén
zeket hozott. Nekem abban a szegény világban semmi gondom nem volt, mert 
mindent megkaptam. A legújabb műszereket hozták, azokat mind kipróbáltam, 
az mind itt maradt, és így tudtunk fejlődni.”

Az új műtéti eljárás révén robbanásszerűen megnőtt a betegforgalom: amikor a 
professzor átvette az osztályt, évente 250 műtétet végeztek, az új mikrosebészeti 
eljárás bevezetése után pedig 3400-at, változatlan orvosi és ápolói létszám mellett. 
A betegforgalom több mint tizenháromszoros növekedése egyrészt az eljárás hiány
pótló jellegével, tehát a betegek részéről tömeges ellátási igénnyel magyarázható, 
másrészt azzal, hogy a már említett egynapos sebészeti eljárás nagyon lerövidíti a 
betegek kórházban töltendő idejét, ami lehetővé teszi azonos kórházi férőhely mel
lett is a betegforgalom megsokszorozását.

A kórházi osztályon ennek következtében óriási lett a tolongás, a betegeket, il
letve hozzátartozóikat sokszor m ár le sem tudták ültetni a váróban, és a kórtermek 
is túlzsúfoltakká váltak. Egyszóval: az ellátottak körének bővülése m iatt kicsi lett 
az osztály. A professzor az osztályon kialakult állapotot használta fel érvként a pri
vatizáció kezdeményezésére.

A privatizációs elképzelés: A betegforgalom növekedése miatt m ár nem  biztosít
ható a kulturált orvosi ellátás, ezért a szemészeti osztály Buda egyik elit részén 180 
milliós banki hitelből megvásárolandó különálló épületbe költözne. M agát az épü
letet a professzor és munkatársai által létesített kft vásárolná meg. Pest megyében 
nincs megoldva a vesedializálás, ezért a szabaddá váló kórházi épületrészben 
vesedializáló osztályt létesíthetnének, ennélfogva az önkormányzatnak nem kellene 
a vesedializáló számára új épületről gondoskodnia. Az önkormányzat a magánkéz
be kerülő szemklinikának 26 milliót fizetne évente a szemészeti osztály után fel
szabaduló épületrészért és a szemészeti ellátás fenntartási költségeiért. A gyógyítá
sért az OEP-től befolyt összeg viszont a kórházat illetné meg, ami a kft becslései 
alapján évi 60 milliót tenne ki. A kft számításai szerint az évi 26 millió, amit az 
önkormányzattól kapnának, nem  lenne elég a fenntartási költségekre és a hitel tör
lesztésére, ezért egyéb bevételekre is gondolni kell. A klinika betegforgalmának 30 
százalékos tervezett bővülése nyomán luxusellátást biztosítanának „fizetővendégek” 
számára. A magyar fizetőbetegeknek csak a különleges szolgáltatásokért (pl. egy
ágyas szoba, színes televízió, magasabb színvonalú étkezés) kellene fizetniük, orvo
si ellátásukat továbbra is az OEP finanszírozná. A szolgáltatás világviszonylatban 
is magas szinvonala és az olcsó hazai árak miatt a klinikán külföldi betegek ellátá
sát is tervezték. Elsősorban amerikai betegekre gondoltak, mivel az amerikai egész
ségügyi ellátás piaci típusú, és ezért lehetőség kínálkozna amerikai magánbiztosí
tókkal szerződést kötni. Számításaik alapján egy átlagos amerikai biztosítónak 
Amerikában 3500 dollárba kerül egy szemműtét, ugyanez a magánklinikán 1000-be



plusz a repülőjegybe (500 dollár), tehát összesen 1500 dollárba kerülne, ami így is 
2000-rel olcsóbb az am erikai ellátásnál.

A klinika alagsorában úszómedencét és szaunát építettek, amelyet a kórház reu
matológia osztályának szerettek volna bérbe adni. Ez azonban csak lehetőség 
szintjén merült fel, ezért a bérleti díj összegéről nem tárgyaltak. Ha e privatizációs 
elképzelés kiadási és bevételi oldalát összegezzük, akkor a kft számára nagy előny, 
hogy az önkormányzat tervezett költségtérítése révén a szemészeti klinika építési és 
fenntartási költségeinek nagyobbik részét fedezni lehet. De hol a profit? A profesz- 
szor csak a külföldi betegekre számítva a sok bizonytalansági tényező miatt -  ame
lyek részletezésétől most eltekintünk -  nem merné a vállalkozást elindítani, a hazai 
betegek után járó OEP-finanszírozást pedig a kórház kapja. Egy fontos dologról 
azonban nem esett ez idáig szó, mégpedig a hálapénzről. Pedig a vállalkozás terve
zett profitjának legjelentősebb része a hazai betegektől kapott paraszolvencia. Ha 
betegenként átlagosan 5000 Ft hálapénz számolunk, és 3400 fő az éves betegfor
galom, akkor ez 17 000 000 forint éves tiszta bevételt jelentene.

A privatizációs folyam at fázisai. Első lépésben a kft alakult meg, amelynek -  az 
előzetes elképzeléseknek megfelelően -  a professzor és beosztottjai voltak a tulaj
donosai. Ezután úgy tervezték, hogy megvásárolják a magánklinika épületét és a 
gyógyításhoz szükséges berendezéseket. De hogyan lehet előteremteni a szükséges 
180 millió forintot?

„M iután eljutottunk ehhez a szinthez, és már csináltunk itt évi 2000 lencsebe
ültetést, valamit tennünk kellett. Erre a privatizáció jutott az eszünkbe. A kül
földi cégek azt mondták, hogy miért nem csináljuk meg? Magyarországon meg
van  rá a lehetőség. De nekem nincs tőkém, nem tudok elindulni. Azt mondták, 
hogy az is jelent valam it? Hát ha az én nevemmel bárhol kérek kölcsönt, meg 
fogom kapni. így a külföldi kapcsolataim révén a CIB-től kaptunk 2 millió dol
lárt, 3,4 százalékos kam attal, 15 évi futamidőre, 2 év moratóriummal. Hát ilyen 
kölcsön a világon nincs. De akkor valahogy olyan pillanat volt, olyan nemzet
közi szimpátia nyilvánult meg, segítőkészség a magyarok iránt, hogy nekem ek
kor ezt megadták. És akkor megvásároltuk ezt a területet.”
(professzor)

Az interjúrészletből egyértelműen kiderül, hogy a professzornak nem pusztán a 
szakmai kapcsolathálója volt jelentős, de a bankszférában is voltak összeköttetései. 
Ez egyrészt a professzor társadalm i kapcsolathálójának -  formai szempontból vett -  
magas fokú kiterjedtségére utal, másrészt a különböző (egészségügyi és pénzügyi) 
szférák közti közvetítésként értelmezhető. A társadalmi kapcsolatokat tehát sikerült 
erőforrásként hasznosítani a kellő pillanatban: nem pusztán maga a kölcsön, ha
nem  a rendkívül kedvező feltételrendszer is olyan előny, amely -  legalábbis részben 
-  a professzor társadalmi tőkéjének hozama.

Az egészségügyön belüli kapcsolatháló feltérképezéséhez vegyük sorra azokat a 
személyeket, akikre a professzor privatizációs elképzelései megvalósítása során 
elsősorban számított:

-  a népjóléti miniszter,
-  a megyei tiszti főorvos,
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-  a kórházigazgató,
-  a kórház gazdasági igazgatója.
A felsorolásból kitűnik, hogy a professzor egyrészt az ügy szempontjából kulcs- 

fontosságúnak tűnő szereplők megnyerésére törekedett, másrészt közvetítői szerepet 
játszott az egyes szereplők között. A továbbiakban folyamatában mutatjuk be, m i
lyen célokra használja fel a kiépített kapcsolatait.

A megyei tiszti főorvost felkéri, hogy készítsen jelentést a szemészeti osztályon 
uralkodó tarthatatlan állapotról (zsúfoltság stb.), amelyen a kórház változtatni kö
teles. A tisztiorvos, illetve a tisztiorvosi hivatal állásfoglalása azért fontos, mivel 
nyomós érvként szolgál a privatizációs folyamat elindításához. A professzor igyek
szik maga mellé állítani a megyei tiszti főorvost. Miután ez sikerül, meghívja a 
kórházi főorvosi kar ülésére, amely végső soron (mint később látni fogjuk) a priva
tizáció sorsáról dönteni fog. A tiszti főorvossal kialakított kapcsolatának a súlyát 
akkor értékeljük megfelelően, ha szem előtt tartjuk, hogy a tiszti főorvos a helyi 
egészségpolitika és egészségügyi igazgatás egyik kulcsszereplője, mivel a hatályos 
jogszabályok,továbbá a közegészségügyi rendelkezések betartását felügyeli.

Az új kórházigazgató kinevezését támogatja, így jogosan várja el, hogy privati
zációs törekvéseit támogatni fogja. Itt világosan kirajzolódnak a kötelezettség-elvá
rás formájában működő társadalmi tőke elemei. A gazdasági igazgatót is sikerül 
megnyernie privatizációs törekvéseinek.

Végül vegyük szemügyre a legértékesebbnek tűnő összeköttetést. Személyesen 
ismeri a népjóléti minisztert, ugyanis a felesége a miniszter édesapjánál volt gya
kornok még egyetemista korában. A miniszter azonban első megkeresésére nem 
reagál, tehát a családi ismeretség nem tűnik eléggé hatékonynak:

„A miniszter úrnak nem volt ideje velem találkozni. Ne azért találkozzon velem 
a miniszter úr, mert az édesapjának a tanársegéde volt a feleségem 10 évig, meg 
ne azért találkozzon velem, mert az ő gyerekei a mi gyerekeinknek a köl
csönkért járókájában nőttek fel, hanem azért, mert ennek az országnak az asz
talára szakmailag olyat tettem le, amit nem tettek le szemészek az elmúlt perió
dusban.”
(professzor)

A professzor természetesen nem adja fel: befolyásosabbnak tűnő közös ismerőst 
keres, eredeti célját egy másik kapcsolatának aktivizálásával igyekszik elérni:

„És fölhívtam a püspök urat, és arra kértem, hogy legyen a segítségemre. Egy 
hét múlva kezemben volt a papír.”
(professzor)
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A püspök úr közbenjárására a miniszter levélben értesíti, hogy privatizációs elkép
zelését támogatja:

„Legelőször is a m iniszter urat kértem meg, hogy privatizálni kívánok. Ő ezt 
hirdette mindenütt, tv-ben, újságban, rádióban, és én erre kértem  tőle hozzájá
rulást, ekkor ezt a levelet küldte nekem: (professzor) »Tervei megvalósításához 
a magam részéről sok sikert kívánok... « (részlet a miniszter leveléből)”

A m iniszter a levelet a privatizációs elképzeléseket tartalmazó anyaghoz csatolta és 
az egészet elküldte a megyei népjóléti bizottságnak. A professzornak tehát -  első
sorban kiterjedt, ésszerűen alakított és több ízben közvetítői funkciót is betöltő tár
sadalmi kapcsolatainak köszönhetően -  sikerült az összes kulcspozícióban lévő 
személy támogatását megnyernie, és bizakodva nézett a megyei népjóléti bizottság 
ülése elé.

„A  népjóléti bizottság elnöke az ülésen négy óráig dicsérte ezt a tervet, azután 
elvetette azzal a felkiáltással, hogy a megyének nincs 26 millió forintja, mikor 
én tudom, hogy félmilliárdokat dobnak ki nem ilyenre, hanem sokkal rosszabb 
helyre. Ezenkívül pedig a miniszter úrnak egy pont akkor érkezett levele úgy 
hangolta át a népjólét bizottságot, hogy egyszerűen nemmel felelt erre a kérdés
re, hiába dicsérte négy órán keresztül az elnök. Azzal a felkiáltással vetették el, 
hogy nem akarják a gazdasági bizottságot olyan helyzetbe hozni. Ha olcsóbban 
m eg tudom csinálni, akkor jelentkezzem.”
(professzor)

Az anyagi források hiánya mellett más típusú érvek is elhangzottak a bizottságban 
a privatizáció ellen:

„A megye bekérte tőlem az itteni betegforgalmat. Ez úgy néz ki, hogy 1/3-a a 
betegforgalomnak pest megyei, 2/3-a azonban az ország minden részéről van. 
E rre az a felkiáltás hangzott el, hogy minek fizessen a megye nem  itt lakó bete
gekért. Az igazgató úr ott volt mellettem, és azt mondta, ha a szemész főorvos
nak nem lesz betege, a kórháznak nem lesz pénze, hiszen ezzel keresi a pénzt. 
Ezt senki meg nem értette, azt mondták, hogy nem számít.”
(professzor)

A helyzet ellentmondásosságát jól jellemzi a fenti idézet, mert egyfelől igaz, hogy 
így az önkormányzat területén kívül élő betegek ellátását is támogatnia kellene az 
önkormányzatnak, másfelől viszont az is igaz, hogy a kórháznak jelentős bevételei 
szárm aznak a magas betegforgalom révén az OEP-től (mivel az OEP finanszírozza 
az ellátást), függetlenül attól, hogy a beteg melyik önkormányzathoz tartozik. Az 
OEP-finanszírozás összege azonban egy főre vetítve lényegesen magasabb, mint az 
önkormányzat költségei, ezért a „minek fizessen a megye a nem itt lakó betegekért” 
ellenvetés nem megalapozott, sőt a kórháznak nagyon is szüksége van a megyén 
kívüli betegek szemészeti ellátására:

„így nekünk az OEP tavaly kifizetett 174 millió forintot. A kórház levonta a mi 
bérünket, a fűtést, az amortizációt, a felhasznált gyógyszert, a kötszert, mindent.
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Ami csak üzemeltetési költség, mindent levont. Maradt 84 millió tiszta haszon, 
ezzel a zseniális igazgatóval, akit én hülye, én „tettem igazgatóvá kvázi, mert 
én voltam akkor a kamara elnöke, és én támogattam. Nem hittem, hogy ekkorát 
tudok tévedni. Zárt a kórház mínusz 35 millióval. Mondjam tovább? Hát akkor 
mit csinált a többi osztály?”
(professzor)

A privatizációs elképzelés tehát megbukik a népjóléti bizottság ülésén. Figyelemre 
méltó tény, hogy a professzort támogatói magára hagyják. A miniszter látványos 
visszavonulását tartalmazó levél megérkezését valakik a döntő pillanatra időzítik. 
A levél leglényegesebb része a következő:

„Informális úton került hozzám ... professzornak a szemészeti osztály privatizá
ciójával kapcsolatos tervezete... Nagy meglepetéssel olvastam benne, hogy 
«Hozzájárulást kaptunk ... miniszter úrtól«. Ez a kijelentés ugyanis nem felel 
meg a valóságnak... Szeretném leszögezni, hogy az ügyben a ... megyei önkor
mányzat illetékesei döntenek, az én hozzájárulásom szükségtelen. Teljes m ér
tékben tiltakozom viszont az ellen, hogy a nevemmel visszaélve (a professzor) 
hamis információkat terjesszen.”
(részlet a miniszter leveléből)

A professzortól egy másik szövetségese is elpártol:

„Na most ezzel az én ügyem borzasztóan el lett fűrészelve, mivel ezen az ülésen 
sajnos nem tudott részt venni a tiszti főorvos, mert ha jelen van, akkor megvál
tozott volna a helyzet.”
(professzor)

Annak ellenére, hogy az első privatizációs kísérlet megbukik, a megyei népjóléti 
bizottság elnöke a jövőt illetően támogatásáról biztosítja a professzort:

„Erre levelet írtam a megyei önkormányzat elnökének. Azt írtam, nagyon saj
nálom, hogy engem ilyen vád ért, még jobban sajnálom azt, hogy az a népjóléti 
bizottság a megyében, amely engem tartott augusztus 20-án az orvosok közt 
egyedül alkalmasnak arra, hogy kitüntessen, és tudományos díjat adjon, elis
merje a 20 évi munkámat, amit a megyében tettem, hogy most nem védett meg 
a miniszter úrral szemben, nem mondta azt, hogy kérem, mi ezt elintézzük, ez 
tévedés, ne tessék megítélni egy levél alapján, amely ügyben meg sem kérdez
ték, hanem üljünk le, tárgyaljuk meg, és nézzük meg, hogy mi az igazság, és 
most ne döntsünk. Senki egy szót nem szólt, senki. Az elnök azt mondta: ezt a 
tervet én nagyon jónak tartom, és büszke lennék arra, ha megint ebből a megyé
ből indulna el valami orvosi vonatkozásban. Ez lenne az első lépés olyan egés
zségügyi privatizáció irányába, amely az állami egészségügy egyik meghatározó 
szektorának, a megye szemészeti ellátásának az átvállalása, és nem olyan tevé
kenység, m int a mellfelvarrás vagy a ránctalanítás...”
(tiszti főorvos)
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A m ásodik privatizációs kísérlet

A  professzor a bukás után egy másik privatizációs elképzelést dolgozott ki, amely
nek lényege, hogy nem kér évi 26 milliót az önkormányzattól a kiköltözésért és a 
fenntartási költségek fejében, de az OEP finanszírozására igényt tart, és arra, hogy 
az önkormányzat fizesse ki az amortizációt. Látható, hogy a professzor nem az ön- 
kormányzattól igényelt pénzt csökkenti, hanem merőben új elképzeléssel áll elő, 
ami azt jelezheti, hogy az első privatizációs kísérlet során nem kért sokkal többet a 
megyétől, mint ami a hitel törlesztésére és a fenntartási költségek fedezésére szük
séges.

Új privatizációs elképzelésével a professzor ismét megkeresi az önkormányzatot, 
ahol azt a választ kapja, hogy ha a kórház, illetve főorvosi kara beleegyezik, akkor 
ők is támogatják. A főorvos megkeresi a kórházigazgatót, akitől írásbeli engedélyt 
kér a  privatizációra, amit meg is kap. Ezért bizakodva néz a főorvosi kar ülése elé, 
és nem  akaija elhinni, amikor a gazdasági igazgató a főorvosi kar ülése előtt érte
síti, hogy:

„...ne jöjjön el az ülésre, mert maga ellen van minden. Az igazgató körbejárta a 
főorvosokat, hogy szavazzák le magát, mert így akarják elérni, hogy nehogy le
gyen belőle valami. És neki lett igaza. A gazdasági igazgató megsejtette, és az 
igazgató másnap kirúgta.”
(professzor)

Nézzük, mi történik az ülésen:

„M ert gyakorlatilag a kórház főorvosai úgy szavaztak, hogy ellene vannak, a 
kórház azt úgy interpretálta a megyei önkormányzathoz, hogy a kórház nem já 
rul hozzá... Másrészt ez a döntés, amit a kórházi főorvosok hoztak, szólt a főor
vos személyének is, mert igazából a tudását elfogadják, de emberileg nem na
gyon fogadják el. Vélelmezik, hogy annyit keres, amennyit akar. Az ő személye 
sem volt igazándiból biztosíték, hogy meg fogja nyerni a kórházban a csatát. 
Elkövette azt a hibát, hogy amikor azt javasolták, titkos szavazással dőljön el a 
dolog, ő ezt elfogadta. Meghagyta nekik azt a lehetőséget, hogy mindenki azt 
mondjon, amit akar, és neki ne kelljen szembesülnie a döntésével. Mert ha föl- 
állok, és azt mondom, hogy én, X.Y. ellenzem azt, hogy a szemész professzor 
ezt meg azt meg amazt csináljon, akkor megkérdezheti tőlem, hogy miért ellen
zem. És akkor lehet, hogy kiderül, én nem értem, hogy ő mit akar. De nem ez 
történt. Szóval ő adott egy tájékoztatót, ami nem is volt egészen érthető, mert 
azért ezek az orvosok nincsenek benne az üzleti menetben. És még egyszer 
mondom, a személyes varázsa pedig nem volt akkora, hogy melléálljanak.” 
(gazdasági igazgató)

Lényeges momentum, hogy a végső döntést olyan testület hozza meg, amely tulaj
donképpen nem is illetékes a privatizáció kérdésében (erre a későbbiek során még 
visszatérünk).
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Összegzés: A privatizációs kísérletek meghiúsulásának okai

A privatizáció kudarcát végső soron abban kell keresnünk, hogy a professzor rosz- 
szul mérte fel az erő- és érdekviszonyokat, társadalmi kapcsolatait nem terjesztette 
ki az intézmény alsó szintjeire. Egyrészt úgy képzelte, hogy az egészségügyi rend
szer még mindig ugyanaz a hierarchikus struktúra, mint korábban, és ezért ha a 
felső vezetők támogatását sikerül megszereznie, akkor zöld utat kap a privatizáció. 
A mai egészségügyi rendszerben azonban az önkormányzatoknak lényegesen meg
nőtt az autonómiájuk és súlyuk a döntéshozatalban. Az egészségügyi intézmények 
felett tulajdonosi funkciót gyakorolnak, és a helyi lakosság ellátásának kötelezettsé
ge is őket terheli: ha a lakosság vagy egy része ellátatlan marad, akkor ennek nem 
pusztán egészségügyi, hanem politikai vetülete is lehet.

A privatizáció tekintetében végső soron a helyi önkormányzat dönt.5 Az is igaz 
azonban, hogy a miniszter, illetve minisztériuma sokféleképpen tud nyomást gya
korolni a helyi önkormányzatra: például a célzott támogatások odaítélésével, de 
ilyen nyomásgyakorló eszköz lehet a miniszternek alárendelt tisztiorvosi szolgálat 
is, amelynek ellenőrzési jogköre van.

Az ellátási kötelezettség miatt azonban az önkormányzat kezében van egy másik 
ütőkártya is a minisztériummal, illetve a miniszterrel szemben: ugyanis a miniszter 
szintén nem meri vállalni annak kockázatát, hogy a lakosság egy részének ellátása 
veszélybe kerüljön, ha a magánklinika esetleg csődbe jut, amikor éppen hogy csak 
elkezdték az egészségügy privatizációját. Tehát a professzor nem számolt az ön- 
kormányzat tényleges súlyával a döntéshozatali folyamat során, és ezért nem is 
keresett kapcsolatokat ezen a szinten. Társadalmi tőkéjét ebbe az irányba nem ter
jesztette ki:

„A professzor nem igazán jól készítette ezt elő. Ő magas szinten minden papírt 
összeszedett, minden pártfogót megtalált magának, viszont az alsóbb szinteken, 
mármint megye, kórház, nem volt igazán jól előkészítve a dolog. Ugyanis meg
engedhette magának az OEP, a megyei önkormányzat és a kórház, hogy ilyen 
pingponglabda módszerrel pöckölgessék a professzort. Azt mondta a megyei 
önkormányzat, hogy akkor hajlandó azt a papírt kiadni, amely szerint ellátási 
kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy a professzor magánklinikájába fognak 
menni az emberek, hogyha a kórház azt mondja, ez így jó. Az OEP meg azt 
mondta, hogy akkor köt a proffal szerződést, ha a megyei önkormányzat ezt jó 
váhagyja. Javasoltam neki, hogy lobbizni kell. Megadom neki a képviselők név
sorát, és menjen el, beszélje meg velük, mert ott nagyon sok a vállalkozó, aki ért 
azon a nyelven, amin a professzor. Nem hitte el, hogy neki ez így jó  lesz. Ha ő a 
megyei önkormányzattól lefelé jobban előkészíti, akkor nyert ügye van.” 
(gazdasági igazgató)

Ugyanez érvényes az alsóbb kórházi szinten is:

„Az én megítélésem szerint a profnak valószínűleg meg kellett volna győznie a 
kórház főorvosait arról, hogy ez nekik nem lesz hátrány. Szerintem ez a kórház



javát is szolgálta volna, mert azért egy területet jelentett volna a kórháznak 
(voltak ott szűk keresztmetszetű osztályok).”
(gazdasági igazgató)

M ost téljünk vissza arra a kérdésre, hogy a privatizáció sorsát megpecsételő döntést 
végső soron nem a kérdésben illetékes önkormányzat, hanem a kórházi főorvosok 
hozták meg:

„A főorvos túlbecsülte a miniszteri támogatást. Az igazgató új volt, mindentől 
félt. És azóta m ár nem  is igazgató. Mindentől félt, ami egyáltalán őt döntés- 
kényszerbe hozza, máropedig ez kemény döntéskényszer. A professzor nagyon 
támogatta ezt az igazgatót, hogy ő legyen az igazgató. És a professzor bizton 
számított arra, hogy abban az esetben ő támogatta, most pedig támogassa őt az 
igazgató. De ez nem  így történt. És az igazgató nem is igazán korrekt módon 
csinálta a dolgot, hanem  a professzor ellenségeivel megszerveztette ezt a pucs- 
csot a kórházban. E lm ent a népjóléti bizottság elnökéhez, aki szintén fül-orr- 
gégész volt, és megszerveztette vele azt, hogy az egészet söpöijék le. Ezért 
mondom, hogy a professzor azt mulasztotta el, am it ez az igazgató megcsinált. 
Tehát jól előkészítette a főorvosok számára szimpatikus döntést. Azt már senki 
nem  meri megcsinálni sem a minisztériumban, sem az OEP-nél, hogy minden 
ilyen döntés ellenére szerződést köt a professzorral. Ellátási kötelezettsége a 
megyei önkormányzatnak van, illetve a kórháznak, és ha ez nincs jól megszer
vezve, akkor végzetes problémák jöhetnek, amit senki nem mer vállalni.” 
(gazdasági igazgató)

A főorvosi kar tagjai úgy ítélik meg, hogy a nyílt konfrontáció a miniszterrel túl 
sokba kerülhet a megyei önkormányzatnak, ezért nem  lehetnek biztosak abban, 
hogy maguk mellé tudják-e állítani az önkormányzatot a döntő pillanatban. Ezt 
elkerülendő az orvoscsoport tagjai felveszik a kapcsolatot egy olyan képviselővel, 
aki a miniszterrel azonos pártban van:

„Nem tudom a (képviselő) honnan szerezte az információkat, de elképzelhetet
len, hogy ne ... kórház főorvosi karának egyes tagjaitól származzanak. ... A 
kórházból valakik megkeresték a ... párt eléggé ismert képviselőjét, ő írt egy le
velet a miniszter úrnak, hogy tudja-e a miniszter úr, hogy a professzor tönkre 
akarja tenni a ... kórházat. A miniszter meg sem kérdezett engem, és persze a 
képviselő sem, m ert ezt diktálták neki azok az itteni volt kommunisták.” 
(professzor)

A képviselő hatására a m iniszter megvonja bizalmát és támogatását a professzortól, 
és ettől kezdve a történet m ár könnyen érthető. A miniszter és az önkormányzat 
szám ára a legjobb megoldás, ha nem ők utasítják el a tervezetet, hanem ezt rábíz
zák a kórház főorvosi karára. Ez azzal magyarázható, hogy a miniszter, illetve az 
önkormányzat az egészségpolitikájuk tekintetében elvileg privatizációpártiak, és 
így kerülhetik el legkönnyebben, hogy az egészségpolitikájuk elvei és gyakorlata 
közötti különbségek m iatt bárki felelősségre vonhassa őket. Ezért kerülhet a főorvo
si kar döntési helyzetbe, noha nem is illetékes.

94________________________________________________ Gvukits Gvörgy-Szántó Zoltán
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Kérdéses még, hogy miért akadályozták meg a professzor privatizációs terveit a 
kórház főorvosai. A professzor egyrészt a kollégák meg nem értésében, illetve 
irigységében keresi a magyarázatot:

„Amikor a miniszter úr bejelentette, hogy a privatizáció elindul minden szinten 
az egészségügyben -  ezt így mondta: minden szinten az egészségügyben - ,  ak
kor én láttam, hogy micsoda perspektívák nyílnak meg azok előtt akik nem zet
közi szinten tudnának lépni. A magyar orvoskollégák képtelenek voltak ezt át
látni, vagy ha igen, akkor mérhetetlen irigységtől vezéreltetve gátoltak meg 
mindent.”

Feltételezhető, hogy személyes motívumok, mint például az irigység is szerepet 
játszottak a döntésben, hiszen a professzor szakmai tekintetben rendkívül sikeres 
volt, és a privatizáció révén arról lett volna szó, hogy anyagi szempontból is lekörö
zi kollégáit.

Azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül a privatizáció kudarcának elemzése 
során a kórház, illetve az önkormányzat érdekeit sem. A kórház, illetve a kórházi 
osztályok ugyanis nem érdekeltek abban, hogy a szemészeti osztály az osztály orvo
sainak tulajdonát képező, a kórháztól különálló épületbe költözzön, mert félő, hogy 
a magántulajdonú ellátóegység a közeli jövőben kezdeményezi az OEP-nél, hogy az 
ne az önkormányzaton keresztül, hanem közvetlenül finanszírozza az ott folyó gyó
gyító tevékenységet. Ezt a vélelmet támasztja alá, hogy a második privatizációs 
kezdeményezés m ár lényegében erről szólt. Ennek egyenes következménye lenne, 
hogy a kórház a szemészeti osztály privatizációja miatt jelentős bevételtől esne el, 
és az amúgy is veszteséges helyzetben még inkább eladósodna. A területi önkor
mányzat és a kórház érdekei e tekintetben azonosak, mivel a kórház a tulajdonát 
képezi, de feltételezhető, hogy az önkormányzat attól is tart, hogy a szemészeti 
osztály privatizációja veszélybe sodorhatja a lakosság szemészeti szakellátását. Pél
dául a rendelő tönkremegy, és eladják az épületét, ahol az új tulajdonos m ár más 
típusú tevékenységet akar folytatni. Az önkormányzat pedig kénytelen lesz az ellá
tási kötelezettségei miatt új kórházi egységet építeni.

A főorvosok számára sem közömbös, hogy az OEP legjobban finanszírozott kór
házi osztályának bevételeivel m ár nem gazdagítja a kórház költségvetését, különös 
tekintettel arra, hogy a kórház összességében veszteséges.

A professzor még egy érvet említ a kudarc okaként:

„Amikor meghallották, hogy mi még ezt is tervezzük (külföldi betegek gyógyí
tása), akkor valaki kitalálta, hogy állami fizetéses munkaidőben fog majd ma- 
szekolni.”

E mögött az érv mögött is elsősorban személyes motívumokat kell keresnünk, h i
szen a hálapénzrendszer is hasonlóan működik: értve ezen, hogy állami fizetéses 
munkaidőben maszekok A kritika azonban rámutat arra az általánosabb jelenségre 
is, hogy az egészségügy területén a privatizációnak nevezett folyamatok kapcsán 
semmi biztosíték sincs arra, hogy az ágazatban tapasztalható kaotikus viszonyok
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automatikusan felszámolódnának a magántulajdon megjelenésével, mivel az állami 
és magántulajdon nem  válik el (az önkormányzat fizeti a fenntartási költségeket, 
illetve az amortizációt), ugyanígy összemosódik az állami és a magánfinanszírozás, 
és az annyit kárhoztatott hálapénz is beépül az új ellátási rendszerbe.

Az esettanulmányból reményeink szerint láthatóvá vált, hogy egy kórházi osztály 
privatizációja társadalmilag nem légüres térben zajlik. Elsősorban azt kívántuk 
bemutatni, hogy a privatizációt kezdeményező professzor és a privatizációt ellenző 
orvoscsoport egyaránt társadalm i kapcsolathálója révén akarta céljait elérni. A tör
ténetből az is kiderül, hogy azok a szereplők tudták érdekeiket sikeresen érvényesí
teni, akik társadalmi tőkéjük elemeit az elérendő célnak megfelelően tudták alakí
tani és felhasználni. Az egészségügyi rendszer perspektívájából a társadalmi kap
csolathálók értékét elsősorban az szabja meg, hogy mekkora az egyes szereplők 
(OEP, önkormányzat, minisztérium stb.) mérlegelési jogköre, mennyire függ a pri
vatizáció különböző testületek, befolyásos személyek döntéseitől, állásfoglalásától, 
mennyire kell a privatizáció során bizonyos jogszabályoknak és szakmai standar
doknak megfelelni. Ha a jellemző döntési forma az eseti elbírálás, akkor az éssze
rűen kialakított és kiaknázott társadalmi kapcsolathálók értéke igen nagy lehet, 
mivel az érintettek ezek révén alapvetően befolyásolhatják a döntések kimenetelét.

Jegyzetek

1 Az összegzésben a következő munkákra támaszkodtunk: Búrt 1992, Nohria 1992, 
Granovetter 1992.

2 A privatizáció személyközi előfeltételeit ilyen szellemben elemzi: Fogarassy-Szántó (1996)
esettanulmánya.

3 Esettanulmányunkban elsősorban a presztízs, a kiterjedtség és a közvetítés fogalmaira tá
maszkodunk, mivel felfogásunkban ezek tartoznak közvetlenül a társadalmi tőke koncep
ciójához.

4 Célunk nem az, hogy leírjuk az egészségügyi rendszer működését, hanem az, hogy az 
egészségügy területén kevésbé járatos olvasók számára érthetőbbé tegyük a privatizációs 
kísérletek egyes lépéseit.

5 Az önkormányzatéhoz hasonlóan az OEP-nek is van döntési jogköre: a finanszírozásról 
dönt. Idáig azonban a privatizációs kísérlet nem jutott el, ezért ezzel a kérdéssel nem fog
lalkoztunk.
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Kovács Katalin
Bihari Zsuzsanna és Váradi Mónika közreműködésével

AGRÁRGAZDASÁGI SZEREPLŐK 
AZ ÁTMENET ÉVEIBEN

Háromfős kutatócsoportunk1 1991, azaz a mezőgazdaság átalakulásának felgyor
sulása óta kutatja a változást vezérlő erőket szövetkezetekben, kft-kben, egyéni 
gazdálkodóknál (lásd Bihari et al. 1993; 1996; Kovács 1992; Kovács-Váradi 1995. 
Pest és Baranya megyei terepeken dolgozva2 az volt a benyomásunk, hogy vannak 
ugyan nyereségesen -  és ami éppen ilyen fontos, a helyi társadalom megelégedésére 
-  működő termelőszövetkezetek, társaságok, a többséget mégis a veszteséges, ver
gődő, az átmenetiség jeleit magukon viselő szövetkezeti utódszervezetek képezik, 
írásunkban kísérletet teszünk arra, hogy összekössük mikro-, mező- és makroszintű 
vizsgálataink tapasztalatait. Az utóbbiakkal kezdve, elsőként azt vizsgáljuk meg két 
forrástípus tükrében, hogy az erőforrások megtartásáért, illetve megszerzéséért 
folytatott versenyben milyen pozíciókat szereztek az elmúlt évek során az agrárgaz
daságban működő szövetkezetek és társas vállalkozások. Ezt követően egy olyan 
kistérség agráriumban érdekelt szereplőit mutatjuk be, amelynek gazdaságában a 
mezőgazdálkodásnak igen fontos szerepe van. Végül az agrárgazdaság és a vidék- 
fejlesztés kapcsolatáról ejtünk szót.

I. Madártávlat

A statisztika és az adóztató szervezetek á lta l gyűjtött információk 
nyomán kirajzolódó kép

A kilencvenes évek elején a mezőgazdasági termelőszövetkezetek sorsa megpecsé
telődni látszott, különösen azokban a régiókban, amelyekben a mezőgazdaság súlya 
viszonylag csekély volt a helyben vagy közelben elérhető, más ágazatokban kínált 
munkalehetőségek relatív gazdagsága miatt. Ilyen vidékeken (nagyvárosi vonzás- 
körzetek, ipari zónák) a helyi közösség kisebb nyomást gyakorolt a szövetkezeti 
vezetőkre a szövetkezeti forma, a foglalkoztatás, a szociális juttatások fenntartása 
érdekében, mint az olyan falvakban, ahol gyakran a termelőszövetkezet jelentette az 
egyetlen valamirevaló munkáltatót a tanács, majd önkormányzat mellett. így sza
badabb volt az út a társaságok megalakulása előtt, a tagság is nyitottabb volt az 
ilyen irányú átalakításra, többek között azért, mert az előbb belső, majd függetlene
dő társas vállalkozások működésének tapasztalatai is ezekben a régiókban halmo
zódtak fel nagyobb mértékben. S hogy ilyen proto-társaságok (főként ipari és/vagy 
szolgáltató melléküzemágak formájában) voltak, mégpedig nagy számban, a rend
szerváltás előtti termelőszövetkezetekben, annak keresleti oldalát a gyenge termő
helyi adottságokból következő alacsony jövedelmezőség, valamint a foglalkoztatási 
kötelezettség teremtette meg a szövetkezeteknél, kínálati oldalát az ipari központok 
viszonylagos közelsége, illetve a nagyvállalatok vidéki telephely-nyitása jelentette;
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ezen túlmenően pedig a bér-, a munkaügyi- és szervezeti szabályok megkerülésének 
igénye, illetve a szabadabb vállalkozási formák iránti érdeklődés gerjesztette a 
„szocialista vállalkozók” részéről. Pest megyében döntő, Nógrádban és Borsod- 
Abaúj-Zemplén megye egyes tájkörzeteiben moderált túlsúlyt képeztek a főként 
ipari és szolgáltató tevékenységet folytató, de mezőgazdaságinak nevezett szövetke
zetek. Sokak számára meglepő módon ugyanez jellemezte a szakszövetkezeteket is, 
amelyek köztudottan Bács-Kiskun megyében maradtak fenn legnagyobb számban. 
Jelentős volt az ipari-szolgáltató melléküzemágak szerepe Veszprém, Heves és 
Csongrád megyében is.

Az ilyen, elsősorban mezőgazdaságon kívüli tevékenységekre épülő szövetkeze
teket elsodorta az ipar összeomlásának és szerkezeti átalakulásának szele; jó  eset
ben gyökeres átalakítással, radikális létszámcsökkentéssel túlélték a rendszervál
tást, de nagyrészt közülük kerültek ki 1992-1993-ban a végelszámolással vagy fel
számolással megszüntetett tsz-ek. Mivel a termőhelyi adottságoknak döntő része 
volt eme folyamatokban, a kialakuló struktúra is markáns nagytáji különbségeket 
mutat: a kisebb szövetkezetekre és gazdasági társaságokra való széttöredezés in
kább a Dunától keletre eső régiókra jellemző, míg a szövetkezeti vagy részvénytár
sasági formában működő nagy- és középüzemek a Dunántúlon maradtak meg vi
szonylag nagyobb számban (Kovács et al. 1995).

Tudjuk: a fentebb röviden vázolt, főként az ország keleti, észak-keleti és középső 
régióira jellemző bomlási folyamatok nem vagy alig jelennek meg a statisztikában, 
illetve a makroszintű adatbázisokban, mégis azzal az igénnyel fordultunk eme for
rásokhoz, hogy lássuk: milyen tendenciák olvashatók ki az országos adatokból; 
hogyan is áll a verseny a mezőgazdaságban működő üzemformák között; tetten 
érhető-e a szövetkezetek eróziója vagy sem.

Két forrástípust használtunk fel: egyrészt a megyei statisztikai évkönyvek alap
já n  tájékozódtunk arról, hogy miként oszlik meg a termőterület a földhasználók 
statisztika által azonosítható kategóriái között', másrészt hogy a „muníció ”-ból és 
az eredményből/veszteségből hogyan részesednek az adózásra kötelezett, kettős 
könyvvitelt vezető mezőgazdasági vállalkozások. Teijedelmi korlátok miatt regio
nális eltérésekre csak nagytájak vonatkozásában utalunk anélkül, hogy részletes 
elemzésbe bocsátkoznánk.

1.1 A földhasználókról szóló információkkal kezdve: a gazdasági társaságok 
1991-hez képest 1995-re megkétszerezték a termőterület használatából való ré
szesedésüket (12,6%-ról 28,5%-ra); gyakorlatilag megfeleződött a szövetkezetek 
részaránya (55,8%-ról 26,2%-ra), és több m int háromszorosára emelkedett az 
egyéni gazdálkodók földhasználata (16%-ról 45,2%-ra). Sajnos a statisztika nem 
bontja tovább a gazdasági társaságok kategóriáját részvénytársaságokra és kft-kre, 
pedig még manapság is markánsan elkülönül a jobbára volt állami gazdaságokból 
álló rt-k és a több forrásból táplálkozó kft-k csoportja. így aztán ebben a kategóriá
ban sok minden keveredik -  önálló kft és rt, rt-ként működő szövetkezeti központ 
és szövetkezetként regisztrált központ alá tartozó kft vagy rt - ,  emiatt szinte lehe
tetlen a tisztánlátás.

A másik, ugyancsak zavaros kategória az egyéni gazdálkodóké. Nemcsak azért, 
mert az egyéni vállalkozók, a statisztika valamikori „egyéb” sora, a többszázezer

MAGYAR
USÜGMÁNYOS AKADÉMIA 

KÖNYVTÁRA



Szociológiai Szemle 1998/3. 101

kistermelő mind e kategóriába sorolódnak, hanem azért is, mert az egyéni föld- 
használók által megművelt területként regisztrált földeknek -  becslésünk szerint -  
legfeljebb a felét művelik ténylegesen magángazdák, kistermelők. Egyre nagyobb 
ugyanis azoknak a száma, akik a nevükre került vagy vásárolt földet nem  adják 
bérbe szövetkezetnek vagy utódszervezeteinek, hanem bérmunkában műveltetik 
„fehéren vagy világos-szürkén” (főként szövetkezetekkel vagy gazdasági társasá
gokkal szerződve), vagy „szürkén” , kistermelőként vagy egyéni vállalkozóként be
jegyzett gépi szolgáltatókkal. Az is gyakori -  az általunk vizsgált utódszervezetek 
között is van rá példa (Kovács 1977) hogy a szövetkezetek oly módon próbálnak 
tagjaiknak kedvezni, hogy ebben a konstrukcióban, azaz bérmunkában termelik 
meg számukra a valamikori háztáji megfelelőjét, vagy ha sikerül, annál többet. A 
statisztika a gépi bérmunkát megrendelő tulajdonosokat egyéni földhasználóként 
értelmezi, végül is joggal, hiszen kalkulációt, a szolgáltatók közötti választást, elő
finanszírozást feltételez eme „transzformációs” konstrukció. Mégis, ez a megoldás 
véleményünk szerint éppen annyira távol áll a hagyományos értelemben vett egyéni 
földhasználattól, mint a kolhoz típusú műveléstől; igazi átmeneti forma, amely tük
rözi mind az új tulajdonosok, mind a szolgáltatók rugalmasságát, alkalmazkodó 
képességét és a hiányt, főként a termelési eszközök hiányát.

Ténylegesen tehát mind a gazdasági társaságok, mind a szövetkezetek több ter
mőföldet használnak, mint amennyit a statisztika regisztrál, azt azonban, hogy m i
ként oszlik meg közöttük az egyéni gazdálkodók kategóriája alatt regisztrált (több
let) föld, jelenleg nem tudjuk megbecsülni. Hozzá kell tennünk, hogy a fent jelzett 
arányszámok az erdőterületeket is tartalmazzák, ami felfelé húzza, éspedig az rt-k 
révén, a gazdasági társaságok részesedését. A szántó használatának tekintetében a 
szövetkezetek mind Észak-Magyarországon, mind a Dunántúlon 40 százalékos, a 
társaságokét (sorrendben 15,3 és 16,1%) jóval meghaladó részarányt képviselnek. 
Az Alföldön kiegyensúlyozottabb e két korporatív szereplő részesedése (szövetke
zetek 26,2%, gazdasági társaságok 16,1%), azzal összefüggésben, hogy nagyobb 
arány itt az egyéni(ként regisztrált) földhasználóké. Az is igaz ugyanakkor -  és ez 
tovább bonyolítja a képet - ,  hogy nemcsak a tulajdonosok és a földet tulajdonkép
pen megművelők közötti viszonylatok maradnak homályban a statisztika előtt, ha
nem a szövetkezetek és a társas vállalkozások közöttiek is. Ha ugyanis, és ez gyak
ran előfordul, a szövetkezet vett bérbe 1993-ban tagjaitól valamely földterületet öt 
évre, hiába került az át időközben például egy kft használatába, mivel „bérlet” to
vábbi bérbeadását tiltja a törvény, a regisztráció szintjén öt évig minden marad a 
régiben, miközben a használók, sőt a tulajdonosok is többször változhatnak. Vagyis 
mindössze annyi állapítható meg biztonsággal, hogy a szövetkezetek 1995-ben, 
különösen a szántóterületek művelésében, még mindig jelentős földhasználók vol
tak, többségi pozíciójukat azonban m ár elveszítették és visszaszorulóban voltak.

1.2 Nagyjából ugyanerre a végkövetkeztetésre jutunk akkor is, ha szemügyre 
vesszük makrovizsgálataink másik adatbázisát, az (erdőgazdaságok nélküli) adózó 
mezőgazdasági vállalkozások nem kevésbé problematikus, adóbevallások során 
közölt adatait3. A fő problémát ugyanaz okozza, mint a földhasználat esetében, 
nevezetesen a keftős könyvvitelt vezető adózó társaságok és szövetkezetek viszonya, 
illetve e viszony homályban maradása. A jövedelmek manipulációját tényként ke
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zeljük, és -  meglehet vitathatóan -  azt feltételezzük, hogy ebben a tekintetben nincs 
eltérés az egyes vállalkozási formák között.4

A m i tehát azt a muníciót illeti, amivel 1992-ben az egyes vállalkozási formák 
elindultak a versenyben, kétségkívül a szövetkezetek voltak a legjobb helyzetben: az 
ágazatban működő, nem  magánszemélyek által befektetett tőke 77 százalékát az ő 
nevük alatt regisztrálták; ekkor még, mint láttuk, többségi földhasználók voltak, és 
a munkaerő 74 százalékát foglalkoztatták. 1995-re 12 százalékkal csökkent a (saját) 
tőkéből való részesedésük, de még mindig 65 százalék feletti részaránnyal rendel
keztek és a 11 százalékos csökkenés dacára a legnagyobb munkáltatók maradtak. 
Ugyanakkor a kft-к 4-ről 13 százalékra növelték tőkerészesedésüket és 20 százalék
ra foglalkoztatási kapacitásukat. (Az rt-k növekedésének az állami gazdaságok pri
vatizációjával való szoros összefüggése miatt nem térünk ki e két kategória mozgá
sára.)

M eglehet kockázatot vállalunk, amikor megbecsüljük a ténylegesen szövetkezeti 
használatban levő eszközhányadot, de úgy gondoljuk, hogy az legfeljebb 10-15 
százalékkal haladhatja meg a szövetkezeteknek a szántóterületek használatában 
való részesedését, tehát 40-50  százalék között mozoghat, azaz 15-20 százalékkal 
alacsonyabb a hivatalosan regisztráltnál. A fennmaradó hányadot zömében kfi-k 
hasznosítják eszköz- és ingatlanbérletek formájában; eszközhasználati részesedésük 
így 28-38 százalékra tehető. Ezt látszanak igazolni az árbevételre vonatkozó mu
tatószámok: 1992-ben a szövetkezetek a vizsgált adózók árbevételtömegének 62 
százalékát termelték meg, 1995-ben viszont m ár csak 46 százalékát. Ugyanebben 
az időszakban a kft-k 16-ról 36 százalékra növelték részesedésüket. Az is tény, 
hogy az utóbbi szervezetek nagyobb mgalmassága és szerepe a kereskedelemben 
erőteljesen meghatározza e viszonyszámok értékeit, ami annál is inkább érthető, 
m ivel 1995-ben a korlátolt felelősségű társaságokban volt a legmagasabb, 33,5 szá
zalékos a külföldiek tulajdonrésze. (Miközben a szövetkezetekben vagy legalábbis a 
szövetkezeti központokban gyakorlatilag nincs külföldi tulajdonos és az rt-kben is 
csak 4,8%-os a részesedésük. De ki tudja, hogy hány kisebbségi vagy többségi kül
földi tulajdonban álló kft-t fűz valamilyen szervezeti kapcsolat szövetkezetekhez 
vagy rt-khez?) A rugalmassággal, a magas külföldi tulajdoni hányaddal és a nagy
m értékű termékkereskedelemmel függhet össze az, hogy a vizsgált vállalkozási 
körben az összes exportárbevétel tömegének több mint felét korlátolt felelősségű 
társaságok hozták 1995-ben, ezzel szemben az rt-k részesedése csak 31, a szövetke
zeteké 12 százalék volt. (Az is igaz, hogy az exportárbevételnek a nettó árbevétel
hez viszonyított aránya az rt-knél volt a legmagasabb, 11%, a szövetkezeteknél 2, a 
kft-k esetében 9%.) Vagyis a szövetkezetek szinte alig folytattak külkereskedelmi 
tevékenységet. Ez implikálja, hogy az exporttámogatásokból 1995-ben csak kis
m értékben részesülhettek. Ezzel együtt is az igényelt és kiutalt támogatások tö
megének 52 százalékát szövetkezetek kapták, és csak 18 százalékkal részesültek az 
rt-k, 28 százalékkal a kft-k. Ha az összes ráfordításhoz méljük a kiutalt támogatá
sok összegét, akkor az nagyjából megegyezett a vizsgált szervezetek esetében, mert 
pontosan azonos értéket, 4,1 százalékot mutatott az rt-k és a szövetkezetek, illetve 3 
százalékot a korlátolt felelősségű társaságok esetében (ahol, tudjuk, nagyobb tere 
nyílik a költségelszámolásnak).
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Más mutatók is azt jelzik, hogy a legdinamikusabb vállalkozástípust a korlátolt 
felelősségű társaságok képviselték 1995-ben. 1992-ben a beruházásokból a kft-k 
csak 17,5 százalékot mondhattak magukénak és a szövetkezetek részaránya 63 
százalék volt, 1995-ben viszont a befektetések többségét kft-k eszközölték (52,3%), 
a szövetkezetek részesedése pedig a felére csökkent (32). 1992-hez képest 25 
százalékos növekedést mutat a kft-k rövid lejáratú, vélhetően forgótőkét tápláló 
hitel-állományból való részesedése: a rövid lejáratú kötelezettségek 41 százaléka 
kft-knél, 18 százaléka rt-knél és (16%-os csökkenés után) 39 százaléka szövet
kezeteknél volt 1995-ben, ami ugyancsak a nagy forgótőke-igényű kereskedelem 
kft-kben betöltött jelentős súlyát valószínűsíti, de a relatíve alacsony tőkésítettségi 
fokkal is kapcsolatban állhat.

Összefoglalva: dinamizmus, magas tőkearányos árbevétel, külkereskedelem vo
natkozásában kétségkívül a korlátolt felelősségű társaságok vitték el a pálmát, 
amelyek a jelen és közeljövő protokapitalista középüzemeit képviselik a társas vál
lalkozói színtéren. A részvénytársaságok, amelyek jelentős része félállami kapita
lista nagybirtokként működött 1995-ben5 (az állami tulajdon részaránya 44% volt 
1995-ben ebben a posztvállalati körben), ugyancsak tartós és számban gyarapodó 
szereplői a magyar agrárgazdaságnak. (V.ö. az átmenetiség állapotától fokozottan 
sújtott, helyüket kereső, újabb átalakulásra kész szövetkezetek, illetve szövetkezeti 
vezetők várhatóan megélénkülő érdeklődését a részvénytársasági forma iránt, külö
nös tekintettel az üzletrészek további koncentrálódási folyamatára.) S eme zárójeles 
mondat jelzi: a szövetkezetek képviselik a legkevésbé stabil, várhatóan további po
zíciókat vesztő utószocialista (nagy-közép) üzemtípust, amelyből a termelési funk
ciók kicsúszni látszanak, és úgy tűnik, hogy további vagyonvesztésre van ítélve.

A következő fejezetben közelebbi perspektívából mutatjuk be az átalakulási fo
lyamat történéseit. A statisztikai kistérség, amelynek agrárgazdaságáról szólunk, 
alföldi kistáj Pest megye déli övezetében.

LI. Egy (kis)térségi helyzetkép

Az Abony, Cegléd, Nagykőrös városok nevével fémjelzett kistérség gazdaságának 
egyik legfontosabb ágazata ma is a mezőgazdaság. Más-más jelleggel, de ezen a 
tájon mindenütt, mindvégig nagyon jelentős volt a mezőgazdasági második gazda
ság a szocializmus évtizedei alatt: a kezdeti években azért, mert a tanyás gazdasá
gok a hetvenes évekig többé-kevésbé fennmaradtak, azután pedig azért, m ert legali- 
zálódott a nagyüzemmel békés szimbiózisban élő kisüzem. Természeti okai is vol
tak a kisüzem fennmaradásának: nagyon változó a föld minősége, még egy-egy 
település határán belül is. Jó minőségű, löszös, ún. fekete földek Cegléden, 
Abonyban és Nagykőrösön voltak viszonylag nagy darabokban, ezeken kívül a 
szántóföldi növénytermesztés nagyüzemi válfaja nemigen volt eredményesen m ű
ködtethető. A tsz-ek kivágták a hagyományos telepítésű szőlőket Cegléden, 
Csemőben, Nyársapáton és Nagykőrösön, hamar kiderült azonban, hogy azokat 
nem véletlenül telepítették éppen oda az elődök: virágzó szőlők, zöldséges- és gyü
mölcsöskertek helyett homoksivatag uralta el a tájat. Mindenütt máshogyan próbál
koztak a homokot újra megkötni: hol erdőt, hol nagyüzemi szőlőt vagy gyümöl-



104 Kovács Katalin

esőst, hol gyepet, hol pedig hobbikerteket „telepítettek” a hatvanas évek második 
felétől kezdve és a hetvenes években.

Mindazonáltal a problém a nem tűnt el, sőt, újra súlyos gondot okozott azután, 
hogy 1992-ben a művelési kötelezettség érvényét veszítette. A mezőgazdasági te
rület művelési ágak szerinti megoszlását tízéves összehasonlításban mutató alább 
közölt táblázatból kitűnik, hogy jelentős mértékű erdősítés folyik a térségben, éppen 
ilyen okokból. 10 százaléknál nagyobb az erdőterületek növekedése azokban a köz
ségekben, ahol a rendszerváltás előtt is számottevő erdőgazdálkodás volt. A gyepte
rület is viszonylag sok településen gyarapodott, és kismértékű növekedés a szántó 
részarányában is tapasztalható néhány helyen. Igen nagymértékben csökkentek 
azonban a szőlőterületek, annak ellenére, hogy Cegléd és Ceglédbercel térségében 
m ár új telepítések is vannak. A táblázat nem számol be a gyümölcsösök alakulásá
ról,6 vizsgálatunk során azonban kitűnt, hogy Albertirsa és Dánszentmiklós öveze
tében korszerű ültetvények vannak születőben, és a Dél-Pest megyei Rt területén is 
mintegy 600 hektár, viszonylag fiatal telepítésű, de m ár termő gyümölcsös találha
tó.

1. táblázat
A müveit földterület művelési ágak szerinti változása 1987-1997 között

Változás Szántó Szőlő Gyep Erdő

10,1%-nál
nagyobb
n ö veked és

Dánszentmiklós,
Kőcser

Cegléd, Tápiószőlős Mikebuda,
Tápiószőlős,
Újszilvás

5,1-10%-os
n ö veked és

Nyársapát Dánszentmiklós Cegléd, Csemő, 
Dánszentmiklós

0,1-5%-os
n ö veked és

Abony, Törtei, 
Nagykőrös

Ceglédbercel, Jászkarajenő, 
Újszilvás

Törtei, Kocsér,
Nagykörös,
Nyársapát

Változatlan Kőröstetétlen
0,1-5%-os
csö kken és

Albertirsa, Cegléd, 
Csemő, Jászkaraj enő, 
Kőröstetétlen, 
Tápiószőlős,
Újszilvás

Abony, Kőröstetétlen Albertirsa,
Jászkarajenő

5,1-10%-os
csö kken és

Mikebuda Albertirsa Mikebuda, Nagykőrös, 
Nyársapát

Kőröstetétlen

10,1-20%-os
csö kken és

Ceglédbercel Újszilvás Albertirsa, Csemő, Törtei

20,1-50%-os
csö kken és

Abony, Cegléd,
Csercő,
Jászkarajenő,
Nagykőrös,
Nyársapát

Kocsér Ceglédbercel

50,1%-nál
nagyobb
csö kken és

Dánszentmiklós,
Mikebuda,
Tápiószőlős,
Kocsér,
Ceglédbercel,
Törtei

Abony
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Forrás: Földhivatalok, saját kigyűjtés

2.1 A nagyüzemi mezőgazdaság átalakulása az Abony-Cegléd-Nagykőrös 
térségben

A politikai rendszerváltás évében, 1990-ben a mezőgazdasági nagyüzemek foglal
koztatták a térség aktív keresőinek 21 százalékát. Dánszentmiklóson és Kocséron 
ez az arány az 50 százalékot is meghaladta és 40-50 százalék közötti értékeket 
mutatott Csemőn, Mikebudán és Törteién. A mezőgazdasági nagyüzemek közül az 
átalakulás után „Dél-Pest megyei Rt” névre keresztelt, m a is 100 százalékos állami 
tulajdonban lévő valamikori Ceglédi Állami Tangazdaság volt a legnagyobb je len
tőségű: 1992 előtt 17 000 hektár földet kezelt és mintegy 1200 embernek adott 
munkát. Eme közkeletű néven azóta is CÁT-ként emlegetett állami gazdaság mel
lett 17 termelőszövetkezet működött a kistérségben: a mezővárosokban legalább 
kettő, de Abonyban három is. Mikebudának és Újszilvásnak nem volt önálló szö
vetkezete: előbbiben az erdőgazdaság (NEFAG) képviselte az agrárgazdaságot, 
utóbbiban a gyáli Szabadság műanyagfeldolgozó üzeme és a Tápiógyörgyével 1980- 
ban egyesített „Újbarázda” rugóüzeme. A két melléküzemág összesen 130 ember
nek adott munkát.

2. táblázat
A szövetkezetek és társas vállalkozások vagyonának, árbevételének 
és a foglalkoztatottak számának változása 1991-1994 között

Saját tőke Jegyzett
tőke

Árbevétel Foglalkoz
tatottak

1994+ 1994* 1992* 1994* 1991* 1994*
Abony 814,636 496,269 680,000 745,678 588 395
Albertirsa 641,329 481,977 31,000 488,148 487 121
Cegléd 516,760 284,060 329,000 191,108 181 n.a.
Ceglédbercel 48,606 100,094 78,000 63,066 165 65
Csemő 9,895 15,098 41,802 460 8
Dánszentmiklós 42,000 714,704 151
Jászkaraj enő 167,436 191,787 97,000 134,168 366 118
Kocsér 623,340 624,683 459,152 414 257
Kőröstetétlen 138,913 110,134 59,000 205,111 117
Nagykőrös 466,425 514,006 320,000 244,472 s 602 295
Nyársapát 149,894 105,861 81,000 156,030 209 137
Tápiószőlös 99,725 102,121 84,000 80,749 245 185
Törtei 231,608 303,168 354,000 378,294 500 188
Pest megyei Mg Rt 1,891,083 820,180 1,863,000 2,022,386 1,144 893
Összesen szöv. + 
Gt-k

3,840,080 3,425,123 2,155,000 3,902,482 4,314 2,067

Összes szöv. + Gt-k 
+ PMRT

5,731,163 4,245,303 4,018,000 5,924,868 5,458 2,960

Források: * АКП 1992; *АКЛ 1993; +АКП 1995
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A  fenti táblázat a rendelkezésünkre álló utolsó üzemsoros mezőgazdasági statiszti
ka adatai alapján m utatja be a mezőgazdasági nagyüzemeket érintő kötelező átala
kulás során bekövetkezett változásokat. Külön sorban szerepeltettük a Pest megyei 
Mezőgazdasági Rt-t (PMRT) azért, mert bár Cegléden van a központja, termelő
üzem ei a térség szinte valamennyi települését érintik Nagykőröstől Ceglédbercelig. 
Az 1991 és 1994 között végbement változások irányait az alábbiakban foglalhatjuk 
össze7:

• A  szövetkezetek a Pest megyében szokásos mértékhez képest viszonylag sokhe
lyütt választották a lehető legkisebb változtatást takaró, ún. újtípusú szövetkezeti 
formát. Az első menetben ilyen, hagyományos ágazati elven működő szövetke
zetté alakult az egyik nagykőrösi tsz, a törteli, a kocséri, a nyársapáti, a 
tápiószőlősi, a ceglédberceli és a három abonyi szövetkezet. Ugyancsak újtípusú 
szövetkezetként kezdték meg önálló működésüket a szétválás során újra önálló
sodott jászkarajenői és kőröstetétleni szövetkezetek, továbbá a József Attila tsz- 
ből kivált Farmerföld szövetkezet Abonyban. Azaz: Abonyban és szűk vonzás- 
körzetében, továbbá a tanyás falvakban (már ahol volt, illetve maradt szövetke
zet) a hagyományos termelőszövetkezeti modell adaptált változata maradt az 
uralkodó nagy-, illetve középüzemi forma.

• Dánszentmiklós és Albertirsa térségében, Cegléden és 1995 óta Nagykőrösön is 
ún. holding szövetkezetek kezelik a valamikori tsz-ek olvadó vagyonát, és gaz
dasági társaságok, zömmel kft-k, a termelési eszközök domináns használói, az 
utóbbi években egyre nagyobb mértékben tulajdonosai is.

• Voltak olyan szövetkezetek, amelyek nem érték meg az átalakulást, és 1993-ban 
fölszámolásra kerültek (Csemő, Cegléd: Kossuth), másokat a „csendes elfogyás” 
(Tápiószőlős, Ceglédbercel, Nyársapát), vagy gyors pusztulás (Albertirsa: Sza
badság) folyamata emészt napjainkban.

• Az átalakulási-összeszűkülési folyamatok eredményeképpen nagymértékben 
csökkent a mezőgazdasági nagy- és középüzemekben foglalkoztatottak száma: 
1994-re az 1991-es állományi létszám 45 százalékát foglalkoztatták a szövetke
zetek és társasági formában működő utódszervezeteik, míg az állami tulajdonú 
Dél-Pest megyei Rt-nél csak 22 százalékos volt a csökkenés. •

•  Jelentős volt a térségben a vagyonvesztés a nagy- és középvállalkozásoknál. Az 
átalakulást megelőző és az azt két évvel követő időszakban a szövetkezetekben és 
a társas vállalkozásokban működtetett vagyon összehasonlítása két okból is ne
héz. Egyrészt azért, m ert az 1992-től alkalmazott „saját tőke” kategóriája csak 
körülbelül feleltethető meg az 1991-es „saját vagyoninak . Másrészt nem  tudjuk, 
hogy az átalakulást közvetlenül megelőzően, a kötelezővé tett vagyonértékelés 
során mennyivel értékelődött fe l papíron a szövetkezetek vagyona. Ismerünk 
olyan esetet, hogy az 1991-es könyv szerinti érték csaknem háromszorosával je 
gyezték be az új szövetkezetét, másutt viszont, a csődbe hajló szövetkezeteknél, a 
vagyon kismértékű leértékelésére került sor. Mi úgy gondoljuk, hogy a vagyon
értékelés átlagosan legalább kétszeresére növelte a jegyzett tőke értékét a térség 
szövetkezeteiben, anélkül, hogy könyvbeli műveleteken kívül más, azaz tényle-
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ges vagyonnövekedés történt volna. Ez a névleg kétszeres tőkeérték csökkent 
(döntően az átalakulás során, kisebb részben az azt követő két év alatt) az 1991- 
es állományhoz képest is 20 százalékkal 1994-re, ha a szövetkezeteket és társa
sági formákban működő utódszervezeteiket vesszük számba, azaz mindösszesen 
70 százalékos becsült vagyonvesztés történt a szövetkezeti eredetű vagyoncso
port esetében. Ez csak ott és abban az esetben tekinthető a gazdasági racionalitás 
oldaláról sajnálatosnak, ahol a nagyüzemből kikerülő gépek, jószágok a kis
üzemben sem hasznosulhattak, vagy azért, mert nem volt erő a karban- és fenn
tartásukra, vagy azért, mert voltak olyan szövetkezeti tagok, nem is kevesen, 
akiknek kilépését a szövetkezetből a gyors vagyonfelélés motiválta. Az is előfor
dult, hogy rosszul kalkuláltak a csoportos kiválást szervező és ennek során je 
lentős vagyonértékhez jutó személyek, általában volt középvezetők. Nagykőrösön 
például mindkét szövetkezetben fél telepnyi szarvasmarhával vált ki egy-egy te
lepvezető; egyikük két éven belül felszámolta az állományt, másikuk apránként 
adogatta el az állatokat, míg végül felszámolást kezdeményeztek ellene. Árveré
sen vette meg a 140 tehénből maradt 51 jószágot az egyik szarvasmarhatelepet 
üzemeltető gazdasági társaság, négy évvel a kiválást követően.

A legnagyobb vérveszteség természetesen ott érte a településeket, illetve szövetke
zeti tagokat, ahol felszámolási eljárás vetett véget a helyi tsz működésének, m int 
például Csemőn, ahol a falubelieknek „egy rozsdás szög nem maradt’ a tsz-ből, de 
teljes egészében széthordták a ceglédi Kossuth szövetkezetét is. Hogy a valamikori 
rozzant tsz-vagyonból egy tejbegyűjtő kivételével szinte semmi nem került csemői 
gazdák kezére, annak talán az is oka lehetett, hogy egyedül a volt főágazatvezető 
építkezett Csemőn, bár ő is ceglédi volt, a vezetés többi tagja Ceglédről „kijáró”- 
ként igazgatta a csőd felé a szövetkezetét. Ezeknek a felszámolásoknak az okaira 
keresve a választ, azt kell mondanunk, hogy ez két olyan szövetkezettel esett meg, 
amelyekben a 35 százalékos körzeti átlagot messze meghaladta az ipari ágazatok 
aránya. Közöttük budapesti úgynevezett szakcsoportok is voltak, főleg építőipari és 
vasas, sőt, hörcsögbőr-kikészítő szakmákban. A kor „divatja” mellett a nagyon 
gyenge talajadottságok kényszerítették a szóban forgó szövetkezeteket még a nyolc
vanas évek elején arra, hogy az ipari ágazatok irányába nyissanak. A ceglédi Kos
suthot az eme bújtatott társas vállalkozások által felhalmozott, a teljes vagyonérté
ket is meghaladó adósságteher vitte csődbe, Csemőn emellett egy (kelet)német cég
gel kötött, minden óvatosságot és üzleti érzéket nélkülöző „bombaüzlet” (ti. ház
gyári paneleket gyártottak volna közösen) is siettette az összeomlást. Csemőben 
mindenki veszített a tsz csődjén, és a ceglédi Kossuth vagyonának is csak azon ke
vesek örülhettek, akik például elbitorolhatták a bérben náluk tartott birkákat, illetve 
akik bagóért szereztek valamit a felszámolás során, amit saját vállalkozásukban 
hasznosíthattak.

Ennél többet sikerült megmenteni a helyiek javára a holding típusú szövetkeze
tekben. Általában olyan szövetkezetek választották ezt a megoldást, amelyek 
ugyancsak csődközeli helyzetben voltak, esetleg csődbe is mentek a nyolcvanas 
évek végén felhalmozott nagy adósságállományuk következtében. Az egyes tevé
kenységcsoportok köré szervezett kft-k a legtöbb esetben ténylegesen csökkentették 
a költségeket, egyrészt, mert rögtön jelentős létszámleépítéssel éltek, másrészt, mert
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a veszteséges vállalkozások, ha csődbe mentek is, nem rántották magukkal a többi
eket.

Ez történt a dánszentmiklósi és albertirsai Micsurinban, ahol 1997-ben a hol
dingban nem volt semmiféle termelés; volt olyan kft-je, amely csődöt jelentett és 
jelenleg felszámolás a latt áll, mások jól működnek, és a szövetkezeti központ az 
értékesített vagyontárgyakból és a befolyt bérleti díjakból nemcsak arra volt ké
pes, hogy teljesítse adósságszolgálatát, hanem arra is, hogy nagyarányú üzlet
rész-felvásárlásokkal tulajdonosként is újra megjelenhessen a térségben. Némi 
ügyeskedéssel még a föld jelentős részét is sikerült részaránytulajdonban tartani, 
és ez, miután a megmaradó tagság között felosztották, szintén a túlélőknek ked
vez, akik korszerű gyümölcsösöket telepítenek, hűtőliáz-rekonstrukciót tervez
nek, az integráció új körülmények közötti újraélesztésén gondolkodnak; ők már 
túl vannak a nehezén. Ugyancsak Dánszentmiklóson települt le Haberli úr sza
móca-dugványokat, bogyós cserjéket és facsemetéket előállító vegyesvállalalata.

Haberli urat, a svájci befektetőt és a Micsurin tsz-t több éves kapcsolat fűzte össze, 
de az átalakulás ezer gondjával küszködő tsz-szel 1991-1992-ben nem sikerült kö
zös vállalkozást létrehozniuk Háberliéknek. Ezért a család (a svájci anyacég egy 50 
főt foglalkoztató családi vállalkozás) úgy döntött, hogy ugyanott, ahol eddig ter
meltetéssel próbálkozott, zöldmezős bemházással hozza létre közép-európai nö
vényszaporító üzemét. Az ügyvezető igazgatói posztot az egyik fiú vállalta, aki két 
éve Dánszentmiklóson él.

Miféle helyi értékeket talált a régi üzleti kapcsolaton kívül (aminek jelentőségét 
középvállalkozás esetén nem  lehet túlhangsúlyozni) a svájci befektető éppen eb
ben a faluban? (1) A szamóca, továbbá a bogyós növények szaporítására kiváló
an alkalmas, olcsó, homokos földet, amiből valamennyit venni is tudott 1994 
júniusa, a földtörvény életbe lépése előtt, de a bérleti díjat is nagyon méltányos
nak tartotta. (2) Tudta, hogy bár iskolázatlan, de az adott feladatra képzett, mé
gis olcsó betanított munkások állnak itt rendelkezésére. (3) Remek forgalmi 
helyzetűnek találta a községet, és ez 1993-as letelepedése óta tovább javult a 
405-ös út átadásával. (4) Az, hogy a Magyarországból az uniós országokba 
szállítandó termékekre megkapja ugyanazt a kedvezményt, mint bármely más 
magyar cég, szintén sokat számít Haberli úrnak, mert a termékekből egyelőre 
csak 10 százalékban részesül a magyar piac, 50 százalék Svájcban, a maradék 
az EU-országokban értékesül, főleg Ausztriában. Haberli úr azt állítja, hogy 
nem kapott adókedvezményt, az önkormányzatnak is fizet adót, de nem sokall
ja. Ami (1997-ben) akadályt jelentett számára, az a magyar hitelezési rendszer, 
amely nem tette lehetővé a fold értéke utáni hitelfelvételt.

Akárhogyan is, minden kétséget kizáróan, Dánszentmiklós és Albertirsa térségében 
a gyümölcstermesztés m arad a mezőgazdaság húzóágazata, éspedig vegyes, közép- 
és kisüzemi formák között.

Nem  látszik ilyen egyértelműen a kibontakozás Cegléd és Nagykőrös térségében. 
Cegléden, Albertirsa nagyobb részén és Nagykőrösön is a holdingok ernyői alól 
mindinkább kilógó gazdasági társaságok a legnagyobb földhasználók. Némelyikük
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csak növénytermesztéssel foglalkozik. Legtöbbször ezek a társaságok művelik meg 
azokat a földterületeket is, amelyek az állattartó telepeket üzemeltető kft-к „hasz
nálatába” kerültek ideiglenesen, addig, ameddig a szövetkezeti központok által 
kötött földbérleti szerződések érvényben vannak. Igen éles a verseny a tsz-múltú és 
az új alapítású, zömmel kényszervállalkozásként létrejött gazdasági társaságok, 
illetve a kiválások során gépekhez jutott egyéni vállalkozók között. Albertirsán, 
Cegléden és az egyik nagykőrösi tsz-ben is magántulajdonba került a gépi és szál
lítói kapacitás túlnyomó többsége. Ami azonban egyik oldalon megkönnyebbülést 
jelentett a szövetkezeti központoknak („legalább nem lopják szét a gépeket'), az a 
másik oldalon hiányként jelentkezett az utódszervezeteknél.

A ceglédi Kossuth csúfos történetéről m ár volt szó, de nem sokkal vigasztalóbb 
a nyolcvanas évek második felében „egyesítéssel szanált” ceglédi „M agyar- 
Szovjet Barátság” és az akkor még nyereséges „Lenin” kereszteződéséből 
született „(nagy)Lenin”, majd „Búzakalász” históriája sem. 1992-ben a 
„Búzakalász” is csődöt jelentett, de még 1991-ben az általánydíjas szervezeti 
rendszer továbbfejlesztett válfajaként holding szövetkezetté alakult. Vagyonát 
azóta kft-k üzemeltetik. Az első körben alakult kft-ket egy kivétellel 
megszüntették a csődegyezség során, egy másik kft ügyvezetője öngyilkos lett. 
Új korlátolt felelősségű társaságok alakultak: az egyetlen megmaradóval együtt 
három a növénytermesztésre, kettő a szarvasmarhatartásra (telepenként egy), 
egy a juhászatra. A tsz minden kft-ben kisebbségi tulajdonos lett, mert így 
nagyobb esély volt arra, hogy reorganizációs hitelt kapnak a termelőüzemekből 
megalakult gazdasági társaságok, amelyek működtetett eszközeik nagy részét 
így kivásárolhatták a szövetkezetből. Az általuk fizetett vételár tette lehetővé a 
szövetkezet hitelállománya csődegyezség után is fennmaradó részének (mintegy 
200 millió Ft) törlesztését. Az új kft-k mögött zömmel külső befektetők álltak, s 
bár a tsz -  az újabb baj elkerülése végett -  igyekezett korlátozni őket 
döntéseikben, az új idők új szelei ezt már nem tették lehetővé. A holding 
működése formálissá vált, a társaságokban -  éppen a reorganizációs 
kivásárlások következtében -  megnövekedett a magánbefektetők tulajdoni 
hányada, s minden további befektetéssel csökkent a tsz részaránya, ezzel 
párhuzamosan befolyása is. Hasonló helyzetben vannak a nagykőrösi 
szövetkezeti központok: a valamikori tsz-vagyon 1992-ben megmaradt hányadát 
az egyik szövetkezetben 1993 óta, a másikban 1995 óta gazdasági társaságok 
üzemeltetik. Egyik szövetkezetben sem volt elég a reorganizációs hitel a 
jövedelmező termelés beindításához, sőt, a később „holdingosodó” szövetkezet 
kis híján dobra került. 1994-1995 során ún. „külső tőkebevonásra” került sor a 
gazdasági társaságokban (egy budapesti és szolnoki befektetőkből álló csoport 
szerzett az egyik szarvasmarhatelepi kft-ben kisebbségi, a másikban többségi 
tulajdont), és ez vezetett a szövetkezeti tulajdoni hányad csökkenéséhez. 
Kevesek túlélésének a többség fizeti meg az árát, m int másutt, úgy Cegléden és 
Nagykőrösön is, de legalább van arra kilátás, hogy magukat életképessé küzdő 
középüzemek kapaszkodjanak meg e városokban.
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А  2. táblázat az árbevételek összehasonlítására is lehetőséget nyújt; az adott két év 
vonatkozásában a tsz-ek és utódszervezeteik lépést tudtak tartani az inflációval 
(181%-os árbevételnövekmény); ebben a tekintetben a Dél-Pest megyei Rt volt a 
legkevésbé sikeres a vizsgált szervezetek között, csak 9 százalékkal sikerült árbe
vételét emelnie 1994-re 1992-höz képest. Ennek nyilvánvalóan az az oka, hogy az 
átalakulás körüli huzavona ezt az „állami nagybirtokot” is megviselte; a kárpótlás 
során  7 000 hektár területet veszített (a 17 000-ből), és válságba került egyik kulcs
ágazata, a vetőmagtermelés is. A vetőmagtermelés vonatkozásában azóta sikeresen 
váltottak: főleg a közeli és a szomszédos megyékben működő nagyüzemek számára 
gyártanak gabona vetőmagvakat hibridkukorica helyett, amelynek előállításához 
1992 előtt szerződéses partnereik szállították az alapanyagot, m ert a  térség nem 
alkalm as hibridkukorica-termelésre. Vágóhídjaik azonban nem működnek, szar
vasmarhatelepeik közül csak egyet sikerült korszerűsíteni, gépekkel ugyan környe
zetükhöz képest jól felszereltek, de azért volna mit újítani ezen a téren is.

M int említettük, az átlagosnál nagyobb arányban maradtak meg hagyományos, 
ágazati elven működő szövetkezetek a kistérségben, főként Abony és a tanyás fal
v ak  övezetében. Abonyban és szűk vonzáskörzetében inkább osztódással (szét- és 
kiválásokkal) oldották meg a tsz-ek belső feszültségeiket, de az újak és a megmara
dó régiek is szövetkezetként alakultak újra. Itt nem  előzték meg az átalakulást önel
számoló vagy átalánydíjas megoldások, feltehetőleg ennek is szerepe volt abban, 
hogy az érdekeltek ragaszkodtak a szövetkezeti formához.

Nagyon különböző helyzetű gazdálkodó szervezetek tartoznak az „újtípusú szö
vetkezeti" körbe. Egy részük többé-kevésbé erős, döntően alaptevékenységet foly
tató  nagyüzemként m aradt talpon (az abonyi Kossuth, a kocséri és a törteli szövet
kezetek). A kocséri szövetkezet több szempontból is figyelmet érdemel: csak itt 
m aradt meg ugyanis a térségben az állattenyésztés teljes rendszerváltás előtti verti
kum a (sertés, juh, tejelő, kettős hasznosítású és húsmarha, utóbbi kettő törzstenyé
szet), miközben a tsz által biztosított munkahelyek száma kevesebb, mint felére 
csökkent 1992 és 1997 között. Ebben a szövetkezetben még van üzemi konyha, 
ahol a szövetkezeti tagok -  aktívak és nyugdíjasok egyaránt -  az önköltségi ár felé- 
ért-harmadáért ebédelhetnek munkanapokon, és glédában állnak a munkagépek a 
gépudvaron.

Az elnök kemény, sokak szerint kíméletlen, hivatásának élő asszony; régente ha 
valaki meg akarta tanulni a szarvasmarhatenyésztői szakmát, azért ácsingózott, 
hogy hozzá kerülhessen, bármennyire is kellemetlen vezető hírében állott. Ebből 
a  szövetkezetből csak perrel, haraggal vihetett ki értékes vagyontárgyat a kiválni 
szándékozó 1992-ben. Akik maradtak, hálásak, hogy maradhattak. Akik el
mentek vagy a létszámleépítések nyomán munka nélkül maradtak, panaszkod
nak az elszenvedett megaláztatásokért, az alacsony földbérleti díjért és az üzlet
részek vételekor felajánlott méltánytalan összegek miatt; megint mások annak a 
kicsinek is örülnek, am it kaptak.

M ás szövetkezeteknek az ipari ágazatok jelentettek áldást és átkot egyszerre: ha
talm as vagyonvesztéssel já r t például az egyik abonyi szövetkezetben a tejcsomagoló 
és sütőipari üzletágak bevezetése a kilencvenes évek elején, míg egy kisebb, piac
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vesztésből következő megingás után a négercsók és a kapcsolódó édesipari term é
kek „vitték át a túlsó partra” a harmadik abonyi szövetkezetei, az Újvilágot, a k i
lencvenes évek közepén. Nyársapáton jószerivel csak ipari és kereskedelmi ágaza
tok maradtak, mert eltűnt a föld a tsz alól, már az átalakulás első fordulójában. Itt 
mindenki kimérette a földjét, amint erre módja nyílott, lehetőleg a tanyája vagy fúrt 
kútja körül, ahol addig háztáji, illetve bérlet címén használhattak a tagok egy-négy 
hektáras „kerteket” . 1993-ra mindössze 500 hektár maradt abból a 2500 hektárból, 
amit a tsz még 1990-ben is művelt. Ez akkor éppenhogy fedezte a megmaradt 
húsmarhaállomány (kb. 300 jószág) takarmányszükségletét. Véglegesen felszá
molták a szántóföldi növénytermesztést 1995-ben; ettől kezdve már csak 30 hektár 
gyepen, 61 hektár szőlő- és 122 hektár gyümölcsös területen folyt mezőgazdasági 
termelés, a szarvasjószágok száma 100 alá csökkent; 1997-ben a telepet felszámol
ták.

Akár szövetkezetnek, akár gazdasági társaságnak, akár géppel rendelkező egyéni 
vállalkozónak az jelenti a legnagyobb gondot manapság, hogy földhöz juthasson, 
amelyen megtermelheti vagy megtermeltetheti a szükséges takarmányt és/vagy 
munkába állíthatja gépeit, illetve munkaerejét. Ebben a tekintetben megkezdődött 
az igazi létharc 1996-ban, amikor az első kárpótláson szerzett földek legálisan ad- 
hatóvá-vehetővé váltak. Ez azonnal kétszeresére-háromszorosára vitte fel a földára
kat a térségben. A kedvező termőhelyi adottságú és gazdasági fekvésű földek értéke 
4000-5000 Ft-ra ugrott aranykoronánként (Cegléd, 4-es út mellett, Nagykőrös, 
441-es út Kecskemét felé eső szakasz), miközben az átlagár 1500-2000 forint 
mindkét város határában.

Szabályos „párviadalok” alakultak ki a vevők között. ^ íin d ig  az orrom előtt vi
szi el a doki a földeket” -  panaszkodott az egyik nagykőrösi szarvasmarhatelep 
ügyvezetője 1997 júniusában, akit az üzemeltető kft többségi tulajdonosai azzal 
bíztak meg, hogy vásároljon földet a nevükre. A némi bosszúsággal emlegetett 
személy többszörösen érdekelt volt a mezőgazdaságban: alkalmazottként dolgo
zott abban a kft-ben, amelyben tulajdonrészt is vásárolt 1995-ben, emellett je 
lentős kiterjedésű erdő- és szántóterületek tulajdonosa, aki földjeit bérben mű
veltette. Nem ő az egyetlen, aki középbirtokosi rangot szerzett a körösi határ
ban: egy-egy erdész, ügyvéd csatlakozott hozzá még évekkel ezelőtt, amikor 
kárpótláson vett földjeiket részaránytulajdonok felvásárlásával egészítgették ki 
addig-addig, míg többszáz hektáras birtokok tulajdonosaivá váltak.

1997-ben már egyre gyakrabban fordultak elő olyan esetek is, hogy a föld -  kike
rülvén az értékesítési moratórium hatálya alól -  gazdát cserélt, miközben a hasz
nálóval kötött bérleti szerződés még érvényben volt. Ez azt is előre vetítette, hogy
1998fordulópontot jelent a térségben a földhasználati viszonyokat tekintve.

Az említett szarvasmarhatelep-vezető például m ár 1997-ben tudta, hogy a kö
vetkező évben legalább 80 hektárt elveszít abból a 450 hektáras területből, 
amelyet abban az évben bérelt a körösi határban, és amihez már akkor hozzá 
kellett bérelnie a szomszédos Lajosmizsén, hogy biztosítani tudja a megfelelő 
mennyiségű és minőségű takarmányt. így azután kettőzött erővel igyekezett föl
det venni, mert tisztában volt azzal, hogy létkérdés a telep számára, hogy 500
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hektár fold stabilan a rendelkezésére álljon. Ezért (is) gondot fordított arra, 
hogy a bérleti díjakat kifizesse a holding azoknak a tulajdonosoknak, akiknek 
földjét a telepet működtető kft használta, akkor is, ha a szövetkezeti központnak 
nem  volt módja m inden tulajdonossal rendezni a tartozását. A telep ugyanis
1998-ig nem közvetlenül bérelte a használatában lévő földet a tulajdonosoktól, 
hanem  a volt szövetkezeti központon keresztül.

1995-ben emelkedtek először jelentős mértékben a földbérleti díjak. A kezdeti ár
folyam (15 kg búza vagy júliusi tőzsdei ár szerinti megfelelője) 1997-ben már csak 
kivételképpen volt tartható például Kocséron, ahol nem volt a tsz-nek konkurenci
ája azoknak a földtulajdonosoknak a körében, akik addig nem maguk fogták föld
je iket művelés alá. (Igaz, a kocséri tsz legalább rendben megfizeti ezt az alacsony 
bérleti díjat, míg másutt több éves késések is előfordulnak.) A 2000-3000 hektáron 
gazdálkodó szövetkezetekben általában megháromszorozódott 1995-re a földbérleti 
díjként kifizetett összeg és elérte a 20-30 milliós nagyságrendet. Eg}' Albertirsán 
működő gazdasági társaság például 1400 hektáron kezdte meg viszonylagosan 
önálló életét. Akkor 800 000 Ft bérleti díjat fizetett a tulajdonosoknak. 1996-ban 
m ár csak 850 hektárt sikerült bérelnie, és a kifizetett bérleti díj a három évvel aze
lőttinek tízszerese, 8 millió forint volt.

Ahol jelentős szarvasmarha-állomány maradt (Kocsér, Törtei, Jászkarajenő, 
Kőröstetétlen, Cegléd), illetve az utóbbi egy-két évben a fejlesztések mellett dön
töttek az átalakulás során elszenvedett veszteségek korrigálására (Nagykőrös), ott 
kulcskérdés a takarmány megtermelésére esélyt adó földterület biztosítása, mert 
ellenkező esetben biztos kudarcra van ítélve a vállalkozás. Az „idegenben” bérelt 
területek mutatják, hogy -  a vagyonmegosztás és a földkárpótlás országosan alkal
m azott metodikájának térségünkben is megmutatkozó súlyos következményeként -  
m ilyen nagy a földszűke a nagyobb állattartó telepek körül. A kocséri szövetkezet 
például 1300 hektár használatának lehetőségétől esett el a szövetkezeti átalakulás, 
illetve a kárpótlás következtében. Mivel azonban nem csökkentette jelentős mér
tékben állatállományát, közel 700 hektárt kénytelen bérelni a szomszédos telepü
léseken és távolabb (Szentkirály, Jászkarajenő, Kőröstetétlen, Tószeg). Az abonyi 
tsz-ek a Tápióság felé terjeszkednek, a jászkarajenői szövetkezet pedig Kőrös- 
tetétlenről és a szomszédos Szolnok és Bács megyei falvakból bérel területeket, 
öszesen 900 hektárt. A  verseny mellett, amely különösen azokon a területeken he
ves, ahol gazdasági társaságok uralják a szántóföldi növénytermesztést, az átala
kulás során osztott és kapott sebek is befolyásolják, hogy mekkora területet bérelhet 
saját falujában az adott tsz vagy tsz-utód.

Nemcsak a bérleti díjakat, hanem a gépi földmunkák árait is nagymértékben 
befolyásolja a versenyhelyzet: 20 százalék árkülönbözet is lehet a szántás, vetés, 
betakarítás hektáronkénti ára között, attól függően, hogy mekkora területet kell 
„beművelni”, milyen talajadottságok jellemzik az adott földdarabot, egy tagban 
van-e vagy kicsi darabokban stb. Az utóbbi néhány évben főként kényszerből, de 
élve a támogatások és az adózás szabályai adta lehetőségekkel, új gépi beruházáso
kat is kiszorítottak magukból mind a szövetkezetek, mind a kisebb társas vállalko
zások, sőt, egyéni vállalkozók is. Az új, több tízmilliós értékű gépeket, akinek van, 
nagy becsben tartja, rosszul előkészített talajra nem engedi rá; vagy maga vezeti,
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vagy igyekszik megbízható vezetőt ráültetni, ami szintén a munkadíjak felfelé kú
szását idézi elő.

A mezőgazdaságban működő nagy- és középüzemek közül a legnagyobb veszély
ben azok az állattartó telepek vannak, amelyek sem saját jogon, sem tulajdonosaik 
jogán nem rendelkeznek földterülettel, és amelyeket gyakran még csak közvetlen 
szerződéses viszony sem fűz az általuk használt szűkös földterületek tulajdonosai
hoz; az adminisztrációs ügyleteket a holdingok intézik, ők csak a bérművelőkkel 
folytatnak áralkukat az elvégzendő munkafolyamatokról. Nem véletlen, hogy a tér
ségben két telep is bezárásra ítéltetett: a fent említett nyársapáti az egyik, amelyet a 
csendes halódás jellemzett évek óta, és az albertirsai Szabadság Rt alá tartozó Ka
rakter Kft a másik. Utóbbi az átalakulás állatorvosi lovának, a lehetséges rossz k i
menetelek rémisztő példájának tekinthető. Nem egyedülálló esetet példáz, hiszen a 
térség felfutó vállalkozásai is a „Karakter”-t mintázó, felszámolás alatt lévő szar
vasmarhatelepek állományaiból vásárolták állataikat. A vevők rémtörténetekbe illő 
tapasztalatai megegyeznek: az egyik nagykőrösi telepen pl. kilenc kiéhezett tehén 
pusztult el attól, hogy „halálra ették magukat”, amikor egy rendes porció takar
mány került elébük.

A Karakter Kft, sok más társához hasonlóan, azért született szántóföldi nö
vénytermesztést folytató párjával együtt 1993. január 1-jén, hogy reorganizációs 
hitellel „kiváltsa” a tsz adósságait. Ez sikerült is, a részvénytársasággá alakuló 
központ fellélegezhetett, a termelést magára vállaló két kft azonban összesen 33 
millió forint hitelt vett a nyakába. A térségben még ma is viszonylag korszerű
nek számító tehenészeti telep (300 fríz tehén és szaporulata, tankos fejés, szá
mítógép-vezérelte takarmányozás) ügyvezetői 500 hektár bérletet vittek tovább a 
szövetkezet utódaként működő rt bérleményeiből, azonban kellő körültekintés és 
főleg készletek nélkül vágtak a gazdálkodásba. (Akkor már nem volt felsőfokú 
végzettségű szakember az állattenyésztésben.) Évről évre csak az adósságokat 
halmozták, míg végül a fizetési kötelezettségek a takarmánytermelés és - 
vásárlás elől is elvitték a pénzt. íme az albertirsai „Karakter-horror ’97” : 
csontsovány tehenek fekszenek télen a csupasz betonon vagy szédelegnek az is
tállókban és környékükön; ha lerogynak, nem bírnak többé talpra állni, ott 
pusztulnak. A körzet gazdajegyzője szerint a vágóhídnak sem kellettek, pechük- 
re jött a kergemarha kórság, ami az amúgy is gyenge piacot végképp elzárta -  
de ki is vett volna holstein fríz, hónapok óta éhező marhát, amikor a jobb sorsú, 
gyönyörű húsú magyar tarkák is eladhatatlanok voltak?! Néhány szerencsésebb 
példány tanyai gazdaságokba került, de nem elég. Ehhez nem hirdették elég 
hangosan őket, és nem adtak elég árkedvezményt. Az albertirsai m arhák lassú, 
fájdalmas haláltusája arra figyelmeztet, hogy legalább a hasonló exitusok leve
zénylése megérdemelne némi szociális színezettel kísért állami, sőt, önkor
mányzati beavatkozást.
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2.2 A  kisüzemi mezőgazdálkodás

A vizsgált kistérség kisüzem i gazdaságainak jelenlegi szerkezete egyik részről a 
hetvenes-nyolcvanas években kialakult gyökerekkel, másik részről a szocializmust 
megelőző korszak agrárszerkezetével mutat rokonságot, annak ellenére, hogy nem 
beszélhetünk a tanyai gazdaságok nagymértékű újraéledéséről. Valamelyes feléle
dés azonban tapasztalható, még ha sokszor kényszer szülte is a gazdálkodás bővíté
sét. Erre lehetőséget adott a kárpótlási törvény tanyás vidékeken érvényben lévő 
külön rendelkezése, hogy ti. a kárpótlási területeket lehetőség szerint a tanyák körül 
kellett kimérni. Ugyanez vonatkozott a részarányföldekre is. Konfliktust csak az 
okozott, ha két pályázó volt egy tanyára: az eredeti tulajdonos, általában 30-50 
hektár visszaváltására jogosító kárpótlási jeggyel, és a tanya aktuális lakója, rend
szerint tsz-dolgozó, legfeljebb 2-5 hektárt érő „tagi” részaránnyal.

M ára a kárpótlás során kialakult sebek nagyjából behegedtek, s bár átfogó felmé
rési eredményekkel nem tudjuk igazolni, az interjúkból és a kérdőívekből származó 
adatok alapján az a benyomásunk, hogy a kisüzemi gazdaságoknak is kialakulóban 
van egy megerősödő rétege. Ide kell sorolnunk azokat a „farm tanya”-ként működő 
üzemeket (180 tanya), amelyekről az önkormányzati kérdőívek tudósítanak, és 
amelyek általában legalább 40 hektár földterülettel, jelentős állatállománnyal üze
melnek. A tanyák körüli föld az esetek túlnyomó többségében a tanyatulajdonosoké.

Tizenhét, főleg nagykőrösi tanyasi gazdaságban jártunk. Megismertünk 120 
hektáras saját területen dolgozó, zömmel birka- és sertéstartásra specializálódott 
tanyás gazdaságot Nagykőrösön, körülbelül ugyanekkora földet művelő, de te
héntartó gazdát ugyanebben a városban; láttunk impozáns tanyai üzemeket 
többszáz hektáras háttérrel, jószágállománnyal Kocséron, inteijút azonban a ta
nyás bérlőként alkalm azott erdélyi házaspártól nem kaptunk (budakeszi illető
ségű a gazda); beszélgettünk egy harmincas tehénállománnyal rendelkező, 
Csemőn működő, ceglédi szerencsepróbálóval, akinek állománya nyolc év alatt 
nőtt ekkorára; találkoztunk előző életformájától a tanyára, állatai közé mene
külő asszonnyal, aki 20 tehenet tart; a „szerzés”, az ősök életformája vagy a ta
nyasi idill iránt elköteleződ módos mezővárosi polgárokkal, akik birtokaikba 
„tanyásokat ü lte tn e k , amolyan régi, mezővárosias módon. Olyanokat is meg
kérdeztünk, akik afféle kis és arányos vegyes termékszerkezetű tanyasi gazdasá
got működtettek szeretedtől és szükségből (6-10 hektáron kettő, négy vagy ép
pen nyolc tehénnel, két kocával, baromfiakkal), és olyanokat is, akik idős ko
rukra csak azért vették körül magukat jószággal -  nem túl sokkal - ,  mert meg
szokták, hogy állandóan tevékenykednek és persze a megtermelt élelemre, a ke
véske jövedelemkiegészítésre is szükségük van kevés nyugdíjuk mellett. Végül 
találkoztunk olyanokkal is, akik egyetlen tehenet is érdemesnek tartottak tarta
ni, hiszen a férfi keveset keresett, az asszony két gyerekkel munkanélküli volt, s 
szívesen mérte szét, sőt vitte házhoz a tejet a tanyavilágban.

Az, hogy ezek a gazdaságok éltek 1997-ben és eltartottak legalább egy családot, de 
alkalmasint még további egy-két, idénymunkára felfogadott alkalmazottat, önma
gában érték. Nagykőrös és Cegléd munkaügyi központjaiban hangsúllyal szóltak
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arról a kirendeltségvezetők, hogy a szövetkezeti átalakulás során felszabaduló 
munkaerő nem jelentett a kirendeltségekben nagyobb nyomást, mert jó részét (nagy 
valószínűséggel) felszívták a mezőgazdasági társas vállalkozások és a kisüzemek. 
Az is érték, hogy a működő tanyákat nem az enyészet, a pusztulás atmoszférája 
lengi körül: sok közülük teljes komforttal, telefonnal ellátott, kényelmes otthon, 
tájba illő, szép látvány.

Ugyanakkor sérülékenyek a tanyán gazdálkodók. Túl azon, hogy közülük csak 
kevesen tartanak ott, hogy apránkénti beruházásaikhoz támogatást kapjanak; ha 
földjük van is elég a jószágok eltartására, gépekkel már nemigen vannak felszerel
ve, így drága szolgáltatásokra szorulnak, és emellett kiszolgáltatottak olyan, ma 
már úrinak számító huncutságoknak, m int az anyaállatok vemhesítése (mert nem 
mindegy, hogy öt vagy 10 malac születik egy alomban), nem  beszélve a piacról és a 
gazdálkodás feltételeinek szigorodásáról (számlaadási kötelezettség, regisztráció).

A kistermelői gazdaságok sérülékenysége jelentős mértékben csökkenthető volna 
a szolgáltatók részéről nyújtott tisztességes tájékoztatással és lelkiismeretesen el
végzett szakmai munkával, ami legfeljebb óhajként, de nem reális elvárásként fo
galmazódhat meg a kapitalizmus térnyerésének jelenlegi szakaszában. Az is baj, 
hogy ez a réteg nehezen szervezhető, ráadásul a megalakult gazdaszövetségeket 
ellentétes előjelű politikai nézetek tagolják, így e szervezetek tájékoztató, a gazdá
kat kooperációra serkentő funkciói nem  vagy csak töredékesen érvényesülhetnek. 
Az érintett önkormányzatok pedig az eddigiekben nem tudták/akarták magukra 
vállalni annak a felelősségét, hogy a tanyán gazdálkodók megfelő információhoz és 
szolgáltatásokhoz juthassanak. Pedig legkésőbb az uniós csatlakozáskor az összes 
kisüzemi gazdálkodót átfogóan érintik és veszélyeztetik majd azok a minőségi elő
írások, amelyek várhatóan bevezetésre kerülnek.

A jelentősebb kisüzemi mezőgazdálkodásnak körzeti szinten csak egyik válfaját 
jelenti a tanyás gazdálkodás; a nem vagy csak részlegesen tanyákon zajló fóliás 
kertészkedés, a szántóföldi zöldségtermesztés, továbbá a városokat/falvakat övező 
hobbi-kertektől a „szövetkezetszerűen” telepített ültetvényekig terjedő szőlő- és 
gyümölcskertészetek hálózata mind-mind ebbe a körbe tartozik.

Megváltozott formában ugyan, de Nagykőrösön visszaépült a város körüli öntö
zött kertek övezete: több mint 600 hektáron háromezer, „hobbi”-nak becézett 
zártkertben termelnek a nagykőrösiek zöldséget és gyümölcsöt igen nagy meny- 
nyiségben. Cegléden az „Öregszőlők” területén ugyancsak osztottak hobbi
kerteket a hetvenes években; itt és az új telepítésű szőlők övezetében jelentős 
kistermelés folyik. A szántóföldi zöldségtermesztés Nyársapáton és Kocséron is 
számottevő volt, míg az „elmaradott falugyűrű” másik két településén, Csemőn 
és Mikebudán az állattartás nagyobb jelentőségű maradt a kisgazdaságokban. 
Szarvasjószágot a csemőiek a Nagykőrös felé eső határrészekben tartanak, 
Nagykőrösre viszik a tejet, a Cegléddel határos területeket pedig szőlőskertek 
uralják -  mint régen, most is főleg ceglédieké. Ugyancsak az állattartás (szar
vasmarha, sertés) dominanciája jellemezte a mezőgazdasági második gazdálko
dást Abony, Jászkarajenő és Kőröstetétlen térségében, Albertirsa és Dánszent- 
miklós mikrotérsége a gyümölcstermesztésről volt és maradt nevezetes.
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A  kisüzemi gazdaságok mindenekelőtt a piacnak vannak kiszolgáltatva. A térség
ben lévő élelmiszeripari vállalatok igen alacsony áron veszik a kisüzemi árut, le
gyen szó tejről, paradicsomról, uborkáról, hogy csak a leggyakrabban előforduló 
termékeket hozzuk szóba. A  nagyobb és a mozgékonyabb paradicsom-, uborka-, 
sárgarépa- és burgonyatermelők kisebb részben a szolnoki és a kecskeméti piacok
ra, nagyobbrészt a budapesti nagybani piacra, illetve vecsési savanyítóknak szállí
tanak, mert, amint az egyik nagytermelő fogalmazott: „kicsordul az ember könnye, 
ha már a Konzervgyár felvásárlótelepére kell vinni a paradicsomod’. Paradicsom
ból, uborkából és gyümölcsökből exportra is kerül a térségből. A gyümölcs Nyugat- 
Európában is piacra talál, paradicsom-szállítmányok eddig a balti államokba men
tek, de Horvátország és Szlovénia is reményteli piaci lehetőséget jelenthet a térség 
termelői számára. A balkáni háborúk után most békeidőben is főleg a volt Jugosz
lávia országaiban találnak (fekete) piacot az itthon eladhatatlan (főleg kisüzemek
ből származó) marhák, esetenként a sertések, birkák.

Zárszó

Agrárgazdaság és vidékfejlesztés kapcsolatáról gondolkodva az Abony-Cegléd- 
Nagykőrös térségében tapasztalt fejlemények arra hívják fel a figyelmet, hogy város 
és vidék, város és falu mechanikus szembeállítása, amely egyébként soha nem volt 
helyeselhető gyakorlat, az átalakulás hektikus mozgásokkal kísért időszakában 
végképp elfogadhatatlan: vannak falvakat és kisvárosokat is magukba foglaló urbá
nus övezetek, amelyekben az agrárgazdaság jelentősége már a rendszerváltás előtt 
is csak formális volt, és fordítva: vannak olyan városi terek -  ilyen a bemutatott 
kistérség is - ,  amelyek „vidékisége” nem vonható kétségbe. Ezekben a régiókban az 
élelmiszergazdaság -  a szűk értelemben vett mezőgazdaságon kívül ide értve a fel
vásárlói és feldolgozói köröket is -  szerepe általában igen jelentős. Az itt tárgyalt 
régióban például a mezőgazdaság a térség gazdaságának talapzatát képezi; köz
ponti helyet foglal el az ott élők tudáskészletében, megélhetésében, családi stratégi
áiban, függetlenül attól, hogy az érdekeltek falvakban, kisebb vagy nagyobb lélek
szám ú mezővárosokban élnek-e. Ebben a térségben az agrárgazdaság fejlesztése a 
vidékfejlesztés egyik kulcskérdése, de annak mikéntje a helyi, kistérségi (gazda-stlr 
lság-, társadalom- és település-) szerkezet térbeli aspektusokra is figyelmező, pon
tos megértését kívánja, valam int a több forrásból allokált támogatások ennek meg
felelő differenciálását különböző célcsoportok között.

Igaz ugyan, hogy a rendszerváltozás óta radikálisan csökkent a mezőgazdaság 
szerepe mind a foglalkoztatásban, mind a megtermelt GDP vonatkozásában, saját 
kutatásaink és az utóbbi évek más vizsgálati eredményeinek ismeretében (könösen: 
Diebel-Szarvák 1997; Hantó-Oberschall 1997; Harcsa-Kovách 1996; Laki 1997a; 
1997Ó; Spéter 1997; Süli-Baranyi 1995) is hangsúlyt érdemel, hogy a megélheté
sért, illetve jövedelemkiegészítő célzattal egyéni vagy családi szinten művelt kis
termelés fontossága megnőtt a rendszerváltás óta, azokon a vidékeken, ahol nem 
sikerült úrrá lenni a strukturális válságon. Ezeken a területeken az agrárgazdaság
nak eme önellátó, törpeüzemi formája középtávon biztosan fennmarad, és mint 
ilyen (azaz piaci szférán kívüli) szorul támogatásra.
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Az önellátó és csak maradványt piacra szállító gazdaságok térnyerése egy polari
zációs folyamat többségi oldalát képezi. Ugyanazon folyamat kisebbségi oldalán a 
tulajdonképpeni agrárvállalkozások megerősödése és számbeli növekedése áll akár 
az egyéni8, akár a társas vállalkozók vonatkozásában9. E folyamat hátterében a ké
ső-szocialista évek integrációs rendszereinek felbomlása munkál egyrészről, a meg
élhetés kényszere másrészről. A bemutatott, Budapesttől mindössze 100-120 km-re 
elhelyezkedő, régióközpontok árnyékában lévő kistérségben a kistermelés többezer 
családnak nyújt megélhetést -  igaz, csekély állami jövedelmek mellett (rokkantsági 
és öregségi nyugdíjak, munkanélküli segély stb.) akárcsak az Alföld nagy részén, 
az észak-magyarországi régióban, és foltokban a Dunántúlon is. Ezért, jóllehet az 
érintettek kétségkívül a gazdaság „fekete”, illetve „szürke” szféráiban működnek 
beszállítói, szolgáltatói és részben piaci kapcsolataikkal együtt, nagyobb társadalmi 
konfliktusok gerjesztését elkerülő „civilizálásuk”, regisztráció és adóztatás alá vo
násuk csak a legnagyobb óvatossággal, alternatív foglalkoztatási lehetőségek birto
kában képzelhető el.

Jegyzetek

1 Bihari Zsuzsanna, Kovács Katalin, Váradi Mónika.

2 Az OKTK finanszírozta (742/94) 1993-1994-ben 40 Pest megyei szövetkezetben folytatott 
kutatásunkat. E szövetkezetekben a gazdálkodás és a tulajdonszerkezet öt évre visszamenő 
vizsgálatára került sor kérdőívek és a vezetőkkel készített interjúk segítségével. A részben 
akkor, részben előző munkáink során megismert szövetkezetek közül az alábbi települések 
(volt) szövetkezeteinek átalakulási folyamatát követjük azóta is figyelemmel: 
Kiskunlacháza (Kiskun, Pereg, Petőfi), Nagynyárád (Faluszövetkezet), Nagykőrös (Toldi, 
Arany), Ráckeve (Dunakeve, Keve, Kevefrukt, Aranykalász), Tök (Egyetértés). Az 1995— 
1997 között végzett kutatásokat az OTKA (T018341) és a CEU (481/1994) támogatta. A 
„D él-Pest Megye” kistérségi társulás rendelte meg azt a kistérségfejlesztési koncepciót, 
amelynek keretében a PESTTERV KFT alvállalkozóiként teljeskörű vizsgálatot folytat
tunk a térség nagyüzemi utódszervezeteiben és önkormányzataiban.

3 A kettős könyvvitelt vezető társas vállalkozások üzemsoros adatait Bihari Zsuzsanna dol
gozta fel.

4 A vitathatóság arra vonatkozik, hogy például a kft-kben, különösen családiasán kicsiny 
változataikban, nagyobb lehetőség nyílik a jövedelmek nem bér formájú kivételére, továb
bá fekete munka alkalmazására, mint a szövetkezetekben és a részvénytársaságokban. En
nek is nyilvánvaló szerepe van abban, hogy a kft-k költségszerkezetében a bérköltség csak 
feleakkora, mint a másik két szervezeti típusban.

5 Az állam többségi tulajdonos maradt 26 volt állami gazdaságban, de azokban a volt üzem
szervezetekben is jelentős maradhatott az állami tulajdon részaránya, amelyek a decentra
lizált privatizáció során értékesítésre kerültek.

6 A gyümölcsösök, a kert és a művelés alól kivett területek összehasonlító vizsgálatát a ren
delkezésünkre álló adatok nem teszik lehetővé. Ez hosszabb földhivatali kutakodást igé
nyelne a művelési ágak összeírásával kapcsolatos rendeletek módosítása miatt, illetve a 
különböző aggregátumokban közölt adatok következtében.
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7 Mivel van olyan település, ahol csupán egyetlen gazdálkodó szervezet működött, s így 
adatai beazonosíthatóak, csak az összevont adatokat közöljük. Az elemzésben mindazo
náltal utalunk a gazdálkodók típusai szerint megmutatkozó különbségekre.

8 Harcsa és Kovách vizsgálatai rámutattak, hogy 9,6 százalékról 21,4 százalékra nőtt a sza
badpiaci integráltságú kisüzemek aránya 1982 és 1994 között.

9 Lásd az I. fejezetet, továbbá Harcsa-Kovách-Szelényi 1994; Hantó-Oberschall 1997; 
Bihari et al. 1996.
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A GAZDASÁGI STABILIZÁCIÓS DISKURZUS 
-  A KONSZOLIDÁCIÓ DISKURZUSA*

A rendszerváltás lezárulása, azaz a konszolidáció az elmúlt években a közéleti és 
társadalomtudományi gondolkodás egyik legnépszerűbb témájává vált. A konszoli
dáció folyamata több szempontból elemezhető, gondoljunk csak a demokrácia és 
piacgazdaság jogi szabályozására vagy a tulajdonviszonyok rögzülésére a privatizá
ció lezárulásával, de gondolhatunk az elosztási viszonyok megszilárdulására, vagy 
a társadalmi pozíciók és a belőlük elérhető mobilitási csatornák kiépülésére. Az 
alábbi tanulmányban azt szeretném bemutatni, hogy milyen, a rendszerváltás kon
szolidációjára irányuló nyelvi erőfeszítések történtek a gazdasági stabilizációs dis
kurzus során, s hogy milyen dekonszolidációs, azaz a rendszerváltás irányát meg
kérdőjelező törekvések fogalmazódtak meg. A konszolidációs küzdelmek elsődleges 
színtere a (Bokros-csomag óta tartó) gazdasági stabilizációs diskurzus, amely a 
Horn-kormány idején a legjelentősebb diskurzus volt. Egyrészt tartós, folyamatos 
jellege miatt, másrészt mert a politikai szereplők önmegjelenítésében is fontos he
lyet kapott.

A gazdasági stabilizációs diskurzus tétje a rendszerváltással berendezkedő „új 
világ” logikájának meghatározása volt. Tévedés lenne azt gondolni, hogy e logika 
feltárható pusztán az objektív elosztási, jövedelmi és tulajdonviszonyok vizsgálatá
val. Az a társadalmi világ ugyanis, amely az egyént körülveszi, „elrendezésre vár” : 
legitimitás-, normalitás- és igazságosság-feltételeknek kell megfelelnie (vagy e fel
tételek mércéjén elbuknia) ahhoz, hogy -  akár elfogadott, akár elutasított, de -  saját 
logikával bíró rendszerré álljon össze az egyén számára. Azokat a szempontokat 
azonban, amelyek alapján ezeknek a viszonyoknak a legitimitását, normalitását és 
igazságosságát a társadalom tagjai interpretálni képesek, elsődlegesen a politikai 
viták szereplői dolgozzák ki - és kényszerítik a politikai viták „fogyasztóira”: a 
nem-politikus, nem-szakértő egyénekre.1 A politikai diskurzusok tétje eszerint nem 
pusztán egy külsőleges társadalmi világ reprezentációjának elfogadtatása, hanem 
ezen keresztül egy rendszer objektív (mert objektívnek észlelt) logikájának megha
tározása is. A nyilvános politika tehát, Bourdieu politikaszociológiájának alaptétele 
szerint, szimbolikus küzdelem, amelyet „a társadalmi világ szemléletének megőrzé
se vagy átalakítása révén a társadalmi világ megőrzéséért vagy átalakításáért vív
nak” (Bourdieu 1987: 112; 1991: 181).

Csiga Péter

* A tanulmány elkészítésében nyújtott szakmai támogatásért köszönetét mondok Vedres 
Balázsnak -  módszertani segítsége nélkül a kvantitatív elemzés nem készülhetett volna 
el - ,  Némedi Dénesnek és Heller Máriának értékes bíráló megjegyzéseikért. Köszönettel 
tartozom Csite Andrásnak, Szabó Mártonnak és az MTA PTI Politikai Tudásszociológia 
Munkacsoport tagjainak, valamint a kutatás anyagi támogatóinak, az OTKA T025612 
számú, A politika diszkurziv értelmezése című kutatás vezetőjének, Szabó Mártonnak; a 
Széchenyi István Szakkollégiumnak és a Pro Renovanda Cultura Hungáriáé Alapítvány
nak.
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E  küzdelem Bourdieu szerint a társadalmi világot leíró, osztályozó „szimbolikus 
rendszerek” (a politika szférájában: ideológiák) érvényesítésén keresztül folyik. 
Ezen osztályozási formák „megismerési viszonyokként” jelennek meg, ám szimbo
likus hatalmi viszonyokat tartanak fenn. A kategoriális és osztályozási rendszerek 
akkor képesek szimbolikus hatalmi viszonyokat rögzíteni, ha természetesként, 
adottként érzékelt megismerési rendszerként működnek az alávetett rétegek tudásá
ban. A hatalmi viszonyok egyrészt az alternatívák mesterséges beszűkítésének té- 
nyéből fakadnak (ha egy tudásformát természetesként fogadtatnak el, stratégiailag 
elzárják a befogadót más tudásformák szempontjainak mérlegelésétől). Másrészt 
pedig azért beszélhetünk hatalmi viszonyokról, mert az a tény, hogy egy társadalmi 
csoport egy szimbolikus rendszert természetes megismerési rendszerként fogad el, 
elzárja a csoportot annak mérlegelésétől, hogy az adott szimbolikus rendszer meg
jelenítői is részei a társadalm i érdekküzdelmeknek, és saját érdekeiket egy „termé
szetes rend” hirdetése mögé rejtik (a lényeg természetesen nem az, hogy e stratégi
ák tudatosak-e, vagy sem). Egy szimbolikus rendszer adott korszak „domináns dis
kurzusává” válhat, ha az általa megjelenített divíziós elveket mint egy „természetes 
rend” leképezéseit képes elfogadtatni, „osztályozási rendszerek és mentális struktú
rák” formájában (Bourdieu 1991: 163-170).2

‘ Ez történt a gazdasági stabilizációs diskurzusban is, amelyet a kormányzati oldal 
„domináns diskurzussá” igyekezett alakítani. Arra törekedett, hogy a fennálló el
osztási viszonyok, jogosan megjeleníthető igények, az állammal szemben legitim
ként elismert elvárások, társadalmi különbségek stb. rendszerét egy „új világ” ter
mészetes, igazságos és legitim  logikájaként fogadtassa el. Az ellenzék célja e vi
szonyok természetességének, igazságosságának és legitimitásának teljes tagadása 
volt. Bourdieu alapján jogosan állítható, hogy a tét itt nem pusztán a politikai pár
tok  választási sikere és népszerűsége, hanem a berendezkedő új társadalm i rendszer 
„objektív logikája” : a kialakuló társadalmi életfeltételek természetesként való elfo
gadtatása, illetve e természetesség teljes megkérdőjelezése volt.

I. Elméleti, módszertani megközelítések

I. 1. Tudásszociológiái versus strukturális diskurzuselemzés

Nyilvános diskurzus elemzésében alapvetően kétféleképp járhatunk el.
Az egyik eljárást követve a hagyományos tudásszociológiára építünk: előre fel

tételezzük egy szociológiai kategória létezését (pl. „neoliberális ideológia”, de álta
lánosan: ideológiák, érdekek, értékek, intézményes pozíciók, előítélet, rasszizmus 
stb.) és ennek Je le i” után kutatunk a szövegben -  amelyet tehát egy mögöttes való
ság „dokumentumaként” kezelünk. Ennek az eljárásnak az alapvető célja az elem
zett szöveganyag kauzális magyarázata. A szöveg- és diskurzuselemző iskolák 
nagy része ezt az eljárást követi, gondolhatunk itt a racionális argumentáció
elméletre, vagy a beszédaktuselméletre alapozott elemzésekre, de ebbe a kategóriá
ba  sorolható a van Dijk-féle diskurzuselemző iskola formális elemzési eljárása is. 
Ezek az irányzatok az elemzett szövegekben olyan formálisan megragadható nyelvi
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szabályszerűségeket keresnek, amelyek „objektív jelei” a szövegek szerzőjét befo
lyásoló „mögöttes” ideológiáknak, hatalmi érdekeknek stb. A különböző nyelvi 
formák „mögöttes” valóságokat képeznek le és dokumentálnak: ideológiákat, tu
dattalan motívumokat, hatalmi viszonyokat.

A másik eljárás szerint -  ebben a tanulmányban ezt fogjuk követni -  tartózko
dunk attól, hogy a priori kijelöljük azt a szociológiai kategóriát, amely elsődlegesen 
meghatározza a diskurzust. A cél ezen eljárás során (amelyet „strukturális diskur
zuselemzésnek” nevezek) sokkal inkább egy diszkurzív mező struktúrájának leírá
sa. Annak bemutatása tehát, hogy a diskurzusban milyen alternatív tudásformák 
jelennek meg, és ezek 1. milyen kijelentésekből és tematikus kijelentéscsoportokból 
állnak, 2. milyen kimondatlan előfeltevéseket hordoznak, 3. mely szereplők terme
lik és érvényesítik őket, 4. milyen stratégiák segítségével.

M iért állíthatjuk azt, hogy relevánsabb eredményekhez jutunk a második eljárás
sal, m int az első révén? A választ a politikai diskurzusok „túldetermináltságának” 
fogalmában kell keresnünk. A strukturalista jellegű elemzések kiindulópontja a 
következő: ha az elemzendő jelenségekről tudjuk, hogy sokfajta tényező egyszerre 
határozza meg őket kauzálisán, akkor „túldetermináltak”, hiszen a sokféle oksági 
magyarázat kibogozhatatlanul összekeveredik -  lévén konkurens és nem pusztán 
egymást kiegészítő magyarázati sémák. Ebben az esetben érdemesebb azokat a 
struktúrákat interpretálni, amelyek e sokirányú meghatározottság állapotában kiraj
zolódnak.

A nyilvános diskurzusok esetében kétségkívül ez a helyzet. Esetünkben: a gazda
sági stabilizációs vitákat egyszerre határozzák meg az alábbi tényezők: 1. a sze
replők intézményes pozíciója (pl. minden politikai vitára nézve igaz, hogy kor
mányzati oldalon a kormányzati politika adaptációs funkcióját hangsúlyozzák, el
lenzéki oldalon pedig annak érdekérvényesítő funkcióját emelik ki); 2. a szereplők 
eltérő kapcsolata a gazdasági érdekcsoportokhoz; 3. eltérő közgazdasági meggyő
ződések; 4. eltérő ideológiai meghatározottságok; 5. eltérő politikai szocializációs 
minták és politikai habitusok; 6. eltérő részvétel a döntéshozatal felelősségében és 
eltérő érintettség egy sor objektív körülménytől, m int például a szétosztható forrá
sok szűkössége, vagy a nemzetközi pénzügyi szervezetek szankcionált elvárásai stb. 
Annak egyidejű leírása, hogy melyik tényező mennyiben határozza meg akár a 
gazdaságpolitikát, akár a diskurzust, lehetetlen, hiszen konkurens, és nem egymást 
kiegészítő magyarázati sémákkal van dolgunk. E  tény felismerése után láthatók a 
tudásszociológiái nyelvi elemzés korlátái: ha e tényezők egyikét kiválasztva annak 
nyelvi jeleit keressük, ezzel megengedhetetlenül leszűkítjük az elemzést. A diskur
zus ettől kezdve csak az adott tényezőről szól, és nem  az egész diszkurzív mező 
objektív struktúrájáról. „A külső nézőpontból meghúzott határok és sajátosságok 
eleve elrendezik azt, ami csak a diskurzusban rendeződik el” (Szabó 1997).

A strukturális diskurzuselemzés, amely struktúrát interpretál és nem kauzális 
magyarázatot keres, fenntartja az egész diszkurzív mező leírásának lehetőségét. 
Elsődlegesen az érdekli ugyanis, hogy a diszkurzív mező struktúrája önmagában 
véve milyen eltérő tudásformákat jelenít meg a társadalom számára. Az összes, 
objektíve megjelenő szöveganyagot vizsgálja, megpróbálja feltérképezni a szövegek 
által alkotott mező egészét, a meggyőzés teljes eszközrendszerét. így tárul fe l  a



társadalom számára felkínált versengő pozíciók tere és rajzolódnak ki a társada
lom feletti szimbolikus hatalomgyakorlás versengő eszközrendszerei.

I. 2. A  strukturális diskurzuselemzés elméleti alapjai

A strukturális diskurzuselemzés programja kétféle egymásra jól „rezonáló” elméle
ti-m ódszertani irányból alapozható meg. Az egyik Foucault diskurzuselemző prog
ram ja, melyet a Tudás archeológiája című könyvében fejt ki. A másik irányzat pe
dig az Egyesült Államokban napjainkban kibontakozó ún. relacionista, elsősorban 
network-alapú kultúrakutatás.

Diskurzuselemző program ját Foucault átfogó történeti elemzések módszertana
ként készítette el. Olyan diskurzusokról beszél, m int az „orvostudomány”, „termé
szettörténet”, „nyelvészet” , közgazdaságtan”, „pszichiátriai” és „klinikai” diskur
zus a 18-19. században. Fő célja az volt, hogy az eszmetörténeti és tudásszocioló
giái irányultságú tudománytörténettel szemben alternatívát állítson.

A  diskurzust, vagyis „kijelentések megtételét” irányító szabályrendszert Foucault 
a diskurzusban megtehető kijelentések struktúrája alapján igyekszik feltárni. Ez a 
struktúra határozza meg az egyes kijelentések értelmét (amely csak a többi kijelen
téshez fűződő reláció alapján tárható fel). Ez a struktúra határozza meg a diskurzus 
szereplőinek lehetőségeit is, hisz például X  kijelentéssel csak Y kijelentés párosít
ható, Z nem, csak A kijelentéssel felcserélhető, fi-vel nem stb. Ez azt jelenti, hogy a 
diskurzus tartalmi interpretációja is csak e struktúra ismeretében lehetséges, a tu
dásszociológiái módszerek önmagukban elégtelenek.

A diskurzus alapegységének, a kijelentésnek a definiálása Foucault-nál nem azt 
jelenti, hogy egy, a kijelentés szintje mögött elhelyezkedő „egész” (tudás, ideológia, 
társadalm i helyzet stb.) horizontjába helyezzük, és magát a kijelentést ezen „egész” 
megnyilvánulásának tekintjük. A kijelentéseket azon a szinten kell vizsgálni, ahol 
megjelennek, és jelentésüket annak a pozíciónak az alapján kell meghatározni, 
amelyet a többi kijelentés terében elfoglalnak. „A kijelentések tartománya egyenér
tékű saját felületével. M inden kijelentés olyan pozíciót foglal el, amely csak rá je l
lemző. Egy kijelentés leírása nem annak a »kimondatlannak« a feltárását jelenti, 
am elynek a helyét a kijelentés elfoglalja; nem jelenti a kijelentés redukálását egy 
hallgatag, közös szövegre; ellenkezőleg: annak a speciális helynek a feltárását je 
lenti, amelyet elfoglal, annak feltárását, hogy a formációk rendszerének milyen 
elágazásai teszik lehetővé a kijelentés elhelyezkedésének feltérképezését, annak 
feltárását, hogy a kijelentés miképp izolálódik a kijelentések általános szórásában'’ 
(Foucault 1995: 199).

Jól látható, hogy Foucault programja hasonló problémákra keres megoldást, mint 
amilyeneket dolgozatomban eddig megfogalmaztam. Munkája alapján kialakítha
tunk egy a közéleti diskurzusok elemzésére alkalmas módszertani és fogalmi kere
tet, az alábbi megfontolások átvételével:

1. A tudásszociológiái elemzés elutasítása.
2. A diskurzus alapegységének a kijelentést tekintjük. A kijelentéseket a diskur

zusban megjelenő többi kijelentéshez való viszonyuk alapján definiáljuk, azaz egy 
„kijelentő hálózatban” (réseau énonciative, enunciative network) elfoglalt (a) he-
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lyiik és (b.) funkciójuk alapján. A diskurzusban szereplő kijelentéseket nem értel
mezhetjük „önmagukban”, egy „mögöttes tartalom” megnyilvánulásaként, csakis a 
többi kijelentéshez fűződő viszonyuk alapján.

3. A cél a kijelentések „szórásának”, megoszlásának elemzése, a kijelentések ál
tal alkotott mező feltárása.

M ár a „kijelentő hálózat” fogalmából sejthető, hogy a foucault-i elképzések ho
gyan kapcsolhatók az amerikai szociológia network-alapú, ún. relacionista kultúra
kutatási irányaihoz. A relacionista irányzat elsősorban a szociológiában hagyomá
nyosnak tekinthető „szubsztantív” felfogással szemben határozza meg magát.3 Az 
elemzés alapegységének itt a priori létezőnek nyilvánított „elemi egységek”, 
„szubsztanciák” számítanak, és a vizsgálat célja ezek tulajdonságainak és interak
ciójának feltárása. Az interakció két egymástól és az interakció tényétől is függetle
nül létező elem között létesített kapcsolat. A relacionista irányzat képviselői azon
ban felismerik, hogy a vizsgált egységek nem létezhetnének egymástól való elszi
geteltségben, és a közöttük fennálló kapcsolatok konstitutív minősége miatt m agu
kat a kapcsolatokat kell vizsgálni. „ ...A  tranzakcióban lévő egységek jelentésüket, 
jelentőségüket és identitásukat az adott tranzakcióban betöltött funkcionális szere
pükből nyerik” (Emirbayer 1994: 287). A relacionista elméletek nem hisznek az a 
priori definiált egysegek „eleve adott”, tehát az őket körülvevő hálózatoktól füg
getlen létezésében, legyen/szó akár egyénről, akár ideológiáról, akár társadalomról. 
Ugyanarról van szó, mint Foucault művében és a strukturális diskurzuselemzés 
programjában: az a priori (szociológiai) kategóriákkal való magyarázat helyett an
nak a struktúrának az elemzésére kell törekedni, amelyet a megfigyelt egységek 
között fennálló relációk rajzolnak ki, és az elemzett egységek maguk is csak ennek 
révén jellemezhetők.

A relacionális kultúrakutatás irányzatai is elhatárolódnak a hagyományos 
szubszantív felfogástól, amely elsősorban az egymástól függetlenül, „pontszerűen” 
létezőnek tekintett individuumok egyéni, „pontszerű” attitűdjeinek, értékeinek és 
véleményeinek kutatására összpontosít. Ezzel szemben a relacionista kultúrakutatás 
a szimbolikus formációk struktúrájára, a struktúra elemei közötti relációk hálóza
tára kíváncsi, s elődjének tekinti a Lévi-Strauss-féle strukturalista programot 
(Emirbayer 1994: 301).

A „fogalmi és szimbolikus hálózatok” elemzésére jó  példa lehet John M ohr ta 
nulmánya, amelyben a szerző a New York-i karitatív szervezetek klasszifikációs 
sémáit elemezve különítette el egymástól a segélyezendők lehetséges pozícióit.

Ide sorolhatók még Carley (1994) „szemantikai network”-kutatásai, is, amelyek
ben fogalomhálók „térképelemzését” végzi el, olyan témákban, mint a drámák és 
vígjátékok megítélése, vagy a sci-fi könyvekben fellelhető „robot-kép” köré kap
csolódó fogalomháló kibontása.

A relacionista kultúrakutatás eredményeit felhasználva a diskurzust -  amelyet 
Foucault alapján „kijelentéshálóként” interpretálok - ,  a network-elemzés módszer
tanával írom le.
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I. 3. A z  elemzés kategóriarendszere

Egy diszkurzív mező struktúrája a következő, egymásra épülő elemekből rakható 
össze: megszólalás, megnyilatkozás, kijelentés, beszédmód, szimbolikus pozíció, 
diszkurzív stratégia, értelmezési rendszer. A z  elemzés ezen elemek vizsgálatából 
fog állni. A fogalmakat m indig az elemzés adott szakaszában fogom értelmezni. 
Ahhoz azonban, hogy az első lépést meglehessük, itt definiálnom kell az első há
rom fogalmat.

Megszólalás: egy szereplőnek egy alkalommal megjelenített szövege: újságcikk 
vagy cikkrészlet. Az elemzett újságcikkek többsége egyetlen megszólalásból állt, a 
politikai tudósítások azonban több politikus megszólalásait egy újságcikken belül 
közölték.

Megnyilatkozás: megnyilatkozásnak neveztem el az elemzett megszólalásokat 
alkotó szöveg-szekvenciákat, amelyeket tartalm i alapon különítettem el egymástól. 
Egy átlagos megszólalás kb. 10 egyedi megnyilatkozásból állt.

Kijelentés: az elemzés alapegysége. Az a  közös (1.) tartalom és (2.) közlési 
funkció, amely megnyilatkozások egy csoportját összeköti. A kódolási eljárás során 
a diskurzust kijelentésekre bontottam, amelyeket tehát nem közvetlenül megjelenő 
strukturális egységként fogtam fel (ezek a megnyilatkozások), hanem -  Foucault 
alapján -  olyan tartalomként és funkcióként, amelyet megnyilatkozások egy cso
portja jelenít meg.

Nagyon fontos, hogy Foucault a kijelentést „közlési funkcióként” definiálja. Egy 
kijelentés megtétele egyszerre jelent ugyanis két dolgot: kommunikatív tevékenysé
get, tehát egy üzenet, egy meghatározott tartalom  átadását; és ezzel egyszersmind 
stratégiai tevékenységet is, azaz egyrészt egy kapcsolódó kijelentésháló felidézését, 
m ásrészt más kijelentések elrejtését, azoktól való elhatárolódást.4 E két funkció 
egymástól szétválaszthatatlanul van jelen, az első megismerési, a második hatalmi 
funkció. Foucault-t és Bourdieu-t épp e két funkció elválaszthatatlanságának tézise 
köti össze. A kijelentés értelme abból fakad, hogy más kijelentések hálójában saját 
tartalm i pozíciót foglal el, és kimondásával a hozzá hasonló pozíciót betöltő kije
lentések tartalma is felidéződik, illetve az ellentétes kijelentéscsoportok tartalma 
rejtve marad.

A kijelentések tartalmát eszerint a diskurzus logikája, és nem valamely „általá
nos szemantikai mezőben” elfoglalt helye, vagy a „mögöttes” ideológiai stb. rend
szerre való visszavezethetősége határozza meg.

Egy kijelentést tehát csak akkor tudunk definiálni, ha „kijelentő hálózatba” he
lyezzük, ha e networkot ki tudjuk bontani, és a kijelentést el tüdjuk helyezni a többi 
kijelentés által alkotott tér valamely pontjába.

II. A gazdasági stabilizációs diskurzus

A gazdasági stabilizációs diskurzus, amely a Bokros-csomag bejelentésével kezdő
dött és a Horn-kormány alatt zajló politikai diskurzusok közül a legjelentősebb volt, 
egészen az 1998-as kormányváltásig tartott. M int arra már utaltam, ez a diskurzus 
vált a konszolidációs küzdelmek legfőbb színterévé.
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A gazdasági stabilizációs diskurzus több al-diskurzusra bontható. Az itt elemzett 
két szakasz közül az első 1997 elején kezdődik, mikor a diskurzus újra éleződni 
kezd, az ellenzék mérsékelt és radikális szereplőinek retorikája egybefonódik, kor
mányzati oldalon pedig az elbizonytalanodás jelei mutatkoznak. Ezt a helyzetet 
váltja fel egy újabb szakasz 1997 májusában: a negyedéves pozitív gazdasági je len 
tések elkészülte után kormányzati offenzíva indul a gazdaságpolitikai sikerek je 
gyében és júniusban éles ellenzéki ellenoffenzíva bontakozik ki. Az e szakaszban 
kialakuló törésvonalak a választási kampány végéig fennmaradnak.

Elemzésemben e két rész-diskurzusra koncentrálok; 1997. március 1-től június 
31-ig vizsgálom a politikai vitákat a három legfőbb országos napilapban: a Népsza
badságban, a Magyar Nemzetben és a Magyar Hírlapban.

Az elemzést a következő lépésekben végzem el. Először ismertetem az elemzett 
adatbázist (II. 1.). Ezután megvizsgálom a kijelentések tematikus blokkjait, a dis
kurzusban megjelenő beszédmódokat (II. 2.). A beszédmódok ismertetése u tán  be
mutatom, hogy a diskurzus szereplői miképp használják e beszédmódokat, és m i
lyen alternatív tudásformákat, szimbolikus pozíciókat jelenítenek meg (II. 3.). 
Ezután ismertetem az egymással összefüggő beszédmódok és szimbolikus pozíciók 
alkotta szemben álló értelmezési rendszereket (II. 4.), majd a két értelmezési rend
szert érvényesítő diszkurzív stratégiákat (II. 5.). E részekből fog állni a diszkurzív 
mező struktúrájának elemzése. Sajnos, terjedelmi korlátok miatt, a hagyományos 
sajtóelemzés alapján kapott kutatási eredményeket (melyik szereplő, melyik lapban, 
milyen megszólalástípusban, hányszor, melyik időszakban és melyik helyen stb.) 
nem tudom közölni.

II. 1. A z elemzett adatbázis

A gazdasági stabilizációs diskurzus a három elemzett lapban mintegy 620 újság
cikkben jelent meg. E cikkek közül 120-ban több megszólalás is volt, így összesen 
850 megszólalás képezte az elemzés tárgyát. E 850 megszólalásban 8632 egyedi 
megnyilatkozást kódoltam.

Az elemzés első lépésében kvalitatív elemzéssel kialakítottam a diskurzus kije
lentéseit tartalmazó kódrendszert5. Ez eredeti formájában alkalmatlan volt az em pi
rikus elemzésre. Ezért több lépésben átalakítottam a kódrendszert.6

A végleges adatbázis így 7173 megnyilatkozásból áll (szemben az eredeti 8632- 
vel), amelyet 184 kijelentéssel modellezek. A diskurzus terének tehát mintegy 83 
százalékát modelleztem a végleges kijelentésrendszerrel, az összes elemzés erre a 
szűkített adatbázisra vonatkozik.

II. 2. A diskurzusban használt beszédmódok

Azokat a kijelentéseket, amelyek hasonló helyet foglalnak el „ a kijelentések általá
nos szórásában ”, alternatív beszédmódokként értelmezhetjük.

Az „általános szórás” vizsgálatában abból a tényből kell kiindulnunk, hogy a ki
jelentések nem véletlenszerűen kötődnek egymáshoz. A szereplők stratégiái hatá
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rozzák meg, hogy mely kijelentések kerülhetnek azonos megszólalásba vagy logikai 
kapcsolatba egymással. Ezért annak vizsgálatából, hogy miképpen csoportosítják a 
kijelentéseket maguk a szereplők, kirajzolódhat előttünk a diskurzus összes kije
lentésének kapcsolathálója. Ez az összes további elemzés kiindulópontja.

Két kijelentés között akkor áll fenn kapcsolat, ha azonos megszólaláson belül 
fordulnak elő. Az A  és В  kijelentés közötti kapcsolat erőssége attól függ, hogy a 850 
megszólalásból hány olyat találhatunk a diskurzusban, amelyben a két kijelentés 
egyszerre fordul elő. Sok olyan kijelentés-pár volt, ahol egyáltalán nem volt kap
csolat, a legtöbbször kapcsolódó kijelentések kapcsolatainak száma pedig megha
ladta a 60-at.

A  184 kijelentés mindegyike jellemezhető egy 183 tagú számsorral, amely azt 
mutatja, hogy az adott kijelentés hányszor kapcsolódik a többi kijelentés valame
lyikéhez. E számsor tehát egy kapcsolatmintázat, és azt a speciális pozíciót jeleníti 
meg, amelyet a kijelentés a többi kijelentés alkotta mezőben elfoglal. Az elemzés 
első lépése az lesz, hogy az eltérő kapcsolatmintázatú kijelentések közül közös cso
portba válogatjuk azokat, amelyeknek a pozíciója a leginkább hasonlít egymásra. A 
közös csoportba tartozó kijelentések7 tehát azonos kijelentésekkel jelennek meg 
közös megszólalásban (azonos kijelentésekkel „vonzzák egymást”), és azonos kije
lentésekkel nem jelennek meg soha együtt (azonos kijelentésekkel „taszítják egy
m ást”). Ez arra enged következtetni, hogy a diskurzusban betöltött szerepük, funk
ciójuk azonos. E  funkció pedig a diskurzus legfőbb témáinak megjelenítése. A kije
lentéscsoportok tehát azon beszédmódok kijelentései, amelyekkel a diskurzus fő  
témáiról beszélni lehet.

A  hasonló kapcsolódási mintájú kijelentések elkülönítésére a UCINET IV 
kapcsolathálóelemző program  ún. CONCOR (Convergence of iterated correlations) 
eljárását használtam fel (lásd Borgatti-Everett-Freeman 1996). Ez az eljárás hie
rarchikus módszerrel képez kijelentésblokkokat. Az összes kijelentést először két 
csoportra osztja, majd mindkét „fő-blokkot” 2 „alcsoportra”, és ezeket további két 
részre bontja stb. Esetünkben ez az eljárás nagyon jó l követte a diskurzus általános 
struktúráját, hiszen a két fő kijelentéscsoport szétválasztásával elkülönítette a kor
m ányzati és az ellenzéki jellegű kijelentéseket, m ajd e csoportokat osztotta újra két 
részre. A kijelentések csoportosításában háromszori újrabontást, azaz 8 kijelentés
blokk képzését tartottam optimálisnak.

1. táblázat

Ossz 184 ki/- 7173 mny
1. vágás (korín): 88 - 4004 (ell): 9 6 -3159
2. vágás (P°l): 35 -  1453 (szak); 53- 2551 (pol-ért): 59 -  2023 (szak): 3 7 -1 1 3 6
3. vágás 14 21 33 20 33 26 27 10

628 835 1266 1285 1177 846 865 271
1. blokk 2. blokk 3.blokk 4. blokk 5. blokk 6. blokk 7.blokk 8. blokk

Az 1. táblázat azt mutatja be, hogy az eljárás során létrejött csoportokba hány kije
lentés tartozik, és hogy e kijelentések hányszor jelentek meg mint megnyilatkozás. 
A  kijelentések száma dőlt, a megnyilatkozások szám a normál számmal látható.
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Némileg elébe vágva a tartalmi elemzésnek, szükségesnek tartom megjegyezni a 
következőket:

Az 1. vágás elkülönítette egymástól az inkább a kormányzat, illetve szimpati
zánsai által használt kijelentéseket, és az inkább az ellenzék, illetve szimpatizánsai 
által használt kijelentéseket. Látható, hogy a kijelentések számát tekintve az ellen
zéki kijelentések vannak túlsúlyban, ezzel szemben a kormányra jellemző szám 
szerint kevesebb kijelentés a diskurzus nagyobb részét fedi le (4004 megnyilatko
zást).

A 2. vágás mindkét oldalon a szakértői kijelentéseket különíti el a politikusi-ér
telmiségi kijelentésektől. Kormányzati oldalon a szakértői, ellenzéki oldalon a po
litikusi-értelmiségi kijelentések vannak túlsúlyban.

A 3. vágás a kormányzati szakértői, kormányzati politikusi és ellenzéki politiku
si csoportot jó l értelmezhetően metszette ketté, az ellenzéki szakértői kijelentések 
szétbontása azonban nem értelmezhető, ezért a 7. és 8. blokkot egységes beszéd
módként interpretálom.

Az alábbiakban ismertetem az egyes beszédmódokat, rövid elemzés keretében és 
a és domináns kijelentések bemutatásával.

1. beszédmód: „ Gazdasági kényszerhelyzet és politika’’

A z  első beszédmód a gazdasági kényszerhelyzetet, a „népszerűtlen, de elkerülhe
tetlen” politikát és az ehhez kapcsolódó politikai felelősséget tematizálja.

A „gazdasági stabilizáció szükségszerűsége” a kormányzati politikusi retoriká
ban az alábbi tényezőkre való hivatkozás formájában jelenik meg: 1. a szocializ
musból a kapitalizmusba való átmenet, 2. a cseh gazdasági válság és „cseh Bokros
csomag”, és 3. az 1994-1995-ös gazdasági válság („egyensúlyromlás” és „túlfo
gyasztás”).

Az e beszédmódot használó szereplők emellett a kényszerhelyzet, a politika szfé
rája és a társadalom közötti kapcsolatról beszélnek. Az érvelés általános formája 
hozzávetőleg így írható le: (az előző kormány felelőtlenségéből adódó) gazdasági 
kényszer-alkalmazkodás kényszere -  társadalmi elégedetlenség -  az ellenfelek ezt 
kihasználják. E  beszédmód használata elsősorban politikusi és védekező retorikai 
magatartást jelent:

-  Csehországban is hasonló gazdasági intézkedések léptek életbe („Klaus-csomag”);
-  az 1994-95-ös gazdasági válság kulcselemei az egyensúlyi tényezők, az eladósodás;
-  1994-95-ben többet fogyasztottunk, mint termeltünk;
-  ez egy új világ: a kapitalizmus, a piacgazdasági logika, az állami gondoskodás vége;
-  a stabilizáció szükségszerű megszigorításokat, népszerűtlen, de elkerülhetetlen politikát 

jelent;
-  a társadalom felkészületlen volt a szükséges változásokra;
-  a kormánypártok érthetően népszerűtlenek.
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2. beszédmód: „Társadalmi érzékenység”

Ezt a beszédmódot elsősorban kormánypárti politikusok használják. Megjelenítik a 
kormánypártok „társadalmi érzékenységét” : egyrészt a gazdaságpolitika negatív 
társadalm i következményeiről beszélnek, másrészt ígéreteket tesznek a társadalmi 
problémák kezelésére. Hivatkoznak a társadalom és politika kapcsolatára is, ha
sonlóképpen a „kényszerhelyzet”-beszédmód használóihoz.

E  beszédmód funkciója a gazdaságpolitika negatív társadalmi következményei
nek enyhítése. Az ellenzéki megszólalásokban ezek a társadalmi problémák igen 
sokrétűek, és három fő csoportra bonthatók: 1. az életfeltételek romlása, 2. társa
dalm i dezintegráció; 3. a társadalom képtelensége az újratermelődésre. Ezzel 
szemben a kormánypárti megszólalók kizárólag az életfeltételek rosszabbodásáról, 
a reáljövedelmek csökkenéséről beszélnek mint társadalmi problémáról. Az átme
neti „nadrágszíjmeghúzás” metaforáját használják: „egy ideig kevesebbet költünk, 
hogy aztán jobb lehessen” . Szembeötlő a dezintegráció vagy az újratermelődésre 
való képtelenség tematizálásának a hiánya.

A  társadalmi problémákat azonban nemcsak ily módon eufemizálják és rejtik el. 
Elkerülhetetlennek állítják be őket, a növekedésért hozott „közös áldozatnak”, 
amelynek majdani jutalm aképp a szétosztható források bővítését ígérik. Ez a gazda
sági helyzet javulásából következik, amely részben a társadalom áldozatvállalásá
nak, részben a kormánypártok hozzáértésének köszönhető. A gazdasági helyzet 
javulása e beszédmódban csak a legáltalánosabb szlogenek szintjén jelenik meg 
(megtörtént a piaci átmenet, rendbe raktuk a gazdaságot, nagy tetteket hajtottunk 
végre).

A  társadalmi feszültségek ebben a beszédmódban is megjelennek, ezt egyrészt a 
populista ellenzék számlájára írják, másrészt a társadalom „elfáradásával” magya
rázzák. A társadalom azonban e beszédmódban nemcsak szenvedő alanya, de 
nyertese és elismerője is a gazdaságpolitikának. Ennek következtében maga is be
látja, hogy a javára szolgál a további érdekkorlátozás:

-  ,rendbe raktuk a gazdaságot”, „nagy tetteket hajtottunk végre”;
-  a társadalom problémákkal küzd, áldozatokat hoz a sikeres gazdaságpolitika érdekében;
-  mindennapi életfeltételek, nélkülözés, jövedelmi viszonyok problematikusak;
-  az életfeltételeken, alacsony jövedelmeken javítani kell, igazságosabb elosztási viszo

nyok;
-  jogosan elégedetlen és türelmetlen a társadalom, elfáradt;
-  elégedetlenséget szító szélsőséges és populista szereplők felelősek a társadalmi feszült

ségekért;
-  a társadalom megérti, hogy szükséghelyzetről van szó;
-  a társadalmat pozitívan érintik a változások;
-  a kormányzat „szakértő”, biztosan kezeli a bajt.
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E beszédmódba elsősorban a gazdaságpolitika sikereiről és folytatásáról szóló kije
lentések tartoznak. Fontos, hogy e beszédmód használóinak célja elsősorban nem a 
gazdaság mint rendszer pozitív állapotának leírása, hanem a követett gazdaságpo
litika eredményességének, a folytatás fontosságának tematizálása, és a társadalom 
felszólítása a további alkalmazkodásra. Természetesen megjelennek a pozitív gaz
dasági folyamatok, ám itt a lényeg az, hogy ezek a sikeres stabilizációs gazdaság- 
politika eredményének tekinthetők.

Az e blokkba tartozó kijelentések három fő csoportba oszthatók: az első csoport 
kijelentései a gazdaságpolitika sikerét, külföldi elismerését tematizálják. E kijelen
tések fele a sikeres gazdaságpolitikát általános szinten megjelenítő szlogen. A má
sodik csoport kijelentéseinek funkciója az esetleges túlzott társadalmi elvárások 
korlátozása és a további alkalmazkodásra való felszólítás. A harmadik a gazdasági 
teendőket tematizáló kijelentések csoportja. Ezek egy része a gazdaság m int rend
szer keretfeltételeinek biztosítására irányul (növekedési, inflációs, költségvetési 
kiadási feltételek), a másik része pedig az állami beavatkozásra, a gazdaság mint 
termelési tevékenység támogatására (kisvállalkozás-ösztönzés, agrártámogatás, 
állami fejlesztési programok és beruházások növelése). Ez utóbbi célok azonban 
csak mint a gazdasági rendszer keretfeltételeinek stabilizálása eredményeként rea
lizálható célok szrepelnek. A kormányzati szakértői beszédmódban tehát a gazda
ság mint rendszer elsődleges, mint termelési tevékenység másodlagos. Ennek éppen 
a fordítottja jellemző az ellenzéki szakértői beszédmódra:

-  Versenyképes cégek maradtak életben, a mikroszféra szerkezetváltása megtörtént;
-  az ország külső eladósodása csökken;
-  „megteremtődtek a fenntartható gazdasági növekedés feltételei”;
-  a gazdaság stabilizálódott;
-  a Nyugat elismeri gazdaságpolitikánk eredményeit;
-  a gazdasági stabilizáció még nem zárult le;
-  következetesen, hosszú távon kell gondolkodni, folytatni a stabilizációs gazdaságpoliti

kát;
-  következetes költségvetési politikára, kiadáscsökkentésre, óvatos bérpolitikára van 

szükség;
-  fenn kell tartani a gazdaság működőképességét, megőrizni a stabilizáció eredményeit;
-  biztosítani kell a gazdasági növekedést;
-  veszélyes az infláció mesterséges csökkentése;
-  a jóléti ellátórendszereket ésszerűsíteni kell;
-  a beruházásokat ösztönözni kell;
-  támogatni kell a kis- és középvállalkozásokat;
-  állami fejlesztési programokat kell beindítani, folytatni őket.

4. beszédmód: „Absztrakt makrogazdasági szakértői”

A „gazdaság mint modellezhető rendszer” keretfeltételei elsősorban az absztrakt 
gazdasági szakértői beszédmódban jelennek meg. E  keretfeltételek mint a gazdasá
gi rendszer működésének elsődleges biztosítékai és jellemzői a kormányzati be
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szédmódok mindegyikében szerepelnek. A kormányzati jellegű megszólalásokban e 
keretfeltételek stabilizálása jelenti a külsőleges kényszert, amelyhez alkalmazkodni 
kell. E  keretfeltételek m egléte esetén a gazdaság m int rendszer működésbe lép. E 
racionalitás biztosításához képest minden egyéb -  a keretfeltételek teljesítésének 
társadalm i ára, a term elési tevékenységet folytatók kiléte (hazai vagy nem, kister
m elő vagy nem), a piaci adaptáció állami segítése stb. -  másodlagos.

A  „politikus” megszólalásokra jellemző szlogenszerű kijelentések itt hiányoz
nak, csakúgy, mint a politikai felelősségre utalás. Szintén hiányoznak a társada
lom nak szóló közvetlen jelzések (kivéve a bérmegállapodásra vonatkozó igény), és 
a gazdaságpolitikai teendők tematizálása is.

A  gazdasági keretfeltételek megjelenítésének szakértői beszédmódját a PM- és 
MNB-szakértők és kutatóintézeti közgazdász szakértők használják. E beszédmód 
használói helyezik leghatározottabban a makrogazdasági keretfeltételeket a prob
lematika középpontjába, s  támasztják alá tényanyaggal a többi kormányzati be
szédmódot:

-  külső (folyó fizetési, fizetési, külkereskedelmi) mérlegek egyensúly(közel)i állapotban 
vannak;

-  belső mérlegek (költségvetés, tb, áht.) egyensúly(közel)i állapotban vannak;
-  az egyensúlytalanság finanszírozható mértékűre csökkent, modernizációs deficitről van 

szó;
-  megindult a gazdasági növekedés, konjunktúra, GDP-növekedés;
-  a beruházások mértéke nő;
-  nő az export, a gazdasági növekedés az export bővülésére épül;
-  az infláció csökken;
-  a reálbérek, a lakosság fogyasztása, az életszínvonal helyzete javul;
-  az egyensúlyi helyzet újra romlik, ez természetes, de óvatosságot követel.

5.beszédmód: „Radikális dekonszolidációs”

Ez az ellenzéki politikai-értelmiségi jellegű beszédmód a rendszerváltás radikális 
dekonszolidációjának beszédmódja. Az ellenzéki típusú megnyilatkozások több 
m int egyharmada tartozik ide. Nemcsak a kormányzati gazdaságpolitikát utasítják 
el radikálisan, hanem a kialakuló rendszert; a társadalm i-gazdasági-politikai hely
zetet a maga egészében. Téved azonban az, aki e beszédmódban csak a piac- és 
kapitalizmusellenességet látja  meg. A radikális kritikák ugyanis a nem-piaci alkuk, 
a  kliensrendszer, a lobbi-politika, a korrupció: a „vadszocializmus” jelenségeire is 
vonatkoznak.

A  rendszer- és korm ánykritikát elsősorban a társadalmi szenvedés tényei tá
m asztják alá. E beszédmód használói rengeteget hivatkoznak a társadalmi életfel
tételek romlására, amit a stabilizációs gazdaságpolitikára vezetnek vissza. Az élet- 
feltételek romlását mint mindennapos szenvedést és létbizonytalanságot jelenítik 
meg, szó sincs „átmeneti életszínvonal-csökkenésről” . Hivatkoznak a szegénységre, 
a munkanélküliségre, a nyugdíjasok megpróbáltatásaira, az emberek mindennapos 
fenyegetettségére. Erősen expresszív és indulatos stílusban beszélnek.
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A  társadalm i problémák itt „ szenvedésként ” jelennek meg, nem az „elvontabb” 
dezintegrációs és újratermelődési válságfolyamatokat tematizálják e beszédmód 
használói. (Bár elsősorban ők hivatkoznak a tudományos és kulturális rendszerek 
válságára. Ennek oka az, hogy ez elsősorban az értelmiségi megszólalók beszéd
módja.)

A gazdaságpolitikát a kormány szakmai és erkölcsi alkalmatlanságával, nemze- 
tietlenségével és kommunista mivoltával magyarázzák. Ezzel összefüggésben a 
kormánypártok diktatórikus törekvéseiről és korruptságáról beszélnek, arról, hogy a 
kormány gazdasági érdekcsoportok oltárán áldozza fel az országot. A gazdaságpo
litikát másrészt a kormánypártok doktriner és erőszakos eszméivel magyarázzák 
(neo- és ultraliberalizmus, monetarizmus stb.).

Dominánsak a „rendszerváltás kisiklására” vonatkozó kijelentések.
Ide tartozik szinte az összes radikális piac- és kapitalizmusellenes és a világgaz

dasági integrációt ellenző kijelentés. Ezek összefüggnek a „félrement rendszervál
tás” képzeteivel:

-  reálbércsökenés, szorongás, létbizonytalanság a gazdaságpolitika következménye;
-  szegénység, nyomorúság jellemzi a társadalom széles rétegeit;
-  a kormánypártok erőszakos doktrínákat követnek (neo/ultraliberális, monetarista, kor

látlan piachívő);
-  a kormány gazdasági érdekcsoportok, nem pedig a társadalom érdekeit követi;
-  a gazdaság „elszabadul”, a piac logikája uralkodik mindenek felett;
-  a kormány a privatizáció során a nemzeti vagyont kiárusította, szétosztogatta külföldi

eknek;
-  diktatórikus törekvéseket, a pártelitek érdekeit érvényesíti a kormány, bebetonozza po

zícióit;
-  a kormánypártok saját gazdasági érdekeiket érvényesítik;
-  a nyugati szereplők tudása egyoldalú, a helyi viszonyokat nem ismerik, érdekeiket kö

vetik;
-  a rendszerváltás rossz irányú, a társadalom szétszakad, szűk rétegek nyernek, a többség 

veszít;
-  a rendszerváltás társadalmi erkölcsi válságot hoz, a becsületes magatartással az ember 

rosszul jár;
-  félrement rendszerváltás, nincs valódi demokrácia, klientúraépítés folyik, elitek küz

delme a hatalomért.

6. beszédmód: „Politikusi kritikák, politikusi ígéretek”

Ez az ellenzéki politikai beszédmód a „hagyományos” ellenzéki retorika eszközeit 
alkalmazza: általános politikai kritikák, a kormánnyal elégedetlen és változást 
akaró társadalom megjelenítése, a saját alternatíva megjelenítése, ígéretek, a vál
tozásra.

A káros társadalmi következmények e beszédmódban elsősorban nem m inden
napos szenvedésként, hanem mint dezintegráció és az újratermelődési rendszerek 
válsága jelennek meg.

E beszédmód használói a kormánypártok negatív politikai felelősségére hivat
koznak elsősorban. Fontos szerepet játszanak a társadalomnak a politika irányítói
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val szembeni elégedetlenségét megjelenítő kijelentések. A saját politikai alternatí
vát és a változás ígéretét hangoztató kijelentések e beszédmód legnagyobb kijelen
téscsoportját alkotják. A változás biztosítékát egy „szélesebb konszenzuson” alapuló 
politika jelentheti.

Ebből a szempontból tehát ez is dekonszolidációs jellegű beszédmód, erősen 
kapcsolódik is a radikális beszédmódhoz. M égis enyhébb annál, hiszen elsősorban a 
kormány alkalmatlanságáról és az általa okozott károkról szól, és csak másodlago
san a rendszerváltás egészéről vagy explicit piac- és kapitalizmusellenességről:

-  a társadalom kettészakad, egyre szélesebbek a törésvonalak;
-  a középosztályosodás folyamatai megakadnak;
-  a társadalmi újratermelési, jóléti rendszerek válságba kerülnek;
-  az oktatás, nevelés rendszere válságba kerül;
-  a kormány nem azt teszi, amit ígért, és nem azt mondja, ami a valóság;
-  emberarcú, szolidáris, igazságos piacgazdaságot kell kiépíteni;
-  el kell indítani a polgárosodást;
-  széles körű konszenzuson alapuló, közösségi elvű politikára van szükség;
-  a társadalom elégedetlen, változást, tisztességes megélhetést akar, robbanásig feszült, 

kiszolgáltatott;
-  s társadalmi helyzetkép nem azonos a kormánypártival, nem azt látjuk, amit mondanak;
-  a válság megoldását a szakértő, győzelemre esélyes saját párt biztosítja;
-  a változást akaró értelmiségiek, szakértők, összefogó társadalom oldják meg a válságot.

7-8. beszédmód: „Ellenzéki szakértő”

Az ellenzéki szakértői beszédmódban -  szemben a kormányzati szakértői beszéd
módokkal -  fontos szerepet kapnak a gazdaságpolitikai kijelentések mellett a társa
dalompolitikaiak

A  gazdaságpolitikát kritizáló kijelentések három fő csoportra bonthatók:
1. stabilizációs és árfolyampolitika hibás mivoltát tematizáló kijelentések. A főbb 

kritikák: a gazdaságpolitika restriktív, csak az egyensúlyi helyzet megteremtésére 
összpontosít, az egyensúlyi problémákat félreismeri vagy nem tudja őket kezelni, a 
stop-go problémát nem  sikerült megoldani, az inflációt felpörgetik a hibás 
árfolyampolitikával.

2. második csoport kijelentései a gazdasági növekedés alacsony szintjére vonat
koznak. A főbb kritikák: az alacsony reálbérek következtében a belső kereslet nem 
ösztönzi a gazdasági termelést, a növekedés ilyen alacsony szintje konzerválja a 
Nyugattól való lemaradásunkat.

3. harmadik csoportba pedig azok a kijelentések tartoznak, amelyek a gazdasá
got m int termelési folyamatot jelenítik meg, és az állami beavatkozás hiányát kriti
zálják. A kritika főbb pontjai: a kis- és középvállalkozásokat nem segíti a kormány, 
a hum án erőforrások helyzete rossz, állami beruházási programok hiánya miatt 
nem  fejlődik a gazdaság, a kormányzati gazdaságpolitika kiszámíthatatlan, a hitel- 
felvételi lehetőségek rosszak, a piaci adaptáció segítése elmarad, a piacvédelem is 
hiányzik. A gazdaság m int termelési folyamat válságáról való beszéd láthatóan 
összefügg az állami gazdasági szerepvállalás igénylésével.
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A társadalompolitikai szakértői kijelentések főleg a társadalmi újratermelődés 
válságát tematizálják: a demográfiai, családalapítási, egészségügyi helyzet válságát 
az állami támogatások leépítése, a restrikció okozza.

Összességében a gazdasági-társadalmi válságról alkotott ellenzéki szakértői ké
pe az alábbi, egymást kölcsönösen meghatározó tényezők alkotják:

-  az elhibázott -  mert restriktív és állami szerepvállalást csökkentő -  gazdaság- 
politika,

-  ebből következően egyrészt a társadalmi újratermelődés rendszereinek vál
sága,

-  másrészt pedig a gazdaság mint termelési tevékenység („ reálszféra ”) válsága,
-  ebből következően a gazdasági növekedés elégtelen szintje:

-  az egészségügyi rendszer válságba kerül, a társadalom egészségi állapota katasztrofális;
-  a családok, fiatal házasok számára nincs lehetőség a gyerekvállalásra;
-  a  dem ográfiai helyzet válságosra fordul;
-  a gazdaságpolitika felelősei rövid távú restriktív, pénzügyi szempontokat 

érvényesítenek;
-  a Bokros-csomag túl nagy áldozat, értelmetlen, megfojtja a növekedést;
-  a deficitcsökkenés átmeneti, nem gazdasági teljesítményen alapul, a stop-go probléma 

továbbra is fennáll;
-  a belső hiányok és a hibás árfolyampolitika miatt magas az infláció szintje;
-  a belső kereslet alacsony, túl nagy a költségvetési szigor, ezért nem növekszik 

a gazdaság;
-  a gazdasági növekedés feltételei nincsenek meg;
-  a gazdasági növekedés szintje elégtelen, lassú, lemaradást konzervál;
-  a munkaerő képzettsége, a humán erőforrás-adottságok szintje alacsony a gazdasági 

növekedéshez;
-  nincsenek állami infrastrukturális beruházások, ez gátolja a gazdasági fellendülést;
-  a vállalatok versenyképessége alacsony, a kormány nem segíti őket a piaci 

adaptációban.
-  a kormány nem támogatja a hazai kis- és középvállalkozásokat;
-  az államtalanító törekvések károsak (nincs iparfejlesztés, nincs piacvédelem);
-  a kormány nem a reálgazdaságot, nem az értéktermelést támogatja.

II. 3. A szimbolikus pozíciók rendszere a diskurzusban

A bemutatott beszédmódok a diskurzus alternatív témáit jelenítik meg, alternatív 
tudást a gazdasági stabilizációról. Az esetek többségében azonban: a megszólalók 
egyszerre több beszédmód kijelentései közül válogatnak. Azokat a tipikus kombiná
ciókat, amelyekben a beszédmódok konkrétan megjelennek, szimbolikus pozíciók
nak neveztem el.

Szimbolikus pozíció, tudásforma: a diskurzusban részt vevő szereplők (szemé
lyek, pártok, intézmények) lehetséges pozíciói, amelyekből a diskurzus tárgyának 
leegyszerűsített képe jelenik meg. E  pozíciókat értelmezhetjük egymással versengő 
tudásformákként. Az alternatív tudásformák a beszédmódok egymástól eltérő kom
binációi. Egy szimbolikus pozíció valamely beszédmód dominanciájával jellemez



hető: a megszólaló a domináns beszédmód kijelentései köré gyűjti a többi beszéd
mód „kompatibilis” kijelentéseit.

A  megszólalók célja az, hogy a diskurzusban megjelenő problematikának az 
adott nézőpontból való értelmezését a nyilvános vita hallgatójára kényszerítsék, és 
elzárják azt a diskurzust képező kijelentéstartomány nagy részétől. E csomópontok 
tehát nemcsak azt határozzák meg, hogy m it mondhat a nyilvános szereplő, hanem 
azt is, hogy mi válik elgondolhatóvá az ideális, tehát fogékony, bevonható hallgató 
szám ára. Mint majd láthatjuk, a szereplőknek e konstrukciós tevékenysége koránt
sem véletlenszerű: a politikai-értelmiségi mező struktúrájában elfoglalt hely meg
határozza az egyes beszédmódok súlyát is.

A  diskurzusban megjelenített szimbolikus pozíciókat úgy tárhatjuk fel, hogy 
megvizsgáljuk a diskurzus szereplőinek beszédmódhasználati mintáit, és elkülö
nítjük  a lehetséges m intázatokat8. A diskurzus szereplőinek csoportosításához a 
hierarchikus klaszterelemzés eljárását használtam fel. Nyolc klasztert különítettem 
el. (Tulajdonképpen 10-12 egymástól jól elkülönülő szimbolikus pozíció létezik, de 
a  könnyebb érthetőség kedvéért itt csak a 8 „főcsoportot” mutatom be.)
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Az Lábra azt mutatja, hogy az egyes klaszterek szereplőit milyen beszédmódhasz
nálat jellemzi (az egy klaszterbe sorolt szereplők beszédmódhasználati m intáinak 
átlagát láthatjuk). Az elkülönülő klaszterekben láthatóan más-más beszédmód a 
domináns, ennek megfelelően jelenítenek meg eltérő tudásformákat a stabilizáció
ról.

2. táblázat

Szimbolikus 
pozíciók 

és szereplők

A használt beszédmódok Személy Párt,
intézmény

Megszólaló
típus

A: Kormánypárti 
politikus és 
újságíró

„ K ényszerhelyzet"

+,,Társadalmi érzékeny”

Csintalan S.,
Gergely L., Kósáné К. M: 
Aczél E.

Világgazdasági 
kút. Int.

B: Kormánypárti 
politikusok

„ T ársadalm i érzékeny  ” 
+„Gazdaságpolitikusi”

Horn, Szekeres, Pető, 
Kovács, Kuncze, Bauer, 
Magyar,
Szent-Iványi

MSZP, SZDSZ

C: Kormánypárti 
gazdaságpoliti
kusok és gazdpol 
szakértők

„ G azdaságpolitikusi ” 
+„Makroközgazdász”

Surányi, Medgyessy, 
Bossányi, Petschnig, 
Békési, Köves, Fazakas

MNB, PM 

Pénzügykutató

NSZ:máskö 
zg, újs 
Külf 

MH külf 
MN külf

D : Közgazdászok 
és kutatóin
tézetek

„M akroközgazdász ” 
+,.Gazdaságpolitikusi”

Vértes András GKI, KSH, 
Tárki,

Budapest Bank

E: „Ingadozók” Vegyesen Lengyel L. Kopint-Datorg,
MSZOSZ

MH újs

F: Radikális 
ellenzéki politi
kusok és értel
miségiek

„ R ad iká lis"  +„Ellenzéki 
politikusi”

Lezsák, Deutsch, Giczy, 
Szakolczai, Kopátsy

KDNP, egyéb 
szaksz.

MSZP balold. 
platform

MN: újs, ért 

MH ért, 
NSZ ért

G: Ellenzéki 
politikusok

„Ellenzéki p o litiku s  ’’ 
+,,radikális" és „ellen
zéki szakértői”

Faggyas, Orbán, Szabó, 
Kövér, Varga, Torgyán

FIDESZ, MDF, 
MDNP

H : Ellenzéki
gazdaságpolitikai
szakértők

„Ellenzéki sza ké r tő i" Matolcsy, Szabadi, Ader, 
Kádár, Boross

Privatizációs 
kút. int. 

FKGP

MH
másközg

MN
másközg

(rövidítések: NSZ: Népszabadság; MH: Magyar Hírlap; MN: Magyar Nemzet; újs: újságíró; 
ért: értelmiségi; másközg: nem kutatóintézeti közgazdász; külf: külföldi szereplő)
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A 2. táblázat azt mutatja, hogy a szimbolikus pozíciókat mely szereplők jelenítik 
meg. Jeleztem azt is, hogy mely pozíciót mely beszédmód dominanciája jellemez 
(dőlt betű), és hogy mely beszédmód társul a dominánshoz. A nyolc diszkurzív 
csomópont közül hét valam ely beszédmód dominanciájával jellemezhető, egy pedig 
(az E) vegyes beszédmódhasználattal. A szimbolikus pozíciókat tartalmilag itt kü
lön nem elemzem, hisz a beszédmódok bemutatása alapján könnyen értelmezhetők.

Az alábbiakban röviden jellemzem a szimbolikus pozíciók megjelenítőit és a Mel
lékletben egy-egy rövid idézettel mutatom be a versengő pozíciók közötti eltérése
ket.

A: E  pozíció megjelenítői két markáns csoportra oszthatók. Az egyikbe a két új
ságíró és a Világgazdasági Kutatóintézet tartozik. Ők elsősorban a gazdasági kény
szerhelyzetről és a gazdaságpolitika alkalmazkodási kényszeréről beszélnek. A m á
sik csoportot két MSZP-s politikus, Csintalan S. és Kósáné К. M. képviselik. Ők 
szinte kizárólag a korm ányzat politikai felelősségét tematizálják. Minden konkrét 
gazdasági utalás nélkül, általános (jórészt a múltból hozott) retorikával legitimálják 
a gazdaságpolitikát („álltunk a vészben, álltunk merészen”).

B: Az ide sorolt szereplőknél különösen jó l látható a politikai nyelvi tevékenység 
stratégiai jellege. Ezt a pozíciót képviseli szinte az összes kormánypárti politikus -  
és csak ők. Magyarán: egy kormánypárti politikusnak a társadalmi érzékenység 
témáját kell elsősorban hangsúlyoznia, nem beszélhet túl sokat például a gazdaság- 
politikáról. Ez a feladat a pénzügyminiszterre és a jegybankelnökre hárul.

C: Az e pozíciót megjelenítő szereplők közül a két legfontosabb Medgyessy Péter 
(illetve a PM) és Surányi György (illetve az MNB). Nekik a gazdaságpolitika mel
lett kell érvelniük. Ide tartoznak még azok a szakértők, akik szintén fontosnak 
tartják, hogy a javuló gazdasági helyzet hangsúlyozása mellett a kormány pozitív 
politikai szerepét is jelezzék. A lapokban megjelenő megszólalótípusok közül ide 
tartoznak mindhárom lap „külföldijei” . A 2. ábrán majd láthatjuk azt is, hogy a 
Magyar Nemzet külföldi szereplői inkább „köztes pozíciót” foglalnak el, a lap tehát 
kritikus külföldi véleményeket is ismertet. A Népszabadság kormánypártiságát jól 
mutatja, hogy újságírói és nem-kutatóintézeti közgazdászai is ezt a szimbolikus 
pozíciót jelenítik meg.

D: Ebben szimbolikus pozícióban a kutatóintézetek közgazdászai szolgáltatják 
azt a tényanyagot, amelyet a gazdaságpolitikai sikerre hivatkozó politikusok és 
szakértők felhasználnak. Ezért játszanak fontos szerepet a kormányzati oldalon. És 
azért is, mert -  bár dom ináns beszédmódjukban csak a „gazdaság mint rendszer” 
keretfeltételei jelennek meg -  jól látható, hogy a gazdaságpolitikusi beszédmódot is 
olyan arányban használják, amely már politikai elkötelezettségre vall.

E: A „vegyes” szimbolikus pozícióba sorolt szereplők -  bár sokban különböznek 
egymástól -  egyszerre használnak kormánypárti és ellenzéki beszédmódokat. Az is 
összeköti azonban őket, hogy nemcsak a diskurzusban, hanem a politikai-értelmi
ségi mezőben is „köztes pozíciót” foglalnak el. Az „örök kívülálló” Lengyel László, 
a „meghasonlott” MSZOSZ, a „kicsit alternatív” Kopint, a Magyar Hírlap köztes 
pozíciójára pedig éppen újságíróinak ingadozása utal. E pozícióhoz közel áll (lásd a
2. ábrát) Köves András és Békési László is, akik -  mivel némileg „korm ánypárté-
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bak” -  a C pozícióba kerültek. Általánosan az jellemző e szereplőkre, hogy a stabi
lizációs gazdaságpolitikáról pozitívan vélekednek, de hevesen tiltakoznak a korrup
ció, a kliensrendszer stb. ellen. A társadalmi problémákat pedig nem szűkítik az 
életszínvonal esésére.

F: A következő szimbolikus pozíció szereplői két alcsoportot alkotnak. Az 
egyikbe Kopátsy Sándor és Szakolczai György tartozik. Ők a radikális beszédmód
dal az ellenzéki szakértői beszédmódot párosítják, és nem  használják az ellenzéki 
politikusi beszédmódot. Piac- és kapitalizmusellenes kijelentéseket tesznek, „radi
kális közgazdászok” . A másik alcsoportba tartozik az összes többi szereplő. A há
rom „hiperradikális” politikus (Deutsch, Giczy és Lezsák), a KDNP, a rendszer- 
váltás irányát elutasító MSZP baloldali platform, az MSZOSZ-nél radikálisabb 
hangvételű többi szakszervezet. Ebből a szimbolikus pozícióból beszél az értelmi
ségiek nagy része (bármely lapban publikáljon is). A Magyar Nemzet újságírói is -  
igazodva a lap ellenzéki beállítódásához -  is ide tartoznak.

G: Ebbe a szimbolikus pozícióba csak ellenzéki politikusok tartoznak, kivéve a 
Magyar Nemzet újságíróját, Faggyas Sándort. Meglepő lehet, hogy Torgyán Józse
fet itt találjuk, és nem  a radikálisok között. Ennek oka az, hogy az emlékezetes „fé- 
regirtó-beszéd” kudarca óta Torgyán kerüli a radikalizmust. Pártját szakértője, Sza
badi Béla képviselte, aki a diskurzusban szinte nem is vett részt. Az FKGP ezért 
került az ellenzéki szakértői szimbolikus pozícióba.

H: Az „ellenzéki szakértői” szimbolikus pozíció főszereplőjének Matolcsy Györ
gyöt (és a Privatizációs Kutatóintézetet) kell tekintenünk, valamint a Magyar Hír
lapban és a M agyar Nemzetben megszólalt nem kutatóintézeti közgazdászokat (a 
két lap tehát ellenzéki szakértőket vonultat fel, szemben a Népszabadsággal). Né
hány politikust is ide sorolhatunk, akik a vitákban inkább szakértőként nyilatkoztak 
meg.

A 2. ábra a diszkurzív mező struktúráját mutatja. A mező térképét egy faktor
elemzési eljárás (ún. correspondance analysis) alapján rajzoltam meg. Az eljárás 
lényege az, hogy a szereplőkből és a 8 beszédmódból álló aszimmetrikus mátrix 
alapján egyszerre vizsgálja a szereplők és a blokkok szóródását, és kimutatja az azt 
meghatározó faktorokat. Ezután a faktorok dimenziói által alkotott síkba helyezi el 
a vizsgált blokkváltozókat és a szereplőket.

A diskurzus szereplői és az általuk használt beszédmódok varianciájának 60 
százalékát három jó l értelmezhető faktor magyarázza:

1. faktor (X  tengely): kormányzat-ellenzék dimenzió (a variancia 30,8%-át ma
gyarázza),

2. faktor (Y tengely): kormányzati szakértő-kormányzati politikus dimenzió 
(18,8%-ot magyaráz),

3. faktor (Z tengely): ellenzéki szakértő-ellenzéki politikus és értelmiségi di
menzió (13,9%-ot magyaráz).

A diskurzus struktúrája tehát háromdimenziós térben rajzolható meg.
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A könnyebb áttekinthetőség érdekében két dimenzió mentén ábrázolom a 
diszkurzív mezőt. Az X  tengely a legfontosabb törésvonalat jelöli (kormányzat-el
lenzék). Az Y és Z tengely pedig a „szakértő-politikus/értelmiségi” törésvonalat 
ábrázolja (a Z tengelyt tehát „ráfordítottam” az X-Y  síkra).9

Látható, hogy a klaszterelemzéssel azonos klaszterbe sorolt szereplők a faktor- 
elemzésben is egymáshoz közel jelennek meg. Az ábra tehát pontosan mutatja a 
„diszkurzív csomópontok struktúráját” . Az egyes beszédmódokat számokkal jelöl
tem.

II. 4. Értelmezési rendszerek a diskurzusban

Az eddigiekben bemutattam a diskurzus beszédmódjait és a szereplők szimbolikus 
pozícióit. Láthattuk: a szimbolikus pozíciók nem függetlenek egymástól, m int 
ahogy a beszédmódok sem. A beszédmódok esetében a blokkelemzés, a szimbolikus 
pozíciók esetében pedig a faktorelemzés két nagy csoportot különített el (amelyeket 
eddig „kormányzati jellegű” és „ellenzéki jellegű” csoportnak neveztem), és ezeken 
belül választotta el egymástól a szakértői, illetve politikusi beszédmódokat és pozí
ciókat.

Reprezentációs rendszernek, értelmezési rendszernek nevezem az egymással ösz- 
szefüggő kijelentések, beszédmódok, szimbolikus pozíciók és diszkurzív stratégiák 
rendszereit. A gazdasági stabilizációs diskurzusban két egymással szemben álló 
reprezentációs rendszer létezik, ezek viaskodnak egymással a diszkurzív mező el
foglalásáért. Bourdieu*fategóriáját használva: a reprezentációs rendszerek a politi
kai szereplők által felkínált „politikai problematikák” alternatív modelljei; alterna
tív normalitás-, legitimitás- és igazságosság-feltételekkel.

Rendszerorientált értelmezési rendszer

1. A „rendszerorientált” értelmezési rendszert a kormánypárti politikusok és szim
patizáns szakértők alkalmazzák. Középpontjában a gazdaság mint absztrakt, mak
rogazdasági szinten modellezhető rendszer áll. Működésének elsődleges feltétele 
egy sor makrogazdasági keretfeltétel (külső, illetve belső egyensúlyi, inflációs, el
adósodottsági, versenyképességi, az ár- és bérstruktúra viszonyával kapcsolatos 
feltételek). A gazdaságpolitika akkor racionális, ha e keretfeltételeket megfelelő 
szinten tartja. Stabilizálásuk után a gazdaság mint racionális rendszer működésbe 
lép -  mindegy, hogy kik a szereplők, milyen társadalmi haszonnal és körülmények 
közt tevékenykednek. E keretfeltételek (elsősorban az egyensúlyi és eladósodási 
feltételek) szinten tartása jelent meg a „gazdaság stabilizálásaként” a magyar nyil
vánosságban. A stabil piacgazdasági viszonyok megteremtésén is elsősorban e ke
retfeltételek kialakítását értik. A társadalmi, gazdasági ágazati, intézményes prob
lémák -  bár sokat hivatkoznak rájuk -  periferikus helyzetet foglalnak el, hiszen 
kezelésüket a makrogazdasági keretfeltételektől teszik függővé.

2. A „rendszerorientált” reprezentációs rendszerben a makrogazdasági keretfel
tételek határozzák meg a társadalom újratermelődését is. Egy „levezetett”, „hozzá
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rendelt” társadalomképből indulnak ki a „rendszerorientált” szereplők: a társadalmi 
helyzetet a gazdasági rendszer állapotának derivátumaként ábrázolják. Ebből kö
vetkezően a társadalmi szereplők érdeked, vagy a társadalmi igazságosság elveit is 
a rendszerkövetelmények alapján egyfajta magasabb rendű racionalitás nevében 
határozhatják meg a rendszer szakértői, ha kell, szubjektíve felfogott érdekeikkel 
szemben. A közérdek tehát nem a különböző társadalmi akaratok eredője, hanem a 
rendszerkövetelményekből dedukált szükségszerűség. Ebben a rendszerben a fő 
konfliktus mindvégig az „ésszerű, de fájdalmas” lépések és a mindennapokban 
m egélt életkörülmények ellentmondásaiból fakad. A társadalom feladata az alkal
mazkodás a kormány képviselte magasabb szintű racionalitáshoz, a „valódi érde
kek” felismerése, a „megértés és önkorlátozás” .

3. A „rendszerorientált” szereplők a gazdaságpolitika mellett legnagyobb hang
súllyal önmagukat tematizálják: egyedül mi vagyunk képesek kivezetni az országot 
a válságból, megfeleld a makrogazdasági rendszer objektív kényszereinek. A politi
ka tehát elsősorban adaptációs funkciót tölt be, alkalmazkodik a hozzá képest kül
sőleges kényszerekhez. A megszólalók teleologikus törekvéseiket az önfelnagyítás 
különféle eszközeivel valósítják meg. Ilyen a „céltudatos vezetői kör” képzete, vagy 
épp a saját jelentőség háttérbe tolása: a párt vagy kormány politikai érdekei nem 
számítanak, hiszen az elsődleges az ország érdeke, és ezért vállalja a kormány a 
népszerűtlen intézkedéseket is.

Praxisorientált értelmezési rendszer

1. A „praxisorientált” értelmezési rendszer követői ritkán hivatkoznak a gazdasági 
rendszerkövetelményekre, ehelyett a gazdasági-társadalmi szereplők mindennapos 
életgyakorlatának szempontrendszerét érvényesítik. A „mindennapok válságáról” 
beszélnek, amelyet a kormány figyelmen kívül hagy és elmélyít. E válságnak több, 
egymással összefüggő szintje van. Egyrészt az emberek mindennapi szenvedéséről, 
a szociális jogok hiányáról beszélnek. Emellett a társadalmi dezintegrációt hang
súlyozzák. Ezekkel összefügg a társadalmi újratermelődés rendszereinek válsága 
(család, egészségügy, oktatás, kultúra, tudomány), e rendszerek működési feltételeit 
szintén figyelmen kívül hagyja a kormány gazdaságpolitikája. A „humán erőforrás 
kérdéskör’’ tehát a politikai problematika centrumába kerül, a megszólalók ezekből 
a szférákból vezetik le a társadalom újratermelődését. E problémák érzékeltetésére 
indulatos, expresszív kifejezéseket használnak (szemben a kormánypárt relativi- 
zálási törekvéseivel).

2. A társadalmi újratermelődés válsága elsősorban a hibás gazdaságpolitika kö
vetkezménye, de visszahat a gazdaságra is, tovább mélyítve annak válságát (amely 
szintén a gazdaságpolitika következménye). E kölcsönhatás alapja az, hogy ebben 
az értelmezési rendszerben a gazdaság nem mint modellezhető rendszer, hanem 
mint vállalkozók által folytatott termelési tevékenység jelenik meg, és e tevékeny
ség feltétele a humán erőforrások megfelelő állapota. Az ellenzéki szereplők ezzel 
a gazdasági szereplők mindennapos pozícióját igyekeznek felvenni (úgy, mint a 
társadalm i szereplők esetében). Az ellenzék gazdaságpolitikai alternatívája nem
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beszél a kormánypártok által hangoztatott rendszerkövetelményekről: a gazdaságot 
mint tevékenységet ábrázolja (ahol nem mindegy, hogy kik végzik, milyen társa
dalmi haszonnal, milyen körülmények között). A „praxisorientált” gazdaságpoliti
kai alternatíva képviselői tehát a termelési tevékenység ösztönzését tartják a gazda
sági növekedés alapfeltételének. Ezért a belső keresletösztönzést, az állami gazda
sági szerepvállalást és a humánszférába történő beruházásokat követelik. Emellett 
a fő célok egyike az, hogy a hazai kis- és középvállalkozások fejlett technológiával, 
korszerű termékstruktúrával, piaci kapcsolatokkal rendelkezzenek, versenyképesek 
legyenek. E piaci tulajdonságok kialakítása és ösztönzése az állam feladata. E célok 
könnyen összeegyeztethetők az olyan társadalmi elvárásokkal, mint a munkahelyte
remtés, az iskoláztatási lehetőségek, a reálbéremelkedés stb. A gazdasági ésszerű
ség és a mindennapok elvárásai, érdekei tehát összhangban vannak egymással. A  
gazdaság és társadalom viszonya ennek megfelelően nem levezetett, hanem organi
kus: a  gazdaság  nem  m int a  tá rsadalom  újraterm elődésének a lap ja  jelenik 
meg, hanem  a  társadalom  „szolgálójaként” („a  gazdaság van  a  tá rsada lo 
m ért”).

3. Itt is alapvetően fontosak a „politikai etikai-jogszerűségi” kérdések. A meg
szólalók a káros gazdaság- és társadalompolitikát a kormányzat korrupt, erőszakos, 
amorális, diktatórikus, érzéketlen mivoltára vezetik vissza. A politikát hatalmi és 
ideológiai tényezőkkel magyarázzák. Alapvető ellenzéki stratégia tehát a morális 
témák beépítése a diskurzusba, amelyet a kormánypártok „sterilizálni” igyekeznek. 
A nemzeti retorika ennek az értelmezési szintnek alapvető eleme: „társadalomelle- 
nesség” és „nemzetellenesség” a kormányzati tevékenység jellemzésére egyenrangú 
metaforáik.

II. 5. A diszkurzív stratégiák rendszere

A diszkurzív stratégiák azok az eljárások, amelyeket a viták szereplői diskurzust 
ritkítására alkalmaznak: (nem feltétlenül tudatos) szabályok, amelyek alapján a 
diszkurzív mező szereplői bizonyos kijelentéseket megtesznek, másokat elhallgat
nak. E „diszkurzív stratégiák” egymást kizáró kijelentések közötti választásként 
foghatók fel. Egy adott pozícióban lévő szereplő ezeket a stratégiákat követi, ami
kor csak a pozícióhoz tartozó kijelentéseket használja, a többit nem.10

A diszkurzív stratégiák annak bizonyítékai, hogy a diskurzusban nem problémák 
megtárgyalása, hanem nézőpontok stratégiai érvényesítése folyik.

A 3. táblázat a két értelmezési rendszert érvényesítő, szemben álló stratégiákat 
mutatja, ezek a diskurzus legfontosabb ritkító eljárásai. Egymással szemben álló 
stratégiákról van szó: azt rejtik el, amit a másik megmutat, és azt mutatják meg, 
amit a másik elrejt. E stratégiákra többnyire már utaltam a beszédmódok elemzé
sekor, most csak rendszerezem őket. Az azonos számú stratégiák egymás ellen
stratégiái.
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3. táblázat

Rendszerorientált stratégiák Praxisorientált stratégiák

1 A válság „orvosi definíciója” A válság társadalmi definíciója

2 A .közérdek” technokrata definíciója A .közérdek” demokratikus definíciója

3 Az újratermelődés gazdasági definíci
ója, levezetett társadalomkép

Az újratermelődés társadalmi definíciója

4 .Először gazdasági, azután társadalmi 
problémák” -  sorrend megjelenítése

A komplex problémakezelés ígérete

5 A makrogazdasági válsághelyzet kö
zéppontba helyezése

A makrogazdasági szinten jelentkező 
válság elhallgatása

6 A gazdaság mint modellezhető rend
szer megjelenítése

A gazdaság mint termelési tevékenység 
megjelenítése

7 A társadalmi következmények 
eufemizálása

A negatív társadalmi következmények 
kiterjesztése

8 Gazdasági ésszerűség és társadalmi 
érdekek szembeállítása

Gazdasági ésszerűség és a társadalmi 
szempontok összekapcsolása

9 Funkcionalista politikakép megjele
nítése (adaptáció)

Konfliktusos politikakép megjelenítése 
(érdekérvényesítés)

10 A nyugati szereplők mint a piaci raci
onalitás képviselői jelennek meg

A kedvező nyugati vélemények leértéke
lése, és negatívok idézése

11 Az állami társadalmi és gazdasági 
szerepvállalás újrafogalmazása

Az állami szerepvállalás hagyományos, 
jóléti definíciójának megjelenítése

12 A gazdaságpolitikai diskurzus meg
tisztítása más diskurzusoktól

A gazdaságpolitika értékelésének „átmo- 
ralizálása”

TTI. Összefoglalás

Remélem, elemzésemben sikerült bemutatnom, hogy a különböző szimbolikus po
zíciókból és beszédmódokból megjelenő tudásformák és az ezeket érvényesítő 
diszkurzív stratégiák miképp állnak össze két szemben álló értelmezési rendszerré.

E  rendszerek egyike a kialakuló status quo konszolidálására, a másik pedig e be
rendezkedő status quo dekonszolidálására szolgál. A rendszerorientált szereplők 
definiálják a legitim m ódon megjeleníthető társadalmi igények körét, természetes
ként ábrázolják a meglévő elosztási viszonyokat, megrajzolják egy „új világ” kere
teit. A praxisorientált szereplők megkérdőjelezik e definíciós törekvéseket, egy „kö
zösen elhatározott” ígéretesebb alternatíva nevében, amelyet úgy ábrázolnak, m int
ha az csak politikai szándékokon múlna.

Lehetetlen nem észrevenni: bár a szereplők megismerési rendszerként mutatják 
be a két értelmezési rendszert, azok szimbolikus hatalmi viszonyokat stabilizálnak. 
Egyrészt kizáró és m anipulatív jellegükkel. Másrészt pedig azáltal, hogy a szerep



Szociológiai Szem le 1998/3. 145

lök mondanivalójuk mögé rejtik saját -  a politikai-értelmiségi mezőben elfoglalt 
pozícióból fakadó -  érdekeiket.

A  szocialista-liberális konszolidáció olyan világ természetessé tételét jelenti, 
amelynek középpontját a gazdaság alkotja mint makrogazdasági keretfeltételekkel 
leírható rendszer. E  rendszer működésének optimalizálása fontosabb minden más 
problémánál, még a gazdasági növekedésnél is. Ebben a világban a mindennapos, 
egyéni szociális problémák nem tárhatók a nyilvánosság elé „saját jogon”, mint 
legitim válságtípus -  bár létüket elismerik (azonban csak m int „áldozat”, „nadrág
szíj-megszorítás”, „átmeneti probléma”). A társadalmi dezintegrációs folyamatok
nak és a társadalmi újratermelődési rendszerek (oktatási, egészségügyi, demográfiai 
helyzet) válságának képe azonban még ebben az eufemizált formában sem jelenik 
meg -  kizáiják őket a létjogosultsággal bíró és elgondolható dolgok osztályából. A 
rendszerváltás konszolidálói a társadalmi újratermelődés bonyolult problematikáját 
finanszírozási, elosztási kérdéssé redukálják, így a társadalom helyzetét a gazdaság 
helyzetéből vezetik le: „minél nagyobb a torta, annál nagyobb szelet ju t a rászoru
lóknak”. Ennek feltétele azonban az, hogy a konszolidáció képviselői fogalmazhas
sák meg a társadalom valódi érdekeit. A konszolidálódó rendszerváltás világában 
tehát nem természetes és legitim a civilszféra érdekartikulációs szerepe. A konszo
lidáció híveinek társadalomképében a „közérdek” nem  esik egybe a „közakarattal”, 
nem a társadalmi akaratok eredője, hanem a rendszerkövetelmények szakértőinek 
álláspontja. Az egyén érdeke, hogy lemondjon saját szociális jogáról, és ezért cseré
be hosszú távon az államtól remélheti a szétosztott források mennyiségének némi 
emelkedését. Ez utóbbi tényezők miatt a gazdasági stabilizációs diskurzus nem so
rolható teljesen az Európában folyó neoliberális diskurzusok közé, ahol alapvető 
üzenet az egyéni „önfelelősség”, az individuális aktivizmust középpontba állító 
társadalomkép. A „szocialista-liberális” konszolidáció világában ezzel szemben az 
egyén nem artikulálja érdekeit, az állam által „engedélyezett” „óvatos” reálbér
emelkedésben hisz. Emellett nem vitat meg és nem mérlegel egy sor társadalmi 
kérdést: nem válik problémává a gazdasági racionalitás hirdetésének és a 
lobbialkuk, a korrupció jelenségeinek ellentmondása, vagy az egyre éleződő társa
dalmi különbségek igazságossága stb.. A kormányzati értelmezési rendszerben nem 
elgondolható (persze, csak a társadalom, és nem a kormányzati szereplők számára), 
hogy az államnak olyan igen fontos funkciói vannak a makrogazdasági stabilitás 
megteremtésén kívül, m int például a humánberuházások vagy a hazai kis- és kö
zépvállalkozások támogatása.

Az ellenzéki értelmezési rendszer hasonlóan manipulatív és kizáró. Elsődleges 
funkciója a konszolidációs törekvések megakadályozása. Önmagában nem defini
álja a társadalmi rendszert, mint a másik. Manipulációs eszköztárának alapeleme a 
(világ)gazdasági rendszerkövetelmények létének tagadása vagy elhallgatásuk, és a 
közösen elhatározott alternatíva lehetőségének ígérete; hogy tudniillik minden csak 
elhatározás dolga. Az expresszív stílushasználat funkciója szintén a hallgató meg
akadályozása abban, hogy a „mit akarunk” kérdését a „mit lehet” kérdésével 
relativizálja.

A Fidesz-kormány megalakulásával a konszolidáció eddigi nyelvi eszközrend
szere elveszítette központi helyét. Mivel kormányzati pozícióból lehetetlen
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dekonszolidációs stratégiákat folytatni, az egykori ellenzéknek változtatnia kell 
eddigi nyelvpolitikáján. Ezt meg is teszi: egyáltalán nem használja a radikális 
dekonszolidációs beszédmódot, és háttérbe szorítja az ellenzéki gazdaságpolitikai 
alternatíva kijelentéseit, és képviselőit is. Hogy a rendszerváltás nyelvi konszolidá
ciójának „polgári” módja milyen nyelvi eszközökkel valósul meg, egyelőre kérdé
ses. A z eltelt rövid időszak alapján az a legvalószínűbb, hogy -  mivel az életkörül
ményekben nem lesz jelentős javulás -  megpróbálják a rendszerorientált téma
konstrukció kijelentéseit visszacsempészni a diskurzusba, de egyrészt nem  minden 
kormányszereplő használja majd e kijelentéseket, másrészt pedig a gazdasági dis
kurzust kevésbé szorgalmazzák, m int az előző kormány.

Melléklet11

A :... a kor és a társadalom állapota mindig kikényszeríti a megfelelő döntéseket, a halogatá
sért felelősség terheli a mindenkori kormányzó pártokat... Éppen eleget hallottam a pártban, 
hogy eredményességünk garantált 1998-ban. Én nem szeretem ezt a hangulatot. Sem az élet
ben, sem azon belül a politikában nincsenek előre lejátszott dolgok. A győzelemért mindig 
meg kell dolgozni. Talán majd most -  ilyen értelemben tehát nem árt a pártnak a válsághan
gulat. Az azonban veszélyes is lehet, ha eltérít bennünket egy igen ellentmondásos küldetés 
teljesítésétől. Mi akkor kezdtünk el kormányozni, amikor már rég szertefoszlottak a rend
szerváltáshoz fűződő tömeges illúziók. ... Felelőtlenül soha nem ígérgettünk semmit, a gaz
daság ügyeit kezdtük rendbe tenni. Ezerszer végiggondoltuk: a felelős kormányzáshoz alap
vetően az az út állt rendelkezésre, amelyet választottunk, s ezt tiszteletre méltó következe
tességgel ismeri el a nemzetközi környezet. Sorsfordító időben állt helyre a bizalom Magyar- 
ország iránt. A fél világgal szembekerül, aki megpróbálja ezt elvitatni tőlünk.

B: S hogy szívesen tettem-e, amit tettem? Amikor a tervezett intézkedéseket Bokros Lajos és 
Surányi György bankelnök együttesen letette az asztalra, akkor vitatkoztunk ugyan róla, de 
teljes egészében elfogadtuk a programot. Nem volt könnyű döntés. A program két miniszter 
azonnali lemondását is jelentette. És még valami: aki kedvét leli egy kemény megszorító 
intézkedéssorozatban, vagy lelki beteg, vagy pedig nincs tisztában azzal, hogy az ilyen intéz
kedéseknek rövid távon milyen fájdalmas következményei vannak a társadalomban. . Való
ban igaz, hogy most olyan megalapozott, fenntartható növekedés indult meg, amely nem 
fenyeget azzal a veszéllyel, hogy az egyensúly felborul.

Ezzel együtt sem szabad eufóriába esnünk. A kongresszuson is hangsúlyozni fogom, 
mennyire ügyelnünk kell a gazdasági stabilitás megőrzésére. Ha most engednénk azoknak a 
részigényeknek, amelyek tízmilliárdos támogatásokról szólnak, ha engednénk a tapasztal
ható növekedés nyomán hihetetlen mértékben megszaporodó újabb és újabb kérelmeknek, 
nagy hibát követnénk el. Azok erőfeszítését és áldozatvállalását térnénk hiábavalóvá, azokat 
rövidítenénk meg, akik nagyon súlyos árat fizettek az egyensúlyért, a gazdaság fellendülésé
ért. Ezt nem tehetjük, nem is fogom megtenni.

C: Magyarország végül is felértékelődött. ... A felértékelődésre persze nagyon szigorú gaz
dasági rendteremtés után kerülhetett sor. Prága akkor került kellemetlen pozícióba, amikor 
már azt hitték, mindenen túl vannak. ... Az igazi baj akkor következett be, amikor úgy tűnt, 
a cseh gazdaság jelentős növekedésnek indult. E növekedést a belső fogyasztás mozgatta, s 
nem biztosította a versenyképesség javulását, a beruházások elsődlegesen nem az exportot 
szolgálták, sőt, a kiviteltől is elvont árualapokat a belső fogyasztás. Magyarország ezt az
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állapotot 1995 tavaszától igyekezett elkerülni: ráébredt a gazdaságpolitika arra, hogy ka
tasztrofális helyzet alakulna ki, ha a megelőző időszak folyamatai maradnának a jellemzők. 
A szinte az utolsó pillanatban végrehajtott beavatkozás eredményeként, de csak hosszú hó
napok elteltével kezdődött meg a nemzetközi felértékelődésünk.

„Nem vagyok ellene a fogyasztás növekedésének. De a fogyasztás növekedése nem lehet 
kiindulópont, csak következmény a gazdasági növekedés folyamatában. Különben elvonná 
az árualapokat az exporttól, nem tenné igazán érdekeltté a vállalkozásokat az exportorientált 
beruházásokban, tehát romlana a gazdaság versenyképessége, leértékelődne termelékenysé
ge.... Szerintem most kezd az igazi veszély leskelődni a gazdaságpolitikára, hiszen sokan 
kedvet éreznek bebizonyítani, megérkeztünk a Kánaánba. Sajnos még nem érkeztünk meg. A 
stabilizáció ugyan sikerült, amit a nemzetközi közvélemény után a magyar is kezd realitás
nak elfogadni. A stabilitás azonban ma még nagyon törékeny.”

D: A stabilizáció 1995-1996-os eredményei megteremtették a lehetőséget a gazdasági növe
kedés újraindulásához. 1996 őszén megkezdődött a gazdaság némi élénkülése, ami 1997-ben 
folytatódni fog. Idén az életszínvonal már kissé javul, a beruházások erőteljesen bővülnek, 
az infláció a tavalyihoz képest mérséklődik. Az államháztartás, valamint a külkereskedelmi 
és fizetési mérleg hiánya viszont újból növekedni fog. Az élénkülés tehát megkezdődött, de 
a stabilizációt még nem sikerült befejezni. A gazdaság élénkülésének külső feltételei kedve
zőek: Magyarország legfontosabb piacain a fejlődés gyorsul, az import bővül. Ez elősegíti, 
hogy a gazdasági növekedés fő hajtóereje továbbra is az export maradjon. Ugyanakkor az 
életszínvonal emelkedése és a beruházások bővülése idén már fokozza a belföldi keresletet. 
Mindez az import erőteljes növekedéséhez vezet. Ennek nyomán a fizetési mérleg hiánya is 
nagyobb lesz a tavalyinál (2 Mrd $), azonban a beáramló működőtőke hasonló nagyságú 
lesz.

F/l: A nép ismét nyakába vette egykori elnyomóit, akik mindig szemben álltak a polgári 
Magyarország eszményével. Orbán szerint az ország előtt két út áll. Hazánk ma egy 
vadszocialista Magyarország felé halad, s az út végén egy legyengült, erkölcsileg megrendült 
„nyitott társadalom” vár majd ránk, amely számára nincs haza, csak telephely, s nem is 
nemzet él az élőhelyen, hanem lakosság... A jövőért aggódóknak országban és nemzetben, 
Magyarországban és magyar nemzetben kell gondolkodniuk. ...a hangzatos „nyitottság” 
mögött nincs egyéb, mint egy kiváltságos, maroknyi erős csoport, amelyet a társadalom el
söprő többsége szolgál. Ez a világ egyetlen dolgot szolgál: a szegénységet. Hazánkat mai urai 
a társadalmat jóvátehetetlenül kettészakító vadszocialista útra terelték. Szétverték a család 
intézményét, az oktatási rendszer dinasztizálódott.

F/2: Hazánk jelenlegi állapotáért csak részben felelős a jelenlegi hatalom, ám a negatív 
tendenciák megerősödéséért, új terheknek a társadalom vállára rakásáért, az ország külföldi 
kézre adásáért már mindenképpen... A koalíció kezdeti hónapjaiban az SZDSZ diktálta a 
tempót. Ezt annak köszönhették, hogy nem bíbelődtek a strapás és kétséges eíedményt hozó 
társadalmi bázis létrehozásával, ehelyett csomópontok megszállása és általuk a közvélekedés 
irányítása a kedvelt módszerük. A győztes ideológia, a liberalizmus, a monetarizmus kisajá
títása, a média és a pénzvilág támogatása elégnek látszott a sikerhez. ... a radikális szabad
gondolkodó irányzatokról állítható, hogy romboló hatással vannak az állami, társadalmi 
életre. Tegyük hozzá: ők azok, akik liberális retorikát alkalmazva gyakorolnak ma diktatúrát 
a globális világpiacon és a világpolitikában.

G: A  sikerpropagandának súlyos következményei lehetnek. Az ország ugyanis olyan lelkiál
lapotban van, hogy éhezi a sikert: alig várja, hogy valaki jó híreket mondjon. Nagyon szeret
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nénk, ha a kormánynak igaza lenne. Csakhogy ennek semmi köze a valósághoz, és a vég
eredmény újabb illúzióvesztés lesz. ...Ha most a sikerpropaganda úgy indul meg, hogy nin
csenek meg a ténybeli alapjai, akkor három-négy hónap múlva az ebből fakadó politikai 
elégedetlenséget nehéz lesz kezelni. Ebben a helyzetben nem szabad megengedni, hogy a 
kormány azt a benyomást keltse, miszerint minden rendben van, és haladhatunk tovább a 
három éve megkezdett úton. A kormánykoalíció megnézte a számokat, és azt látta -  bár ne 
lenne így -  hogy 1998 januárjára ugyanabba a helyzetbe vitte vissza az országot, amilyenben 
1994-ben átvette. Ezt palástolja sikerpropagandával. ...a kormány nem tudta megoldani -  a 
valóban nehéz -  gazdaságpolitikai dilemmát, miszerint a gazdasági növekedés megindulása 
együtt jár a külkereskedelmi mérleg romlásával. Ahol javulás következett be, az a külföldi 
adósság érzékelhető csökkenése, de ez nem a gazdaság teljesítőképességének erősödése 
révén állt elő, hanem a közös vagyontárgyak kiárusításával. Mindezzel szemben áll az a 
tény, hogy az elmúlt három évben 20 százalékkal romlott a lakosság életszínvonala.

H: 1995 valóban fordulat volt, csakhogy nem abban az értelemben, ahogy azt hallottuk... az 
1993/94-ben végre beindult gazdasági növekedés megszűnt. 1994-ben még 2,9 százalékkal 
nőtt a GDP, ami a központi forrásokéi fedezett, önkormányzati szinten indított infrastruktú
ra-beruházásoknak volt köszönhető... A kormányzat vezető tisztségviselői 1995 legnagyobb 
eredményének azt tartják, hogy úgy sikerült javítani a gazdasági egyensúlyt, hogy közben 
nem szűnt meg a növekedés. Ez valóban nagy eredmény lenne, de nem így történt. A KSH 
adataival szemben 1995-ben nem 1,5 százalékos gazdasági növekedés történt, hanem lega
lább 1,5 százalékos csökkenés következett be a GDP-ben. A különbség oka a készletfelhal
mozások alakulásában rejlik.... Az 1995-ös éles gazdaságpolitikai fordulat időlegesen javí
totta a gazdasági egyensúlyt. 1997-98-ban azonban minden előrejelzés azt várja, hogy a ke
reskedelmi mérleg hiánya 3 Mrd S körül lesz, és a fizetési mérleg hiánya sem lesz kisebb 2 
Mrd S-nál. Ez azonban nem támaszt alá sikeres stabilizációt. A gazdasági növekedést úgy 
áldozta fel az 1995-ös gazdasági fordulat, hogy középtávon nem stabilizálta az egyensúlyt. 
...közgazdászok meggyőzően bizonyították, hogy a Bokros-programra nem volt szükség a 
gazdasági egyensúly helyreállításához. ...az 1995. évi sokkolás csonkolta a gazdasági növe
kedést, miközben csak időlegesen javította az egyensúlyokat, tehát nem történt stabilizáció. 
Ezen nem csodálkozunk, mert stabilizálni fordított eszközökkel lehetne, a termelés, beruhá
zások, fogyasztás és gazdasági növekedés eszközeivel. Félszeg fordulattal ide tér vissza a 
gazdaságpolitika ez évben.

Az 1995-ös év igazi árnya azonban a társadalmi folyamatokban látszik. Az egészségügy, 
oktatás, gyermeknevelés állami finanszírozása és segítése terén 1995 szakítást hozott a ko
rábbi gondolkodással. A kormány kiadta a „mindent piacosítani” jelszavát. ...A gazdaság 
hosszú távú fejlesztése szempontjából nincs rosszabb megoldás, mint az, hogy a tehetséges 
fiatalok pénz hiányában nem tanulnak tovább... A születések visszatartása a társadalom 
néma válasza 1995 éles gazdaságpolitikai fordulatára. Az 1995-ös gazdasági és társadalmi 
sokkterápia mérhető hatásait mérlegre téve is azt találjuk, hogy a veszteségek lehúzzák a 
nyereségeket. A nem mérhető hatások becslésénél pedig még elszomorítóbb a kép: miközben 
nincs nyereség, a hosszú távú károk és veszteségek hatalmasak.
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Jegyzetek

1 Bourdieu szerint a politikusok „megbízásának” aktusa (szavazások, választás) a társadalmi 
valóságról való gondolkodás készen felkínált modelljei közötti választást jelent, s hogy a 
„megbízó” (az állampolgár) magatartása passzív, fogyasztói jelleggel bír, hisz azokat a 
kategóriákat és értelmezési sémákat, amelyek segítségével a valóságot konceptualizálni 
tudja, nem saját maga, hanem a politikai mező szereplői termelték ki: „...azok az eszkö
zök, amelyekkel kialakítják a társadalmi világ képét, nincsenek egyenlően elosztva: a po
litikai mező olyan politikai termékek (problémák, programok, elemzések, kommentárok, 
fogalmak, események) termelésének színhelye, amelyek között az egyszerű «fogyasztó« 
státusára kárhoztatott állampolgárnak kell választania” (Bourdieu 1987: 110).

2 Természetesen tisztában vagyok vele, hogy az itt előadott interpretációból hiányzik a 
Bourdieu számára alapvetően fontos elképzelés a politikai diskurzusok, illetve szimboli
kus rendszerek és a társadalmi osztályküzdelmek homológ struktúrájáról. E keretek közt 
azonban nem célom Bourdieu részletes elemzése és kritikája.

3 A témáról lásd Emirbayer 1994; 1997.

4 Erre természetesen nem csak Foucault mutat rá. Gondoljunk pl. Bahtyin írásaira, aki a 
kijelentés dialogikus funkcióját hangsúlyozza. A relacionista kultúrakutatás Foucault és 
Bourdieu mellett Bahtyin munkáit is „rokonnak” tekinti (Emirbayer 1997).

5 A kvalitatív elemzés lényege a szöveganyag többszöri, szisztematikus feldolgozása, a kate
góriarendszer folyamatos újragondolásával, finomításával, egészen addig, amíg az elemző 
el nem jut olyan szintre, ahol a kategóriarendszer (jelen esetben a kijelentések rendszere) 
már képes kezelni a diskurzusban megjelenő finomabb distinkciókat is.

6 Az egymáshoz tartozó megnyilatkozásokat több lépésben összevontam. Az így kapott kije
lentésrendszerből eltávolítottam azokat a kijelentéseket, amelyek átlagban laponként ha
vonta 1-nél (tehát összesen 12-nél) kevesebbszer fordultak elő.

7 A kijelentések csoportosításához szimmetrikus kijelentésmátrixot hoztam létre. Celláiban 
annak gyakorisága szerepelt, hogy a cellát kijelölő sorban és oszlopban lévő két kijelentés 
hány megszólalásban fordul elő együtt. A szimmetrikus kijelentésmátrixban tehát 184 ki
jelentés kölcsönös kapcsolatainak rendszere vált láthatóvá.

8 A szereplőket annak alapján klasztereztem, hogy hányszor használják a blokkokba tartozó 
kijelentéseket. Az egymástól legkevésbé különböző szereplőket foglaltam tehát egy cso
portba, figyelembe véve mind a 8 blokkban megtett kijelentéseik számát (pontosabban az 
egy blokkba tartozó kijelentéseik arányát az összes kijelentéseikhez viszonyítva).

9 Fontos leszögezni az így kapott Y  tengely virtualitását. Ez azt jelenti, hogy a kormányzati 
és ellenzéki szakértőket (politikusokat) csak az köti össze, hogy szakértőknek (politiku
soknak) interpretálom őket, az Y tengelyen felvett hasonló pozíciójuk nem jelenti azt, hogy 
azonos kijelentéscsoportokból válogatnak. Az X  tengely, a fodimenzió, természetesen to
vábbra is „valódi”: két szereplő A tengelyen felvett hasonló pozíciója azt jelenti, hogy ha
sonló (kormányzati vagy ellenzéki) beszédmódokat használnak.
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10 A diszkurzív statégiák magasabb szinten helyezkednek el, mint pl. a lapoknál vagy pár
toknál kimutatható megszólalási stratégiák. Ez utóbbiak térben és időben jól elkülöníthető 
manőverek, az előbbiek minden egyes megnyilatkozás-aktusánál működésbe lépnek, hisz a 
megnyilatkozások saját kijelentéshálójukat „hozzák mozgásba”, másokat ezzel eleve ki
zárnak a diskurzus teréből.

11 A cikkrészletek származási helye a következő:

A: Megijedni pedig nem szabad (Csintalan Sándor interjúja, MH, 03.08., 9.o.) Ez a részlet 
a Csintalan-féle „csak politikusi” alcsoportot mutatja be.
B: Növekedés van, eufória ne legyen (Horn Gyula interjúja, NSZ, 06.04.,7.0.)
C: Van stabilitás, de ma még törékeny (Medgyessy Péter interjúja, MN, 06.21., 7.o.)
D: Bővül a beruházás, emelkedik a reálbér (GKI-prognózis, MN, 03.29., 7.o.)
F/l: A  Fidesz új országképe (Orbán Viktor beszéde, Zeneakadémia, MN, 06.13., 3.o.)
E példából jól látható, hogy egy politikus, ha az alkalom úgy kívánja, képes átlépni egy 
másik szimbolikus pozícióba.
F/2: A „stabilizáció” éve -  1996 (Lezsák Sándor - Székely Kecskés János, MN, 05.17., 
14.0.)
G: A  Fidesz szervezőerő lehet (Orbán Viktor interjúja, MH, 06.11., 4.o.)
H: A  sokkterápia ára (Matolcsy György cikke, MN, 04.19., 15.o.)
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TÁJÉKOZÓDÁS

Vedres Balázs

A PIACI ÁTMENET ELMÉLETTÖRTÉNETE*
Evolúció piaci átmenettől posztszocialista átalakulásig

„Mozgó célpontra próbálunk lőni, holott a 
társadalomtudósok még álló célpont eseté
ben sem nevezhetők mesterlövészeknek.” 
(Szelényi-Eyal-Townsley 1996: 28)

Bevezetés

A piaci átmenet1 szociológiája tudományos versenyfutás az idővel, amely semmi
képpen sem kedvez a teoretikus összegzésnek2. A politikai és gazdasági rendszer 
változása olyan élő laboratórium, amelynek elemzése rengeteg, különféle területről 
érkező szociológusnak jelent kihívást. A változások gyorsasága és a megközelítés
módok sokszínűsége lehet az oka annak, hogy eddig kevés vita és összegzési kísér
let3 született a piaci átmenet kérdéseiről, pedig akár az újabb megközelítésmódok 
megjelenése is érdekes tanulságokkal szolgálhat. A tudomány haladása ezen a te
rületen nem kevésbé köszönhető tanulási folyamatnak -  például az abból való oku
lásnak, hogy a gazdasági és társadalmi átalakulás fordulatai megcáfolják a lineáris 
várakozásokat - ,  mint a tudományos eszmecseréknek. Dolgozatomban egyrészt 
ennek a tanulási folyamatnak a hozamát igyekszem összegezni, bemutatva a piaci 
átmenet elméleteinek fejlődését, másrészt a tanulságok alapján olyan elméleti meg
közelítés vázlatát megalkotni, amelynek segítségével m ár követhetőek a piaci át
menet fordulatai.

Elsőként felvázolom a piaci átmenet szociológiai elmélettörténetét, a kérdések 
megjelenésének és a lehetséges válaszok evolúciójának történetét, majd a piaci át
menet vitája során levont vagy az elmélettörténetből levonható általános elméleti 
következtetéseket veszem sorra. Ezek a következtetések nem elsősorban a piaci 
átmenetre vonatkoznak, hanem sokkal inkább annak „meta-szintjére”, azaz a lehet
séges tudományos nézőpontok összegzésére. A dolgozat célja az, hogy e következ
tetések alapján vázolja egy lehetséges átfogó elmélet kereteit, amely figyelembe 
veszi az átmenet-elméletek evolúciójának tanulságait.

A tanulmánnyal kapcsolatos észrevételeikért és tanácsaikért köszönettel tartozom Szalai 
Erzsébetnek, Lengyel Györgynek, Martin Józsefnek és Bartha Attilának.
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Az elméleti evolúció története

Elmélettörténetet sokféleképpen lehet írni, de mindegyik megközelítésmód vala
melyest szubjektív. Dolgozatomban a piaci átm enet elmélettörténetét m int evolúciós 
folyamatot írom le, ezért talán  hangsúlyosabb lesz benne a lineáris fejlődés, mint 
ahogyan az az elméletek egyszerű időrendi áttekintéséből látszanék. Áttekintésem
nek azonban nem a szigorú értelemben vett elmélettörténet a célja (még kevésbé 
társadalomtörténeti áttekintés), hanem a piaci átmenet eddigi elméleti tanulságai
nak összegzése. Véleményem szerint az elméletek evolúciójának leírása inkább 
megfelel ennek a célnak, m int az időrendi áttekintés, vagy a piaci átmenetről szóló 
vita következtetéseinek egyszerű felsorolása. Ha evolúcióról beszélünk, az azt je
lenti, hogy a mai állapotból indulunk ki, és azt tekintjük át, milyen hatások nyomán 
szelektálódtak a mai elméletek, valamint azt, hogy az elméletek párhuzamosan 
léteztek egymás mellett, a korábbi elméleti törekvések még ma is helyet kapnak a 
lehetséges alternatívák között.

A  piaci átmenet gazdaságszociológiája tulajdonképpen egyetlen kérdés megvála
szolásán munkálkodik: m i a kapcsolat intézményi változás és a társadalomszerke
zet változása, az egyéni mobilitás között. Az elméletek fejlődéstörténete során az 
intézményi változás, a kapcsolat és a társadalomszerkezeti módosulás vagy egyéni 
mobilitás felfogása egyaránt sokat változott.

A második gazdaság mint kifutópálya

A  piaci átmenet terminus Victor Neetől származik, 1989-es tanulmánya szolgált a 
piaci átmenet vitájának kiindulópontjául. A tanulm ány a kínai vidéki második gaz
daságról szól, jelentőségét az adta, hogy megjelenése a kelet-európai politikai vál
tozások idejére esett, és hogy megfogalmazásmódja az elméleti skálán egyfajta 
tiszta végletet képviselt, ahol két koordinációs mechanizmus cseréje egyértelműen 
összekapcsolódik bizonyos társadalmi csoportok helycseréjével.

Nee empirikus vizsgálatának területe a kelet-európainál nagyságrendekkel ki
terjedtebb kínai második gazdaság, elméleti kiindulópontja pedig Polányi Károly és 
Szelényi Iván munkái. A  piaci átmenetet Nee a hierarchia és piac közötti átmenet
ként tárgyalja, és mint intézményi változásnak három  aspektusát fejti ki. Egyrészt a 
javak elosztása és így a hatalom  is fokozatosan átkerül a piacra. A javak feletti ren
delkezés kikerül az újraelosztásból, és egyben a csere feltételeit is a piaci szereplők 
határozzák meg, a központi hatalom beleszólása nélkül. Másrészt a piacok olyan 
ösztönzőket hoznak magukkal, amelyeket az újraelosztás rendszere elnyomott. A 
piacról származó jövedelmek sokkal szorosabban kapcsolódnak az egyének jellem 
zőihez, mint a redisztributív szektorból származó jövedelmek. Azaz az emberi tőké
re ju tó  megtérülés növekszik. Harmadszor pedig a piacok új lehetőségeket nyitnak 
meg a mobilitásra. A vállalkozóvá válás a bürokratává válás alternatívájaként egyre 
fontosabb mobilitási csatorna lesz. Nee arra is kitér, hogy az átmenet során a tran
zakciók olyan kapcsolathálókba ágyazódnak, amelyekben a kádereknek fontos sze
repé van, de elmélete szerint a  piaci koordináció kiteljesedésével ez~a beágyazottság 
eltűnik majd, a politikai tőke leértékelődik, a piaci tőke pedig felértékelődik. Hipo-
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téziseinek ellenőrzésére Nee 30 véletlenszerűen kiválasztott kínai falu lakosságából 
vett véletlen mintát, elemzésében 624 háztartás adatai szerepelnek. Az emberi tőke 
(amit Nee azzal mér, hogy van-e egyáltalán valamilyen iskolai végzettsége a meg
kérdezettnek) megtérülése növekedett 1980-tól 1984-ig, ugyanúgy a médiahaszná
lattal mért kulturális tőke megtérülése is. A parasztkáderek nagyobb valószínűség
gel lettek vállalkozók, nem volt igazolható a politikai tőke elértéktelenedése. Két 
évvel későbbi tanulmányában Nee (1991) a piaci átmenet elméletét finomítja to
vább. Elméleti álláspontja azonban itt már kevésbé egyértelmű és kevésbé ellenő
rizhető empirikusan, Nee azzal egészíti ki korábbi elmletét, hogy bár a piaci átme
net az egyenlőtlenségek csökkenéséhez fog vezetni, de a részleges piaci reform a 
redisztribútoroknak kedvez, a piac és redisztributív szegmens között közvetítő ká- 
dervállalkozók „hibrid elitjének” a kialakulásához vezet. Nee egyik tanulmányában 
sem fejti ki, hogy milyen mechanizmusok közvetítenek az intézményi változás és a 
társadalomszerkezeti változások között. 1996-os tanulmányában az intézményi 
változás és egyéni mobilitás kapcsolatát meglehetősen ellentmondásosan vázolja. 
Egyrészt feltételezi, hogy az egyéneknek befolyása lehet az új intézményekre, egyé
ni érdekeiknek megfelelően közreműködnek a piaci intézmények kiépítésében: a 
gazdálkodók érdeke, hogy pozíciójukat a magántulajdon intézményével erősítsék 
meg, a politikusok érdeke pedig az, hogy a nagyobb állam i bevétel végett formális 
jogi intézmények kiépítésével is támogassák a piac erősödését. Ugyanakkor igyek
szik kimutatni, hogy a redisztribútorok pozíciója fokozatosan elértéktelenedik, ab
ban a mértékben, ahogy a piac egyre inkább behatol a gazdaságba. Nem valószínű, 
hogy a redisztribútorok saját érdekeik ellenében is a piacot támogatnák. Neil 
Fligstein (1996) kritikája szerint Nee alábecsüli az állam  szerepét a megfigyelt 
piacosodási folyamatban. Fligstein kiemeli azt, hogy a különböző mértékben piaco
sodon régiók létezése a politika tudatos gazdasági kísérletezésének köszönhető.

Szelényi Iván (1992) Victor Neehez hasonlóan, de árnyaltabban érvel a megsza
kított polgárosodás elméletében. Harmadik út című könyvének angol változatát Nee 
is kiindulópontként használja. Szelényi szerint az új gazdasági elit abból a szocia
lizmus évei alatt hátrányos helyzetű csoportból fog felemelkedni, amelynek mobi
litását a kommunista rendszerváltás megszakította. A  tervgazdaság évei alatt azok 
tudták megőrizni hajlandóságukat a vállalkozásra a proletarizálódás nyomása és a 
káderré válás kísértése között, akiknek a családja korábban (a 40-es években) a 
piacra termelt és átörökítette a piaci szemléletet. Szelényi a családi háttérből és az 
egyéni életutakból igyekszik levezetni azt, hogy kik azok, akik újra a polgárosodás 
„pályájára állhatnak” . Akinek emberi tőkéje (itt: szakértelme) és kulturális tőkéje 
(itt: formális végzettsége és tájékozódási képessége) is van, az nagy valószínűséggel 
káderré válik. Akinek nincs sem szakértelme, sem kulturális tőkéje, az valószínűleg 
proletarizálódik. Azok kerülnek a polgárosodás pályájára, akiknek megvan az em
beri tőkéjük, de nincs kulturális tőkéjük. Szelényi 7754 falusi család adatait ele
mezte. Az agrártermelés modelljeiben a képzettség változóinak negatív hatása volt 
kimutatható, az agrár szakmai tudásnak és a család 1944-es saját gazdaságának 
együtthatói pedig pozitívak voltak.
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A  félbeszakadt polgárosodás , fé lb esza ka d ”

A  szocialista rendszerek összeomlása Kelet-Európábán nagy kihívást jelentett a 
p iaci átmenet szociológiájának, a bürokratikus mellett fokozatosan kiépülő piaci 
koordináció elképzelése nem  volt tartható tovább. Szelényi Iván m ár Harmadik út 
cím ű könyvének utószavában felülvizsgálja álláspontját, latolgatva annak lehetősé
gét, hogy polgárosodás helyett esetleg kispolgárosodásról van szó. A figyelem a 
politikai átmenet eseményei során elterelődött a piaci koordináció második gazda
ságbeli csíráiról. A politikai átmenet után született munkák egészen másként köze
lítenek az intézményi változás és egyéni mobilitás kapcsolatának kérdéséhez, már 
nem  a mobilitás kifutópályáit, hanem végállomásait igyekszenek leírni, az intéz
m ényi változások és az elit mobilitása közötti kapcsolatot vizsgálják. Ennek a 
figyelemeltolódásnak sok oka lehet. Egyrészt az elitváltás kérdése került az érdek
lődés középpontjába, m ásrészt az elitek változása nyújthat betekintést leginkább az 
intézmények változásába. Lengyel György (1992) szoros kapcsolatot tételez az 
elitmobilitás és az intézményi változás között; az elit cserélődése egyrészt történel
m i előfeltétele az átmenetnek (ha megelőzi a politikai és gazdasági rendszer válto
zását, akkor annak társadalm i költségei alacsonyabbak lesznek), másrészt struktu
rális előfeltétele (az átalakulás akkor generál visszafordíthatatlan folyamatokat, ha 
az e lit összetétele és cirkulációjának logikája is megváltozik).

A  politikai átmenet idején született munkák nagyrészt a régi elit továbbélését 
dokumentálják. Hankiss Elem ér (1989) az elit hatalomban maradása mellett érvel. 
A hatalom  átváltásának elmélete valószínűsíti, hogy a volt káderek elitpozícióban 
m aradnak hatalmuk és kapcsolataik felhasználásával, mint nagyvállalatok mene
dzserei vagy magánvállalkozók. Ennek egyik útja az állami tulajdon magánosítása 
során  a politikai hatalom  direkt módon gazdasági hatalommá konvertálása 
(Hankiss 1989). Jadwiga Staniszkis (1991) Hankisshoz hasonlóan érvel, amikor a 
lengyel politikai kapitalizmust írja le. Szerinte a privatizáció csak úgy lehet sikeres, 
ha a hatalmon lévő régi elit érdekeit is szolgálja. A privatizáció lehetséges útja te
hát a nómenklatúra tulajdonossá alakítása, amely a „második eredeti tőkefelhalmo
zás” a szocializmusbeli m ásodik gazdaság után. A különbség a kettő között abban 
áll, hogy ezt a második tőkefelhalmozást már az elit is tevőlegesen támogatja, akár 
á llam i erőforrások bevonásával is. Hankissal ellentétben Staniszkis a politikai ka
pitalizm ust nem tartja egyértelműen negatív jelenségnek, bár számos hátrányát 
felsorolja. Szalai Erzsébet (1990) Az új elit című tanulmányában Hankiss érvelésé
nek kritikáját adja, véleménye szerint a régi elit megosztottabb annál, hogysem 
m indenestül új elitté váljék. Hangsúlyozza az elit életútjának és attitűdjének (szoci
alizációjának) fontosságát -  a politikai rendszerváltás idejére kinevelődött egy 
technokrata elitcsoport, amely vonzódott a piachoz és a liberalizmushoz. A tech
nokrata folytonosság elméletében Szalai (1994) a szaktudás értékének állandóságát 
em eli ki; mind a szocialista, mind a piaci rendszerben a tudás a káderré vagy ve
zetővé válás fő kiválasztási kritériuma. A nyolcvanas évekre a tudáskritérium álta
lánossá válásával új technokrata csoport fejlődhetett ki, amely nyitott volt a demok
rácia  és a piacgazdaság értékeire, és nagy szerepe volt a rendszerváltás folyamatá
nak elindításában. A technokraták a piaci átmenet idején is képesek kamatoztatni
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szaktudásukat, politikai tőkéjük megszűnésével az állami szférán kívül elhelyez
kedve (kereskedelmi bankok, nemzetközi tőkéjű bankok vezető pozícióiban) a leg
sikeresebbek közé tartoznak. Sikerük kulcsa a korábban felhalmozott tudástőke.

Az elitekre összpontosítást a mobilitás mozgatórugóinak könnyebb megfigyel
hetősége mellett egy másik nagyon fontos ok is magyarázza. A piaci átmenetről 
folytatott vita fontos eredménye annak felismerése, hogy az intézményi változás és 
az egyéni mobilitás közötti kapcsolat nem feltétlenül egyirányú. Az elitek esetében 
nemcsak az intézményi változások befolyásolják az egyéni kilátásokat, hanem  az 
elit, pozíciójának megtartása érdekében, az intézményi változások menetét is képes 
befolyásolni. Szalai (1994) A hatalom metamorfózisa? című tanulmányának köz
ponti gondolata, hogy vajon az elit mennyiben fogja végrehajtani a privatizációt, 
amely a piacgazdaság alapját jelentő magántulajdon megteremtését szolgálja, h i
szen így éppen hatalmának gazdasági alapjait semmisíti meg. Egy későbbi, a Rend
szerváltás és a hatalom konvertálása című tanulmányában az átmenet időszakát 
mint az intézmények működésébe való egyéni beleszólás rendkívüli lehetőségét írja 
le (Szalai 1997). Megállapodott társadalomban az intézmények határozzák meg a 
„benne ülők” lehetőségeit, de az átmenet időszakában az elit számára lehetőség 
nyílik az intézmények befolyásolására. Róna-Tas Ákos (1994a) továbbgondolja a 
Szalai 1994-es könyvében kifejtett koncepciót. Az átmenet az elit számára különös 
szabadságot biztosít: az alapítók szabadságát.4 Róna-Tas kiemeli azt is, hogy még 
viszonylag megállapodott társadalomban is számolni kell az egyének és intézm é
nyek kapcsolatának kevésbé nyilvánvaló irányával. Egyrészt az egyének formálni, 
saját érdekeik szerint alakítani igyekeznek az intézményeket -  ez az a jelenség, 
amit Szalai az átmenet elitje kapcsán leír. Másrészt azonban a szabályoknak m in
dig vannak belső ellentmondásaik, amelyeket az egyének kihasználhatnak, vala
mint a szabályok csak explicit, informális szabályokkal együtt működőképesek, 
amelyek a gyakorlatban alakulnak ki.

A z egyéni mobilitás fogalm ának finom ítása

A továbbélő elit tézisének egyik legelső kritikusa Szelényi Iván volt. Az 1993-as 
összehasonlító társadalmirétegződés-vizsgálat előkészítésekor hipotézisei között 
szerepelt az is, hogy a politikai hatalom konverziója, bár minden bizonnyal létező 
jelenség, nem meghatározó, és várható majd az elit cserélődése (Szelényi 1993). 
Szelényi igen fontos új szemponttal bővíti a piaci átmenet vitáját: hasonlóan a fél
beszakadt polgárosodás elméletének kifejtéséhez, az elit cirkulációjának vizsgálatá
hoz is az egyéni élettörténetek elemzését tartja fontosnak, azonban az intézményi 
változás és egyéni mobilitás kapcsolatának elemzésében az egyéni mobilitás fogal
mát új elméleti keretbe helyezi. Ennek legfontosabb eszköze a Pierre Bourdieu 
(1978; 1986) által kidolgozott tőkeelmélet kelet-európai alkalmazása.5

Szelényiék szerint az anyagi siker, a felfelé mobilitás, általában a társadalom 
szerkezete és annak változása Közép-Európában is jól leírható a tőkeelmélet segít
ségével (Szelényi I.-Szelényi Sz. 1991). Annyiban módosítják Bourdieu elméletét, 
hogy társadalmi tőke helyett politikai tőkéről beszélnek (implicit módon csak a 
politikai szférával való vertikális kapcsolatokat tekintik erőforrásnak), és hogy tő
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kék helyett a javak terminust használják. Azt azonban nem írják le, hogy a javak 
mennyiben különböznek a tőkéktől, csak utal arra, hogy a tőke fogalma szerintük a 
piacgazdaság keretein kívül nem alkalmazható. Szelényi a magyar társadalom vál
tozásait négy pillanatképben ismerteti röviden, ahol mind a négy állapotban kü
lönféle tőkék az értékesek. A Horthy-korszakot a gazdasági és kulturális javak ket
tőssége jellemezte, a sztálini idők társadalomszerkezetének meghatározói a politi
kai javak voltak, a kádári rendszerben a politikai javak mellett a kulturális javak 
szerepének növekedése volt érzékelhető, a posztszocialista társadalomban pedig a 
kulturális javak válnak meghatározóvá, miközben a politikai javak elértéktelened
nek. Szelényi társadalomképe statikus, nem ír  arról, hogyan, mi miatt változik meg 
a javak fontossága. A tanulmányból érzékelhető, hogy Szelényi kevésbé tartja be- 
folyásolhatónak az intézményeket, mint Hankiss, Szalai vagy Staniszkis, inkább 
úgy gondolja, az intézményi változások kapcsán valamilyen módon megváltozik a 
különböző javak értéke, ami mobilitáshoz vezet. Az adatfelvétel első elemezhető 
adataiból Szelényi (1993) azt a következtetést vonta le, hogy a politikai és kulturá
lis elit megváltozott, de a gazdasági elitet illetően valószínűleg Szalai Erzsébetnek 
van igaza.

A tőkeelméleti megközelítés segítségével erőforrásként értelmezhetjük az egyéni 
jellemzőket, és így a különböző erőforrások közötti átváltásokról is beszélhetünk. A 
tőkeelmélet különösen hasznos lehet változó társadalmak leírására, mivel segítsé
gével modellezni lehet az egyéni mobilitás és az intézmények változásának kap
csolatát. A  tőkeelméleti megközelítés kelet-európai alkalmazását Róna-Tas Ákos
(1996) gondolta újra. Az intézményi változások átértékelik az egyes tőkefajtákat, 
m ásrészt lehetővé teszik implicit módon az egyének felhalmozott tőkéjének átváltá
sát m ás tőkékre. Róna-Tas az intézményi változások és a tőkék átértékelődésének 
kapcsolatát nem statikus módon fogja fel, m int Szelényi, hanem a folyamat dina
m ikáját is igyekszik áttekinteni, nemcsak a tőkefajtáknak az átalakulás kezdete 
előtti és utáni értékét jellemzi, hanem az átváltások mechanizmusainak leírását tűzi 
ki az elemzés céljaként. A társadalmi változás tőkeelméleti modellezéséhez tisztá
ban kell lennünk a különböző tőkék eltérő jellemzőivel. Helmut K. Anheier és szer
zőtársai (Anheier-Gerhards-Romo 1995) a bourdieu-i társadalomkoncepció opera- 
cionalizálásakor emelik ki a tőkék eltérő tulajdonságainak szerepét. A tőkefajták 
különböznek likviditásukat, átválthatóságukat és romlandóságukat illetően. A gaz
dasági tőke a leginkább likvid, és a leginkább átváltható kulturális és társadalmi 
tőkére. A többi tőkefajta „ragacsosabb”, kevésbé likvid és könnyebben elvész. A 
különböző tulajdonságú tőkék dominanciája különböző struktúrájú társadalmi me
zőket eredményez. Anheier és szerzőtársai a kulturális mezőt tanulmányozták, ahol 
a kulturális tőke dominanciája erősen szegmentált és hierarchikus társadalomszer
kezet kialakulásához vezet. Róna-Tas szerint a tőkefajták különbözőek elidegenít- 
hetőségük, megszerezhetőségük, oszthatóságuk és behelyettesíthetőségük szem
pontjából. A gazdasági tőke az, amely minden tulajdonsággal rendelkezik, a többi 
tőkefajtának viszont sokkal nagyobb a tehetetlensége. A kulturális és társadalmi 
tőke nem  elidegeníthető, ezek jóval erősebben kötődnek az egyénekhez, m int a gaz
dasági tőke. A társadalmi tőke -  olyan kapcsolatok együttese, amelyek mögött érté
kes potenciális szolgáltatások állnak -  körülményesebben szerezhető meg, m int a
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gazdasági tőke. A kulturális tőke, a képzettség vagy a tapasztalatok megszerzése a 
legidőigényesebb és a legnehezebb.

Róna-Tas Ákos és Böröcz József (1997) az elit tagjainak egyéni élettörténetére 
összpontosítanak, az intézményi változás és az egyéni élettörténetek közötti kap
csolatot vizsgálják, az élettörténetekbe ágyazottan használják a tőkefogalmakat is. 
Nem a különböző tőkék tulajdonságait állítják középpontba, hanem az élettörténe
tek útfüggő jellegét. Az egyének által birtokolt tőkék kialakulását az életpálya hatá
rozza meg, amely útfüggő, azaz ki van téve a mércéhez igazodásnak, a növekvő 
hozadék elvét követi, önmegerősítő folyamatok alakítják. A szerzők ennek alapján 
értelmezik át az intézményi változás és egyéni mobilitás közötti kapcsolatot. Az 
intézményi változások nemcsak a tőkék értékét változtatják meg, hanem hosszú 
távon magukat a tőkéket is. A szerzők a tőkékről írva úgy fogalmaznak, hogy „az 
intézményi változásnak önmagához kell igazítania őket és hordozóikat” (Róna- 
Tas-Böröcz 1997: 54). A tanulmány újdonsága tehát az a felismerés, hogy két 
idősikon kell vizsgálnunk az intézményi változás és egyéni mobilitás kapcsolatát. 
Ha az intézmények megváltoznak: rövid távon a tőkék értékének megváltozása ta 
pasztalható, hosszú távon pedig maguk a tőkék is változnak.

Az intézményi változás fogalmának finomítása I .:
kísérletek a félbeszakadt polgárosodás és az elit-kontinuitás összeegyeztetésére

A második gazdaságból induló lassú polgárosodás és az elit továbbélésének elmé
letei közötti éles ellentét magyarázata megoldandó feladat maradt a piaci átmenet 
szociológiájában. A két elméletcsoport közötti ellentmondás feloldását célzó m un
kák az intézményi változások fogalmának és időbeliségének átgondolását javasol
ják. Róna-Tas Ákos (19946) az ellentmondás feloldására a piaci átmenet két, m inő
ségileg elkülönülő fázisának megkülönböztetését javasolja. Az első fázis a szocia
lista gazdaság eróziója, a második pedig a piacgazdaságba való átmenet. Az erózió 
alulról induló folyamat, a szocialista gazdaság mellett második, megtűrt gazdaság
ként találunk csak magánvállalatokat, főleg mezőgazdasági kisvállalkozókat. Róna- 
Tas ezt speciális piaci szegmensként jellemzi, a belépésnek minimálisak a korlátái, 
nincs szükség szakértelemre, kicsi a vállalkozás tőkeigényessége, és szinte kizáró
lag fogyasztási cikkek termeléséről van szó. Ez a szegmens, amely a magángazda
ságot alkotja a szocialista gazdaságban, nem túl vonzó azoknak, akik jó  pozíciók
ban vannak az első gazdaságban. Róna-Tas érvelése szerint a második gazdaság 
semmiképpen sem tekinthető a piaci átmenet alapjának. A magángazdaság kiala
kulása a piacra való átmenet szakaszában következik be. Ebben a szakaszban már 
nem alulról induló, spontán piacosodásról van szó, hanem felülről, tudatosan szer
vezett átalakításról, amelynek kifejezett célja a piacgazdaság létrehozása. Ebben a 
szakaszban kiépülnek a piacgazdaság legfontosabb intézményei, a szabad árak 
rendszere, a tőkepiac, a decentralizált banki és biztosítási rendszer. Róna-Tas a 
szakasz kezdetének a társasági törvény életbelépését tekinti. Ebben a szakaszban 
két magángazdaság létezik: a továbbélő második gazdaságbeli kisvállalkozásoké, és 
az új, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságokból álló magánszektor, 
ahol döntően privatizált nagyvállalatokat találunk. Victor Nee piaci átmenet elmé
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lete és Szelényi Iván félbeszakadt polgárosodás elmélete az erózió társadalmi fo
lyamatait íiják le, az elit továbbéléséről szóló elméletek pedig a piacgazdaságra 
történő átmenet szakaszáról szólnak. Az első szakaszban azért volt tapasztalható az 
egyenlőtlenségek csökkenése, mert a második gazdaság a társadalom alsóbb réte
geinek jelentett jövedelemkiegészítési lehetőséget. Az átmenet során a szocialista 
szektor megszűnik, várható, hogy ekkor m ár a korábban sikeres káderek is a ma
gángazdaságban keresnek megélhetést. Róna-Tas érvelése szerint az átmenet sza
kaszának nem sok köze van az erózió szakaszához, ennek tanulmányozása új el
méleti és empirikus feladat.

Róna-Tas a magyar felnőtt népesség 1000 fős mintájának 1989-es és 1991-ben 
megismételt megkérdezése alapján vizsgálta a különböző elméletekből levonható 
hipotéziseket. Azt találta, hogy a háztáji mezőgazdasági termelésben a családi hát
térnek van meghatározó szerepe, a jogi személyiség nélküli vállalkozások esetében 
viszonta káder-múltnak, a jogi személyiségű vállalkozásban pedig a káder-múltnak 
és a képzettségnek. A jövedelem szempontjából legsikeresebb társadalmi csoport a 
vállalkozóvá lett káderek csoportja.

Szelényi Iván és Eric Kostello szintén az intézményi változás fogalmának fino
mításában látja a lassú elitcsere és az elit továbbélésének elméletei közötti ellent
mondás feloldásának lehetőségét (Szelényi-Kostello 1996). Véleményük szerint a 
piacnak a gazdaságba történő behatolásának típusai között kell különbséget tenni 
ahhoz, hogy az ellentmondó elméletek összeegyeztethetővé váljanak. Szelényi és 
Kostello a piac behatolásának három szakaszát javasolja elkülöníteni. Az első sza
kaszban csak lokális piacok vannak a redisztributív gazdaságban, a második sza
kaszban szocialista vegyes gazdaságokról beszélhetünk, a harmadik szakaszban 
pedig m ár kapitalista orientációjú gazdaságokról. A három szakaszt a szerzők a 
piaci koordináció legfontosabb intézményeinek megléte szerint határozzák meg. 
Egy gazdaság Polányi Károly (1992) szerint akkor tekinthető piacilag integráltnak, 
ha mind a tőke, mind a munkaerő elosztásának a piac a döntő mechanizmusa. A 
lokális piacok fázisában még csak a fogyasztási javak piaca jelenik meg mint a 
redisztribúció egyenlőtlenségeit ellensúlyozó intézmény. A szocialista vegyes gaz
daságokban már mind a munkaerő, mind a tőke elosztása részben a piacon történik, 
kialakul a társadalmi egyenlőtlenségek duális rendszere, a hatalom csúcsán lévők a 
redisztributív és a piaci mechanizmust egyaránt ki tudják használni. A harmadik 
szakasz minőségi váltást jelent a piac térhódításában: ekkor már hivatalos célként 
jelenik meg a magángazdaság kialakítása. Ebben a szakaszban a tőke és a munka
erő elosztása piaci keretek között történik. Szelényi és Kostello érvelése annyiban 
különbözik Róna-Tasétól, hogy ők kevésbé éles határvonalat tételeznek a piacgaz
daság jogi deklarációjában. A szerzők érvelése szerint a káderek a piac behatolásá
nak második szakaszában „hidakat kezdtek építeni” a piacgazdasághoz, már ekkor 
tapasztalható volt a képzettebbek beáramlása a második gazdaságba, új konkuren
ciaként kiszorítva a korábbi kisvállalkozókat, megemelve ezzel a Róna-Tas Ákos 
által említett alacsony belépési korlátokat.
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Az intézményi változás fogalmának finomítása II .: 
útfüggés és kételyek a piaccal kapcsolatban

Az átmenet szociológiai irodalmának egy része kezdetektől fogva kétkedéssel fo
gadta a gazdaság átalakulásának piaci átmenetként való leírását. Ezek a tanulm á
nyok az átmenet elméleteinek az intézményi változásról alkotott, meglehetősen 
egyszerű képét igyekszenek finomítani, az intézményi változást a piac behatolása 
helyett inkább a szocialista rendszerből örökölt elemekből való építkezésként írják 
le, ahol a hálózati koordinációnak fontos szerepe van.

Böröcz József (1992) a tervgazdaságot felváltó koordinációs mechanizmusokból 
a piac kiemelését mint legfontosabb mechanizmust durva leegyszerűsítésnek tartja. 
Érvelése szerint a „totalisztikus etatizmust” nem a piac váltotta fel a K ádár
rendszer folyamán, hanem az informalitás rendszere, amelyben megtalálható a re
ciprocitás, a piac és a „mikroszintű integrációs formák bonyolult hálózata” is. 
Böröcz utal Czakó Ágnes és Sik Endre (1987) munkájára, akik a mezőgazdasági 
vezetők körében a reciprocitás kiemelkedő fontosságát írták le. David Stark (1990) 
a magyarországi privatizációt elemezve a gazdasági vezetők társadalmi kapcsolat- 
hálójának stabilitását hangsúlyozza. A privatizáció nem feltétlenül jelenti a piaci 
koordináció kiteljesedését, azok az intézmények, amelyek képesek fenntartani a 
piacgazdaságot, nem feltétlenül elégségesek a megteremtéséhez. A privatizáció 
mellett a gazdasági vezetők kapcsolathálójának a szerepét is vizsgálnunk kell, még 
az átalakulás kezdete előtt kiépült kapcsolatok rendszerét. David Stark (1994) meg
állapítja, hogy az átmenet fogalom teleologikus: az átmenet elméletei ismertnek 
tételezik a változások végpontját. Átmenet helyett inkább átalakulásról kell beszél
nünk, „ahelyett, hogy a kommunizmus romjain tabula rasát csinálnának a gazdasá
gi élet szereplői, a kommunizmus romjaiból építenek fel különféle helyszíneken és 
szituációkban új szervezeteket és intézményeket” (Stark 1994: 936). Ennek az épít
kezésnek a termékei a rekombinátok, amelyek a korábbi szervezeti elemek új kom
binációban való összeépítését jelentik. Stark a kereszttulajdonosi hálózatok elemzé
sével igyekezett kimutatni a hálózati koordinációt. Bruszt László és David Stark 
(1996) a szocializmusbeli intézményi struktúrából vezetik le a posztszocialista in
tézményi struktúrát. Véleményük szerint a szocializmus éppen azért volt működő
képes, mert a gazdaságirányítás mellett létrejöttek a reciprocitás hálózatai, ami 
tulajdonképpen a tudományos gazdaságirányítási kísérlet nem szándékolt követ
kezményének tekinthető. Az átalakulás során ezeknek a kapcsolatoknak egy része 
megszakad, más részük viszont megerősödik, illetve új szálak is szövődnek. Bruszt 
és Stark a piaci koordináció és a piaci orientáció közötti megkülönböztetést java
solja. A piaci koordináció esetében piacokon zajlik az áruk, a munkaerő és a tőke 
elosztása, a piaci orientáció esetében azonban sok nem piaci intézmény is szerephez 
juthat a koordinációban. Érvelésük szerint Kelet-Európábán ez utóbbiról van szó, a 
gazdaság koordinációjában kitüntetett szerepe van a hálózatoknak.

Czakó Ágnes és Sik Endre az intézményi változás fogalmának átgondolásakor 
m ár az egyéni mobilitásra vonatkozó tanulságokat is igyekeznek levonni. Abból 
indulnak ki, hogy a szocialista gazdaság működőképességét nagyrészt a hálózati 
koordináció meglétének köszönhette. A hálózatok fontosságát sokan kimutatták a
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piacgazdaságon belül is, de a posztszocialista gazdaságban -  részben a szocializ
m us örökségeként és részben az átmenetiség bizonytalansága miatt -  a hálózati 
koordináció lényegesen kiterjedtebb, illetve a hálózatok alakja más. Piacgazdaság
b an  a horizontális kapcsolatok az elsődlegesek, a vertikális (politikai szférához kö
tődő) kapcsolatok kevésbé fontosak. A kommunizmusban az állam súlyának meg
felelően a vertikális kapcsolatok az elsőrendű fontosságúak, és ez m int örökség a 
posztszocializmusban is nagyrészt jellemző marad. A szerzők a társadalomszerke
zetre vonatkozóan is igyekeznek következtetéseket levonni. Ha a vertikális kapcso
latok fontossága megmarad, akkor az átalakulás során a hálózati tőke (a társadalmi 
tőke és a működtetéséhez szükséges kulturális tőke együttese m int speciálisan 
posztszocialista tőkefajta) felértékelődik.

K ísérle t az átalakulás tanulságainak feldolgozására: 
a posztkommunista menedzserizmus elmélete

Szelényi Iván, Gil Eyal és Elanor Townsley (1996) tanulmányukban a piaci átme
net elméleti evolúciójának főbb eredményei alapján keresik újból a választ a piaci 
átm enet központi kérdésére. Az intézményi változás leírásakor egyrészt David 
S tark rekombináns tulajdonra vonatkozó kutatásából indulnak ki, másrészt a har
m incas években Amerikában megfogalmazódott menedzserizmus elméleteire építe
nek. Mindkét elmélet a piaci koordináció korlátáiról szól, a szerzők ennek megfe
lelően azt vizsgálják, milyen következménnyel já r  az egyéni mobilitásra, ha elvet
jü k  azt az elképzelést, hogy a tervgazdaság után a piacgazdaságba való átmenet 
következik. Az egyéni m obilitás és az intézményi változás kapcsolatához a kiindu
lópont ebben a tanulmányban is a tőkeelmélet. Szelényi és szerzőtársai a társadalmi 
változást modellezve azt írják, hogy az intézményi változás során az egyes tőkék 
értéke megváltozik, ezt pedig a változások előtti és utáni társadalomszerkezetről 
adott pillanatképpel jellem zik, a változás mechanizmusának leírása nélkül. Az in
tézm ényi változásra vonatkozó új elképzelések következménye az -  mivel a küzde
lem  nem  a tulajdonosi, hanem  a rendelkezési jogokért folyik - ,  hogy elsősorban a 
kulturális tőke és a társadalm i tőke értékelődik fel, nem pedig a gazdasági tőke. így 
azután  az átalakulás igazi nyertesei a nagyvállalati menedzserek. A szerzők a ta
nulm ány végén utalnak arra, hogy a menedzserek az intézményi változások további 
irányát is képesek befolyásolni, a menedzseri csoport hatalomba kerülésének okai 
között szerepelt az is, hogy el tudta hitetni a társadalom többi részével: a privatizá
ció bonyolult feladatához csak neki van meg a megfelelő szakismerete.

Idáig jutott egyelőre a piaci átmenet gazdaságszociológiájának evolúciója -  a pi
aci átmenettől a posztkommunista átalakulásig. A fejlődésnek természetesen nincs 
vége, a menedzserizmus elmélete valószínűleg jó  közelítése a mai valóságnak (bár 
Szelényi Iván egy 1997. tavaszi előadásában6 arról számolt be, hogy a tények meg
cáfolták téziseit, mára egyre inkább a valós magántulajdon kialakulása tapasztal
ható), de véleményem szerint ez az elmélet mint összegzés sem lép ki az átmenet 
elm életi megkötöttségeiből.

Valószínűleg túlzás azt állítani, hogy a posztszocialista átalakulás tökéletes el
m élete megalkotható az eddig megállapítások összegzése útján, még akkor is, ha
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esetleg képesek vagyunk szintézist teremteni a szerteágazó megközelítések között, 
és megfelelő kritikával tudjuk alkalmazni azok állításait. A tudományos fejlődésre 
általában nem  ez a jellemző, még olyan területen sem, ahol kisebb szerepe van az 
evolúciónak. A  legjobb elméletek általában a megelőzőektől teljesen elütő ötletek
ből születnek. Mindezek ellenére úgy gondolom, ha nem a megállapítások, hanem  a 
meta-következtetések szintjén összegezzük a fejlődés eddigi tapasztalatait, valószí
nűleg a második legjobb elmélethez juthatunk, olyan elmélet vázlatához, amely bár 
nem  teljesen új, mégsem teljesen régi, azaz bizonyos mértékig kiszakad az elméleti 
evolúció folyamatából. Ennek az elméletnek a körvonalazása azonban m ár egy m á
sik tanulmány témája lehet.

Jegyzetek

1 Dolgozatomban a piaci átmenet terminust használom a gazdaságszociológia vizsgált terü
letének megjelöléseként. A vita egyik első eredménye volt az, hogy a piaci átmenet sem 
piaci, sem átmenet.

2 Lengyel Györgynek (1995) a kelet-európai szociológia sajátosságairól, elméleti megalapo
zottságáról és reflexivitásáról írt tanulmánya tudománytörténeti keretbe helyezi a kelet
európai és a nyugati gazdaságszociológia különbözőségeit.

3 Az Eastern European Politics and Societies 1990-ben különszámot (1990/2) jelentetett 
meg a magyarországi változásokról, az American Journal o f  Sociology pedig külön tema
tikus számban foglalkozott a piaci átmenettel (1996. január).

4 Ezt Róna-Tas Ákos (1996) emelte ki a vita későbbi fázisában.

5 A tőkeelmélet alkalmazása a piaci átmenet elemzésében sokszor jár fogalmi tisztázatlan
sággal. Ennek egyik oka az, hogy gyakran keveredik a szociológiai és közgazdaságtani fo
galomhasználat (erre példa a kulturális és az emberi tőke fogalmának felcserélése, illetve 
felcserélhetönek tartása). A két elméleti irányzatot a fogalomhasználat tisztázása céljából 
egy korábbi tanulmányomban hasonlítottam össze röviden (Vedres 1997).

6 Szelényi Iván 1997. február 25-én Menedzserizmus és alternatívái a posztszocialista gaz
daság változó világában címmel a Széchenyi István Szakkollégium jubileumi előadássoro
zatának keretében tartott előadást.

Irodalom

Anheier, H. K .-J. Gerhards-F. P. Romo 1995. Forms of Capital and Social 
Structure in Cultural Fields: Examining Bourdieu’s Social Topography. 
American Journal o f  Sociology, 100, 859-903.

Bourdieu, Pierre 1978. Rekonverziós stratégiák. A társadalmi egyenlőtlenségek 
újratermelődése. Budapest

-  1986. The Forms of Capital. John Richardson (ed.): Handbook o f Theory and 
Research fo r  the Sociology o f  Education. New York



164 V edres B alázs

Böröcz József 1992. Kettős függőség és tulajdonvákuum: Társadalmi átalakulás az 
államszocialista félperiférián. Szociológiai Szemle, 3.

Bruszt László-David Stark 1996. Vállalatközi tulajdonosi hálózatok a kelet-európai 
kapitalizmusban. Közgazdasági Szemle

Czakó Ágnes-Sik Endre 1987. Managers’ Reciprocal Transactions. In: Lengyel 
György (szerk.) Education, Mobility and Network o f Leaders in a Planned 
Economy. BKE Szociológia Tanszék. Műhelytanulmányok

-  1995. A hálózati tőke szerepe Magyarországon a rendszerváltás előtt és után.
2000 , 2 .

Fligstein, Neil 1996. The Economic Sociology of the Tansitions from Socialism. 
American Journal o f  Sociology, 101.

Hankiss Elemér 1989. Kelet-európai alternatívák. Budapest: KJK

Kolosi Tamás-Róna-Tas Ákos 1992. Az utolsókból lesznek az elsők? A rendszer- 
váltás társadalmi hatásai Magyarországon. Szociológiai Szemle, 1.

Lengyel György 1992. A gazdasági elit a 80-as években és az átmenet időszakában. 
Társadalmi riport

-  1995 Kelet-európai gazdaságszociológia. Szociológiai Szemle, 3.

Nee, Victor 1989. A Theory of Market Transition: From Redistribution to Markets 
in  State Socialism. American Sociological Review, 54, 663-681.

-  1991. Social Inequalities in  Reforming State Socialism: Between Redistribution 
and Markets in China. American Sociological Review, 56.

-  1996. The Emergence of a Market Society: Changing Mechanisms of 
Stratification in China. American Journal o f  Sociology, 101.

Polányi Károly 1992. The Economy as Instituted Process. In: Richard Swedberg- 
M ark Granovetter (eds.) The Sociology o f  Economic Life. Westview Press

Róna-Tas Ákos 1994ű The First Shall Be Last? Entrepreneurship and Communist 
Cadres in the Transition from Socialism. American Journal o f Sociology, (100) 
1, 40-69.

-  1994Ó Elit- és rendszerváltás. Buksz, 420-425.

-  1996. Path-Dependence and Capital Theory: Sociology o f the Post-Communist 
Economic Transformation. Kézirat

Róna-Tas Ákos-Böröcz József 1997. Folyamatosság és változás az államszocializ
mus utáni bolgár, lengyel, cseh és magyar üzleti elitben. Szociológiai Szemle, 2.

Staniszkis, Jadwiga 1991. Political Capitalism in Poland. East European Politics 
and Societies, (5) 1.



S zocio lóg ia i Szem le 1998/3. 165

Stark, David 1994. Új módon összekapcsolódott régi rendszerelemek: rekombináns 
tulajdon a kelet-európai kapitalizmusban. I—II. Közgazdasági Szemle, 11, 933- 
948; 12, 1053-1069.

Szalai Erzsébet 1990. Gazdaság és hatalom. Budapest: Aula

-  1994. Útelágazás. Hatalom és értelmiség az államszocializmus után. Budapest- 
Szombathely

-  1996. Az elitek átváltozása. Budapest: Cserépfalvi

-  1997. Rendszerváltás és a hatalom konvertálása. Szociológiai Szemle, 2.

Szelényi Iván 1992. Harmadik út? Budapest

-  1993. Változatlan változó. Figyelő, július 29.

Szelényi Iván-Eric Kostello 1996. A piaci átmenet elmélete -  vita és szintézis. Szo
ciológiai Szemle, 2.

Szelényi Iván-G il Eyal-Elanor Townslev 1996. Posztkommunista menedzseriz
mus: a gazdasági intézményrendszer és a társadalmi szerkezet változásai I—II. 
Politikatudományi Szemle, 2—3.

Szelényi Iván-Szelényi Szonja 1991. Az elit cirkulációja? Kritika, 10, 8-10.

Vedres Balázs 1997. Ökonokrata menedzser-elit. Az átalakulás nyertesei? Szocio
lógiai Szemle, 1.

4





Ji fi  M usi I

A CSEH SZOCIOLÓGIA SZÁZ ÉVE 1882-1989*

Az egyes területek és országok szociológiái megőrizték sajátos irányultságukat, 
annak ellenére, hogy a szociológia alapítói és jelentős teoretikusai minden erejükkel 
egyetemes szociológiai tudomány létrehozásán fáradoztak. A  sajátosságokat azok 
az alapvető társadalmi kihívások határozták meg, amelyekkel az egyes nemzetek 
társadalmainak szembe kellett nézniük kialakulásuk éveiben és kulcsfontosságú 
periódusaikban.

A német szociológia eredetét és hagyományait nem érthetjük meg a histori- 
cizmus jelentős hatása nélkül -  mutat rá Albion Small1- ,  ez viszont feltételezi, 
hogy helyesen értelmezzük a francia felvilágosodásra és forradalomra, illetve az 
angol liberalizmusra adott német reakciót. A modem angol társadalmi elgondolá
sok, különösen a társadalomantropológia felfoghatatlanok azok nélkül a kihívások 
nélkül, amelyek a gyarmati adminisztrációhoz kapcsolódnak. Dél-Amerika szocio
lógiája is, a maga fiiggőségelméletével, csak akkor érthető, ha ismeijük a kontinens 
országainak az Egyesült Államokhoz fűződő sajátos gazdasági kapcsolatát.

A cseh szociológia szociológiája

A 19. század második felének (azon belül is főleg az utolsó két évtizednek) cseh 
társadalmára vonatkozó, strukturális, kulturális és attitűdbeli vonásokat elemző 
felméréséből következtethetünk azokra a főbb területekre, amelyekkel a létrejövő 
cseh szociológiának és a cseh politikai és társadalmi gondolkodásnak szembe kel
lett néznie (lásd az 1. táblázatot).

Ha megvizsgáljuk az első periódusban íródott -  az 1882-vel, a prágai egyetem 
cseh nyelvű oktatásának megújulásával kezdődő és a Habsburg Birodalom 1918-as 
összeomlásával végződő -  tanulmányokat és könyveket, láthatjuk, hogy ebben az 
időszakban két fontosabb téma uralta a cseh szociológiát, más, kevésbé fontos té
mák kíséretében (ezt részletesebben lásd a 2. táblázatban).

A két alapvető téma a következő problémákkal foglalkozott: 1. a társadalom 
modernizálása, vagyis a mezőgazdasági társadalomból az ipariba való átalakulás;
2. a nemzet problematikája.

Ernest Gellnerrel2 egyetértésben azt mondhatjuk, hogy ebben a kontextusban a 
legfontosabb téma a mezőgazdasági társadalom átalakulása ipari társadalommá. A 
változás nyomán megjelent a modern nacionalizmus, felborultak a hagyományos 
gazdasági, jogi és politikai intézmények és új társadalmi rétegződés, új társadalmi 
konfliktusok támadtak és modern politikai pártok jöttek létre.

* A dolgozat az ISA XIV. montreali Szociológiai Világkongresszusának „Szociológiai Tudás: 
örökség, kihívások, kilátások” című szekciójában került bemutatásra 1998. július 28-án. 
Fordította: Gaal Ilona
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Ahhoz, hogy megértsük a cseh szociológiai gondolkodás sajátosságát, megkü
lönböztetett figyelmet kell fordítanunk azokra a reális keretekre, amelyek között a 
cseh szociológia a maga alakját elnyerte. Ez pedig nem más, mint az Osztrák-M a
gyar M onarchia és társadalma. Az a társadalom, amely az alkotmányozás bevezeté
se (1861 és 1867) után is konzervatív maradt -  számos korporatista intézménnyel, 
rendi struktúrákkal és értékrendekkel - ,  de a társadalmi és politikai korlátok ellené
re is folyamatosan iparosodott. Alsó-Ausztria és Bécs mellett a cseh tartományok
ban volt a leggyorsabb az iparosodási folyamat. Ez viszont, a birodalom adott poli
tikai feltételei közepette, robbanással fenyegető egyenlőtlenséget idézett elő. A cseh 
tartományok területe nemcsak a legiparosodottabb területté vált, hanem egyszers
m ind -  szintén Bécs után -  az ország leggazdagabb részévé3, viszont továbbra is 
hiányzott a megfelelő politikai státus, az, amelyet Magyarország 1867-ben elnyert. 
Mindeközben a cseh tartományokban, m int a birodalom gazdag és gyorsan moder
nizálódó részében, a fő etnikai csoport, a cseh nyelven beszélő népesség sikeres 
nem zeti újjászületési folyamata zajlott. Európai szemszögből nézve a monarchiának 
ez a része ugyanakkor megőrizte, nem vetkőzte le provincializmusát, egyfajta izo
lációt és alulfejlettséget mutatott, ami a cseh társadalom válságát idézte elő.

Egyértelműbben fogalmazva azt mondhatjuk, hogy ami a társadalmi rétegződést, 
a politikai irányvonalat és a politikai elit filozófiáját illeti, átfedték egymást a feu
dális és korporatista társadalom, illetve a kapitalista és liberális társadalom egyes 
elemei. Általánosságban persze ugyanez jellemezte az osztrák társadalm at is.4 A 
társadalm i hierarchia két rendszere és ebből következőleg számos státus
inkonzisztencia létezett egymás mellett. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a cseh 
tartományokban ez a kettős rétegződési rendszer meglehetősen heterogén értékren
dek és politikafilozófiák struktúrájához kapcsolódott. A cseh társadalom, amely 
gazdasági és társadalmi szempontból a 19. század végén viszonylag jól fejlett volt, 
egyben saját állam nélküli társadalom volt, erős nemzeti mozgalommal és az ipari 
munkásosztály gyorsan növekvő rétegével. És itt kezdődik a cseh szociológia.

A kialakulás periódusa (1882-1918)

Thomas Garrique Masaryk volt az a szociológus, aki megpróbálta a fogalmi kerete
ket kidolgozni és a válságot megoldani. Masaryk nem „tudományos rendszerező” 
volt, az ő érdeme éppen abban rejlik, hogy nagyon életszerű válaszokat próbált adni 
a „m odem  ember válságának” problémájára, és tökéletesen tudatában volt annak, 
hogy ez a válság a modernizáció folyamatához kapcsolható. Szociológiáját, vagyis a 
korabeli európai társadalom analitikus képét m ár habilitációs dolgozatában felvá
zolta, amelyet 1879-ben nyújtott be a bécsi egyetemen, és amelyben az öngyilkossá
got a m odem  idők társadalmi tömegjelenségének tekintette.5 Véleménye szerint az 
európai öngyilkosság növekvő aránya a modern kultúra lényeges értékeinek hatása 
és az európai társadalmak általános válságának szimptómája volt.

M asaryk szerint ez a válság túlnyomórészt spirituális, vallásos jelleget öltött.6 
Ebben az összefüggésben a kialakuló modem cseh társadalom meghatározására is 
kísérletet tett. Számára az úgynevezett cseh kérdést7 a gondolkodás válsága és a
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társadalmi értékrend jelentették. A kivezető utat a régi cseh protestáns tradíció 
folytatásában jelölte meg, amelyet a korabeli világban -  ahol a tudomány szerepe 
egyre növekszik -  sokkal jobban fejez ki a humanisztikus demokrácia elmélete és 
gyakorlata (Masarykra erősen hatott A. Comte). Meggyőződése volt, hogy a nyugati 
világ a teokráciából a demokrácia irányába fejlődött.8 Ez adta a „cseh történelem 
értelme” fogalmának megalkotásához a keretet. Filozófiai és történelmi konstruk
cióival (a cseh protestantizmus -  felvilágosodás -  modem demokrácia kontinuitá
sának hangsúlyozása) több évtizedes vitát gerjesztett, amelyben jelentős cseh értel
miségiek és politikusok szólaltak meg, például Josef Kaizl, Josef Pekaf, Ferdinand 
Peroutka és Jan Slavik. Ez a vita, más stílusban ugyan, a mai napig is tart.9

A  cseh tartományok gyorsan növekvő ipara és a gyors urbanizálódás -  miközben 
a mezőgazdaság szerepe jelentős maradt -  a modernitás megfelelő módjainak ku
tatása (vö. azzal a szereppel amelyet a m odem  művészet játszott a cseh intellektuá
lis fejlődésben) a cseh szociológusokat a városi és a falusi életmód intenzív tanul
mányozására ösztönözte. 1915-ben megjelent A. I. Bláha10 nagyvárosról szóló mo
nográfiája, amely utalt a városok problémájával foglalkozó összes fontos európai 
tanulmányra. Ezzel egyidőben O. Jozífek11 a cseh falu világáról írt empirikus szo
ciológiai tanulmányt.

A cseh tartományok társadalomtudósai -  a többi iparosodó és városiasodó euró
pai ország tudósaihoz hasonlóan -  a társadalmi patológiára, a szegénységre és az 
ebből következő társadalompolitikára irányították figyelmüket. A prágai egyetem
nek m ár 1904-ben volt szociológatanára, B. Foustka személyében,12 aki -  és ez elő
revetíti a cseh szociológia fejlődési irányát -  megírta Az emberi társadalom gyen
gesége című művet. Masaryk, a cseh szociológia alapítója filozófiatanár volt. 
Ugyanakkor alaposan tanulmányozta az alkoholizmust, előadást tartott a „gyakor
lati etika” témakörében és nagy érdeklődést mutatott a szociális gondozás iránt.

A  „társadalmi kérdés” tanulmányozása a modernitás szociológiájának fontos ré
szét képezte a cseh tartományokban. Ezen a területen Masaryk szintén kulcsszere
pet töltött be az 1898-as Társadalmi kérdés13 megírásával, amely a marxizmus ke
mény és realista bírálata, s amelyben a szerző szociálliberális nézőpontból érvel a 
jóléti állam kiépítése mellett.

Masaryk korának égető kérdéseire kereste a választ, de közben annak a szocioló
giai elméletnek a körvonalait is felvázolta, amelyet Alan Woolfolk és Jonathan 
Imber találóan „konstruktív szociológiai elméletnek” nevezett.14

Masaryk munkájában nagyjából egyensúlyban volt a szociológiai objektivizmus 
és a szubjektivizmus, igaz, az utóbbi némileg erősebbnek bizonyult. Nem véletlen, 
hogy őt az evolúciós pszichologizmus képviselőjének tartják, L. F. Warddal vagy 
F. H. Giddingsszel együtt. Masaryk szerint nincsen társadalom egyének nélkül, de 
ami ennél fontosabb, nincsenek egyének társadalom nélkül. Az egyén-társadalom 
kapcsolata vonatkozásában Masaryk előrevetítette George Herbert Mead szimboli
kus interakcionizmusát, Anthony Giddens és Pierre Bourdieu strukturáció-elmé- 
letét. Ebben az összefüggésben az egyének aktív szerepére helyezte a hangsúlyt. 
Véleménye szerint az egyének a fő alakítói az emberi társadalmakat formáló és 
fenntartó komplex folyamatoknak.
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Mindazonáltal hangsúlyozni kell, hogy a cseh szociológiára nemcsak a m ár em
lített aktivizmus és konstruktivizmus hatott, hanem Émile Durkheim fogalmai is, 
amelyek jól felismerhetőek például A. Uhlír15 és O. Machotka16 munkáiban.

A terjeszkedés periódusa (1918-1948)

Az 1918-1948 közötti második periódus szerves folytatása volt a fentebb jellemzett 
éveknek. Csehszlovákiának mint független államnak a megalakulása új hangsúlyo
kat igényelt. A politikai témák sokkal fontosabbakká váltak. A társadalomtudósok 
két fő területre összpontosították figyelmüket: a demokrácia elméletére, valamint a 
nemzettel és a nacionalizmussal összefüggő témákra. Az állam építése című művé
ben, amely az első világháború fejleményét elemzi, m ár sokkal kiérleltebb Masaryk 
demokráciaelmélete: nem  csupán kormányzási formának tekinti a demokráciát, 
hanem  főként életfilozófiának. Ezért gyakran beszél demokratizmusról.

M asaryk demokráciaelméletét közeli munkatársa, Eduard Benes17 pontosította. 
Benes Franciaországban tanult szociológiát, Durkheimnél hallgatott órákat, majd a 
prágai egyetemen kinevezték docenssé. Habilitációs dolgozata a politikai pártokkal 
és a politikai partizánkodás jelenségével foglalkozott.18 Érdekes bevezetőt írt 
Durkheim  Les Régies de la Méthode Sociologique című munkájának cseh kiadása 
elé, amelyben kritizálja Durkheim túlzott szociológiai objektivizmusát.19 A korszak 
cseh gondolkodóinak bemutatását ki kell kiegészítenünk Karel Capek nevével, aki 
D urkheim  szociológiai koncepciójának hasonlóan kritikus látásmódját adta.20 
Ezekben az időkben a cseh értelmiségiek individualisták voltak.

Az új állam, Csehszlovákia megalakulása, amelyben a fő szerep kétségkívül a 
hétmillió csehé volt, akik kezdetben 3,2 millió némettel, 2 millió szlovákkal, 
660 000 magyarral, 110 000 lengyellel és 100 000 ukránnal éltek együtt, számos 
tanulm ányt hívott életre.

Az úgynevezett nemzeti problematikával foglalkozó irodalom két csoportba so
rolható. Az első csoportba azok a müvek tartoznak, amelyek bizonyos szempontból 
a háború előtti vitát folytatják Masaryk Cseh kérdéséről. Ebben a polémiában fő
ként Josef Pékár és Jan Slavik történészek, J. L. Fischer és Emanuel Rádl filozófu
sok, valamint maga M asaryk vettek részt.

A vita második fázisa Pékár miatt vált érdekessé, aki azt hangsúlyozta, hogy a 
németek szomszédsága pozitív hatással volt a cseh történelemre, és aki részletes 
vizsgálatokat végzett a historiográfia és a szociológia kapcsolatáról. E vita révén 
kapcsolódott be Max W eber a cseh társadalomtudományos diskurzusba, Pékárnak 
és Slavíknak köszönhetően. Slavik főként a „konstruktivizmust” emeli ki Weber 
történelemfelfogásából. Fischer főleg Masaryknak a cseh történelemre vonatkozó 
filozófiáját kritizálja, az általa szintetikus individualizmusnak nevezett elméletet 
állítja szembe Masaryk kritikai és morális individualizmusával.21

A  második csoportot azok a tanulmányok alkotják, amelyek direkt vagy indirekt 
módon kötődnek a csehek és a németek közötti kapcsolathoz az újonnan alakuló 
államban. A szerzőknek nem mindegyike hivatásos szociológus, de vizsgálódásaik 
szociológiai irányultságúak. Jó példa erre E. Rádl22 tanulmánya: A csehek harca a
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németek ellen. Rádl egyrészt védelmébe veszi a nemzet politikai koncepcióját az 
uralkodó etnikai koncepcióval szemben, másrészt kritikai vizsgálatnak veti alá a 
német népesség romló helyzetét az új államban. Fontosnak tartom hangsúlyozni, 
hogy Rádl cseh volt.

Figyelemre méltó, noha elszigetelt terméke ennek az időszaknak a geográfus 
Jaromír Koreák23 szociológiai és történeti gyökerű munkája Csehszlovákia geopoli
tikai alapításáról, illetve a régi „törzsi területeiről” . Koreák elmélete tulajdonkép
pen etnogenezis.

A szociológia nagy fejlődésen ment keresztül ebben a periódusban intézményi 
szempontból is, és a politikai elit támogatta ezt a fejlődést. A  két világháború között 
a filozófiai karon két, egymástól független szociológia tanszéken tartottak szeminá
riumokat Prágában és Bmóban. Más felsőoktatási intézményben is tanítottak szoci
ológiát, és két szociológiai folyóirat jelent meg ezekben az években. Számos külföl
di szakirodalmi művet, főleg franciát és amerikait fordítottak le cseh nyelvre. A két 
világháború közötti időszak jellemző tünete az a tény, hogy a német szociológia -  
Max Webert is ideértve -  kívül esett a cseh szociológusok érdeklődési területén.

A két világháború között az empirikus kutatásokra fektettek nagy hangsúlyt. Ez 
az amerikai egyetemekkel még az 1914 előtti években kiépült gyorsan fejlődő kap
csolatokkal függött össze. Főleg a chicagói egyetemmel alakult ki szoros együttmű
ködés. Gyakran tartott ott előadást T. G. Masaryk24, és ott tanult a lánya, Alice is. 
Az első világháborút követően Alice Masaryková vitt amerikai kollégákat Prágába, 
hogy elkészítsék az első prágai társadalmi felmérést.

A korszak legkiterjedtebb empirikus kutatásai azokhoz a felmérésekhez kapcso
lódtak, amelyek a prágai szegény családok életkörülményeit vagy a Prága külváro
sában zajló városiasodást térképezték fel. Emellett még két monográfia készült két 
falusi közösségről, amelyeket erőteljes mezőgazdasági kooperáció jellemzett, továb
bá számos empirikus tanulmány meghatározott társadalm i rétegekről, például az 
ipari munkásságról, a mezőgazdasági vállalkozókról, az értelmiségről, és egy ta 
nulmány a foglalkozások presztízséről. E munkák némelyikét, például az urbanizá
cióról szólókat amerikai alapítványok támogatták. A University of Chicagóval való 
kapcsolatnak köszönhetően Prága volt az első európai város, ahol a koncentrikus 
városi zónák burgess-i modelljét alkalmazták. Ez Zdenek Ullrich25 érdeme volt, aki 
a prágai egyetem szociológia tanszékén tanított.

A szociológiaelmélet fejlődése26 kevésbé volt megnyugtató. J. L. Fischer telje
sítménye, aki a társadalom eredeti strukturális-funkcionális elméletének megalkotá
sára tett kísérletet, szinte teljesen ismeretlen maradt külföldön. A Parsons-féle tá r
sadalmi cselekvéselmélet helyett annak a mechanikus modellnek a filozófiai kriti
kájából indult ki, amely a természettudományokból gyűrűzött be a társadalomtudo
mányokba. Fischer a szerkezet, a társadalom minőségi jellemzői, illetve az 
intencionalitás elméletét hangsúlyozta, szembeállítva a mennyiségi megközelítéssel 
és a mechanikusan felfogott kauzalitással. Nem tudom, hogy ismerte-e Radcliffe- 
Brown, B. Malinowski vagy T. Parsons harmincas évekbeli munkásságát. Feltehe
tőleg nem, de a második világháború után minden bizonnyal ráébredt arra a szel
lemi rokonságra, amely a nyugati szerzőkhöz fűzte. Az 1960-as években m egpró
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bált bekerülni a nemzetközi tudományos körforgásba -  az eviani szociológiai világ- 
kongresszuson ismertette elméletét de nem  já rt sikerrel.

Ezzel szemben viszont a Jan Mukaíovsky és Vilém Mathesius nevéhez fűződő 
cseh lingvisztikái strukturalizmus sokkal szerencsésebb volt, világszerte ismertté 
vált Roman Jakobsonnak köszönhetően, aki Prágából az Egyesült Államokba 
em igrált.27

Hasonlóképpen Fischer erőfeszítéseihez, hogy a társadalom funkcionális elmé
letét bemutassa, az építészet szociológiája is az életmód eredeti fúnkcionalista el
méletére korlátozódott. Ezt az elméletet Mukaíovsky lingvisztikái strukturalizmu
sának hatására Karel Honzík28 építész alkotta meg, de soha nem  fordították le 
egyetlen idegen nyelvre sem, így teljesen ismeretlen maradt.

Kevésbé termékeny, de jellemző volt a prágai és a bmói szociológiai iskolák kö
zött a szociológia objektivitásáról, illetve a szociológia és etika kapcsolatáról foly
tatott elméleti vita. A sokkal inkább pozitivista prágai iskola ragaszkodott az anali
tikus és a normatív megközelítések szigorú megkülönböztetéséhez (J. Král, O. 
M achotka, Z. Ullrich). A bm ói iskola visszautasította ezt a szigorú megkülönböz
tetést.

Amikor 1939-ben a nácik elfoglalták a Cseh Köztársaságot, és kitört a világhá
ború, a cseh egyetemeket pedig bezárták, a szakma reményteljes fejlődése véget ért.

A  relatív szabadság rövid, hároméves periódusa 1945 és 1948 között, amikor a 
szociológia tanszékek újra megnyíltak, csupán egy kétségbeesett intermezzo volt a 
szakm a történetében.

Destrukció, megújulás és stagnálás (1948-1989)

Az 1948-as kommunista államcsíny után a szociológia megszűnt Csehszlovákiá
ban. A szociológia tanszékeket bezárták, és a tanárokat -  hacsak korábban m ár nem 
voltak marxisták, vagy hirtelen nem váltak azzá -  eltávolították az egyetemekről, 
vagy pedig emigrációba kényszerítették. A szociológia szakos hallgatók közül jó 
néhányra ugyanez a sors várt. A szociológiai folyóiratokat betiltották.

Ellentétben Lengyelországgal, ahol 1948 után a szociológia oktatása folytatódott 
az egyetemeken, sőt néhány szociológiai lap is megmaradt, a csehszlovák helyzet 
katasztrofális volt.

A szociológia viszonylagos rehabilitációjára csak a hatvanas évek közepén került 
sor. Ekkor alakult meg ism ét a Csehszlovák Szociológiai Társaság, és a szocioló
gia-oktatás újra beindult az egyetemeken. Egy ideig szellemi divatirányzattá vált, 
de az államhatalom gyanakodva figyelte, és különböző mechanizmusok révén -  
például a nómenklatúra-rendszerrel -  erős kontrollt gyakorolt felette. A kutatásokat 
gyakorlatilag az állam finanszírozta, ez pedig természetesen az ellenőrzés újabb 
eszköze volt. Az akadályok ellenére 1965-től 1969-ig a szakma figyelemre méltó 
fejlődést mutatott, a marxista revizionisták váltak a szociológia főszereplőivé, akik 
abban bíztak, hogy a szociológia révén modernizálni lehet a merev és stagnáló tár
sadalmat.
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Elsőként tisztázni kellett az egyetemi tananyag kötelező részét képező történelmi 
materializmus és a marxista szociológia kapcsolatát. A gyakran skolasztikus viták 
keretében gyakorlati szempontból szükségesnek látszott megvonni a határt, illetve 
megjelölni a különbséget a két „diszciplína” között. Azután a szociológiai kutatá
sok módszertanát kellett megújítani, valam int megismerkedni a nem-marxista szo
ciológiával. A lvin Gouldner29 akkoriban kellő magyarázatot adott a funkcionalista 
iskolák nagy népszerűségére a szovjet blokk országaiban. Ennek az időszaknak az 
is jellemző eseménye volt, hogy Robert M erton az első nyugati szociológusok között 
kapott a hatvanas években meghívást Prágába.

A kiteijedt és jó l fizetett kutatások jobbára a szocialista társadalmak modernizá
ciójával kapcsolatos témákra irányultak. Ezek kiválasztása a hatalom képviselői és 
a revizionista marxista értelmiségiek közti párbeszéd eredménye volt, a főbb témák: 
a cseh szocialista társadalom társadalmi rétegződése (P. Machonin vezette nagy 
kutatócsoport30) és a tudományos-technikai forradalom társadalmi és kulturális 
összefüggései (R. Richta31). A társadalmi rétegződés-vizsgálat magasabb tudom á
nyos értéket képviselt a másik kutatási projekthez képest.

A kommunista párton belüli liberalizálódás és az ideológiai iránymutatások 
megszűnése nyomán kialakult légkör a hagyományos szociológiai diszciplínák, 
mint például a város-, a falu-, az ipari vagy az orvosi szociológia, valamint népes
ségvizsgálat is visszanyerhették korábbi pozícióikat. Fél évtized alatt megújultak a 
nyugati szakmai intézményekkel és szervezetekkel korábban kialakított kapcsola
tok, csakúgy, m int az együttműködés az ISA-val, az ISA kutatási bizottságaival, 
illetve más nemzetközi szervezetekkel.

Az ország 1968-as megszállása és a Husák-féle normalizációs rezsim harm inc 
éven belül harm adízben sorvasztotta el a szociológiát mint tudományos diszciplí
nát. Erre az időszakra nem annyira az intézmények, hanem sokkal inkább az embe
rek szakmai ellehetetlenítése volt jellemző. A diszciplína perifériáján elhelyezkedő 
emberek szám ára nagyobb lehetőség mutatkozott a túlélésre. A középkorú revizio
nisták generációját szinte teljesen szétverték. A kutatási programok egy része foly
tatódott, de szigorú ellenőrzés mellett. Ez főleg a társadalmirétegződés-vizsgálatot 
érintette, kisebb mértékben a tudományos-technikai haladással foglalkozó tanulm á
nyok megmaradt részére is kiterjedt a kontroll. A kutatási projektek vezetői pozíci
óit a másodrendű kutatók foglalták el. Jellemző, hogy a Szociológiai Intézet, amely 
az enyhülés időszakában született újjá, ismét a Szociológiai és Filozófiai Intézet 
fennhatósága alá került, hogy egyszerűbb legyen az ideológiai felügyelet gyakorlá
sa. A szakma folyóirata viszont továbbra is megjelent.

A helyzet ellenére az Akadémián és az egyetem falain kívül folyí szociológiai 
kutatás, de ez nem  alapulhatott semmiféle innovatív és friss hipotézisen. Semmiféle 
új koncepció vagy elgondolás nem kerülhetett nyilvánosságra, és az „illegális” szo
ciológia csupán kritikai megjegyzésekre szorítkozott. A szakma és a diszciplína 
kétségkívül hanyatlásnak indult.

Az újabb kísérlet a szociológia funkciójának helyreállítására 1989-ben kezdő
dött. A megcsonkítottt szociológia kezdetben képtelen volt érdemi szerepet betölte
ni a cseh társadalm i átmenetben, csak napjainkban kezdi visszanyerni elveszett 
pozícióját.
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Néhány kontinuitás a diszkontinuitás közepette

A  diszciplína elmúlt száz évét felmérve úgy gondolom, hogy az alábbi hét tém a
csoport az, amely ismétlődően előkerül a cseh szociológiai gondolkodásban:

1. A  nemzet problematikája, a nacionalizmus és az identitás problém ái
Itt a nacionalizmus-tanulmányok prágai iskoláját említhetjük. Ehhez az iskolához 
nemcsak cseh szerzők tartoznak, hanem olyanok is, akik elhagyták Prágát, de a 
város etnikailag összetett helyzetére vonatkozó tudásuk alapján elméleti koncepció
kat dolgoztak ki: T. G. Masaryk, E. Rádl, J. Pekaf, M. Hroch, H. Kohn, K. Deutch,
E. Gellner.

2. A  jó lé ti állam, a társadalompolitika , az alkalmazott társadalom- 
tudományok elmélete
Szociológiai értelemben a társadalmi problémákban, a szegénységben és a társa
dalmi patológiában való elmélyülés okozója az a feszültség, amely a Gesellschaft és 
a Gemeinschaft alapú magatartások közt tapasztalható.

3. A  társadalmi modernizáció problémái
Ezeket nagyon gyakran a társadalometikai témák részének tekintik.

4. A  város és a fa lu  szociológiája
A z  urbanizáció és a modernizáció folyamataira adott reakciók.

5. A  cseh társadalom társadalmi rétegződése
A tanulmányok változatos motívumaiban közös nevező a súlyos társadalmi konf
liktusoktól való félelem.

6. Társadalomelmélet
A  cseh szociológiának nem túl erős ága. A legfontosabb Masaryk evolúciós pszi- 
chologizmusa és J. L. Fischer strukturalizmusa.

7. A demokrácia és a politikai rendszer elmélete
Voltaképpen erőfeszítések a liberalizmus és a szocializmus közti egyensúly megte
remtésére.

Végül egy fontos megjegyzés: A szerző tudatában van annak, hogy a cseh szocioló
giáról készített felméréséből a száműzött cseh szociológusok munkája kimaradt. A 
cseh társadalmi gondolkodáshoz kétségkívül jelentős a hozzájárulásuk. Tanulmá
nyaik elégtelen ismerete azonban meggátolt abban, hogy róluk is szót ejtsek.
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27 A cseh strukturalisták egyik legkreatívabb szerzője kétségkívül Jan Mukaíovsky. Számos 
könyvét és tanulmányát lefordították idegen nyelvre. Lásd elsősorban Jan Mukarovsky, 
1970 Aesthetic Function, Norm and Values as Social Facts. Ann Arbor: University of 
Michigan, valamint Structure, Sign and Function. Selected essays, 1978. Ed. John 
Burbank, P. Steiner, W. Steiner. New Haven-London: Yale University Press

28 Fő munkáját lásd: Karel Honzik, 1946, Tvorba zivotního slohu (Az életforma kialakulása). 
Prága: V. Petr

29 Lásd Alvin Gouldner, 1970, The Coming Crisis o f Western Sociology, London: 
Heinemann. Gouldner az alábbi mondatban tömör véleményét fejezte ki a szovjet szocio
lógiáról: ,A  szovjet szociológia, akárcsak a nyugati funkcionalizmus, a társadalmi világból 
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1. táblázat
A cseh társadalom strukturális, kulturális és magatartásbeli jellemzői -  a cseh szociológia 
kontextusa

Időbeli szempontok Strukturális vonások Kulturális és magatartásbeli vonások

A modernizációs 
folyamat első 
szakaszainak 
jellemzői

- Nyugat-Európa, a modernizáció 
középpontjának keleti pereme

A Habsburg-birodalom egyik 
leggazdagabb része

- Társadalom állam nélkül

- A közösség alapj a kis nemzet

- Korán iparosodott ország

- Iparosodó társadalom fejlett mező- 
gazdasággal

- Alsó középosztályi és kisvárosi 
társadalom

- Az arisztokrácia gyenge társadalmi 
és kulturális befolyása a társada
lomra

- Etnikailag heterogén ország, három 
erős csoporttal: csehek, németek, 
zsidók

-  A modernizáció folyamatát nemzeti 
újjáéledési folyamatok kísérik

-  Nacionalizmus, kezdetben liberalizmus
sal együtt, később erős szocialista moz
galom nacionalizmussal keveredve

-  Viszonylag erős agrármozgalom 
(populizmus)

-  Túlnyomórészt katolikus kulturális 
formák és attitűdök, a szekularizált ka
tolicizmus irányában

-  A kevés számú protestáns értelmiségi 
elit növekvő befolyása

-  A német kultúra erős befolyása, a német 
gondolkodás az európai nyugat közvetí
tője

-  A mindkét oldalon jelen lévő naciona
lizmusnak köszönhetően növekvő elide- 
genülés, majd feszültségek és konfliktu
sok a cseh és a német népesség között

Viszonylag állandó 
vonások

- Kis ország, lassú népességnöveke
déssel

- A periferikus pozíció és a Nyugat- 
Európával való integráció között 
ingadozó régió

Politikai diszkontinuitásoktól és a 
hiányzó társadalmi stabilitástól 
szenvedő ország

- Bizonytalan társadalmi struktúrá
val, tulajdonosszerkezettel és gyor
san változó elittel jellemezhető tár
sadalom

-  Kulturális szempontból túlnyomórészt 
nyugati orientációjú ország, nem igazán 
erős modernség-ellenes populista atti
tűddel

-  A ,felzárkózás” filozófiája, amelyet a 
rendszerre jellemző, illetve geopolitikai 
diszkontinuitások okoznak

-  Főként a politikai rendszerek diszkonti
nuitásainak köszönhetően szkeptikus at
titűd terjedt el az emberek között, egy
fajta elidegenedés az emberek és az ál
lam között

-  A realizmus és a praktikus megközelíté
sek hangsúlyozása

-  Versengő kapcsolat a Gemeinschaft és a 
Gesellschafl alapú magatartások között
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2. táblázat
A cseh szociológia főbb témái a kialakulás periódusában (1882-1918)

1. Nemzetek 
és a nacionaliz
mus

^  „A cseh kérdés” ____ ^  Oroszország és Európa
Masaryk, Kaizl, Pékár, (Masaryk)
Slavík)

Nemzet és állam 
(Masaryk, Benes)

^  A politikai pártok 
szociológiája 
(Benes)

A társadalmi kérdés, 
marxizmus 
(Masaryk, Modrácek, 
Smeral)

A szociálpolitika
megalapozása
(Foustka, A. Masaryková)

2. Amodemitás 
problémái

Öngyilkosság, alkoho
lizmus, bűnözés 
(Masaryk, Foustka)

Város- és faluszociológia 
(Bláha, Jozífek)

3. Szociológiai ____^  Evolúciós
elmélet pszichologizmus

(Masaryk)

Durkheimi elmélet 
(A. Uhlíí)
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3. táblázat
A cseh szociológia főbb témái 1918 és 1948 között

1. Politikai __________^  Demokráciaelméletek
szociológia (Masaryk, Benes, Fischer, Mertl)

2. A nacionalizmus 
és a nemzetek " 
problémái

A csehek és a németek közti 
konfliktus az új államban 
(Rádl, Bohác)

,A  cseh történelem értelme” 
(Slavik, Fischer)

Etnogenezis (Koreák)

A cseh strukturalizmus ______ |
és funkcionalizmus (Fischer)

3. Szociológiai elmélet -----^  A társadalomtudományok objektivitásá
nak és „semlegességének” problémái 
(Král, Bláha, Rádl)

Szociológia és etika 
(Machotka, Ullrich)

4. Falu- és város-________ ^  A falusi közösségek tanulmányozása
szociológia (Gállá, Bláha)

Városiasodási folyamatok 
(Ullrich)

5. Társadalmi  ̂
problémák 
és szociálpolitika

Szegény családok 
(Machotka)

Társadalmi felmérések 
(Masaryková amerikai ösztöndíjasokkal)

Az életstílusok 
elmélete (Honzík)

Szociálpolitika (Foustka)
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4. táblázat
A cseh szociológia főbb témái az 1948 és 1989 közötti években*

1. A szocialista társadalom Társadalmi rétegződés,
társadalomszerkezete -------► osztályok és más csoportok

(Machonin, Petrusek, 
Vecemík, Linhart, Sáfár, 
Alan, Strmiska, Matéju, 
Tucek, Boguszlak)

2. A tudományos-technikai Tudomány, technika
forradalom elmélete ______ és társadalom

(Richta, Filipec)

3. Az életstílusok 
szociológiája

Elméleti
~  megközelítések 

(Filipcová)

►
A szocialista életstílus mint 
realitás -  elméleti megkö
zelítések (Moiny és mások)

4. Szociológiai 
elmélet

A marxista szociológia és a 
történelmi materializmus 
kapcsolata
(Mácha, Kaláb, Klofác, 
Tlusty)

5. A szociológia 
módszerei ►

Metodológiai szöveg
gyűjtemények 
(Lamser, Ruzicka, 
Disman)

►
Speciális tanulmányok a 
szociometria (Petrusek) és a 
társadalmi indikátorok 
(Illner) témaköreiben

Ipari, városi és falutanul- — 
mányok, családszociológia, 
társadalmi demográfia

A városiasodás folyamata, 
lakáspolitikák (Musil)

Főleg alkalmazott ____
kutatások

Népességpolitika és család- 
tervezés (Fajfr, Srb, Pavlík)

Ipar a szocialista gazda
ságban
(Kohout, Slejska)

Szocializmus és mező-
gazdaság
(Tauber)

* A szociológia mint akadémiai diszciplína 1948 és 1965 között be volt tiltva. Ezért a táblá
zat főleg az 1965 és 1989 közti periódust mutatja be.
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Csepeli, György-Örkény, Antal

Cross-national comparative study on national identity

In the framework of the International Social Science Project a cross-national survey 
was carried out in 1996 on representative samples of 23 countries of the world. The 
participating coutries represent East European, West European countries as well 
the US, Australia, New Zealand, Japan and Philippines. Multivariate analyses of 
the data showed that the present-day empirical patterns of national identification do 
not correspond with historical types of national formation. In order to reveal 
specific effects of class, age, and gender on national identification further analyses 
are needed.

Molnár, Edit S.-Pongrácz, Marietta

Extra-marital Births in Europe and in Hungary in the 90s

The number and proportion of extra-marital births have been rapidly growing since 
the early 90s in Hungary. In the second part of the 1980s only 10% of all the live 
births were the outcome o f  relations of unmarried parents, however, that proportion 
has grown to about 25% by 1996-1997. The paper illustrates with summed up data 
and diagrams that though such a rapid growth is not an exceptional phenomenon in 
Europe, Hungary is among those countries which still strongly preserve traditional 
family life based on marriage.

The authors also report about the results of a survey made by questionnaire. It 
was done on the basis of a 1500-member national representative sample of mothers 
who had their babies outside wedlock in 1995, and aimed at studying the decisions 
of having children and the attitudes towards a non-married way of life. By 
comparing the results with foreign experiences it is found that though the majority 
of mothers lived in a partnership relation, almost 60% of them did not consider it a 
final form, as they planned to marry after a shorter or longer period of time. The 
authors call attention to the fact that family policy and family law will also have to 
be prepared for the appearance of alternative forms of family life.
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Blaskó, Zsuzsa

Cultural Capital and Social Reproduction

The paper studies the role of cultural capital in  the process of the reproduction of 
status with the help of data collection by TARKI on mobility done in  1992. The 
regression equations set up to model the m echanism  were not only done for the 
entire multitude, but also for its individual cohorts, and for men and women 
separately too. Thus a picture is obtained also about the time-wise changes and 
non-specific characteristics of origin, inherited cultural capital, determined by the 
specific historical position, though naturally a number of (partly new) questions 
rem ain unanswered at the end of the paper, awaiting further studies of the process 
of passing on status.

Gyukits, György-Szántó, Zoltán 

Privatisation and Social Capital

The m odem  sociological approach to economic phenomena puts emphasis on the 
social embeddedness of economic actions, institutions, and outcomes: it takes into 
consideration the effects of social networks on the economic processes. In the 
em pirical research the concept of embeddedness can be operationalized as the uses 
of interpersonal relations as recourses by the economic actors, that is social capital. 
The paper gives an empirical illustration of the social capital approach to 
privatisation. In the first part -  as a conceptual starting point -  the concept of 
embeddedness and social capital are summarised. In the second part a  case study is 
presented from a research on privatisation in  the Hungarian health system. The 
different ways of how the key figures of privatisation try to mobilize their social ties 
in  the different phases o f the process are demonstrated in detail.

Kovács, Katalin
Actors of Agrarian Economy in the Years of Transition
(In co-operation with Zsuzsanna Bihari and Mónika Váradi)

The paper offers an insight into the results of a series of surveys studying the 
changes of the conditions o f productive organisations in agrarian economy. The 
first chapter of the writing gives information on which co-operatives and company 
enterprises, active in  agrarian economy, have gained and which of them  have lost 
positions in the competition for retaining and acquiring resources. In the mirror of 
two kinds of sources (land use statistics of the Central Statistical Office, tax reports 
of economic organisations) it was proved that the limited companies, to be 
classified under the “small and middle” category in  respect of size, represent the 
most dynamically developing form of enterprise, whereas the co-operatives are just
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at the opposite end. They are the representatives of the least stable post-socialist 
type of (large and middle) economic units, presumably continuing to lose positions, 
from which the production functions seem to slip away and which are apparently 
doomed to lose further property. The third, presumably growing type of economic 
organisation, which is expected to grow in number as well as significance, is 
represented by the joint stock companies, a significant part of which function as 
semi-state capitalist large estates.

The second chapter of the paper presents the agricultural enterprises of a small 
area of the Plain where the agrarian sphere has an important role in the economy, 
constituting its base and occupying a  central place in  the set of knowledge, 
livelihood and family strategy of the local people. The “close up”, obtained by 
questionnaires and interviews made with the agricultural actors, presented from a 
“bird's eye view” in the first chapter -  reports mostly about medium size units, 
struggling and experimenting with various company, or co-operative forms, and 
individual land users.

Finally, talking about the relationship between agricultural economy and country 
development, the paper points out that the development of food production in 
similar regions like the one presented, is o f crucial importance, but its manner 
requires the precise understanding of the structure of the local economy and society 
and of the area around, and also of the spatial relations of the actors, further on that 
support allocated from various sources should reach the different target groups, 
while it strengthens the developing structural elements.

Csigó, Péter

Discourse on Economic Stabilisation -  Discourse of Consolidation

The completion of systemic change, that is consolidation has become one of the 
most popular topics of public thinking and of social sciences. Struggles along 
consolidation have also appeared on the level of political discourses. Primarily in 
the discourse on economic stabilisation, which was the most significant discourse of 
the period of the Horn-government. Partly because it was constantly present and 
that too in  an outstanding quantity, and partly because it also had a focal role in  the 
self-representation of the political actors. In my paper I wish to present what kind 
of linguistic efforts were made with the aim of consolidating systemic change 
during the course of the discourse about economic stabilisation, and what efforts at 
de-consolidation, that is challenging the direction of systemic change, appeared in 
public debates on the economic policy of stabilisation. I conduct the analysis with 
the help of a specific method of discourse analysis (“structural discourse analysis”). 
My objective is to describe the structure o f the field o f discourse organised around 
the issue of stabilisation. Thus the alternative forms of knowledge appearing in  the 
discourse are presented, together with 1. what kind of statements and topical groups 
of statements they consist of, 2. what kind of unpronounced suppositions they cany,
3. what actors produce and assert them  4. by the help of what strategies.
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TANULMÁNYOK

M oksony Ferenc

A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ 
ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI 
KUTATÁSBAN*

,,Ezeknek az illeszkedési mutatóknak vég
zetes vonzerejük van. Bár a hozzáértők 
rendszerint elismerik, hogy semmit sem 
jelentenek, magas értékeik mégis büszke
séggel és elégedettséggel töltik el létreho
zóikat, bármennyire igyekeznek is titkolni 
ezeket az érzéseiket’’ (Cramer 1987: 253).

Kevés statisztikai mutató örvend akkora népszerűségnek és tiszteletnek a 
társadalomkutatók körében, m int a determinációs együttható. Az R2 úgyszólván 
kötelező tartozéka minden valamirevaló tudományos publikációnak, és sokan szinte 
megszállottként törekednek a növelésére.1 Olyan mutató is kevés akad azonban, 
amelyet gyakrabban használnának fölöslegesen vagy éppen hibásan, és amelyhez 
több téves értelmezés, megalapozatlan várakozás tapadna. Ennek az írásnak a célja a 
determinációs együttható értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos néhány 
probléma áttekintése.

A kutatás célja és a determinációs együttható szerepe

Az R2 kiszámítása és közlése úgyszólván reflexszerű eljárás a legtöbb kutatónál és 
eközben rendszerint fel sem merül a kérdés: indokolt-e egyáltalán a mutató 
használata. A válasz erre a kérdésre alapvetően függ a kutatás céljától. Amennyiben 
a vizsgálat valamely jelenség előrejelzésére irányul, akkor nyilvánvalóan nem 
mellékes, hogy a magyarázó változó alapján mennyire pontosan tudjuk 
meghatározni a függő változó értékét; mennyire tudjuk leszorítani a becslési vagy 
előrejelzési hibát. Ilyenkor valóban indokolt lehet a determinációs együttható 
figyelembevétele, az R2 ugyanis többnyire arra utal, hogy a függő változónak a 
magyarázó változó ismeretében megjósolt értéke kevéssé tér csak el a ténylegestől, 
vagyis a becslési hiba viszonylag csekély.2 Hamarosan látni fogjuk azonban, hogy az

* A cikk egy korábbi változatához fűzött értékes megjegyzéseiért köszönettel tarto
zom Hegedűs Ritának, Lengyel Györgynek és Róna-Tas Ákosnak.



R2 nagysága nem csupán e hiba mértékétől függ, s ezért ez a mutató csak 
korlátozottan alkalmas az előrejelzés sikerességének mérésére.

Alapvetően más a helyzet, ha a kutatás célja elméleti magyarázat ellenőrzése. 
Ilyenkor rendszerint tapasztalati következményeket fogalmazunk meg; olyan 
várakozásokat, amelyek azt fejezik ki, miként kell kinéznie a világnak akkor, ha az 
általunk kidolgozott magyarázat valóban igaz. Ha például annak az elképzelésnek a 
helyességét vizsgáljuk, amely szerint a neurózisnak a nők körében tapasztalt 
nagyobb gyakoriságáért a két nem eltérő társadalmi szerepei, a nőknek a nemek 
közötti munkamegosztásból eredő nagyobb leterheltsége a felelős, akkor ésszerűnek 
látszik arra számítani, hogy a férfiak és a nők lelki egészségi állapota városban 
kevésbé tér el egymástól, mint falun, hiszen a nemi szerepek, a nemek közötti 
munkamegosztás városban minden bizonnyal kiegyenlítettebb, m int vidéken. Ez a 
várakozás vagy tapasztalati következmény -  és számunkra ez most a fontos -  három 
változó összefüggését, egymásra hatását ú ja  le: nevezetesen azt, hogy a nem hatása 
a neurózisra függ a település típusától. M árpedig egy változó másikra gyakorolt 
hatását -  e hatás nagyságát és irányát -  a standardizálatlan regressziós együttható 
tükrözi; a determinációs együttható értéke ebből a szempontból teljesen közömbös3 
Egy alacsony R2 legfeljebb arra utal, hogy a függő változót az általunk vizsgált 
magyarázó változón kívül még egy sereg más tényező is befolyásolja; ez azonban 
lényegtelen, hiszen bennünket egy meghatározott oksági kapcsolat érdekel, s nem 
arra a lehetetlen, egyszersmind fölöttébb kétes értékű feladatra vállalkoztunk, hogy 
teljes körű leltárt készítsünk valamely jelenség okairól.

Az R2 és a „magyarázó erő”

A  determinációs együtthatóról gyakran állítják, hogy a regressziós modell -  illetve 
az abban szereplő változók -  magyarázó erejét fejezi ki. Ez a megfogalmazás 
kétségkívül jól hangzik (sokak számára éppen ezért igen vonzó), azonban 
meglehetősen félrevezető, ugyanis összekeveri egymással a statisztikai és a tartalmi 
magyarázatot. Statisztikai értelemben megmagyarázni valamit annyit jelent, hogy a 
függő változó teljes szóródásának minél nagyobb hányada esik a magyarázó változó 
egyes értékei vagy kategóriái közé, és minél kisebb hányada marad ezeken az 
értékeken vagy kategóriákon belül. Ebben a tisztán statisztikai értelemben az R: 
valóban a „megmagyarázott variancia” nagyságát jelzi; ennek azonban az égvilágon 
semmi köze a vizsgált jelenség tartalmi magyarázatához. Gondoljuk csak meg: ha 
magyarázó változóként magát a függő változót használnánk, akkor az R2 garantáltan 
a lehető legnagyobb, éspedig 1 lenne, vagyis a függő változó teljes szóródását meg 
tudnánk „magyarázni” . Mégis, aligha mondaná bárki, hogy ezáltal akár csak 
egyetlen lépéssel is közelebb jutottunk a vizsgált jelenség megértéséhez, tartalmi 
értelemben vett magyarázatához (lásd Lewis-Beck 1993: 16; King 1986: 677).

Az, hogy a determinációs együttható azonosítása a magyarázó erővel mennyire 
téves lehet, azt az immáron klasszikusnak mondható tankönyvi példával is 
érzékeltethetjük. A születések száma egy adott településen elég nagy pontossággal 
megbecsülhető a házak kéményein fészkelő gólyák száma alapján; lia lefuttatunk
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egy regressziót, amelyben a magyarázó változó a gólyák száma, a függő változó 
pedig a születések száma, akkor az R2 értéke valószínűleg meglehetősen magas lesz. 
De következik-e ebből, hogy a gólyák száma magyarázza -  tartalmi értelemben -  a 
termékenység szintjét? Nyilvánvalóan nem; statisztikai magyarázó erejét -  ami a 
magas R2-ben tükröződik -  ez a változó kizárólag annak köszönheti, hogy erősen 
korrelál a születésszám valódi meghatározójával, a település típusával. Falun 
egyrészt gyakoribb a gólya, mint városban, másrészt itt a termékenység is eleve 
magasabb.

Vegyük észre, hogy pusztán az előrejelzés szempontjából ez a probléma 
voltaképpen nem probléma: ebben a tekintetben tökéletesen mindegy, hogy a 
magyarázó változó valóban oka-e a függő változónak, vagy az összefüggés 
látszólagos csupán (Cook-Campbell 1979: 296-297; Elster 1997: 18). Sőt, mivel a 
valódi oksági tényezők gyakran nehezebben mérhetők, mint a velük korreláló egyéb 
változók, tisztán gyakorlati megfontolásból ez utóbbiak alkalmasint még 
hasznosabbak is lehetnek. Egészen más a helyzet, ha nem előrejelzésről, hanem 
magyarázatról van szó. Ekkor m ár távolról sem közömbös, mi húzódik meg a nagy 
R2 mögött: tényleges oksági hatás vagy hamis kapcsolat. Ennek megfelelően ekkor 
már nagyon is tudatában kell lenni annak, hogy a determinációs együttható magas 
értéke egyáltalán nem feltétlenül utal valódi oksági magyarázatra.

Még egy dolgot érdemes megemlíteni ezen a ponton. A determinációs együtthatót 
gyakran használják a változók relatív -  egymáshoz viszonyított -  magyarázó 
erejének megállapítására. Ez az alkalmazás rendszerint -  bár nem szükségszerűen -  
a lépésenkénti regresszióhoz kötődik; olyan eljáráshoz, ami -  ha lehet -  még 
kétesebb értékű, mint az R2 nyakló nélküli növelése. A lépésenkénti regresszió 
általában annak alapján állít fel fontossági sorrendet az egyes magyarázó változók 
között, hogy milyen mértékben járulnak hozzá a determinációs együttható 
növeléséhez. Ezzel nem is volna különösebb baj, ha a magyarázó változók 
függetlenek lennének egymástól; ekkor ugyanis minden változóhoz egyértelműen 
hozzá lehetne rendelni azt az R2-növekményt vagy „magyarázó erőt”, ami kizárólag 
neki tulajdonítható. A gyakorlatban azonban a magyarázó változók rendszerint 
többé-kevésbé erősen korrelálnak egymással. Ebben az esetben a „magyarázó erőt” 
már nem lehet egyértelműen hozzárendelni az egyes változókhoz; túl azon a 
mértéken, ami minden változót a „saját jogán” megillet, van egy olyan rész is, ami 
közös, ami egyiknek sem kizárólagos „tulajdona”. Az, hogy ezt a közös „magyarázó 
erőt” melyik változó kapja meg, a változók bevonásának sorrendjétől függ. az a 
változó, amely elsőként kerül be a modellbe, saját részén kívül „magával viszi” ezt a 
közös részt is, és így aránytalanul fontosnak, jelentősnek látszik; annak a változónak 
pedig, amelyet másodikként vonunk csak be, a közös részből már semmi sem marad, 
és így a ténylegesnél kevésbé fontosnak tűnik. Korreláló magyarázó változók esetén 
tehát az R2-növekmény mértéke nem  használható annak megítélésére, melyik 
változó fontosabb, melyiknek nagyobb a „magyarázó ereje”, ez ugyanis teljes 
egészében attól függ, milyen sorrendben vonjuk be őket az elemzésbe. (Minderről 
bővebben lásd Lewis-Beck 1978; Pedhazur 1982: 167-171; Kennedy 1992: 63-64.)

Hogy mennyire hibás következtetésekhez vezethet, ha az R2-növekmény alapján 
foglalunk állást egy változó súlyáról, szerepéről, azt a gólyákkal és a születések 
számával kapcsolatos iménti példával is érzékeltethetjük. Tegyük föl, hogy a
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termékenység szintjét két, egymással korreláló változóval: a gólyák számával és a 
település típusával próbáljuk megmagyarázni, és arra vagyunk kíváncsiak, e két 
tényező közül melyik a fontosabb. Tegyük föl továbbá, hogy valamilyen oknál 
fogva -  mondjuk, apró mérési hiba vagy más ehhez hasonló jelentéktelen dolog 
m iatt -  a gólyák száma hajszálnyival erősebben korrelál a termékenységgel, mint a 
m ásik magyarázó változó, a település típusa. Ebben a helyzetben valószínűleg a 
gólyák száma kerül be elsőként a modellbe -  hiszen a beválasztás szempontja az 
első szakaszban általában a függő változóval való egyszerű korreláció mértéke - ,  
magával vive annak a közös „magyarázó erőnek” a teljes egészét is, amely pedig 
részben a másik változót, a településtípust illemé meg. Ez utóbbi változónak így 
aztán már semmi sem marad a közös „magyarázó erőből”, és ennek megfelelően 
kevésbé fontosnak, kisebb „magyarázó erejűnek” látszik. Történik mindez annak 
ellenére, hogy oksági szempontból nyilvánvalóan épp a településtípus a fontos, és a 
gólyák száma a lényegtelen. Ha tehát pusztán az R2-növekmény alapján döntünk, 
akkor kihagyjuk a valódi oksági tényezőt, és bevonjuk azt a változót, amelynek a 
hatása látszólagos csupán.

Az R2 és az „illeszkedés szorossága”

M ásik gyakori nézet szerint a determinációs együttható a regressziós modell 
illeszkedését méri; azt, hogy a regresszió segítségével a függő változó értékére adott 
becslések mennyire esnek közel a tényleges értékekhez; vagy -  képszerűbben 
fogalmazva -  hogy az adatpontok mennyire „simulnak rá” a regressziós egyenesre. 
Láttuk, hogy bár olyan vizsgálatokban, amelyek elméleti magyarázat ellenőrzésére 
irányulnak, ennek a dolognak nincs túl nagy jelentősége, azokban a kutatásokban, 
amelyeknek célja az előrejelzés, nem lényegtelen a becslések pontossága. Ilyen 
esetben tehát valóban szükség lehet az illeszkedés valamiféle mutatójára, kérdés 
azonban, az R2-e a legalkalmasabb erre a feladatra.

Az általános vélekedéssel ellentétben a determinációs együttható csak korlá
tozottan használható a regressziós modell illeszkedésének mérésére. E  mutató értéke 
ugyanis nem csupán attól függ, mennyire szorosan tömörülnek az adatpontok a 
regressziós egyenes körül -  vagyis mennyire kicsi a becslési hiba - ,  hanem attól is, 
mekkora a magyarázó változó szórása. Ugyanolyan illeszkedés nagyobb R2-et 
eredményez, ha a magyarázó változó értékei szélesebb sávban szóródnak. A 
szórásnak ez a hatása világosmi kitűnik az alábbi egyenlőségből, amelyben Y  a 
függő változó becsült értéke, Y  , illetve X  a függő, illetve a magyarázó változó 
átlaga, bi pedig a magyarázó változó hatását kifejező standardizálatlan regressziós 
együttható:4

(1)
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Látható, hogy a regressziónak tulajdonítható eltérésnégyzet-összeg -  ami a bal 
oldalon szerepel, s ami nem más, mint a determinációs együttható számlálója -  függ 
a magyarázó változó szóródásától, ami a jobb oldalon áll. Feltéve, hogy bi értéke 
nem módosul, minél szélesebb sávban szóródnak az X  értékek, annál nagyobb a 
regressziónak tulajdonítható eltérésnégyzet-összeg, és így -  amennyiben a reziduális 
eltérésnégyzet-összeg állandó -  annál nagyobb az R2 értéke is.

Túl a tisztán matematikai bizonyításon, érdemes ezt a kérdést a kutatási gyakorlat 
oldaláról is szemügyre venni. A társadalomtudományokban viszonylag ritkán adódik 
alkalom kísérletezésre, a magyarázó változó aktív befolyásolására; rendszerint 
kénytelenek vagyunk beérni a passzív megfigyeléssel, a változó tőlünk függetlenül 
kialakult értékeinek puszta feljegyzésével. A mintavétel révén olykor mégis 
lehetőségünk van arra, hogy a magyarázó változó eloszlását módosítsuk. Ezt tesszük 
például akkor, amikor szándékosan olyan eseteket vonunk be az elemzésbe, amelyek 
a magyarázó változó szélső pontjait képviselik, vagy amikor egy dichotóm 
magyarázó változó kategóriáiból azonos számú esetet választunk ki. Mindezek a 
mintavételi „trükkök” növelik a magyarázó változó szórását5, ezen keresztül pedig a 
determinációs együttható értékét.

A mintavételnek ezt a hatását jó l szemléltetik Blalock (1964: 114-124), Ezekiel 
és Fox (1970: 18. fejezet), valamint Weisberg (1985: 74-76) munkái, amelyekben a 
szerzők mesterségesen módosítják a magyarázó változó szórását, majd megvizs
gálják, miként befolyásolja ez a különböző statisztikai mutatók értékét. Ez a fajta 
szimuláció vagy módszertani kísérlet azért is tanulságos, mert rávilágít arra, hogy 
miközben az R2 értéke számottevően ingadozik aszerint, hogy széles sávban 
szóródnak a magyarázó változó értékei, addig a reziduumok szórása -  a regressziós 
becslés standard hibája -  nagyjából állandó marad. Ez utóbbi mutató tehát nem függ 
szisztematikusan a magyarázó változó szórásától6, és így a determinációs 
együtthatónál alkalmasabbnak tűnik a regressziós modell illeszkedésének, a becslési 
hiba nagyságának a mérésére.7 A reziduális szórás további előnye, hogy az 
illeszkedés Jó ság á t” a függő változó természetes mértékegységében fejezi ki -  
ellentétben az R2 -tel, ami dimenzió nélküli mutató, és ezért általában nehezebben 
kapcsolható közvetlenül a vizsgált jelenséghez (Achen 1982: 61-64).

Eddig arról beszéltünk, hogy amennyiben a mintavétel folyamán képesek 
vagyunk mesterségesen növelni a magyarázó változó szórását, akkor a 
determinációs együttható szinte tetszőlegesen változtatható; épp ezért ilyenkor 
rendkívül körültekintőnek kell lenni e mutató értelmezésekor. Indokolt lehet 
azonban az óvatosság fordított esetben is. Gyakori jelenség, hogy a magyarázó 
változó szórása éppenséggel túl alacsony, és nincs lehetőség a növelésére. Ez a 
helyzet akkor, ha a magyarázó változó ritka előfordulású eseményre vonatkozik, 
például arra, hogy a vizsgált személy követett-e el fiatal korában öngyilkossági 
kísérletet vagy súlyosabb bűncselekményt. Az ilyen személyek a teljes mintának 
vélhetőleg viszonylag csekély hányadát képezik csupán, vagyis -  technikailag 
kifejezve -  a magyarázó változó eloszlása meglehetősen ferde: az esetek zöme az 
egyik kategóriában összpontosul, és a másik kategóriába csak kevés megfigyelés 
tartozik. Ennek következtében a magyarázó változó szórása viszonylag kicsi lesz, 
hiszen egy dichotóm változó varianciája egyenlő a két kategória relatív 
gyakoriságának a szorzatával. Minél eltérőbbek a relatív gyakoriságok -  minél
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ferdébb a változó eloszlása annál kisebb a szorzat értéke, azaz annál csekélyebb a 
szórás. Ritka események hatásának vizsgálatakor tehát a determinációs együttható 
értéke különösen csalóka lehet: a hatás -  amit a standardizálatlan regressziós 
együtthatóval vagy annak megfelelő más mutatóval mérhetünk -  nagy lehet aimak 
ellenére, hogy az R2 viszonylag alacsony (erről bővebben lásd Glenn-Shelton 1983).

Az R2 és a „tökéletes modell”

Gyakran találkozhatunk azzal a nézettel, miszerint a determinációs együttható a 
regressziós modell „tökéletességét" vagy „teljességét" jelzi. Minél magasabb az R2 
értéke, annál jobb -  úgymond -  a modell; annál hívebben tükrözi a tényleges 
összefüggéseket. Valóban, sok kutató egyfajta minőségtanúsító pecsétként kezeli a 
determinációs együtthatót; olyan védjegyként, amely önmagában szavatolja az 
elvégzett munka értékét, a felállított modell helyességét. Ez a felfogás azonban 
alapvetően téves, az a törekvés pedig, ami ebből a felfogásból fakad, és ami az R2 
mindenáron való növelésére irányul, teljesen értelmetlen. Először is, tökéletes 
modell nincs; nem  azért, mert a tökéletesség elérhetetlen, hanem azért, mert a 
modell definíció szerint a valóság leegyszerűsített és így szükségképpen pontatlan 
képe (King 1991: 1048). Olyan kép, amely bizonyos részeket tudatosan kiemel, 
felnagyít, másokat viszont szándékosan árnyékban hagy. Minden modell 
meghatározott elméleten nyugszik és ennek az elméletnek a hangsúlyait tükrözi. És 
m inden modell csak egy másik, a sajátunkéval versengő elmélet talajáról bírálható; 
nem  pedig annak alapján, hogy az R2 értéke túlságosan alacsony. Amikor a 
regressziós egyenletet újabb változókkal bővítjük, a cél nem a determinációs 
együttható növelése; nem valamiféle teljes vagy végső modell elérése, hanem a 
különféle alternatív magyarázatok kiküszöbölése (Achen 1982: 52). Az, hogy 
valamely modell jó  vagy rossz, elméleti érveléssel dönthető csak el; az R2 -nek ebbe 
nincsen beleszólása. Baj is volna, ha lenne; ha gépies számításokkal lehetne pótolni 
a tartalmi gondolkodást.

Azt a tényt, hogy a regressziós modell Jó ság a” mennyire nem a determinációs 
együttható értékén múlik, egy példával érzékeltethetjük. Tegyük föl, hogy olyan 
képzési program hatékonyságát vizsgáljuk, amelynek célja a munkanélküliek 
elhelyezkedésének az elősegítése. Tegyük föl továbbá, hogy a részvétel a 
programban önkéntes: azok az állástalanok, akiket érdekel a dolog, igénybe veszik a 
felkínált lehetőséget, a többiek pedig kimaradnak belőle. A két csoportot 
összehasonlítva megállapítjuk, hogy azok, akik részt vettek a képzésben, átlagosan 
rövidebb idő alatt találtak újra munkát, mint azok, akik nem vettek részt. Tudjuk 
persze, hogy épp az önkéntesség miatt ez az eredmény nem bizonyítja a képzés 
hatékonyságát: elképzelhető, hogy azok, akik a részvétel mellett döntöttek, eleve 
jobban törekedtek az újbóli elhelyezkedésre, s így a program nélkül is könnyebben 
találtak volna állást. Az is lehetséges, hogy a résztvevők fiatalabbak és 
iskolázottabbak -  vagyis olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek önma
gukban megkönnyítik az elhelyezkedést. Ahhoz, hogy a képzés tényleges hatását 
megállapítsuk, mindezeket a tulajdonságokat kontrollváltozóként be kell vonni az
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elemzésbe. Ezzel azonban -  a magyarázó változók körének kibővítésével -  
egyszersmind a determinációs együttható értékét is minden valószínűség szerint 
jócskán megnöveljük, vagyis modellünk -  pusztán az R2 nagysága alapján ítélve -  
igencsak jónak látszik.

Képzeljük most el, hogy a részvétel a programban nem önkéntes, hanem 
randomizálást alkalmazva a véletlenre bízzuk annak eldöntését, hogy az állástalanok 
közül ki kerül a képzésben részesülők csoportjába. Ebben az esetben a programban 
részt vevők és az abból kimaradók összetétele minden lehetséges szempontból 
nagyjából azonos lesz -  körülbelül ugyanannyi lesz a fiatalok és az idősek, az 
iskolázottak és az iskolázatlanok aránya, és ugyanígy durván azonos lesz azoknak az 
aránya, akik eleve nagyobb igyekezettel próbálnak elhelyezkedni. Mi következik 
ebből? Az, hogy a program tényleges hatásának megállapítása szempontjából ezúttal 
nincs szükség a korábban használt kontroliváltozókra, hiszen most sem az életkor, 
sem az iskolázottság, sem semmilyen más tulajdonság nem  korrelál a képzésben 
való részvétellel.8 Ez azonban -  a kontrollváltozók kihagyása -  egyszersmind azt is 
jelenti, hogy az R2 értéke valószínűleg lényegesen alacsonyabb lesz, mint az előző 
esetben, amikor maguk a munkanélküliek döntötték el, részt vesznek-e a 
programban. De vajon mondhatjuk-e azt ennek alapján, hogy ez a második modell 
rosszabb, kevésbé „tökéletes”, mint az első? Aligha; sőt, minden bizonnyal épp az 
ellenkezője az igaz, hiszen az oksági összefüggések feltárása szempontjából a 
randomizált vizsgálatoknál nehéz tökéletesebbet elképzelni.

A  nagy R2 azonosítása a „tökéletes” modellel egy másik szempontból is 
alapvetően hibás. A determinációs együttható növelésének lázában a kutatók a 
regressziós modellt gyakran az adatpontok véletlenszerű ingadozásaihoz illesztik 
(Kennedy 1992: 70), figyelmen kívül hagyva, hogy minden adathalmaz csupán 
minta, egyike a számtalan lehetséges adathalmaznak. Ha történetesen másik 
adathalmazt figyeltünk volna meg, akkor -  a véletlen szeszélye folytán -  az 
adatpontok eloszlása némileg más képet mutatna, és ehhez az eloszláshoz már aligha 
illeszkedne ugyanolyan jól a modellünk. Akkor hát keressünk másik modellt, ami 
ehhez az adathalmazhoz hibátlanul illeszkedik? De még újabb mintához már ez a 
modell sem illeszkedne teljesen -  és így tovább a végtelenségig. Nem sokat ér az a 
„tökéletes” modell, az a nagy R2 , am i csak egyetlen konkrét mintára érvényes. A 
modell illesztése során mindig csak addig a mértékig érdemes teljességre, 
tökéletességre törekednünk, ameddig az adatpontok még a vizsgált jelenségben rejlő 
törvényszerűséget tükrözik -  azt, am i mintáról mintára nagyjából állandó - ,  nem 
pedig a puszta esetlegességet, a véletlen ingadozást. Ez is csak azt a régi bölcses
séget igazolja, hogy a kevesebb néha több.

Ezt a bölcsességet hagyják figyelmen kívül egyebek között azok, akik sportot 
űznek a minél pontosabb görbeillesztésből. Ők nem elégszenek meg az egyenessel, 
hanem másodfokú görbével próbálkoznak; majd a másodfokú görbét felcserélik 
harmadfokúra; aztán a harmadfokút egy negyedfokúra; míg végül eljutnak az n - l-e d  
fokú görbéig, amely az n számú adatpont mindegyikén átmegy, vagyis tökéletes 
illeszkedést, csodálatosan magas R2-et nyújt -  csak éppen teljesen értelmetlen, mivel 
kizárólag az adott mintát, az éppen megfigyelt n esetet képviseli, és így semmi 
értéke nincs „annak az összefüggésnek a feltárásában, amely valószínűleg érvényes
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abban a sokaságban, amelyből a mintában szereplő megfigyeléseket vettük” 
(Ezekiel-Fox 1970: 119; lásd még Lieberson 1985: 93).

Még egy dolgot érdem es ezen a ponton megemlíteni. Korábban arról beszéltünk, 
hogy azokban a kutatásokban, amelyeknek célja egy jelenség előrejelzése, a nagy R2 
általában örvendetes tény, és valóban, a legtöbb tankönyv a sikeres előrejelzés 
feltételeként említi a determinációs együttható magas értékét (például Lewis-Beck 
1993: 16). Amikor azonban a nagy R2 pusztán annak eredménye, hogy modellünket 
az éppen megfigyelt adatok esetlegességeihez igazítottuk -  vagy, ahogyan sokszor 
nevezik, tőkét kovácsoltunk a véletlenből (Kennedy 1992: 70) - ,  akkor a nagy R2 
egyáltalán nem feltétlenül garantálja, hogy a modell az adott konkrét mintán kívül is 
ugyanolyan tökéletes lesz. Sőt, Mayer elemzései éppenséggel azt bizonyítják, hogy 
„amennyiben olyan hipotézisek érdekelnek bennünket, amelyek a minta által felölelt 
időszakon túl is érvényesek, akkor az illeszkedés mutatói igen gyenge iránymutatást 
jelentenek csupán” (M ayer 1975: 882).

Azt, hogy mennyire gyenge lehet ez az iránymutatás, megtudhatjuk Lieberson 
(1985: 97-99) találó példájából. Képzeljük el, hogy nagy számú szabályos 
pénzdarabot dobunk fel, mindegyiket egymás után tízszer. Ha megszámoljuk, a 
tízből hány alkalommal kaptunk „fej”-et, az eredmény érménként változó lesz. 
Lesznek pénzdarabok, amelyek esetében a „fej”-ek száma csupán kettő vagy három 
-  az elméletileg várt öt helyett - ,  lesznek azonban olyanok is, amelyek esetében 
nyolc, kilenc, sőt akár tíz „fej”-et kapunk. Tegyük föl, hogy megpróbáljuk 
megmagyarázni ezt az ingadozást; azt, hogy a „fej”-ek száma egyes érméknél miért 
olyan alacsony, m ásoknál pedig miért olyan magas. Ha elég kitartóak és türelmesek 
vagyunk, rábukkanhatunk a pénzdaraboknak azokra az egyedi vonásaira, amelyek 
összefüggenek a „fej” -ek számával. Ilyen vonás lehet például az, hogy mikor készült 
az adott érme, hol gyártották, a számos pénzdarab közül hányadikként dobtuk fel 
stb. Bármily szorgalmasak vagyunk is azonban, bármennyi tulajdonságot veszünk is 
figyelembe, erőfeszítésünknek az égvilágon semmi értelme: azok az érmék ugyanis, 
amelyek az általunk elvégzett dobássorozatban nagy számú „fej”-et eredményeztek, 
és amelyeknek a tulajdonságait oly lázasan kutattuk, újabb sorozatban pontosan 
ugyanakkora valószínűséggel eredményeznek nagy számú „fej”-et, mint azok a 
pénzdarabok, amelyek esetében az első körben a „fej”-ek száma igen alacsony volt. 
M íg tehát magyarázó modellünk kiválóan illeszkedik az adott konkrét dobássorozat 
eredményéhez, az érm ék tulajdonságainak szerepét, előrejelző képességét illetően 
teljesen értéktelen. Mindennek alapján Lieberson joggal vonja le a következtetést, 
hogy a „megmagyarázandó variancia” szükséges mértékét alkalmasint túl is lehet 
becsülni, és ez a túlbecsülés kedvezőtlen következményekkel járhat. Egyebek között 
arra ösztönzi a kutatót, hogy ad hoc magyarázatok kitalálásával növelje az R2 
értékét, vagyis olyan eljárásra csábít, aminek hosszú távon nincs semmi haszna.
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Az R2 és a megfigyelések aggregálása

Bizonyára sokaknak feltűnt már, hogy azokban a vizsgálatokban, amelyek régiókat 
vagy országokat hasonlítanak össze egymással, az R2 értéke rendszerint lényegesen 
magasabb, mint az egyének megkérdezésén alapuló kérdőíves kutatásokban. 
Ennyivel okosabbak lennének a területi elemzéseket végzők, mint azok, akik a 
survey módszerét választják? Ennyivel jobb, tökéletesebb modelleket tudnának 
felállítani? A kérdés bonyolult, az azonban egyértelmű, hogy önmagában a 
magasabb R2 nem bizonyítja ezt. Ez ugyanis alapvetően nem a kutató 
képességeinek, hanem az adatok aggregálásának köszönhető: amikor az egyénekre 
vonatkozó megfigyeléseket csoportokba vonjuk össze, és az eredetiek helyett 
ezekkel a csoportosított adatokkal dolgozunk, az adatpontok általában a korábbinál 
jobban „rásimulnak” a regressziós egyenesre, növelve ezzel a determinációs 
együttható értékét. Az aggregálásnak ezt a hatását szemlélteti az alábbi két, 
hipotetikus adatokon alapuló rajz. Az 1. ábra 5 különböző régióban lakó 20 egyén 
iskolai végzettségének és jövedelmének az adatait tartalmazza; az adatpontok 
melletti számok a lakóhelyet -  a régió sorszámát -  jelölik.

1. ábra
Egyénekre vonatkozó adatok

Látható, hogy az ugyanabban a régióban élők jövedelme különbözik egymástól; 
az azonos sorszámot viselő egyénekre vonatkozó adatok szóródnak az adott régió 
átlaga körül. Ez a szóródás „tűnik el” akkor, amikor az adatokat régiónként 
aggregáljuk, s az egyéni adatok helyett a régiók átlagait használjuk. Ennek eredmé
nye pedig az a rendkívül szoros illeszkedés, amit a 2. ábra mutat, és amit az R2 ma-
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gas értéke (0.87) is tükröz. (Érdemes megjegyezni, hogy miközben a determinációs 
együttható két és félszeresére nőtt, a standardizálatlan regressziós együttható alig 
változott. Általában elmondható, hogy ez utóbbi mutató kevésbé érzékeny az adatok 
aggregálására.)9

2. ábra
Aggregált adatok

A z aggregálás imént bemutatott hatása mögött általánosabb összefüggést ismer
hetünk fel. A determinációs együttható értékét döntően meghatározza, hogy mekko
ra  azoknak az egyéb tényezőknek a súlya, szerepe, amelyek szintén befolyásolják a 
függő változót, ám nem korrelálnak az általunk vizsgált magyarázó változóval 
(Darlington 1990: 19). Ha ezeknek az egyéb tényezőknek -  amelyeket a regressziós 
m odell hibatagjában foglalunk össze, és amelyeket az elemzés során „zavaró válto
zókként” kezelünk -  csökken a súlya, akkor,- feltéve, hogy minden más változatlan, 
az R2 értéke nő. Az adatok aggregálása az előző példában éppen ilyen csökkenést 
eredményezett: az egyes egyénekre vonatkozó megfigyelések régiónkénti átlagolá
sával mintegy kiszűrtük vagy közömbösítettük a jövedelmet meghatározó számtalan 
tényező jelentős részét (Blalock 1964: 99-101, 112-114).10
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Befejezés

Áttekintve a determinációs együtthatóval kapcsolatos különféle értelmezéseket, 
rávilágítva e m utató fogyatékosságaira, befejezésül hasznos lehet szemügyre venni 
egy olyan formulát, amely mintegy összefoglaló képet nyújt az R2-et befolyásoló 
tényezőkről, és ezáltal segíthet jobban megértem e mutató természetét.11 Ehhez első 
lépésként idézzük fel az (1) egyenlőséget:

£ ( r - n 2

Emlékezzünk, ennek az egyenlőségnek a bal oldala nem egyéb, mint a 
regressziónak tulajdonítható eltérésnégyzet-összeg, vagyis az R2 számlálója.

Ismeretes, hogy a teljes eltérésnégyzet-összeg -  tehát az R2 nevezője -  két 
részből, a regressziónak tulajdonítható és a maradék vagy reziduális 
négyzetösszegből áll:

S t t - n 2 = I ( f - F ) 2+ £ ( r - r )2 z

Helyettesítsük m ost be a (2) egyenlőségbe az (1) egyenlőséget:

Х ( г - Г ) 2 = b,J * £ ( V - V ) ! + £ ( r - n 2

Mindezek alapján a determinációs együtthatót a következőképpen írhatjuk fel:

ь,2* £ ( х - х )2
R2 = ---------------------- —---------------------------

b,2 * £ ( X - Z ) 2 + ] T ( y - f ) 2

Szavakkal ezt így fogalmazhatjuk meg:

hatás nagysága2 * X szóródása
R2 =

hatás nagysága2 * X  szóródása + illeszkedés szorossága

Ebből jól látható, hogy a determinációs együtthatóban háromféle tényező keveredik: 
a magyarázó változó hatása, ennek a változónak a szóródása, és végül a regressziós 
modell illeszkedésének a Jósága” vagy szorossága. Éppen mert egyszerre ennyi 
különböző tényezőtől függ, az R2 ezek egyikének mérésére sem igazán alkalmas. 
Sem a magyarázó változó hatását, annak nagyságát nem tükrözi pontosan, sem pedig
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a regressziós modell illeszkedését. M indkét feladatra jobb mutatók állnak 
rendelkezésünkre: a hatás nagyságának mérésére a standardizálatlan regressziós 
együttható, az illeszkedésére pedig a becslés standard hibája. Mindezek fényében az 
a tisztelet, ami a determinációs együtthatót rendszerint övezi, nem tűnik 
megalapozottnak; népszerűségét ez a mutató alighanem inkább retorikai értékének, 
mintsem tényleges teljesítményének köszönheti.

Jegyzetek

1 A  szakirodalom  gyakran  különbséget tesz r 2 és R 2, „egyszerű” és többszörös determ inációs
együttható között. M iv e l m ondanivalóm  egyform án vonatkozik m indkét m utatóra, 
fölöslegesnek ítéltem  e m egkülönböztetés hangsú lyozását, és az ,Д 2” , illetve a  „determ i
nációs együttható” kifejezéseket felváltva, azonos értelem ben használtam . E z a ném i 
pongyolaság -  úgy gondolom  -  nem  okoz m ajd  félreértést, viszont gördülékenyebbé tesz i a 
szöveget.

2 A z  előrejelzés prob lém akörén  belül speciális esetnek tekinthető az a  bizonyos fokig 
m ódszertani je lleg ű  feladat, am ikor egy változó valam ilyen okból hiányzó értékeit 
igyekszünk pó toln i m ás változóknak és az  e  változók hatását k ifejező  regressziós 
együtthatóknak a  felhasználásával. A  regresszióelem zésnek erre a  fajta  alkalm azására példa 
a  foglalkozások presztízspontszám ának m eghatározása  a foglalkozások egyéb je llem ző i 
alapján  (L oethe r-M cT av ish  1980: 362-363), de az  ún. kisterületi becslésnél is találkozunk 
ezzel a  m egközelítéssel (M arton  1985: 6 8 -6 9 ; E ricksen  1973).

3 E zt m ég azok a szerzők  is elism erik, akik egy éb k én t védelm ükbe veszik  a  determ inációs 
együtthatót. L ew is-B eck  és Skalaban példáu l így fogalm az: „am ikor a  kutató X  [változó] 
hatására  kíváncsi, az R 2 -nek  kevés haszna van. E bben  az esetben a  figyelm et a  m egfelelő 
regressziós együtthatóm  és annak standard h ibá jára  k e ll fordítani” (L ew is-B eck-Skalaban  
1991: 169).

4 A z  egyenlőség b izonyításához e lőször is  írjuk  fö l a  regressziós egyenletet:

Y  = b0 + bi * X

ahol Y a  függő változó becsü lt értéke, X  a  m agyarázó  változó, b0 és bi pedig  a regressziós 
együtthatók. M ivel

b0 = Y  -  bxX
ahol X  és Y  a  m agyarázó, illetve a függő változó átlaga, ezért

Y = ( Y - b xX ) +  b, *X

E m eljük  k i a  b] együtthatót, Y  átlagát pedig v igyük  á t a  bal oldalra:

( Y - Y )  = b , ( X - X )
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Végül emeljük négyzetre és összegezzük minden megfigyelésre az egyenlőség 
mindkét oldalát:

' Z i f - Y f .  Ь,-£(ЛГ-ЛГ)2
5 Egy d ich o tó m  változó varianciája ugyanis nem  m ás, m in t a  két kategória relatív  

gyakoriságának a  szorzata; ez a  szorzat pedig akkor m axim ális, ha az összeszo k an d ó  
relatív gyakoriságok  azonosak.

6 E nnek fe lté te le  azonban a hom oszkedaszticitás, vagyis az, hogy a  h iba  szórása a  m agyarázó 
változó m in d en  értéke esetében azonos legyen.

7 M indazonáltal, h a  a  becslési h ibának  közvetlen gyakorlati je len tősége  van, akkor a 
regressziós becslés standard h ibája  nem  szükségképpen a  legjobb választás. Ez a  m utató 
ugyanis a  m egfigyelt és a  becsült értékek közötti eltérések négyzetén alapul, és üy  m ódon 
nagyobb súly t ad  a nagyobb, és kisebb súlyt ad a  kisebb eltéréseknek. E lképzelhető  
azonban, hogy  a  becslési hibák gyakorlati következm ényei -  példáu l a  velük já ró  költségek 
-  szem pontjából m inden hiba egyform án lényeges; h a  ez a  helyzet, akkor az eltérések  
négyzete h e ly e tt indokoltabb lehet azok abszolút értékét használni. (A  négyzetes és az 
abszolút h ib ák  közötti választás kérdéséről bővebben lásd B erk  1986; az előrejelzési h ibák  
kö ltségeinek  figyelem bevételéről általában pedig lásd  G oodm an 1966.)

8 M ás kérdés, hogy a  program  hatását kifejező regressziós együttható standard h ibájának 
csökkentése érdekében a  random izálás ellenére is hasznos lehet e  kontro llváltozók 
szerepeltetése, ez ugyanis m érsékli a  reziduális szórást, ezen  keresztü l pedig a  standard 
hibát.

9 Ez azonban nem  je len ti azt, hogy az aggregálás sohasem  befolyásolja  a  standardizálaüan 
regressziós együttható értékét. A m ennyiben az adatok csoportosítása nyom án specifikációs 
h iba  jö n  lé tre , ez a  m utató is torzul. A z aggregálásnak a különféle statisztikai m utatókra 
gyakorolt hatásáról bővebben lásd például B lalock 1964; L angbein-L ich tm an 1978; 
H anushek e t al. 1974.

10 Egy m ásik  m ód ja  annak, hogy a  „zavaró változók” szerepét m érsékeljük , s ezáltal a  v izsgált 
m agyarázó változó relatív  súlyát, fontosságát növeljük, a  függő változó pontosabb m érése.

11 A z alábbi levezetéshez az öÜetet C hristopher A chen (1982: 63) tanulm ánya adta.
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Vicsek Lilla

VEZETÉSI ESÉLYEK 1993.
Az osztályszármazás és a nemi hovatartozás jelentősége 
a vállalati felsővezetővé válásban

Bevezetés

A strukturált társadalmi egyenlőtlenségek értelmezése és magyarázata központi sze
repet tölt be a társadalomtudományokban. A szociológiában az ebben a témakörben 
régebben egyértelműen az osztály volt a legfőbb koncepció, a társadalmi rétegződés
kutatók a társadalmi rend legfontosabb sajátosságának osztálytársadalmi jellegét 
tekintették (Crompton-M ann 1994a). M ára korántsem ilyen egyértelmű a helyzet, 
az utóbbi időben csökkent az osztályelméletek népszerűsége a szociológusok köré
ben, és megjelentek az osztályok „halálát” hangoztató elméletek is (Pakulski-Waters 
1996). Az osztályelméleteknek komoly vetélytársuk támadt a nemi egyenlőtlenségek 
relevanciáját hirdető elméletek megjelenésével, amelyek a társadalmi rend megérté
se szempontjából a nemi egyenlőtlenségeket legalább olyan fontos tényezőnek te
kintik, mint az osztályegyenlőtlenségeket.

A 1980-as évek közepén a nemi egyenlőtlenségek relevanciáját képviselő fem i
nista szociológusok és a hagyományos rétegződéselmélet kutatói között fontos el
méleti vita zajlott le. A vita egyik fő kérdése az volt, vajon a nemi hovatartozás vagy 
az osztály-dimenzió a fontosabb társadalomszerkezet szempontjából. Tanulmá
nyomban szeretnék hozzájárulni empirikus elemzéssel a kérdés megválaszolásához. 
A vitának csak nagyon kis szeletét vizsgálom: azt, hogy melyik dimenzió -  az osz
tály-dimenziót az osztályszármazással mérve -  volt fontosabb a vállalati 
felsővezetési esélyek szempontjából 1993-ban Magyarországon.

Az írás első felében bemutatok néhány, az empirikus kutatásom témájához kap
csolódó művet a bőséges szakirodalomból. Ezután a kutatásomat vázolom fel. Két 
adatfelvétel egyesített mintáján („case-control study”) logisztikus regresszió alkal
mazásával teszteltem a hipotéziseimet, amelyek a nemi hovatartozás és az osztály
származás abszolút és relatív (egymáshoz viszonyított) fontosságára vonatkoztak a 
vállalati felsővezetési esélyek tekintetében.

* A  tanulm ány a B K E  Szociológia T anszékén készü lt szakdolgozatom  átdolgozott változata. 
E zúton szeretnék  köszönetét m ondani szakszem inárium i tém avezetőm nek, Lengyel 
G yörgynek, v a lam in t G yenei M ártának, N agy B eátának és R óbert Péternek  értékes tan á
csaikért és észrevételeikért. Köszönettel tartozom  M oksony Ferencnek, Futó Péternek és 
Sugár A ndrásnak  m ódszertani segítségükért. K öszönet illeti Szelényi Ivánt az adatbázis 
használatának engedélyezéséért.
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Elméleti háttér

Osztályelméletek

Az osztály kérdésköre régóta foglalkoztatja a szociológusokat. E témával kapcsolat
ban  számos cikk, könyv, tanulmány jelent meg. S bár Stinchcombe állítása, misze
rint „a szociológiának csak egyetlen független változója van, az osztály” (idézi 
W right 1979: 3), túlzásnak tekinthető, de azért jelzi az osztály fogalmának fontossá
gát a szociológia szempontjából. Az utóbbi időben -  mint említettem -  terjedőben 
vannak az osztályok „halálát” hangoztató elméletek (Clark-Lipset 1991; C lark- 
Lipset-Rempel 1993; Pakulski-W aters 1996).

Az osztályelméleteket megkülönböztethetjük relacionális vagy graduális megkö
zelítésük szerint (W right 1979)1. A graduális osztálykoncepciók valamilyen szem
pont szerint felállított rangsoron alapulnak. A  kortárs szociológiában Wright két fő 
verzióját emeli ki a graduális koncepcióknak: a jövedelem és a társadalmi státus, 
presztízs alapján kialakított osztályokat. A  relacionális osztályelképzelések más 
osztályokhoz való strukturált társadalmi kapcsolatukon keresztül definiálják az osz
tályokat és nem pusztán sorrendi viszonyokon alapulnak. Az empirikus kutatás so
rán ez utóbbi megközelítést alkalmaztam.

Az osztályszármazás és a vállalati felsővezetési pozíciók

A tanulmány empirikus részében az osztályszármazás hazai vállalati felsővezetési 
esélyekre gyakorolt hatását vizsgálom majd, így érdemes lehet az osztályokkal fog
lalkozó kutatásoknak abból a szűkebb szeletéből néhányat bemutatnom, amely az 
osztályszármazás és a vállalati felsővezetési pozíciók, az üzleti elit kapcsolatával 
foglalkozik.

Az intergenerációs mobilitás vizsgálata fontos részét képezi egyes rétegződésku
tatók munkásságának. Goldthorpe és M arshall (1992) szerint az osztályelemzés célja 
az osztálystruktúrák, osztálymobilitás, osztály alapú egyenlőtlenségek és osztály 
alapú cselekvés közti viszonyok tanulmányozása. Wrighttal és más marxista irá
nyultságú szociológusokkal ellentétben Goldthorpe-nál a mobilitás kérdésköre fon
tos helyet foglal el az osztályelemzés területén belül. Szerinte a mobilitás alapvető 
jelensége a kapitalista társadalomnak. Befolyásolhatja, hogy az emberek hogyan 
látják magukat, milyen értékeket, célokat követnek. A mobilitás a struktúra és a 
cselekvés közti összekötő kapocs. A marxisták a mobilitással kapcsolatban egyrészt 
a proletarizációt, másfelől pedig a felfelé irányuló mobilitásnak az osztálytudat k i
alakulását akadályozó hatását emelték ki. Goldthorpe azonban a társadalmak nyitott- 
ságát-zártságát tekinti fontos kérdésnek, azt, hogy a különböző társadalmi szárma
zású egyéneknek mennyire egyenlőek az esélyeik a társadalmi munkamegosztás 
különböző pozícióira. Az abszolút mobilitási arányok mellett a relatív mobilitási 
arányok jelentőségét hangsúlyozza -  ez utóbbival a különböző csoportok abszolút 
rátáinak egymáshoz viszonyítára utal. Szerinte a társadalom relatív mobilitási esé
lyei mutatják nyitottságát. Az abszolút mobilitási arányszámok pedig az osztályfor
málódás és osztálycselekvés szempontjából meghatározóak (Goldthorpe 1987).
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Vizsgálatai alapján többek között azt a következtetést vonja le, hogy a brit társada
lom nem  nyitott, illetve hogy teljesül az FJH -  Featherman-Hauser-Jones-hipotézis, 
amely a relatív mobilitási esélyek hasonlóságát (és állandóságát) mondja ki a piaci 
gazdaságú és nukleáris családokból felépülő társadalmakban (Hauser-Featherman 
1977).

Az osztályszármazás vizsgálata a kifejezetten az üzleti elittel foglalkozó szocio
lógiai szakirodalomban nem foglal el központi helyet manapság. A történetszocioló
giában azonban több klasszikus tanulmány is foglalkozik az üzleti elit társadalmi 
mobilitásával. Ezek egy része az életrajzi lexikonokban szereplő üzletembereket 
tekintette az üzleti elitnek, másik részük pedig a legnagyobb vállalatok legfelsőbb 
vezetőit2. Mills (1945), Bendix-Howton (1967) klasszikus tanulmányukban megál
lapítják, hogy az amerikai üzleti elit a 16. századtól a 20. század középső harmadáig 
teijedő időszakban mindvégig nagyrészt a felsőbb osztályokból származott. Kaelble 
(1986) nyugat-európai országokra is kiteijedő vizsgálatai is hasonló eredményt ad
tak, eltérést az egyes országok között leginkább abban talált, hogy a felsőbb osztá
lyok melyik részéből rekrutálódott az elit.

A legtöbb elitvizsgálat kiemelten foglalkozik az iskolai végzettség kérdésével, és 
hangsúlyozza, hogy az eht iskolázottabb, mint az átlagnépesség. Érdemes ezért 
megvizsgálni a társadalmi származás, az iskolai végzettség és az elitpozíciók kap
csolatát. Az iskolai végzettség és a társadalmi egyenlőtlenségek viszonyáról két fő 
álláspont alakult ki (Pakulski-W aters 1996). Az egyik szerint az iskolarendszer a 
társadalmi egyenlőtlenségek mérsékléséhez járul hozzá, segít megtörni azt a folya
matot, amelynek során az elitek gyerekeikre próbálják átörökíteni hatalmukat. A 
másik álláspont szerint az oktatási rendszer nemhogy a strukturális egyenlőtlenségek 
csökkentését segítené, hanem épp ellenkezőleg, maga járu l hozzá az egyenlőtlensé
gek fenntartásához, újratermeléséhez. Ennek a nézetnek a legismertebb megfogal
mazója Pierre Bourdieu (1983), aki a tőke fogalmát a gazdasági értelemben vett tő
kénél tágabban értelmezve, bevezette a kulturális tőke fogalmát. Kulturális tőkén az 
iskolai végzettséget, az iskolai címeket, a modort és a stílusérzéket érti. Szerinte 
nemcsak a gazdasági tőkén keresztül, hanem a kulturális tőke biztosításán keresztül 
is átörökíthetik privilegizált helyzetüket a domináns osztályok (főképp olyan társa
dalmakban, ahol elválik egymástól a vállalatok tulajdona és vezetése). Bourdieu 
(1996) megvizsgálta a legprosperálóbb 100 francia vállalat legfelső vezetőinek tár
sadalmi eredetét 1952 és 1972 között, és azt találta, hogy az nem sokat változott, 
legalább hathetedük az általa „dominánsnak” nevezett osztályokból származott (pél
dául igazgatók, földbirtokosok, értelmiségiek, bankárok stb).

Putnam (1976) négy lehetséges modellt mutat be a (politikai) elittagság, a társa
dalmi származás és az iskolai végzettség kapcsolatairól. Az első modell szerint az 
iskolai végzettség és a társadalmi származás két alternatív útját jelentik az elitbe 
kerülésnek (de nincs közöttük kapcsolat). A második modellben az osztályszármazás 
hatása az elitbe kerülésre pusztán indirekt, az iskolai végzettségen keresztül közve
tített. Az iskolai végzettségi akadályokat leküzdve, a magas iskolai végzettséggel 
rendelkező alsóbb osztályszármazásúaknak ugyanolyan esélyeik varnak az elitbe 
kerülésre, mint a középosztályból származó, hasonló iskolai végzettséggel rendelke
zőknek. A harmadik modellben a magasabb származás magasabb szintű iskolai vég
zettséggel já r együtt, de nem az iskolai végzettség, hanem a származás az, ami szá
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m it az elitbe kerülés szempontjából. Mivel a felsőbb osztályok tagjai általában ma
gasabb szintű iskolai végzettséggel rendelkeznek, ezért az elitben nagyobb a maga
sabb szintű iskolai végzettséggel rendelkezők aránya, de nincs direkt kapcsolat az 
iskolai végzettség és a  társadalmi származás között. Ha egy alsóbb osztálybeli ma
gas iskolai végzettséget is szerez, akkor sem tud bekerülni az elitbe. A  második és a 
harmadik modell elemeit kombinálja a negyedik modell. Az iskolai végzettség 
rekrutációs kritériumnak szám ít és közvetíti az osztályszármazás hatásának egy 
részét, de a társadalmi származás is közvetlenül kapcsolódik az elittagsághoz. 
Putnam  szerint az első modell nem igazán fordul elő a gyakorlatban: különböző or
szágokban végzett tanulmányok mindig találtak valamilyen szintű kapcsolatot az 
iskolai végzettség és a társadalmi származás között.

Putman négy modellje az iskolai végzettség, a társadalmi származás 
és az elit státusz lehetséges kapcsolatáról

M odell I. M odell II.

iskolai
végzettség

elit státusz

társadalm i
szárm azás

ж ' '

iskolai
végzettség <■

elit státusz

társadalm i
szárm azás

M odell III.

isko la i ^ _________  társadalm i
végzettség szárm azás

4  ^
elit státusz

Forrás: Putnam  1976: 30.

M odell IV.

iskolai
végzettség

elit státusz

társadalm i
szárm azás

A  következőkben az osztályszármazás és a hazai vállalati felsővezetési pozíciók 
kapcsolatára vonatkozó irodalomból emelnék ki néhányat.

Lengyel György (1986) a 19. században és a 20. század első felében működött 
üzleti elit rekrutációs mintáit elemezte. Mintáját életrajzi lexikonból kiválasztva, 
hasonló eredményre jutott, mint a külföldi országokat vizsgáló kutatók (Mills 1945; 
Bendix-Howton 1967; Kaelble 1986). Megállapítja, hogy a hazai üzleti elit tagjai
nak döntő többsége is a felsőbb osztályokból származott, és Magyarországon is el
hanyagolható mértékű volt a hosszabb távú intergenerációs mobilitás. A legnagyobb 
csoportot az eliten belül Magyarországon is azok alkották, akiknek az apjuk üzlet
ember volt, bár az üzleti tevékenységet folytató családokból származók aránya alatta 
maradt a nemzetközi átlagnak. Ugyanakkor nagyobb volt Magyarországon az értel
m iségi családból származók aránya, és nagyobb arányban rendelkeztek az üzleti elit 
tagjai főiskolai vagy egyetemi végzettséggel, mint amerikai vagy német társaik. Ha
sonlóan a német modellhez, Magyarországon is kevés paraszti származású volt az 
elitben.
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Kevés tanulmány foglalkozik a kelet-európai tervgazdasági vezetőkkel. Lengyel 
(1997a) kiemeli, hogy a hazai kutatások, amelyek a tervgazdasági vezetőkkel fog
lalkoztak, nagyrészt vagy esettanulmányok voltak, vagy csupán kis mintákon ala
pultak. Lengyel a tervgazdasági vezetőket vizsgálván megállapította, hogy a társa
dalmi származás formális szelekciós kritériummá vált: 1945 előtt az értelmiségieket, 
ezután az alkalmazott középosztálybelieket, majd pedig a munkás- és kispolgári 
származásúnkat preferálták. Az államosítások után radikálisan megváltozott a válla
lati igazgatók összetétele -  mind származásuk, mind képzettségük tekintetében -  a 
század elejihez képest. Az új vállalati vezetők közel kétharmada legfeljebb hat osz
tályos végzettséggel rendelkezett. 1954-ben a vállalati igazgatóknak több mint hétti
zede munkásszármazású, majdnem nolyc százaléka pedig parasztszármazású volt. 
Technikusi vagy magasabb végzettséggel ekkor több mint ötven százalékuk rendel
kezett, ugyanakkor még mindig majdnem egynegyedet tett ki a 8 eleminél alacso
nyabb végzettségűek aránya. Az előző rendszer második húsz évében fokozatosan 
megváltoztak a kompetencia- és a lojalitási kritériumok: a származás helyett a hang
súly egyre inkább a képzettségre, tapasztalatokra és a párttagságra került, már köny- 
nyebben kerülhettek be nem munkásszármazásúak a vezetők közé (Lengyel 1997a). 
1984-ben a vállalati elit 61,1 százaléka kékgalléros származású volt: apjuk szak-, 
betanított- vagy segédmunkás, vagy paraszt volt. 1990-re valamelyest csökkent a 
munkásszármazásúak, a kékgallérosok aránya: 1990-ben 54,1 százalékuk apja volt 
kékgalléros (Lengyel 1992).

A rendszerváltás utáni elitekkel foglalkozó irodalomban nem az inter-, hanem az 
intragenerációs mobilitás vizsgálatán van a fő hangsúly (ez utóbbi kérdéskör bő iro
dalmából egy példa: Szelényi-Szelényi 1996). Pedig Lengyel (1997Ó) szerint az
1990-es évek elején lényeges változás ment végbe az intergenerációs mobilitásban: 
számottevően megnőtt a nem munkásszármazásúak aránya. 1993-ban az 50 főnél 
többet foglalkoztató magánvállalatok felsővezetői között 42, a 300 főnél többet 
foglalkoztató állami vállalatok vezetői körében 38 százalékos volt már csak a m un
kás apák aránya. Az 1980-as és 1990-es években is a hazai üzleti elit egyik legfonto
sabb kritériuma a felsőfokú végzettség volt: a kilencvenes években is több mint ki
lenc tizedük rendelkezett diplomával. Éppen ezért érdemes megnéznünk, hogyan 
befolyásolta az osztályszármazás az iskolázottsági esélyeket hazánkban, hogy meg
tudjuk, magyarázhatja-e a nem munkásszármazásúak nagyobb arányát az elitben az, 
hogy a munkás családból származóknak átlagosan alacsonyabb az iskolai végzettsé
gük a teljes népességben. Mivel az 1993-as üzleti elit, illetve a vállalati felsővezetők 
szinte kivétel nélkül a rendszerváltás előtt fejezték be iskoláikat, a kérdés tulajdon
képpen az, hogyan differenciálta az osztályszármazás az iskolázottsági esélyeket az 
előző rendszerben. A második világháború után több reform is célul tűzte ki az is
kolázottsági egyenlőtlenségek megszüntetését. Szelényi Szonja és Aschaffenburg 
(1993:71) empirikus elemzésükben azt vizsgálták, hogy volt-e a szocidlista refor
moknak eredménye az 1911 és 1960 között született férfiak és nők esetében az is
kolázottsági lehetőségek tekintetében. Arra a következtetésre jutottak, hogy a refor
mok csak kevés eredménnyel jártak, az apa foglalkozása és végzettsége nagymér
tékben befolyásolta az iskolai végzettséget.
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A társadalmi nem elméletei

W aters (1994: 250) a kortárs társadalomtudományi elméletek egyik legkülönösebb 
jellemzőjének tartja, hogy „miközben állandóan általános elméletek megfogalmazá
sára törekszenek az emberi társadalomról”, nem vesznek észre olyan fontos tényt, 
m int a  nemek közötti különbségek és egyenlőtlenségek.

Hangsúlyozza, hogy mivel a szociológia fővonala nem (vagy alig) foglalkozott a 
nem ek közötti egyenlőtlenségekkel, a társadalmi nem  elméletei nagyrészt a szocio
lógia területén kívülről, a  feminista mozgalomból eredeztethetőek. Szerinte ez két 
következménnyel já r  a társadalmi nemmel kapcsolatos kifejezetten szociológiai el
méletekre: 1. rövidek és töredékesek, 2. nem  alkotnak egységes egészt olyan mér
tékben, mint ahogyan a szociológiai elméletek általában, és nem képezik integráns 
részét a fövonalbeli szociológiai elméleteknek. Ehhez hozzátehetünk egy harmadik 
következményt is: ezek az elméletek, elmélettöredékek nagyrészt konfliktusköz- 
pontúak.

A  társadalomtudósok3 között a társadalmi nem (a férfiak és nők pszichológiai, 
kulturális és társadalmi jellemzői) és a biológiai nem (a férfiak és nők testi, biológiai 
jellegzetességei) közötti kapcsolat tekintetében megoszlanak a vélemények. A 
szociobiológia képviselői hajlamosak a társadalmi nembeli különbségeket visszave
zetni kizárólag biológiai tényezőkre. A társadalomtudósok nagy része azonban úgy 
látja, hogy a nemek közötti viselkedésbeli különbségek okaiként fontosabbak a kul
turális tényezők, a szocializáció folyamata, m int a biológiai tényezők (Walby 1993).

A  társadalmi nemek közötti különbség elméleteit Lengermann és Niembrugge- 
Branteley (1988) három típusba sorolja:

1. a társadalmi nembeli különbségeket pusztán különbségnek és nem  egyenlőtlen 
vagy elnyomó hatalmi viszonynak tekintő elméletek,

2. a különbségeket egyenlőtlenségnek tekintik,
3. a különbségeket eltérő hatalmi viszonynak tartják, a nők férfiak általi elnyomá

sát hangsúlyozzák.
Parsons és Bales (1955) strukturalista-funkcionalista megközelítése szerint a nemi 

szerepek különbözősége funkcionális; a család akkor tudja ellátni fő funkcióit, ha a 
szülők specializálódnak. Többfajta magyarázatot is kifejtenek, hogy m iért a nők 
végzik a háztartási munkát. Elemzésükben végig a nemi szerepek közötti különbsé
gekről beszélnek, és nem  egyenlőtlenségekről.

A  nemek közötti különbségekkel óriási mennyiségű külföldi irodalom foglalko
zik, amelynek zöme a konfliktusközpontú, praxisorientált feminista megközelítést 
alkalmazza. Ezeknek az írásoknak nagy része nem szociológiai, nagy szerepet kap
nak bennük az ideológiai és az emancipatorikus törekvések.

A  konfliktuselméleti szociológiai megközelítés két jellegzetes irányzata közül az 
egyik a nemek közötti egyenlőtlenségeket a kapitalizmus melléktermékének tekinti 
(marxista elméletek), a másik a nemek közötti egyenlőtlenségeket nem a kapitaliz
m us puszta melléktermékeként értelmezi, hanem az egyik nem másik általi elnyo
m ását hangsúlyozza.

Az első irányzat képviselői szerint a társadalmak fő konfliktusa az osztálykonf
liktus, a kapitalista termelés a kizsákmányolás elsődleges közege a kortárs nyugati 
társadalmakban. Szerintük az osztályviszonyok határozzák meg a társadalmi nemi
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viszonyokat, nem  létezik független patriarchális rendszer. A kapitalizmus okozza 
(mellékhatásként) a nemek közötti egyenlőtlenségeket (Walby 1994a).

A másik irányzat maga is több részből tevődik össze, többek között a kapitaliz
mus-patriarchátus duális rendszerétnek magyarázatára törekvő elméletekből és a 
csak a nők elnyomására koncentráló elméletekből. Mindenesetre mindegyik szerző 
rendszert vél felfedezni a nők elnyomásában.

A nők elnyomásával foglalkozó konfliktuselméleti irodalom központi fogalma a 
patriarchátus („patriarchy”). Walby, az egyik legkomplexebb patriarchátus-elmélet 
kidolgozója, a patriarchátust úgy határozza meg, mint „a társadalmi struktúrák és 
gyakorlatok rendszerét, amelyben a férfiak uralják, elnyomják és kizsákmányolják a 
nőket” (Walby 1994a: 20).

A nemi hovatartozás és a vállalati felsővezetési pozíciók

Az írás második részében a nemi egyenlőtlenségeknek csak egy szűkebb csoportjá
val foglalkozom, a férfiak és nők közötti egyenlőtlenségekkel a vállalati 
felsővezetési pozíciók tekintetében. Éppen ezért érdemes áttekintenünk néhány el
méletet és adatot, amelyek ezen a szűkebb területen lévő különbségekre vonatkoz
nak.

Vizsgálatok igazolják, hogy a munkaerőpiacok nemek szerint vertikálisan 
szegregálódnak világszerte. A vertikális szegregáció a beosztási szintek szerinti el
különülést jelenti: azt, hogy a beosztási szinteken egyre feljebb haladva egyre csök
ken a nők aránya (Nagy 1997a). Noha a női vezetők aránya az elmúlt évtizedekben 
nagymértékben nőtt, a felsővezetők, felső szintű menedzserek körében továbbra is 
elenyésző az arányuk, a „gazdasági élet első szintű vezetői székeiben szinte egyál
talán nincsenek jelen a nők” (Nagy 1997a: 37).

A vállalati felsővezetők körében egyes vizsgálatok szerint4 Magyarországon 
1984-ben nagyjából hét százalékot tettek ki a nők, 1990-ben az Ipari Minisztérium 
által alapított vagy felügyelt vállalatok felsővezetői között körülbelül 14 százalékot 
(Lengyel 1992), és 1993-ban a 300 főnél többet foglalkoztató állami feldolgozóipari 
vállalatok, illetve az 50 főnél többet foglalkoztató magánvállalatok vezérigazgatói 
vagy első számú helyettesei körében nagyjából egytized volt az arányuk (Nagy 
1995), illetve ugyanebben az évben egy másik vizsgálat mintájában az árbevétel 
szerinti top 3000 vállalat vezérigazgatói körében majdnem hét százalékos aránnyal 
szerepeltek a nők (Szelényi-Szelényi-Kovách 1995).

A férfiak és nők közötti fizetett munkabeli egyenlőtlenségek magyarázatára vi
szonylag sok irodalom van. Itt most csak Fine (1992) tanulmányát emelném ki, 
amelyben a nők hátrányos munkaerőpiaci helyzetét magyarázó elméleteket csopor
tosítja. Négy különböző analitikus, metodológiai megközelítést állapít meg: a 
strukturális, a szimultán, a folyamatokat hangsúlyozó és a történelmi múlt hatását 
hangsúlyozó megközelítést. Egyszersmind rámutat, hogy az egyes konkrét munkák
ban ezek a módszertani megközelítések keveredhetnek.

A strukturális megközelítésekben a struktúrákon van a hangsúly. Ide tartoznak 
Fine szerint általánosabb szinten a patriarchátus-elméletek, amelyek a nemek közötti
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munkaerőpiaci különbségeket arra vezetik vissza, hogy a férfiak mint társadalmi
gazdasági csoport elnyomják a nőket mint csoportot. Ehhez az irányzathoz sorolha
tók a nemi diszkrimináció strukturális egyenlőtlenségeinek elméletei és az eltérő 
munkaerőpiaci pozíciókat a végzett háztartási munka strukturális különbségeire 
visszavezető elméletek. Konkrétabb és részletesebb elemzési szinten a strukturális 
megközelítések vizsgálhatnak munkaerőpiacra lépés előtti strukturális különbsége
ket vagy munkaerőpiacra lépés utániakat. Az előbbiek esetében a hangsúly a mun
kaerőpiacon kívüli tényezőkön van: például iskolázottság, képzettség, a háztartási 
feladatok iránti kötelezettség. A belépés utáni tényezők esetében rendszerint a mun
kaerőpiac és/vagy a szervezetek belső működésének strukturális egyenlőtlenségeit 
vizsgálják (Fine 1992).

A szimultán megközelítésekben ezzel szemben nem (vagy alig) jelennek meg 
struktúrák. Ezek az elméletek (pl. az emberi tőke elmélet) a nők munkaerőpiaci 
helyzetét a nők kedvezőtlenebb munkaerőpiaci jellemzőinek aggregált hatásával 
magyarázzák. Fine ezt a megközelítést a pontozáshoz hasonlítja: mintha különböző 
pontokat kapnának az emberek a szaktudásukért, a szakmai tapasztalatukért, a 
puszta csoporttagságukért (pl. nemi hovatartozás), és ez magyarázná a munka
erőpiaci helyzetüket.

A harmadik megközelítés az egyenlőtlenségek magyarázatában a folyamatokat 
hangsúlyozza. Például a technológiai változást gyakran úgy tekintik, mint olyan 
„motor”-L amelynek produktumaként nagyszámú alacsony fizetésű álláslehetőség 
jö tt létre a nők számára.

A negyedik dimenzió a történelmi megközelítés, amely a múltbeli foglalkoztatási 
szabályszerűségek jelenben is érvényesülő hatásával magyarázza az egyenlőtlensé
geket, és a múltbeli helyzet tehetetlenségi erejét, a változtatás nehézségeit hangsú
lyozza.

A munkaerőpiaci egyenlőtlenségek egy szűkebb csoportjával, a vezetési, mene
dzseri pozícióbeli egyenlőtlenségekkel kapcsolatban Nagy (1997a; 1997Ú) Fagenson 
nyomán három irányzatot különböztet meg: a nemekre, a szervezetre, illetve a ne
mekre és a szervezetre is összpontosító megközelítésmódot.

„A nemekre összpontosító elméletek szerint mindenekelőtt a nők belső, szemé
lyes jellemzőire vezethető vissza az a tény, hogy közülük kevesebben jutnak be jól 
fizető, nagy felelősségű vezető állásokba” (Nagy 1997a: 39). Egyes szerzők a nők és 
férfiak eltérő iskolai végzettségét, a foglalkozás iránti eltérő mértékű kötelezettségü
ket emelik ki. Az előbbi a magyarországi helyzetre nem teljesül. Nagy (1997a) sze
rint az 1990-es években Magyarországon az iskolai végzettség szintjének eltérése 
nem  indokolhatja már a vezetési esélybeli különbségeket, mivel a nők iskolai vég
zettségi szintje nagymértékben emelkedett az elmúlt évtizedekben, és 1990-re az 
aktív népességhez tartozó nők között magasabb volt a diplomások aránya, mint az 
aktív férfiak körében. Az egyéni tényezőket hangsúlyozó irányzat sok képviselője a 
szocializáció szerepét véli fontosnak.

A szervezetre összpontosító megközelítés a nemre visszavezethető tényezők he
lyett a férfiakat és a nőket foglalkoztató szervezetek működésének tulajdonítható 
tényezőkre helyezi a hangsúlyt. Kanter (1977) egy nagy gazdasági szervezet elemzé
sekor a nők elenyésző arányát a vezetésben szervezeti tényezőkkel magyarázta: nem 
a nemi különbségek, hanem a szervezeten belüli előrejutási lehetőségekben meglevő
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hatalmi és számbeli arány különbségei magyarázzák szerinte a férfiak és nők eltérő 
tapasztalatait és sorsát a szervezetekben. Úgy véli, ha az egyének másik csoportja 
találná szembe magát olyan strukturális tényezőkkel, mint a nők, akkor ők is hason
lóan reagálnának rá (Nagy 1997a: 41).

Az egyénre és szervezetre összpontosító megközelítés mindkét előző megközelí
tés szempontjait felhasználja. Az irányzat képviselői szerint nem lehet a nők eltérő 
szervezeti viselkedését, eltérő karriermintáját és kisebb vezetési esélyeit pusztán 
csak az egyéni vagy csak a szervezeti tényezőkre visszavezetni. Szerintük az egyéni, 
a szervezeti és a társadalmi rendszer tényezői kölcsönösen hatást gyakorolnak egy
másra.

A  vezetési pozícióbeli egyenlőtlenségek egyik lehetséges elemzési módja a „nettó 
nemek közötti különbség” módszer, amely kivitelezése során egy többváltozós 
egyenletet állítanak fel, a vezetési pozíciót tekintvén függő változónak, és a nemi 
hovatartozás mint független változó mellé kontrollváltozókat vonnak be. Ha a kont- 
rollváltozók bevonása után is szignifikáns marad a nemi hovatartozás változó, akkor 
a kutatók gyakran azt a következtetést vonják le, hogy valószínű a direkt diszkrimi
náció megléte. Wright (1997) hét országra kiterjedő, a „nettó nemek közötti különb
ség” módszerét alkalmazó empirikus kutatása során úgy találta, hogy bár jelentősen 
különböznek az egyes országok egyenleteinek az eredményei a nemi hovatartozás 
változójának nagyságában, ugyanakkor megegyeznek abban, hogy a változó a kont- 
rollváltozók bevonása után is szignifikáns maradt.

A z osztály -gender vita

Az 1980-as évek közepén a nemi egyenlőtlenség konfliktuselméleti szociológusai és 
a rétegződéselmélet kutatói között fontos vita zajlott le. A vita két részből tevődött 
össze: egy osztálymérési, inkább empirikus, és egy inkább elméleti, strukturalista 
vitából. A strukturalisták vitájában a résztvevők a társadalmi rend alapvető jellem 
zőit igyekeznek megtalálni. Lényegében azt vizsgálták, hogy a modem ipari társa
dalmakban egy vagy két legfőbb forrása van-e a rétegződésnek, és hogy a társadalmi 
rend legfőbb jellemzői a gazdasági struktúrából származnak-e, vagy a családi és 
rokonsági rendszerből is (sőt esetleg elsődlegesen onnan).

Három irányzat jelent meg a vitában: a) az osztályok relevanciáját képviselők, a 
nemi egyenlőtlenségeket mint társadalomszerkezeti dimenziót elutasító elméletek 
(Lockwood 1994), b) az osztály és a nemi egyenlőtlenségek kérdését nem elkülönít
hetőnek tartó, a két kérdéskör együttes elméletének szükségességét hirdetők irány
zata (Crompton-M ann 1994a; 1994Л; Mann 1994), c) a nemi hovatartozásbeli 
egyenlőtlenségeket önálló hatalommegoszlási tényezőnek tekintő feminista irányzat, 
amely egyes esetekben a nemi egyenlőtlenségeket tartotta elsődlegesnek (Walby 
1994Ó; Delphy 1994; Stacey 1994).

Lockwood (1994) a konvencionálisnak nevezett megközelítésében azt az állás
pontot képviseli, hogy a nemi egyenlőtlenségek nem képezik a rétegződéselmélet 
részét, elveti a társadalmi nem fontosságát a társadalmi rend megfelelő megértésé
ben. Abból indul ki, hogy a hagyományos rétegződéselmélet célja az osztályok és
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rendek (státuscsoportok) formálódása mértékének, variációinak vizsgálata és magya
rázata.

A  rétegződéselemzésnek Lockwood szerint csak egyik mellékterméke annak 
vizsgálata, hogy milyen egyenlőtlenségeket okoz a lehetőségekben és a jutalmakban, 
életesélyekben az osztály- és rendképződés szintje, a rétegződésnek nem az egyen
lőtlenségek vizsgálata az elsődleges tárgya (és így a nemi egyenlőtlenségek vizsgá
lata sem). Hangsúlyozza, hogy azért, mert valamely téma fontos az Egyenlő Esélyek 
Bizottsága számára, m ég nem jelenti a szociológiai relevanciáját. Éppen ezért hibás
nak tartja azokat az érveket, amelyek a hagyományos rétegződéselméletet azért kri
tizálják, mert nem vesz tudomást a nemi egyenlőtlenségekről az életesélyek tekinte
tében; szerinte nem  az egyenlőtlenségek vizsgálata a cél. A jutalmak nem feltétlenül 
közvetlenül fontosak az osztály- és rendi formálódás szempontjából.

Lockwood úgy véli, a rétegződésnek csak akkor kellene foglalkoznia a társadalmi 
nem  kérdéseivel, ha a nemi viszonyok az osztály- és rendi viszonyokhoz hasonló 
társadalmi konfigurációk lennének. De szerinte a nemi viszonyok nem  analógok az 
osztályviszonyokkal. Úgy gondolja, hogy a patriarchátus koncepciója kihívást je 
lenthetne a hagyományos rétegződéselmélet számára, ha valóban működne, de nem 
működik, mivel túlzottan esszencialista, redukcionista, univerzalista, és mert nem 
foglalkozik a nemi viszonyok variációival.

Egyes marxista szerzők is az osztályegyenlőtlenségek alapvetőbb, relevánsabb 
voltát hangsúlyozzák, az osztályviszonyokat tekintve a legfontosabb társadalom
szerkezeti dimenziónak. Ugyanakkor Wright (1997) kiemeli, hogy a marxizmushoz 
valamilyen mértékig köthető társadalomtudósok egyre kisebb része véli úgy, hogy 
az osztálymegközelítés szinte minden társadalmi jelenséget megmagyaráz.

Crompton és M ann (1994Л) amellett érvelnek, hogy az osztályfaktorok hatását 
nem  lehet elkülöníteni a nemi hovatartozás és más rétegződési faktorok hatásától.

A harmadik irányzat hívei vitatják, hogy a nők elnyomása másodlagos lenne az 
osztályelnyomáshoz képest. Szerintük az egyenlőtlenségek fő tengelye a kortárs 
társadalmakban nem  az osztálydimenzió, hanem a társadalmi nemi dimenzió.

Stacey (1994) úgy ítéli meg, hogy a szociológusok a társadalmi rend szempontjá
ból hagyományosan a gazdaságot tekintették fontosnak, de a háztartási munka gaz
daságban betöltött fontos szerepével nem  foglalkoztak. Szerinte a szociológia 19. 
századbeli történelmi gyökerei magyarázzák, hogy a szociológiai elmélet miért kon
centrál a nyilvános területek társadalmi rendjére. Akkor ugyanis a nyilvános szférá
ban és a felsőoktatás szférájában szinte kizárólag férfiak dolgoztak, ők voltak az első 
szociológiai elméletek megalkotói. A kortárs társadalom egyenlőtlenségei két for
rásból származnak: a  családi, rokonsági rendszerből és a foglalkozási hierarchiából 
és annak a termelési eszközökhöz való viszonyából.

Walby (19946) hangsúlyozza, hogy egy jó  rétegződéselmélet meg tudja magya
rázni a nemi egyenlőtlenségeket és viszonyokat, az ezek formájában és mértékében 
bekövetkezett változásokat. Nemcsak más jelenségek magyarázatában kell figye
lembe venni a nemek kérdését, hanem témaként vizsgálni kell a nemi egyenlőtlensé
geket mint a kortárs társadalom egyik kulcsfontosságú jellemzőjét.

Wright (1997) úgy véli, hogy egyes társadalmi jelenségek vizsgálatánál az 
osztálymegközelítés, másoknál pedig a gendermegközelítés lehet fontosabb. Hang
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súlyozza, hogy szükség van kutatásokra, amelyek tisztázzák a nemi egyenlőtlensé
gek és az osztályegyenlőtlenségek kapcsolatát.

Az osztály-gender vita nagyrészt konceptuális vita volt: a feminista szociológu
sok a nők családon belüli elnyomott pozícióját a kortárs társadalmak fontosabb je l
lemzőjének (vagy legalább olyan fontosnak) tartották, mint az osztályegyenlőtlensé
geket. A hagyományos rétegződéselmélet hívei pedig, épp ellenkezőleg, az osztály
egyenlőtlenségeket tekintették az egyedüli társadalmi rétegződésbeli dimenziónak. 
Tulajdonképpen ez részben inkább meggyőződésbeli, mint szociológiai kérdés, hi
szen az közvetlenül nem összehasonlítható, hogy a családon belüli hatalmi egyen
lőtlenségek vagy az egyes társadalmi osztályok közötti egyenlőtlenségek nagyob
bak.

Empirikus elemzés

Az osztályszármazás és a nemi hovatartozás jelentősége  
a vállalati felsővezetővé válásban 1993-ban M agyarországon

A kutatási terv és a hipotézisek

A tanulmány empirikus részében a korábban tárgyalt két társadalomtudományi 
irányzatot mérem össze: a gender és az osztályok relevanciáját képviselő elmélete
ket. Mindenekkelőtt abból a szempontból, hogy a gender- vagy az osztály
megközelítés relevánsabb-e a vállalati felsővezetés rekrutációs kritériumainak tár
gyalásánál 1993-ban Magyarországon.

Az osztály-gender vita elméleti része akörül folyt, hogy m i határozza meg az 
ember helyét a társadalomban, a neme vagy az osztálya. Ennek során azt nézték, 
milyen befolyással van az életesélyekre az, hogy valaki a felmérés pillanatában egy 
adott osztályhoz tartozik. Az osztálymegközelítés relevanciáját én nem ezzel m ér
tem, hanem az osztályszármazásnak a jövőbeli életesélyek egyik fajtájára (a 
felsővezetési esélyre) gyakorolt hatásával. így könnyen összehasonlíthatóvá vált a 
két tényező -  az osztály és a gender -  hatása.

A kutatás során azt elemzem, mennyire „köti meg” valaki életét a nemi hovatar
tozás és az osztályszármazás. Nem vizsgálom azt, hogy ezt a kötöttséget mennyiben 
okozzák az eltérő szándékok, az eltérő képességek, biológiai adottságok, a diszkri
mináció vagy az uralmi struktúrák. Ezeket a hatásokat a rendelkezésemre álló adatok 
alapján nem lehet elkülöníteni.

Kutatási tervem megközelítése hasonlít ahhoz, amit Goldthorpe és Marshall 
(1992) kifejtett az osztályelemzés kapcsán, de kibővítve a nemi hovatartozás téma
körével:

1. Nem  szolgál a kutatásom alapjául olyan univerzális tézis, amely szerint az 
osztályok vagy a nemi hovatartozás lenne a legfontosabb egyenlőtlenségi dimenzió 
a társadalmakban.
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2. Nem feltételezek általános törvényként kizsákmányolást minden osztály- és 
férfi-nő  viszonyban és, nem  gondolom, hogy ezek a viszonyok szükségképpen nulla 
összegű játszmák lennének.

3. Nem feltételezem, hogy az osztályharc a társadalmi változások motorja, hogy a 
közös osztályhelyzet szükségszerűen közös osztálytudathoz és osztályalapú cselek
véshez vezet, és hogy a politikai cselekvések pusztán az osztályviszonyok kifejező
dései.

A  kutatási terv tehát viszonylag nyitott, nem kötik meg olyan a priori feltételezé
sek, amelyeket ne kívánnék a kutatás során ellenőrizni.5

Hipotéziseim6 keretében a nem és az osztályszármazás hatásának fontosságát 
több szempontból is tanulmányozom. Vizsgálom az abszolút és relatív jelentőségü
ket is. Az abszolút jelentőség esetében az a vizsgálat tárgya, hogy az adott tényező 
lényegesen befolyásolja-e a felsővezetési esélyeket, vagy nem. A relatív jelentőség
nél pedig a két tényező egymáshoz képesti nagyságát hasonlítom össze. Szerintem 
mindkét szempontra szükség van ahhoz, hogy megfelelően válaszolni tudjunk rele
vanciájuk kérdésére. Hiszen önmagában az nem sokat mond, hogy az egyik tényező 
fontosabb, mint a m ásik (relatív jelentőség), azt is tudni kell, hogy mennyire jelentő
sek ezek a tényezők a felsővezetési esélyek szempontjából (abszolút jelentőség). 
Éppen ezért hipotéziseket fogalmazok meg a nemi hovatartozás és az osztály
származás abszolút fontosságáról is (valamelyest az empirikus irodalomra támasz
kodva).

A  nem és az osztályszármazás hatását a felsővezetési esélyekre több lépésben 
vizsgálom oly módon, hogy különböző logisztikus regressziós egyenleteket állítok 
fel, amelyekben a függő változó a vállalati felsővezetési tagság.

Az első lépésben a két kritérium relatív és abszolút jelentőségét vizsgálva nem 
veszem  tekintetbe strukturális összetételbeli különbségeiket és nincsenek kontroli- 
változók („gyenge” hipotézisek). Két feltételt szabok meg arra, mikor tekintek egy 
kritériumot a rekrutációt jelentősen befolyásoló tényezőnek: 1. A felsővezetésben 
nagy számban kell hogy előforduljanak az esélyesebb jellemzővel bíró személyek 
(nem elég tehát önmagában az esélyhányados nagysága -  hogy például 20-szor na
gyobb az esélye egy bizonyos jellemzővel rendelkező személynek, ahhoz képest, 
akinek nincs ilyen jellemzője a felsővezetésbe kerülésre - , ha az esélyesebb jellem 
zőkkel bírók eleve csak néhány fővel képviseltetik magukat az elitben. Ez akkor 
fordulhat elő, ha az adott jellemző az általános népességben nagyon ritka). 2. A kri
térium  hatásának nagynak kell lennie. A nemi hovatartozás és az osztályszármazás 
esetében az első feltétel mindenképpen teljesülni fog, hiszen mindkettőt dichotóm 
változóként definiálom, amelyek nagyjából két azonos nagyságú csoportra osztják a 
teljes népességet. A második feltételt azonban már érdemes empirikusan megvizs
gálni. A kutatás során lényeges hatásúnak fogom tekinteni azokat a kritériumokat, 
amelyek esetében az esélyesebb kategóriába tartozó személyeknek legalább kétsze
res a felsővezetésbe kerülési esélyük, mint az esélytelenebb kategóriáé.

Az előző részben bemutatott, a vállalati felsővezetők összetételével foglalkozó 
kutatások eredményeire építve a kontrollváltozók nélküli esetre két hipotézist állí
tottam fel. Az abszolút jelentőség tekintetében azt feltételezem, hogy a nemi hova
tartozás és az osztályszármazás is nagyon lényegesen differenciálta a vállalaü 
felsővezetési esélyeket 1993-ban Magyarországon, a relatív jelentőség szempontjá
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ból pedig azt, hogy a nem nagyobb mértékben differenciálta a felsővezetési esélye
ket, mint az osztályszármazás.

A további lépésekben arra keresek választ, hogy mennyiben vezethető vissza a 
két kritérium abszolút és relatív jelentősége strukturális összetevőkre, és mennyiben 
pusztán a kérdéses személy csoporttagságára.

Hazánkban a gazdasági elithez, a vállalati felsővezetéshez tartozás egyik kiem el
kedően fontos befolyásoló tényezője napjainkban az iskolai végzettség (Lengyel 
19976). Érdemes tehát megvizsgálnunk az iskolai végzettség kérdését, hogy a nem 
és az osztályszármazás relatív és abszolút jelentősége magyarázható-e az eltérő is
kolázottsági esélyekkel. Az előző részben bemutatott -  az osztályszármazás, a nemi 
hovatartozás és az iskolázottság kérdésével foglalkozó -  tanulmányok (Szelényi- 
Aschaffenburg 1993; Nagy 1997a) eredményei alapján feltételezésem a relatív 
jelentőség tekintetében az, hogy nem az iskolai végzettségben keresendő az ok: az 
osztályszármazás jobban befolyásolta az iskolai végzettséget, mint a nemi 
hovatartozás. Az azonos iskolai végzettséggel rendelkezők körében a nem hatása 
tehát nagyobb lesz várakozásaink szerint a felsővezetési esélyekre, mint az 
osztályszármazásé. Feltételezésem az abszolút jelentőségre: az azonos
iskolázottságú személyeknél a nemi hovatartozás hatása nagy jelentőségű marad, az 
osztályszármazásé nem. Az osztályszármazás hatása a felsővezetési esélyre 
nagyrészt az iskolai végzettségen keresztül érvényesül, a nemi hovatartozásé pedig 
nem. A korábban bemutatott empirikus kutatások eredményei alapján (Szelényi- 
Aschaffenburg 1993; Nagy 1997a; Nagy 19976; Lengyel 1997) azt feltételezem, 
hogy az osztályszármazás, az iskolai végzettség és a felsőmenedzseri pozíció 
kapcsolata Putnam előző fejezetben tárgyalt II. számú modelljéhez fog közel állni, a 
nemi hovatartozásra pedig az I. modelljéhez7:

Modell az osztályszármazásra Modell a nemi hovatartozásra

iskolai osztály- iskolai osztály-
végzettség^---------- származás végzettség származás

/áhalati'fó  ővállalatitól') vezetési pozíció vállalatsfelsővaeéfési pozíció

A nemekkel foglalkozó irodalom a nők felsővezetésbeli hátrányait részben a végzett 
háztartási munkájukkal, gyereknevelési feladataikkal magyarázza, és azzal, hogy 
részben emiatt kevesebbet „fektetnek be” a fizetett munkájukba (pl. több megszakí
tás van a karrieijükben, illetve átlagban kevesebb órát dolgoznak a munkahelyükön, 
ahonnan többet hiányoznak, mint a férfiak). Egyes szerzők hangsúlyozzák, hogy a 
nők gyakran másként tekintenek foglalkozásukra, mint a férfiak: a inunkájukat 
pusztán munkának tekintik és nem karriernek. Magyarázatul szolgálhat az is, hogy a 
nők esélyei nemcsak a felsővezetésre, hanem bármilyen szintű vezetésre rosszabbak, 
mint a férfiaké, és éppen ezért, mivel a múltbeli vezetési pozíció előnyt jelent a 
felsővezetésbe kerülésnél, ez az előny nincs meg a nőknél. Feltevésünk ezért az, 
hogy tekintettel ezekre a tényezőkre (az iskolai végzettség mellett) nagymértékben 
csökken a nemi hovatartozás hatásának abszolút nagysága. Ugyanakkor azt gondol
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juk , hogy mégis így valószínűleg nagyon lényeges marad a hatása, és nagyobb, mint 
az osztályszármazásé. Úgy véljük tehát, hogy az osztályszármazás hatása nagyrészt 
az iskolai végzettségen keresztül, a nemi hovatartozás hatása pedig részben a folyto
nos fizetett munka és a karrier iránti elkötelezettségen és a múltbeli vezetési pozíci
ókon keresztül érvényesül.

Fontos lehet a gazdasági felsővezetési esélyek szempontjából a párttagság, szüle
tési hely, gyerekkori vallás, kor, szülők iskolai végzettsége, a nyelvtudás is, így eze
ket is bevontuk elemzésünkbe.8

Amikor kiszűrjük az összes számunkra hozzáférhető lényeges változó hatását, azt 
a helyzetet közelítjük, hogy milyen a puszta csoporttagságra visszavezethető hatás9 
(csoporttagságból következő diszkrimináció vagy eltérő szándékok miatt). Feltétele
zésünk az abszolút jelentőség tekintetében a teljes modellben az, hogy a nemi hova
tartozás továbbra is számottevően befolyásolja majd a felsővezetési esélyeket10, az 
osztályszármazás pedig nem. Ebből már következik a relatív jelentőségre vonatkozó 
feltételezésünk, hogy a nem i hovatartozás hatása nagyobb marad majd, mint az osz
tályszármazásé.

A hipotézisek összegzése:

Gyenge hipotézisek:

1. hipotézis A nemi hovatartozás és az osztályszármazás nagyon erősen differenci
álta a vállalati felsővezetési esélyeket 1993-ban Magyarországon.

2. hipotézis A nem jobban differenciálta a felsővezetési esélyeket, mint az osztály
származás.

Hipotézis az iskolai végzettségre, a Fizetett munka iránti 
elkötelezettségre és a vezetési pozíciókra:

3. hipotézis Az osztályszármazás hatása a felsővezetési esélyre nagyrészt az iskolai
végzettségen keresztül, a nem hatása pedig részben a fizetett munka 
iránti elkötelezettségen és a múltbeli vezetési pozíciókon keresztül ér
vényesült.

Erős hipotézisek:

4. hipotézis Kiszűrve a strukturális összetételbeli különbségeket, a puszta csoport-
tagságot figyelembe véve, a nemi hovatartozás továbbra is nagyon erő
sen befolyásolja a felsővezetési esélyeket, az osztályszármazás pedig 
nem.

5. hipotézis Kiszűrve a strukturális összetételbeli különbségeket, a nem hatása na
gyobb marad, mint az osztályszármazásé.

A minta és a módszer

A hipotézisek teszteléséhez két adatbázist használok. Mindkettő a Szelényi- 
Treiman: Kelet-európai társadalmi rétegződésvizsgálat és elitcsere elnevezésű kuta
tás felvételének adatait tartalmazza: az egyik az 1993-as általános népességminta, a
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vételének adatait tartalmazza: az egyik az 1993-as általános népességminta, a másik 
az 1993-as vállalati felsővezetők mintája. Az előbbi Magyarország felnőtt lakossá
gára vonatkozóan reprezentatív 4977 fős minta. Az utóbbi az éves forgalom alapján 
kiválasztott 3000 legnagyobb vállalat vezetőiből álló véletlen választással nyert 578 
fős minta11.

Hipotéziseim teszteléséhez (amelyeknél a felsővezetési esély a függő változó) ezt 
a két adatbázist egyesítettem és egy mintának tekintettem. Az így létrehozott minta 
„case-control designénak (Loftin-McDowall 1988), „függő változó szerinti minta
vételnek” tekinthető. A függő változó szerinti mintavételt gyakran alkalmazzák 
olyan esetekben, amikor a kutatás tárgya valamilyen ritka esemény, tulajdonság. A 
kriminológiában gyakran használják ezt a módszert, hiszen a bűnelkövetés viszony
lag ritka esemény. Ezért, ha például a társadalmi származás hatását szeretnénk vizs
gálni a bűnelkövetésre, gazdaságtalan lenne véletlen mintát venni az alapsokaságból, 
mert csak nagyon kevés bűnelkövetőt foglalna magában. Célszerű a függő változó 
mindkét kategóriájából mintát választani: egyet a bűnelkövetőkből, és egy másikat a 
bűnt nem  elkövetőkből. Esetünkben a függő változó szerinti mintavétel pontos kivi
telezése azt jelentené, hogy vennénk egy mintát a gazdasági felsővezetőkből, és 
egyet azoknak az embereknek a köréből, akik nem gazdasági felsővezetők. Az álta
lános népességminta, amit használtam, nagyjából azonosnak tekinthető ez utóbbi 
mintacsoporttal, hiszen az általános népesség mintában csak néhány olyan ember 
fordulhat elő, aki a legnagyobb 3000 vállalat felsővezetői közé tartozik.

A hipotéziseket logisztikus regresszió alkalmazásával tesztelem. A függő változó 
kétértékűsége és a függő változó szerinti mintavétel is indokolja ennek a módszer
nek a használatát (DeMaris 1995). Függő változó szerinti mintavétel esetén a 
logisztikus regresszió jó  módszer lehet az elemzéshez, mivel a paramétereinek érté
keit nem befolyásolják a mintavételi arányok (súlyok), esetünkben az, hogy össze
kapcsolt mintánkban nagyobb volt a gazdasági felsővezetők aránya, mint a teljes 
népességben.
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A változók

A  hipotézisek teszteléséhez az alábbi változókat használtam fel:

A VÁLTOZÓ A VÁLTOZÓ JELENTÉSE A VÁLTOZÓ ÉRTÉKEI 
ÉS JELENTÉSÜK

GFVEZETO Gazdasági (vállalati) felsővezető volt-e 
1993-ban?

0 nem, 1 igen

NEM A kérdezett neme 0 nő, 1 férfi
CSALOSZT A kérdezett osztályszármazása 0 munkás, 1 nem munkás
FELSOISK Rendelkezik-e felsőfokú végzettséggel? 0 nem, 1 igen
DOLGORA2 Napi 8 óránál többet dolgozott-e 

az előző héten?
0 nem, 1 igen

MEGSZAK2 Megszakítások száma a karrierben
VEZ88 Vezető volt-e 1988-ban? 0 nem, 1 igen
BPSZUL Budapesten sztlletett-e? 0 nem, 1 igen
KATVALL Katolikus vallásban nevelték-e fel? 0 nem, 1 igen
PARTTAG MSZMP-tag volt-e 1988 előtt? 0 nem, 1 igen
NYELVJ02 Beszél-e jól legalább két nyelven? 0 nem, 1 igen
FIATAL 18-37 éves-e? 0 nem, 1 igen
IDŐS 58 évesnél idősebb-e? 0 nem, 1 igen
SZULLISK Legalább az egyik szülő legmagasabb 

iskolai végzettsége középfokú-e?
0 nem, 1 igen

A  függő változó, GFVEZETO értéke 1, ha a kérdezett benne volt a vállalati felsőve
zetői mintában, és 0, ha nem volt benne.

A CSALOSZT változó, amely a kérdezett osztályszármazását mutató dichotóm 
változó, a Goldthorpe (1987) által megfogalmazott dominanciaelven alapul. Ez azt 
jelenti, hogy nem egyszerűen az apa osztályával határoztam meg a származást, ha
nem  figyelembe vettem az anyáét is, és azt vettem alapul a kettő közül, amelyik ma
gasabb osztályhoz tartozott. Az osztályok definíciójánál Goldthorpe (1987) megha
tározását alkalmaztam: egy osztálynak a hasonló munkaerőpiaci és munkamegosztá
si helyzettel rendelkező foglalkozási csoportok aggregátumát tekintettem. Dichotóm 
változó (munkás/nem munkásszármazású) alkalmazása mellett döntöttem, így az 
osztályszármazás hatása jobban összehasonlítható a nemi hovatartozást kifejező 
dichotóm NEM változóéval. Azokat a szülőket soroltam be munkásnak, akik szak
képzett vagy szakképzetlen munkások, illetve mezőgazdasági munkások voltak, 
tehát akik fizikai munkát végeztek mások alkalmazásában. Munkásszármazásúnak 
azt számítottam, akinek vagy mindkét szülője munkás volt, vagy ha csak az egyik 
szülő foglalkozására volt adat, akkor az a szülő munkás volt. Nem munkásszármazá- 
súaknak azokat tekintettem, akiknek legalább az egyik szülőjük nem volt munkás.
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A DOLGORA2 változó azt mutatja meg, hogy a kérdezettek mennyit dolgoztak 
átlagban egy nap az interjú előtti héten. A háztartási munka nem számított bele az 
óraszámba. A változónak 0 értéket adtam, ha az illetők nem dolgoztak vagy legfel
jebb 8 órát dolgoztak naponta, és 1-es értéket, ha ennél többet.

A MEGSZAK2 változó a megszakítások számát mutatja a karrierben. Megszakí
tásnak vettem a karrier során minden olyan időszakot, amely legalább négy hónapig 
tartott.

A szülők legmagasabb iskolai végzettségét mutató SZULLISK változónál az 
osztályszármazáshoz hasonlóan a dominancia elvet alkalmaztam: értéke csak akkor 
volt 0, ha mindkét szülő alapfokú, vagy annál alacsonyabb szintű iskolai végzett
séggel rendelkezett, és akkor volt 1, ha legalább az egyik szülőnek ennél magasabb 
fokú végzettsége volt.

Vezetőnek azt számítottam, akinek beosztottjai voltak. így a VEZ88 változó érté
ke 1 volt, ha a kérdezett rendelkezett legalább egy beosztottal 1988-ban, és 0 akkor, 
ha egyetlen beosztottja sem volt.

Az életkort azért két dummy változó formájában vettem be a modellekbe 
(FIATAL, IDŐS), mert feltételeztem, hogy hatása nem lineáris, hogy mind a fiata
loknak, mind az időseknek kisebb az esélyük az elithez tartozásra, mint a 38-58 
éves korosztálynak. A középgenerációt képviselő dummy változót tekintettem refe
renciacsoportnak, és ezért kihagytam a modellből.

A hipotézisek tesztelésének fo lyam ata

A nem  és az osztályszármazás hatásának vizsgálatára logisztikus regressziós egyen
leteket használok. Hatásukat a felsővezetési esélyre több lépésben vizsgálom:

1. lépés: gyenge hipotézisek tesztelése -  a kontrollváltozó nélküli modell
2. lépés: a harmadik hipotézis tesztelése -  a köztes modellek
3. lépés: az erős hipotézisek tesztelése -  a teljes modell

A gyenge hipotézisek tesztelése

Ebben a részben a strukturális hatásokat figyelembe nem vevő, „gyenge” hipotézi
seket tesztelem:

1. hipotézis A nemi hovatartozás és az osztályszármazás nagyon jelentősen differen
ciálta a vállalati felsővezetési esélyeket 1993-ban Magyarországon.

2. hipotézis A nem jobban differenciálta a felsővezetési esélyeket, mint 'az osztály
származás.

Minden változóra külön logisztikus regressziós egyenletet írtam fel. Az eredmé
nyekről a 1. táblázat nyújt áttekintést.
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1. táblázat
A kontrollálás nélküli eset

A változó neve

A gazdasági 
felsővezetésbe 
kerülés esély- 

hányadosai 
Exp(B)

Szign.
szint

Sig.

Az esélye
sebb kategó
ria megoszlá

sa a népes
ségben 

(százalék)

Az esélyesebb 
kategória meg
oszlása a gaz
dasági felsőve
zetők körében 

(százalék)

Az esélyesebb 
kategória 

neve

NEM
(0: nő)

16.2744 .0000 46,6 93,4 férfi

CSALOSZT 
(0: munkás
származású)

3.7025 .0000 47,7 77,2 nem munkás- 
származású

FELSOISK 
(0: nincs 
felsőfokú)

111.6907 .0000 10,5 92,9 felsőfokú 
iskolai vég
zettsége van

SZULLISK 
(0: szülök 
alapfokú)

2.9776 .0000 38,1 64,7 legalább kö
zépfokú volt

BPSZUL
(0: nem Bp-en
született)

3.1139 .0000 11,5 28,8 Budapesten
született

KATVALL 
(0: nem 
katolikus)

0.8151 .0278 30,6 34,5 nem katolikus 
vallású

PARTTAG
(0: nem MSZMP-
tag)

16.8487 .0000 10,1 65,5 MSZMPriag 
volt 1988 előtt

NYELVJ02 
(0: nem tud két 
nyelven)

11.3137 .0000 2,6 23,2 jól tud két 
idegen 

nyelven
VEZ88 
(0: nem volt 
vezető)

78.0227 .0000 8,6 88,1 vezető volt 
1988-ban

FIATAL 
(0: 38 évesnél 
idősebb)

0.1607 .0000 38,3 85,3 38-58 éves

IDŐS
(0: 58 évesnél 
fiatalabb)

0.1977 .0000 38,3 85,3 38-58 éves

DOLGORA2 
(0: kevesebb, 
mint 8 óra)

32.5354 .0000 25,1 91,6 napi 8 óránál 
többet 

dolgozott
MEGSZAK2
(megszakítás
szám)

0.5161 .0000
* * *

* A rubrika nem kitölthető, mivel nem kategoriális változóról van szó.
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A nemi hovatartozás esélyhányadosa12 16.313. Ez az érték azt jelenti, hogy a férfiak
nak 16.3-szor nagyobb esélyük (valószínűségük) volt a gazdasági felsővezetésbe 
kerülésre 1993-ban Magyarországon, mint a nőknek. A teljes népességnek kevesebb, 
mint felét tették ki a férfiak, a gazdasági felsővezetőknek viszont a 93,4 százalékát. 
Az osztályszármazás esélyhányadosa ennél lényegesen kisebb: 3.7, tehát 3.7-szer 
nagyobb volt az esélye egy nem munkásszármazásúnak a vállalati felsővezetéshez 
tartozásra, mint egy munkásszármazásúnak.

Érdemes megnézni, hogy más tényezők alapján mennyire differenciálódtak az 
esélyek. Láthatjuk, hogy a legfontosabb differenciáló tényező az iskolai végzettség 
volt: egy felsőfokú végzettséggel rendelkező személynek 111.7-szer nagyobb volt az 
esélye a felsővezetésbe kerülésre, mint annak, akinek nem volt diplomája. A  máso
dik legnagyobb esélyhányadosa a múltbeli vezetési pozíciót kifejező változónak 
volt: az 1988-ban legalább egy beosztottal rendelkező egyéneknek 78-szor nagyobb 
volt az esélyük a felsőmenedzseri pozícióra, mint azoknak, akik nem voltak koráb
ban vezetők.

Fontos rekrutációs kritérium volt még a dolgozott órák száma, az 1988 előtti 
MSZMP-tagság, legalább két nyelv jó  ismerete és az életkor is. A születési hely, a 
szülők iskolai végzettsége jóval kisebb mértékben, de még mindig lényeges diffe
renciáló tényezőknek bizonyultak az esélyek tekintetében. Minden karrierbeli meg
szakítás felére csökkentette a felsővezetéshez tartozás esélyét.

Több változónak az esélyhányadosai nagyobbak a nemi hovatartozás esélyhánya
dosánál, és még többnek az osztályszármazásénál. Ugyanakkor fontos kiemelni, 
hogy a teljes népességnek csak kis hányadát teszik ki a felsőfokú végzettséggel ren
delkezők, a volt vezetők, a több mint napi 8 órát dolgozók, a volt MSZMP-tagok, a 
jó  nyelvtudást birtoklók -  szemben a nemi hovatartozás esélyesebb kategóriáját k i
tevő férfiakkal, és az osztályszármazás esélyesebb kategóriáját jelentő nem munkás- 
származásúakkal, akik a népesség majdnem felét képezik (tehát ez utóbbiak esetében 
nagyobb tömegekre terjed ki a nagyobb esély lehetősége).

Megjegyzendő az is, hogy a nem primordális, hanem meritokratikus kritériumok 
(pl. iskolai végzettség, múltbeli vezetési tapasztalat, dolgozott órák mennyisége) 
többsége jobban differenciálta az esélyeket, mint a primordális kritériumok (pl. szü
letési hely, szülők osztálya és iskolázottsága, nem). Ugyanakkor a primordális krité
riumok közül kiemelkedett a nemi hovatartozás. Az ösztályszármazás hatása is na
gyobb volt, mint több más primordális tényezőé.

A tesztelés során megerősítést nyert tehát az első két hipotézis: a nemi hovatarto
zás és a munkásszármazás is jelentős rekrutációs kritériuma volt 1993-ban Magyar- 
országon a vállalati jélsővezetésbe kerülésnek, és a nemi hovatartozás volt a jóva l 
fontosabb befolyásoló tényező.
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A harmadik hipotézis tesztelése 

A továbbiakban a következő hipotézist tesztelem:
3. hipotézis Az osztályszármazás hatása a felsővezetési esélyre nagyrészt az iskolai 

végzettségen keresztül történt. A nem  hatása pedig részben a fizetett 
munka iránti kisebb elkötelezettségen (karrierben lévő megszakításo
kon, dolgozott órák számán) és a múltbeli vezetési pozíciókon keresztül 
érvényesül.

A hipotézist több lépésben teszteljük, a lépések hierarchikusan épülnek egymásra: 
kiindulva a csak a nemet és az osztályszármazást tartalmazó logisztikus regressziós 
egyenletből fokozatosan vonjuk be a többi változót, hogy egyre több változó hatását 
ki tudjuk szűrni.

Első lépés

Ebben a részben egy egyenletbe vonom össze a nemet és az osztályszármazást, hogy 
egymásra gyakorolt hatásukat ki tudjam szűrni.

2. táblázat
A z első lépés modellje

A változó 
neve

Regressziós
paraméter

В

Standard hiba14 
S.E.

Szignifikancia-
szint

Wald Sig.

Esély-
hányados
Exp(B)

A leg
esélyesebb 
jellemző 

neve
0 2.7374 .1715 .0000 15.4469 férfi

CSALOSZT 
(0: munkás
származású)

1.2954 .1087 .0000 3.6525 nem munkás
származású

Konstans ^4.9821 .1837 .0000

A modell statisztikái15: modell chi-négyzet: 671, ennek szignifikancia-szintje: 0.000, a 
Hosmer—és Lemeshow-féle = 0.19, a helyes becslés aránya: 0.89. Az F teszt eredménye
a nem és az osztályszármazás hatásának különbözőségére: 50.93. Ez 5 százalékos szignifi- 
kancia-szint mellett a két együttható egyezőségére vonatkozó nullhipotézis elvetését támasztja 
alá. N=5159.

A  két változó esélyhányadosait nem módosította nagymértékben az, hogy egy 
egyenletbe vontam be őket. Nem módosította tehát az osztályszármazás hatásának 
nagyságrendjét az, ha az azonos neműek körében vizsgáltam meg a hatását, és nem 
változtatta meg lényegesen a nem hatását, ha az osztályszármazás hatására kontrol
láltunk.
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Érdemes megvizsgálni azt is, hogy az osztályszármazás és a nemi hovatartozás 
hatása interakcióban áll-e egymással, mivel ez is vita tárgyát képezte a szakiroda- 
lomban (Wright 1997). Abbott és Sapsford (1987) amellett érvelnek, hogy a két ha
tást nem lehet elkülöníteni egymástól, mivel interakcióban állnak. Erikson és 
Goldthorpe (1993) szerint a két tényező külön vizsgálható, mivel nincsenek interak
cióban. Az első lépés modelljét ezért lefuttattam az interakciós hatás bevonásával is, 
de az interakciós hatást kifejező változó nem volt szignifikáns16. Az eredmények azt 
mutatják tehát, hogy a nem hatása nem különbözik szignifikánsan a munkásszárma- 
zásúak és a nem munkásszármazásúak esetében, illetve hogy az osztályszármazás 
hatása ugyanakkora a férfiak körében, mint a nők körében.

Második lépés -  az iskolai végzettség bevonása

Ebben a lépésben a logisztikus regressziós egyenletbe a nem és az osztályszármazás 
változók mellé bevonjuk az iskolai végzettség változóját is.

3. táblázat
A második lépés modellje

A változó 
neve

Regressziós
paraméter

В

Standard hiba 
S.E.

Szignifikancia
szint

Wald Sig.

Esély-
hányados
Exp(B)

A leg
esélyesebb 
jellemző 

neve
NEM
(0: nő)

2.4637 .1873 .0000 11.7487 férfi

CSALOSZT 
(0: munkás
származású)

0.4552 .1451 .0017 1.5765 nem munkás
származású

FELSOISK 
(0: nincs felső
fokú)

4.4795 .1804 .0000 88.1902 felsőfokú 
iskolai vég
zettsége van

Konstans -6.6802 .2502 .0000

A modell statisztikái: modell chi-négyzet: 1953, ennek szignifikancia-szintje: 0.000, 
p ^  = 0.56, a helyes becslés aránya: 0.94. Az F teszt eredménye a nem és az osztályszármazás

hatásának különbözőségére: 72.33 . Ez 5 százalékos szignifikanciaszint mellett a két együtt
ható egyezőségére vonatkozó nullhipotézis elvetését támasztja alá. N= 5109.

Az iskolai végzettség figyelembevétele szignifikánsan javította a modell magyará
zóerejét (a Hosmer-és Lemeshow-féle p ^  mutató értéke 0 .19-ről 0.56-ra nőtt).

Azonos iskolai végzettséggel rendelkezők körében az osztályszármazás hatása szig
nifikáns marad ugyan, de nem jelentős nagyságú (értéke a jelentős nagyság kritéri
umaként megállapított 2-es érték alatt van), az osztályszármazás esélyhányadosa 
3.7-ről, 1.6-ra csökkent. Ugyanakkor kontrollálva a felsőfokú végzettségre: egy férfi 
esélye a felsőmenedzseri pozícióra még mindig lényegesen nagyobb, mint egy nőé, 
a nemi hovatartozás esélyhányadosa 11.8. Az osztályszármazás, az iskolai végzett
ség és a felsővezetési pozíció kapcsolata Putnam II. modelljéhez állt közel: az ősz-



40 Vicsek Lilla

tályszármazás hatása a felsővezetési esélyre nagyrészt indirekt volt, és az iskolai 
végzettségen keresztül érvényesült (de azért az osztályszármazás direkt hatása is 
szignifikáns maradt). A nemi hovatartozás tekintetében pedig nagyjából Putnam I. 
modellje teljesült: a kedvező nemi hovatartozás és a kedvező iskolai végzettség két 
alternatív útját jelentették a felső vezetésbe kerülésnek (ugyanakkor nem teljesen 
tisztán az I. modell érvényesült, mert volt valamelyes kapcsolat a nemi hovatartozás 
és az iskolai végzettség között, de nem olyan nagy mértékű, hogy a III. modellt tar
tanánk jobbnak alkalmazni az I. helyett). Beigazolódott tehát feltevésünk, hogy az 
osztályszármazás hatása a vállalati felsővezetési esélyre 1993-ban nagyrészt indi- 
rekten, az iskolai végzettségen keresztül érvényesült, a nemi hovatartozásé pedig 
nem.

Harmadik lépés -  a megszakítások és a dolgozott órák számának a bevonása

A  fizetett karrierbe befektetett energiát, a karrier iránti elkötelezettséget, a felhalmo
zott munkatapasztalatot több szempontból lehetne mérni, azonban csak a karrierben 
lévő megszakítások számára, és az inteijúzás előtti héten végzett munkaórák átlagára 
rendelkeztem adatokkal. így ezeket vontam be a harmadik lépésben az egyenletbe.

4. táblázat
A harmadik lépés modellje

A változó 
neve

Regressziós
paraméter

В

Standard hiba
S.E.

Szignifikancia-
szint

Wald Sig.

Esély-
hányados
Exp(B)

A leg
esélyesebb 
jellemző 

neve
NEM
(0: nő)

2.0705 .2067 .0000 7.9286 férfi

CSALOSZT 
(0: munkás
származású)

0.4014 .1646 .0148 1.4939 nem munkás- 
származású

FELSOISK 
(0: nincs felső
fokú)

4.1061 .1899 .0000 60.7098 felsőfokú 
iskolai vég
zettsége van

DOLGORA2 
(0: kevesebb, 
mint 8 óra)

2.4788 .1860 .0000 11.9264 napi 8 óránál 
többet 

dolgozott
MEGSZAK2
(megszakítás
szám)

-0.3794 .1026 .0002 0.68431
*

Konstans -7.4396 .3178
___________

.0000

* A rubrika nem kitölthető, mivel nem kategoriális változóról van szó. A modell statisztikái: 
modell chi-négyzet: 2158, ennek szignifikancia-szintje: 0.000, p j  = 0.64, a helyes becslés

aránya: 0.95. Az F teszt eredménye a nem és az osztályszármazás hatásának különbözőségére: 
40.14. Ez 5 százalékos szignifikancia-szint mellett a két együttható egyezőségére vonatkozó 
nullhipotézis elvetését támasztja alá. N= 4690.
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A 4. táblázatból kitűnik, hogy a megszakítások és a dolgozott órák számának a fi
gyelembe vétele nem módosította lényegesen az osztályszármazás hatását, ugyanak
kor a nem  esélyhányadosára kisebb értéket kapunk az előző lépés eredményéhez 
képest, de még így is nagyon nagynak tekinthető 7.9-es értékével.

Negyedik lépés — a vezetési pozíciók bevonása

Ebben a lépésben bevonjuk a modellbe a VEZ88 változót, amely azt mutatja meg, 
hogy volt-e beosztottja valakinek 1988-ban vagy nem.

5. táblázat
A negyedik lépés modellje

A változó 
neve

Regressziós
paraméter

В

Standard hiba 
S.E.

Szignifikancia-
szint

Wald Sig.

Esély-
hányados
Exp(B)

A leg
esélyesebb 
jellemző 

neve
NEM
(0: nő)

1.5796 .2365 .0000 4.8531 férfi

CSALOSZT 
(0: munkás
származású)

0.5290 .1864 .0045 1.6972 nem munkás- 
származású

FELSOISK 
(0: nincs 
felsőfokú)

3.3220 .2028 .0000 27.7149 felsőfokú 
iskolai vég
zettsége van

DOLGORA2 
(0: kevesebb, 
mint 8 óra)

2.1878 .2086 .0000 8.9158 napi 8 óránál 
többet 

dolgozott
MEGSZAK2
(megszakítás
szám)

-0.2787 .1195 .0198 0.7570
*

VEZ88
(0: nem volt
vezető)

2.6921 .1783 .0000 14.7619 vezető volt 
1988-ban

Konstans -7.8933 .3702

* A  rubrika nem kitölthető, mivel nem kategoriális változóról van szó. A modell statisztikái: 
modell chi-négyzet: 2416, ennek szignifikancia szintje: 0.000, p j  = 0.71, a helyes becslés

aránya: 0. 95. Az F teszt eredménye a nem és az osztályszármazás hatásának különbözőségé
re: 12.24. Ez 5 százalékos szignifikancia szint mellett a két együttható egyezőségére vonatko
zó nullhipotézis elvetését támasztja alá. N = 4688.

A múltbeli vezetési pozíciókra kontrollálva igencsak csökken a nemi hovatartozás 
esélyhányadosa, de nagysága még így is jelentős marad: egy férfinak még így is 
majdnem ötször nagyobb volt az esélye 1993-ban felsőmenedzseri pozícióra, mint 
az osztályszármazás, az iskolai végzettség, a dolgozott óramennyiség, a karrierbeli 
megszakításszám és vezetési tapasztalat tekintetében azonos helyzetű nőknek. Az 
osztályszármazás hatása továbbra is szignifikáns maradt, de nagysága jóval kisebb,
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m int a nem hatásáé. Igazolódott tehát az a feltevésünk is, hogy a nem hatása a 
felsővezetési esélyekre részben a fizetett munka iránti kisebb elkötelezettségen és a 
múltbeli vezetési pozíciókon keresztül érvényesült.

Az erős hipotézisek tesztelése

Ebben a részben a teljes modellre vonatkozó alábbi hipotéziseket tesztelem:

4. hipotézis Kiszűrve a strukturális összetételbeli különbségeket, a puszta csoport-
tagságot figyelembe véve, a nem i hovatartozás nagyon jelentősen be
folyásolta a felsővezetési esélyeket 1993-ban Magyarországon, az osz
tályszármazás pedig nem.

5. hipotézis Kiszűrve a strukturális összetételbeli különbségeket, a nem hatása na
gyobb marad, mint az osztályszármazás hatása.

A  6. táblázat a teljes m odellt tartalmazza. Ebből kitűnik, hogy a modell meglehető
sen jó l illeszkedik. A változókat figyelembe véve a modell illeszkedése 74 százalék
kal javult a változók nélküli modellhez képest. Két együtthatón kívül az összes többi 
együttható szignifikáns (0.05-ös szignifikancia-szint mellett)17. A  kiindulási, kont- 
rollváltozók nélküli esethez képest minden változó hatása csökkent, de a hatások 
nagyságának a sorrendje nagyjából hasonló maradt. A meritokratikus tényezők to
vábbra is nagyrészt jobban befolyásolták az esélyeket, mint a primordiális tényezők. 
Az első három legnagyobb hatású tényező az iskolai végzettség, a múltbeli vezetési 
pozíció és a dolgozott órák mennyisége volt. A  nemi hovatartozás bizonyult a leg
nagyobb hatású primordiális tényezőnek modellünkben, esélyhányadosa 4.6. Ez azt 
jelenti, hogy 1993-ban két ellenkező nemű, azonos korosztályú egyén közül -  akik 
azonos osztályszármazásúak és azonos iskolai végzettségűek voltak, naponta hason
ló mennyiségű órát dolgoztak, karrieijükben ugyanannyi megszakítás volt ugyan
olyan vezetési, párttagsági múlttal, ugyanolyan gyerekkori vallási háttérrel, nyelvtu
dással rendelkeztek - ,  egy férfinak 4.6-szor nagyobb esélye volt a vállalati 
felsővezetéshez tartozásra, mint egy nőnek. Az osztályszármazás esélyhányadosa a 
vártnál valamivel nagyobb maradt 1.9-es értékével.
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6. táblázat 
A teljes modell

A változó 
neve

Regressziós
paraméter

В

Standard hiba 
S.E.

Szignifikancia -  
szint

Wald Sig.
Esély-

hányados
Exp(B)

A leg
esélyesebb 
kategória 

neve
NEM
(0: nő)

1.5345 .2539 .0000 4.6392 férfi

CSALOSZT 
(0: munkás
származású)

0.6131 .2144 .0042 1.8461 nem munkás- 
származású

FELSOISK 
(0: nincs felső
fokú)

3.0257 .2223 .0000 20.6093 felsőfokú 
iskolai vég
zettsége van

DOLGORA2 
(0: kevesebb, 
mint 8 óra)

2.0303 .2307 .0000 7.6166 napi 8 óránál 
többet 

dolgozott
MEGSZAK2
(megszakítások
száma)

-0.2561 .1286 .0464 0.7741
*

VEZ88 
(0: nem volt 
vezető)

2.4124 .1941 .0000 11.1602 Vezető volt 
1988-ban

KATVALL 
(0: nem volt 
katolikus)

-0.4474 .1961 .0225 0.6393 nem katoli
kus vallásban 

nevelték
PARTTAG 
(0:nem ex- 
MSZMP-tag)

0.8536 1894 .0000 2.3481 MSZMP-tag 
volt 1988 

előtt
NYELVJ02 
(0: nem tud két 
nyelven)

1.1703 .2801 .0000 3.2228 tud jól két 
idegen nyel

ven
FIATAL 
(0: 38-58 éves)

-1.0392 .2602 .0001 0.3538 38-58 éves

IDŐS
(0: 38-58 éves)

-1.0385 .3320 .0018 0.3540 38-58 éves

SZULLISK 
(0: szülők 
alapfokú isk.)

-0.2323 .2101 .2688 0.7927
**

BPSZUL
(0: nem Bp-en
született)

0.2111 .2115 .3406 1.2350
**

Konstans -7.2705 .4101 .0000

* A rubrika nem kitölthető, mivel nem kategoriális változóról van szó.
** A rubrikát nem töltöttem ki, mivel 5 százalékos szignifikancia-szint mellett a változó nem 

volt szignifikáns.
A modell statisztikái: modell chi négyzet: 2432, ennek szignifikancia-szintje: 0.000, 

= 0.74, a helyes becslés aránya: 0.97. Az F teszt eredménye a nem és az osztályszármazás

hatásának különbözőségére: 7.72. Ez 5 százalékos szignifikancia-szint mellett a két együtt
ható egyezőségére vonatkozó nullhipotézis elvetését támasztja alá. N= 4553.



44 Vicsek Lilla

A negyedik hipotézis csak részben teljesült: megerősítést nyert feltételezésünk a ne
mi hovatartozás erős hatásáról a felsővezetési esélyekre, ugyanakkor nem igazoló
dott az a feltételezésünk, hogy az osztályszármazás hatása ne lenne jelentős a kont- 
rollváltozós modellben17. Beigazolódott ugyanakkor az a feltételezésünk, hogy a 
strukturális összetételbeli hatások kiszűrése után is a nemi hovatartozás lesz a lé
nyegesebb befolyásoló tényező.

Összegzés

A tanulmány az osztályok relevanciáját képviselő tudósok és a nemi egyenlőtlensé
gek relevanciáját állító kutatók közötti elméleti vitára támaszkodva, a vita egyik 
vetületének empirikus vizsgálatát kísérelte meg, nevezetesen, hogy az osztály és a 
nem i hovatartozásbeli dimenzió mennyire számottevő az 1993-as hazai vállalati 
felsővezetési esélyek szempontjából.

A  tesztelés során megerősítést nyertek a „gyenge” hipotézisek: a nemi hovatarto
zás és a munkásszármazás is jelentős rekrutációs kritériuma volt 1993-ban Magya
rországon a vállalati felsővezetésbe kerülésnek, de a nemi hovatartozás bizonyult a 
jóva l fontosabb befolyásoló tényezőnek. Beigazolódott az iskolai végzettségre, a 
fizetett munka iránti elkötelezettségre és a múltbeli vezetési pozíciókra vonatkozó 
hipotézis is: az osztályszármazás hatása a felsővezetési esélyre nagyrészt az iskolai 
végzettségen keresztül érvényesült, a nem hatása pedig részben a fizetett munka 
iránti kisebb elkötelezettségen (karrierben lévő megszakításokon, dolgozott órák 
számán) és a múltbeli vezetési pozíciókon keresztül. Az abszolút jelentőségre vonat
kozó „erős” hipotézis csak részben teljesült: megerősítést nyert feltételezésünk a 
nemi hovatartozás nagymértékű hatásáról a felsővezetési esélyekre, ugyanakkor nem 
igazolódott az a feltételezésünk, hogy az osztályszármazás hatása ne lenne fontos a 
strukturális összetételbeli különbségek kiszűrése után. Beigazolódott ugyanakkor a 
relatív jelentőségre vonatkozó „erős” hipotézis: a kontrollváltozós modellben, a 
puszta csoporttagságot figyelembe véve is a nemi hovatartozás volt a felsővezetési 
esélyeket lényegesebben befolyásoló tényező.

Milyen következtetéseket vonhatunk le az eredményekből az osztály-gender vita 
tekintetében? Ha sok más, esetleg releváns, a nemi hovatartozás és az osztályszár
mazás hatását befolyásoló tényezőt nem is tudtam figyelembe venni a kutatás során, 
az eredmény mindenképpen felhívja a figyelmet arra, hogy a nemi egyenlőtlensége
ket és az osztályegyenlőtlenségeket is érdemes vizsgálni a továbbiakban. Szükség 
van szerintem olyan önálló kutatásokra, amelyek a nemi egyenlőtlenségek megma
gyarázását tűzik ki célul, és amelyek nem csak más egyenlőtlenségek magyarázatá
ban  tulajdonítanak jelentőséget a nemi egyenlőtlenségeknek. Nem értek egyet 
Lockwood (1994: 14) állításával, miszerint „az a tény, hogy valami fontos az 
Egyenlő Lehetőségek Bizottsága számára, még nem garantálja, hogy fontos a szoci
ológia számára is” . Szerintem mindenképpen magyarázatra szorul, hogy miért van
nak ilyen nagymértékű nemi egyenlőtlenségek (pl. a vezetési esélyek tekintetében), 
és a szociológia feladata foglalkozni ezzel a kérdéssel.
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Milyen következtetéseket nem vonhatunk le az eredményekből? A kutatás csupán 
azt bizonyította, hogy a nemi hovatartozás fontos befolyásoló tényező volt a vállalati 
felsővezetésbe kerülés szempontjából, és hogy fontosabb volt, mint az osztályszár
mazás. Nem dönthetjük el azonban ennek alapján, hogy minek köszönhető a nemi 
hovatartozás nagymértékű befolyása: a férfiak és nők eltérő szándékainak, érték
rendjének, a nőket ért diszkriminációnak vagy a patriarchális struktúráknak, folya
matoknak. Ehhez további kutatásokra van szükség.

Jegyzetek

1 Több más szerző is hangsúlyozott hasonló csoportosítást, csak esetleg másképp nevezték el 
az osztálykoncepcióknak ezt a két csoportját.

2 A kutatások mintájáról helyhiány miatt nem közlök részletes adatokat, ezek az információk 
megtalálhatóak az eredeti tanulmányokban.

3 Az angol nyelvű szociológiai szakirodalomban megkülönböztetik a férfiak és nők közötti 
testi, biológiai jellegzetességeik különbségeire utaló „sex” kifejezést, és a férfiak és nők 
közti pszichológiai, kulturális és társadalmi eltéréseket tükröző „gender” kifejezést. A ma
gyar köznyelvben nincs ilyen szópár, mindkét aspektusra általában a „nem” kifejezést hasz
nálatos. Ebben a tanulmányban a gender fordításaként általában a társadalmi nem kifejezést, 
ritkábban a nem, a nemi hovatartozás kifejezést használom, illetve egyes esetekben nem 
fordítom le, hanem az angol szót használom. A sexet biológiai nemnek vagy egyszerűen 
nemnek fordítom.

4 A százalékos eredmények a különböző kutatások mintájában előforduló nők arányára vonat
koznak. A minták pontos adatait nem közlöm, mivel túl sok helyet foglalna el. Ezek az in
formációk megtalálhatóak az eredeti tanulmányokban.

5 Kivéve talán azt a feltételezést, hogy az osztályt a megfelelő módon operacionalizáltam a 
kutatás során.

6 Mivel már meglévő adatbázist elemzek, ezért korlátozottak voltak a hipotézis-alkotási lehe
tőségeim, igazodnom kellett azokhoz, amelyeket az adatbázisok kínáltak.

7 A társadalmi származást a nemi hovatartozással helyettesítve.

8 Más tényezőket (pl. munkahelyi hiányzások száma, értékrend stb.) is lényeges lenne vizs
gálni, hogy még inkább ki lehessen szűrni a strukturális eltérések hatását, de ezekre nem 
rendelkeztünk adatokkal. Bizonyos egyéb tényezőkről voltak adataink (pl. munkapiaci rész
vétel, részt vett-e valaki a munkaerőpiacon vagy nem), de a nulla-cella problematika 
(Menard 1995) miatt nem tudtam bevonni az elemzésbe.

9 Csak közelítjük, mivel nem állt rendelkezésünkre minden fontos tényezőről adat.

10 A nemi hovatartozás változó szignifikáns voltából azonban azt nem lehet megállapítani, 
hogy mennyiben a munkaadók részéről megnyilvánuló diszkriminációról van szó, és 
mennyiben nők és férfiak eltérő szándékairól.

11 A minta eredeti neve gazdasági elitminta, de nem tartottam célszerűnek erre a mintára 
használni az elit kifejezést. Elitdefmicióként ugyanis elfogadom Higley-Field-Groholt 
(1976) meghatározását, amely azokat tekinti az elit tagjainak, akik tartós befolyással ren
delkeznek a nagy horderejű döntések meghozatalában. Véleményem szerint ennek alapján 
leginkább az első néhány száz (bevétel szempontjából) legnagyobb vállalat vezetői tekint
hetőek a vállalati elit tagjainak, azonban ebben a mintában sok volt a kisebb vállalat, az első
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kétszáz vállalatból csak néhány volt benne található (ez utóbbiakra Vedres Balázs hívta fel 
a figyelmemet), így nem igazán tekinthető a Higley-féle értelemben elitmintának.

12 Az esélyhányados (odds ratio) azt mutatja meg, hogy a magyarázó változó 1-es értékével 
rendelkező személyeknek hányszor nagyobb az esélyük arra, hogy vállalati felsővezetők le
gyenek, mint a referenciakategóriába tartozó személyeknek. A statisztikai esélyfogalom 
(odds) nem azonos a köznapi szóhasználatban előforduló esély kifejezéssel, amelyen való
színűséget értenek. Egy esemény statisztikai értelemben vett esélye az esemény bekövetke
zésének valószínűsége és a nem bekövetkezése valószínűségének a hányadosa. Egy érme 
százszori feldobásakor az esély arra, hogy fejet kapunk az íráshoz képest 50/50, a valószí
nűség 50/100. Ritka kimenetelű események esetében azonban (mint amilyen például a 
felsővezetésbe kerülés) az esély és a valószínűség nagyjából megegyezik egymással, így a 
táblázatban szereplő esélyhányadosok értelmezhetőek relatív valószínűségekként (Loftin- 
McDowall 1988), az esély szót használhatjuk köznapi jelentésében.

13 A táblázatokon kívül az esélyhányadosok értékei kerekítve vannak az erre való külön utalás 
nélkül.

14 A standard hibák értékeinek értelmezésénél érdemes figyelembe vermi, hogy a módszer 
FAE mintát feltételez (végtelen nagy sokaságot), és a mintanagysággal hozza (fordított) 
kapcsolatba a standard hiba nagyságát, ugyanakkor nem veszi figyelembe a kiválasztási 
arányt, ami esetünkben a felsővezetők tekintetében meglehetősen nagy (csaknem 20%-os). 
így eredményeink valójában pontosabbak, mint amit a standard hiba mutat.

15 A  statisztikák jelentése: a modell chi-négyzet próba az együtthatók globális szignifikan- 
ciáját teszteli -  hasonlóan a lineáris regressziónál alkalmazott globális F próbához - ,  a 
nullhipotézis az, hogy egyik együtthatónak sincs szignifikáns hatása a függő változóra. A 
Hosmer- és Lemeshow-féle mutató azt jelzi, hogy mennyire javult a változók bevonásával 
annak a valószínűsége, hogy a minta adatait figyeljük meg, ahhoz az esethez képest, amikor 
csak a tengelymetszet van a modellben (valamennyire analóg a lineáris regresszió R négy
zet mutatójával), értékei 0 és 1 között helyezkedhetnek el, az 1 jelzi a tökéletes becslést. A 
helyes becslés aránya azt mutatja meg, hogy az esetek hány százalékában esett egybe a mo
dell által jósolt kimenetel a megfigyelt kimenetekkel (Menard 1995). Az alkalmazott F pró
ba annak a próbának a speciális esete, amikor azt teszteljük, hogy az együtthatók lineáris 
kombinációja egy adott szám-e. Jelen esetben azt teszteljük, hogy a nemi hovatartozás és az 
osztályszármazás együtthatója közötti különbség nullával egyenlő-e; ekkor az F teszt kép
lete a következő: (B1-B2)(B1-B2) / (var(Bl) + var (B2) -  cov (B1 ,B2)}, szabadságfokai: 1 
ésn-m-1 (Greene 1991).

16 A szignifikancia-szint 0.7343 volt. Ez pusztán azt mutatja, hogy a relatív esélyek tekinteté
ben, és az osztályszármazást dichotóm változóként kezelve, nincs interakció. Elképzelhető, 
hogy más eredményre jutnánk, ha nem a relatív, hanem az abszolút esélyeket néznénk, és 
ha „finomabban” mérve az osztályszármazást, több kategóriára bontanánk.

17 Elvégeztünk multikollinearitási diagnózist is a Menard (1995) könyvében leírtaknak meg
felelően. Az eredmények azt mutatták, hogy nincs nagymértékű multikollinearitás a válto
zók között (a tolerancia-mutatók értéke 0.5-nél magasabb volt, és Menard szerint csak a 
tolerancia-mutató 0.2-nél kisebb értékei jelentenek nagy problémát).



Szociológiai Szemle 1998/4. 47

H ivatkozások

Abbott, Pamela-Roger Sapsford 1987. Women and Social Class. New York: 
Tavistock Publications

Bendix, Reinhard-F. W. Howton 1967. Social Mobility and the American Business 
Elite. In: Social Mobility in Industrial Society. Berkeley: University of California 
Press

Bourdieu, Pierre 1983. Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital. 
In: Kreckel, Reinhard (ed.) Sonderdruck aus Soziale Welt, Sonderband 2: Soziale 
Ungleicheiten. Göttigneg: Verlag Otto Schwartz & Co.

— 1996. The State Nobility. Cambridge: Polity Press

Clark, Terry Nichols-Seymour Martin Lipset 1991. Are Social Classes Dying? 
International Sociology, (6) 4, 397-410.

Clark, Terry Nichols-Seymour Martin Lipset-Michael Rempel 1993. The Declining 
Political Significance of Social Class. International Sociology, (8) 3, 293-316.

Connel, R. W. 1996. A társadalmi nem elmélete. In: Tóth László (szerk.) A szex. 
Szociológiai és társadalomtörténet szöveggyűjtemény 1. Budapest: Új Mandátum 
Könyvkiadó, 46-61. (Angolul: Connel, R. W. 1985. Theorising gender. Sociology, 
(19) 2, 260-272.)

Crompton, Rosemary 1990. The Class/Gender/Organization Nexus. In: Clegg Ed. R. 
Stewart (ed.) Organization Theory and Class Analysis. Berlin: Walter de Guyer & 
Co., 390-394.

Crompton, Rosemary-M ichael M ann (eds.) 1994. Gender and Stratification. Camb
ridge: Polity Press

—  1994a Introduction. In: Crompton-M ann (eds.) 1994b, 1-11.

—  1994b New Introduction. In: Crompton-M ann (eds.) 1994, vii-xxiv.

DeMaris, Alfred 1995. A Tutorial in Logistic Regression. Journal o f  Marriage and 
the Family, (57) november, 956-968.

Erikson, Robert-John H. Goldthorpe 1993. The Constant Flux. Oxford: Clarendon 
Press

Fine, Ben 1992. Women's Employment and the Capitalist Family. London: 
Routledge

Goldthorpe, John H. 1987. Social Mobility and Class Structure in Modern Britain. 
Oxford: Clarendon Press

Goldthorpe, John H.-Gordon Marshall 1992. The Promising Future of Class 
Analysis. Sociology, (26) 3, 381^100.

Greene, W illiam H. 1991. Econometric Analysis. New York: Macmillan



48 Vicsek Lilla

Hauser, R.-D. Featherman 1977. The Process o f Stratification. New York: 
Academic Press

Higley, John-G. Lowel Field-Knut Groholt 1976. Elite Structure and Ideology. 
New York: Columbia University Press.

Kaelble, Hartmund 1986. Social Mobility in the 19th and 2(fh Centuries. New York, 
94-118.

Kanter, Rosabeth Moss 1977. Men and Women o f the Corporation. New York: 
Basic Books

Lengermann, Patricia M adoo-Jill Niembrugge-Branteley 1988. Contemporary 
Fem inist Theory. In: George Ritzer Contemporary Sociological Theory. New 
York: McGraw-Hill, Inc., 282-325.

Lengyel György 1986. The Recruitment and Level of Education of the Hungarian 
Business Elite in the 19th and the First H alf of the 20th Centuries. In: Andorka Ru- 
dolf-Bertalan László (szerk.) Economy and Society in Hungary. Budapest: Marx 
Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Szociológia Tanszék, 117-138.

-  1992. A gazdasági elit a 80-as években és az átmenet időszakában. In: Andorka 
Rudolf-Kolosi Tamás-Vukovics György (szerk.) Társadalmi Riport 1992. Buda
pest: TÁRKI, 201-221.

-  1997a Káderek és menedzserek: a gazdasági vezetők rekrutációjának változó 
m intái tervgazdaságban. In: A gazdasági elit átalakulása. Budapest: Közszolgálati 
Tanulmányi Központ, 27-48.

-  1997/> A magyar gazdasági elit a kilencvenes évek első felében. In: Lengyel 
György A gazdasági elit átalakulása. Budapest: Közszolgálati Tanulmányi Köz
pont, 81-95.

Lockwood, David 1994. Class, Status and Gender. In: Rosemary Crompton-Michael 
M ann (eds.) 1994, 11-23.

Lofltin, Colin-David McDowall 1988. The Analysis of Case Control Studies in 
Criminology. Journal o f  Quantitative Criminology, (4) 1, 85-98.

M enard, Scott 1995. Applied Logistic Regression Analysis. London: Sage 
Publications

M ills, C. Wright 1945. American Business Elite: A Collective Portrait. Journal o f 
Economic History, 5, 20-44.

Nagy Beáta 1995. Nők az elitben -  az üvegplafon. Info-Társadalomtudomány, 32, 
39-46.

-  1997a Karrier női módra. In: Lévai Katalin-Tóth István György (szerk.) Szerep- 
változások. Jelentés a nők helyzetéről. Budapest: TARKI-Munkaügyi Minisztéri
um , Egyenlő Esélyek Titkársága

-  1997/) Nők a gazdasági munkamegosztásban', a menedzserek. Budapest: Műhely- 
tanulmány



Szociológiai Szemle 1998/4. 49

Pakulski, Jan-M alcolm McDowall 1996. The Death o f  Class. London: Sage 
Publications Ltd.

Parsons, Talcott-Robert F. Bales 1955: Family, Socialization and Interaction 
Process. Glenscoe: Free Press

Putnam, Robert D. 1976. The Comparative Study o f Political Elites. Englewoods 
Cliffs: Prentice-Hall Inc.

Stacey, M argaret 1994. Gender and Stratification. In: Crompton-Mann (eds.) 1994.

Szelényi Iván-Szelényi Szonja 1996. Elitcirkuláció vagy elitreprodukció. In: 
Andorka Rudolf-Kolosi Tamás-Vukovics György (szerk.) Társadalmi Riport 
1996. Budapest: TÁRKI, 475-500.

Szelényi Szonja-Karen E. Aschaffenburg 1993. Volt-e a szocialista reformoknak 
eredménye? Osztálykülönbségek az iskolai végzettségben Magyarországon. Szoci
ológiai Szemle, 2, 71-91.

Szelényi Szonja-Szelényi Iván-Kovách Imre 1995. The Making of the Hungarian 
Postcommunist Elite: Circulation in Politics, Reproduction in Economy. Theory 
and Society, (24) 5.

Walby, Sylvia 1993. Gender. In: William Outhwaite-Tom Bottomore (eds.) The 
Blackwell Dictionary o f Twentieth-Century Social Thought. Oxford: Blackwell 
Publishers, 243-245.

-  1994a Theorizing Patriarchy. Oxford: Blackwell Publishers

1994b Gender, Class and Stratification. In: Crompton-Mann (eds.) 1994.

Waters, Malcolm 1994. Modern Sociological Theory. London: Sage Publications 
Ltd.

Wright, Eric O. 1979. Class Structure and Income Determination. New York: 
Academic Press.

-  1997. Class Counts. Comparative Studies in Class Analysis. Cambridge: 
Cambridge University Press





Vásárhelyi Mária

A KORRUPCIÓ A KÖZGONDOLKODÁSBAN

Az alább leírtak annak a két közvélemény-kutatásnak az összehasonlító elemzésén 
alapulnak, amelyek közül az elsőt 1997 végén 1000 fő s  országos reprezentatív 
mintán', a másodikat pedig 1998 februárjában a közigazgatás és az igazságszol
gáltatás vezető beosztású tisztségviselői körében végeztük1 a korrupcióról. A köz- 
igazgatás felsővezetőinek rétegmintájába a városi és megyei bíróságok, ügyészsé
gek, rendőrkapitányságok, vám- és APEH-kirendeltségek vezetői, a 100 000 főnél 
több lakost számláló önkormányzatok polgármesterei és jegyzői, valamint miniszté
riumok vezető beosztású munkatársai (államtitkárok, államtitkár-helyettesek, fő 
osztályvezetők) és a Főpolgármesteri Hivatal főosztályvezetői kerültek.

A korrupció valójában már a rendszerváltás előtt is a közvéleményt élénken 
foglalkoztató kérdések körébe tartozott, a nyolcvanas években -  a Magyar 
Közvéleménykutató Intézetben -  végzett kutatások arról tanúskodnak, hogy az 
ezzel kapcsolatos problémák fölöttébb korlátozott nyilvánossága ellenére, ezekben 
az időkben is a 10 legsúlyosabb társadalmi veszély közé sorolták ezt a jelenséget3.

A rendszerváltás után -  a tulajdonviszonyok átalakulásával és az állami tulajdon 
lebontásával párhuzamosan -  a közérdeklődés homlokterébe került a korrupció: 
évről évre „előkelőbb” helyre rukkolt az embereket leginkább foglalkoztató problé
mák rangsorában. 1993-ban még nem szerepelt a 15 legnagyobb közérdeklődésre 
számot tartó probléma között, ezzel szemben 1997-ben m ár a hetedik volt a közön
séget leginkább foglalkoztató témák rangsorában.4 Ezzel párhuzamosan növekedett 
a kérdés társadalm i veszélyességének megítélése, valamint a közvélemény igénye 
arra, hogy a hatalom erélyesebben és eredményesebben lépjen fel a korrupcióval 
szemben.

A Jelenkutató Intézet munkatársai5 az elmúlt években csaknem 25 ezer -  egy- 
egy város lakosságát reprezentáló -  felnőtt magyar állampolgár véleményét kérték 
ki a kérdéssel kapcsolatban, és ennek alapján arra a megállapításra jutottak, hogy a 
többség szerint a korrupció enyhébb és súlyosabb formái egyaránt jelen vannak 
mindennapjainkban; a megkérdezettek több mint négyötöde vélekedett úgy, hogy a 
helyi közigazgatásban a sikeres ügyintézésben nem elhanyagolható szerep ju t a 
megfelelő összeköttetéseknek, és 5 százalékuk annak a meggyőződésének adott 
hangot, hogy a korrupció mindennapos gyakorlattá vált a helyi közéletben. A meg
lehetősen nagy mintán végzett kutatás eredményei arra mutatnak, hogy elsősorban 
a nagyobb városok lakói kénytelenek együtt élni a korrupció különböző formáival, 
és, hogy a fiatalabb generációk fokozottabban érzékelik a korrupció mindennapos 
jelenvalóságát, mint az idősebb korosztályok tagjai.

Az 1993-as „székház-ügy”, majd az 1996-os „sikerdíj”-botrány után a közgon
dolkodásban egyre inkább összekötődött a politika és a korrupció fogalma. Miköz
ben a közvélemény évről évre sürgetőbbnek ítélte a korrupcióval szembeni határo
zott kormányzati fellépést, látványosan növekedett a lakosság elégedetlensége az
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zal, ahogyan a kormány ezt a kérdést (nem) kezelte. A közvélemény-kutatások 
szerint 1994-ben az emberek 30 százaléka, 1995-ben 37, 1997-ben pedig már 42 
százaléka sorolta a legfontosabb kormányzati feladatok közé a korrupció elleni 
küzdelmet. Ezzel párhuzamosan hónapról-hónapra növekedett az elégedetlenség 
azzal, ahogyan a korm ány ezt a problémát kezelte; míg 1994-ben egy százfokú 
skálán 38 pontra, addig 1997 elejére m ár mindössze 21 pontra értékelte a közvéle
m ény a kormány ilyen irányú erőfeszítéseit, ami ténylegesen azt jelenti, hogy az 
emberek úgy látták, az ország vezetése gyakorlatilag semmit nem  tesz a politikai 
hatalom  gazdasági előnyökké konvertálása ellen6.

Az országgyűlési képviselők körében 1996-ban,végzett kutatás7 eredményei sze
rin t a parlamenti képviselők attitűdjeit mindenekelőtt az jellemzi, hogy a korrupciót 
állandónak tartják, a második legfontosabb magyarázó tényezőnek pedig a társa
dalom  általános értékválságát tekintik. A korrupciókhoz való sajátos viszonyukat 
jellem zi az is, hogy noha a korrupció okai között maguk a törvényhozók is megha
tározó jelentőséget tulajdonítottak a jogi szabályozás hiányosságainak, ez nem 
jelentett elegendő késztetést számukra az elmúlt nyolc év során ahhoz, hogy újra 
szabályozzák ezt a területet.

A  korrupcióval szembeni következetes fellépés nemcsak a kormány, hanem az 
ellenzék tennivalói között sem kapott helyet; még a sajtóban megszellőztetett ügyek 
is gyorsan lekerültek a politika napirendjéről, mintha az összes politikai erő abban 
lett volna érdekelt, hogy a lehető legrövidebb idő alatt szőnyeg alá kerüljön minden 
olyan korrupciós ügy, amelynek a végére lehetne járni. A „fű alatti konszezus- 
keresés” gyanúját igazolta azoknak a parlamenti ad hoc vizsgálóbizottságoknak a 
tevékenysége is, amelyeket különböző korrupció-gyanús ügyletek kivizsgálására 
hívtak életre -  székház-ügy, sikerdíj-ügy, zsurki vodkagyár támogatásának ügye - ,  
és amelyek rendre kézzelfogható eredmény nélkül fejezték be munkájukat. Ez a 
tendencia az 1998-as választási kampány idején ért tetőpontjára, amelynek során 
csaknem az összes résztvevő bámulatra méltó óvatossággal kerülte ezt a témát, 
am ely pedig nyilvánvalóan nemcsak a közvéleményt leginkább foglalkoztató prob
lém ák egyike, hanem elméletileg remek ütőkártya lehet a választási harcban, min
den olyan esetben, ha a küzdő feleknek nem kell attól tartaniuk, hogy a korrupció 
felemlegetése bumerángként üt vissza rájuk. Úgy tűnik azonban, hogy az elmúlt 
nyolc év során a politikai élet szereplői -  részt vevő vagy a hallgatás révén cinkossá 
váló -  asszisztálásával olyan sűrűre sikerült szőni az összefonódások, megveszte
getések hálóját, hogy azoknak a többsége is ebben vergődik, akinek nemcsak lehe
tősége, hanem kötelessége lenne a hatékony fellépés a jelenség buijánzása ellen. A 
korrupció elleni hadüzenet ugyanis csakis és kizárólag abban az esetben válhat 
nulla összegű játszmává, ha arra, aki politikai ütőkártyaként kívánja ezt felhasznál
ni, a korrupció gyanújának árnya sem vetül. Ellenkező esetben ugyanis -  amint ezt 
a közelmúltban Olaszországban vagy Franciaországban végignézhettük -  a domi
nóelvnek megfelelően omolhat össze akár az egész politikai intézményrendszer, 
m aga alá temetve az összes szereplőt. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy a 
korrupció elhallgatása hosszú távon nem rejt ennél sokkal súlyosabb veszélyeket 
magában. Könnyen belátható ugyanis, ha háborítatlanul teijedhet tovább és általá
nos gyakorlattá válik a társadalmi és gazdasági élet minden területén, az előbb-
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utóbb általános bizalmi válsághoz és a társadalmon belül a polgári demokrácia 
értékeivel való növekvő ellenérzésekhez, a rendpárti törekvések, illetve a politikai 
szélsőségek megerősödéséhez vezethet. S hogy erre példát találjunk, nem is kell az 
ország határain túlra -  az erősödő francia és olasz szélsőjobboldalra tekintenünk, 
hiszen nyilvánvaló, hogy a hazai parlamenti választások nyomán a szélsőjobboldal 
parlamentbe kerülésének egyik döntő oka az volt, hogy miként Nyugat-Európában, 
nálunk is csak a szélsőséges politikai erők állították kampányuk középpontjába a 
korrupció témáját. Ugyanennek a kérdésnek egy másik vetülete, hogy a közvéle
mény a korrupció által leginkább fertőzött intézmények között tartja számon a 
politikai pártokat, és a három leginkább megvesztegethető foglalkozás közé sorolja 
a politikusokét.

A korrupciós ügyek takargatása nemcsak a politikai és gazdasági elit, hanem a 
sajtó presztízsét is súlyosan veszélyezteti, hiszen a demokratikus nyilvánosság leg
fontosabb feladata éppen a hatalom kontrollja, a visszaélések leleplezése. Ha a sajtó 
eredendő éthoszát és hivatását, nem pedig a politikai közélet színvonalát tekintjük 
követendő normának -  és miért ne ezt tennénk - ,  akkor aligha vonható kétségbe, 
hogy a korrupció elleni küzdelem terén a sajtó működése is számos kívánni valót 
hagy maga után. Ezt bizonyítja az újságírók körében 1997-ben végzett kutatás is8, 
amelyből az derült ki, hogy az újságírók kétharmada szerint ma is vannak tabu
témák a sajtóban, amelyekről nem lehet őszintén tájékoztatni a közönséget, és ezek 
között az első helyen a korrupciót, a politika és gazdaság összefonódását említették. 
Erről a kérdésről hasonlóan kritikus vélemények fogalmazódtak meg a felnőtt la 
kosság részéről is. A Nyilvánosság Klub által 1998-ban végzett vizsgálat tanúsága 
szerint az emberek több m int fele meg van győződve arról, hogy ma is vannak 
témák, amelyekről a sajtó nem tájékoztatja őszintén a közvéleményt, és a három 
leggyakrabban említett tabu-téma között szerepel a korrupció.

A vizsgált problémakörrel kapcsolatos társadalmi légkört az adatfelvétel során 
tapasztaltak is jó l érzékeltetik. A minta kiválasztása u tán  levélben fordultunk a 
vizsgálatban érintett intézmények vezetőihez, amelyben tájékoztattuk őket arról, 
hogy az általuk irányított intézmény vezető beosztású munkatársai közül többeket 
fel fognak keresni kérdezőbiztosaink. Az intézményvezetőket mindössze arra kér
tük, hogy ne akadályozzák munkatársaik részvételét a vizsgálatban.

Az általunk felkeresett intézményvezetők igencsak eltérő módon reagáltak a 
közvélemény-kutatás tányéré; volt, ahol maximális együttműködési készségre ta
láltunk, más intézmények vezetői azonban határozottan és egyértelműen elutasítot
ták együttműködésre vonatkozó kérésünket, sőt volt olyan intézmény is, amelynek 
vezetője kifejezetten megtiltotta munkatársainak a kutatásban való részvételt. Az 
eltérő fogadtatásra nehéz általános magyarázatot találni; a legtöbb együttműködési 
készséget a rendőrség felsővezetői részéről tapasztaltuk: úgy tűnt, kifejezetten örül
nek a vizsgálatnak, sőt többen interjúalanynak is ajánlkoztak. Ugyankkor a bíróság 
és az ügyészség legfelsőbb vezetőinek többsége egyértelműen tudomásunkra hozta, 
hogy nem támogatja, sőt adott esetben meg is tiltja, hogy munkatársai válaszolja
nak kérdéseinkre, és meglehetősen nehezen boldogultunk a Vám- és Pénzügyőrség 
berkein belül is. A minisztériumok és az önkormányzatok vezető beosztású dolgo
zói egyéni mérlegelés alapján döntötték el, hogy vállalkoznak-e az inteijúra, ezeken
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a  helyeken azonban az esetek többségében nem  ütközött különösebb nehézségekbe 
az intetjük elkészítése.

Mindezek után nem  alaptalan a feltételezés, hogy magát a kutatást is befolyá
solta valamelyest az eltérő fogadtatás; azokon a munkahelyeken, ahol a vezetők 
nem  támogatták azt, hogy munkatársaikat megkérdezzük, azok, akik mégis vállal
koztak az interjúra, vélhetően óvatosabban válaszoltak kérdéseinkre, m int ott, ahol 
nem  számoltak a felettesek rosszallásával. Az inteijú-szituáció különbségei, ha nem 
is meghatározó, mindenképpen megemlítendő szerepet játszhatnak abban, hogy a 
vizsgálat eredményeképpen milyen összkép rajzolódik ki az egyes területekről.

A kutatási eredmények részletes ismertetése és elemzése előtt a kapcsolatfelvétel 
nehézségeinek bemutatása mellett meg kell említenünk a vizsgálat előkészítése és 
lebonyolítása során tám adt módszertani problémákat is, amelyeket az eredmények 
értelmezésekor nem hagyhatunk figyelmen kívül E nehézségek egyik része magából 
a vizsgálat tárgyából, más részük pedig a m inta sajátosságaiból fakad.

A korrupcióval kapcsolatos vélemények feltárása során az első és legalapvetőbb 
problémát a fogalom egyértelmű és a többség által elfogadott definíciójának hiánya, 
a jelenség természetével kapcsolatos ismereteink korlátozottsága jelenti. Sem a 
hazai, sem a nemzetközi szakirodalomban nem találkoztunk a fogalom általánosan 
elfogadható definíciójával, sőt jelentéstartalmáról sem alakult ki mindmáig kon
szenzus a témával foglalkozó társadalomkutatók, közgazdászok körében.

A vélemények feltárását tovább nehezíti az, hogy maga a vizsgálat fókuszába ál
lított fogalom, a korrupció eleve negatív tartalmat hordoz, ami sajátos körülménye
ket teremt, hiszen a közvélemény-kutatások során, a vizsgált probléma és a kérdé
sek megfogalmazásakor általában igyekszünk elkerülni az értékelő -  pozitív vagy 
negatív töltésű -  fogalmak használatát. Az ebből adódó problémákat fokozza, hogy 
a korrupciót a közgondolkodás ma is a tabu-témák közé sorolja, am it tovább erősít 
az a fent már jelzett tendencia, hogy a sajtó igencsak tartózkodó az ezzel kapcsola
tos problémák kezelésében.

Tekintettel a fogalom negatív jelentéstartalmára és büntetőjogilag is szankcio
nálható következményeire, nyilvánvaló, hogy a témáról való beszélgetést általában 
is egyfajta rejtőzködés jellemzi, hiszen a korrupcióban részt vevő felek egyikének 
sem érdeke, hogy kiderüljön az érintettsége. Mindez fokozottan érvényesül a vizs
gált körben, hiszen a megkérdezett vezetők nyilvánvalóan ellenérdekeltek abban, 
hogy a környezetükben tapasztalt korrupciós jelenségekről egy ilyen vizsgálat során 
számot adjanak. Ugyancsak a vizsgált m inta természetéből következően számos 
kétség merülhet fel a vélemények valódiságát illetően, hiszen a megkérdezett felső
vezetők olyan hierarchiák csúcsán dolgoznak, ahol igen erős a testületi fegyelem, 
amely az esetek egy részében feltételezhetően akkor is a hivatalos vélemény melletti 
állásfoglalásra késztette a válaszolót, ha az interjúk névtelenségét garantáltuk. Az 
pedig korántsem bizonyos, hogy a hivatalos vélemények egybeesnek a kérdezettek 
magánvéleményével. Éppen ezért a kérdések megfogalmazásakor az esetek többsé
gében a lehetőségekhez mérten megpróbáltuk a problémát „távolítani”, általánosí
tani, és csak akkor merészkedtünk a személyesség mezéjére, amikor ez elkerülhe
tetlennek látszott.
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A felsorolt problémák egy részének a kutatási eredményekre gyakorolt hatását 
megfelelő kérdezéstechnikai és adatfeldolgozási módszerek segítségével minimali
zálni lehet, ám a legkörültekintőbb előkészítés és a lehető legteljesebb körű szak
szerűség sem küszöbölheti ki teljes mértékben a megkérdezett minta és a vizsgált 
téma sajátosságainak hatását a kutatási eredményekre.

Mindezen nehézségek ellenére úgy tűnik, hogy a vizsgálat elején kitűzött kutatá
si célt sikerült elérnünk, és viszonylag átfogó képet nyernünk arról, hogy milyen 
attitűdökkel közelítenek a korrupcióhoz és miképpen vélekednek róla a közigazga
tás és igazságszolgáltatás csúcsain dolgozó felsővezetők.

A mintáról

Az adatfelvétel során összesen 534 személlyel készítettünk kérdőíves interjút, akik 
közül 77 fő az igazságszolgáltatás, 72 fő az APEH, valam int a Vám- és Pénzügyőr
ség, 86 fő a rendőrség, 87 fő az önkormányzatok, 221 fő pedig a különböző m i
nisztériumok vezető beosztású munkatársai közül került ki. A megkérdezettek 
csaknem valamennyien felsőfokú végzettségűek; 15 százalékuk főiskolai, 83 szá
zalékuk pedig egyetemi diplomával rendelkezik, és mindössze 2 százalék azoknak 
az aránya, akiknek nincs diplomája.

A mintán belül a férfiak és nők aránya 76 : 24 százalék volt, 17 százalék a 40 év 
alattiak, 41 százalék a 40 és 50 közöttiek, 36 százalék az 50 és 60 év közöttiek 
aránya, a 60 év felettieké pedig 6 százalék volt.

A megkérdezettek csaknem fele több évtizedet töltött el a közszférában; a mintá
ba került felsővezetők 14 százaléka már 1970 előtt is a közigazgatás, illetve az 
igazságszolgáltatás területén dolgozott, 36 százalékuk a hetvenes, 25 százalékuk 
pedig a nyolcvanas évek folyamán került ide, 5 százalékuk 1988-1989-ben, 11 
százalékuk 1990 és 1993 között, 9 százalékuk pedig 1994 és 1998 között kezdett el 
ezeken a területeken dolgozni, amiből egyben arra is következtethetünk, hogy a 
rendszerváltás óta eltelt időszak alatt a közszférában sem cserélődött lényegesen 
nagyobb arányban a személyi állomány, mint más területeken.

A korlátok felpuhulása

Első lépésben arról próbáltunk képet alkotni, hogy interjúalanyaink -  a közigazga
tás és igazságszolgáltatás vezetői -  számára mit jelent a korrupció fogalma, melyek 
azok a jelenségek, amelyeket a korrupció körébe tartozónak ítélnek. A kérdőívben 
öt olyan, a társadalomban széles körben elterjedt jelenséget soroltunk fal -  borra
való, paraszolvencia, protekciózás, ajándékozás, nepotizmus amelyeknek minde
gyike Magyarországon a hétköznapi életben bevett gyakorlatnak számít, és amelyek 
létezését a többség természetesnek tartja. Korábban végzett kutatások arra mutat
nak, hogy az ilyenfajta, bevett gyakorlatnak számító „olajozást” -  amelynek segít
ségével gördülékenyebben haladnak a dolgok a szolgáltatást igénybe vevő vagy 
ügyes-bajos dolgát elintézni akaró ügyfél által kívánatosnak tartott irányba -  az
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emberek többsége nem  sorolja a korrupció fogalomkörébe. E tekintetben a vizsgált 
m inta tagjainak véleménye is számottevően megoszlik.

A borravalót mindössze a megkérdezettek 10 százaléka, a paraszolvenciát pedig 
29 százaléka minősíti korrupciónak. A protekció igénybevételét ennél szigorúbban 
ítélik meg; minden második megkérdezett korrupciónak tekinti, ha valakinek az 
érdekében felülről szólnak egy-két jó  szót. A z ügyintézőknek juttatott kisebb aján
dékokat a megkérdezett felsővezetők 59 százaléka, a nepotizmust -  a családtagok és 
rokonok érdekében kifejtett protekciót -  pedig három megkérdezett közül kettő 
tartja korrupciónak.

A  megkérdezettek 17 százaléka az általunk felsorolt „hatáijelenségek” -  a bor
ravaló, a paraszolvencia, a protekció, a nepotizmus és az ügyintézők megajándéko
zása -  közül egyiket sem tartotta korrupciónak, 20 százalékuk egyet, 21 százalékuk 
kettőt, 26 százalékuk hármat, 10 százalékuk négyet a sorolt a korrupció körébe, 6 
százalékuk pedig m ind az ötöt.

1. táblázat
A korrupció fogalmának értelmezése a kérdezett tevékenységi területe szerint

Kérdés: Korrupciónak tartja-e Ön általában a borravalót, a paraszolvenciát, hálapénzt, az 
ügyintézőknek adott apró ajándékokat, a protekciót; ha valakinek az érdekében 
szólnak egy-két jó szót, azt, ha valaki saját családtagját segíti előnyhöz?

N=532

Korrupciónak
tekinti

Miniszté
riumok

Igazság
szolgáltatás

APEH Vám- és 
pénzügy- 

őrség

Rend
őrség

Önkor
mány
zatok

vezető beosztású dolgozói
a borravalót 5 14 4 21 13 15
a paraszolvenciát 24 30 14 32 38 34
a protekciót 52 59 32 43 58 40
az ajándékokat 55 82 30 53 67 55
a nepotizmust 65 68 52 68 58 62

A korrupció határait a igazságszolgáltatás és a rendőrség felsővezetői ítélték meg a 
legszigorúbban, a legelnézőbbnek pedig az APEH vezetői bizonyultak.

A vizsgált rétegen belül a korrupció fogalomkörének tágabb vagy szőkébb értel
mezése nem feltétlenül határozza meg a jelenséggel szemben a megkérdezett által 
elfogadhatónak tartott magatartási normát; nem elhanyagolható azok aránya, akik 
bár az egyes jelenségeket nem sorolták a korrupció fogalomkörébe, ám létezésüket 
elfogadhatatlannak tartják. A borravalót a megkérdezettek 41 százaléka, a para
szolvenciát 66 százalék, a protekciót ugyancsak 66 százalék, a családtagok előny
höz juttatását 76 százalék, az ügyintézőknek juttatott apróbb ajándékok gyakorlatát 
pedig 79 százalék tartja elfogadhatatlannak.
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2. táblázat
A borravaló, hálapénz, ajándékozás, protekció és nepotizmus elfogadhatóságáról 
alkotott vélemények a kérdezett tevékenységi területe szerint

Kérdés: Általában elfogadhatónak tartja Ön a borravalót, a paraszolvenciát, hálapénzt, az 
ügyintézőknek adott apró ajándékokat, a protekciót; ha valakinek az érdekében 
szólnak egy-két jó szót, azt, ha valaki saját családtagját segíti előnyhöz?

N=532

Korrupciónak
tekinti

Miniszté
riumok

Igazság
szolgáltatás

APEH Vám- és 
pénzügy- 

őrség

Rend
őrség

Önkor
mány
zatok

vezető beosztású dolgozói
a borravalót 64 56 55 57 51 58
a paraszolvenciát 32 40 34 38 27 38
a protekciót 36 22 34 36 30 40
az ajándékokat 25 4 16 32 15 24
a nepotizmust 27 16 18 25 27 24

A válaszokból úgy tűnik, hogy a minisztériumok, az önkormányzatok, valamint a 
Vám- és Pénzügyőrség vezető beosztású tisztviselőinek „megengedőbb” véleménye 
igen közel áll egymáshoz, és meglehetősen nagy távolság választja el az igazság
szolgáltatásban dolgozók lényegesen szigorúbb álláspontjától. A véleményeket 
egyébként az ügyintézőknek juttatott apró ajándékok elfogadhatóságával kapcsola
tos nézetek osztják meg leginkább, és sajátos módon inkább azoknak a területeknek 
a vezetői hajlanak az elfogadhatóság irányába, amely területeken vélhetően a legy- 
gyakrabban fordul elő ilyesmi.

Anélkül, hogy erre számszerűsíthető bizonyítékunk lenne, feltételezzük, hogy e 
jelenségek megítélésekor és elfogadhatóságának értékelésekor az esetek jelentős 
részében a szigorú köztisztviselő hivatalos véleménye és a hétköznapi magánember 
véleménye belső konfliktusából győztesen kikerülő „én-t” rögzíthetjük, és nem 
kétséges, hogy a válaszok mögött egyfajta „közhivatalnoki farizeusság” is meghú
zódik. Bizonyosak lehetünk ugyanis abban, hogy azoknak az embereknek jelentős 
része sem tudja teljesen kivonni magát a borravaló, hálapénz stb. gyakorlatából, aki 
elméletileg elfogadhatatlannak tartja ezek létezését. A kérdés megítélésében tetten 
érhető kognitív disszonanciáról tájékoztat az egyes jelenségek megítélése és az 
elfogadhatóságukról alkotott vélemény közötti eltérés.
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3. táblázat
A borravaló, hálapénz, ajándékozás, protekció és nepotizmus megítélésének 
és elfogadhatóságának összefüggése

Kérdés: Korrupciónak tartja-e Ön általában a borravalót, a paraszolvenciát, hálapénzt, az 
ügyintézőknek adott apró ajándékokat, a protekciót; ha valakinek az érdekében 
szólnak egy-két jó szót, azt, ha valaki saját családtagját segíti előnyhöz? És általá
ban elfogadhatónak tartja Ön a borravalót, a paraszolvenciát, hálapénzt, az ügyinté
zőknek adott apró ajándékokat, a protekciót; ha valakinek az érdekében szólnak 
egy-két jó szót, azt, ha valaki saját családtagját segíti előnyhöz?

N=532

Borravaló-
Korrupció

Hálapénz
korrupció

Ajándék
korrupció

Protekció- 
korrupció

Nepotizmus
korrupció

igen nem igen nem igen nem igen nem Igen nem
elfogadható 17 64 6 45 5 44 12 57 8 55
nem
elfogadható

83 35 94 55 95 56 88 43 92 45

összesen 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

A táblázat adatai szemléletesen mutatják a korrupció fogalmi meghatározásának és 
gyakorlati megítélésének nehézségeit, továbbá az inkonzisztenciáit -  ez különösen 
azokban az esetekben szembeötlő, amikor egy-egy jelenséget a megkérdezett kor
rupciónak minősít, ám ugyanakkor elfogadhatónak tart. A vizsgált összefüggésben 
vélhetően a bizonytalanság motiválta azokat a válaszokat is, amelyek egyrészt nem 
minősítettek korrupciónak egy-egy jelenséget, másrészt azonban elfogadhatat
lannak tartották ugyanezeket. A legtöbb bizonytalanság -  érthető módon -  a bor
ravaló mint jelenség megítélésével és elfogadhatóságával kapcsolatban mutatkozik, 
de nem  kis zavar fedezhető fel a protekció és a nepotizmus kérdésének megítélé
sében is.

A korrupció értelmezésének további pontosítása érdekében arról is megkérdeztük 
interjúalanyaink véleményét, hogy egy-egy esetet korrupciónak minősítése függ-e 
attól, hogy milyen nagyságrendű érték, összeg cserél gazdát az adott ügyletben. A 
megkérdezettek háromnegyede szerint nincs összefüggés az esetek minősítése és az 
ügyletben szereplő összeg nagysága között, m inden ötödik válaszolónk azonban 
úgy gondolja, hogy létezik ilyen összefüggés. Ennek megítélésében is az APEH 
vezető beosztású tisztségviselőinek véleménye tér el leginkább a többi megkérde
zettétől; az adóhatóság vezetőinek egyharmada szerint az, hogy egy ügyet korrupci
ónak tekinthetünk-e, függ az ügyben szereplő összeg nagyságától. Az átlagosnál 
többen látnak összefüggést az esetek minősítése és a szóban forgó összeg nagysága 
között az önkormányzatok vezetői közül is. Azok, akik látnak ilyen összefüggést, 
átlagosan 100 000 forint körüli összegben jelölték meg azt az értékhatárt, amely 
felett szerintük már korrupcióról beszélhetünk.
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A korrupció gyakorlata

A korrupcióval kapcsolatos kutatásokat nemcsak az nehezíti, hogy a fogalomnak 
nincs általános, nemzetközileg elfogadott definíciója, hanem az is, hogy koronként 
és kultúránként, sőt egy-egy országon belül is nagy különbségek mutatkoznak ab
ban, hogy ki mit ért e fogalmon, mely jelenségeket sorol a korrupció körébe.

Amint a korábbiakban m ár láttuk, a hazai társadalmi valóság, a kialakult szo
kásrendszer számottevő mértékben meghatározza a hazai korrupció sajátosságait, 
amelyekhez további adalékokkal szolgálnak az arra adott válaszok, hogy a hétköz
napi életben előforduló különböző jelenségeket korrupciónak tartanak-e a vizsgált 
m inta tagjai. A kérdésekre adott válaszok értelmezési keretét nagymértékben széle
síti, hogy ugyanezen jelenségek többségéről néhány hónappal korábban egy orszá
gos reprezentatív minta tagjainak véleményét is megkérdeztük. így egyrészt képet 
alkothatunk arról, hogy milyen mértékű konszenzus alakult ki napjainkra a társa
dalom szélesebb rétegeiben azzal kapcsolatban, hogy „hol kezdődik és hol végződik 
a korrupció”, másrészt annak megállapításához is adalékokkal szolgálhat az össze
hasonlítás, hogy vajon mely kérdések megítélésében tér el leginkább a társadalmi 
átlagtól a vezető beosztású köztisztviselők éthosza (4. táblázat).

A mintába került vezetők többsége a felsorolt esetek mindegyikét súlyosnak vagy 
nagyon súlyosnak minősítette, a közvélemény viszont ennél sokkal elnézőbb a kor
rupció egyes -  egyébként mindennapossá vált -  típusaival szemben. A társadalom 
nagyobb része gyakorlatilag nem tekinti korrupciónak a számlaadás elmulasztását, 
az egészségügyben általánossá vált hálapénzt, az ügyintézők megajándékozását és 
azt sem, ha valaki pénzért vásárol állást magának. A vezető köztisztviselők -  be
osztásuktól függetlenül -  minden közhivatalnokkal, ezzel szemben az állampolgá
rok inkább csak a magasabb társadalmi presztízzsel járó köztisztviselői állások 
betöltőivel, és a fontos döntésekre befolyással bírókkal szemben fogalmazzák meg 
általános követelményként, hogy távol tartsák magukat mindenféle korrupció- 
gyanús ügylettől. Elgondolkodtató, hogy a közvélemény nem elhanyagolható része 
a korrupció olyan válfajaival szemben is fölöttébb elnéző, amelyek pedig nem so
rolhatók a hétköznapi „rásegítő olajozás” körébe. A lakosság több mint fele nem 
tartja igazán súlyos problémának banktisztviselők, köztisztviselők, rendőrök és 
újságírók megvesztegetését, és az emberek mindössze egyharmada utasította el 
következetesen és egyértelműen a korrupciónak mindazon formáit, amikor közin
tézményekben dolgozók pénzért juttatják előnyösebb pozícióba klienseiket.
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4. táblázat
Egyes korrupciós esetek súlyosságának megítélése a közintézmények vezetői 
és a teljes felnőtt lakosság körében
Kérdés: Arra kérem, hogy a kártyákon felsorolt esetek közül válogassa ki azokat, amelyeket Ön 

korrupciónak tart! Majd azokról az eseményekről, amelyeket Ön korrupciónak tart, kérem, 
mondja meg, hogy melyiket mennyire tartja súlyos esetnek! 5-öst adjon, ha az adott ese
ményt nagyon súlyos esetnek tekinti, és 1-est, ha egyáltalán nem tartja súlyosnak!

N=532

Közigazgatás
vezető

tisztségviselői
N=537

Felnőtt
lakosság
N=1000

Vélemé
nyek

távolsága

egy vállalkozó pénzt ad az állami alkalmazottnak, aki hozzá
segíti egv nagyobb állami megrendelés elnyeréséhez

4.72 3.73 0.99

egy magánszemély pénzt ad annak a banktisztviselőnek, aki 
hozzásegíti egy jelentősebb kölcsönhöz

4.64 3.61 1.03

egv magánszemélyt pénzt fizet egv jobb állás megszerzéséért 3.71 2.72 0.99
egy vállalakozó olcsóbban végez el egy munkát, 
ha nem kell erről számlát adnia

3.79 2.74 1.05

a rendőr kisebb összegű bírságot szab ki, ha nem kémek erről 
elismervényt

4.50 3.73 0.77

a privatizációt intéző hivatalnokok pénzt 
fogadnak el a pályázóktól

4.80 4.24 0.56

egy újságíró pénzt kap, vagy más előnyhöz juttatják azért, 
hogy bizonyos információkat ne hozzon 
nyilvánosságra

4.03 3.49 0.54

politikusok előnyhöz segítik azokat, akik nekik 
pénzt fizetnek ezért

4.69 4.30 0.39

politikusok előnyökhöz juttatják azokat, 
akik pártjukat pénzzel támogatják

4.40

az orvos pénzt fogad el azért, hogy valakit leszázalékoljon 4.24 3.72 0.52
egészségügyi dolgozók pénzt fogadnak el azért, hogy egy 
beteg színvonalasabb ellátásában részesüljön

3.41 3.08 0.33

egy egyetemi tanár pénzt fogad el sikeres vizsgáért 4.46 3.88 0.58
bírók valamilyen ellenszolgáltatásért kedvezőbb ítéletet 
hozzanak

4.89 4.45 0.44

közhivatalnokok valamilyen ellenszolgál
tatást fogadnak el különböző engedélyek kiadásáért

4.72 2.40 2.32

közhivatalnokok ajándékot fogadnak el ügyek 
elintézéséért

4.05 1.90 2.15

alapítványi kuratóriumi tagok valamilyen előnyért cserébe 
valakit alapítványi támo-gatáshoz segítenek

4.10

közhivatalnokok saját családtagjukat 
előnyhöz juttatják másokkal szemben

4.19 - -

a közbeszerzési pályázat meghirdetői 
pénzt fogadnak el a pályázóktól

4 80 - -

tudós pénzt fogad el azért, hogy a megrendelt kutatás 
eredményei a megrendelő számára kedvezőek legyenek

4.16 -

egy cég alkalmazottja valamilyen ellenszolgáltatásért cserébe 
saját cégéről titkos információkhoz juttatja a konkurens céget

4.57 - -

" Ezt és a következő kérdéseket az országos reprezentatív minta tagjainak nem tettük fel.



Szociológiai Szemle 1998/4. 61

A válaszok alakulásából arra következtethetünk, hogy a közintézmények vezető 
beosztású tisztségviselői éppen a közhivatalokban dolgozók megvesztegethetőségé
ről vélekednek legszigorúbban, a korrupció legsúlyosabb eseteinek -  egységesen -  a 
felelős beosztásban dolgozó közhivatalnokok megvesztegetését minősítik. A szigorú 
megítélésben, az erkölcsi normákon kívül, vélhetően a megkérdezett vezetőket érő 
hátrányos következmények is szerepet játszanak, hiszen a megvesztegethető közhi
vatalnok nemcsak és talán nem is elsősorban önmaga, hanem az általa képviselt 
intézmény presztízsét rombolja. M indennapi tapasztalataink ugyanis arra m utat
nak, hogy a közvélemény a korrupt közhivatalnokot a legtöbb esetben azonosítja az 
általa képviselt intézménnyel, és esetleges negatív tapasztalatait sokkal inkább 
hajlamos strukturális problémaként, és működési jellegzetességként, mintsem egy- 
egy alkalmazott „magánakciójaként” kezelni.

A közigazgatási, igazságszolgáltatási és önkormányzati szférában dolgozó ve
zetők és a közvélemény ítéletének távolsága ugyancsak nem tanulságok nélküli. A 
legnagyobb távolság éppen a közhivatalnokok megvesztegetésének megítélésével 
kapcsolatban mutatható ki; a közvélemény meglehetősen elnéző ebben a kérdésben, 
ezzel szemben az érintett vezetők -  értelemszerűen -  igen szigorúan ítélik meg az 
ilyesmit; és ezen a ponton valóságos szakadék tátong a közvélemény és a utóbbi 
réteg ítélélete között.

A közvélemény általában nem annyira szigorú a közhivatalnokokkal szemben, 
mint az érintett intézmények vezetői, abban viszont egyetértés van a megkérdezett 
vezetők és a közvélemény egésze között, hogy a korrupció legsúlyosabb esete az, 
amikor az igazságszolgáltatás kerekeit is lefékezi vagy letéríti a jog útjáról a kor
rupció; amikor egy bírót meg lehet vásárolni.

A közvélemény -  saját normarendszerének keretein belül -  szigorúbban ítéli 
meg a korrupt politikust, mint a korrupt köztisztviselőt.

Annak hátterében, hogy hogy a közvélemény sokkal szigorúbban vélekedik 
azokról a korrupt közhivatalnokokról, akik privatizációs ügyeket intéznek, elsősor
ban az állhat, hogy az emberek a privatizációt gyakorlatilag az első perctől össze
kapcsolták a korrupcióval, és ezt mindennél kézzelfoghatóbbá tette számukra az 
ÁPV Rt. sikerdíj-botránya, amelyben végre kézzelfoghatónak és bizonyítottnak 
látták azt, amiről korábban hallottak, és amit esetleg saját környezetükben tapasz
taltak. Arra, hogy a privatizációban érvényesülő korrupciót más, a közszférában 
zajló hasonló eseménynél sokkal szigorúbban ítéli meg a közvélemény, magyará
zatul szolgálhat az elmúlt évek privatizációs krónikája. Amint erről korábban vég
zett kutatások9 beszámolnak, az emberek gondolkodásában a privatizáció és a kor
rupció rokonértelmű fogalmakká váltak; a lakosság kétharmada úgy gondolja, hogy 
a privatizáció a korrupció melegágya, és minden második felnőtt állampolgár arról 
is meg van győződve, hogy a privatizáció nemhogy segítene, inkább ront a magyar 
gazdaság helyzetén. Az 1996-ban kirobbant sikerdíj-botrányban minden szükséges 
tényező -  privatizáció, tetemes összeg, politikai pártok érintettsége -  együtt volt 
ahhoz, hogy megfelelő „koncként” szerepeljen, levezesse azoknak az indulatoknak 
a jelentős részét, amelyek a növekvő korrupció és a következmények elmaradása 
miatt az emberekben felgyülemlettek, emellett az ügy lezárásának elhúzódása elte
relte a figyelmet más, hasonló eseményekről. A sikerdíj-ügy jelentőségét nem rend
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kívüli mivoltában, hanem  nyilvánosságra kerülésében kereshetjük, amit mi sem 
bizonyít jobban, m int az, hogy kirobbanásának napjaiban -  felelős vezetők szájából 
-  többször is elhangzott, hogy az ÁPV Rt.-ben ennél sokkal magasabb összegű 
sikerdíjat is kifizettek már, és erre a mondatra soha senki nem tért vissza.

A fent bemutatott véleményalakulási tendenciákból levonható az az általános 
következtetés, hogy a közigazgatás, igazságszolgáltatás és az önkormányzatok 
vezető beosztású tisztségviselői általában lényegesen szigorúbban ítélkeznek az 
egyes korrupciós esetekről, mint a közvélemény, a vezetők körében sokkal tágabb e 
fogalom definíciója, m int a közvélemény egészében. A véleménykülönbségek alap
já n  kirajzolódó tendenciák arra utalnak, hogy a vezetők definíciója alapvetően a jog 
által kijelölt korlátok között mozgó, normatív értelmezés, ezzel szemben a társada
lom  egésze inkább graduális kategóriaként kezeli a korrupciót, és annál valószí
nűbb, hogy ide sorol egy-egy eseményt, m inél szélesebb kört érint, vagy minél na
gyobb botrány keletkezik belőle.

Interjúalanyainktól mind a vezetők körében, mind pedig az országos reprezenta
tív  mintán végzett adatfelvétel során megkérdeztük, hogy véleményük szerint m i
lyen gyakran fordulnak elő, mennyire váltak a hétköznapi élet integráns részévé az 
általunk említett korrupciós esetek (5. táblázat).

A táblázat adatait áttekintve gyakorlatilag arra a megállapításra juthatunk, hogy 
a vélemények ebben a kérdésben „megfordultak” : a magával a jelenséggel lényege
sen elnézőbb a közvélemény, mint a megkérdezett vezetők, a „mindennapok embe
rei” sokkal inkább a mindennapok gyakorlatának látják a korrupciót, m int a 
közhivata-lok vezetői.

Abban egyetértés van a két minta tagjai között, hogy a számlaadás elmulasztása 
és a hálapénz a hétköznapok általános gyakorlatává vált a hazai közéletben, arról 
viszont igencsak eltér a két minta tagjainak véleménye, hogy milyen gyakran vesz
tegetnek meg közhivatalnokokat, közalkalmazottakat, igazságszolgáltatásban dol
gozókat és közintézmények vezetőit; a felnőtt lakosság többsége inkább általános, 
semmint rendkívüli eseményként tartja számon állami intézmények, bankok felelős 
beosztásban dolgozó tisztségviselői és a közhivatalokban dolgozó ügyintézők meg
vesztegetését, a megkérdezett vezetők viszont csak a privát szférában zajló korrup
ciót tartják gyakorinak, a közintézmények gyakorlatát szerintük kevéssé vagy 
egyáltalán nem jellem zi a korrupció. A két m inta tagjai egyetértenek abban, hogy a 
korrupció legkevésbé a (felső)oktatást és a bírói (igazságszolgáltatási) gyakorlatot 
jellemzi.
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5. táblázat
A korrupció egyes eseteinek előfordulási gyakorisága a közintézmények vezetői 
és a lakosság egésze szerint

Kérdés: Az alábbi kártyákon különböző eseteket soroltunk fel. Arra kérem, egyenként jelölje 
meg, Ön szerint az ilyesmi nálunk, Magyarországon 5 -  nagyon gyakran, 4 -  gyak
ran, 3 -  ritkán, 2 -  nagyon ritkán, 1 -  sohasem fordul elő?

Közigazgatás vezető 
tisztségviselői 

N=537

Felnőtt
lakosság
N=1000

Vélemények
távolsága

Egy vállalkozó pénzt ad az állami alkalmazottnak, 
aki hozzásegíti egy nagyobb állami megrendelés 
elnyeréséhez

3.6 3.9 0.3

egy magánszemély pénzt ad annak a banktiszt
viselőnek, aki hozzásegíti egy jelentősebb kölcsönhöz

3.3 3.6 0.3

egy magánszemély pénzt fizet egy jobb állás 
megszerzéséért

2.4 3.2 0.8

egy vállalkozó olcsóbban végez el egy munkát, 
ha nem kell erről számlát adnia

4.8 4.4 0.4

a rendőr kisebb összegű bírságot szab ki, 
ha nem kémek erről elismervényt

3.2 3.4 0.2

a privatizációt intéző hivatalnokok pénzt 
fogadnak el a pályázóktól

3.1 3.8 0.7

a közbeszerzési pályázat meghirdetői pénzt 
fogadnak el a pályázóktól

2.6

egy újságíró pénzt kap, vagy más előnyhöz 
juttatják azért, hogy bizonyos információkat 
ne hozzon nyilvánosságra

2.6 3.1 0.5

politikusok előnyhöz segítik azokat, 
akik nekik pénzt fizetnek ezért

2.7 3.6 0.9

az orvos pénzt fogad el azért, hogy valakit 
leszázalékoljon

3.1 3.8 0.7

egészségügyi dolgozók pénzt fogadnak el azért, hogy 
egy beteg színvonalasabb ellátásában részesüljön

4.0 4.1 0.1

egy egyetemi tanár pénzt fogad el a sikeres vizsgáért 2.0 2.6 0.6
bírók valamilyen ellenszolgáltatásért kedvezőbb 
ítéletet hozzanak

1.6 2.6 1.0

közhivatalnokok valamilyen ellenszolgáltatást 
fogadnak el különböző engedélyek kiadásáért

2.8 3.5 0.7

közhivatalnokok ajándékot fogadnak el ügyek 
elintézéséért

3.0 3.7 0.7

alapítványi kuratóriumi tagok valamilyen előnyért 
cserébe valakit alapítványi támogatáshoz segítenek

2.7 - -

közhívatalnokok saját családtagjukat előnyhöz 
juttatják másokkal szemben

2.7 -

politikusok előnyökhöz juttatják azokat, akik pártju
kat pénzzel támogatják

3.4 -

tudós pénzt fogad el azért, hogy a megrendelt 
kutatás eredményei a megrendelőszámára 
kedvezőek legyenek

1.9

egy cég alkalmazottja valamilyen ellenszolgál
tatásért cserébe, saját cégéről titkos információkhoz 
juttatja a konkurens céget

2.5

Ezt és a következő kérdéseket az országos reprezentatív minta tagjainak nem tettük fel.
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A  konkrét vesztegetési ügyek előfordulási gyakoriságának összehasonlítása 
alapján kibontakozó kép egyértelműen arról tájékoztat, hogy a közvélemény egé
szében az a meggyőződés él, hogy a hazai közélet csaknem minden területén meg
lehetősen gyakoriak a korrupciós ügyek, és gyakorlatilag a közélet egészét áthatja a 
korrupció, ezzel szemben a vezető beosztásban dolgozók ennél lényegesen kedve
zőbb képet formálnak -  vagy legalábbis kedvezőbb benyomásokról számoltak be -  a 
jelenség magyarországi elterjedtségét illetően.

A z eredmények értelmezési keretét tovább bővítheti, ha a megkérdezett vezetők 
korrupcióval kapcsolatos nézeteit azzal is összevetjük, hogy miként gondolkodik 
ugyanezekről a kérdésekről általában az értelmiség; az a réteg, amelyhez a vizsgá
lat szereplői is tartoznak. Ezt az összehasonlítást indokolja egyrészt az, hogy a 
vizsgálatba bevont vezetők társadalmi helyzetüket tekintve az értelmiséghez tartoz
nak, másrészt az-is, hogy a regresszió-analízis tanúsága szerint a felnőtt lakosság 
körében a korrupcióval kapcsolatos vélemények eltérései mögött alapvetően az 
iskolai végzettség különbözőségei húzódnak meg; a magasabban iskolázott rétegek 
tagjai rendre szigorúbban ítélik meg az egyes eseteket, ám az esetek többségében -  
hasonlóan a vezetői m intához -  kevésbé elteijedtnek látják az egyes jelenségeket, 
m in t a felnőtt lakosság egésze. Első megközelítésben tehát úgy tűnik, a közintéz
mények vezetőinek és a társadalom egészének eltérő véleményalkotása nemcsak az 
vizsgált vezetői réteget, hanem  az értelmiség egészét is jellemzi. A következő két 
táblázat arra ad lehetőséget, hogy összevessük a vezetők, az értelmiség és a felnőtt 
lakosság egészének véleményét az egyes korrupciós esetek súlyosságáról és elter
jedtségéről (6. és 7. táblázat).

A  két táblázat alapján úgy tűnik, hogy az értelmiség véleménye mind a korrup
ciós esetek megítélését, m ind pedig elteijedtségét tekintve köztes helyet foglal el a 
vizsgált vezető rétegnek és a társadalom egészének véleménye között, de az esetek 
nagyobb részében közelebb áll a lakosság ítéletalkotásához. Ez tovább erősíti azt a 
következtetésünket, hogy a  vizsgált réteg nézőpontja olyan speciális megvilágításba 
helyezi a korrupciót m in t társadalmi jelenséget, ami jelentősen különbözik a társa
dalom  egészének és saját rétegének véleményétől is.

A  három különböző m intán -  vezetők, értelmiség, felnőtt lakosság -  végzett 
elemzésből adódó következtetés: a korrupció megítélésében általános önigazolási 
és távolítást törekvés fejeződik ki. Az, hogy a közvélemény ma már nyilvánvalóan 
különbséget tesz kis és nagy korrupció között, és a kis korrupció -  nem korrupció 
álláspontjára helyezkedik, azt jelzi, hogy az emberek mihelyt belekeverednek egy- 
egy ilyen hétköznapi gyakorlattá vált ügybe, azonnal is fel is oldozzák magukat 
ennek esetleges lelkiismereti terhei alól. Ugyanakkor nyilvánvalóan észlelhető 
egyfajta hárítási mechanizmus érvényesülése is; mindenki a másikra mutogat, ha a 
korrupcióról van szó. A  közvélemény „felfelé” mutogat, a közhatalmi intézmé
nyekben és a politikai és gazdasági elitben keresi a korrupció gyökereit és meleg
ágyát, a vezetők pedig „lefelé” mutogatva a társadalomban vélik felfedezni ugyane
zeket.
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6. táblázat
Egyes korrupciós esetek súlyosságának megítélése a közintézmények vezetői, 
az értelmiség és a teljes felnőtt lakosság körében

Kérdés'. Arra kérem, hogy a kártyákon felsorolt esetek közül válogassa ki azokat, amelyeket 
Ön korrupciónak tart! Az eseményekről, amelyeket Ön korrupciónak tart, kérem 
mondja meg, hogy melyiket mennyire tartja súlyos esetnek! 5-öst adjon, ha az adott 
eseményt nagyon súlyos esetnek tekinti, és 1-est ha egyáltalán nem tartja súlyosnak!

Közigazgatás
vezető

tisztségviselői
N=537

Értel
miség
N=128

Felnőtt
lakosság
N=980

egy vállalkozó pénzt ad az állami alkalmazottnak, 
aki hozzásegíti egy nagyobb állami megrendelés 
elnyeréséhez

4.7 3.7 3.7

egy magánszemély pénzt ad annak a bank
tisztviselőnek, aki hozzásegíti egy jelentősebb 
kölcsönhöz

4.6 3.7 3.6

egy magánszemély pénzt fizet egy jobb állás 
megszerzéséért

3.7 2.7 2.7

egy vállalkozó olcsóbban végez el egy munkát, 
ha nem kell erről számlát adnia

3.8 2.5 2.7

a rendőr kisebb összegű bírságot szab ki, 
ha nem kémek erről elismervényt

4.5 3.7 3.7

a privatizációt intéző hivatalnokok pénzt 
fogadnak el a pályázóktól

4.8 4.3 4.2

egy újságíró pénzt kap, vagy más előnyhöz 
juttatják azért, hogy bizonyos információkat 
ne hozzon nyilvánosságra

4.0 3.6 3.5

politikusok előnyhöz segítik azokat, akik nekik 
pénzt fizetnek ezért

4.7 4.4 4.3

az orvos pénzt fogad el azért, hogy valakit 
leszázalékoljon

4.2 3.7 3.7

egészségügyi dolgozók pénzt fogadnak el
azért, hogy egy beteg színvonalasabb ellátásában
részesüljön

3.4 3.0 3.1

egy egyetemi tanár pénzt fogad el a sikeres 
vizsgáért

4.5 4.0 3.9

bírók valamilyen ellenszolgáltatásért kedvezőbb 
ítéletet hozzanak

4.9 4.6 4.5

közhivatalnokok valamilyen ellenszolgáltatást 
fogadnak el különböző engedélyek kiadásáért

4.7 3.8 2.4

közhivatalnokok ajándékot fogadnak el ügyek 
elintézéséért

4.1 2.8 1.9
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7. táblázat
A korrupció egyes eseteinek előfordulási gyakorisága a közintézmények vezetői 
és a lakosság egésze szerint

Kérdés'. Az alábbi kártyákon különböző eseteket soroltunk fel. Arra kérem, egyenként jelölje 
meg, Ön szerint az ilyesmi nálunk, Magyarországon 5 -  nagyon gyakran, 4 -  gyak
ran, 3 -  ritkán, 2 -  nagyon ritkán, 1 -  sohasem fordul elő?

Közigazgatás
vezető

tisztségviselői
N=537

Értel
miség
N=128

Felnőtt
lakosság
N=980

egy vállalkozó pénzt ad az állami alkalmazottnak, 
aki hozzásegíti egy nagyobb állami megrendelés 
elnyeréséhez

3.6 3.9 3.9

egy magánszemély pénzt ad annak a banktisztviselő
nek, aki hozzásegíti egy jelentősebb kölcsönhöz

3.3 3.6 3.6

egy magánszemély pénzt fizet egy jobb állás 
megszerzéséért

2.4 3.0 3.2

egy vállalkozó olcsóbban végez el egy munkát, 
ha nem kell erről számlát adnia

4.8 4.5 4.4

a rendőr kisebb összegű bírságot szab ki, 
ha nem kémek erről elismervényt

3.2 3.3 3.4

a privatizációt intéző hivatalnokok pénzt 
fogadnak el a pályázóktól

3.1 3.6 3.8

egy újságíró pénzt kap, vagy más előnyhöz 
juttatják azért, hogy bizonyos információkat 
ne hozzon nyilvánosságra

2.6 2.8 3.1

politikusok előnyhöz segítik azokat, akik nekik pénzt 
fizetnek ezért

2.7 3.4 3.6

az orvos pénzt fogad el azért, hogy valakit leszázalé
koljon

3.1 3.6 3.8

egészségügyi dolgozók pénzt fogadnak el azért, hogy 
egy beteg színvonalasabb ellátásában részesüljön

4.0 4.0 4.1

egy egyetemi tanár pénzt fogad el a sikeres vizsgáért 2.0 2.3 2.6

bírók valamilyen ellenszolgáltatásért kedvezőbb 
ítéletet hozzanak

1.6 2.0 2.6

közhivatalnokok valamilyen ellenszolgáltatást 
fogadnak el különböző engedélyek kiadásáért

2.8 3.4 3.5

közhivatalnokok ajándékot fogadnak el ügyek 
elintézéséért

3.0 3.6 3.7
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Pászka Imre

SOCIOLOGIA MIUTÁNS

A magyar szociológia a Dimitrie Gusti nevével jelzett bukaresti monografikus szo
ciológiai iskola tevékenységéről többek között Venczel József (1931; 1936), Lukő 
Gábor (1935), Bányai Imre (1937), Balogh Edgár (1941), Márkus András (1942), 
Gáli Ernő (1957), Balázs Sándor (1976) tanulmányai révén szerzett tudomást, illetve 
részletesebb betekintést.1 A jórészt erdélyi szerzők saját koruk jelenidejének eszmei 
kontextusában ismertették és értelmezték Gusti monografikus szociológiájának 
rendszerét. Balázs az első, aki magyar nyelven válogatást is közread Gusti szocioló
giai tanulmányaiból (1976). Marxista alapon Gáli és Balázs végezte el Gusti m un
kásságának részletesebb kritikai elemzését, Gáli úgy is, mint Gusti kortársa.2 Ugyan
akkor tudott, hogy Venczel volt Gusti legkorábbi és legkövetkezetesebb erdélyi kö
vetője, aki a monografikus szociológiai iskola folyóiratában többek között román 
nyelven is tanulmányt jelentetett meg „A nemzet önmegismerésétől a nemzettudo
mányig” címmel (Venczel 1936). Az Erdélyi Fiatalok munkatársai (a bálványosvár
aljai tájkutatás) és a magyarországi egyetemi ifjúság lelkesedett a falukutatásért 
vagy másképpen mondva a „népiségkutatásérf’, amivel Gusti és tanítványai „sajátos 
nemzettudományt teremtettek” (Márkus 1942). Gunda Béla „Pro Christi” falumun
kájáról írva megváltja, hogy munkamódszerében és elvi felfogásában „Gusti román 
szociológusnak és iskolájának elméleti és gyakorlati munkássága, eredménye szol
gált irányítóként” (Gunda 1935: 97). Földrésznyit ugorva Gusti kortárs méltatói közt 
találjuk Franklin D. Roosevelt elnököt is, aki a Gusti által szorgalmazott, majd be
vezetett Társadalom szolgálat törvényben és a monografikus szociológiai mozga
lomban a „társadalmi demokrácia valódi feltételeinek megteremtését látta” és az 
egész vállalkozást a Tennessey Valley-ben létrehozott társadalmi szolgálattal tartotta 
egyenértékűnek (Gusti I: 1968: 509).

Ez a tudományos vállalkozás, amelyet, mint láttuk, többen is nagyra értékeltek és 
utánoztak, logikailag eleve implikálta-e, magában hordozta-e a nemzettudománynak 
nevezett fikciót? A kérdés ilyetén megfogalmazását az indokolja, hogy a Gusti m un
kásságával foglalkozó szakirodalom a monografikus szociológiának ezt az aspektu
sát alig érinti. Ugyancsak alig találunk utalást Gusti társadalmi változás, társadalom- 
fejlődés elméletére, aminek oka részben érthető is.3 A továbbiakban vázlatosan vizs
gálom a monografikus szociológia megalapozásának motiváció-cél együttesét, a 
társadalom és a szubjektum episztémé viszonyát kontextuális összefüggéseiben, 
majd ezt követően Gusti szociológiai rendszerét a „nemzet” definíciójából kibontva 
ismertetem és elemzem.
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Motiváció-cél együttes: paradigmaváltás?

Gusti az „új tudomány”, a nemzettudomány iránti igényről 1935 januárjában a pári
zsi jogi karon (Sorbonne) „Monografikus tevékenység Romániában” címmel tartott 
előadásában számol be. A szociológia nemzettársadalomba ágyazottságának szüksé
gességét Gusti előadásában „alapvető változásokkal” indokolja. A  változásokra vá
laszt kereső motiváció-cél együttes a monografikus szociológia „születésének” kö
rülményeire is fényt derít: gyakorlati (reform-politikai), morális, pedagógiai és tu
dományos (elméleti-metodológiai). Motivációkról és célokról van szó.

1. Gusti szerint 1925-tel, amikor kezdetét vette a monografikus kutatás, egy
szersmind a román szociológia „nemzeti szakaszába” lépett. A monografikus iskola 
(az iskola fogalmát itt szociológiai értelemben használom)4 létrejöttét megelőzően a 
rom án szociológia „spekulatív” volt, az általános szociológia módszertani kérdései
vel foglalkozott. Anyagát a történelemből és az etnográfiából merítette, és külföldi, 
főleg a francia és a ném et tudományosság szempontrendszere szerint vizsgálta. 
„Ilyen körülmények között érthetően nem lehetett szó román szociológiáról és még 
kevésbé román szociológiai iskoláról” (Gusti I: 1968: 467). Kontextuálisan ezt azzal 
indokolja, hogy a régi Romániában a társadalmi problémák kevésbé voltak össze
tettek, és a szociológiának azért sem lehetett lokális küldetése, mert nem léteztek 
akut társadalmi feszültségeket gerjesztő erők. Márpedig voltak, és mindenekelőtt 
ilyen volt az agrárkérdés, amely sorozatos parasztlázadásokat idézett elő, ezek tető
pontja 1907-ben volt. Gusti saját bevallása szerint is ez volt az egyik fő motivációja 
annak, hogy a németországi stúdiumok után hazatérve, a falu felé fordult. Ennek a 
szociálpolitikai orientációnak az első világháborút megelőzően m ár voltak elméleti 
fejleményei. Gondolunk itt a szociáldemokrata Dobrogeanu Gherea társadalomdiag
nózisára, az „új jobbágyság”, kontinentális kitekintésben pedig a fejlettség és elma
radottság közötti korrelációt kimutató „dependencia” elméleteire. A baloldal és az 
orosz narodnyikok inspirálták Stere harmadikutas agrárkapitalizmus-elméletét is. De 
az előzményekhez tartozik a Gustihoz mindvégig oly közel álló értékkonzervatív 
kapitalizmus-(civilizáció-) kritika is, amelyet Maiorscu (esztéta) és a Junimea köre 
képviselt, és amely -  Rádulescu-Motru (szociálpszichológus) és Madgearu (gazda
ságszociológus) vonalán, akikhez Gusti is kapcsolódik -  mind a mai napig talán az 
egyetlen „európaibb” pillanata a modernizációról elmélkedő román társadalomgon
dolkodásnak. Azt mondhatjuk tehát, hogy az agrárkérdés szociálpolitikai és elméleti 
vitája szinte semmit nem  veszített aktualitásából, sőt Gusti monografikus elkötele
zettsége éppen erre az első világháború után is továbbgyűrűző problémára keresi a 
reformpolitikai alternatívát.

Az új társadalmi jelenségek és kérdések középpontjában, amelyekre előadásában 
hivatkozik, az általános választójog bevezetése és a földreform áll. A két reform 
eredményeképpen „Románia sorsa végérvényesen a lakosság túlnyomó többségét 
alkoó parasztság kezébe került,. így természetes, hogy az új Romániában a paraszt a 
legjelentősebb problémává vált” (Gusti I: 1968: 468). A kijelentés mögött Gusti a 
parasztpárti politikus áll, vagyis a monografikus szociológia létrejöttének motiváci
ója szorosan kapcsolódik a politikaihoz, pontosabban egy, a nyugati modelltől eltérő
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demokratikus nemzeti-parasztállam (statul Járánesc) kiépítése a cél, ez adja az álta
lában vett tudományos vállalkozás tartalmát. Ismeretelméletileg viszont -  Gusti de
finíciója szerint ha a szociológia a konkrét és aktuális társadalmi valóság tudomá
nya kíván lenni, akkor nyilvánvaló, hogy nem mellőzheti, legalábbis „tartalmában” 
azokat a nemzeti-társadalmi kérdéseket, amelyeknek a közegében mint tudományág 
kialakult és fejlődik, különben nem  válhat a kortárs tudomány és kulturális élet in 
tegráns részévé. Az, hogy a szociológia kutatási tárgyát Gusti lényegében a rurális- 
etnikai létbe projektálta, egyrészt abból fakad, hogy a jelen valóságába ágyazta, és a 
harmadikutas elméleti tradíciókhoz híven a parasztságban látja az egyetlen pozitív, 
nemzetmegtartó társadalom-tömböt, másrészt abból is, ahogyan az elmélet és az 
empíria viszonyát értelmezi. A társadalmi valóság megismerése, nem az elméleti 
előfeltevésekből indul ki, hanem az empíriából. Ez a fordított korreláció fölöttébb 
dinamikus töltetűvé válhat, ha a tudomány mint a társadalom vitális ereje, „saját 
állandó problémáin kívül”, meg akarja válaszolni a konkrét társadalom által felvetett 
összes pillanatnyi problémát. A kutató szubjektív világakarásától túlterhelt tudo
mány, vagyis a réteg- és etnocentrikus szociológia, láthatóan a társadalmi aktualitás 
okozta feszültségek oltárán képes feloldódni az eszménybe és önmagát is felszámol
ni. Ugyanis „Romániában a háború után a szociológiának, egész létének veszélyez
tetésével, érdeklődését a társadalom nemzeti valósága irányába kellett fordítania és 
románná kellett válnia, legalábbis tartalmában” (Gusti I: 1968: 468). A szociológiai 
megismerésnek ez a partikularizáltsága és leszűkítése a falura/nemzetre, az 
etnorurális struktúrákra az „alkalmazott” szociológia kidolgozásának szándékával 
történik. „Az empíriának és teóriának ez a boldogtalan viszonya” (Némedi 1985) a 
román tudáselit habitua 1 izációjáva 1 áll összefüggésben.

Gusti a román értelmiség azon csoportjához tartozott, amelynek élményvilága a 
rurális világhoz tapadt, a külföldi tanulmányok és a rurális világgal való szezonális 
kontaktusok még inkább elmélyítették bennük az anonim világ iránti nosztalgiákat. 
Ugyanakkor eszmeileg a hivatáselit értékkonzervatív alapokon állott. A 
közvéleményformáló tudáselit szinte egésze számára ellenszenves volt a liberaliz
mus, a baloldaliság. Nem véletlen, hogy a társadalomtudományokban koncentrált, 
parasztra orientált tematizálás tapasztalható. Valamennyiük, így Gusti számára is az 
állam és a nemzet pillére: a parasztság. A hagyomány és az innováció szintézisét a 
tudáselit vezette parasztság valósítja meg. Tehát ezt a réteget kell helyzetbe hozni. 
Ennek eszköze: a parasztállam. A nemzettudomány modernizációs vállalkozás volt, 
azonban nem a nyugati, hanem egy sajátos, a nemzeti individualitást megjelenítő, a 
történelmi-kulturális örökséget jobban szem előtt tartó modell kikínlódása révén. A 
nemzettudomány tehát -  Gusti elgondolásában -  a szociális és kulturális felemelke
dés eszköze akart lenni, eszménye a személyiség-központú német kultúmemzet volt.

2. Következésképpen: Gusti szubjektív elkötelezettsége morálisan és etikailag te
lített. Ez pedig nemcsak személyes szocializációs élményvilágából érthető meg, 
kapcsolódik annak a csoportnak az élményvilágához, amelynek elgondolásában a 
történeti-nemzeti társadalmak reformálásfolyamatait az elit feladatának tekintette 
és küldetésként fogta fel. A morális motiváció Gusti esetében felettébb hangsúlyos. 
S ez mindenekelőtt az ifjúkori németországi tapasztalatai nyomán benne kialakult 
eszményekben nyilvánult meg: egyfelől Goethe és a német tudományosság ide
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alizálása (bárhol volt, akár az íróasztalnál, akár terepen, mindig úgy érezte, hogy 
Goethe ott áll mellette, figyeli gondolatait, tetteit). Másfelől mindezt erősítette az 
elitista történeti társadalomfelfogás, amelynek gyökerei a modem román értelmiség 
kezdetéig nyúlnak vissza, ahhoz a mélyen beivódott küldetéstudathoz, amelynek 
tipikus konkretizációi az egyszemélyes vagy kiscsoportos vállalkozások, amikor is 
ezek programadó és reformintézményi funkciót látnak el. A militáns társadalmi sze
repvállalás (innen a sociologia militáns elnevezés) minden egyes esetben, függetle
nül attól, hogy milyen formai kivitelben, a nemzeti nagyság és felemelkedés meg
valósulását tűzte célul. Gusti a kor (századelő) tudományosságának (német) csúcs
technológiai tudásával és mélyen átitatott hivatás- és küldetéstudattal látott hozzá a 
szociológia nemzetszolgálati teendőinek megalapozásához. Ha a szociológia, mint 
láttuk, a  társadalmi valóság tudománya kívánt leírni, akkor számolnia kellett azzal a 
konkrét társadalmi valósággal, amelyben a modernizációs törekvések strukturális 
heterogenitást idéztek elő, mintegy állandósították az átmeneti állapotokat a domi
nánsan agrár- és rurális világban (a lakosság 80%-a), a premodem, involúciós- 
pasztoralizációs létmódokat, miközben zárványként, szigeteket alkotva, a vidékkel 
alig-alig kommunikálva ott volt az instrumentális racionalizmus balkáni vadhajtása. 
Gustinak a társadalmi valóságot feltáró, megismerő és ebből kiinduló reformprog
ram ja kezdettől fogva harmadikutas indíttatású: a falu, a paraszt szociokulturális 
struktúrája a nemzetépítés archetípusa, és mint ilyen kiindulópont. Ez az a pont, ahol 
a régió hasonló törekvései és Gusti szemléletmódja között kapcsolat teremtődik. 
Egyfelől ott van a való világ, ez esetben a társadalom román valósága, másfelől pe
dig az eszmény, amilyennek lennie kellene a nemzettársadalomnak. S ennek az esz
ményi, morális töltetű motiváció-célorientációnak, amely axiológiailag is leterhelt, 
elm életi és módszertani alapvetése Gustinál, a társadalmi változás és reform tudo
m ányos programja, amely sociologia militáns és nemzettudomány5 terminusokban 
összegződik.

3. A  monografikus szociológia létrejöttének pedagógiai motivációja a szakértel
m iségi elitnevelés, az ifjú tudósnemzedék társadalomismeretre, pontosabban a nem
zeti sorskérdésekre való érzelmi ráhangolása. Gusti a francia közönség előtt a román 
szociológiai oktatás absztrakt, életidegen voltával indokolta a terepgyakorlatok be
vezetését. A militáns, a nemzeti és társadalmi eszményekkel morálisan is terhelt, 
elkötelezett szociológia a „könyvtár szociológia” helyett, amely passzív tudást nyújt, 
az integráns személyiség, az elméletet és gyakorlatot ötvöző elitértelmiség nevelését 
is felvállalja. A biztató eredmények, amelyek a szociológiai oktatást a közvetlen 
terepkutatás felé orientálták, ezzel szolgálva a társadalmi haladás ügyét, arra ösztön
zik Gustit, hogy szorgalamzza ezt a módszert a középiskolai oktatásban is (Gusti I: 
1968: 469). A nevelés láthatóan politikai szándékot takar. Pontosabban: a társadalmi 
változás és haladás motorja az elit, a kulturálisan integráns személyiség, amely ké
pes magába ötvözni a nemzeti és az egyetemes értékeket.

A  monografikus szociológia kemény magját az elhivatottság-elkötelezettség, egy
szóval a nemzetszolgálat morálisan telített eszménye képezi. Ez az a célorientáció, 
am elynek az adott kontextusban minden más alárendelődik, így a szociológia is. 
A zzal, hogy a monografikus szociológia nemzetpedagógiai dimenzióval is telítődik, 
a műveltségnevelés eszmény olyan eszközévé válik, amely kizárólagosan magának
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tartja fenn a társadalmi valóságról szóló sokrétű, lehetséges kijelentések között az 
egyedüli, az autentikus valóságmegismerést.

4. A fentebb vázoltak arra utalnak, hogy a monografikus szociológia alapvetés
ében a politikai (a gyakorlati), az etikai és a pedagógiai motivációk egységet alkot
nak, azonban ez a totalitás igényű motiváció-cél együttes tudományos 
konceptualizáció és módszer hiányában csupán affektív töltetű empíria. Tudatosan 
olyan szociológiai ismeretelméletet és módszert dolgozott ki, amelyben kompakt 
emberfogalommal a társadalmiság, a szocialitás, a szociális világ létszintjeit totalitá
sában, integralitásában beszéli el, noha a szociáhs világ felbontása szerepekre 
(Símmel), a szerepeknek cselekvésekre (Weber) nem volt ismeretlen előtte.6 A tár
sadalmiság megismerésében Gusti nem a logikai, fogalmi, spekulatív és deduktív 
előfeltevésekből indul ki, hanem abból a valóságból, ami létezik. Gusti a szóban 
forgó előadását megelőző napokban szintén Párizsban „A bukaresü szociológiai 
iskola módszere és elmélete” címmel a Sorbonne-on értekezett. Monografikus ta
pasztalatait összegezve úgy látja, hogy a szociológiának a tényekből kell megalkot
nia az elméletet és nem fordítva. A szociológiának fel kell hagynia a közvetett, má
sok által összegyűjtött tények elemzésével, s a közvetlen megfigyelés tudományává 
kell válnia. Ezzel egyrészt kiküszöböli, hogy a szociológia a tudományok szolgálója 
legyen, másrészt pedig ejti azt az igényt is, hogy a tudományok királynőjévé váljék. 
Két lehetőség van, állapítja meg Gusti: vagy marad a szociológia logikai alapon 
történő tapogatózása, vagy pedig a monografikus kutatásból indul ki, és a társadalmi 
valóság empirikus vizsgálatával szükségszerűen el fog jutni a monografikus mód
szer és a szociológia fúziójához. Más szavakkal, a szociológiának nincs közvetlen 
kapcsolata a társadalmi valóság tényeivel, ugyanakkor a társadalommonográfia nem 
rendelkezik szociológiai megalapozással. A közvetlen megfigyelés a társadalmi va
lóság megismerésének módszere, a konkrét valóságot mint egészet vizsgálja. Minél 
kisebb, szűkebb, körülhatároltabb ez a társadalmi valóság, annál sikeresebb, haté
konyabb a megfigyelés. „És így lép a szociológia a monográfia útjára” (Gusti I: 
1968: 240).

A szociológia és a monográfia fúziója révén nyert új szemléletmód végül is ho
gyan lesz tudomány? A Le Play-féle családmonográfia az ankétok és a közvetlen 
megfigyelés útján gyűjtött adatokat, vagyis a „részt vevő megfigyelés” (participant 
observation) módszerét alkalmazta. Lényegében ennek a pozitivista módszernek az 
alkalmazását helyesli Gusti is, azzal a megszorítással, hogy az így nyert dokumen
tumanyag egyszerű gyűjtemény. A szociológia hozománya az új tudomány számára 
a (filozófiai alapokról építkező) rendszer, amely a monografikus módszert tudomá
nyos talapzatra helyezi. Tudományrendszertanilag Gusti szociográfia és antropoló
gia (leírás, közvetlen megfigyelés) technikáját láthatóan szintézisbe akarja hozni a 
filozófia (részben pszichológia) rendszerszerű szemléletmódjával. S az így nyert 
szociológia a leírást kiegészíti a magyarázattal, az alkalmi és részleges megfigyelést 
szisztematikus és integrális kutatássá szervezi (Gusti I: 1968: 241). Pontosabban a 
monografikus szociológia szintézisbe olvasztja az elméletet és a tényeket, az elmé
letnek tartalmat és alapot, a tényeknek pedig racionális formát és tudományos 
struktúrát biztosít. Ebből viszont az következik, hogy a monografikus kutatást a 
formális logikai jellegű szociológiai rendszer irányítja. Más szóval, Gusti episzte-
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mológiai elgondolásában a  tudományos megismerés nem hagyatkozhat csupán a 
racionalitás erejére, sem az adatok gyűjtésére, ugyanis a kettőjük közötti viszony, a 
szubjektum-objektum közötti viszony kifejeződése. Röviden: a szociológia nem 
lehet tiszta spekulatív tudomány, sem olyan tudomány, amely rendszertelenül gyűjti 
az anyagot, nem lehet tehát sem racionális, sem empirikus (Gusti I: 1968: 241). Egy
szerre mindkettőnek kell lennie: vagyis a racionális és az empirikus dimenziók fúzi
ója eredményeként csakis monografikus szociológia lehet. M iután felsorolja a köz
vetlen „személyes” megfigyelés különböző módozatait, s azok tudományos objekti
vitását és etikai kapcsolódásait, hangsúlyozva az intuíció fontosságát, tudományos 
szempontból egy másik, az összehasonlító módszer „rendkívüli jelentőségére” hívja 
fel a figyelmet. A közvetlen megfigyelés és az összehasonlítás lényegében a monog
rafikus szociológia tudományos módszertani és elméleti megalapozását biztosítja. A 
közvetlen megfigyelés, a monográfia módszere az összes tudományos adat állandó 
forrása, az összehasonlítás a szociológia módszere, az eszköz, amely által az össze
gyűjtött adatok tudománnyá alakíthatók át. Ugyanis a szociológiában minden egyes 
társadalmi egységnek az elemzések egy szintézise felel meg. A két különböző mód
szernek ez az egymást kiegészítő „szintézise” rendszerszerű szemléletmódra utal. 
Ezt hivatott biztosítani a szociológia kiemelt fontosságú módszere, az összehasonlí
tás. M ás szóval nincs szükség a szociológia mellett más, az empirikus adatokat 
gyűjtő, leíró társadalomtudományra, a szociológia képes mind az elméleti
rendszerszerű, mind az empirikus adatok kezelésére, mivel Gusti szerint nem létezik 
társadalom, csak konkrét társadalmak, vagyis „társadalmi egységek” (falu, város, 
nemzet stb.). A valóság integrális és részletes megismerésének a legkisebb társadal
m i egységből mint egészből kell kiindulnia, hogy aztán az összehasonlító módszer 
tipikus, lényeges, általános vonásokat kiemelő szintézisei révén el lehessen jutni egy 
reprezentatív szintézisig, a nagy egészig, mondjuk ki: a nemzetig. A különböző 
strukturális szinteken szerveződő, közvetlen megfigyelés finalitásában a nemzet 
tudományának és politikájának, a nemzet „enciklopédiájának” és „atlaszának” meg
alkotását célozza meg. „Miután az ország legkarakterisztikusabb részeiből a lehető 
legtöbb -  falu- és város—  monográfiát összeállítottuk, egy széles összehasonlítás 
alapján rögzítjük az általános és tipikus vonásokat, ezután kísérelhetjük meg a nem
zet globális jellemzését” (Gusti I: 1968: 248). Más szóval, adott nép élő, konkrét 
valóságának megismerése csakis monografikus és szintetikus úton (szellemi és gaz
dasági kölcsönhatása) lehetséges, mert ezáltal maga a nép „tudatára ébred annak, 
ami őt megkülönbözteti más nemzetektől. S ez az önmegismerés egy egészséges 
nemzeti kultúra és politika alapja lesz”. Még tovább megy: a nemzettudományt a 
„hazatudomány” terminussal is megilleti, amely most már egyértelműen azonos a 
monografikus szociológiával, s mint ilyen térben és időben szintézise egy darabka 
földnek. Az így megszerkesztett monografikus szociológiát nem véletlen, hogy „szi
gorúan vett tudományos ideológia hatja át, s hitbeli aktus értéke van” (Gusti I: 1968: 
249). Láthatóan a monografikus szociológia motiváció-cél azonosságával összhang
ban, „nemzettudomány” , „hazatudomány”, sőt „tudományos ideológia”, mi több 
„falutudomány” . Ez utóbbi értelemben „tudomány-enciklopédia”, tekintettel arra, 
hogy a falu az „élet enciklopédiája”. Szociálantropológiai megközelítésben azt 
mondhatjuk, hogy Gusti számára a falu a nemzet mentális központja, szentélye, az a



Szociológiai Szemle 1998/4. 75

mikrovilág, ahová visszaszorultak és ahol fennmaradtak a román nép életének leg
jellemzőbb vonásai. Gusti, a román tudáselit legkiválóbbjainak véleményével azo
nosulva, úgy látja, hogy valamiféle rejtélyes leleményesség folytán, a falu a nemzet 
metafizikája és az örökkévalóság kapcsolatának őre, és mint ilyen nemcsak a nemzet 
szimbóluma, hanem magának a nemzettudománynak a legegzaktabb jelképe is. Az 
új tudomány, mert végül is erről az ambícióról van szó, láthatóan több és kevesebb 
is, mint a szociológia. Több, mert nemzettudomány, és kevesebb, mivel a szocioló
gia nem lehet csak (román) falutudomány.

5. Dimitrie Gusti elgondolásában az „új tudomány az értékvonatkoztatás, egy 
magasabb eszményi cél-értékkeretbe, az egyetemesbe (az emberiségbe) is ágyazott. 
Az általános cél-értékkereten belül, a rész-egész viszonyából következően, külön
böző megjelenési formák vannak, például család, nemzet, történelmi korszak. így az 
ismeretelméleti (filozófiai-szociológiai) tudat/tudás egy jól körülhatárolt motiváció
célnak rendelődik alá. Vagyis az így alárendelt tudat/tudás nem  más, mint pragma
tizmus, ugyanis érvényessége nem az egyetemes eszményi cél érvényességétől meg
határozott, hanem konkrét, partikuláris cél által, hogy aztán ennek realizálásával, 
igaz feltételesen, ismét kapcsolódjon az eszményihez, az általánoshoz. Magyarán: a 
civilizált emberiség társadalmi élete nemzeti keretekben valósul meg, ez tehát az 
egyetemesbe ágyazott értékvonatkoztatás. Azonban ez az értékvonatkoztatás nem 
konkrét, hanem elvont. Az, ami konkrét és megragadható, az, ami centrális valóság, 
az a nemzet. Pozicionálisan a nemzet centralitása az individualizált falu és az egye
temes közötti közvetítő funkciójából származik. A nemzetben az egyének természe
tes törekvéseinek együttese fejeződik ki. Ez a nemzetközi megnyilvánulásokban 
nem  egy új lény létrehozását indokolja, hanem az új kapcsolatok kialakítását” (Gusti 
I: 1968: 492). Az egyetemesbe ágyazottság tehát nem világpolgári lények kitermelé
sét jelenti, hanem a nemzetállamok -  kissé nagyobb hermenautikai képzelőerővel - ,  
a nemzeti elitek új, feltehetőleg egyenrangú kapcsolatrendszerét.

A nemzet az egyetlen társadalmi egység, amely önmagában elégséges, önmeg
valósulásához nincs szüksége átfogóbb társadalmi egységre, képes arra, hogy sajátos 
értékvilágot, önmagáért való célt, s annak megvalósításához szükséges eszközöket 
hozzon létre, vagyis szerveződését és virágzását saját intézményeiből alkotja meg. 
Ebből következik, hogy egyetlen más társadalmi egység sem tölt be olyan helyet a 
társadalmi életben, mint a nemzet: „És íme, belső felépítéséből tekintve, a nemzet 
napjaink legjelentősebb és legátfogóbb társadalmi egysége” (Gusti I: 1968: 492). Az 
elmondottakból következik, hogy a nemzet mint egyetlen valóságos társadalmi egy
ség a társadalmi alegységek együttese, és mint ilyen, totalitás, cél-értékhordozó, 
normatív és axiológiailag telített, míg az állam instrumentális (politikai manifesztá- 
ciós szerepben), nemzetszervező funkciót lát el. A hangsúly a belső kapcsolatrend
szerek hierarchiáján van, amely alá- és fölérendeltséget fejez ki. A társadalmi mező
ben a függőségi pozíció a társadalmi alegységekre vonatkozik, ahol a rész ugyan 
egész, de ez az egész a rész-egész együttesét megjelenítő tolatitásnak, a nemzetnek 
alárendelt: ahogy a gyermek alá van rendelve a családnak, ugyanúgy a család is 
dependens helyzetben van a nemzeti élettel és az állami szervezettel szemben. M in
dez egy belső, organikus világ intézményrendszere által meghatározott, itt nincs 
érdek és haszonelvűség, mint a külső kapcsolatrendszerekben, ahol a nemzetek kö
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zötti viszonyt az együttműködés, a verseny, a közös érdekek határozzák meg, ame
lyek megszabják a nemzetközi élet jellegét. A nemzet konkrét, egyedi, partikuláris 
entitás, amely az őt alkotó egyének kreatív-innovatív erejének summája, és mint 
ilyen, a tényekre támaszkodó pozitív tudomány, nem mellőzheti éppen a valóság 
által felvetett kérdések hierarchiáját. A normatív nemzet kategória a társadalom vi
lágát, a résztotalitást s a részek együttes totalitását homogén valóságként tételezi fel, 
olyan szubsztancialitást tulajdonít neki, amely ugyan az egyetemesbe ágyazódik, de 
csak mint az érdekek által irányított nemzetek közötti kapcsolatok rendszere mű
ködhet. Az egyenrangú nemzetek egyenrangú kapcsolatrendszere nyújtja az emberi
ség (egyetemesség) „helyes fogalmát”. Ebben az értelemben a nemzetköziség, a 
nemzetekfelettiség, a kozmopolitizmus nem helyes fogalmak, mivel nem  fejezik ki a 
nem zetek közötti kapcsolatrendszerek milyenségét (Gusti I: 1968: 493). Az egyedi 
és általános viszonyának ez az értelmezése nem hierarchikus szerkezetű, az egymást 
feltételezettség, az azonosság, a kiegyenlítődés kapcsolatrendszerük jellemzője. „A 
nem zetek egymás mellett, közös erőfeszítéssel, a civilizáció útján hozzák létre az 
emberiséget, nem úgy, ahogy az antinacionalista, hazátlan emberbarátok értelmezik, 
hanem  nacionalista értelemben, amely valóságként fogja fel a nemzeteket és azok 
alkotó energiáit. A nemzeteken túl az emberiség önálló világa nem pillantható meg, 
az emberiség a nemzetek totalitása, csak mint az eredeti, sajátos nemzeti lények 
harmóniája” létezik (Gusti I: 1968: 493). Logikailag Gusti rendszerszerkesztése két 
szinten mozog, mindkettő totalitásban összegződik. Az ismeretelméleti prioritás a 
nemzetre, önmagára, a konkrét, egyedi, normatív valóságra vonatkozik, arra, amely 
az őt alkotó társadalmi alegységek totalitása, és mint ilyen részeiben és egészében 
megismerhető. Ezzel szemben az emberiség, egyetemesség általánosság és elvont, 
csak úgy és akkor konkretizálható, ha az egyenrangú nemzetek nem hierarchikus, 
hanem  horizontális egymásmellettiségeként, a harmonikusan együttműködő nemze
tek totalitásaként jelenik meg. Mivel ez még nem valóság, csupán lehetséges pers
pektíva, marad tehát a sokszínű, eredeti, sajátos valóság mint a modem társadalmi 
élet legfontosabb alakzata: a nemzet. Ez pedig azt jelenti, hogy a szociológiát, a mo
d em  társadalom tudományát magát is nemzettudomány gyanánt kell megalapozni. A 
szociológia „Románia esetében a román nemzettudomány kell hogy legyen, ért
hetően anélkül, hogy figyelmen kívül hagynánk a hasonló külföldi kutatásokat, főleg 
a módszertani eljárásokat, amennyiben azok nálunk is alkalmazhatóak” (Gusti I: 
1968: 493).

A felvázolt motiváció-cél együttes, részeiben és egészében, totalitásokban ösz- 
szegződik, és láthatóan zárt rendszerben mozog. Ennek a rendszernek a központjá
b an  a nemzet áll, ami arra utal, hogy a nemzet még nem defmitív, ezért elsőként 
elméletileg, a tudat/tudás szintjén legalább, meg kell szerkeszteni azt a célracionális 
világképet, amelyet a modermtás kényszerített ki. Ez a világkép, bármennyire is 
tudományos fegyverzetben kíván megjelenni, nem tudja meghaladni az 
etnocentrikus környezetet, pontosabban nem tud abból a tradícióból kitömi, sőt mint 
a motiváció-cél együttes bemutatása során láttuk, azt újabb érvekkel gazdagítja.

Összegezzük az elmondottakat az etnocentrikus világkép dimenzióit tipologizáló 
Gerbner-féle kultivációs modellben (Csepeli 1980: 15). A lét dimenziója, mint lát
tuk, a falu, amely a nemzet mentális központja, s mint ilyen a konstituálodó nemzet
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archetípusa és modellje. Ebből következik, hogy az általában vett szociológia új 
tudományi ágazatának, a nemzettudománynak ismeretelméleti tárgyai között minden 
más kutatható tárggyal szemben elsőbbsége van a hierarchikus kapcsolatrendszerek
ből felépülő rész-egész együttesek totalitásának, a nemzetnek. A falu/nemzet az 
értékek, vagyis a kreativitás, az innováció, az energia, az eredetiség tárháza. Mindez, 
valamint a hasonló nemzetek tulajdonságai adják az egyetemest, amely perspektivi
kusan csak a horizontális érintkezésben lévő nemzetek viszonyából létrehozható 
totalitás. Noha az egyetemes és a partikuláris összefüggésektől teljesen nem lehet 
elvonatkoztatni, mégis: az, ahogy észleljük a világ különböző jelenségei közötti 
kapcsolatokat, csak saját nemzetünk valóságának megtapasztalása, tudata/tudása 
révén érvényes. Ezen az úton tárhatók fel az oksági korrelációk, az, ami jó  nekünk és 
az, hogy mitől rossz a rossz nekünk, dimenziói.

A dramaturgiai előjátékban tett kijelentéseken túl, Gustival együtt, a továbbiak
ban azt az immár a fő előadásba illő kérdést kell megjelenítenünk, hogy konkrét 
formában „hogyan valósítható meg a nemzettudomány?” ( Gusti I: 1968: 493).

Előfeltevések, definíciók és a rendszer összetevői

1. Dimitrie Gustit a nemzettudomány gondolata már korán foglalkoztatta, ugyanis a 
nemzet fogalmának és eszmetörténeti előzményeinek kérdése7 az 1919-ben kelt ta 
nulmányának tárgya, amelyben két fő irányzatot határolt el: a nemzeti idealizmus és 
a nemzeti materializmus áramlatait.8 Egyiket sem tartja kielégítőnek, és láthatóan 
Jaurrés nézetét teszi magáévá, miszerint: a demokrácia és a nemzet lényeges, alap
vető feltétele bármely utólagos és magasabb rendű alkotásnak (Gusti IV: 1970: 12). 
Ugyanakkor, mivel új tudományról van szó, a szociológia egyik új ágazatáról (mint 
azt fentebb láttuk), érthető, hogy annak jelentőségét saját rendszerének bemutatásá
val -  mint egyedül helyeset -  igyekszik nyomatékosítani. Az új tudomány sem m ód
szertanilag, sem elméletileg nem azonos a partikaláris társadalomtudományokkal 
(folklór, néprajz, statisztika). Ezek eredményeit ugyan felhasználhatja, mint például 
La Playét, de mivel az a kutatási tárgyának csak egyik dimenzióját, a családi háztar
tások költségvetését vizsgálta, tehát tárgyát nem szintetikus totalitásában közelítette 
meg, így nem tudta megalapozni a nemzettudományt (Gusti I: 1968: 495). Abból az 
előfeltevésből indul ki, miszerint az alkalmazott módszer és a megismerés tárgya 
között adekvát viszonyt kell kialakítani, vagyis a nemzettudomány módszerét maga 
a nemzeti valóság milyensége határozza meg. Két módszertani megközelítést tart 
lehetségesnek: a) ha a valóság összegzendő, több rendezetlen részből áll, akkor a 
kutatást részeiben kell elvégezni, így a tudomány a partikuláris tudományok encik
lopédiájává válhat; b) ha viszont a nemzet oszthatatlan valóságtotalitás, akkor az 
azzal foglakozó tudománynak is totális jellegűnek kell lennie.

A módszertani premisszák közül láthatóan az utóbbit részesíti előnyben, holött 
már fentebb kijelentéseket tett arról a szándékáról, hogy a nemzettudományt, a nem 
zet monografikus szociológiai enciklopédiáját, atlaszát stb., a részekből (falu, város) 
mint résztotalitásokból kívánja fölépíteni. Most megfordítja a sorrendet, a totalitások 
totalitásából, a modem nemzetből indul ki, vagyis olyan elvont identitáskategóriá



78 Pászka Imre

ból, amely az adott román kontextusban még nem  a valóság leképezése. Első látásra 
úgy tűnik, hogy módszertani következetlenségen érhetjük tetten, pedig erről nincs 
szó. Gusti, láthatóan, két kölcsönhatásban lévő szinten próbálja megszerkeszteni az 
új tudományt, mindkettő a valóság egy-egy totalitását írja le, és ezért az integrális 
szemléletmód számára a rész ugyanazonat a  szerkezeti-szervezeti tulajdonságokat, 
értékvonatkozásokat és funkciókat mutatja, m int az egész. A részek szintetikus
integrális mikrovilága mintegy beleplántálódik a részek együttesébe, összegződésé
be, a nemzetbe, a makrovilágba. Ez ugyan a résztotalitásokhoz hasonló, de maga
sabb, eszményi lényeget alkot. A kettő egysége, vagyis a makrovilág m int a mikro
világok magasabb rendű szerveződése, funkcióját illetően a mikrovilágban megis
m ert egység és homogenitás megjelenítése, elmélyítése, pontosabban identitás tu- 
dat/tudássá tétele. Reciprok viszonyuk szerkezeti-szervezeti azonosságukból és azo
nos funkciójukból ered. Premisszája szerint a valóságban is a kettő egymást feltéte
lező esszencialitás, sőt, továbbmegy, a rész totalitása modell a „szuperorganizmus- 
k én f ’ felfogott nemzet számára, vagy legalábbis az kell hogy legyen. M ert a nemzet, 
m int azt a továbbiakban láthatjuk, egyelőre az elérhető, megvalósítandó eszmény 
horizontján mozog: létrejövésben van. A nemzettudománynak tehát módszertanilag 
is meg kell jelenítenie a mikro-makro értékrelációk lényegét, már csak azért is, mert 
bárm elyik oldalról indul ki, ugyanoda ju t vissza. Ugyanis ontológiailag a lét dimen
ziójának központjában, bármelyik oldalról közelítjük is meg, a nemzet/falu áll, így 
érthető, hogy ismeretelméletileg sem lehet ez másképpen. A hangsúly a „kell”-en 
van, vagyis milyennek is kellene lennie a m odem  (román) nemzetnek. M ert ami 
„van” az még nem definitív modem nemzet. Erre utal az is, hogy a nemzet definíció 
megfogalmazásában, a  létező valóság „aprólékos elemzése” mellett, számolni 
kénytelen a nemzetről szóló elméletek elbeszéléseinek kritikai kivonatával is. Ezzel 
a  kiindulópont, miszerint a nemzet oszthatatlan, totális valóság, és ebből következő
en a szociológia is totalitás jellegű kell hogy legyen, csak mint önkényes, a „rend
szer a rendszerért” sémában megvalósítható, mert a valóság, s ez esetben annak 
konkrét megjelenési formája, a modem nemzet -  ha már erről van szó -  nem lehet 
strukturálisan totális jellegű. Az más kérdés, hogy a cél lehet. S itt nagyjából erről 
van  szó. Ugyanis a nemzeti tér modem szabályozásának modelljében a lényeges 
dimenziójaként a falut jelöli meg, a társadalmi valóság mikrovilágát, ez számára is, 
ism eijük el, szociológiailag-monografikusan megfogható, azonban a lét makrodi- 
menziója, a nemzet sajátos identitása még nem megnyugtatóan rögzült, így tehát 
ismeretelméletileg is csupán perspektíva, főleg abban a formában, ahogy ő a nem
zettudományt elgondolta. A valóságkonstrukciónak tehát valamiféle támpontra van 
szüksége, olyanra, amelynek mintájára el lehet gondolni az eszményt, s ez a referen
ciaminta a falu. Más szóval a szociológia új ágazata az adott kontextusban a norma
tív  nem-valóság (modem nemzet) esszencializált és etnicizált szerkesztését vállalja.

2. Az elmondottak után a kérdés tehát az, hogy „mi a nemzet?” . Gusti válasza: „A 
nemzet egy önkéntes szintetikus alkotás, egy társadalmi egység, amely önkéntes 
rendszert képez, kozmikus, biológiai és történelmi-pszichikai motivációval, társa
dalmi akarattal bír, a nemzetté válás folyamatában causa movens és a nemzeti élet 
alkotásainak megnyilvánulásaiban a lélek, a gazdaság, a jog és a politika, a nemzeti 
kultúrát alkotja” (Gusti II: 1940: 8).
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Hasonlítsuk most össze a nemzet definícióját a társadalom definíciójával! „A tár
sadalom az öntudatosan együtt élő és az akarati megnyilvánulásokat kibontakoztató 
emberek szintetikus totalitása: etikailag-jogilag szabályozott és politikailag szerve
zett gazdasági és szellemi tevékenység, amely kozmikusán, biológiailag, pszichika- 
ilag és történelmileg kondicionált” (Gusti 1944: 289).

A két definíció (nemzet és társadalom) láthatóan analóg fogalmi kategóriák köré 
szerkesztett. Először is: mindkettő azt mutatja, hogy Gusti nemcsak a nemzetet, ha
nem  a társadalmat is integralitásában, totalitásában fogja fel, ennek a szemléletmód
nak adekvát módszertani és ismeretelméleti eszköze a monografikus szociológia, 
amely egyszerre módszer és szociológiai rendszer is. A monografikus kutatást egy 
teljes szociológiai rendszer irányítja, amely arra hivatott, hogy újabb és újabb ténye
ket tárjon fel egy olyan elmélet számára, amelyet fel lehet használni a valóság ve
zérlésére. Másodszor: ahhoz, hogy a definíciókat alkotó szerkezeti elemeket és 
szinteket, valamint azok tény-érték-kapcsolódásait megértsük, nézzük ennek a szo
ciológiai rendszernek a legfontosabb kijelentéseit! Azaz: a) a társadalom társadalmi 
egységekből tevődik össze, vagyis ember csoportokból, amelyeket egy aktív szer
veződés és lelki interdependencia kapcsol egymáshoz; b) a társadalom lényege a 
társadalmi akarat, c) a társadalmi akarat mint életmegnyilvánulás gazdasági és 
szellemi tevékenységet fejt ki, amit jogi és politikai tevékenység szabályoz', d) a tá r
sadalmi akarat kozmikus, biológiai, pszichikai és történelemi keretek által kondicio
nált; e) a társadalmi folyamat, azon társadalmi változások, amelyeket az idők fo
lyamán a társadalom saját tevékenysége és a kondicionáló tényezők hatása alatt 
szenved el; j)  társadalmi tendenciák, a fejlődésnek a kezdetei, amelyek a jelen való
ságában megragadhatók, vagyis előre láthatók bizonyos pontossággal. (Az én k i
emeléseim -  P. I.)

A társadalmi valóságnak ez a konstrukciója három lehetséges tudományos maga
tartást feltételez, amely lehetővé teszi három társadalomtudományi ágazat -  a szoci
ológia, az etika, a politika -  megalapozását. Ezek a diszciplínák a partikuláris társa
dalomtudományokkal (politikai gazdaságtan, jog  stb.) együtt alkotják a társadalom- 
tudományok rendszerét. Ebben a rendszerben a szociológia tudománya a létező, 
adott valóságot kutatja, ahogy az van, nem tesz sem többet, sem kevesebbet, mint 
rögzíti és magyarázza a valóságot. Az etika tudománya értékeli a szociológia által 
feltárt társadalmi valóságot és azt a társadalmi eszmény függvényében ítéli meg, 
vagyis nem úgy, ahogy adott pillanatban van, hanem amilyennek lennie kellene. A 
politika tudománya azokat az eszközöket tanulmányozza, amelyek által a társadalom 
megvalósíthatja a társadalmi eszményt (Gusti II: 1940: 19). A monográfia tehát eb
ben az értelmezésben, „szociológiai és társadalomtudományi koncepció”, ezt a fel
fogást vagy szemléletmódot módszerré a szociológia szervezi, az teszi rendszerré. 
Vagyis a másutt alkalmazott monográfiákkal szemben az alapvető különbségét a 
szociológia rendszerének alkalmazása nyújtja, amely addig nem látott apparátust és 
integralitást kölcsönöz neki. Láttuk, hogy a szociológia a társadalmi valóság tudo
mánya, ugyanakkor magát az aktuális társadalmi valóságot társadalmi egységek al
kotják, így tehát mncs más adekvátabb módszer, mint aprólékos, integrális kutatás
sal a lehető legtöbb létező társadalmi egység megismerése. A társadalmi egységek 
kutatása egyben jelzi a szakszociológiai kutatások szerveződésének sorrendjét is. A
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rom án társadalmi valóság tanulmányozásában a kiindulópont a falu, tehát első lé
pésben a faluszociológiát kell megalapozni. Az itt nyert tapasztalatokat a mennyisé
gileg is nagyobb, minőségileg összetettebb városkutatásban kell hasznosítani, vagyis 
a következő lépés a városszociológia megalapozása. Ezt követte volna Gusti elgon
dolásában a vállalatok, a megyék, az etnikai régiók s az egész megkoronázása, be
tetőzése gyanánt a nemzet monografikus szociológiája, pontosabban a nemzettudo
mány mint végeredmény.

Az elmondottakból következik, hogy a nemzet (társadalom) definícióját szocioló
giai rendszerének szerkezetébe, úgynevezett keretekbe (kozmikus, biológiai, törté
nelmi, pszichikai) és manifesztációkba (gazdaság, jog, politika, kultúra) ágyazta. A 
társadalmi akarat a cél-eszköz-érték mozzanatot tartalmazza, s ennek médiuma a 
társadalmi egység. A további fogalmak is, m int a szintetikus (gazdasági és szellemi) 
valóság és az önkéntes alkotás, lényegében a társadalmi egységekben érvényesülő 
akarati (pszichikai) aktusokhoz, illetve ismeretelméleti szemléletmódhoz kapcsolód
nak. Az akarat központi kategóriájával Gusti tehát a rendszer tárgyra irányultságát 
valósítja meg.

A  nemzet, a társadalom definíciója alapján akár a falu definícióját is megszer
keszthetjük, amely valószínűleg így szólna: a falu az öntudatosan együtt élő és az 
akarati megnyilvánulásokat kibontakoztató emberek szintetikus totalitása, etikailag- 
jogilag szabályozott és politikailag szervezett gazdasági és szellemi tevékenység, 
amely kozmikusán, biológiailag, pszichikaiig  és történelmileg kondicionált, és a 
nemzeti kultúra alapja. Hogy Gusti egyetértene-e ezzel a faludefiníciónkkal, azt fö
lösleges firtatni. Az viszont kétségtelen, hogy rendszere zárt séma, körkörös, ezért 
történhet meg, hogy maga a társadalom és az azt alkotó egységek (falu, város, nem 
zet) mindig azonos kompakt szerkezeti-fogalmi keretekben, illetve dimenziókban 
összegződnek. így magát a rendszert és fogalmi apparátusát bármelyik definícióból 
kiindulva leírhatjuk, maradjunk azonban a nemzetmeghatározás nyújtotta lehetősé
geknél. Főleg azért, mert ebben jól tetten érhető az az erkölcsi és már-már esztétikai 
eszmény, amely Gusti fiatal korától kezdve sokrétű törekvéseiben központi helyet 
foglalt el.

A rész-egész reláció

Ha a nemzet definíciójából a monografikus szociológia módszerének és ismeretel
méleti rendszerének, továbbá fogalmi összetevőinek dekonstrukciójával (nem 
derridai értelemben) próbálkozunk -  ahogy ígértük - ,  akkor ismételten probléma a 
rész és az egész viszonya. Korábban, mint láttuk, ez a viszony szunmiatív, egy külső 
értékkapcsolódásban jelentkezett, vagyis a nemzet és az egyetemes viszonyában.9 
M ost a rész-egész reláció együttes, belső, intemális kapcsolatán van a hangsúly. 
Azok az állítások, miszerint a „nemzet szintetikus valóság”, „totalitás”, „élő egész”, 
„a legteljesebb társadalmi egység”, vagyis olyan társadalmi (szellemi, gazdasági) 
struktúra, amelyben az összetevők nem saját természetük, hanem az egész termé
szete alapján elrendezettek, a rész-egész reláció együttes belső kapcsolataira utal
nak. Ez a relációtípus ismeretelméleti kiindulópont, ami nem véletlen, összhangban
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van a társadalomtudományok általa felállított osztályozásával, valamint azzal a 
módszertani szemlélettel (mint arra fentebb utaltunk), amely szerint a társadalom 
tanulmányozható, mint egész és mint rész, azok különböző aspektusaiban. Minthogy 
a nemzet a legteljesebb társadalmi egység és a monografikus szociológia a totalitás 
tudománya, így érthető, hogy itt olyan relációtípus áll fenn, mint amilyen a nemzet 
és az őt alkotó részek s a szociológiai és a partikuláris társadalomtudományok kö
zött.

Más szóval a nemzet szintetikus valóságot alkot, vagyis a nemzettársadalom, az 
„élő egész”, összetett (a politikai, az erkölcsi, a gazdasági, a történeti, a szellemi stb. 
szférák legteljesebb együttese), ezeknek a szféráknak különböző aspektusait a parti
kuláris társadalomtudományok vizsgálják. A szociológia pedig a szintetikus egészet, 
a legteljesebb társadalmi egységet, a nemzetet tanulmányozza. Ebből az következik, 
hogy a szociológia a társadalomtudományok corpusa. Ez a módszertani és ismeret- 
elméleti a priorizmus Wundtra vezethető vissza, akinek munkastílusa mellett azt az 
alapvető gondolatát is magáévá teszi Gusü, miszerint akárcsak a filozófiában, a 
pszichológiában a valóságot totalitásában kell megismerni, a világról egységes és 
egész felfogást kell kialakítani, a dolgok valóságos és fenomenális természete pár
huzamos (Wundt 1921). Gusti ugyanakkor olyan pszichológia mellett érvel, amely
ben az élő ember oszthataüan egészet alkot, és amelyet nem lehet kiszakítani társa
dalmi és kulturális környezetéből s az ezek kondicionálta lelki folyamatokból. S a 
szociokulturális környezetbe helyezett embert a társadalom egyik tudománya, a szo
ciológia tanulmányozza. Azonban önmagában az ember mint egyén nem releváns. 
Ugyanis az alapvető társadalmi tény, és bármely társadalom elsődleges eleme nem 
az egyén, hanem a csoport, a közösségi élet, amely egy egységet alkot (Gusti I: 
1968: 270). Ami azt jelenti, hogy Gusti a „élő”, szerves, pontosabban funkcionális 
egészet most már olyan organizmusként mutatja be, amelynek viselkedését a 
résztotalitások nem befolyásolják, hanem fordítva: a legteljesebb egység, a totalitá
sok totalitásának sajátos természete az, amely meghatározza a részeket. A nemzet 
„totalitást alkot, élő egészet, láthatatlant, amit lehetetlen az őt alkotó egyénekre vagy 
lényének egy részére redukálni”, mert a „nemzet minket, akik alkotjuk, megelőzően 
létezett és hasonló módon felsőbbrendű is” (Gusti II: 1940: 8). A rész-egész relációk 
együttese arra utal, hogy a társadalmi egységeknek meghatározott, rájuk jellemző 
struktúrájuk van, és az empirikus értelemben használt struktúra (társadalmi egység) 
és alkotórészei között valamiféle funkcionális, vagyis intemális relációnak kell len
nie. A rész és az egész kölcsönössége nem egyértelmű. Az a döntése, hogy bizonyos 
oksági hatásokat mellőz, vagyis nem veszi figyelembe a totalitás részeit alkotó 
résztotalitások tulajdonságait és azok visszahatását, jól rögzíthető cél-értékkrité- 
riumot szolgál. Ez nem más, mint a nemzet, illetve a nemzettudomány konstrukció
ja, ami felsőbbrendű érdek és érték. Gusti, láthatóan, próbálta értékesítem a 
„Völkerpsychologie” tudományos program elgondolásait is. Az ugyanis miközben a 
társadalmi élet pszichológiáját vizsgálta, szociokulturális fejlődéselmélet is kívánt 
lenni, mégpedig két szempontból: egyrészt mint tanulásról és fejlődésről szóló el
mélet, amely megpróbálja megérteni és leírni a kétségtelenül fejlődő kultúrát, kizá
rólag a kultúrát; másrészt olyan fogalom volt, mely lehetővé tette a gondolkodás és 
nyelv formáinak elemzését és megértését, valamint azt, hogy a társadalmi és m in
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dennapi életet egyfajta kondenzálódási és desztillálódási folyamatként gondolják el 
(Köhnke 1990: 101).

A  húszas évek elején akadémiai székfoglaló beszédében Gusti úgy fogalmaz, 
hogy „a nemzet egy kulturális eszmény megvalósítását jelenti: tehát az a kulturális 
munka közösségi elve”, s minél valósabb és mélyebb a kulturális munka, annál erő
sebb a nemzet kohéziója, vagyis a „nemzeti egység egybekovácsoltsága” (Gusti 
1923). A nemzet konstrukciójában tehát a kultúra eszköz-cél-érték relációban sze
repel, vagyis a nemzet kulturális létrejövés, fejlődés, eszmény, ami pedig arra utal, 
hogy Gusti totalitás, szintetikus, felsőbbrendű egység, legteljesebb egység stb. nem
zetre alkalmazott fogalmai a német kultúrafogalomhoz kapcsolhatók (Schopenhauer, 
A. Weber). Ebből következik, hogy az eszmény, a célorientáció a nemzeti egység 
egybekovácsoltsága (kondenzálása) kulturális feladat. Következésképpen a kultúra 
funkciója egyrészt szocializációs, integratív és kohéziós, másrészt pedig modernizá
ciós. Tehát elsajátítási, tanulási folyamatról van szó, amelynek során letisztulási 
(desztillálódási) folyam at is végbemegy. Ezeknek az aktuális identitás-konstrukciós 
feladatoknak a szolgálatában áll a monografikus szociológia, a nemzettudomány, 
amelynek célja-eszménye a szociálisan, kulturálisan, politikailag és morálisan ho
mogén (egybekovácsolt) modem nemzet (állam) megalkotása. Amit a partikuláris 
társadalmi egységekből, a részekből kiindulva nem lehet megalkotni, ehhez maga
sabb értékkritériumok alapján álló modellre van szükség, a modem nemzetre, amely 
egyszerre két, erkölcsi és esztétikai eszményhez kapcsolódik, ami a román falu és az 
egyetemes emberi. Pontosabban, a szociokulturális kontextusból adódóan, a kultúra 
anonim és egyetemes formái között a fejlődés sajátos produktuma, a nemzet áll, 
amely közvetíti az értékeket, a partikulárist az egyetemeshez és az egyetemest a par
tikulárishoz. Eszménye: a kulturális személyiségekből (elitből) álló nemzet mint a 
partikuláris és az univerzális szintézise (Goethe). Ez pedig az intencionális cselekvés 
oldaláról nézve rendszerének személyiség-központú tartalmat kölcsönöz.

A társadalmi egység szintjei: az éntudat és a másik én

A  korábban idézett definícióban a nemzet a „legteljesebb társadalmi egység” . A kér
dés az, hogy mi a társadalmi egység. Gusti meghatározásában: „a társadalmi egység 
számunkra úgy jelenik meg, mint az őt alkotó tagok közötti kapcsolatok, cselekvé
sek és reakciók totalitása, mint az emberi tevékenységek formái, vagyis az akarat 
megnyilvánulásai.” (Gusti П: 1940: 376; I: 1968: 270). Más szóval az emberi viszo
nyok interaktív totalitása, a társadalmi egység nem más, mint akarat. Minthogy az 
elszigetelt ember nem  alkot társadalmat, a kérdés az, hogy mi az a feszültséghordozó 
tényező, amely társas életre kényszeríti az embert? Gusti felfogásában az éntudat 
(öntudat) kialakulása, a feszültségekkel-kényszerekkel terhes szocializáció nem lét
rejövés eredménye, hanem  antropológiai állandóktól meghatározott adottság. Vagyis 
az ember minden megnyilvánulás előtt társadalmi. A társadalmiság, a szocialitás 
m int virtualitás benne van az emberben. A neokantiánus szociológia axiómája sze
rint, amit Gusti többször is megismétel: „az egyén nem azért társadalmi, mert társa
dalomban él, hanem azért, mert a társadalom él az egyénben” (Gusti II: 1969: 27).
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Ebből következik, hogy az egyén -  lelki és szellemi struktúrájánál fogva -  társadal
mi. A reális társulás megléte előtt az emberben mint adottság benne van a szocialitás 
érzése. A társas élet szerveződése tehát az egyén éntudat-öntudat adottságát előfel
tételezi. Gusti a szociális világ genezisét/szerveződését két szinten h ja  le. Az első, a 
legelemibb egység a társulás szintje, a második a tulajdonképpeni társadalmi egység 
komplexebb viszonyainak szintje. Mindkettőben a pszichodinamikus akarat a lénye
ges és alapvető tényező, az, amely a két szint közötti különbségek milyenségét meg
határozza.10

Az ember éntudata, öntudata szintjén saját lényét, identitását tudja, amely teljesen 
elkülönül és szemben is áll a nem éntudat univerzumával. A tudatos elkülönülés és 
szembenállás, miközben erősíti az éntudatot, az identitást, ugyanakkor kapcsolódik a 
külvilághoz is. Az ember mint tudatos lény, miközben tudatában van saját identitá
sának, valamint a külső nem énvilágnak, ugyanúgy tudatában van sokrétű és válto
zatos (akarati) cselekedeteinek is, amelyeket a jelenben kifejt és a múltról emléke
zetében megőriz, hasonlóan tudatában van a tervezett jövőről mint (akarati) cselek
vése céljáról is. Ebből, vagyis a saját lényének pszichikai egymásra hatásából szüle
tik  meg az emberben az önszeretet, ami Gusti pontosításában nem összetévesztendő 
az egoizmussal. A fenomenologikus elemzésben az éntudat, öntudat, egzisztenciáli
san önszeretet egy öntudatos (akarati) célra irányuló tevékenységben nyilvánul meg, 
amely újabb egzisztenciát hoz létre. Az öntudat ugyanis lehetőséget ad az énnek, 
hogy kivetítse önmagát a másik én felé, kapcsolódjon a hozzá hasonló realitásokhoz, 
más emberek lelki életével azonosuljon. Ezzel az öntudat, a belső kísérő affektusa, 
az önszeretet mellett, egy külső affektust hoz létre, a szimpátiát, az empátiát 
(Einfühlung). Ugyanakkor az öntudat az ember lelkét a környező világgal is kap
csolatba hozza, amiről noha van tudása, mégis végtelen ismeretlenként jelenik meg 
számára, ez az emberben az imádatot, a vallásosságot szüli, azt, amit Goethe 
„Ehrfúrcht”-nak nevezett (Gusü II: 1940: 375). Az öntudat második külső kísérő 
affektusa tehát a vallás.

A „gyakorlati akarat” morfológiája, tehát a motivációk és célok, az önszeretet, a 
szimpátia, a vallásosság affektusai a különböző fejlődési szinteken, a percepciótól a 
megértésig, el egészen a rációig, olyan teleologikus és komplex motivációkat alkot
nak Gusti szerint is, amelyek minden társas/társadalmisági életforma alapjai. A szo
ciológiai apriorizmus tehát antropológiai konstansokból, az emberi természet örök 
adottságaiból indul ki (Tönnies 1983; Somlai 1983), vagyis az egyén nem a tapasz
talat útján szerzett ösztön révén szociábilis, társas-hajlamú, hanem mindenféle ta
pasztalat előtt, lelki alkatánál fogva, más szóval identitása pszichológiai természetű. 
Következésképpen az alapvető társadalmi tény, amely bármely társadalom legelső 
elemét képezi, nem az egyén, hanem a szimpátián alapuló társulás. Mert „egy társa
dalom legegyszerűbb formájában az alapvető affektusok, főleg a szimpátia által ösz- 
szekapcsolt embercsoport, mert közös életet élnek, együttvéve egységet alkotnak” 
(Gusti I: 1968: 270). Tehát van egy eredeti homogén egység (Wundt), a szocialitás, 
a társadalmiság elemi formája, azonban a tagok közösségi érzése nem elégséges 
ahhoz, hogy társadalmi egység jöjjön létre, ehhez akarati aktusra van szükség. Szin
tén neokantiánus alapon és Tönniestől is inspirálva, Gusti úgy látja, hogy az ember 
akarat, egzisztenciálisan az ember egy (morális-szellemi) cél irányában fejt ki öntu
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datos tevékenységet, s a szimpátia által kivetítődik a másik érne, ezzel újabb eg
zisztenciát hoz létre, ami nem más, mint a társadalom. Társadalomfelfogásának lé
nyegében ez a jelentése doktori disszertációjában, pályája kezdetén. Azonban ké
sőbb rájön, hogy a pszichológiai alapon szerkesztett társadalomelemzése nehézsé
gekbe ütközik, ezért az akarati aktus súlypontját áthelyezi két szőkébb szociológiai 
motivációra: éspedig, ha az ember voluntáris természetű, de társadalmi is, akkor ez 
azt jelenti, hogy az akaratot saját szellemi/erkölcsi és anyagi szükségletei szolgálatá
ba állíthatja.

A társadalmi akarategység: a szocializáció dimenziói

A második szint a tulajdonképpeni társadalmiság (csoportok, intézmények stb.) 
szintje, amely „eine reale aktuelle Einheit”, egy sajátos realitás, egy jelenvaló egy
ség. Elsődleges sajátosság ebben az egységben a (kollektív) akarat, ami már nem 
egyszerűen a tagok közösségi érzésén alapuló társulása (eredeti egysége), hanem 
összetett és oszthatatlan (lelki/szellemi, anyagi) életegység (Dilthey 1974). Ennek 
létrejöttében szintén az aktív és alkotó szimpátiának van szerepe, amely nemcsak 
közel hozza és társas életre ösztönzi az embereket, kapcsolataik szövetét egységgé 
szövi, hanem a közös (kollektív) akarati cselekvést is megvalósítja. Az emberi 
pszichikai és kognitív folyamatok tehát csupán ennek a kollektív akaratnak a tartal
mai, melyek csak mint az akarat motívumai cselekszenek. Az akarat jelentőségét 
azzal fokozza Gusti, hogy annak önmeghatározó, autonóm erőt tulajdonít. „Az aka
rat -  állapítja meg Gusti -  az egyetlen viszonylag független és eredeti erő a kozmi
kus környezetben, a társadalmi szerveződés meghatározó feltétele, a társadalmi egy
ség lényeges eleme, nélküle nem gondolható el a társadalom” (Gusti I: 1968: 270). 
Az akarat, láthatóan, közvetve vagy közvetlenül egy célra orientált, a kijelölt cél 
által determinált. Minden egyes kijelölt cél értékmozzanatot tartalmaz, vagyis érték
rögzítés. A cél-érték nem  elszigetelt, hanem (nemzetileg, gazdaságilag, államilag) 
társadalmilag feltételezett. Ez alkotja a célok és az értékek általános rendszerét. Az 
így realizált társadalmi egységet az akarat konszolidálja, integrálja és állandóan fej
lődésre ösztönzi. A társadalmi egységen belül az akarat által követett célok társa
dalmiak, a „célok társadalmi birodalmába” tartoznak, ugyanis az akarat által antici- 
pált célok és értékek azok állandó szocializációs elvét képviselik: „az öntudat, egyik 
alapvető affektusa, a szimpátia által, lehetővé teszi a társadalmi életet, ezt a lehető
séget az akarat által realizálja, amely aztán teleológiai mechanizmusa révén elvezet 
az elementáris életegység, a társadalmi egység összeállásához” (Gusti I: 1968: 270).

A társadalmi egység cél-eszköz dinamikáját láthatóan két belső sajátossága biz
tosítja: voluntáris struktúrája és humán jellege. A voluntáris, akarati struktúra állan
dó ösztönzést ad a cselekvésre, az akarat kibontakozására. A humán jelleg pedig ezt 
a tevékenységet rákényszeríti az emberi szükségletek kielégítésének szolgálatára. A 
szükségletek anyagiak és szellemiek, az ember mint biológiai lény és az ember mint 
pszichikai lény szükségletei. A szükségletek (szellemi és gazdasági) az emberi lér^v 
integráns részei, amelyeket Gusti a társadalmi egység konstitutív elemeinek nevez: a 
társadalmi egység „ezek által létezik”. A konstitutív szellemi és anyagi elemek ki
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bontakozásukban szétfeszítik az eredeti egységet (Wundt), számos érdekre osztják, 
konfliktust teremtenek, és veszélyeztetik a társadalmi egység létét. Ezért a társadal
mi egység részéről új akarati tevékenységre van szükség, a szellemi és gazdasági 
tevékenységek szabályozására. A szabályozás kétirányú: a belső szabályozás a köz
véleményre, a külső pedig, az erő révén, a jogi-erkölcsi tevékenységre irányul. Sza
bályozókat kell alkalmazni a társadalmi egység tényleges igazgatására és szervezé
sére is. Ez az igény egy negyedik tevékenységet hoz létre, az adminisztratív- 
politikait. A szabályozók révén a társadalmi egység fenn tud maradni és valóban egy 
összetett akarati egységet képes alkotni, egy életegységet, amely önmagával betelik 
(G ustil: 1968: 271).

A komplexitás és homogenitás aszimmetrikus viszonyát a fokozatosan kibonta
kozó munkamegosztás jelzi (akárcsak Durkheimnél). Az így létrejött komplex társa
dalmak ezen a ponton Gustit láthatóan már nem  érdekük. Érdeklődését továbbra is 
az elementáris társadalmi egységek kötik le, mivel azt mutatják, hogy mivé válnak 
az elementáris egységek funkcionális hasadásukat követően. Fontosnak tartja ezt, 
mivel elgondolásában a társadalmi élet központjában, a kompakt emberfogalomból 
következően, továbbra is azok az embercsoportok (közösségek, makrostruktúrák) 
állnak, amelyek még részben őrzik homogén egységüket (család, falu), és a társa
dalmat alkotják. Azzal a különbséggel, hogy ezek most már nem végzik az összes 
tevékenységet, mint elementáris szinten, hanem a tevékenységeknek (szellemi, 
anyagi, jogi-erkölcsi, adminisztratív-politikai) bizonyos részeit. A komplex társa
dalmaknak -  elementáris társadalmi egységekre tagolódásuk, a változás eredménye
ként -  megszűnik zárt életformájuk, helyét a nyitott formák veszik át, s az elementá
ris formák funkcionális függőségbe kerülnek a felsőbbrendű társadalmi (nemzeti) 
totalitástól. Gusti három típusát rögzíti a társadalmi (kollektív) akarat által formált 
egységeknek. Tipológiájának szempontjai a konzisztencia foka, az objektiváció és az 
időtartam. A köztük lévő különbségek nem graduálisak, hanem a szociológiai for
mák változásából adódnak (Símmel 1973). Az első típust a társadalmi közösségek 
(pl.család), a másodikat a társadalmi intézmények (pl. állam), a harmadik típust a 
társadalmi csoportok (pl. klubok, sport, irodalmi egyesületek) alkotják. Közös je l
lemzője ezeknek a tipológiailag rögzített társadalmi egységeknek, hogy a tér-idő 
dimenzióban az egyidejűség jellemzi és belső objektív struktúrájuk van, ami az őket 
alkotó egyének funkcionális kapcsolatainak totalitásából tevődik össze. A társadalmi 
egységek struktúrája nem mindig statikus, a változás az egység életritmusának vál
tozásának függvénye.11 A változásnak ezt a módját-formáját nevezi Gusti társadalmi 
folyamatnak. A változást mint társadalmi folyamatot előidéző tényezők: a struktúra 
időbeni változása, ami az egyének és a körülmények változásának függvénye, vala
mint a más társadalmi egységekkel való kapcsolat, aminek következtében a társa
dalmi egység fokozatosan átalakul. A társadalmi folyamatnak változásként elgondolt 
alakulása Gusti szerint megmutatja a társadalmi egységet evolúciójában, feloszlásá
ban, kiteljesedésében (Gusti I: 1968: 273).

Amikor tehát Gusti a társadalmi egységek tudományáról beszél, akkor a társa
dalmi valóság tudományára gondol. Ami azt jelenti, hogy számára a társadalmi va
lóság nem  más, mint a Földtekén szétszórt változatos társadalmi egységek/formák 
(Símmel) ahistorikus sokasága (család, falu, város, egyház, céh, iskola, műhely,
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vállalat), amelyek egyidejűek és különböző átfogó egységekbe, úgynevezett maga
sabb rendű egységekbe tagozódnak, mint például a nemzet, az állam, a birodalom. 
Szociológiájában a társadalomnak ez az atomizálódása -  aminek következtében a 
társadalm i valóság a társadalmi egységek mozaikja, minden egyes egység a szociali
záció egy szintje - ,  azt jelenti, hogy amikor empirikusan vizsgálja az egységeket, 
kiszakítja interakciójukból, elszigetelten kezeli őket, és mindegyikről külön elméle
tet kíván felállítani. Következésképpen Gusti az emberi társadalom megértésének 
problémáját itt nem mint történeti-természeti folyamatot fogja fel, hanem csak mint 
társadalm i jelenségek megismerését, úgy, ahogy azok adott pillanatban előttünk áll
nak, vagyis statikusan írja le, nem filmezi, hanem exponálja, fényképezi a kompakt 
jelenséget. Azonban a szociális világot szervező-szabályozó akarat ideologikus 
struktúrájából következően -  különösen, ha azt cél-érték-eszköz kapcsolódásban 
gondolja el, mint azt a nemzetről tett kijelentései is bizonyítják -  nem maradhat ér
zéketlen a szocialitás idő dimenziója, az evolúció, a haladás ténye iránt. Rendszeré
nek monizmusából (az akarati aktus meghatározó voltából) következik a fejlődésben 
meglévő célszerűség- -  az immanens teleológiai -  szemlélet, ami (mint látni fogjuk 
a nép-nemzet fogalma kapcsán) a kauzalitás, a fejlődés és kontinuitás problémáját 
sem kerülheti meg. E tekintetben Gusti teleologikus szemléletmódja -  igaz, erről az 
elemzők nem szólnak -  analóg Rudolf Stammler, Paul Barth és főleg Ludwig Stein 
felfogásával.12

A statika és a dinamika: a társadalmi változás

Az akarat a társulás és társadalom két szintje közötti graduális, evolúciós szinteket is 
megjeleníti, vagyis a (kollektív) akarat egy-egy szocializációs szintet is jelöl (horda, 
nemzet, állam, egyház, emberiség), minden egyes szocializációs szint összetett aka
rategység. Azonban a legállandóbb akarategység (akarattotalitás) a nemzet. Egyrészt 
tehát Gusti érdeklődésének fő iránya ontológiailag a társadalmi egységek elementá
ris formáinak kutatása. Itt a  „statikus módszert” ajánlja, mert ezzel érhető el „a leíró, 
összehasonlító, magyarázó tudomány”, vagyis az együttlét, állandóság elbeszélése a 
monografikus szociológia révén. Ugyanakkor mégis elfogadja a dinamikus, történe
ti, genetikus-deduktív módszert, amelynek eredménye lehet az evolúcióban lévő, az 
időbeni „váratlan, hirtelen változás” szabályait követő „dinamikus tudomány” , anél
kül azonban, hogy a kutató ebben az esetben értékítéletekbe bocsátkozna (Gusti I: 
1968: 42).

A  „statikus módszer” szerint, vagyis (ontológiailag) empirikusan mindez azt je 
lenti, hogy a társadalmi egységek változatos hálózatát találjuk a nemzeten (államon) 
belül (falu, család, város, pártok, társaságok, szövetkezetek, alapítványok, intézmé
nyek), úgyszintén a nem zeten kívül is (nemzetközi szervezetek). Ezek a belső és 
külső társadalmi egységek, amelyek, mint láttuk, mind a nemzethez kapcsolódnak és 
változatos, gazdag alkotásokat hoznak létre, amilyen a szellemi, gazdasági, politikai 
és jogi. Egy konkrét társadalom, például a román társadalom elementáris formái 
(egységei) a szedentáris (megállapodott) társadalmi valóságot megjelenítő humán- 
földrajzi képződmények, éspedig városok, falvak, szállások. Ezek nemcsak társa-
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dalmi egységek, hanem a társadalmi valóságot magát alkotják. A társadalmi egysé
gek (város, falu, szállás) mindegyike egy sor újabb társadalmi egységre oszlik (csa
lád, egyház, közigazgatás, művelődés, oktatás stb.), amelyeket helyenként alegység
nek is nevez. Láthatóan a hangsúly a rurális társadalmi egységeken, a falun és a 
szálláson van. Az európai típusú nemzet mint összetett társadalmi egység/valóság 
„aprólékos elemzésének” lehetősége csak a résztotalitásaiban szerepel. Ennek a 
személetmódnak van mennyiségi és minőségi értékvonatkozása. A mennyiségi: a 
falvak és szállások a román társadalmi valóság statisztikailag kimutatható domináns 
társadalmi egységei. A minőségi (főleg morális) értékvonatkozás: a falu és a szállás 
román típusa olyan eredeti, csak ott létező, a modem várostól merőben eltérő társa
dalmi egységet alkot, amely hagyományos elemeit kezdi elveszíteni ugyan, de még 
részeiben (család, szokások stb.) őrzi az elementáris társadalmi egységre jellemző 
homogenitását. Pontosabban: ezt az eredeti, hagyományait még őrző társadalmi va- 
lóságot/egységet, ezt az esszencializált egységet összetételében és struktúrájában 
kell tanulmányozni, úgy, ahogy az adott pillanatban van. Ontológiailag tehát ez a 
valóságos társadalmi lét dimenziója.

Gusti a „dinamikus módszerrel” az időbeni változásnak, a társadalmi evolúció két 
szintjének aszimmetrikus elgondolásával a nemzetté válás szabályszerűségét szán
dékozik megragadni. Azt a változást, amikor az elementáris, bioszociális társadalmi 
egység, a primitív nép (klán, horda, törzs) -  mint a társadalmi élet természeti egysé
ge -  az akarat nélküli reflexek és ösztönös cselekvés állapotából, amelyet döntő mó
don meghatároz a kozmikus, biológiai, történeti környezet, illetve keret, átváltozik 
öntudatos akarattal bíró, magasabb rendű társadalmi egységgé, nemzetté. „Eltérően a 
néptől, amely természetes etnikai közösség, a nemzet minden pillanat erőfeszítésével 
realizálódik, a lenni, élni és harcolni akarata által. A nemzet feltételezi a követett 
célok öntudatos akaratát, cselekvési eszközeinek birtokában széles perspektívákra 
orientált, hatalmas alkotó tevékenységre képes. Nem az, amit a természet formál, 
hanem az, ami lenni akar, ami az őt alkotók állandó erőfeszítésének eredménye. Az 
akaratot nélkülöző nemzet visszaesik a nép állapotába, a vér és a hagyomány egy
szerű közösségévé válik, és nem az akarat, az öntudat és vágyak közösségévé. A 
népek fatálisán passzív és belenyugvó életet, a nemzetek aktív, eszményekért har
coló és saját sorsukat megalkotó életet élnek. Ezért a két fejlődési szintet elkülönítő 
elem, amely jelzi az átmenetet a nép és a nemzet között, az akarat. Más szóval, az 
akarat úgy jelenik meg $zámunkra, mint a nemzeti élet lényege, az a legjelentősebb 
elem, amely nélkül nem őrizhető meg maga a lét. A nemzetek önmaguk megnyil
vánulásának és önmegvalósításának akaratából születnek, miként az összes kulturá
lis alkotás, a környezettel való összes kapcsolat, azokkal a tényezőkkel együtt, 
amelyek őket feltételezik” (Gusti II: 1940: 9-10). A „dinamikus módszer” az ala
csonyabb és a magasabb rendű társadalmi egységek közötti „átmenetet” írja le, az 
akarat áthidaló, determinisztikus fogalmával. Az ember társadalmiságát -  Tönnies 
sémájához hasonlóan -  két fejlődési szinten gondolja el, az egyik az öntudatos aka
rat nélküli szint, a másik az akarattal, öntudattal és vággyal teli közösség szintje. A 
társadalmi egységek dinamikája, vagyis az evolúciós sémája itt nem lineáris, inkább 
ciklikus, ugyanis az „akaratot nélkülöző nemzet visszaesik a nép állapotába”, egy
szerű, primitív közösséggé válhat újra. Gusti szemléletmódja normatív, szabálykere
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ső, ugyanis a társadalom cél-eszköz dimenzióit a statikus és dinamikus vizsgálati 
módból adódó tanulságok alapján gondolja el. Nem véletlen, hogy vizsgálódásába 
bevonja a jog, a politika, az erkölcs, a logika stb. tudományágakat mint segédtudo
mányokat. Mert, m int már utaltunk rá, német inspirációk alapján úgy véli, hogy a 
társadalmi egységeket, magát a társadalmat az ember szellemi és anyagi manifesztá- 
ciói (vallás, gazdaság, jog, politika, erkölcs) alapján kell tanulmányozni. Ugyanak
kor a társadalmi akarat kettős értelme, ami létrejött (tény, jelenség, tárgy) és ami 
létrejövőben van (az akarat mint cselekvés, folyamat), tehát a statikus és dinamikus 
módszer kijelölik a humántudományok két nagy területét is: egyfelől a társadalom- 
tudományok és a szociológia, amelynek tárgya a befejezett vagy megvalósult társa
dalmi akarat, tudományos célja pedig ennek oksági megismerése, másfelől pedig az 
etika és a politika, amely a társadalmi akarat menetét tanulmányozza, teleológiai 
értékesítés végett. Együttesen a két módszer felsőbbrendű episztemológiai egységet, 
zárt egységes rendszert képvisel.

Társadalmi tudat és társadalmi aktualitás

Gusti állítása szerint tehát minden egyes társadalmi egység meghatározó eleme, ami 
sajátos jelleget kölcsönöz neki, az akarat. Ha pedig ez így van, akkor adódik a kér
dés: mi az a tényező, amely a társadalmi egységek általa elgondolt végtelen sokasá
gában -  amely egységgé csak az akarat által szerveződik -  sajátos jellegüket meg
határozza? A társadalmi tudat és a társadalmi aktualitás kategóriái jelenthetik azt a 
támpontot, amelynek segítségével a kérdések megválaszolásához közelebb jutha
tunk. Gusti, most már határozottan kimondhatjuk, a neokantiánus apriorizmust ötvö
zi a wundti voluntarizmussal. Magyarán, a probléma súlypontját áthelyezi az ön
kéntes (voluntarista) cselekvés és az öntudat, vagyis a teleológia területére, ahol a 
különböző motivációk, célok, lehetséges eszközök közötti kötelező választás az 
egész emberi személyiséget mint döntési és elkötelezettségi fórumot jeleníti meg. 
Az egyéni öntudat azonban nem önálló realitás, hanem része „egy szellemi közös
ségnek” („ein Glied einer geistigen Gemeinschaft”). A wundti akarat-pszichológiát 
követve, Gusti a közösség objektív formáit (nyelv, mitológia, erkölcsök) az ember 
lelki életét feltáró, szimbolizáló forrásnak tekinti. Vagyis az emberi lényeket az ön
tudat jellemzi, amely nélkül nem volna lehetséges a gyakorlati akarat (a társadalmi 
akarat) és az azt kísérő affektivitás: önszeretet, szimpátia, vallásosság. A fentebbiek
ből adódó dramaturgiai modell: „Esse = percipere, és a percipere = esse” . Vagyis így 
„születik meg a társadalmi tudat, a társadalmi aktualitás.” (Gusti II: 1969: 27.) Eb
ben az elgondolásban a társadalmi nem a fizikai értelemben vett objektív realitás, 
nem  is szubsztancia vagy erő az egyén mögött vagy mellett, nem is misztikus lény 
az egyén fölött, sem nem egyszerű összeg, az egyének egyszerű gyülekezete, hanem 
valóságos, aktuális egység, különleges modalitású valóság. Eddig a neokantiánus 
diszkurzus az egyén társadalmi természetéről. A wundti ontológia voluntarizmusa -  
a világ akarattal bíró lények együttese, az akarat a végső valóság -  pedig az a gon
dolat, ami Gusti szocialitás-elméletének folyamatszerű dinamizmust kölcsönöz, 
mondhatni célorientált mozgásba hozza. Mert különben a társadalmi tudat és a tár
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sadalmi aktualitás állapota, mint a létező értékek és felismert célok tudatállapota, 
csak az akarategység formájában tudja megszőni a szocializáció (integráció
kohézió) szintjeinek hálóját. Ezért jelenti ki, hogy az „akarat a társadalmi építő elve: 
ez az, ami a gondolatoknak, érzelmeknek, intellektuális folyamatoknak (fogalmak, 
ítéletek) megvalósulásához erőt ad. Azt lehet mondani, hogy a gondolatok és az ér
zelmek csupán az akarat kollektív tartalmai, amelyek csak mint az akarat motívumai 
cselekszenek” (Gusti I: 1968: 214). Formális tekintetben -  Simmellel szólva -  az 
akarat egység, a valóságban pedig élő egész. Logikailag az egység feltétezi a plura
litást, azt, hogy az egészhez részek tartoznak. A társadalmi tudat, a társadalmi aktu
alitás lényegében azonos a társadalom fenomenologikus valóságával (a társadalmi 
egységgel), jellegzetessége a pluralitás, ami azt jelenti, hogy a maga rendjén komp
lex egységekből tevődik össze, és ezek a részek a maguk rendjén absztrakt termé
szetű egészek. Más szóval, a társadalmi élet komplex megnyilvánulásával osztha
tatlan egészet alkot, amely konkrét formaként létezik (gazdasági, morális, politikai 
tevékenység stb ), és a társadalmi élet elválaszthatatlan részei csak absztrakt folya
matként tekinthetők elszigeteltnek. „Ezért ezeket a részeket absztraktnak és az egé
szet konkrétnak nevezzük.” Állítását példával illusztrálja: egy ház nem építhető fel 
más házakból, hanem csak különböző anyagokból. A társadalmi valóság tehát, 
amely egységet és egészet alkot, más egységekből, egészekből épül fel, mivel a gaz
dasági, morális, politikai stb. tevékenységek, noha elválaszthatatlanok a társadalmi 
élettől, különálló és partikuláris egységet alkotnak. Ebből következik, hogy a társa
dalmi életen két dolgot ért. Egyrészt a társadalmi akaratot (statika), másrészt folya
matot (dinamika). Az akarat mindkét szinten struktúraképző funkciót lát el, amely 
ugyanakkor a konkrét történeti fejlődés két szintje (nép és nemzet) között kijelöli az 
értékhierarchiát is. Eszerint vannak, és önmagukban, izolált módon vannak olyan 
társadalmi egységek, mint például falu, város, egyház, klán, iskola, törzs, nép, klub, 
totem, állam, család, gazdaság, jog, nemzet, sport, érem- és bélyeggyűjtő egyesüle
tek. Az, ami ezeknek az egységeknek valamiféle sajátos jellegű homogenitást köl
csönöz, vagyis öntudatot (realitást-aktualitást), tehát valamiféle sajátos, csak rájuk 
jellemző rendet teremt magukon az egységeken belül, az az akarat által biztosított 
dinamikus-teleologikus princípium, ami azonos az aktuális egységgel. Gusti számára 
a társadalmi akarat kategóriája, cél-érték-kapcsolódás orientációival együtt, a szoci
alizáció dimenzióit önmagába szövi. Bármely társadalmi (kollektív) akarat tehát egy 
közvetítő és/vagy azonnali célra irányul. A társadalmi akaratot meghatározza az 
adott cél, és maga az akarat csak a cél által magyarázható. Ugyanakkor bármely cél
rögzítés feltételezi az érték egy momentumát, vagyis a célorientáció ugyanakkor 
értékrögzítés is. A célhoz kapcsolt érték azonban sohasem létezhet elszigetelten, 
hanem társadalmilag kondicionált, nemzeti, állami, vallási, gazdasági célként. A 
társadalmi(ság) a kibontakozó célok és értékek között mindig a láncszemet alkotja. 
A célokat és az értékeket egymást követően sajátítja el a család, a nemzet és végül 
maga az emberiség. Vagyis a gyakorlati akarat által megelőlegezett célok és értékek 
alkotják a szocializáció-integráció egy-egy szintjét. Következésképpen a társadalmi 
egység, a társadalmi aktualitás lényegét a társadalmi akarat alkotja, amelynek a 
megismerés és az értékelés egysége felel meg, ezek együttesen magasabb rendű
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normatív egységet alkotnak, egységes rendszert (Gusti П: 1969: 27-28). Látható: 
ismeretelméletileg és módszertanilag, sőt ontológiailag ismét bezárult a kör.

A  társadalmi akarat hordozói összetett akarategységek, amelyekben kifejezésre 
ju tnak a szocializáció-integráció különböző szintjei, a horda legegyszerűbb életfor
májától egészen az olyan impozáns szocializációs-integratív formákig, mint a nem 
zet, az állam, a vallás, az emberiség. Az összetett akarategységek a társadalomszer
veződés egy-egy fokozatának/szintjének szocializációs-integratív alakzatával azono
sak. Ami az egyes szinteken az akarategység-szocializáció alapját képezi, vagyis 
am i a kohéziót, az egységesülést megteremti, az láthatóan a durkheimi kollektívtu
dat, az egység megélése, a tekintély, a szabadság, a közös érdekek ötvözetében 
(Némedi 1996). Az akarategység-szocializáció említett közös jellemzői (alapjai) 
végül is a szerveződés különböző szintjein nem lehetnek konstansak/azonosak. Ezt 
érzékelve a fejlődés (kétlépcsős) gradualitására utaló kijelentést tesz, egyrészt átme
neti, egyszerű akarategységekről, másrészt összetett, állandó akarategységekről be
szél, vagyis a szocializáció tudati/lelki hordozóinak egyszerűbb és összetettebb for
máiról. Láthatóan a társadalmi akarategységek (a részek) az élő egységek, a társa
dalom szövete nem bír azonos struktúrával, mint a totalitás, a nemzeti akarategység. 
N oha ez utóbbi, akárcsak az előbbi, manifesztációk végtelen sokaságát képes produ
kálni, amelyeket Gusti négy kategóriába rendez el: szellemi (mítosz-vallás, isten, 
héroszok, irodalom, tudomány, művészet), gazdasági (háztartás, politikai és állami 
gazdaság), politikai (hatalom) és jogi. Az akarategységek (egyszerű és összetett) és 
manifesztációk (szellemi, gazdasági, politikai, jogi) mind a szocializációs folyamat 
megjelenítői. A szocializációt az akarat valósítja meg, amely magából a társadalmi 
életből fakad, amelynek intenzitása és fejlődése függetlenségükhöz és teljes valósá
gukhoz vezet. A francia A. Coste sémájára megalkotott „szociológiai paralelizmus 
törvénye” szerint ez azt jelenti, hogy a négyféle -  szellemi, gazdasági, politikai, jogi 
-  társadalmi cselekvés kategória korrelatív, párhuzamos viszonyban áll. Egyik sem 
redukálható a másikra, egyikük sem fogható fel a másik ok-okozatának, egymás 
m ellett vannak, és együttesen lényeges interdependenciában (ugyanannak a társa
dalm i akaratnak a terméke) és szüntelen interakcióban (ugyanannak az egésznek a 
részei) állnak -  függetlenül viszonylagos autonómiájuk és önállóságuk fokától. Kö
vetkezésképpen: bármely társadalmi egység és bármely általában vett társadalmi 
form a a szellemi, a gazdasági, a politikai és a jogi kategóriákból (a későbbiekben 
csak az első kettőből) áll (Gusti II: 1969: 29).

Más szóval, ezek a manifesztációk (szellemi, gazdasági, politikai, jogi) mint aka
rategységek a társadalmi konstitutív, illetve szabályozó elemei. A manifesztációk 
m int az akarategység megnyilvánulásai legteljesebb formában a nemzetben ismer
hetők fel. A társadalmi akarati egységek környezeti feltételektől meghatározottak, 
ezek az úgynevezett kozmikus, biológiai, történelmi és lelki keretek Gusti rendsze
rében. Azonban a keretek (a környezet) meghatározó volta a nemzet esetében nem 
döntőek, nem úgy, mint a nép (horda, törzs, nemzetség stb.) akaratnélküli természeti 
stádiumában.
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A társadalom konstitutív elemei: a manifesztációk és a keretek

Símmel nyomán Gusti is úgy látja, hogy az egyének egyszerre több csoportnak is 
cselekvő/passzív résztvevői lehetnek. Más szóval, egyének és csoportok kapcsolat- 
hálózataik és/vagy a konvenciók révén többszörös interaktív csoporttagságban él
nek, aminek folyamán társadalmi akarategységeket (struktúrákat) hoznak létre. A 
struktúrákat konstitutív (gazdasági, szellemi) és regulatív (politikai, jogi) elemek 
funkcionális rendszere alkotja, és mint ilyenek relációs-kohéziós erőt fejtenek ki a 
csoportokon belül, között, illetve a nemzet, a társadalom egészében. A hangsúly a 
társadalmiságon van, mert abban kifejezésre ju t az élő, aktuális társadalom, az ob
jektív kultúra és az adott korszak intézményei. A társadalmiság létrejöttét, Ratzel, 
Taine, Spencer miliőelméletétől is inspirálva, Gusti tér, idő, szellemi és vitális di
menziókba ágyazza, vagyis bármely emberi társadalom, és maga a társadalmiság 
sem a „levegőben lóg”, hanem kozmikus, történelmi, pszichológiai és biológiai kör
nyezettől, „keretektől” kondicionált. Azonban, hogy társadalomról, társadalmi való
ságról, társadalmi tevékenységről beszélhessen, bevezeti a szellemi, gazdasági, jogi 
és politikai manifesztációk (megnyilvánulások) kategóriákat. Gusti lényegében bár
mely társadalmat, legyen az egyszerű vagy összetett, a keretek és a manifesztációk 
segítségével ír le. A gazdasági és a szellemi (tudomány, művészet, vallás) a társa
dalmi élet tartalma, ezek nélkül nincs társadalom, vagyis a két konstitutív manifesz- 
táció nem más, mint maga a társadalom. Ugyanakkor a társadalmi élet (gazdasági és 
szellemi) működése nem képzelhető el szervező-szabályozó funkciókat betöltő jogi 
és politikai kategóriák nélkül. A keretek (a társadalmi élet genezise) a manifesztáci
ók (a társadalmi élet tevékenysége). M ás szóval, a társadalmi struktúra fenomenoló- 
giailag úgy jelenik meg, mint amit az egységek, az egységek közötti relációk és tár
sadalmi folyamatok alkotnak. A társadalmat alkotó egyének egyrészt egyének feletti 
(gazdasági, szellemi, politikai, jogi) értékvilágban élnek, másrészt az egyének kö
zötti, társadalmi csoportok világában. Minden egyes esetben az akarati jelenségek 
képezik valóságos létezésmódjuk alapját, mert „bármely lét alapja a társadalmi aka
rat megnyilvánulása, ugyanis a voluntáris erők hozzák mozgásba a többi társadalmi 
egységgel való kapcsolatot, hogy aztán végül is, bizonyos társadalmi folyamatok 
eredményeképpen, egyre összetettebb és magasabb rendű társadalmi egységek szü
lethessenek meg” (Gusti I: 1968: 238). Az akarat, mint azt m ár láttuk, a társadalmi 
élet lényege, ebből következik, hogy a társadalmi valóság olyan funkcionális és 
diszfunkcionális jelenségei, mint az ellenállás, a harc, az egyensúly, a verseny, a 
szervezésszabályozás, a fölé- és alárendelődés a társadalmi akarat erőinek cselekvé
sétől és helyzetétől meghatározott. Nem egyszerűen a társadalmi létet magyarázza az 
akarat fogalmával, hanem a társadalmi egységek közötti relációkat és folyamatokat 
is. Ez a mondhatni funkcionalista strukturalista elbeszélés az empirikus társadalmat 
kívánja megragadni, tehát kizáija a szellem önkényes konstrukciójának lehetőségét, 
mert úgy gondolja, hogy az akarat, az intencionális tevékenység (cselekvés?), a gaz
dasági, szellemi, politikai és jogi manifesztációk a kozmológiai, biológiai, pszichikai 
és történelmi keretekbe ágyazva empirikusan „minden pillanatban” felfedezhetők és 
jellemezhetők. Ez alkotja a már fentebb említett szociológiai paralelizmus törvényét.
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Ugyanakkor itt többszörös paralelizmusról van szó: a társadalmon kívüli (kozmoló
giai, biológiai) keretek és a társadalmi (pszichikai, történelmi) keretek közötti para
lelizmusról. Paralelizmus van a manifesztációkon belül, a konstitutív (gazdasági, 
szellemi) és a regulatív (politikai és jogi) manifesztációk között, paralelizmus van a 
manifesztációk együttese és a keretek együttese között, és végül a keretek és az aka
rat között is. A manifesztációk (gazdasági, szellemi, erkölcsi-jogi, politikai) közötti 
paralelizmus ugyanakkor a társadalmi egységen belül az egyensúly biztosítéka, „egy 
valóságos társadalmi egyensúlyé” . Gusti szerint ez a törvény kifejezi egy társadalom 
egységét, belső harmóniáját, egyensúlyát, enélkül a társadalom felbomlana. Továbbá 
kifejezi azt a relációtípust, ami a társadalmi akarategységek manifesztációinak szoli
daritásából adódik, vagyis a részek különbözősége ellenére, a rész és egész közötti 
harmonikus interakciót. A  szolidaritásnak e relációtípusa nélkül nem  lehet szó sem
milyen átfogó, újító (gazdasági, szellemi, erkölcsi-jogi, politikai) reformról. Az 
akarat és a keret paralelizmusa nélkül úgyszintén nem lehet beszélni társadalmi jö 
vőről, a szociológiai előrejelzésről, Gusti szavaival „szociológiai perspektiviz- 
musról”. Ezzel, úgy tűnik, megoldotta a társadalmi egységek koordinációs rendsze
rének problémáját. Tehát a keretek és a manifesztációk között a relációk kölcsönös, 
strukturális egységükben, funkcionális különbözőségükben és sui generis totalitá
sukban (Simmel) érthetők meg (Gusti I: 1968: 239).

A szociológiai paralelizmus törvénye alapján Gusti szerint rögzíthető a társadalmi 
egységek együttesén belül az evolúció iránya, aminek konkrét megvalósíthatóságát 
példával illusztrálja: a monografikus látleletek a keretek (lehetőségek, virtualitások) 
és a manifesztációk (aktualizálás, megvalósítás) közötti viszony tekintetében egy 
falu, egy város, egy megye esetében kimutatják a társadalmi valóság lehetséges fej
lődésének tendenciáit. A társadalmi valóság, akárcsak a nemzet és a társadalom de
finíciója, végül is oksági sémában ötvözött, vagyis a determinisztikus (kauzális) 
kapcsolathálót a keretek és manifesztációk között az akarat szövi. Gusti kijelentésé
ben: „a társadalmi valóság, az emberi élet totalitása, vagyis a társadalmi akarat által 
igazolt társadalmi egység, amely kozmikusán, biológiailag, psz ich ikaiig  és törté
nelmileg potenciálisan feltételezett és párhuzamosan aktualizált gazdasági, szellemi, 
politikai és jogi manifesztációi révén” (Gusti I: 1968: 239). A problémát tehát, a 
„sokat vitatott társadalmi kauzalitás”, a „társadalmi determinizmus” kérdését, Gusti 
szintén az akarat kategóriájával oldja meg. Az akarat affektív motivációja (az önsze
retet és szimpátia korrelációja) mellett, azzal együtt intellektuális motivációval, raci
onális struktúrával is rendelkezik, in situ nascendi. Ugyanis az akarat az értékek v i
lágában célokat követ és irányítja az eszközöket, ami azt jelenti, hogy racionálisan 
választania, mérlegelnie kell a sokféle lehetőség között. Ebből következik, hogy a 
társadalmi akarategység állandó alkotási erőkifejtés, egyes megnyilvánulásai reali
zálódnak, mások realizálásra várnak az adott keretfeltételek között, az akarat révén. 
Az egzisztenciális társadalmi egységek két feltétele, a társadalmi akarat és a keretek 
együtt, „együttesen” képezik a társadalmi kauzalitást. Ennek a kauzális viszonynak a 
formulája: ,,A(akarat)+K(keret)=M(manifesztáció)” (Gusti I: 1968: 343). Ami pedig 
a társadalmi determinizmust mint a „szociológia alapvető problémáját” illeti, az el
mondottakhoz logikailag kapcsolódik a kettős-együttes újabb variációja: a társadal
m i akarat minősége belső determinizmust, a keretek pedig külső determinizmust
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alkotnak.13 Ezek együtt képezik a társadalmi értékeket alkotó tevékenységet, a társa
dalmi egységek (gazdasági, szellemi, erkölcsi-jogi, politikai) manifesztációit. Tere
pen, vagyis empirikus viszonyok között, a kérdezőbiztostól függ, hogy bizonyos 
tények mikor tekinthetők a keret elemeinek, és mikor a manifesztációk (az akarati 
aktusok) elemeinek. Ugyanis bizonyos tények, amelyek megnyilvánultak, lehetséges 
kondicionáló elemek lehetnek a jövőben, különösen a társadalmi életet időben, tör
ténetiségében való vizsgálata esetén. A falu, a társadalom mikrokozmoszának pél
dáján illusztrálva az A+K=M formulát, amit Gusti törvényként gondol el, úgy látja, 
hogy az visszatükrözi a nemzeti makrokozmoszt. Állításai szerint tehát a társadalmi 
élet célirányos, mindenféle tevékenység valamely céltól (akarati aktustól) meghatá
rozott, így ennek a túlméretezett és tágan értelmezett intencionalitásnak eredménye, 
hogy a társadalmi valóság állandó átalakulási folyamat a társadalmi eszmények im 
peratívuszaival (etika), valamint a társadalmi értékek realizálásának eszközrendsze
rével (politika) összhangban.

Az úgynevezett szociológiai perspektivizmus, amely, mint láttuk, kauzális, de
terminisztikus reláción alapszik, vagyis a társadalmi manifesztációk nem esetlege
sek, hanem az akarat és a keretek együttesének a termékei, és ezek meghatározó 
ereje az aktuális társadalmi helyzet, noha a szociológiai feladata csupán a létezőnek 
a regisztrálása, mégis lehetőséget nyújt a változás jövőbeli megnyilvánulásainak 
jelzésére. Ez az eljárás lehetővé teszi Gusti számára, hogy a társadalmi fejlődés 
(evolúció) tendenciájának négy általános értelemben vett típusát rögzítse: a) stag
náló típus: a keretek és az akaratmegnyilvánulások alacsony fokúak, b) regresszív 
típus: erős keretek és alacsony társadalmi megnyilvánulások; c) forradalmi típus: 
korlátozott keretek és erőteljes akaratmegnyilvánulások; d) progresszív típus: erő
teljes keretek és megnyilvánulások (Gusti I: 1968: 347). Tisztában van azzal, hogy 
a változásnak ez a sémája teoretikus, a valóság sokkal összetettebb, a keretek és m a
nifesztációk kombinációinak lehetőségei sokkal változatosabb formákat produkál
nak. Ezzel a sémával, amellyel elméleti síkon rögzítette a társadalmi fejlő- 
dés/változás lehetséges tendenciáit és perspektíváit, voltaképpen eljutott a konstatáló 
tudományok, a szociológia tárgyának határáig, mert ha a szociológia a társadalmi 
valóság tudománya, akkor ezen a ponton meg kell állnia. Azonban továbbra is úgy 
látja, hogy „la sociologie peut devenir un instrument de progrés sociale” (Gusti I: 
1968: 528).

A társadalmi akarategység: érték és normarendszer

A szociológia tehát a társadalmi haladás eszköze, mivel a haladás tendenbiáit, a tá r
sadalom perspektíváit is vizsgálja, így nem kerülheti meg a jö v ő  társadalmi valósá
gának kérdését” . Ismeretelméletileg tehát a filozófiai alapokon kidolgozott szocioló
giai rendszer konstruktivista, mert -  noha minduntalan a társadalmi valóságra hivat
kozik, mégis sajátos, moralizáló diszkurzusban -  a valóság eszményi konstrukciójá
ra vállalkozik. A társadalmi teleológia, pontosabban a teleologikus szociológia a 
szociális világ komplexitását és differenciálódását az akarat (valamiféle tárgyra, ez 
esetben nemzetre irányultság) működési mechanizmusának és struktúrájának dimen
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zióiból vezeti le, ami lehetővé teszi, hogy a jelen  társadalmi valóságát a jövő tár
sadalmi valóságához kapcsolja. Ezzel a szociológia, az etika és a politika, noha 
szemléletmódjuk különbözik, ugyanannak az egységes megismerési folyamatnak a 
momentumai. A társadalmi akarategység, a faktikus jelen teleológiai struktúrájából 
adódik, hogy cél-eszköz együttese nyitott a jövő társadalmára. Logikailag kö
vetkezik ebből egy érték- és normarendszer felvázolása, valamint egy fő- és/vagy 
alapvető norma rögzítése, amelyhez viszonyítani lehet a különböző, rangsorolt érté
keket, hogy felismerhetővé váljanak azok az értékek, melyek leginkább adekvátak 
az egyre magasabb és tényleges célok elérésében. A politikának tehát mint normatív 
diszciplínának minőségileg értékelnie kell a szociológia által szolgáltatott reális 
adatokat. Ezen az alapon meg kell fogalmaznia a legfőbb politikai normát, a politi
kai igazságot, ami a politikai tevékenység eszközeinek alapvető normája, úgyszintén 
ez a norma állapítja meg a  politika mint gyakorlati diszciplína egységét (Gusti II: 
1969: 40).

A  politika sajátos norm ája tehát az igazság, amin Gusti az egyéni, társadalmi, 
nemzeti és egyetemes célok és eszközök harmóniáját érti. Tehát azok a cselekvések 
igazak, amelyek nem  károsítják az egyének, a társadalmi egységek, a nemzeti egy
ségek és a legfelsőbb egyetemes egység létét. Ugyanis csak ezáltal, a politika eszkö
zeivel valósítható meg az individuális és kollektív személyiség, a magasabb rendű 
harmónia, amely az emberi lét alkotóformáit tiszteletben tartja (Gusti П: 1969: 35). 
Láthatóan a politikai igazság a társadalmi (kollektív) akarat céljaiként definiálódik, 
amelynek megnyilvánulásaival (szellemi, gazdasági, erkölcsi-jogi, politikai) harmo
nikus egységet alkotnak, külön-külön és együttesen. Ezek között soha nem lehet 
konfliktus, fejlődésük nem  egymás ellen, egymást kizárva, hanem egymás mellett 
történik. A valóságos egyéni, társadalmi, nemzeti és egyetemes célok és érdekek 
csakis igazak lehetnek, az igazság nélkül a társadalmi akarat e céljai autentikusan 
nem  realizálhatók.

A  politika tehát a kollektív akarat instrumentális objektivációja: stratégiai eszköz 
a célok összehangolt megvalósítására. Önmagában a politika eszköz-cél relációban 
akár veszélyes is lehet, tehát valamiféleképpen a politikát értékdimenzióba kell he
lyezni, olyanba, amely összhangban áll Gusti konzervatív harmóniaeszményeivel. 
Ezt a problémát a célok értékvonatkozása által oldja meg, vagyis a normatív etika (a 
célok-értékek tudománya) rendszerébe ágyazásával. Az antropológiai konstansok, 
az öntudat, és az azt kísérő három affektivitás (önszeretet, szimpátia, vallásosság), 
valamint az intellektuális (DiltheyAVeber), racionális akarat teleologikus struktúrája 
megkülönbözteti az embert a többi élőlénytől. Más szóval, az öntudat és az akarat 
révén az ember értékteremtő, kultúraalkotó: történelme, erkölcse, vallása van, művé
szi, tudományos, technikai tevékenységet fejt ki, vagyis értékvilágot, kultúrát alkot. 
Ebből következik: az em ber egyetlen érvényes eszménye, hogy maximálisan fejlesz- 
sze öntudatát és akaratát, a célok egyre tisztább megfogalmazásával -  bármennyire 
távoliak is azok -  és az eszközöket, hogy kulturális értékeket termelő lénnyé váljon. 
Röviden: a harmonikus egység az akarat alapvető affektusai (önszeretet, szimpátia, 
vallásosság) és a leghosszabb akarat között nyújtja a személyiség fogalmát (Gusti II: 
1969: 39). Az újdonság itt az akarat hosszúsága, amely a racionális egyénre vonat
koztatott. Arra, aki képes a legtöbb és a legtávolabbi célok kitűzésére, valamint
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megvalósításukhoz szükséges eszközök mérlegelésére. A Nitzschétől átvett fogalom 
-  „hol vannak a 20. századi barbárok, akik jótállnak a leghosszabb akaratért” -  az 
akarat teleologikus struktúrájának racionális dimenzióját hangsúlyozza, vagyis a 
társadalmi világ értelmi felépítettségéről van itt szó (Dilthey). Gusti azonban a sze
mélyiségi erkölcs-politika-kultúra összekapcsolásával, lényegét tekintve, az elitista 
személyiségelmélet mellett tesz hitet. Nem véletlen, hogy az etikai imperatívuszok 
(Úgy cselekedj, hogy cselekedeted minden egyes pillanata maximálisan realizálja 
személyiségedet: vagy maximálisan teljesítsd ki személyiségedet, hogy legmagasabb 
kulturális értékeket alkothass!) az aufklérizmus eszményét aktualizálják (Műveld 
magad, hogy aztán tudásodat a közösség javára fordíthasd!). Kijelentései alapján 
Gusti etikai eszménye a kulturális értékhordozó és teremtő személyiség (Goethe), 
valamint a leghosszabb akarat értelmében az olyan társadalmi egység, főleg nemzeti 
struktúra, amelyben az azt alkotó egyének valamennyien kulturális értékteremtő 
személyiségek, mert csak ezáltal látja feloldhatóknak az egyén és társadalom, az 
egoizmus és altruizmus, az individualizmus és kollektivizmus, az idealizmus és rea
lizmus közötti antinómiákat (Gusti I: 1968: 349). Az ilyen személyiségeszmény 
Gusti elgondolása szerint is csak formális képzés útján valósítható meg. Az inspirá
ciókat ez irányban a neokatniánusoktól14 és Paul Barthtól kapta, akik a gyakorlati 
kivitelezést a nevelés révén gondolták megvalósítani, a nevelésnek politikai funkciót 
kölcsönöztek. Tehát Gusti is, a cél érdekében, rendszerébe újabb diszciplína felvé
telét látja indokoltnak, amely kiegészíti a társadalomtudományokat, beleértve a szo
ciológiát, az etikát és a politikát is, amit a társadalmi akarat pedagógiájának nevez 
(Paul Barth). Ez hivatott az optimális társadalmi akarat kialakítására, annak az integ
rális személyiségnek a kiformálására, amelynek akarata összhangban áll a már em 
lített etikai imperatívuszokkal. Gusti kísérlete, hogy organikus kapcsolatot teremtsen 
elméleti rendszere és gyakorlati megvalósítása között a nemzettudomány mint új 
integráló diszciplína felvázolásakor, azért sem realizálódhatott, mert amikor a rend
szerét konkretizálja, alkalmazza, akkor nem következetes. M egadja például a nemzet 
definíciót, de csupán a keretekre (kozmikus, biológiai, pszichikai, történelmi) össz
pontosít, mintegy megfeledkezve a törvényként kezelt sémájáról A(akarat) 
+K(keretek) = M(manifesztációk), vagyis a manifesztációkról mint az akarat és ke
retek produktumáról. Erről szó sem esik. Ezzel szemben figyelmét több alkalommal 
az idő dimenzió egységeinek -  múlt, jelen, jövő -  kapcsolódásai, az eszmény-való
ság körforgásának elbeszélése köti le, amit társadalmi körforgásnak nevez, és a tá r
sadalmi haladást megragadó törvényként mutat be. Végül is igaza van abban, hogy 
ami a múltban eszmény volt, az a jelenben valósággá válhat (nemzeti egység), és 
ami ma eszmény (modem nemzet), az a jövőben valóság lehet. A társadalmi körfor
gással azonban olyan törvényszerűséget feltételez, amely által a szociológiát, etikát, 
politikát és pedagógiát szintézisbe hozó nemzettudomány rendszere végérvényesen 
kiküszöbölte az ellentétet a megismerés és cselekvés, az intellektualizmus és akti- 
vizmus, a racionalizmus és fenomenologizmus között. A harmónia utáni már-már 
utópikus sóvárgása egy kétségtelenül zavaros világban, az eszmény és a valóság 
közötti inkongruencia érthetővé teszi szemléletmódjának árnyékosabb oldalait.

Ha a társadalmi körforgás törvényét Gusti körkörös, zárt rendszerére alkalmaz
zuk, akkor az elmondottakat így összegezhetjük: a megvalósult társadalmi aktualitás
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a  szociológia hatáskörébe tartozik, az új, lehetséges és szükséges normák megvaló
sulásával a politika és az etika foglalkozik. És amikor ezek is megvalósulnak, jórészt 
a  nevelés révén, akkor átkerülnek a szociológia birodalmába, és így tovább, egy vég 
nélküli folyamat veszi kezdetét a valóságtól az eszményi megvalósulásig és a meg
valósuló eszménytől a létező valóságig, mintegy állandó létrejövésben.

Jegyzetek

1 Az iskola tevékenységéről az Erdélyi Fiatalok, a Korunk, az Erdélyi Tudományos Füzetek 
oldalam jelentek meg írások (Balázs 1976). Magyarországon Márkus András (1942) infor
matív tanulmánya figyelemre méltó, aki dolgozatát a Gusti-tanítványok francia nyelvű pub
likációi alapján állította össze. Román részről az erdélyi fiatalok falu felé fordulásáról Gusti 
közeli munkatársa, O. Neamju (1936) közölt elismerő és bátorító írást. Egykori tanárom, 
Imreh István, Venczel József tanítványa, aki részt vett a bálványos váraljai kutatásokban, ké
sőbb a Korunk oldalain számolt be tapasztalatairól (Imreh 1967). A magyar szociológia 
számára továbbra is kutatási téma a Gusti-iskola recepciójának kérdése, mint ahogy az is, 
hogy Venczel József miben korrigálta Gusti monografikus módszerét.

2 Balázs (1976) a válogatás-kötethez írt bevezető tanulmányban Gusti elméleti és módszertani 
felfogását bírálta. Gáli Ernő (1963) pedig pedig a román polgári szociológiáról írt román 
nyelven megjelent kötetében szentel külön fejezetett Gusti bírálatának. Majd egy rövid 
akadémiai kiadvány keretében ismét találkozunk a korábbi elemzések összefoglalásával 
(Ernő Gáll-Miron Constantinescu-Ovidiu Bádina 1973). Bádina az öt kötetes Gusti „Mü
vek” szerkesztője is.

3 Kivétel ez alól Balázs Sándor (1976) fentebb jelzett bevezető tanulmánya, amely Gusti rend
szerében a kauzalitás problémáját is elemezve a változás, fejlődés kérdését is érinti. Azon
ban itt azt is kell látnunk, hogy a kauzalitás fogalma valamely összefüggés egységének elő
állítására szolgál. Vagyis amikor Gusti kantiánus alapokon az ok és okozat relációt keresi, 
nagyon is jól látja, hogy az ok-okozat egész és rész, hogy az okozatok az adott egészhez 
tartoznak, az a feltétele magyarázhatóságuknak. Ugyanis az egyedi tényeket nem lehet ma
gyarázni, ha nem valamilyen egész részeiként fogjuk fel őket, mert ami teljesen összefüg
géstelen, az magyarázhatatlan. A tapasztalt realitás egysége tehát Gustinál is megfelel a ta
pasztaló tudat egységének (Röd 1998).

4 A  Gusti vezette monografikus szociológiai iskola rendelkezett azokkal az ideáltipikus jel
lemzőkkel, amelyeket egy társadalomtudományi iskola létrejötte és működése igényel. És
pedig: alapító-vezető, követők, a vezető domináns személyiség, a tagokat a vezető által 
megfogalmazott eszmék, normák együttese tartja össze, szemben áll az adott tudományban 
uralkodó irányzatokkal, az adott tudomány újraformálására törekszik, van az empirikus va
lóságnak a vizsgálódás tárgyát képező paradigmája, a paradigma megfogalmazása a veze
tőtől származik, a kifejtett paradigma tipikusan kollektív vállalkozás, amelynek az alapító
vezető adja meg a végső formáját (Bukmer 1988).

5 C. Bouglé nacionalizmussal és empirizmussal vádolta Gusti szociológiájának nemzettudo
mányi törekvéseit. Bouglé szerint „Egy tudomány érettségének egyik jele abban áll, hogy 
mondatkincse, amelyeket alkalmaz, bárki által megemészthető, bárhol is legyen szülőföldje, 
ugyanakkor a módszerek, amelyet kidolgoz, bárki által alkalmazhatók és magyarázhatók.” 
Vagy : ,A  Konferencia számos példával bizonyította, hogy a nemzeti és politikai törekvé
sek Közép-Európában rendkívül aktívak, azok, amelyek profitáltak a nagy háborúból vagy 
az ellen védekeznek.” (Bouglé 1938).
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6 Gusti sehol sem utal M. Weberre. Noha Petre Andrei és Virgil Madgearu rendszeresen hi
vatkoznak rá, már a húszas években, sőt Petre Andrei Probleme de sociologia című 1927- 
ben megjelent könyvében ,A  kapcsolat-elmélet és Max Weber koncepciója” címmel egész 
fejezetet szentel a német szociológus elméletének (Andrei: 1927).

7 Gusti itt abból indul ki, hogy az első világháború fordulópontot jelent, ugyanis megszűnt az 
állam régi konzervatív, tradicionális monarchikus típusa és helyét a nemzeti és demokrati
kus eszmére épülő formák vették át. Ami azt bizonyítja, hogy az egyedüli, valóságos társa
dalmi egység a nemzet, és nem az állam (Gusti IV: 197).

8 Ugyanitt van szó a nemzeti spiritualizmusról, hogy a nemzet a népiélekből származik, de a 
kérdés nem ez -  állapítja meg Gusti, hanem az, hogy mi is a valóságban ez a népszellem. 
Ami a nemzeti empirizmust illeti, ott láthatóan Mancinivel vitatkozik, aki a közös társadal
mi tapasztalatból vezette le a nemzet születését (Gusti IV: 1970).

9 A rész és az egész fogalmának kérdésénél Bertalan László összeállítását használtam, a 
szummatív és intemális reláció kategóriákat tőle vettem át (Bertalan 1987).

10 Az gondolat, hogy a .közösség elmélete... az emberi akarat teljes egységéből mint eredeti 
és természetes állapotból indul ki”, az a fajta közelség, intimitás, egység, homogenitás, ami 
Gustinál is a szocialitás első szintje (család, falusi élet, vallás, szokások stb.), kétségtelen, 
tönniesi gondolatok (Tönnies 1983).

11 Itt arról az elgondolásról van szó, miszerint a történeti tények egyszer fordulnak elő, a ter
mészettudományi tények állandóan ismétlődnek, a társadalmi tények határozott ritmus sze
rint, időszakonként visszatérnek. Ennélfogva a szociológia a két tudomány között foglal 
helyet, átmenetet képez „Ereigniswissenschaff’-ból a „Gesetzeswissenschaft”-ba. Ezt 
Gustinak a dolgozatban ismertetett társadalmi körforgás törvénye is illusztrálja.

12 L. Stein szerint a társadalmat háromféle társadalomfilozófiai szempontból lehet vizsgálni: 
a) ontológiailag, a társadalmiság alapján, ez a társadalmi statika, induktív módszerrel desk- 
riptív feladatot lát el, tehát az állandóság fogalmával van dolga; b) történeti szempontból, ez 
szociális dinamika, oknyomozó, deduktív módszerrel törvényszerűségeket rögzít, itt a cse
lekedetek és variabilitás fogalmával van dolgunk; c) normatív szempontból: szabály keresé
se, célok rögzítése, ide tartozik jog, vallás, politika, etika, ez végeredményben a normatív 
társadalmi etika, amely imperatívuszokat állapít meg. Gusti esetében láthatóan az első és a 
második szempont irányadó, a történeti szempont csak terepen erősödött fel (Stein é. n.).

13 Amikor Gusti felvázolja haladás tipológiáját, akkor a progresszív típus példájaként Romá
niát említi, ahol a keretek (kozmikus, biológiai, történeti, pszichológiai), vagyis a földrajzi- 
faj i-adottságok, történelmi múlt és a román nép lelki alkata összhangban vannak a szellemi, 
gazdasági, politikai, erkölcsi jogi manifesztációkkal. Azonban amikor részletesebb kifejtés
be bocsátkozik, a manifesztációk kimaradnak és csupán a keretekre összpontosít. Kozmikus 
(földrajzi) keret (talaj, altalaj, felszíni vízrajzi, viszonyok, klimatikus viszonyok, amelyek 
valamilyen formában hatnak a társadalmi valóságra). Biológiai keret (a népesség problé
máját vizsgálja, mennyiségileg a demográfia, minőségileg a fajtan, az öröklődés, egészség, 
a táplálkozás, a higiéné, lakáskörülmények, ide tartozik az etnozoológia, az etnobotanika 
stb.) Történelmi keret (szájhagyomány, dokumentumok, együttélési formák, tulajdonvi
szonyok, gazdálkodás, szokásjog, szellemi élet stb.). Pszichikai keret (egyéni és kollektív 
lelki jelenségek, intelligencia, kézügyesség, gondolatok, érzelmek, törekvések, életrajzok, 
önéletrajzok, beszélgetések tanulmányozása, közvélemény stb.) (Gusti 1940).

14 P. Natorp például a pedagógiáról alkotott nézeteiben -  és ez tipikus jegye a marburgi 
újkantiánusoknak -  kiemelt helyet szánt a nevelésnek, és ami szembeötlő, akárcsak Gusti 
esetében is, a pedagógiát politikai dimenzióba helyezik. Natorp is a társadalmi változás 
eszközét látta a pedagógiában (Pascher 1996).
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Munkaerőpiac

G ábor R. István

MUNKAERŐ-KERESLET -  INTÉZMÉNYI 
KÖRNYEZET -  MAKROPOLITIKA

Vitaindító a posztszocialista átalakulás
munkaerőpiaci tapasztalatairól és kilátásairól Magyarországon

E  rövid vitaindítóban az elmúlt szűk évtized magyarországi munkaerőpiaci fejlemé
nyeinek néhány jellemzőjét tekintem át és értékelem a foglalkoztatás és a munkanél
küliség alakulásának közeljövőbeli kilátásai szempontjából. Az áttekintésben közis
m ert adatokra és tényekre, az értékelésben a fejlett piacgazdaságok általánosítható 
tapasztalataira és elemi gazdasági összefüggésekre támaszkodom. Természetesen 
csak egészen elnagyolt áttekintésre és értékelésre vállalkozhatok. Fő mondanivalóm, 
hogy az elkövetkező egy-két évben a derűlátó forgatókönyvek szerinti gazdasági 
növekedés mellett sem tűnik megalapozottnak a munkaerő-kereslet növekedésétől 
számottevő foglalkoztatásbővülést és a tartós munkanélküliség érdemleges vissza
szorulását várni.

1. Az átalakulás munkaerőpiaci fejleményeinek áttekintését a termelés és a mun
kanélküliség alakulásán kezdem. Eszerint 1989 és 1993 között a bruttó hazai termék 
Magyarországon több m int egyötödével esett vissza, s eközben a munkanélküliek 
szám a 10 000-ről 600 000 fölé emelkedett. 1994-ben azután a termelés már növeke
désnek indult, s egyidejűleg csökkenni kezdett a munkanélküliség.

Csökkenő termelés -  növekvő munkanélküliség, növekvő termelés -  csökkenő 
munkanélküliség: ebben még nincs semmi sajátosan posztszocialista vagy sajátosan 
magyar. Legfeljebb a mértékek tekintetében minősíthetjük rendhagyónak e fejlemé
nyeket: az 1929-1933-as évek gazdasági világválsága sem járt ilyen arányú munka
nélküliség-növekedéssel .

Csakhogy miközben nálunk a munkanélküliségi ráta 1993-ban 13 százalékon te
tőzött, eközben a szovjet piac összeomlását hozzánk hasonlóan megszenvő Finn
ország munkanélküliségi rátája az 1990. évi 3,5 százalékról két év leforgása alatt 15 
százalékra emelkedett. De a hosszú időn át irigyelten alacsony munkanélküliségű 
Svédországban is az úgynevezett teljes munkanélküliségi ráta, amely az átképzési 
programok és közmunkák állástalanjait is magában foglalja, ugyanaz idő tájt 12 szá-
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zalékos. A dél-európai térség némelyik országának munkanélküliségi mutatója pedig 
hosszabb ideje krónikusan rosszabb a mienknél.

2. Mielőtt arra a következtetésre jutnánk, hogy eszerint csupán az 1990-es évek 
kevésbé szerencsés piacgazdaságainak sorsa ért minket is utol, érdemes egy pillan
tást vetnünk a lakosság gazdasági aktivitásának, a foglalkoztatottak és a munkanél
küliek együttes létszámának alakulására.

A  fejlett piacgazdaságokban is megfigyelhető a munkaerő-állomány nagyságának 
konjunktúrával párhuzamos ingadozása, amelyet rendszerint az úgynevezett re- 
ményvesztettség jelenségének tulajdonítanak. Eszerint pangási időszakokban az ál
láshoz jutást reménytelennek ítélő munkanélküliek egy része kénytelen-kelletlen 
átmenetileg kivonul a munkaerő-állományból, az oda első ízben belépni vagy hosz- 
szabb-rövidebb kihagyás után visszalépni szándékozók egy része pedig későbbre 
halasztja az álláskeresést, és a munkaerő-állomány ebből fakadó ingadozása meg
haladja a reményvesztettek elmaradt jövedelmének ellensúlyozása végett a munka
erő-állományba dekonjunktúrában belépő úgynevezett pótlólagos álláskeresők szá
m ának ingadozását.

A munkaerő-állomány nagyságának e konjunktúrapárhuzamos ingadozása azon
ban csekély. Hacsak nem  fogy demográfiai okokból -  korábbi születési és halálozási 
ráták utóhatásaképpen vagy negatív nemzetközi vándorlási egyenleg következtében 
-  számottevően a munkaképes lakosság, a munkanélküliség emelkedésével párhu
zamosan a gazdaságilag aktív népesség akár növekedhet is. Magyarán, pangáskor a 
foglalkoztatottak száma nem feltétlenül csökken, s ha csökken is, nem arányosan a 
kibocsátás konjunkturális hullámzásával. Ennek folytán a termelésnövekedés lassu
lását, illetőleg a termelés-visszaesést általában a termelékenység -  az egy foglal
koztatottra jutó GDP -  növekedésének lassulása vagy éppen termelékenység
visszaesés kíséri. Ilyenkor ugyanis rendszerint csökken az egy dolgozó által teljesí
tett munkaórák száma, növekszik a nem közvetlenül kibocsátásnövelő tevékenysé
gekre fordított munkaidőhányad, és romlik a munkaidő-kihasználás.

Ezzel szemben nálunk a piacgazdaságok történetében példátlan arányú, csaknem 
másfélmilliós foglalkoztatáscsökkenés következett be. Több mint kétszer akkora 
tehát, mint amennyivel a munkanélküliek száma növekedett. Vagyis a gazdaságilag 
aktív népesség a munkanélküliség növekedésénél is drasztikusabban zsugorodott. 
Ráadásul olyan körülmények között, amikor a munkaképes korú népesség nemhogy 
fogyott volna, de demográfiai okokból gyarapodott.

3. Hogy a magyarországi gazdasági átalakulás viszonyai között mennyire félreve
zető lehet akár a munkanélküliségi, akár a termelékenységi statisztikákra hagyat
koznunk, azt jól szemlélteti, hogy előző évekbeli növekedését követően a munka- 
nélküliség, mint említettem, mind 1994-ben, mind 1995-ben csökkent, ami piacgaz
dasági viszonyok között a gazdasági fellendülés nyitányaként volna értékelhető. 
Magyarország esetében viszont ennek nyilvánvalóan ellentmond, hogy a munkanél
küliség csökkenésével egyidejűleg a foglalkoztatás mindkét évben tovább szűkült. 
Am i pedig a termelékenység alakulását ületi, már 1992-től javult, mégpedig impo
náló, 6 százalék körüli ütemben. A termelékenység látványos és több éven át folya
matos akkori javulása nyilvánvalóan nem a gazdasági szerkezet és a termelőappará
tus rohamos korszerűsödésének volt az eredménye, amely megteremtette volna az
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alapját a tartós gazdasági növekedésnek. Fő forrása az átalakulás kezdetekor a gyár
kapuk mögött meglévő munkaerő-felesleg leépítésében és a veszteséges foglalkoz
tatás visszaszorításában rejlő egyszeri termelékenységnövelési tartalék fokozatos 
kiaknázása lehetett.

4. Az átalakulás munkaerőpiaci hatásainak megnyilvánulásairól szólva említést 
kell tenni a munkanélküliség időtartamának és a tartósan munkanélküliek részará
nyának alakulásáról is. A munkanélküliség átlagos időtartama csaknem másfél évre, 
a tartósan -  egy évnél hosszabb ideje -  munkanélküliek részaránya pedig 50 száza
lék fölé emelkedett.

Mivel a kiszámításuk alapjául a munkaerő-felvételek időpontjában munkanélküli
ek egyelőre még le nem zárult munkanélküliségi időtartamai szolgálnak, ezek az 
adatok, mint tudjuk, lefelé, amiatt viszont felfelé torzítanak, hogy a hosszabb ideje 
munkanélküliek a rövid munkanélküliség után újraelhelyezkedőknél természetszerű
en nagyobb valószínűséggel kerülnek be munkanélküliként a KSH negyedévenkénti 
munkaerő-felvételébe. És bár a kétféle torzítás hatásának kiszűrése után adódó 
(nagyjából feleekkora?) tartós munkanélkülivé válási esély és átlagos munkanélküli
ségi időtartam is drámainak hathat, piacgazdasági mércével mérve egyik sem rend
kívüli. Sőt önmagában nem rendkívüli az sem, ha növekedésük a gazdasági fellen
dülés megindulása után is folytatódik. Hiszen ilyenkor -  m int szintén köztudott -  a 
fellendülésnek hála kevesebben válnak foglalkoztatottból munkanélkülivé, és ugya
nakkor először a rövidebb ideje munkanélküliek jutnak inkább munkalehetőséghez, 
így a munkanélküliség csökkenésével párhuzamosan átmenetileg tovább növekedhet 
a statisztikában regisztrált tartósan munkanélküliek aránya és az átlagos munkanél
küliségi időtartam.

Sajátos viszont Magyarország esetében a munkanélküliségből a foglalkoztatásba 
való visszaáramlás alacsony intenzitása. Az, hogy a munkanélküliség átlagos idő
tartama és a tartós munkanélküliség nem  öltött nemzetközileg kiugróan magas m ér
téket, főleg annak tulajdonítható, hogy az állásukat elveszítők -  közülük is nyilván 
leginkább azok, akiknek legkevésbé volt esélyük az újraelhelyezkedésre -  idő köz
ben nagyobbrészt kiváltak a munkaerő-állományból, és így nem  rontották a munka
nélküliségi statisztikát.

5. A drasztikus foglalkoztatás-visszaesést követően több éven át továbbcsökkenő 
-  a legutóbbi évben is csak tizedszázalékokkal bővülő -  foglalkoztatás és a munka
erőpiacról való nagyarányú kivonulás (gazdaságilag inaktívvá válás) ellenére magas 
tartósmunkanélküli-arány természetszerűen vonta maga után az úgynevezett aktív 
munkaerő-politikák felértékelődését. Hiszen e politikák rendeltetése éppen az, hogy 
munkanélküliek átképzésével, felvételük, illetőleg önállóvá válásuk ösztönzésével, 
közmunkákkal stb. élénkítsék a munkanélküliek és a foglalkoztatottak állománya 
közötti áramlást.

A tapasztalatok azonban nem igazolták még az óvatosan derűlátó várakozásokat 
sem. Eredeti rendeltetésükkel szemben ezek az aktív eszközök az adott körülmények 
között többnyire parkolópályákként szolgálnak a passzív munkaerő-politika kereté
ben nyújtott munkanélküli segélyekre és jövedelempótló támogatásokra való jogo
sultság újbóli megszerzéséig.
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Hozzáteszem: ez sem magyar sajátosság. Hasonlóak a tapasztalatok az aktív 
munkaerő-politikák hosszú időn át kiemelkedően sikeres alkalmazásáról nevezetes 
Svédországban azóta, hogy a kilencvenes években 10 százalék fölé emelkedett a 
munkanélküliség. O tt is nyilvánvalóvá vált, hogy a munkanélküliség leszorításának 
kulcskérdése a munkaerőkereslet-bővítő gazdasági növekedés és a munkaerőpiac 
rugalmassága.

6. A foglalkoztatási feszültségek érdemleges enyhülése az elkövetkező években 
Magyarországon is azon áll vagy bukik, hogy a növekvő munkaerő-kereslet meny
nyiben vezet új munkahelyek létesítéséhez és mennyiben olyan mértékű béremelé
sekhez, amelyek inflációs következményei a kormányzatot megszorító gazdaságpo
litikai válaszlépésekre kényszeríthetik.

A közeljövőben várható fejlemények ilyen nézőpontú latolgatása a magyarországi 
helyzet eddig nem említett sajátosságára irányítja a figyelmet. Miközben a munka
nélküliségi ráták a fejlett piacgazdaságok többségében is a magyarországihoz ha
sonló vagy magasabb rekordszintekre emelkedtek, eközben árinflációs rátáik irigy
lésre méltóan alacsonyak: évi 0-3 százalék között mozognak. így náluk kevésbé 
akut veszély a munkaerő-kereslet megélénkülésének mellékkövetkezményeként elő
álló bér-ár spirál, m int nálunk, ahol talán éppen ez fenyegetheti legközvetlenebbül a 
megindult fellendülést.

7. A várható munkaerőkereslet-növekedés foglalkoztatásbővítő kontra bérinflá
ció-gyorsító hatása nálunk két további okból is kulcskérdés. Egyrészt mert az elkö
vetkező években számítani lehet arra, hogy korábban önfoglalkoztatottá és inaktívvá 
váltak nagy számban igyekeznek visszatérni a munkaerőpiacra. Másrészt mert az 
ezredfordulóig változatlan gazdasági aktivitási ráta mellett is demográfiai okokból 
tovább bővül a munkaerő-kínálat. De vajon mi tarthatja vissza a munkavállalókat 
attól, hogy a munkaerő-kereslet élénkülésére inflációs hatású bérkövetelésekkel rea
gáljanak olyan körülmények között, amikor nemigen kell félteniük a munkahelyüket 
a nagyobbrészt önfoglalkoztatott, inaktív és tartós munkanélküli kívülállók verse
nyétől?

Még Svédországban is, ahol pedig a bérinflációs nyomás fékentartásában együtt
működő szakszervezeti magatartásnak több évtizedes hagyománya és kedvező ta
pasztalatai vannak, újabban kérdésessé vált a korábban egyértelműnek vélt ok
okozati kapcsolat a centralizált érdekegyeztetés és az alacsony egyensúlyi munka- 
nélküliség között. M íg a nyolcvanas évek mértékadó szakmai vélekedése szerint az 
ország elsősorban stabil és olajozottan működő centralizált érdekegyeztetési rend
szerének köszönhette kedvező munkanélküliségi teljesítményét, ezzel szemben ma, 
úgy tetszik, inkább megfordítva: az ország kedvező munkanélküliségi teljesítmé
nyének (is) köszönhetően bizonyulhatott huzamos időn át eredményesnek a centrali
zált érdekegyeztetés. Hogyan várhatnánk hát el a mai erősen megosztott és egymás
sal rivalizáló magyarországi szakszervezetektől szolidaritást a munkaerőpiacról ki
szorult kívülálló volt munkavállalókkal?

A bérinflációs veszély elhárítása szempontjából ezért számunkra tanulságosabb
nak tűnhetnek azok a nemzetközi tapasztalatok, amelyek szerint recesszióban az 
állásvesztők annál kisebb hányada válik tartós munkanélkülivé, és fellendüléskor 
annál kisebb a bérinflációs veszély -  annál kisebb munkanélküliség elegendő a bér
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infláció fékentartásához minél kevésbé nagyvállalatok biztos állást és karrieresé
lyeket nyújtó úgynevezett belső munkaerőpiacaiban koncentrálódik a foglalkoztatás. 
Különösen látványosan igazolja ezt az Egyesült Államok példája, ahol a munkanél
küliségi ráta fele-harmada a nyugat-európai országokénak, és ahol a dolgozók a 
nyugat-európai munkavállalóknál jóval nagyobb arányban és gyakrabban, viszont 
lényegesen rövidebb időtartamokra válnak munkanélkülivé. így jóval kisebb hánya
duk van kitéve a munkaerőpiaci versenyképességet lerontó tartós munkanélküliség
nek. Ennek köszönhetően a munkanélküliség ott hatásosabb fékezője a bérinfláció
nak, és így kisebb lehet az inflációt nem  gyorsító úgynevezett egyensúlyi munkanél
küliség, mint a bennfentes munkavállalók számára nagyobb intézményes állásbiz
tonságot nyújtó nyugat-európai országokban.

8. Mármost Magyarországon a gazdasági átalakulás java részben kihúzta a talajt a 
korábbi nagyvállalati belső munkaerőpiacok alól -  enélkül elképzelhetetlen lett vol
na a kibocsátás 1992-1993. évi csökkenését kísérő látványos termelékenységemel
kedés - ,  és a foglalkoztatás súlypontját a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatás 
felé tolta el. A mikrovállalkozásoknak abban a körében, amelyek egyáltalán foglal
koztatnak munkavállalókat, a jelek szerint a kifejezetten foglalkozási munkaerőpiaci 
jellegű-, állás- és jövedelembiztonsági garanciák nélküli, jórészt alkalomszerű 
és/vagy fekete foglalkoztatás dominál. Az önfoglalkoztatás pedig gyakran csupán 
adózási okokból alvállalkozói viszonynak álcázott, valójában szintén kifejezetten 
foglalkozási munkaerőpiaci jellegű munkaviszony, amely könnyen felbontható és 
nagy jövedelembizonytalanságú, s mint ilyen, a belső munkaerőpiaci foglalkoztatás 
poláris ellentéte. A foglalkozási munkaerőpiacok e látványos térnyerésére azonban, 
kifejezetten a mikrovállalkozások körére korlátozódva s a munkaerőpiaci háttérin
tézmények -  szakképzési és érdekképviseleti rendszer, munkajogi szabályozás stb. -  
megfelelő átalakulása híján, éppen amiatt kerülhetett sor, hogy a nagyvállalati 
szektor belső munkaerőpiacainak összezsugorodása az aktív lakosság nagy tömegeit 
megfosztotta a munkavállalói boldogulás lehetőségétől, és vállalkozói habitus híján 
is önfoglalkoztatásra kényszerítette.

A munkaerőpiac nyitottsága és rugalmassága ellen hat először is a kétes tartalmú 
és bizonytalan munkaerőpiaci értékű bizonyítványokat nyújtó, ad hoc alapon szer
veződő szakképzés burjánzása. Másodszor, a kis- és középvállalkozások túlsúlyához 
igazodóan szakmai-foglalkozási alapon szerveződő érdekképviseletek térnyerése 
helyett a nagyvállalati belső munkaerőpiacok működési logikájához illeszkedő m un
kahelyi és a munkaerőpiac rugalmassága szempontjából kifejezetten kedvezőtlen 
ágazati érdekképviseletek erősödnek. De itt említhetők a munkáltatói felmondást 
korlátozó munkajogi szabályok is, amelyek a munkanélküliek és a foglalkoztatottak 
közötti áramlások élénkítése helyett szintén az éppen foglalkoztatottak alkuerejének 
növelése irányában hatnak.

9. Megítélésem szerint ilyen feltételek mellett illúzió lenne az elkövetkező né
hány évben a munkaerő-kereslet növekedésétől számottevő foglalkoztatásbővülést 
és a tartós munkanélküliség érdemleges visszaszorulását várni. Érzékelhető javulást 
csak a gazdasági átalakulás előzőekben vázolt munkaerőpiaci hatásaihoz illeszkedő, 
a foglalkoztatottak és a munkanélküliek közötti áramlást élénkítő munkaerőpiaci 
háttérintézmények kiépülése esetén várhatunk.
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Még inkább erre a következtetésre kell jutnunk, ha az átalakulás munkaerőpiaci 
hatásának még egy, eddig nem említett lényeges elemével: a reálbérszint drasztikus 
csökkenése következtében évek alatt felgyülemlett bérinflációs potenciállal is szá
m ot vetünk. E bérinflációs potenciált csak tovább növelték azok a választási ígére
tek, amelyek maguk is geijesztették a dolgozók reálbér-növekedési várakozásait, 
tovább rontva ezzel az elkövetkező évek amúgy sem rózsás foglalkoztatási kilátásait

10. Közeljövőbeli foglalkoztatási kilátásaink e borúlátónak tűnhető értékelésével 
szemben felhozható, hogy a megnövekvő munkaerő-kereslet nem feltétlenül csak 
egymás rovására növelheti a reálbéreket és a foglalkoztatást; reálbérszint és foglal
koztatási szándékok között csak a klasszikus hagyományt követő makrogazdaságtani 
felfogás szerint egyértelműen negatív a kapcsolat. A makrogazdaság keynesi mo
delljében a reálbér-növekedés az összkereslet élénkítésén keresztül már rövid távon 
kibocsátásnövekedés-serkentő lehet, és ezáltal elvileg akár foglalkoztatásbővítő ha
tással is járhat.

Nyilván nem véletlen ugyanakkor, hogy ezt az eshetőséget az elmúlt években 
nem  kormányzati politikusok, hanem ellenzéki és független bírálók hangoztatták. 
Hiszen két számjegyű inflációs ráta és tetemes költségvetési deficit körülményei 
között, továbbá krónikus külkereskedelmi mérleghiány és a GDP magas, 30 százalék 
körüli importrugalmassága közepette, ráadásul hosszú éveken át lanyha beruházási 
tevékenységet követően, amelynek folytán a potenciális GDP a ténylegest meghala
dó arányban zsugorodhatott, a munkanélküliség keynesi gyógymódjai felelősséggel 
nem  ajánlhatók. Em ellett középtávon a reálbér-növekedés munkaerő-helyettesítő 
beruházásokat élénkítő és ezáltal munkaerőkereslet-szűkítő hatásával is számolni 
kell.

Mindez amellett szól, hogy az elkövetkező években Magyarországon a munkaerő 
iránti kereslet növekedése attól függően eredményezhet bérinfláció helyett 
foglalkoztatásbővülést, hogy a munkaerőpiaci háttérintézmények átalakulásának 
eredményeképpen nyitottabbá és rugalmasabbá válik-e a munkaerőpiac, és ezáltal 
feljebb tolódik-e az egyensúlyi foglalkoztatási és lejjebb az egyensúlyi munkanél
küliségi szint. Ennek megfelelően a foglalkoztatás bővülését a kormányzat legin
kább a foglalkozási munkaerőpiacok logikájához illeszkedő háttérintézmények ki
épülésének támogatásával segítheti elő.
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A vitaindító összefoglalja és értelmezi a transzformációs szakasz legfontosabb 
munkaerőpiaci fejleményeit, továbbá következtetéseket fogalmaz meg az elkövetke
ző néhány évben várható tendenciákra nézve. A vizsgálódás középpontjában -  Küllő 
János szavaival élve -  a munkahelyteremtés nélküli növekedés, tehát az 
átalakuláskori munkaerőpiacnak az a sajátossága áll, hogy a GDP növekedése nem 
já r együtt a foglalkoztatási szint emelkedésével. Ezt a jelenséget nevezi a szerző a 
munkaerőpiac rugalmatlanságának. Azt az álláspontot képviseli továbbá, hogy 
amennyiben a reálbér és a foglalkoztatási szint között negatív átváltás áll fenn, akkor 
a közeljövőben inkább a foglalkoztatási szint emelkedése volna kívánatos lassabb 
reálbér-növekedés mellett.

A vitaindító értékes hozzájárulás a munkaerőpiaci fejlemények megértéséhez. 
Mind a folyamatok leírása, mind értelmezésük, mind a rugalmatlanság bizonyos 
fokú oldására tett javaslatok érdekesek és számos megfontolandó szempontot tar
talmaznak. A vitaindító elsősorban azért hasznos, mert megjelöli azokat a problémá
kat, amelyek empirikus elemzésére a munkaerőpiaci kutatásoknak elsődlegesen kon
centrálniuk kellene. Az alábbiakban ebben a szellemben csak néhány ponton egé
szíteném ki az elemzést. Részben néhány kérdést fogalmazok meg a szöveggel kap
csolatban, részben utalok néhány olyan kutatási eredményre, amelyek esetleg ár
nyaltabbá tehetik a képet, részben új szempontot is felvetnék, amellyel a vitaindító
ban vázolt problematika kiegészíthető.

A munkaerőpiac vizsgálatával foglalkozó kutatók többé-kevésbé egyetértenek 
abban, hogy a transzformációs megrázkódtatás időszakában a magyar (és általában a 
posztszocialista) munkaerőpiac másképpen viselkedik, mint egy „normál” piacgaz
daság munkaerőpiaca konjukturális ingadozás esetén. A megrázkódtatás szakaszá
ban a munkaerőpiac rugalmatlan. A kérdés az, hogy mely időszakot tekintjük a meg
rázkódtatás szakaszának, és ezáltal természetesen meghatározzuk azt az időpontot is, 
amelytől kezdve „elvárható” a rugalmasabb alkalmazkodás. Ha -  amint ez szokásos 
-  a transzformációs megrázkódtatás végpontját 1993-ban jelöljük meg, akkor a ru
galmasabb alkalmazkodás 1994-től „várható”. Ha viszont -  ahogyan egyes szerzők 
újabban felvetik -  két transzformációs megrázkódtatásról beszélhetünk, akkor lehet
séges, hogy valójában még le sem zárult a megrázkódtatási szakasz. Körösi Gábor
nak a vállalati munkaerő-kereslettel kapcsolatos kutatásai egybevágnak egy ilyen 
értelmezéssel. Eszerint 1993-ig lezajlott egy transzformációs megrázkódtatás, amely 
a foglalkoztatási szint zsugorodásával járt, ezután pedig privatizációs sokk követke
zett be, és ennek hatása a foglalkoztatási szint további stagnálásában, illetve enyhe 
csökkenésében mutatkozott meg. Empirikus adatok jelenleg csupán 1996-ig állnak 
rendelkezésre, lés az imént említett szerző becslései arra utalnak, hogy 1994-ben és 
1966-ban a vállalatok alkalmazkodása rugalmasabbá vált. A két megrázkódtatás 
időszakában a kereslet csupán lefelé volt rugalmas, vagyis a termeléscsökkenés a 
foglalkoztatási szint csökkenésével já rt együtt, növekedését viszont nem követte a
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foglalkoztatási szint emelkedése, ezzel szemben 1994-ben és 1996-ban az alkalmaz
kodás szimmetrikussá v á l t  Természetesen igaz, hogy az aggregált kereslet és ezáltal 
az aggregált foglalkoztatási szint nem nőtt az aggregált kibocsátásnövekedés hatásá
ra, de az eredmények arra utalnak, hogy ez nem  lehetetlen az 1996 utáni időszakban, 
ha a szimmetrikus alkalmazkodás fennmarad, és ha vállalatok nagyobb hányadát 
érinti az árupiaci kereslet növekedése.

A  vitaindító lényeges megállapításokat tartalmaz a magyar munkaerőpiac műkö
dési jellegzetességeiről. Ezek közül a belső munkaerőpiacok háttérbe szorulását, és 
velük szemben a foglalkozási munkaerőpiacok szerepének bővülését, az aktív fog
lalkoztatáspolitikai eszközök hatástalanságát, az intézményesített béralku centrali
záltságát, illetve ágazati jellegét emelhetjük ki. Mindhárom megállapítást a további 
kutatásokat remélhetően megtermékenyítő hipotézisnek tekinthetjük. Jelenleg a ma
gyar munkaerőpiac szerkezetéről tudomásom szerint nem folynak empirikus kutatá
sok, ezért nem rendelkezünk megbízható ismeretekkel arról, mekkora a súlyuk a 
foglalkozási piacoknak, továbbá arról sem, hogy ha a foglalkozási piacok dominál
nak, miért nem javul a munkaerőpiac rugalmassága, hiszen például az amerikai pél
da alapján azt várnánk, hogy ez a piacszerkezet nagyfokú rugalmassággal járjon 
együtt. Hasonló állítást fogalmazhatunk meg az aktív foglalkozáspolitikai eszközök 
hatásosságával kapcsolatban. Noha az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök műkö
déséről több tanulmány született az elmúlt időszakban (elsősorban Frey Mária, illet
ve Chris O'Leary munkáit említhetjük), szisztematikus hatáselemzésről nem  beszél
hetünk, és semmit sem tudunk e programok költséghatékonyságáról. Végül, kevéssé 
ismertek a tényleges béralkudozás mechanizmusai és formái, csupán a háromoldalú 
bértárgyalások eredményeiről rendelkezünk információkkal. Ha a magyar munka
erőpiacra ténylegesen centralizált béralkudozás jellemző, vagy éppenséggel ebben a 
tekintetben valójában semmiféle érdekvédelem nem működik, akkor megint nem 
világos, vajon miért nem  rugalmasabb a magyar munkaerőpiac.

Végül még egy szempontot vetnék fel, amellyel az elemzés kiegészíthető, s a ke
resleti alkalmazkodás empirikus vizsgálata gazdagítható lenne. Ez pedig az alkal
mazkodást nehezítő tranzakciós költségek problematikája. Kínálati oldalról a bér
ajánlatokhoz képest igen magas tranzakciós (mobilitási) költségek nyilvánvalóan 
akadályozzák a munkaerőpiac rugalmas működését. Ebből a szempontból a reálbér 
relatív (e költségekhez viszonyított) emelkedése éppenséggel üdvös is lehetne. Ke
resleti oldalról kevésbé világos, hogy mekkorák ezek a költségek, és mennyiben 
nehezítik a munkahelyeknek a kínálat feltalálási helyéhez való közelítését.



Köllő János

Hozzászólás Gábor R. István vitaindítójához

Nem  vitatni, csupán kiegészíteni szeretném az elhangzottakat, egyfelől, mert alap
vetően egyetértek az előadásban megfogalmazott kórképpel, másfelől, mert nem 
tudom megítélni, hogy a magyar munkaerőpiac kilátásai szempontjából az ott tá r
gyalt mechanizmusok fontosabbak-e, vagy azok, amelyről itt esik röviden szó.

Mindenekelőtt ahhoz a megállapításhoz fűznék kiegészítő megjegyzést, hogy a 
nagyvállalati körben kialakult jogi és intézményi környezet nem ösztönzi a munka
erőpiacról kiszorultak újbóli munkába vonását.

Eléggé nyilvánvaló, hogy a magyar szakszervezetek vagy munkástanácsok 
„hasznossági függvényében” csekély súllyal szerepelnek az adott ágazatból vagy 
vállalatból kiszorult munkavállalók: nem látni nyomát, hogy volt tagjaikat számon 
tartanák; számukra munkaerő-felvétel idején elsőbbséget követelnének; hogy érde
kükben tüntetést vagy sztrájkot kezdeményeznének; és annak sem, hogy a bérköve
teléseiket a környezetükben kialakult munkanélküliség csökkentéséhez elegendő 
mértékben visszafognák. A munkába állók keresetei alacsonyabbak ugyan olyan 
térségekben, ahol a munkanélküliek száma magas -  kétszer nagyobb munkanélküli
ség esetén hozzávetőlegesen 10 százalékkal alacsonyabb a bér - ,  de a béremelkedési 
ütemek és a munkanélküliség szintje között 1993 után már megszűnt a versengő 
munkaerőpiac hagyományos elméleteiben feltételezett fordított összefüggés. (A re
latív béreknek tovább kellene csökkenniük ott, ahol a munkanélküliség magas.) E 
tekintetben Magyarország hasonlatossá vált a legtöbb nyugat-európai gazdasághoz.

Arról nyilvánvalóan nincs szó, hogy a foglalkoztatásban maradt munkavállalók 
„bebetonozták” volna magukat a munkahelyekre. A nem csökkenő munkaerő
forgalom, a rövid távú munkanélküliek körében erősödő mobilitás, különféle rugal
mas foglalkoztatási formák (kölcsönzés, alvállalkozói szerződések, ügynöki rend
szer) terjedése arra utal, hogy a makroszinten megvalósuló „munkahelyteremtés 
nélküli növekedés” nem feltétlenül jelent munkahelyteremtés és -megszüntetés nél
küli növekedést mikroszinten. Az ily módon fennmaradó bizonytalanság és fenye
getettség elegendő lehet ahhoz, hogy a bérek növekedése ne veszélyeztesse a  válla
latok túlélését és a jelenlegi foglalkozási szint fennmaradását. Arról azonban nagyon 
is nyilvánvalóan szó van, hogy a munkaerőpiacról kiszoruló „outsider”-ek egyre 
kevésbé tudják befolyásolni az „insider”-eket: ahhoz, hogy ezeket a tömegeket fel
szívja a növekedésnek induló gazdaság, nem  elégséges, ha a bérek csupán a  benn
fentesek állásvesztési kockázatához alkalmazkodnak.

Ha vállalati vagy ágazati szinten különféle okokból nem  várunk „foglalkoztatás
barát” bérpolitikát, még /mindig reménykedhetünk a központi bérmegállapodások
ban, elfogadva, hogy a munkavállalók összességét képviselő szakszervezeti köz
pontok a foglalkoztatási hatásokat szem előtt tartva alkudoznak a kormánnyal és 
kamarákkal. Ha esetleg így történik is, az országos szintű tárgyalások nem  feltétle
nül befolyásolják a vállalatokat vagy a helyi szakszervezeteket. Számos jel utal arra, 
hogy a központi „sarokszámok” szabályozó ereje csekély: 1989 óta szakadatlanul
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erősödik az egyéni bérek és a vállalati termelékenység közötti kapcsolat, a rugal
m asság 5 százalék körüli szintről indulva 20 százalék magasságába emelkedett; nö
vekszenek a vállalatméret szerinti bérkülönbségek (a nagyvállalatok javára); a köz
ponti bérmegállapodás elmaradása 1995-ben nem gyakorolt mérhető befolyást a 
vállalati szintű termelékenységi és béremelési ráták viszonyára vagy a kereseti ará
nyokra. A jelen egyik nagy titka és a jövő egyik nagy kérdése, hogy a központi bér- 
tárgyalások tényleg hatnak-e a vállalati viselkedésre, vagy csupán a politikai jóaka
rat teremtette álintézmények egyikéről van szó.

M indez már csak azért sem mindegy, mert a nagyvállalati körben és felette -  ága
zati vagy országos szinten -  eddig kiépült tényleges intézmények, jogi normák és 
szokások külön jelentőséget kapnak az Európai Unióhoz történő csatlakozás során. 
N ehéz lesz fenntartani a jelenleg uralkodó állapotokat, azt, hogy számos, a foglal
koztatást drágító munkajogi szabályt csupán a nagyvállalatok szűk körében tartanak 
be, vagy még ott sem. Várhatóan erősödni fog a nyomás a munkaidőt és munkain
tenzitást korlátozó, vagy a munkaerő-felvételt, illetve az elbocsátást drágító szabá
lyok kikényszerítésére a nyugat-európai kormányok, szakszervezetek és kamarák 
részéről, ami a foglalkoztatás „virtuális költségeinek” emelésén keresztül fékezheti a 
foglalkoztatás bővülését, és különösen fontossá teszi, hogy más -  a költségeket mér
séklő -  intézmények ellensúlyozzák e káros hatást.

A zt gondolom, ha a bérmeghatározás kérdésében indokolt is a szkepticizmus -  
vagy legalábbis az aggodalmas bizonytalanság - ,  azért a foglalkoztatás lassú növe
kedését más tényezők is magyarázhatják, és nem lehet kizárni, hogy ezek az igazán 
fontosak.

Bizonyos korlátokért vagy fékekért a múltra -  a transzformációs válság termé
szetére -  háríthatjuk a felelősséget. A foglalkoztatás nagyfokú tehetetlensége az el
m últ évtizedek európai fellendülései során nagymértékben összefüggött azzal, hogy 
a  megelőző válságok strukturális jellegűek voltak. A klasszikus, mára szinte elfele
dett „túltermelési” válságokban piacképes kapacitások kerülnek parlagra. A válság 
vége felé a leállított üzemek egy része ismét termelni kezd, az elbocsátott munkások 
egy részét visszahívják. Ebben a folyamatban katalizátorként működik a reaktivált 
állóeszközök és reaktivált munkások közötti komplementaritás; az egyik tényező 
mennyiségének növelése emeli a másik tényező határtermelékenységét és (változat
lan tényezőárak esetén) a keresletét. Ha azonban a válság strukturális természetű 
volt, akkor a komplementaritás jótékony hatása kevéssé érvényesül, hiszen a terme
lésből kivont kapacitások jó  részével nem lehet eladható terméket gyártani. Struktu
rális válságok esetén a foglalkoztatás gyors helyreállását segitő másik mechanizmus 
sem  működik hatékonyan: a fellendülés nem teremt erős árupiaci túlkínálatot, mely 
segítene lenyomni az inflációt, és ezzel mérsékelni a munkanélküliségnek a nem
gyorsuló inflációval még összeegyeztethető, kritikus szintjét. A kelet-európai 
„transzformációs recesszió” jellege szerint a strukturális válságok csoportjába tarto
zott -  sőt, annak szélsőséges esetét képviselte - ,  ilyen típusú visszaesés után pedig a 
foglalkoztatás növekedése nehézkesen indul el.

További sajátosság, hogy a válságot követő kibontakozásban meghatározó szere
pet játszanak a külföldi tulajdonú nagyvállalatok. A jótékony hatást, amelyet a nö
vekvő bér az aggregált kereslet növelése révén gyakorolhatna a munkaerőpiacra,
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tompítja, hogy a munkahelyeket teremtő vállalatok jó  része erősen export-orientált. 
Ehhez járul, hogy a külföldi vállalatok által telepített technológiák a magyar átlag
hoz viszonyítva munkamegtakarító jellegűek: 1995-1996-ban az összes beruházás 
csaknem 60 százalékát ebben a vállalati körben teljesítették, ugyanakkor a beruházá
sok munkaerővonzata igen alacsony volt. Az egy forint nettó árbevétel előállításá
hoz szükséges létszám 1995-ben 44 százalékkal, az egy forint értékű (nettó tárgyi) 
eszközállományra eső foglalkoztatás 58 százalékkal volt alacsonyabb a nem tisztán 
magyar tulajdonú vállalatoknál, a tisztán hazaiakhoz viszonyítva! (Nagyságrendjé
ben hasonló különbség áll fenn egy-egy ágazaton és vállalati méretkategórián belül 
is.) A gazdasági szerkezet eltolódása a magasabb béreket fizető és termelékenyebb 
külföldi vállalatok felé önmagában is elegendő lenne a gyors béremelkedéssel páro
suló, „munkahelyteremtés nélküli növekedés” jelenségének előidézéséhez.

Számos okot említhetnénk még: az alacsony iskolázottságot, a magas mobilitási 
költségeket, a leromlott közlekedési rendszert, a cigány álláskeresők -  valamint et
nikai hovatartozástól függetlenül a 35-40 évesnél idősebbek -  nyílt diszkriminálá
sát, amelyek itt és most talán mindennél súlyosabban érintik a foglalkoztatási poten
ciált. Csak futólag említem őket, mert borúlátó várakozásom szerint mindegyiket 
adottságként kell kezelnünk az előttünk álló években.





KÖZÉPOSZTÁLY

Angelusz Róbert-Tardos Róbert

KÖZÉPRÉTEGESEDÉS ÉS POLGÁROSODÁS -  
FOGALMI DILEMMÁK*

1. A középrétegek, illetve a középosztály fogalma oly mértékben vált reflektálatlan
ná nemcsak a publicisztikában, de a szociológiai szakirodalomban is, hogy időnként 
akkor is teljesen magától értetődően használják a középosztály(-rétegek) kifejezést, 
ha mindössze kétosztatú modellt alkalmaznak. Ha e fogalmakat komolyan akarjuk 
venni, akkor mindenekelőtt a „közép” stratifikációs tartalmát kell tisztáznunk. Kö
zép -  mihez képest? Nyilvánvaló, hogy a kategória meghatározását meg kell előznie 
a „szélek” identifikálásának.

Ebben az értelemben „közép” az, ami sem a felső, sem az alsó rétegekhez nem 
sorolható. Bármilyen triviális ez a megállapítás, a kialakult szociológiai gyakorlat
ban mégsem kerül sor következetes alkalmazására. Az utóbbi (az alsó széltől való) 
elhatárolással gyakorlatilag kevésbé van gond, ezzel szemben a felső rétegektől való 
elhatárolás sokkal inkább hajlamos arra, hogy Jótékony homályban” maradjon. Ha 
nincs határozott képünk a szélekről, a középről való elképzelésünk is elmosódik -  
határai ide-oda fognak csúszkálni. Megjegyzéseinket ezért is kezdtük e kérdés tag
lalásával.

Akár kategoriális-relacionista, akár graduális alapon történik a közép meghatáro
zása, mindkét esetben elengedhetetlen feltétel az elválasztó határok, illetve zónák 
megállapítása. Ha az előbbi, osztályjellegű modell felé közelítünk, ezek a határok 
(legalábbis analitikus szinten) elvileg élesebben kijelölhetőek, a graduális megköze
lítés viszont eleve tartalmazza ebből a lehatárolási szempontból az önkényesség bi
zonyos elemét.

Felmerülhet a kérdés, mennyire „vastagok” vagy „vékonyak” ezek a szélek, és 
egyáltalán hogyan határozhatóak meg. Itt az az egyszerre elméleti és módszertani 
kérdés is felvetődik, hogy ha a felső szintet túl vékonyra definiáljuk, a statisztikai 
elemzés -  a szokásos mintanagyság m ellett -  már nem tud vele mit kezdeni, ha pe
dig túl vastagra, akkor elmosódnak a középpel szembeni tulajdonképpeni specifiku-

A fenti írás az 1996 végén Utasi Ágnes szervezésében az MTA Politikatudományi Intézete 
által a középrétegesedés, polgárosodás kérdéseiről tartott műhelyvitára készült. Az itt közölt 
szöveg 1997 februárjában a konferencia alapján tervezett kötet számára kapta jelenlegi 'for
máját. A  kötet kiadására a későbbiekben nem került sor. E tézisszerű vitaanyagot -  amely 
jellegénél fogva szakirodalmi hivatkozásokat tételesen nem tartalmaz -  változatlan formá
ban tesszük közzé.
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mai. Anélkül, hogy kísérletet tennénk e feladat megoldására, célszerűnek tartjuk azt 
a szempontot hangsúlyozni, hogy elsősorban a törésvonal élességéből, és nem  annyi
ra a szélek előre meghatározott méretéből kell kiindulni (és ha úgy adódik, a szoká
sosnál nagyobb vagy optimalizált mintával kell dolgozni).

A  lefelé történő lehatárolás talán egyszerűbb annyival, amennyiben az említett 
statisztikai-mintavételi probléma itt kisebb szerepet játszik. Valamiféle durva határ
vonalat a fizikai-szellemi munka, illetve a tulajdonnal való rendelkezés (vállalkozói, 
illetve önálló státus) jelenthet (itt nem kívánunk azonban állást foglalni a tekintet
ben, hogy a fogyasztási-életstílus jegyek milyen mértékben veendők figyelembe. 
Bizonyos típusú stratifikációs modellekben utóbbiaknak nyilván kisebb, másokban 
nagyobb szerepet kell kapniuk).

2. Összefügg a fentiekkel, de külön is ki kell térni arra a kérdésre, hogy a külön
böző társadalmi erőforrások lakossági eloszlása az „egyenlőtlenségi profilok”, mi
lyen módon befolyásolják a középrétegek strukturális pozícióját. Más a helyzet az 
olyan társadalomban, ahol például piramisszem ez a rajzolat, és más ott, ahol, 
mondjuk, a hagyma szolgál hasonlatul. Az előbbi esetben a közép strukturális pozí
ciója bizonyára erőtlenebb, az utóbbiban viszont sokkal markánsabb, és főként az 
ilyen típusú társadalmak esetében indokolt a középrétegekről m int struktúra- 
konstituáló erőkről beszélni. Ennyiben a középrétegek vizsgálatát mindig össze kell 
kötni az össztársadalmi erőforrások eloszlását egzaktul kifejező egyenlőtlenségi 
mutatók vizsgálatával.

A  probléma egy m ásik metszete, hogy az adott rétegződési modellben abszolút 
vagy relatív elválasztó mércéket alkalmazunk-e. Relatív értelemben „közép mindig 
van”, tehát ez a megközelítés -  ilyen vagy olyan módon -  mindig alkalmazható. Az 
abszolút megközelítés vagy akkor lehet jogosult, ha világos törésvonalak figyelhetők 
meg, és ezek jól specifikálható objektív mutatókhoz köthetők, vagy akkor, ha a tár
sadalomban és egyes csoportjaiban több-kevesebb konszenzus van arról, hogy a 
középréteghez tartozás milyen státuskellékekkel já r (meg kell jegyezni, e két feltétel 
nagy valószínűséggel együtt áll fenn).

3. Az eddigiekben nyitva hagytuk azt a kérdést, hogy a szóban forgó kategória a 
m ai magyar társadalomban az osztály, réteg vagy rend terminusokkal jellemezhető-e 
leginkább. Mivel az előbbiekben a szélek határainak kijelölésénél több ízben is je 
leztük az osztályszerű megoldás lehetőségét, a mostam kérdésben mindjárt ki kell 
jelentenünk, hogy a középet illetően több okból sem tartjuk indokoltnak az osztály 
term inus alkalmazását: a) A  tapasztalatok fényében nem tekinthetjük egységes inter
akciós csoportnak, amelynek alcsoportjai között is intenzív lenne a kommunikáció. 
b) Nincs világosan definiált antagonisztikus ellentéte valamilyen más csoportalak
zattal. c) Nincsenek világosan elkülönülő sajátos érdekei. (Sőt, meg kell jegyeznünk 
visszamenőlegesen is, hogy a két világháború közötti periódusról szólva sem be
szélhetünk szociológiai értelemben „a” középosztályról.) Ami a rend terminusát 
illeti, véleményünk szerint a  napjainkban végbemenő polarizációs tendenciák sokkal 
inkább a középszint fragmentálódása, mint egységes életstílusa, presztízsrendje ki
alakulása irányában hatnak. Ezek az objektív tendenciák még akkor is meghatározó 
erejűek, ha -  a történeti kontinuitás jegyében is -  komoly törekvések vannak vala
milyen egységes státuscsoport létrehozására, és bizonyos rendies vonatkozások
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meglétét e fogalommal kapcsolatban nem is tagadhatjuk. Az elmondottak alapján -  
amennyiben végül is mind az osztály, mind a rend terminusát elvetettük -  a magunk 
részéről (az elméletileg egyébként is kevésbé igényes, elmosódottabb) réteg fogalom 
alkalmazását tartjuk alkalmazhatónak, ahogy az eddigiekben is „középrétegekről” 
beszéltünk a vitatott kérdés kapcsán.

4. Az előbb többes számot alkalmaztunk, időzzünk el röviden ennél a kérdésnél. 
Itt arról a problémáról van tulajdonképpen szó, hogy mennyire egynemű a szóban 
forgó képződmény, s ez a kérdés sem csak a magyar viszonyok között vetődött fel, 
hanem a fejlett nyugati társadalmak talaján is. Tudomásunk szerint a legkomolyab
ban F. U. Pappi foglalkozott a középrétegek belső tagolódásának, illetve egységes
ségének problémájával. Számos ismérvet (mint házasodás, mobilitás, szervezetekbe 
való integrálódás, pártpreferenciák) blokkmodell-elemzés útján áttekintve, arra a 
konklúzióra jutott, hogy a hagyományos kispolgárság (az önállók, vállalkozók) és az 
úgynevezett „új középosztály” (az állami hivatalnokok, szellemi alkalmazottak, iro
dai dolgozók stb.) a legtöbb vonatkozásban különböző blokkokba tagolódik, és nem 
képeznek szorosabb egységet. Újabban alkalmazott stratifikációs modelljében ezeket 
a csoportokat elkülönítetten is használja. Bár idehaza hasonló jellegű blokkmodell- 
elemzésre nem került sor, lehetséges, hogy hasonló eredmények adódnának ebben a 
kérdésben (bár erre nyilván csak az elvégzett elemzések adhatnának választ). M in
denesetre, már csak ebből a meggondolásból is szerencsésebbnek tartjuk a „közép
rétegek”, mint az egységességet sugalló „középréteg” fogalom alkalmazását (a „kö
zéposztályt”, m int említettük, még kevésbé tartjuk indokoltnak).

5. A fogalmi sokszínűséget (ami időnként a tisztázatlanság benyomását is kelti) 
tovább bonyolítja -  az önmagában is nagyon sokértelmű -  polgár fogalom haszná
lata. Maga a fogalom nem képezi a szociológia nemzetközi mainstream-irodalmának 
integráns részét -  ennek megállapításához elegendő különböző szociológiai szótá
rakba futó pillantást vetni. Jellegzetes módon a -  feudális előzményektől mentes -  
amerikai társadalomfejlődés nyomán a „polgár” fogalmát egyáltalán nem, vagy csak 
futólag említik az ottani kézikönyvek. Esetenként előfordul, hogy a címszóként sze
replő „bourgois”-t egyszerűen „middle class”-ként határozzák meg. Az európai és 
ezen belül elsősorban a német szociológiai irodalom foglalkozott legbehatóbban a 
fogalom leírásával, de itt is jellegzetes attribútum a többértelműség hangsúlyozása. 
A feudális társadalomban a „Bürgerschaft” mindenekelőtt olyan városi rendet je len
tett, amely több privilégiummal rendelkezett, mint a különböző függőségekkel kor
látozott fél-szabadok, hűbéri viszonyokba tagolt csoportok.

A modem társadalmakban a polgár fogalma sokrétű jelentésváltozáson és diffe
renciálódáson ment keresztül. A német történeti fejlődés során a Besitzbürgertum és 
a Bildungsbürgertum kettőssége éppúgy megjelent a korabeli köznyelvben, mint a 
társadalmi tagozódás 19-20. századi szociológiai leírásában. Más jelleggel, a polgári 
szabadságjogok nyugat-európai fejlődése a bourgois és citoyen fogalmi párosát ter
melte ki. Természetesen kísérletet sem teszünk a „polgár” különböző megjelenési 
formáinak részletes számbavételére, célunk inkább az, hogy a közös specifikum ki
emelésével a mai társadalom leírására is alkalmas fogalomhoz jussunk. Számunkra a 
független egzisztencia, a szabad tevékenység képessége tűnik e szempontból meg
határozónak, amelynek forrása az akár gazdasági, akár kulturális vagy politikai ér
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telemben vett autonómia. A par excellence polgár mindhárom értelemben rendelke
zik a függetlenség, önmeghatározási képesség egy fokával. Ehhez az ideáltipikus 
megjelenési formához képest azonban a gyakorlatban a „polgári egzisztencia” variá
b ilis  szinteken realizálódik, ahol az autonómia különbözőképpen kötődhet gazdasá
gi, kulturális, szociális és politikai erőforrásokhoz. Ebben az értelemben a polgárság 
az elit és a középrétegek autonómiahiánnyal jellemezhető csoportjaitól válik külön. 
Természetesen -  éppen az éles határok hiánya, a valóság variabilitása miatt -  na
gyon nehéz ennek világos operacionalizálása. Nem könnyű konkrétan rámutatni 
azokra a csoportokra, foglalkozási rétegekre, amelyek a polgárság jellegzetes repre
zentánsai. Ehhez nyilvánvalóan empirikus vizsgálatok szükségesek; ezen a helyen 
csak néhány jellemző példát emelünk ki. A polgár fogalma valószínűleg feltételezi, 
hogy az autonómia nem  egyetlen típusú erőforrása áll rendelkezésre (az egyetlen 
erőforrás, illetve az arra való ráutaltság maga is autonómia-korlátozó tényező). A 
polgári létformát másfelől a hierarchikus-hivatali rendbe való betagoltság korlátozza 
(ez csak akkor nem je len t kizáró tényezőt, ha az egyéb erőforrások olyan mértékben 
állnak rendelkezésre, hogy az egyénnek bármikor lehetősége van a pozícióváltásra, 
amennyiben az egyén szellemi szabadságát veszély fenyegeti). Ilyen értelemben 
tipikusan idesorolhatók a magasan képzett szabadfoglalkozásúak, vállalkozók, a 
művészeti, egyetemi-tudományos szféra komoly szakmai-társadalmi respektussal 
rendelkező csoportjai, és a másik oldalon pozicionális helyzetük miatt tipikusan nem 
itt vehetők számításba például a fegyveres erők alkalmazottai.

A  polgárság ilyenfajta értelmezése -  a „szabadpályás” és a „hivatali-kötött” réte
geknek a fenti értelemben vett megkülönböztetése -  kétségtelenül nem  előzmények 
nélkül való a horizontálisan duális struktúrákra hagyományosan fogékony magyar 
szociológiai irodalomban. A legpregnánsabb példaként Erdei Ferenc úri-polgári 
megkülönböztetése említhető, amellyel az itt kifejtett interpretáció sok hasonlóságot 
mutat. Felmerülhet még a kérdés, hogy milyen kontextusban, milyen típusú szocio
lógiai elemzésekben látjuk indokoltnak a polgárság és -  visszatérve az előző témá
hoz -  a középrétegek fogalmának alkalmazását. A középrétegek elhatárolása első
sorban a társadalom vertikális tagolódásának leírásakor tűnik indokoltnak, a polgár
ság fogalmát pedig az olyan típusú elemzések alkalmával vezethetjük be, amelyek a 
vertikális tagolódás bizonyos szintjein -  gyakorlatilag a felső és a középrétegeken -  
belül horizontálisan különböztetnek meg nagyobb társadalmi blokkokat.

6. A fentiekből magától értetődően következik, hogy nem tekintjük szinonimnak 
a nemegyszer így kezelt „polgárosodás” és „középrétegesedés” fogalmat. A két fo
lyam at történetileg is elválhat egymástól. Nyugati társadalmakban hosszabb történeti 
perióduson keresztül érvényesült a „self-employed” kategória arányának fokozatos 
csökkenése, viszont a hivatalnoki, alkalmazotti, valamint a középrétegekhez simuló 
„fehérgalléros-szolgáltatói” csoportoké nőtt. A mi esetünkben az elmúlt években a 
tulajdonosi-vállalkozói réteg nyilvánvalóan lényegesen kibővült (ami a polgárosodás 
irányába mutat), ezzel szemben a leépülő állami szektorból kiszoruló alkalmazotti 
csoportok a középrétegeket apasztják. Sőt az a fajta „lefelé mobilitás” is, amit a tö
m eges nyugdíjazás ma Magyarországon jelent, az előzőhöz hasonlóan, a középréte- 
gesedést gyengíti.
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Ha nagyon sommásan akarnánk megfogalmazni az elmúlt évtizedek magyar tá r
sadalmi fejlődésének témánkkal kapcsolatos paradoxonát, a következő ellentmon
dást jelölhetnénk meg. A Kádár-korszak prosperáló időszakában határozott 
középrétegesedési tendencia zajlott igen halvány polgárosodási jegyekkel, viszont a 
rendszerváltás óta eltelt időszakban a társadalom felsőbb rétegeiben -  viszonylag 
szűk sávban -  beindult a polgárosodás, de a középrétegesedést tekintve fordított 
tendencia vette kezdetét.

7. Az elmúlt évtizedben végbemenő polarizáció a rétegidentifikációra is rányomta 
bélyegét. Középrétegesedő társadalmakban az alsóbb rétegek orientációs mintái közt 
is megjelennek a középhez sorolódás jegyei, esetenként (pl. az NSZK-ban vagy 
Ausztriában is ez volt a helyzet) a munkásság felsőbb rétegein belül is határozott 
középréteg-identitás kialakulásával. Bár e tézisszerű vázlatban empirikus tapaszta
latokkal nincs módunk részletesebben foglalkozni, a rétegidentifikációról néhány 
évvel ezelőtt végzett vizsgálatunk szerint a középrétegekkel való azonosulás -  
szemben bizonyos nyugat-európai tendenciákkal -  jóval szűkebb körű, és nem su
gallja a középrétegesedő társadalmak jellegzetesen „felfelé identifikálódó” képét.

8. Téziseinkben végül csak utalásszerűén foglalkozhattunk azzal az elméleti 
szinten sem elhanyagolható problémával, amit az aktív és az inaktív társadalmi cso
portok egymásmellettisége (és az utóbbiak rendkívüli módon növekvő aránya) jelent 
a rétegmeghatározás szempontjából. Az ilyen irányú vizsgálatoknak a jövőben m in
denképpen választ kell tehát adniuk arra, hogy az inaktív populáción belül hogyan 
határolhatjuk körül a középrétegekhez tartozókat. Hogy a felvetett dilemmák sorát 
egy hasonló problémával zárjuk, ugyancsak kérdéses, hogy a családok esetében ho
gyan vegyük figyelembe a házasfelek társadalmi státusában megmutatkozó különb
séget (vagy esetleg -  a házasfeleket egyénileg kezelve -  teljesen eltekintsünk-e ettől 
az összefüggéstől).
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A HAJLÉKTALANSÁG AZ EMBERI KAPCSOLATOK 
SZEMSZÖGÉBŐL: SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS*

„Életünk sikerességét, biztonságunkat 
és jólétünk érzetét, de még gészségünket 
is befolyásolja az, hogy kiket ismerünk 
és kiktől függünk” (Fischer 1984: 83).

Meggyőződésünk, hogy a hajléktalanság jelenségét vizsgálva mind a hajléktalanság 
kialakulása, mind a hajléktalan lét „minősége”, mind a kikerülés esélyei szempont
jából fontos az emberi kapcsolatokkal foglalkoznunk. Először röviden azokat az 
elméleteket mutatjuk be, amelyek a kapcsolatokat mint védekezési mechanizmust 
tartják fontosnak. Ezután -  főként angolszász szakirodalomra támaszkodva -  ismer
tetjük a hajléktalanság kialakulására vonatkozó elméleteket és a hajléktalanok kap
csolatait feltérképező empirikus kutatások eredményeit.

Az egyén kapcsolatainak fontossága

A társas kapcsolatok jelenléte, mértéke és szerkezete össszefügg az egyénnek azzal a 
képességével, hogy saját akaratát mennyiben tudja mások kívánalmaival szemben 
érvényesíteni. Számos szociológiai elmélet foglalkozik ezzel a gondolattal, például 
Durkheim és Merton anómiaelméletei, Bourdieu tőkeelmélete, Búrt strukturális 
cselekvéselmélete, Wiseman elmélete a társadalmi margóról.

Ezeket az elméleteket a hajléktalanság jelenségének magyarázatához is felhasz
nálták, habár a témával foglalkozó szakirodalomban nincs egyetértés a hajléktalan 
emberek kapcsolatoktól való megfosztottságának mértékéről.

Merton -  a hajléktalansággal foglalkozó szakirodalomban is gyakran idézett -  
anómiaelméletében (1980) a hajléktalan emberekre jellemző társadalmi megnyilvá
nulást „visszahúzódásnak” nevezi. Elmélete szerint a társadalmi és kulturális struk
túrák különböző célokat és értékeket határoznak meg, amelyek intézményes eszkö
zök (normák) segítségével valósulnak meg. Az egyén számára a „kulturális célok” 
és az „intézményes eszközök” egymással öt lehetséges módon állhatnak kapcsolat-

* Az alábbi cikk átdolgozott formában a szerzők magyarországi hajléktalansággal foglalkozó 
Ph.D. disszertációjának részét képezi. A kutatást az F020534 számú OTKA program támo
gatta.
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ban. A „visszahúzódás” az az alkalmazkodási mód, amikor az egyén elutasítja a 
kulturális értékeket, célokat (pl. ma Magyarországon ilyen érték a pénz, a karrier), és 
az e célok megvalósítását elősegítő intézményes eszközöket is (pl. az egyén képzett
ségének megfelelő munkahely, bér, lakás stb.). Merton szerint: „Azok az emberek, 
akik így adaptálódnak (vagy nem adaptálódnak), szigorúan véve a társadalomban 
élnek, de nem a társadalomhoz tartoznak. Szociológiai szempontból ők az igazi ide
genek, mivel nem fogadják el a közösen vallott értékeket” (Merton 1980: 378). A 
hajléktalan ember elszakad a társadalomtól, mert megszűnnek azok a kapcsolatai, 
melyek őt egy szűkebb közösséghez azelőtt kötötték. Minél hosszabb a hajléktalan
ként eltöltött idő, annál nehezebb a régi kapcsolatokat újra „felhasználni”, illetve új, 
„reintegrálódást” elősegítő kapcsolatokat teremteni. A hajléktalan ember mindezek 
ellenére tagja marad a társadalomnak1, amely épp ezért nem háríthatja el a felelőssé
get és köteles a „kilépett” emberek alá, illetve köré védőhálót feszíteni. A társada
lomból kitagadottakra, a gyakran kényszerű menekülőkre -  M erton szerint -  az is 
jellemző, hogy „ugyan semmit sem látnak a társadalom által kitűzött jutalmakból, de 
kevesebb frusztrációban is van részük, mint azoknak, akik továbbra is ezeket a ju 
talmakat akaiják megkaparintani. Mi több, ebben az esetben az adaptációnak inkább 
magántermészetű, m int közös módjáról van szó” (Merton 1980: 382). A kitaszított
ság a strukturális háttér (munkanélküliség, szegénység, lakáshiány) mellett feltételez 
valam i személyes/egyedi körülményt, aminek következtében az egyén ilyen helyzet
be kerül. A „visszahúzódás” mint adaptációs viselkedés kialakulása szempontjából 
fontos a hirtelen státus- és szerepváltás.

Bourdieu (1978) algériai etnográfiai kutatásai során dolgozta ki a szimbolikus tő
ke fogalmát, mely az egyén által kapcsolatain keresztül ténylegesen és potenciálisan 
hozzáférhető, társadalmi tőkének is nevezett források mások általi percepciójára 
utal. Tehát valamely csoporttagság vagy annak jelei hatalommal ruházzák fel az 
egyént. A szimbolikus tőke közvetlenül hat az anyagi források megszerzésére és 
ezáltal az egyén társadalmi viszonyokban elfoglalt pozíciójára is. Értéke nemcsak a 
valóban kicserélt forrásokban (érzelem, pénz, információ stb.) rejlik, hanem a mate
riális és szimbolikus javak  cirkulációjának megszervezésében.

A hálózati tőke (network capital) a társadalmi tőke (Bourdieu 1978 -  szimbolikus 
tőke) és a tudástőke közös része. A társadalmi tőke a személyek közötti viszonyok
ból következő, azokból „levezethető” erőforrás, amelyet ki-ki tudástőkéje szerint 
képes felhasználni. A hálózati tőke gazdaságszociológiai értelemben a gazdaság 
szereplői (egyének, háztartások, vállalatok stb.) közötti kapcsolatrendszerekben léte
zik. Kistársadalmak, szubkultúrák alakulnak ki a hálózati tőke alapjául szolgáló kap
csolatrendszerekben. A  kapcsolati tőke latens formában is hasznosítható (pl. a rá 
való hivatkozással) (Czakó-Sik 1995: 3-4).

A társadalmi tőke a személyes kapcsolatok hálózatán keresztül érhető el a sze
replők számára. Az adott társadalmi csoportra, egyénre jellemző, hogy milyen társa
dalmi tőkerészt és milyen hálózatokon keresztül akar, illetve képes elérni. A hálózati 
tőke tudástőke-elemeinek is fontos szerepe van abban, hogy a hálózati tőkét milyen 
mértékben képes az egyén vagy a csoport hasznosítani.

A hálózati tőke értéket teremt, és cselekvési potenciált jelent. A felhasználásával 
termelt érték lehet anyagi (pénz, vagyon, termék, anyagi szolgáltatás) vagy nem
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anyagi jellegű (befolyás, presztízs, pozíció, bizalom). A közösségre jellemző érint
kezési szabályok és viselkedésmódok határozzák meg a hálózati kapcsolatok tőkévé 
alakításának a módját. A hálózati tőke jellemzője, hogy csak a többiek tartják nyil
ván, a nyilvánosság számára rejtve marad.

A szimbolikus interakcionizmus áramlatához tartozó Jacqueline Wiseman 1970- 
ben megjelent, egy amerikai Skid Row2 alkoholistáiról írt könyvében foglalkozik a 
társadalmi margóval (social margin), és azt az egyén rendelkezésére álló források, 
kapcsolatok és egyéni jellemzők együtteseként határozza meg, amely segíti az 
egyént abban, hogy átvészeljen egy adott helyzetet vagy kikerüljön belőle.

„A társadalmi margó az az egyén rendelkezésére álló tér („leeway”), amelyen 
belül hibázhat a munkahelyén, hitelre vásárolhat, vagy jelentős másikak lábára lép
het anélkül, hogy komoly retorziók érnék, például kirúgnák a munkahelyéről, meg
tagadnák tőle a hitelt, vagy elveszítené barátait vagy a családját. Ha az embert jó l 
ismerik, és sok vonzó tulajdonsága van, elég társadalmi margóval rendelkezik ah
hoz, hogy kellemetlen jellemzői is lehessenek... A társadalmi margó azokat az em
beri erőforrásokat is magában foglalja, amelyekre a személy katasztrófa, például 
munkaképesség elvesztésével járó baleset, elbocsátás vagy letartóztatás esetén szá
míthat. Egy margóval rendelkező személy ilyen esetekben segítséget kaphat a csa
ládjától, munkaadójától vagy barátaitól... A társadalmi margó tehát olyan attribútum, 
amit mások tulajdonítanak az egyénnek, bár ezt részben képes az egyén manipulálni, 
és természetesen cselekedetei is befolyásolják. A társadalmi margó az aktor befolyá
si körében lévő emberek jóakaratából, és abból az időből, hitelből vagy pénzből áll, 
amit szükség esetén az egyén segítésére hajlandók áldozni” (Wiseman 1970: 223).

Ez a meghatározás tulajdonképpen igen közel esik a hálózati tőke fogalmához, 
mivel az egyén interperszonális kapcsolatain keresztül elérhető forrásokra utal. 
Wiseman szerint a pénztőkéhez hasonlóan akkumulálódik: minél szélesebb, az 
egyén annál inkább képes tovább bővíteni azt. A társadalmi margó birtoklása osz
tályhoz kötött, minél magasabb pozíciót foglal el valaki a társadalomban, annál na
gyobb margóra támaszkodhat.

A tartós túlzott margóra hagyatkozás (pl. alkoholizmus, tartós krízisállapot, tartós 
munkanélküliség esetén) annak csökkenéséhez vagy eltűnéséhez vezethet, s végül 
egy apró kis hiba is drámai következményekkel járhat. A társadalmi margó elveszté
se együtt já r  a mindennapi helyzetekben az önbizalom (self-assurance) elvesztésével 
is, és ezt nagyon nehéz visszaállítani.

Harmadrészt a társadalmi margó léte és megőrzésének vágya visszatarthatja az 
egyént a deviáns cselekedetektől (pl. a mértéktelen alkoholfogyasztástól), ha viszont 
nem rendelkezik ilyen margóval, nincs m it vesztenie.

A társas kapcsolatok, illetve az ezeken keresztül áramló források hiánya,vagy ki
apadása (azaz a társadalmi margó elvesztése) tehát a hajléktalanság veszélyébe so
dorja az embert. Rossi (1989) a chicagói hajléktalanok vizsgálatakor azt találta, 
hogy míg a hajléktalanság időtartamának mediánja 7,6 hónap, a válaszadók utolsó 
stabil munkahelyének elvesztése óta eltelt idő mediánja 40 hónap. A hajléktalan 
emberek tehát szó szerint évekig elégtelen jövedelemből tartották fenn magukat. 
Rossi ebből azt a következtetést vonta le, hogy fennmaradásukat valószínűleg kör
nyezetük nagylelkű támogatása és esetleg alkalmi munka tette lehetővé. Azonban
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ennek a nagylelkű támogatásnak is vannak határai, Wiseman szavaival élve ezek az 
emberek felélték társadalmi margójukat.3

A  társadalmi csereelmélet (social exchange theory) a társas kapcsolatokat köz
vetlenebb és nyilvánvalóbb hasznuk alapján szemléli (Homans 1961; Thibaut- 
Kelley 1959). Az elm élet szerint az egyének olyan tranzakciókban vesznek részt, 
amelyek számukra haszonnal járnak, és a kapcsolatok addig tartanak, amíg a részt 
vevő felek egymás szám ára a másik által értékelt forrásokat képesek nyújtani. 
Számtalan ilyen forrás lehetséges, Foa (1971) szerint például a főbb jutalmazási 
fajták a szeretet, státus, információ, pénz, áruk és szolgáltatások.

A fenti szerzők szerint a kapcsolatok gyakran személyes univerzális források (pl. 
áruk és szolgáltatások) cseréjével kezdődnek, a szoros kapcsolatokat viszont szim
bolikus és partikuláris cserék (pl. érzelmi megnyilvánulások) jellemzik, amelyekben 
fontos a másik fél identitása. Bár a kezdeti elméletek a forrásokat felcserélhetőnek 
tételezték, mások (lásd Foa-Foa 1980) szerint bizonyos forrásfajták csak ugyanarra 
cserélhetőek -  pénzen nem  lehet például szeretetet venni. A kapcsolatok kohéziója a 
költségek és a haszon reciprok cseréjétől, és az egyének alternatíváinak személyes 
megélésétől egyaránt függ. A  kapcsolatok kibontakozása során a cserék gyakoribbá, 
változatosabbá és m ind nagyságukat, mind a kockázatot tekintve nagyobbakká vál
nak. A reciprocitás rövid távú elmaradását sokkal jobban tolerálják szoros és hosszú 
távú kapcsolatokban (Levinger 1979).

A  társadalmi csereelmélet nézőpontjából bizonyos egyének értékesebb javakat 
képesek nyújtani, mivel számos forrással és kedvező cserealkalmakkal rendelkez
nek, míg mások nem sokat tudnak felajánlani, és mivel nincs más választási lehető
ségük, gyakran kedvezőtlen cserekapcsolatokban és nem kielégítő kapcsolatokban 
vesznek részt.4 A csereelmélet (Emerson 1972) alapján tehát a kiegyensúlyozatlan 
kötések nem tarthatók fenn hosszú ideig. Azaz a forrásokkal nem rendelkező haj
léktalanok kapcsolatai szükségképpen megszűnnek, mivel nincsenek forrásaik, 
amikkel viszonozni tudnák a segítséget. Emellett a hajléktalanná vált emberek csa
ládtagjai és barátai is valószínűleg szegények, tehát forrásaik szűkösek, és nem tud
nak elegendő hathatós segítséget nyújtani. Az elmélet érvényessége ellen szól az, 
hogy többfajta reciprocitás létezik, számos esetben bizonyos irányokban áramlik a 
segítség (pl. szülő-gyermek), azonfelül a segítséget viszonozni sem feltétlenül 
ugyanabban a „támogatásfajtában” kell (lehet például pénzt munkával vagy érzelmi 
támogatással stb.). M ásrészt a hajléktalanok utcán kialakuló „új” kapcsolatait inkább 
a reciprocitás jellemzi, bár sok esetben csupán (ez is jelentős) érzelmi támogatást 
tudnak egymásnak nyújtani.

Bár szorosan nem kapcsolható a csereelméletekhez, Weiss (1974) egy olyan mo
dellt állított fel, aminek alapfeltételezése, hogy a pszichológiai jólét bizonyos kívá
nalm ait csak társas kapcsolatokon keresztül lehet elérni. Az egyének azért tartanak 
fenn kapcsolatokat, hogy bizonyos ellátásokat megszerezzenek, és általában egy 
meghatározott ellátáshoz specializált kapcsolatok köthetők. Weiss a társas kapcso
latok által nyújtott ellátások hat csoportját különböztette meg: a kötődést, a társa
dalm i integrációt, az em ber értékes tulajdonságainak megerősítését, a megbízható 
szövetségeseket és az útmutatást.
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A társas támogatás (social support)

A normális kapcsolathálózatok biztonságot jelentenek, és hozzájárulnak az egyén 
egészségének, jólétének megőrzéséhez, ezenkívül számos anyagi forrást nyújtanak, 
ami sok embert átsegít a válsághelyzeteken (Cohen-Sokolovsky 1989; Sarason-Sa- 
rason 1985; Siclair et al. 1984). A támogató hálózatok lepusztulása a hosszú távú 
szegénység és a személyes problémák kombinációjának hatására hozzájárul az 
egyén hajléktalanná válásához (McChesney 1986).

Durkheim rámutatott a családhoz, közösséghez, egyházhoz fűződő társas kap
csolatok beszűkülésének jelentőségére, és ezzel kapcsolatban a tiszta társadalmi sze
repek és normák megszűnésére, és azzal érvelt, hogy az így kialakuló anómia ön- 
gyilkossághoz vezethet. A statisztikai adatokat elemezve azt találta, hogy a leggyen
gébb kapcsolatokkal rendelkező csoportok körében a leggyakoribb az öngyilkosság.

Az iparosodás és urbanizáció nyomán fellépő társadalmi dezintegrálódás évtize
dekig kedvelt témája volt mind az európai, mind az amerikai szociológusoknak 
(Símmel, Tönnies, Thomas Znaniecki, a chicagói iskola tagjai -  Park, Burgess). Bár 
azóta a modernizáció okozta társadalmi dezintegráció és a pszichológiai zava- 
rok/rendellenességek kapcsolatát összetettebben szemlélik, az elgondolás -  misze
rint az erkölcs és jólét fenntartása az elsődleges csoport tagjaihoz fűződő kapcsola
tokon keresztül történik, amelyek hiánya identitásvesztéshez, a normákat illető za
varhoz, elkeseredéshez vezet -  szerepet kap a társadalmi támogatás jelenlegi kutatá
sában is.

A társas kapcsolatok és kötődések kiemelkedő fontosságát az élet korai szakaszá
ban számos pszichoszociális fejlődéselmélet hangsúlyozza (lásd pl. Bowlby 1969; 
Ainsworth 1979). A kötődés lehetőségének hiánya komoly következményekkel já r  a 
fejlődésre nézve, amit majomkísérletek és intézetben nevelkedett gyermekek vizs
gálata is alátámasztanak (Harlow 1965; Provence and Lipton 1962, Yarrow 1961). A 
korai társas kapcsolatokat fontosnak tartja a pszichoanalitikai gondolkodás is. Harry 
Stack Sullivan (1953) szerint a biztonság az egyik alapvető emberi cél, amit mások
kal való kapcsolatainkon keresztül érhetünk el. Érvelése szerint a társas kapcsolatok 
(és különösen az anya-gyermek kapcsolat) szolgálnak az önbecsülés alapjául, ami 
tulajdonképpen abból áll, hogy mások hogyan látnak minket.5

A hetvenes években a társadalmi támogatás kutatását erősen befolyásolta John 
Cassel, Gerald Caplan és Sydney Cobb. Cassel (1974a; 19746; 1976) szerint a 
pszichoszociális folyamatok nagy hatással vannak a betegségek kórokkutatására, és 
a társadalmi támogatás kulcsszerepet játszik a stresszel kapcsolatos megbetegedé
sekben. Állatkísérletekre is támaszkodva azzal érvelt, hogy a stresszes környezeti 
körülmények (káros városi létfeltételek, rossz lakáskörülmények, zsúfoltág, a szom
szédságok felbomlása stb.) hatásaként a jelentős társas kapcsolatok felbomlása miatt 
az egyén elégtelen vagy zavaró visszacsatolásokat kap, ami egyensúlyvesztést okoz, 
és növeli a betegség esélyét. Cassel a támogatás fő forrásának az elsődleges csopor
tot tekintette, amely támogatása ütközőként csökkenti a stressz szomatikus vagy 
pszichológiai következményeit (buffering effect). Ugyancsak fontos felismerése az, 
hogy a stressz és támogatás néha összefonódik olyan módon, hogy a stresszt okozó
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események gyakran felbontják a társas kötéseket, mint például a válás, a munkahely 
elvesztése, vagy gyász esetén, tehát éppen akkor von el támogatást, amikor megnö
vekszik a kereslet iránta.6

Caplan (1974) hangsúlyozta a kapcsolatok tartósságának és reciprok voltának a 
fontosságát. Szerinte a támogató rendszer három tevékenységcsoportban nyújt segít
séget: segíti a pszichológiai erőforrások mobilizálását az érzelmi problémák kezelé
sében; megosztja az igénybe vevő feladatokat, és anyagi, pénzbem, szakértői segít
séget és útmutatást ad specifikus stresszorok kezeléséhez. Ha az egyén minden 
„környezetben” (setting), ahol időt tölt, rendelkezik támogatói rendszerrel, szinte 
teljesen védve van a stressz ártalmas hatásai ellen. A támogató rendszer tehát védi az 
egyént a mindennapok, válsághelyzetek és átmenetek során.

Cobb (1976) kísérletet tett a társas támogatás fogalmának meghatározására. Sze
rinte a társasa támogatás információként is szemlélhető, pontosabban olyan informá
cióként, amely tudatja az egyénnel, hogy szeretik és törődnek vele, értékelik és be
csülik, és hogy egy kommunikációs és kölcsönös kötelezettségekből álló hálózat 
tagja. Cobb ennek az információnak két fontos és egymással kapcsolatban álló funk
cióját emeli ki: a társadalmi szükségletek kielégítését és a válsághelyzetek és stressz 
következményei elleni védelmet.

A társas támogatás szakirodalma komplex és szerteágazó, de a kutatások nagy
részt három témakör körül csoportosulnak: 1. melyek a támogatás szempontjából 
jelentős kapcsolatok, 2. milyen viszony áll fenn a társas kapcsolatok objektív je l
lemzőinek relatív fontossága és a támogató viselkedés, valamint az egyén erről al
kotott szubjektív képe között, 3. melyek a támogatás lehetséges formái.

A kapcsolathálózati megközelítés fontos strukturális jellemzők -  mint például 
méret, sűrűség, multiplexitás stb. -  figyelembevételével számos használható fogal
mat biztosít a támogatás elemzéséhez.

Kényes pont azonban a kapcsolatháló és a támogató hálózat fogalmi megkülön
böztetése. A korai kutatásokban ezt a különbséget nem hangsúlyozták (M itchell- 
Trickett 1980), ami mögött az a -  hibás -  feltételezés rejlik, hogy minden társas kap
csolat támogató jellegű. A későbbi kutatásokban olyan mérőeszközöket fejlesztettek 
ki, amelyek egy bizonyos fajta támogatást nyújtó személyekre kérdeztek rá, azaz az 
általában támogatónak tekintett kapcsolatfajtákra (Barrera 1981; Hirsch 1981). Eb
ben a megközelítésben a támogató hálózat a személyes kapcsolathálózat egy része.

A társas támogatás meghatározására többen is tettek kísérletet. Lássunk néhány 
definíciót:

• „a befolyásos más személyektől származó pszichoszociális források viszonylagos 
jelenléte vagyjuánya” (kaplan-Cassel-G bre 1977: 50);

• „az egyén számára más egyénekhez, csoportokhoz vagy a nagyobb közösséghez 
fűződő kötéseken keresztül elérhető támogatás” (Lin et al. 1979: 109);

•  „annak a mértéke, amennyire az egyén társadalmi szükségleteit másokkal való 
interakciók révén ki tudja elégíteni” (Thoits 1982: 47);
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• „olyan interperszonális tranzakció, amely tartalmazza az alábbiak legalább egyi
két: 1. érzelmi törődés (szeretet, szerelem, empátia), 2. instrumentális segítség (ja
vak, szolgáltatások), 3. információ (a környezetről), 4. méltánylás (az önértékelés 
szempontjából releváns információ)” (House 1981: 39);

•  „legalább két egyén közt lezajló forráscsere, amit vagy a támogató, vagy a tám o
gatott fél úgy tekint, hogy a támogatott fél jólétét szándékozik elősegíteni” 
(Shumaker-Brownell 1984: 17);

• „a közösség, a kapcsolathálózat vagy a bizalmi partnerek által nyújtott vagy valós 
instrumentális és/vagy expresszív gondoskodás” (Lin-Dean-Ensel 1986: 18).

A kutatók megállapították, hogy egyrészt nem minden létező kötés támogató, 
másrészt a különféle kapcsolatok különféle támogatásban részesítik az egyént, aki
nek tehát számos más egyénnel kapcsolatban kell állnia ahhoz, hogy mindenfajta 
szükséges támogatáshoz hozzáférjen. A különböző szerzők eltérő módokon csopor
tosították a különféle támogatásfajtákat.

Mitchell és Trickett (1980) a korábbi elméleti és empirikus vizsgálódások átte
kintése alapján azt állították, hogy a támogató rendszerek négy általános funkciót 
szolgálnak. Ezek: az érzelmi támogatás; a feladatorientált segítségnyújtás, az elvárá
sok közlése; értékelések és közös világnézet; szerteágazó információkhoz és társas 
kapcsolatokhoz való hozzáférés.

Barrera és Ainlay (1983) néhány kategória továbbfmomítása után hat kategóriát 
javasolt, ezek: anyagi segítség; magatartási segítség; intim interakció; útmutatás; 
visszacsatolás (feedback); pozitív társas interakció.

A társas támogatás vizsgálatakor tekintetbe kell venni
-  a támogató hálózaton keresztül elérhető forrásokat (ami függ a hálózati tagok 

hatalmi, társadalmi stb. helyzetétől);
-  a specifikus támogató viselkedést;
-  a támogatás szubjektív értékelését (előfordulhat, hogy nem  vesszük észre a tá 

mogató viselkedést, vagy olyan viselkedést is támogatónak tekintünk, ami szándé
koltan nem az volt).

Bizonyos kapcsolathálózati jellemzők és a támogatás mértéke között általában a 
következő kapcsolatok tételezhetők:

Hálózatméret-, a nagyobb kapcsolathálózat több támogatást nyújt, és a támogatás 
értékelése is pozitívabb. Könnyebb elérni valakit, kevésbé valószínű, hogy az egyén 
kimeríti valamelyik kapcsolatát. Valószínű, hogy a nagyobb kapcsolathálózattal ren
delkező egyén többfajta specifikus ismerethez és nagyobb mennyiségű információ
hoz képes hozzájutni.

Sűrűség és sokszínűség (heterogenitás)-, a kevésbé sűrű kapcsolathálózatok való
színűbb, hogy sokszínűek, ezért egyúttal többféle forráshoz biztosítják a hozzáférést, 
viszont magukban rejtik a veszélyt, hogy az egyén nagyon eltérő elvárásokkal szem
besül.

A kapcsolatok minősége: például valószínű, hogy egy közeli barát több időt, 
energiát hajlandó az egyén támogatására szánni, mint egy távoli ismerős.



126 Albert Fruzsina-Dávid Beáta

A hajléktalanság okai

A  hajléktalanság alapvetően lakásprobléma, és mélyen a szegénységben gyökere
dzik. Sok tekintetben tehát nincs különbség a hajléktalanok és a nagyon szegények 
között. „Jelenleg a hajléktalanság társadalmi osztályjelenség, az amerikai munkás- 
osztály és az alsó osztályok életszínvonala tartós és átfogó csökkenésének közvetlen 
következménye. Az életszínvonal csökkenésével az alul levő egyének és családok 
hajléktalanságba süllyednek” (Liebow 1993: 224). Rosenthal (1994) is az anyagi 
sérülékenységben, azaz a szegénységben látja a hajléktalanság fő okát.

A hajléktalanság társadalmi osztályjellegű jelenség, még akkor is, ha felsőbb 
osztályok tagjai is néha hajléktalanná válnak. Ennek az oka Elliot Liebow szerint az, 
hogy a középosztálybeli családok, mivel több forrással rendelkeznek, könnyebben ki 
tudják segíteni bajba jutott tagjaikat -  ha mással nem, jobban tudják, hogyan kell 
hozzáférni közösségi, illetve intézményes erőforrásokhoz. „Egy középosztálybeli 
család magasabb jövedelm i és iskolázottsági szintje alapján valószínűleg hatéko
nyabban tudja felhasználni a közösség nyilvános és privát segítő forrásait. így egy 
középosztálybeli család könnyebben be tud fogadni egy rászoruló családtagot... az 
alacsonyabb osztályból származók esetében a családok korlátozott személyes erőfor
rásai kulcsszerepet játszanak a hajléktalanság osztályjellegének kialakulásában” 
(Liebow 1993: 86). Ennek némileg ellentmond például Magyarországon a cigányok 
számaránya a hajléktalanok között, vagy például Mezei György véleménye, aki úgy 
látja, hogy a tradicionálisan szegények kevésbé válnak hajléktalanná, mint a felka
paszkodók, azaz a hajléktalanságot elsősorban mobilitás-betegségnek tartja (habár 
ezt adatokkal nem tudja alátámasztani). De vajon azért-e, mert a felkapaszkodók 
térben és más dimenziókban is távol kerülnek a családi kötelékeiktől? (Mezei-Sarlós 
1995: 28.)

Az alkoholizmust és az elmebetegséget sokan a hajléktalanság egyik fő okának 
tekintik. Kevés kutatás vizsgálja azonban, vajon a hajléktalanságot megelőzően az 
egyént szintén jellemezték-e ezek: lehetnek a hajléktalanság előidézői, de ugyanak
kor lehetséges, hogy, amint Snow és Anderson írja (1993:209), „bizonyos esetekben 
működhetnek az utcán való élet traumáival való megbirkózás mechanizmusaiként”. 
Ezt támasztja alá az a tény, hogy a hajléktalanság időtartamával együtt a krónikus 
alkoholfogyasztás valószínűsége is nő. Hasonló, de nem ennyire erős összefüggést 
találtak a kábítószer-használat vonatkozásában is (lásd Snow-Anderson 1993: 209). 
Felfogásuk szerint e jelenség okai egyrészt szubkulturálisak (csoportnyomás, nor
matív kényszer), másrészt az unalom, illetve pszichológiai okok (menekülés a nyo
morúságból): ebben az értelemben az alkoholizmus adaptív viselkedés. Hasonló a 
helyzet az elmebetegségek esetében is: a hallucinációk, érzéki csalódások egy másik 
belső világ jelenlétére utalnak, amely mások számára hozzáférhetetlen, és ebből a 
szempontból meglehetősen funkcionális.

A kapcsolatok szerepét is kiemelik a hajléktalanná válásban. Többen érvelnek 
azzal, hogy a hajléktalanságba süllyedés veszélye a legnagyobb azoknak az embe
reknek a körében, akik nem rendelkeznek társas kapcsolatokkal. Néhány kutató sze
rint a hajléktalanná vált egyéneket a társas kapcsolatok hosszú távú hiánya jellemzi,
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amely néhány esetben a gyermekkori abúzussal vagy elhanyagolással veszi kezdetét. 
Ezzel szemben mások (pl. Rosenthal 1994) rámutatnak arra, hogy azokban az ese
tekben is, ahol a hajléktalan embereknek nincsenek kapcsolatai, ez legtöbbször in 
kább csak az utolsó lépcsőfok, mintsem az első, azaz inkább a hajléktalanság követ
kezménye, mintsem fő oka.

A hajléktalanság okaira keresett magyarázatok időben is változnak.
A második világháború után a kutatók az Egyesült Államokban a jelenlegitől elté

rő összetételű népességet vizsgáltak, főként a Skid Row-к lakóit, de a hajléktalanság 
okát a századelő kutatóihoz hasonlóan továbbra is az egyéni jellemzőkben, különö
sen a többségi társadalomtól (mainstream society) való többé-kevésbé tudatos elkü
lönülésben látták. E korszak domináns elmélete szerint a Skid Row tipikusan idő
sebb, fehér férfi lakói kapcsolatnélküliek (disaffiliated), tehát elszakadtak a család
tól, közösségtől és társadalmi intézményektől. Némelyek szerint a társadalomtól 
való elszakadás a Skid Row társadalmához való hasonulással párosult -  ezt különö
sen a deviáns csoportokra, például a homoszexuálisokra, alkoholistákra stb. tartják 
érvényesnek.7 Ennek az elméletnek legmarkánsabb képviselői Theodore Caplow és 
Howard Bahr (Bahr 1973; Bahr-Caplow 1973). Bahr szerint a hajléktalanok azért 
nagyon szegények és hatalomnélküliek, mert nem rendelkeznek társas kapcsolatok
kal. A hajléktalanság természeténél fogva előmozdítja a társadalmi intézményektől 
és a személyes kapcsolathálózatoktól való elszigetelődést. A hajléknélküliség gátolja 
a tartós kommunikációt a formális kapcsolatokkal és barátokkal. Az emberek éppen 
azért válnak hajléktalanná, mert nem  gondozzák és tartják fenn társas kapcsolataikat, 
és így nem kapnak normális instrumentális és expresszív segítséget a válsághelyzet
ben. Az elszigeteltség tehát oka és következménye is a hajléktalan állapotnak.

Az elszakadáselmélet (disaffiliation theory) ellen felvethető, hogy habár bizonyos 
emberek nem kapcsolódnak a társadalom főáramának intézményeihez, lehetséges, 
hogy egyéb marginális vagy földrajzilag szétszórt hálózatokba integráltak. Avagy az 
alkalmazkodás/helyettesítés tétele szerint a hajléktalan emberek olyan kis, aktív, de 
meglehetősen képlékeny hálózatokkal alakítanak ki kapcsolatot, amelyek például az 
ivás köré szerveződnek. Caplow és Bahr is rámutatott arra, hogy a szegények és 
gazdagok közt a kapcsolatokban nagyobb különbségek tapasztalhatók, mint a haj
léktalanok és a szegények között.

Amikor a hajléktalanok a nyolcvanas években újból tömegesen megjelentek az 
Egyesült Államokban, ismét az egyén hiányosságait hangsúlyozó magyarázatok 
váltak dominánssá. Eszerint a hajléktalanok drogosok, alkoholisták, elmebetegek. 
Tehát a hajléktalanokról az az általános kép alakult ki, hogy nem hajlandók vagy 
nem képesek dolgos életet élni. De a hajléktalanok számának rövid idő alatt bekö
vetkezett drasztikus emelkedése, és összetételük észlelhető heterogenitása kezdte 
megingatni ezt a képet, és hozzájárult egy másik megközelítésmód megjelenéséhez.

A kiszorítás-elmélet (displacement theory) iskolájának tagjai (Bechrach 1984; 
Bassuk 1984; Rossi 1989; Wright 1989) a társadalom szerkezetét és a kormánypoli
tikát hibáztatták, s ezzel a hajléktalanok egyéni jellemzőiről a gazdasági és társa
dalmi folyamatokra tevődött a hangsúly. (Munkanélküliség-dezindusztrializáció, 
jóléti rendszer megkurtítása, elmegyógyintézetek felszámolása, a hagyományos 
családszerkezet megváltozása, és főképp az olcsó lakhatási lehetőségek nagymértékű
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lecsökkenése.) Ezzel együtt, bár az okokat már nem a hajléktalanok jellemében ke
resték, még mindig alapvetően izoláltnak, kapcsolathiányosnak látták őket. Néhány 
kutató szerint az egyén kapcsolatnélkülisége hozzájárul hajléktalanná válásához, 
mivel nem fér hozzá támogató hálózatokhoz. A többség szerint azonban a szociális 
izoláció a hajléktalanság következménye, válasz a hajléktalanság állapotára.

Az elszakadás (disaffiliation) és a kiszorítás (displacement) elmélet hirdetői álta
lában egyetértenek abban, hogy a hajléktalanság következménye a többségi társa
dalomtól és más emberektől való elszakadás.

Marad azonban a kérdés: miért épp bizonyos emberek válnak hajléktalanná és 
nem  mások, hiszen mindannyian egyformán sérülékenyek strukturális szempontból? 
Még azok közül is, akik ténylegesen elveszítik lakhatási lehetőségüket, viszonylag 
kevesen válnak hajléktalanná, „...sem az anyagi sérülékenység, sem egyik vagy má
sik tényező önmagában nem elegendő. A hajléktalan emberek .. .a hajléktalanság 
szempontjából sérülékeny emberek kis töredékét alkotják csupán. ...A sérülékeny
ség, személyes körülmények és társadalmi trendek együttesen hozzák létre azokat a 
»kiváltó eseményeket«, amelyek a sérülékenyek egy kis csoportját ténylegesen a 
viszonylag kevés hajléktalan közé sodorják” (Rossi 1989:27-28). Rossi szerint Chi
cago körzetében a legszegényebbek 3 százaléka vált ténylegesen hajléktalanná. 
„Tízszer vagy hússzor annyi nagyon szegény lakással rendelkező ember él az Egye
sült Államokban, m int amennyi hajléktalan.” (Rossi 1989:143) Rossi szerint a kö
vetkező tényezőknek van  meghatározó szerepük:

-  lakásmegoldás: sokan úgy tudják elkerülni a hajléktalanságot, hogy másokkal 
(legtöbbször a szülőkkel) összeköltöznek;

-  jóléti programok: főként az idősek, illetve gyermeküket egyedül nevelők szá
mára.

„A hajléktalan helyzetbe kerülés esélyét növelő tényezők között számos szemé
lyesjellemző van, amelyek ugyan részben magyarázzák, hogy ki válik hajléktalanná, 
de a hajléktalanság m int társadalmi jelenség változásai strukturális tényezőkkel job
ban magyarázhatók. A  hajléktalanság mérete összefüggésben van az igénybe vehető 
olcsó lakhatási lehetőségek mennyiségével: minél kevesebbés minél drágább a lak
hatás, annál több a hajléktalan ember. De az olcsó lakhatási lehetőségek elérhetősé
gétől függetlenül valószínűleg a személyes jellem zők adnak magyarázatot arra, hogy 
ki válik hajléktalanná... habár azt gyakran vitatják, vajon a hajlékkal rendelkező és a 
hajléktalan nagyon szegények közti különbségek vezettek-e a hajléktalansághoz, 
vagy a hajléktalanság állapota idézi elő ezeket a különbségeket” (Rossi 1989: 143— 
144).

A strukturális okok mellett Snow és Anderson (1993) a tényleges hajléktalanság 
kiváltó okaiként a következő biográfiai determinánsokat veszi figyelembe:

1. Voluntarizmus. Sokan a hajléktalanságot életstílusnak tekintik, amit az egyének 
szabadon választanak maguknak. És mivel az embereknek majdnem minden hely
zetben van lehetőségük választásra, így a hajléktalanok is felelősek azért a helyze
tért, amibe kerültek. Ez Snow és Anderson szerint tipikusan a kívülállók (és politi
kacsinálók) álláspontja. A hajléktalanok közül a régóta utcán élők szintén hangoz
tatnak ilyen nézeteket, de ez valószínűleg csak egy szubkulturális artefaktum, ami a 
helyzet bizonyos szinten való elfogadását tükrözi.
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2. Fogyatékosságok és patológiák. A hajléktalanok olyan egyének, „akik funkci
onálisan egy vagy több módon fogyatékosok. ...Korábban a hajléktalanokat elégte
lenül szocializált egyéneknek tekintették, akik visszahúzódtak a tágabb társadalom 
rendjétől... Mostanában a fogyatékosságok közül az elmebetegségre, kábítószer
függőségre, alkoholizmusra, rossz fizikai állapotra, bűnelkövetésre kerül a hangsúly. 
Az alapvető érv az, hogy e fogyatékosságok közül legalább eggyel rendelkező egyé
nek hajlamosak a hajléktalanságra, mert a legkevésbé képesek a munkaerő-, illetve 
lakáspiacon boldogulni, a jóléti rendszert használni, vagy támogatást szerezni a csa
ládtól, rokonoktól, barátoktól” (Snow-Anderson 1993: 256). Ezenkívül az ilyen em
berek nem túl jó  lakótársak, hamar kimerítik környezetük fogadókészségét. Snow és 
Anderson szerint tehát ez túlhangsúlyozott érv.

3. A családi támogatás hiánya. „ ...A z általunk megkérdezettek kétharmada em
lített hajléktalansága okaként családdal kapcsolatos problémákat, és ezek alkották az 
összes említett ok 40 százalékát” (Snow-Anderson 1993: 259).T ehát ez itt a legy- 
gyakrabban említett ok, amely szerint a követkző csoportokat képezhetjük:

á) a fogyatékos emberek (a 2. pontban említettek értelmében) kimerítik családjai
kat, mivel túlságosan terhes és költséges a jelenlétük;

b) sérült családok: sok hajléktalan ember családi helyzete olyannyira diszfunk- 
cionális és nehezen elviselhető, hogy inkább az utcán keresnek menedéket (belső 
menekültek);

c) a családi támogatás hiánya: nem azért nincs támogatás, mert elvonták, hanem 
azért, mert soha nem is volt. Senki nem volt, akire támaszkodhattak volna. „Sok 
hajléktalan azért van az utcán, mert nincs olyan használható családi támogató háló
zata, amit igénybe vehetne, amikor viktimizálja egy vagy több strukturális erő... 
vagy egyéb szerencsétlenség” (Snow-Anderson 1993: 264). „Azoknak a hajléktala
noknak a túlnyomó többsége, akikkel találkoztunk, vagy olyan családból jött, amely 
annyira marginalizált helyzetben van, hogy semmit sem tud adni, vagy pedig egyál
talán nem is volt családjuk” (Snow-Anderson 1993: 270).

4. Balszerencse -  mint kezdeti vagy végső lökés.
A hajléktalanság okai tehát a strukturális és individuális tényezők kölcsönhatásá

ban rejlenek.

A hajléktalanok kapcsolathálózatát feltérképező 
kutatások eredményei

Sutherland és Locke (1936) fél évszázada azt találta, hogy a hajléktalanok el vannak 
szigetelve családjaiktól és más csoportoktól. Több, mint 50 százalékuk alig vagy 
egyáltalán nem tartott kapcsolatot szüleivel és testvéreivel, kevesen rendelkeztek 
szoros személyes kapcsolattal, legtöbbjük vagy sosem házasodott meg, vagy jelen
leg nem él együtt házastársával. Több későbbi kutatás megerősíti ezeket az eredmé
nyeket. A legtöbb hajléktalan egyedülálló (Bassuk et al. 1984; Bassuk-Rubin- 
Lauriat 1986 stb.), ez kevésbé igaz a nők esetében (Chrystal 1984) és a hajléktalan 
emberek körülbelül egyharmada (Fischer 1984), fele (Cohen-Sokolovsky 1983) 
vagy háromnegyede (Bassuk et al. 1984) egyáltalán nem tart fenn kapcsolatot a



130 Albert Fruzsina-Dávid Beáta

háromnegyede (Bassuk et al. 1984) egyáltalán nem tart fenn kapcsolatot a családjá
val.

A  megkérdezett hajléktalan emberek egynegyedének nincs barátja, aki támogatná 
(Bassuk et al. 1984; Bassuk-Rosenberg 1988), kétharmaduknak nincs bizalmas kap
csolata (Fischer 1984) és a megkérdezettek kevesebb, mint fele tartott legalább heti 
gyakorisággal kapcsolatot egy baráttal (Mowbray et al. 1986).

Bizonyított, hogy korábbi pszichiátriai kezelésben részesült hajléktalanok a többi 
hajléktalannál is kevesebb támogatásra számíthatnak mind a családtól, mind a bará
toktól, (Bassuk et al. 1984), és kapcsolathálózatukat nem rokoni kapcsolatok domi
nálják (Garrison, 1978).

Mindezen tanulmányok szerzőit azonban nem kifejezetten a hajléktalan populáció 
kapcsolathálózata érdekelte, és mivel a hajléktalan népesség meglehetősen hetero
gén, a fenti adatok nem  biztos, hogy igazán érvényesek. Az alábbiakban részlete
sebben bemutatunk néhány, kifejezetten a hajléktalanok kapcsolathálózatait felmérő 
kutatást.

A. Solarz és G. A. Bogát (1990) az Egyesült Államokban vizsgálta 125 időlege
sen hajléktalanszállón élő férfi, nő és család kapcsolathálózatait. Viszonylag kis 
kapcsolathálózatokat találtak, bár az esetek többségében a megkérdezettek számít
hattak valamiféle segítségre -  elsősorban családtagjaiktól. A kérdezettek átlagos 
kapcsolathálózat-mérete 6 fő. A megkérdezettek leginkább érzelmi segítségre szá
míthattak (átlagban 3,4 főtől), azután társra (átlag = 2,8), gyakorlati segítségre (átlag 
= 2,3), tanácsra és információra (átlag = 2,1) .Csak a megkérdezettek 4,8 százaléka 
állította, hogy nem számíthat senkitől pozitív támogatásra. A támogatók fele speciá
lis, fele általános támogató. A speciális támogatók 37,3 százaléka társaságot, 29,7 
százaléka érzelmi támogatást, 24,7 százaléka gyakorlati segítséget és 21,3 százaléka 
tanácsot és információt nyújt. A megkérdezettek fele nevezett meg negatív támoga
tókat (átlag = 1,8, szórás 1-6).

A támogatók 16 százaléka pozitív és negatív támogatást is nyújtott, 8 százalékuk 
csak negatívat. Ezen utóbbi csoport 64 százalékát a legközelebbi családtagok alkot
ják.

A  megkérdezettek 81,6 százalékának élnek rokonai a környéken. Ezek 76,5, illet
ve az összes megkérdezett 62,4 százaléka a megelőző hónap során kapcsolatban állt 
a rokonaival.

A nők kapcsolathálózataiban nagyobb arányban találhatók közeli családtagok, 
mint a férfiakéiban (54, illetve 40%).

A támogatással való elégedettség pozitív összefüggésben áll a közeli barátok 
számával, a pozitív támogatók teljes számával és a helyi rokonokkal való kapcso
lattartás gyakoriságával.

A megkérdezettek 46,5 százaléka egyenlő mértékben adott és kapott támogatást,
37,4 százalék több támogatást kapott, mint adott, 16,1 százalékuk pedig több támo
gatást nyújtott, mint amennyit kapott.

Az átlagos népességnél kisebb network-méret oka a romantikus kapcsolat hiánya, 
egyrészt a partner, másrészt annak rokonsága támogatásának kiesése. A megkérde
zettek legtöbbje egyik rokonát nevezte meg legfontosabb kapcsolataként, de még így 
is kevesebb rokont említettek a hajléktalanok, mint az átlagnépesség (Fischer [1977]
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vizsgálatában, az átlagnépesség 10, a hajléktalanok 40 százaléka nem említett ro
kont.)

E. Bassuk és L. Rosenberg (1988) 49 hajléktalan anyából és gyermekeikből álló 
családot hasolított össze 81 szegény, lakásban lakó anyából és gyermekeiből álló 
családdal Bostonban. Mindegyik anya szegény volt és pillnatnyilag egyedülálló.

A hajléktalan anyák 22 százaléka nem tudott felnőtt támogatót megnevezni, 
szemben a lakással rendelkező anyák 2 százalékával. A hajléktalan anyák 26, a la
kással rendelkező anyák 74 százaléka nevezett meg legalább három felnőtt támoga
tót. A hajléktalan anyák kevesebbszer említették anyjukat vagy más családtagjaikat 
támogatókként, de gyakrabban neveztek meg egy kiskorú gyermeket. A lakással 
rendelkező anyák gyakrabban nevezték meg női rokonaikat támogatókként, és fel
nőtt korú támogatóik kétharmadával napi kapcsolatot tartottak fenn, a hajléktalanok 
ellenben csak a támogatók egyharmadával.

A  tanulmány szerzői a hajléktalan anyák kapcsolathálózatát a korábbi gyakrabban 
előfordult családon belüli erőszak következményeként a megfelelő támogató kap
csolatok kialakítására és fenntartására való képtelenséggel és kisebb mértékben 
pszichiátriai okokkal magyarázzák. A hajléktalan anyák iskolai végzettsége maga
sabb volt, és sokkal kisebb mértékben származtak segélyeken élő családokból, tehát 
az a tézis, hogy a szegénység kultúrája járul hozzá a hajléktalansághoz, nem igazol
ható a szerzők szerint.

C. Cohen és J. Sokolovsky (1983) az Egyesült Államokban az olcsó motelokból 
álló városrészekben (Bowery) és ennél némileg jobb és drágább egyszemélyes la
kásbérleményekben lakó (Single Room Occupancy) hajléktalanok kapcsolathálóza
tát hasonlította össze. A kapcsolathálózatok feltérképezésére az ezen kutatók által 
korábban kifejlesztett Hálózatelemzési Módszert (Network Analysis Profile; 
Sokolovsky-Cohen 1981) használták fel, ami a tényleges társas viselkedést számos 
tevékenységterületen vizsgálja, de figyelmen kívül hagyja azt, hogy a kötések erősek 
vagy gyengék, szubjektíve fontosak, avagy sem.

Kis kapcsolathálózatokat találtak, amelyekben a rokoni kapcsolatok a legfonto
sabbak. Nem találtak bizonyítékot arra, hogy a megkérdezettek társas élete valóban 
teljesen atomisztikus és intimitást nélkülöző lenne. A megkérdezettek legalább felé
nek volt legalább egy intim kapcsolata. Bár a kapcsolathálózatok nem voltak sűrűek, 
kétharmadukban volt kapcsolat a hálózat külső nem rokoni tagjai és a szállókon lakó 
kapcsolatok között.

Az egyszemélyes bérleményekben lakóknál szegényebb Bowery-lakók összesen 
kevesebb kapcsolattal rendelkeztek, viszont meglevő kapcsolataikat nagyobb arány
ban használták három vagy többféle tranzakcióra (azaz kapcsolataik sokrétűbbek 
voltak). Ezenkívül a Bowery lakóinak kapcsolatai gyakorlatilag mind reciprok kap
csolatok voltak, szemben az SRO-kban lakók nagyobb fügőségével. („Bowery men 
made the most of what they had” -  Solarz-Bogat 1990: 88.)

Rowe, Stacey és Jennyfer Wolch (1990) a hajléktalanság kapcsolathálózatokra, 
napi rutinra, identitásra és önbecsülésre gyakorolt hatásait mérte fel az idő-tér disz
kontinuitás fogalmának felhasználásával Los Angeles-i hajléktalan nők antropológi
ai vizsgálata alapján.
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A  kapcsolathálózatot az ismétlődő társas interakciók idő-tér térképeként is fel le
het fogni (Willmott 1986). Ezek az ismétlődő interakciók az egyén időben és térben 
zajló napi útjai során (daily path) következnek be, ezek az utak egyrészt alakítják a 
kapcsolathálózatot, másrészt alakulnak is általa. Az egyének többsége számára a 
napi út kulcsfontosságú állomásai az otthon és a munkahely, amelyek állandó visz- 
szatérési pontok, és lényegi funkciók (evés, alvás, személyes védelem, javak tárolá
sa, kommunikáció) és intenzív társas interakciók. A napi út és a kapcsolathálózat 
együttesen alkotják az egyén locale-ját. Ez magában foglalja mind a napi ú t fizikai 
terét, mind annak társas környezetét, a környezeti jellemzőket, társadalmi intézmé
nyeket, és a térben je len  levő egyéneket. A locale-hoz való pszi-chológiai kötődés
nek fontos szerepe van  a  személyes identitás kialakításában. Az átlagos hajlékkal 
rendelkező egyén számára tehát a kapcsolathálózat és napi út az idő-tér folytonosság 
erőteljes érzetét nyújtja. A hajléktalanság ezzel szemben idő-tér diszkontinuitást 
okoz, nincsenek helyhez kötött állomások a napi út során. Ez hozzájárul a hajlékta
lan emberek identitásának és önbecsülésének megváltozásához.

Az otthoni bázis hiánya korlátozza a hajléktalan egyén hozzáférését a barátokhoz 
és családtagokhoz, és ez fordítva is igaz. Valószínűleg a munkahely sem játszik már 
szerepet. A hagyományos kapcsolathálózat felbomlása után a hajléktalan közösség
ben kialakuló kapcsolathálózatok mind összetételükben, mind térbeli szerveződé
sükben eltérnek a lakhellyel rendelkező népesség kapcsolathálózataitól. A hajlékta
lanok kapcsolathálózata két fő összetevőből áll: a sorstárscsoportból (PEER 
networks) (házastárs/szerető/család; hajléktalan barátok; az informális hajléktalan 
közösség tagjai, politikai szervezetek tagjai) és a lakhellyel rendelkező kapcsolat- 
hálózatból (a korábbi network maradványa, alkalmi munkatársak, szociális munká
sok, hivatalos ellátók, kutatók, támogatók). Mindkét összetevő, illetve a társas inter
akciók helye is gyakran instabil, és időben nagyon változó. A hajléktalan emberek 
számára ezek a kapcsolatok veszik át a helyhez kötött állomások szerepét a napi út 
folyamán, és ezek segítségével teremtik újjá az idő-tér folytonosságot és jutnak 
anyagi, érzelmi és logisztikai támogatáshoz.8 Mivel a megmaradt kapcsolatok mini
málisak, a támogató kapcsolathálózatoknak kulcsfontosságú szerepe van az idő-tér 
folytonosság megteremtése mellett a hajléktalan emberek pozitív önértékelése 
szempontjából is.

A  hajléktalan emberek számára a cél általában a közvetlen túlélés, ezért a hosz- 
szabb távú célok kevésbé fontosak. A rövid távú szükségletek kielégítésének kitün
tetett fontossága és a lepusztult locale (devalued locale) azonban megváltoztatja az 
énképet. A kapcsolathálózatból származó támogatás instabilitása miatt gyakran he
lyettesítik egymással az éppen rendelkezésre álló támogatási forrásokat, és mivel ez 
önmagában közvetlen figyelmet követel, elvonja az energiákat a hosszabb távú, 
visszailleszkedésre irányuló stratégiáktól. Ördögi kör alakul tehát ki (amire több 
kutató utalt már, lásd pl. Snow-Anderson 1993), mivel a túlélés szükségleteinek 
előteremtésében az egyént segíti a hajléktalan-identitás vállalása, és más hajléktala
nokkal támogató hálózatok kiépítése, ez viszont gátolja a társadalomba való vissza
illeszkedést.
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Mark La Gory, Ferris Ritchey és Fitzpatrick (199 V is a hajléktalanság és a vala
hová tartozás kapcsolatát vizsgálja 150 hajléktalan ember kvótás mintáján az 
Alabama állambeli Birminghamben. Arra keresik a választ, hogy a hajléktalan em
berek életének pontosan mely vonatkozásaiban van szerepe annak, hogy rendelkez- 
nek-e kapcsolatokkal és nem elszigeteltek.

Ez a kutatás sem igazolta azt, hogy a hajléktalan emberek elszigeteltek vagy visz- 
szahúzódóak. Társas kapcsolataik összetettek, a megkérdezettek 93,3 százaléka le
galább egy személytől számíthat támogatásra. Legtöbbjük kiterjedt kapcsolatokkal 
rendelkezik, de csak 45 százalékuk elégedett kapcsolataival. Majdnem mindenki 
számíthat legalább egy rokonától segítségre, 79 százalékuk rendelkezik közeli ba
ráttal, és 63 százalékuk némi segítségre is számíthat tőlük. A megkérdezettek 71 
százaléka két-három havonta legalább egy rokonát meglátogatja.

Habár a támogatást teljesen nélkülözők száma a 10 százalékot sem éri el, a meg
kérdezettek 40 százaléka úgy érzi, magányos. Tehát bár vannak kapcsolataik, azo
kat nem találják kielégítőnek.

A tanulmány szerzői azzal érvelnek, hogy a hajléktalan emberek helyzete annyira 
súlyos, hogy abban az informális kapcsolatok és támogatás nem nyújthatnak az 
egyének számára elégséges segítséget ahhoz, hogy újra kezükbe vegyék életük irá
nyítását A kapcsolatok létének pozitív hatása két dimenzióban ismerhető fel: a dep
ressziót és az ellenőrzést (mastery) tekintve. Csak az expresszív kötéseknek van ha
tása a személyes eredményességre (personal efficacy), hogy szeretik, értékelik az 
embert. Az expresszív kötéseknek nincs befolyásuk a jövedelemre, anómiára, a kör
nyezettel való elégedetlenségre, pszichotikus tünetekre, vagy a szolgáltatások isme
retére. Azaz az informális kötések kevéssé hatnak a hajléktalanság súlyos szegény
ségi jellemzőire.

így tehát a kapcsolatokkal rendelkező hajléktalanoknak csak alig kedvezőbb a 
helyzete az elszigeteltekénél. A tanulmány szerzői ezért nem találják hasznosnak az 
elszigeteltségi elméletet (disaffiliation theory). A hajléktalanság maga olyan m ér
tékben korlátozza az emberek ellenőrzését saját sorsuk felett, hogy a társas kapcso
latok -  habár tényleg támogatást nyújtanak (empower) -  a legtöbb esetben nem  ele
gendőek a hajléktalanok összetett problémáinak megoldására.

Anne Maureen Lovell (1992) a Columbia Egyetemre benyújtott doktori disszer
tációjában a hajléktalanság, elmebetegségek és társas kapcsolatok viszonyát vizs
gálta. Kutatásában többféle módszert használt, hat hónap különbséggel két időpilla
natban gyűjtött longitudinális adatokat, és 74 hajléktalan ember kapcsolathálózatát 
elemezte.

A társas támogatásra irányuló kérdések kisebb hálózatokat generáltak, mint a 
megelőző „network” kérdések. A marginalitás megértésében a társas támogatás ke
vésbé tűnik fontosnak, mint azok a speciális körülmények és feltételek, amelyekben 
a marginalitásból való kikerüléshez szükséges források elérhetővé válnak (Lovell 
1992: 87-88).

A megkérdezettek zöme több mint két éve hajléktalan volt, és mentális beteg(nek 
címkézett). A válaszadók kevés intim kapcsolatot említettek, körülbelül egyharma- 
duknak volt házastársa vagy partnere. A megkérdezettek fele nevezett meg legalább 
egy bizalmast. A kapcsolathálózatok mérete nagy szóródást mutat (0-32 fő), átlago
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san tíz nevet generáltak a kérdések. Az informális (tehát az ellátók nélküli) hálózat
méret 7-8 személy.

Minden hálózati tag átlagosan két cserében vett részt. A megkérdezettek zöme 
részt vett néhány szimmetrikus kapcsolatban, csak 11 százalék passzív elfogadó. Az 
összes cserének csupán 14 százaléka reciprok, 60 százalék befelé irányuló, a m ara
dék kifelé irányuló.

A fenti mutatók nem  támasztják alá azt az állítást, miszerint a hajléktalan embe
rek teljesen elszigeteltek, jóllehet a 74 megkérdezett kapcsolathálózata eltér a lakás
sal rendelkező népességétől. A kapcsolathálózatok mérete, a rokonok aránya kisebb. 
Ez utóbbi tény ellenére a rokonok a fő érzelmi és anyagi támogatók. Ezenkívül 
Rossival (1989) ellentétben Lovell eredményei alapján nem igazolható az, hogy a 
hajléktalanság időtartamának növekedésével csökkennének a rokoni vagy családi 
kapcsolatok (Lovell 1992: 254-266). A nők kétszer annyi családtagot említettek, 
mint a férfiak, és nagyobb valószínűséggel volt házastársuk vagy gyermekük.

Peter Rossi (1989) chicagói vizsgálatában elemzi a hajléktalan és nagyon szegény 
emberek kapcsolathálózatának néhány jellemzőjét, mivel a kapcsolathálózat eltéré
seit a hajléktalanság állapotába kerülés egyik meghatározójának tekinti. A hajlékta
lanok legszembetűnőbb sajátosságának ő is azt tekinti, hogy egyedülállóak: vagy 
meg sem házasodtak, vagy már nem házasok. A vizsgált szegények legtöbbje több- 
személyes háztartásban élt kölcsönös segítő és támogató kapcsolatban családtagjai
val és barátaival. Erre van példa a hajléktalanok körében is, de korántsem hasonló 
mértékben.

A chicagói hajléktalanok kevesebb, mint fele számíthat legalább egy barátra, 23,7 
százalékának nincs kapcsolata sem a családjával, sem barátokkal. Azok, akik nem 
tartottak fenn családjukkal kapcsolatokat, nagyobb valószínűséggel nélkülözték a 
barátokat is. A negyven éven felüli hajléktalan férfiak nagyobb valószínűséggel el
szigeteltek, mint a fiatalabbak. Legkevésbé a fiatal nők nélkülözik a kapcsolatokat. 
A  legizoláltabbak a negyven éven felüli hajléktalan nők, 40 százalékuknak nincs 
kapcsolata a családdal vagy barátokkal (Rossi 1989: 176-177).

Összefoglalás

A fentebb összefoglalt elméletek és empirikus kutatási eredmények véleményünk 
szerint meggyőzően bizonyítják, hogy a hajléktalanság jelenségének vizsgálatakor -  
mind a hajléktalanná válás, mind a hajléktalan lét, mind a kikerülés esélyének szem
pontjából -  érdemes kitünteti figyelmet fordítani az érintett emberek kapcsolataira.

Jegyzetek

1 A társadalom ebben az értelemben az az intézményi rendszer, amely az emberi együttélés 
kereteit hivatott biztosítani.

2 Olcsó, jórészt lepusztult motelekből álló negyedek az Egyesült Államok egyes városaiban.

3 Anne Lovell (1992) a New York-i hajléktalanok lakáshoz jutási esélyeit vizsgálva megálla
pította, hogy a társadalmi margó léte még ezeknek a legalacsonyabb társadalmi helyzetű 
embereknek áz esetében is differenciáló tényező. A társadalmi margó a kontextustól függ,
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amely ebben az esetben a szociális ellátó szféra. Lovell a társadalmi margót a társadalmi 
osztályhelyzettel (indikátora az iskolai végzettség és a foglalkozás) és a nem marginális 
kapcsolatok számával mérte. Empirikus eredményei valóban azt támasztják alá, hogy a na
gyobb társadalmi margóval rendelkező személyek nagyobb eséllyel jutottak lakáslehetőség
hez.

4 Ez a gondolat különösenjelentős a hajléktalan emberek kapcsolatainak és az általuk elérhető 
források vizsgálatának szempontjából (pl. milyen forrásaik vannak, a kapcsolataik milyen 
régiek, mennyire multiplexek stb.).

5 A hajléktalanságból való kikerülés egyik gátja éppen az énkép, az önbecslés megváltozása 
(Snow-Anderson 1993).

6 Ez különösenjelentős mechanizmus a hajléktalanok esetében.

7 ,dinnek az elképzelésnek a legradikálisabb formája szerint a hajléktalan emberek egymástól 
is el vannak szigetelődve, mert képtelenek a kapcsolathálózatok létesítéséhez szükséges re- 
ciprok kapcsolatokra” (Rosenthal 1994: 2).

8 Magyarországi terepmunkánk során olykor értetlenkedve hallgatok, amikor hajléktalan 
emberek azzal érveltek, nem érnek rá elmenni orvoshoz, mert túl elfoglaltak, ezen az 
ingyenkonyhán ekkor és ekkor kell beállni a sorba, onnan hová kell tovább menni, mikorra 
kell a szállóhoz érni és így tovább. Eme szoros napirendnek tehát valószínűleg nem csupán 
a szűkös erőforrások maximális kihasználása a célja, hanem tulajdonképpen így tudnak egy 
időbeli és térbeli folytonosságot, keretet teremteni az életükben.
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MEGEMLÉKEZÉS

Várhegyi György emlékére

1998. április 20-án ment el a magyar oktatásszociológia „nagy öregje”, aki 76 éves 
korában bekövetkezett haláláig fiatal maradt. Képzettségét tekintve történelemtanár 
volt, és ha nem  a szocializmusban éli le felnőtt éveit, valószínűleg politikus lett vol
na. Erre a pályára készült a MADISZ-ban, és erre predesztinálta nyitottsága, érdek
lődése, igazságérzete és szolidaritása a szegényekkel, a gyengékkel és az elesettek
kel. Azért nem lett politikus, mert annak a generációnak a tagja volt, amelyik számá
ra 1956 keserű tapasztalata nyilvánvalóvá tette, hogy nyílt és tisztességes politizálás
ra itt és most nincs esély.

Előbb tanított, majd szociológiai kutatásokba kezdett, mihelyt lehetett. Már 1963- 
ban tanulmányt írt a gyerekközösségekről, 1971-ben Gazsó Ferenccel és Pataki Fe
renccel könyvet írta budapesti diákok életmódjáról és Tánczos Gáborral, Ferge Zsu
zsával együtt társszerzője volt annak az 1972-ben megjelent munkának, amelyik 
elsőként tudósított őszintén a pedagógusok helyzetéről. Ettől kezdve előbb a Fővá
rosi Pedagógiai Intézetben, később pedig az Oktatáskutató Intézetben számos okta
tásszociológiai kutatást végzett.

Kutatásai során mindvégig az iskolák belső világa, a tanárok és a gyerekek viszo
nya, és a hátrányos helyzetű gyerekek oktatásának problémái érdekelték. A szak
munkástanulók, az állami gondozottak, a cigány gyerekek és az iskolába nehezen 
beilleszkedő gyerekek helyzetét kutatta. írásait a társadalmi egyenlőtlenségek és 
igazságtalanságok feltárása és az ezeket leleplező hamis ideológiák kritikája jelle
mezte. Fontosnak tartotta, hogy megismerje és mások számára is megismerhetővé 
tegye a valóságos társadalmi folyamatokat. Kutatási eredményeit összefoglaló írá
saival az oktatáspolitikusok és a pedagógusok szemléletét akarta formálni. Meggyő
ződése volt, hogy a szegénység átörökítésének megakadályozásában az esélyegyen
lőség biztosításával az oktatásnak kulcsszerepet kell vállalnia.

Várhegyi György soha nem lett „professzionális” szociológus. Bár kérdőíveket 
szerkesztett és összefüggéseket számolt, igazán a „terepmunkát” szerette, amikor 
személyesen győződhetett meg a tényekről. Jobban hit a szónak, mint a számoknak, 
mindig a táblázatok mögött rejtőző emberi sorsok érdekelték igazán. Soha nem ha
bozott kilépni a megfigyelő szerepéből, ha igazságtalanságot tapasztalt, és segítem 
annak, aki rászorult. A szociológiát я közéleti aktivitás egyik lehetséges formájának 
tekintette, és idegen maradt tőle a M völ, tudományos objektivitás.

Nem véletlen, hogy mihelyt a rendszerváltás környékén ismét alkalom nyílt köz
életi cselekvésre, azonnal szervezni kezdte az első alapítványi iskolaként bejegyzett 
Lauder Javne Zsidó Közösségi iskolát, s mihelyt az már megállt a maga lábán, 1992- 
ben megalapította az Alapítványi és Magániskolák Egyesületét, amelynek haláláig 
az elnöke volt. A magániskolák szervezésében az oktatásügy demokratizálásának



140 Liskó Ilona

lehetőségét látta, és nagyon fontosnak tartotta, hogy sanyarú pénzügyi feltételeik 
ellenére is működőképesek maradjanak ezek az alternatív pedagógiai módszereket 
alkalmazó és az iskoláztatásban a választás lehetőségét bővítő intézmények. Az 
egyesületi elnökség nem  formális megbízatás volt a számára. Örömét lelte ebben a 
munkában, mert érdekvédelemre adott alkalmat, és emellett lehetővé tette, hogy 
fiatal, kreatív, dinamikus, új pedagógiai szemléletet képviselő és új módszereket 
kereső tanárokkal működjön együtt.

Élete utolsó éveiben az egyesületben összegyűjtött tapasztalatai alapján több 
fontos tanulmányt írt az oktatásügy „magánszektoráról”, előadásokat tartott, és fá
radhatatlanul szervezkedett. Nemcsak azért maradt meg 76 évesen is fiatalnak, mert 
született pedagógusként mindig hangot talált és folyamatosan kapcsolatot tartott az 
ifjúsággal, hanem azért is, mert egyszerűen nem  volt ideje megöregedni.

Liskó Ilona



Niklas Luhmann 
1927-1998

Aki negyven év alatt 60 könyvet és 456 tanulmányt tudott írni, az függetlenül attól, 
hogy milyen tudománnyal foglalkozott, megérett arra, hogy bekerüljön a Guiness- 
rekordok könyvébe. Niklas Luhmann szociológus olvasóitól sokszor elhangzott a 
panasz: nem tudunk olyan gyorsan olvasni, mint amilyen gyorsan ír! Alig fejezzük 
be a legutolsó könyvét, máris két újabb jelenik meg a könyvesboltokban. Csak ha
lála oldotta föl ezt az olvasói paradoxont. Ha valahol most már mint „kizárt harm a
dik”, m int ironikus megfigyelő „megfigyeli megfigyeléseinket”, akkor ezt üzeni 
olvasóinak: Nem kell sietnetek, még van pár ezer oldal kéziratom, amely nyomta
tásra vár. A könyvnyomtatás feltalálásában látta a tudományok kopernikuszi for
dulatát, a társadalmi kommunikáció radikális változását. Az elmélet szenvedélye 
együtt járt nála a könyvírás szenvedélyével.

A szociológiai rendszerelméletek egyik legérdekesebb változata Niklas Luhmann 
német szociológusé. Talcott Parsons rendszerelméletét fejleszti tovább mindig újabb 
gondolatokkal, amelyek újszerű és sokszor provokatív és irritáló jellegük miatt sok 
fejtörést okoztak a szakembereknek. Azok, akik elméletét elvetik, de azok is, akik 
lelkesen követik, egyetértenek azzal, hogy itt a modern szociológia olyan változatá
ról van szó, amelyet komolyan kell venni, vitatkozni kell vele, érvelni ellene vagy 
mellette, de semmiképpen nem lehet besorolni a tiszavirág életű kísérletezések közé 
vagy a kor divatját követő teóriák közé.

Tulajdonképpen új szociológiai iskolát nem alapított. A luhmannisták exkluzív 
kicsiny köre azonban hűségesen kitartott mellette. Az alig három éves, bielefeldi 
Soziale Systeme című folyóiratot lelkes tanítványai szerkesztik. Ellenfelei, vitapart
nerei végleg hátat fordítottak neki, amikor M aturana chilei neurobiológus szakki
fejezését, az „autopoéziszt” beépítette fogalmi szótárába. A szociális rendszeri au
tonómiát és öntörvényúséget radikálisan hangsúlyozza -  a rendszer önmagát te
remti, konstruálja azokból az elemekből, amelyekből áll, környezetére zárt, nem 
informálható, csak irritálható, környezetével csak strukturálisan kapcsolt. Nagy 
hatással volt rá a konstruktivizmus episztemológiai irányzata von Foerster mérsé
keltebb fogalmazásában, és gyakran idézte a máig ismeretlen angol matematikus 
Georges Spencer Brown találmányát, a „re-entry”-t, azt a logikai műveletet, 
amellyel a megkülönböztetést beemeljük a megkülönböztetettbe.

Luhmann nem egyszerű szerző és nem sorolható a hagyományos német profesz- 
szorok és akadémikusok megszokott típusai közé. Gondolatait nem lehet az első 
olvasásra követni, mondatait még a német anyanyelvűek is nagyon sokszor nehezen 
értik meg. Sok kritikusa szemére vetette a „gondolati labirintust”, ahol gyakorlott 
szociológusok is sokszor eltévednek.

Luhmann nem félt a paradoxontól, nem kerülte az ellentmondásokat, hanem bát
ran élt velük. A laikus nehezen tudja elismerni, hogy a modern társadalom lényege 
már nem az osztályokra és rétegekre tagoltság, hanem a társadalmi funkciók diffe
renciáltsága -  amint ezt Luhmann oly sokszor hangsúlyozta. E funkciók autonómi
ája a garancia arra nézve, hogy a rétegekre osztott társadalom -  minden laikus
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vélemény ellenére is -  m ár a múlté. A központ és a periféria feloldása a régióba, 
ahol a szociális egyenlőtlenségek és igazságtalanságok lecsökkennek -  m ár folya
matban van. Ezt a folyamatot erősíti a luhmanni rendszerelmélet.

Az idén november elején elhunyt Niklas Luhmann Lüneburgban született. 1946- 
tól 1949-ig jogot tanult a freiburgi egyetemen. Karrierjét jogászként kezdte szülő
városában az ottani közigazgatási bíróságon -  később, 1962-ig a Niedersachsen 
tartomány kultuszminisztériumában volt referens.

M ár ebben az időben foglalkozott szociológiai és filozófiai irodalommal, Des
cartes, Husserl, Hegel és Heidegger, Nicolas von Cues, valamint a kultúr- 
antropológus M alinowski és Radcliff-Brown írásai is érdekelték. Marx és Hegel -  
saját bevallása szerint -  kevésbé vonzották. Munkaadója lehetővé tette számára, 
hogy több évig a H arvard Egyetemen tanulhasson szociológiát. Itt ismerkedik meg 
Talcott Parsonssal és a  strukturális-funkcionális rendszerelmélettel, amely megadta 
a kezdeti lökést rendszerelméletének kidolgozásához. Amerikai tanulmányai után 
1965-ig referensként dolgozik a speyeri Közigazgatási Főiskola kutatóintézetében. 
Ezután átveszi a m ünsteri egyetem szociális kutatóközpontjának vezetői posztját, és 
39 éves korában egyszerre doktorál és habilitál.

1967-től 1994-ig vezette a szociológiai tanszéket az új bielefeldi egyetemen. 
Egyik inteijúban megemlíti, hogy szinte csak véletlenül lett szociológus. Az új 
egyetemen ugyanis megválaszthatta a szakot, ahol működni akart. Azért esett a 
választása a szociológiára, mert ott látta a legtöbb szabad teret tudományos mun
kásságához. Ugyancsak ebben az inteijúban említi, hogy célja kidolgozni a társa
dalom elméletét. Időtartam: harminc év -  költségek: semmi.

Csaknem harminc éves egyetemi tanári pályafutása alatt sikerült a bielefeldi 
egyetemen a modem ném et szociológia fellegvárát felépítenie, egy sereg tehetséges 
utódot kinevelnie és rengeteget publikálni. Az egyetem szociológiai reputációját mi 
sem bizonyítja jobban, m in táz , hogy a 13. szociológiai világkongresszust 1994-ben 
6000 szociológus jelenlétével Bielefeldben tartották meg.

A hetvenes évekig még a bennfentesek számára is eléggé ismeretlen, de hála hi
hetetlen munkabírásának -  évente átlag két és fél könyvet és tizenkét tanulmányt ír 
-  Németország legjelentősebb szociológusai közé tartozott. Ez annak is köszönhető, 
hogy rendelkezik azzal a képességgel, hogy elméleti műveit magas, elvont nívón 
íija  ugyan, de az aktuális szociológiai problémákhoz is kifinomult megfigyelő ér
zékkel tud hozzászólni. Érdekességként megemlíthető, hogy külföldön, különösen 
Japánban és Olaszországban értékelték nagyra munkásságát. Amerikában (és Ma
gyarországon is) nagy vitapartnerét, Jürgen Habermast jobban ismerik. Közép- 
Európában horvátul három, lengyelül és magyarul egy-egy műve jelent meg fordí
tásban. Akik műveit nem  eléggé ismerik, azok Luhmannt liberálisként, sőt konzer
vatív társadalomtudósként címkézik. Társadalomkritikája sokakat provokál, külö
nösen azok érzik m agukat irritálva, akik a marxizmus szellemi örökségét akarják 
őrizni, és esetleg a m odern világba átmenteni.

A szociális rendszerek elmélete elválaszthatatlanul fűződött a nevéhez. E mögött 
a cím mögött a rendkívüli fogalmi kiélezettséggel és hihetetlen komplexitással 
felépített elméleti architektúra búvik meg,, amely az univerzalitás igényével lép fel. 
A  rendszerelmélet szociológiai elméletként nemcsak egyes szektorokat, minden



Szociológiai Szemle 1994/1. 143

„szociálist” átölel. Az univerzalitás igénye önvonatkozású elmélet felépítésére 
kényszeríti Luhmannt, vagyis olyan elméletre, amely lehetővé teszi, hogy az elmé
let önmagát is vizsgálódásának tárgyává tegye és bizonyos módon saját megfigyelé
seit megfigyelje. A rendszerelmélet minden más szociális elméletnél világosabban 
kimutatja, hogy a szociális valóság nem  a megfigyelőtől független adottság, hanem 
konstrukció, mely végül is utal „konstruktőrére”, a megfigyelőre. Ilyen értelemben 
a rendszerelmélet maga is olyan rendszer, amely a valóságot megfigyeli és alkotja, 
és a „tárgyain” , amelyeket leír vagy ábrázol, mindig önmagáról is elárul valamit és 
hozzátanul.

Műveinek értelmezőit, akik kétségbeesetten próbáltak olvasásban lépést tartani 
vele, Luhmann egyre újabb kihívásokkal provokálta. Munkáiban rengeteg témát és 
problémát kezelt. Olyan művet alkotott, amely nem hagyott ki szinte egyetlen szo
ciális és szellemtudományi diszciplínát sem. Munkái úgy értelmezhetők, m int 
hasznos variánsai a szociális rendszerek általános elméletének. Elkészülésük sor
rendjében foglalkoznak a közigazgatás-tudománnyal, a jogdogmatikával jogelmé
lettel, jogszociológiával, szervezetelmélettel, tervezéselmélettel, tudás- és tudo
mányszociológiával, gazdaságelmélettel, teológiával, pedagógiával, művészettel, 
szerelemmel, evolúció-, kommunikáció- és differenciaelmélettel.

Luhmann rendszerelmélete „Szociológiai felvilágosítás” címmel hat különálló 
kötetben mint a tudás kritikája jelent meg, amely szociológusok és a laikusok sze
mében szokatlan álláspontot képviselt. Nála végül is nem egy felvilágosításról esik 
szó, mely az észt (Vemunfit) segítené győzelemre, hanem ellenkezőleg, a szocioló
giai gondolkodást az „értelmi-felvilágosítás” hagyományos és elkoptatott sínéiről 
akarja kiszabadítani. Fel lehet itt fedezni a Max Weber-i „megértő szociológia” 
(verstehende Soziologie) indirekt kritikáját. A felvilágosítás feladatát teljesen félre
értjük, ha azt gondoljuk, hogy a szociális világot egy archimédeszi pontból, végső 
fokon az egyedi emberből, megfigyelhetjük, elmagyarázhatjuk.

Luhmann hangsúlyozza a valóság függését a megfigyeléstől. Feltételezi, hogy 
mindazt, ami megfigyelhető és leírható, egy megfigyelő -  a különböztetés segítsé
gül hívásával -  írja le. Ha a világot nem  a szubjektum és objektum (alany és tárgy) 
megkülönböztetésével szemléljük, hanem ehhez a rendszer és környezet differenci
áját vesszük alapul, akkor kitűnik, hogy minden rendszer m int környezetét kezeli 
azt, ami nem egységének reprodukciójául szolgál. Látószögünkbe kerülnek a társa
dalmi területek különbözőségei és autonómiái (gazdaság, tudomány, politika, m ű
vészet, nevelés stb.), valamint -  ezekbe bezárva -  a kontigencia és a valóságtervek 
viszonylagossága és sokoldalúsága. Ebből a perspektívából sokakat irritál, hogy a 
szociális rendszer szempontjából mindazok a folyamatok, amelyeket nem számít
hatunk a kommunikációhoz -  tehát például a tudati folyamatok - ,  a szociális rend
szerek környezeteként tekintendők. Ebben áll a luhmanni rendszerelmélet legna
gyobb felvilágosító hatása is. Ha az élet és a tudat (vagyis az ember) nem kizáróla
gos megváltoztatója és teremtője a szociális rendszereknek, akkor a megszokott 
szocialitás hagyományos látásmódjait és magyarázatait felül kell vizsgálni. Ehhez 
az „irritációs revízióhoz” álljon itt Luhmann egyik jellegzetes kijelentése (emléke
zetből idézve): nem az emberek kommunikálnak, hanem a kommunikáció kommu
nikál! A társadalom szerinte nem emberekből áll -  ők csak a társadalom kömyeze-
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tét alkotják hanem kommunikációból. Ehhez a revízióhoz járu lt hozzá a 
luhmanni rendszerelmélet.

Művének magyar recepciója Habermas hatalmas árnyékában sokáig váratott ma
gára. Pokol Béla és Karácsony cikkei mellett a dortmundi Kiss Gábor értelmezte 
művét (németül), majd 1997-ben végre megjelent a „Liebe als Passion” -  japán, 
olasz, spanyol, angol, horvát és lengyel fordítások után -  magyarul is. Legmegfe
lelőbb méltatása az lenne, ha megjelenne magyarul egy műveit összefoglaló könyv.

Bangó Jenő  (Aachen)
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Moksony, Ferenc

Small is Beautiful. The Use and Interpretation of R2 
in Social Research

Few statistical measures are as highly respected by social researchers as is the 
coefficient of determination. In fact, its sheer magnitude is very often seen as the 
most important indicator of the quality of a study. In this paper, I challenge this 
view and argue that in  research aimed at the test of a theory, R2 whether big or 
small, is, in general, completely irrelevant. I maintain, moreover, that the common 
interpretation of R: as a measure of “explanatory power” is misleading, as is the 
belief that a high value of R2 testifies that the “true” or “best” or “complete” model 
has been found. I also discuss the implications for research practice of the effect 
that the spread of the independent variable exerts on the coefficient of 
determination.

Vicsek, Lilia

Chances of Leadership -  1993
T he S ign ificance o f  C lass Background and Gender in B ecom ing  
a T op M anager o f  an Enterprise

An important theoretical dispute was conducted between feminist sociologists, 
representing the relevance of gender inequalities, and researchers of the traditional 
stratification theory in the mid-80s. One of the main issues of the dispute was 
whether gender, or class background was more important as a dimension of the 
social structure. In my paper I wish to contribute to getting closer to answering to 
this question. During the course of my empirical analysis I am studying only a very 
small segment of the dispute: namely which dimension -  the class dimension being 
measured by class origin -  was more important from the angle of chances towards 
acquiring top management jobs in enterprises in Hungary in  1993.

In the first part of the writing I present some works from the rich literature on 
the topic, which are linked to my empirical research. Next I outline my research. I 
have tested my hypothesis by applying logistic regression on the samples of a case- 
control study, referring to the absolute and relative significance of gender and class 
background (compared to each other) in  respect of chances of top management jobs 
in enterprises.
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Vásárhelyi, Mária

Corruption in Public Thinking

Corruption is the gravest social and economic problem in the post-communist 
countries. In this study we analyse and compare the results of public opinion polls 
w hich were completed partly on a representative survey of the whole Hungarian 
population, and partly on a sample of leaders of public institutions. We tried to find 
answers to the following questions: What does corruption mean to the population? 
How often do they m eet with it in their private lives and official practice? What do 
they think about the extent of corruption in  Hungary if  compared to other countries 
and other historical periods? W hat do they th ink about the root and reasons of 
corruption? What is their opinion about the transparency of public institutions and 
political parties? The study gives a comparison of the opinion of the general 
population and of the representative leaders of elite professions.

Pászka, Imre

Militant Sociology

D. Gusti, alongside F. Znaniecki, is undoubtedly one of the most significant 
sociologists between the two World Wars in  East-Central Europe. Not only did he 
found a school, but constructed a sociological system, what he called 
monograhpical sociology, as well. In my introductory paper, I aimed to summarize 
his thoughts by deconstructing the definition of the nation. In the first part of the 
paper I outlined the motivation-goal elements, which make it understandable why 
Gusti undertook to construe such a system. The application of philosophy, or more 
precisely, neo-Kantian philosophy and W undtian voluntarism gives the theoretical 
and methodological basis of his sociological outlook. At the same time, his system 
involves a number o f historically specific sociological systems and concepts 
(Spencer, Durkheim, Tönnies, Símmel), which turn his monist system, i. e. one 
emphasizing the act o f will as dominant, into an  eclectic one. By laying too much 
stress upon the notion of act, he gets close to a teleological sociology with the 
scheme of which, W(ill)+F(rame)=M(anifestation), he constructs a closed system 
capable of grasping the diverse layers and dimensions of the structures of social 
existence in their functionality. Gusti attempted to understand reality and the field 
not only as typical, but as a comprehensive structure with its smallest components. 
His attempt to do so led to too many research projects with their respective theories. 
Pluridiscplinary approach may be justified if  sociology tries to contribute to the 
reform and modernize society, that is to the solution of the social, economic, 
political, cultural and educational problems. Gusti tries to fulfil his goal by setting 
up a new science, the science of the nation, which is a combination of the social 
sciences (economics, politics, ethics, pedagogy and sociology). The grandiosity of 
his project and the non-selective epistemological and methodological approach 
m eant that he was not able to reach solutions even after twenty-five years of field 
research. In spite of this, the methods of Gusti’s sociology of the village are applied 
throughout the region.
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-  gyűjteményes kötetben szereplő cikk: a szerző(k) neve, a m egjelenés éve: a 
cikk címe, In: a gyűjteményes kötet szerkesztőjé(i)nek neve (szerk. vagy ed(s), vagy 
Hrsg.), a kötet címe, a kiadás helye: a kiadó neve, a hivatkozott írásmű kezdő és 
utolsó oldalszáma.
Például:

Besnard, Philippe 1987. L 'Anomie, ses usages et ses fonctions dans la discipline 
sociologique depuis Durkheim. Paris: Presses Universitaires de France

Bimbaum, Pierre 1969. Cadres sociaux et representations collectives dans 
l ’oeuvre de Durkheim: l ’exemple du Socialisme. Revue frangaise de sociologie, 
(10) 1, 3-11.

Alexander, Jeffrey C. 1987. The centrality of the classics, In: Anthony Giddens- 
Jonathan H. Turner (eds.) Social Theory Today. Cambridge: Polity Press, 11-7.

8. A kézirathoz kéijük külön lapon csatolni a cikk 10-15 soros összefoglalását.
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