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ELŐSZÓ

Nem tagadhatom, amikor elfogadtam Garai László igen megtisztelő, szíves 
felkérését, tartottam vállalkozásomtól. Kihívás bevezetőt írni Garai Lász
ló sok évtizedes, ragyogó pályaívének dokumentumai elé. Hát még akkor, 
ha a gazdaságpszichológiához kapcsolódó, csaknem félszáz cikk és tanul
mány gondolatgazdagsága lenyűgöző, és mégis, mondanivalója szikár és 
fókuszált. Elfogódottságom -  természetesen -  ahhoz is köthető volt, hogy 
olyan környezetbe, a gazdaságlélektan világába hívtak a kötet írásai, ahol, 
már csak életutamnál, mérnöki alapképzettségemnél fogva is, meglehető
sen járatlan vagyok. Ráadásul azt sem felejthettem, hogy a szerző a Magyar 
Közgazdasági Társaság és a Magyar Pszichológiai Társaság gazdaságpszi
chológiai szakosztályainak alapító vezetője volt, hogy aztán hat évvel ké
sőbb -  sajnos -  ez az értékalkotó közösség, a „szakma" érdektelensége okán, 
feloszlassa önmagát. így hát a szakosztályi működés újraindítására is kellett 
gondolnom, amikor társaság aktuális korifeusaként, e nagyszerű válogatást 
bevezetve, töredékes gondolataimat összefoglalom, és bocsássa meg az ol
vasó, ezt sem egy bevezető tanulmány igényével.

A harmadfél százada, a kiútkereső-kiúttalan „piaci szocializmus alko
nyán" született és a közelmúltban alkotott írásokat nemcsak az azonos szak
terület rendezi egy kötetbe, hanem a közös mondanivaló felépítése, az embe
ri értékek feltétlen tisztelete, s a buzdítás, hogy ezek az értékek a humánum 
által tőkévé válnak, ha felelősen gazdálkodunk velük. Garai László mondatai 
gyakorlatiasan, világos érveléssel, sokszor napi eseményekhez kapcsolódva 
teszik befogadhatóvá és érthetővé a laikus számára is azt, hogy a gazdaság 
van az emberért, és nem fordítva, és hogy nemcsak pénz, hanem humántőke 
nélkül sincs gazdaság. Az olvasónak olyan érzése van, mintha Garai László 
nyolcvanas években, a szocialista piacgazdaság felbomló világában alkotott 
írásait Johan Huizinga gondolatai ihlették volna, az utóbbiakat pedig, a bi
zonytalan, átmeneti években születetteket Weöres Sándor. Avilághírű huma
nista művészettörténész, amikor a középkor alkonyáról ír, azzal ad reményt, 
hogy emlékeztet: az új, a reneszánsz virágai is a régi bomlásának térvényé
ből emelkedtek ki. A költő pedig az ember lélek lehetőségeiről szólva úgy
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biztat: „Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra..." A bevezető megírá
sára végül is ez az egyszerű, az ember megújulását és lehetőségeinek szabad
ságát hirdető megközelítés bátorított. Oldotta a tartást attól, hogy lehetetlen 
még töredékében is bemutatni azt a sokszínűségét, ami a tanulmányokból 
árad, és ahol nem feltétlen szakmabeliként is el lehet merülni szellemes gon
dolati ívekben és a derűs példázatokban.

A gazdaságlélektan -  a szerzőnek kötetben megjelent egyik írására visz- 
szautalva -  „nálunk még mindig új". Olyan határtudomány, ami egyszerre 
mikro- és makroökonómiai vonatkozású, s ahol a folyamatokban a pénzzel 
egyenlő súlyú közvetítőként lehet kezelni a társadalmi helyzet viszonyrend- 
szerében adott, de lelkileg megélt identitást. A szerző pedig közérthetően 
visz el a második modernizáció, a humántőkével való gazdálkodás 
elméletének világába. Ahol az emberi erőforrás termelésének és emberi 
tőkeként való hasznosulásának szempontját a huszadik századi jelenségek 
különböző univerzumainak vizsgálata segítségével láthatjuk meg. Kiderül, 
az emberi társadalom nem finoman szerkesztett óramű, hanem bonyolult, 
fejlődő, élő rendszer, ahol az egyének, bár nem feltétlenül látják át a rend
szer egészének működését, de képesek kommunikálni, tanulni, fejlődni és 
sajnos leépülni anélkül, hogy egy láthatatlan „kéz" gondoskodna az egyen
súlyok helyreállításáról.

A közgazdaság-tudomány évtizedek során kimunkált csúcsmodelljei 
mind elegánsabbak. Képesek a megfogalmazott közgazdasági összefüggé
sek aprólékos vizsgálatára. Napjainkban azonban mind nehezebb a modell 
és a valóság összhangban tartása. A számítógép képes az egymásra ható, 
különböző érdekű, értékrendű, befogadóképességű emberekből, embercso
portokból álló nagy rendszerek működésének rugalmas, adaptív szimulá
lására. Bizonyos határok között előre jelezhetők a gazdasági események, a 
bekövetkezés valószínűsége. A társadalom és a gazdaság modellezésének valósá
ga jött el. Mindjobban meg lehet találni az adott problémához tartozó lehet
séges optimális megoldást, de ma sincs mindent megoldó világképlet, s a 
valóságba az érzelmek is beletartoznak. Az optimális megoldásra törekvés
sel mint a tudományosan racionális emberi döntések megnyilvánulásával 
kapcsolatban alapvető szemléletváltást jelentett az a felismerés, hogy a koráb
bi felfogással szemben nem létezik tökéletes, csak korlátozott racionalitás. A köz- 
gazdaságtan elméleti írásai a különböző ökoszisztémák működésének ha
sonlataival élve gyakran és gazdagon illusztrálják a társadalom, a gazdaság 
rendszerében végbemenő folyamatokat. Teszik ezt anélkül, hogy ezeknek 
a lélektani mozgatóival foglalkoznának. A világ egyre sérülékenyebb, de a 
veszélyek azonosításában sokat segít, ha abból indulunk ki, hogy a globali
záció során kialakult gazdasági rendszerek egyben komplex humán rend
szerek, melyekben jelentéktelennek tűnő változások teljes ökoszisztémák pusztu
lásával járó folyamatokat indíthatnak el.
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A közgazdaságtan alapvető megközelítése ma kétirányú, leképezve a 
világ szemléletében mutatkozó kettősséget, például most a válságkezelés 
lépéseit vagy a világ erőforrásainak végességét, a környezeti, humánpoli
tikai, társadalmi-beállítottsági összefüggéseket, vagy akár a vezénylésben 
az intézmények szerepét. Nagy leegyszerűsítéssel az egyiket mechanikai, a 
másikat ökológiai irányultságúnak mondhatjuk. Az egyikben a rendszert 
fenntartó „gravitációt" az érdek, önzés erejének foghatjuk fel. A másikban 
pedig mozgatóerőként a társadalom, a humánlét fenntartásának örök ösztönét 
láthatjuk meg. Noha nyilvánvaló, alapvető és megkerülhetetlen az azonosság 
a gazdaság működésének szabályszerűségeiben, és ezek a megközelítések 
„tiszta formájukban" sohasem léteznek, inkább bizonyos domináns eleme
ket hordozó, sajátos szemléleti „mixről" beszélhetünk, mégis, a „fizikai", 
„newtoni", illetve az „ökológiai", „organikus" vagy éppen „pszichológiai" 
felfogású közgazdaságtani áramlatok jellemzői jól azonosíthatók. Kiindu
lásuknak, módszereiknek köszönhetően nemcsak eltérően közelítik meg a 
problémákat, hanem a társadalom és gazdaság működtetését tekintve eltérő vála
szokhoz is vezetnek, hogy aztán egymást élesen kritizálva, megoldásaikban élesen 
szemben álló gazdasági és államháztartási, kormányzási, válságmenedzselési meg
oldások alkalmazására vezessenek. Innen már csak ízlés kérdése, hogy közülük 
éppen mi tekinthető „ortodox" vagy ellenkezőleg: „unortodox" megoldásnak. 
Garai László írásai alapján mondhatjuk: mindkettő lelki jelenség, érzelmi, 
beállítódottsági kérdés. Az, hogy az ember derűlátó vagy borúlátó módon 
tekint a jövőbe, lelki jelenség, amelyhez a gazdaságtannak nem sok köze 
van, még akkor sem, ha az optimizmus, illetve a pesszimizmus tárgya törté
netesen a család vagy a nemzetgazdaság. Ha az ilyen lelki jelenség gazdasá
gi hajtóerővé lesz, amely befolyásolni képes jelentős ágazatok fellendülését 
vagy visszaesését, akkor már a gazdaságpolitika tárgyát érintjük.

A kötetből azt is megtudhatjuk, hogy az emberi tőkéről szóló, ismert el
méletek miként hozhatók összefüggésbe olyan tendenciákkal, amelyek jel
zik, hogy az emberi erőforrások megújítása növekvő mértékben fogyasztja 
az anyagiakat, terhelve az információgazdálkodást is. Érdemes elgondol
kodni azon, hogy mit jelent a modern állam számára a szerzőnek az a fel
fedezése, hogy a technikai fejlődés egyszerre gyorsítja fel a folyamatokat 
és teszi bonyolultabbá, információigényessé azok koordinációját. A veze
tésnek egymást kizáró tendenciákhoz kell pszichológiailag alkalmazkodni. 
Az információk feldolgozásához, a mind bonyolultabb körülmények mér
legeléséhez egyre több időre volna szükség, miközben a megfelelő tempójú 
reagáláshoz egyre kevesebb a rendelkezésre álló idő.

Olvassuk tehát a kötetet, és csodálkozzunk rá, hogy a világ identitás-gaz- 
daságtani felfogásával a szerző milyen új lehetőségeket teremt számunkra. 
Hogyan relativizálja azt a megközelítést, hogy a közgazdaságtan az éssze
rű választás tudományaként azonosítható, és hogy be kell(ene) végre látni,
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hogy a gazdasági rendszer anyagi feltételei elválaszthatatlanok a társadal
mi adottságoktól, és a gazdaság működése minden pillanatában emberi fel
tételeket -  lehetőségeket és kompetenciákat -  is teremt.

Mondhatjuk: nem jutunk messzire, ha rosszul sáfárkodnunk a talentum
mal.

2014 őszén
Kovács Árpád
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Kontaktórák nélkül is mesteremnek, 
Komái Jánosnak, 

vitatkozó tisztelettel





I. Egy félkapitalizmus 
-  és a másik fele





Preambulum a félkapitalizmusról*

„The most valuable of all Capital is 
that invested in humán beings."
(Alfréd Marshall: Principles of Economics)

Amióta megjelent a „Milyen kapitalizmust akarunk?" című cikkem a Kritiká
b a n több rosszalló üzenetet is kaptam. Ezek egyik fele azt nehezményezte, 
hogy, szerzőjük szerint, én a kapitalizmus apológiáját mutatom be. Másik 
felük hagyta magát félrevezetni attól a nagyon szerencsétlen illusztrációtól, 
amelyet a Kritika grafikai szerkesztője a cikk mindhárom oldalán ismétlő
dően megjelentetett: ahol egy vigyorgó Marx a győzelem V betűjét mutatja 
fel a folyóirat olvasójának -  itt a szemrehányás azért ért, hogy nem veszem 
észre, hogy ma csak a kapitalizmus tudja működtetni a társadalmat.

Jó-e a kapitalizmus szerintem? Vagy egy diadalmas Marxszal vallom, 
hogy bebizonyította magáról, hogy rossz? Nos, ezekkel a kérdésekkel a 
szövegem a legcsekélyebb mértékben sem foglalkozik. Fogyasztója vagyok, 
nem termelője az olyan szövegeknek, amelyek gondolatmenete ilyesmivel 
kapcsolatosan vezeti elő érveit, s hedonista olvasója, ha ezt olyan szellemi 
élvezetet okozni képes módon teszi, mint akár például Kornai János, amikor 
a kapitalizmus mellett szól, akár Szerdahelyi István,2 amikor ellene. Ám 
sem e nagyszerű szövegeknek, sem a középszerűeknek érveit nem álltam 
neki a magaméival szaporítani.

Ami engem érdekelt (s ami iránt a -  reménybeli -  olvasóban is megpró
bálok érdeklődést kelteni), az kizárólag az volt, hogy az említett tanulmány

* Megjelent: Kritika, 2015. január-február, 11-12. o.
]2011. 02. 18. http://nol.hu/kritika/20110218-milyen_kapitalizmust_akarunk_-995981 
2 Kornai János: Gondolatok a kapitalizmusról. Négy tanulmány. Budapest, 2011, Akadémiai Ki

adó; Szerdahelyi István: A még létező kapitalizmus. Budapest, 2007, Eötvös József Könyvkiadó.
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kérdésére -  „Milyen kapitalizmust akarunk?" -  a magam válaszát megala
pozzam.

Szembetalálkozva egy „mint a Bourbonok"-kapitalizmussal. Erről azt 
megállapítani, hogy semmit sem tanult és semmit sem felejtett, most olyan 
évszázad elteltével kell, melynek pedig már beköszönte táján Schumpeter 
ekképpen írhatott: „A kapitalizmus olyan nyilvánvaló módon alakul át va
lami mássá, hogy nem is maga e tény, csak a tény értelmezése válthat ki 
vitákat"; amihez aztán még hozzátehette, hogy azt, amivé a kapitalizmus 
átalakul, „csak ízlés és terminológia kérdése lesz szocializmusnak nevezni 
vagy sem".

Kérdés, hogy az, ami most a mondás szerint való Bourbonokat juttathat
ja eszünkbe, kapitalizmus-e egyáltalán. Schumpetert parafrazeálva persze 
mondhatjuk: amivé bennük az, úgymond, szocializmus átalakul, csak ízlés 
és terminológia kérdése kapitalizmusnak nevezni vagy sem. Ám a kérdés az, mivé 
alakul át az, amit egykor szocializmusnak mondtunk. A rendszerváltás nyo
mán megvalósult új rendszert, aki kedveli, az szinte mindig azzal a tudattal 
szegődik hívéül, hogy itt egy kapitalizmus megvalósításával folyik kísér
let, aki pedig utálja ezt a berendezkedést, szintén kapitalizmusként nevesíti 
gyűlöletének tárgyát.

Jelen könyv amellett fog érvelni, hogy ami világra jött, amikor az a má
sik, a 20. században fennállott rendszer sírba dőlt, az nem egy kapitalizmus. 
Hanem félkapitalizmus. Ebben a félkapitalizmusban a gazdasági, a politikai, 
az ideológiai és a kulturális szerkezetnek minden része s a részekből felépü
lő egész a fizikai tőkének szolgálja -  jól-rosszul -  a bővített újratermelését, s 
eközben a tőke másik felének, az emberi tőkének az egyszerű újratermeléséhez 
sincsenek biztosítva még a minimálfeltételek sem.

Egyszer Magyarország egyik rendszerváltáskori miniszterelnökének 
hoztam szóba ezt az összefüggést. Szocialista-liberális térfélről való minisz
terelnökként töltötte be annak idején a hivatalát, s most érveimre azt mond
ta: az ellentábor kormányzására igazam van, de az ő kormányzása alatt... és 
sorolta, mennyit költöttek oktatásra meg kultúrára, egészségügyre meg szo
ciális támogatásokra. Nem vitattam az adatolását, ő viszont rendíthetetle
nül ellenállt a próbálkozásomnak, amely arra irányult, hogy meggyőzzem: 
„emberi tőke", ez nem egy retorikai cicoma annak megnevezésére, mennyit 
költünk ilyen vagy amolyan fogyasztásra.

Kornai János 1994-ben egy ötrészes Népszabadság-cikkében -  öt egész 
újságoldalon -  közérthetően mutatta meg, mire kell tekintettel lennünk, 
amikor költekezésünket szemléljük: „A következő egyszerű, alapvető jelen
tőségű közgazdasági összefüggést kell átgondolnunk. A GDP két fő célra 
használható fel: fogyasztásra vagy felhalmozásra."3 Amikor pénzünkből

3 Komái János: A legfontosabb: a tartós növekedés. Népszabadság, 1994. aug. 29., 30., 31., 
szept. 1., 2.
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fogyasztásra költünk, kevesebb marad, amikor felhalmozásra, több lesz. 
Ez a hozzáértéssel való tőkés pénzkezelés trükkje: költőm a pénzemet, és ép
pen ettől, hogy költőm -  több lesz. S a tőkés trükknek a feltétele, mondom, 
hogy a költekezés hozzáértéssel történjék. Nem pedig az, hogy tárgyakra 
fordíttassék a megszorítások útján megszorongatott emberektől elvett pénz. 
Mert amúgy az egész folyamatra érvényes, amit róla a Nobel-díjas Theo- 
dore Schultznál olvashatunk:

„Mindannak, amit fogyasztásnak nevezünk, jó része az emberi tőkébe való be
ruházást jelent."*

Vagyis micsodába való beruházást? Abba a tőkejószágba, amelyről a 
közgazdaság-tudomány klasszikusának, Alfréd Marshallnak a szavait fen
tebb a mottónk idézte:

„A legnagyobb becsű minden tőke közül az, amelyet emberi lényekbe fektettünk. "
Amikor a gazdaságpolitika ekképpen járt el, tudásgazdálkodást folyta

tott, egyszerre menedzselve anyagi tőkét és emberi tőkét. Bravúros telje
sítmény volt ez. Sőt, kettős bravúrt lehet méltatni bámulatunkra, minthogy 
többnyire szociáldemokrata típusú kormányzatok voltak azok, amelyek a 
sikersorozatot indították egy olyan furfanggal, amelyre ráillett a marxi for
mula: „nem tudják, de teszik" ezek a kormányok, hogy amikor egy kapita
lista társadalomban a dolgozó embert tőkeként menedzselik, akkor képesek 
összeilleszteni egymással a modernizáció érdekeit és a szocialista értékeket. Nem 
kevesebb történt a sikeres kormányzás évtizedeiben, mint hogy a magát 
bővítetten újratermelő tőke lehető legjobb eloszlását igazgatták a gyarapí- 
tandó anyagi tőke és az ugyancsak gyarapítandó emberi tőke között -  és 
ugyanakkor jóléti államként gondoskodtak a dolgozó emberről, anélkül 
hogy ehhez elvontak volna eszközöket a termelés bővítésének céljaitól.

Vajon mi okozhatta, hogy a bravúr évtizedei után a két féltőke sorsá
nak szoros összefonódottságáról belátandó lett, hogy tovább nem tartható 
fenn? Erről ma valamennyit már tudhatunk. Van, akit Nobel-díjra is érde
mesítettek azért, amivel e tudáshoz hozzájárult. Gary S. Beckernek 1992-ben 
díjazott kutatásáról azt írta a Nobel-bizottság hivatalos tájékoztatója, hogy 
a díjat azzal érdemelte ki, hogy „kiterjesztette a gazdasági elmélet érvényes
ségének tartományát olyan nem piaci emberi viselkedésekre, amelyekkel 
korábban, ha egyáltalán, akkor más társadalomtudományi diszciplínák 
(mint a szociológia, a demográfia, a kriminológia) foglalkoztak, s e kiter
jesztéssel ösztönözte a közgazdászokat, hogy új problémákat kezeljenek".

S nem csupán a közgazdászokat. Hanem például jelen sorok szerzőjét 
is, aki a másik oldalról lépte át a gazdaságtudomány határát: a szociálpszi
chológia oldaláról, amikor 2003-ban Identitásgazdaságtan címen jelentetett 4

4Schultz, T. W.: Beruházás az emberi tőkébe. Budapest, 1983, Közgazdasági és Jogi Könyv
kiadó, 44. o.
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meg könyvet.5 S hogy ez a témaválasztás valamiért, úgy látszik, nem volt 
véletlen, mutatja egy másik könyv. Ennek szerzője -  társszerzőinek egyike 
-, George A. Akerlof, amikor átvette a maga Nobel-díját, ezt nyilatkozta a 
sajtónak: „Problémáinak megoldásához a gazdaságtudomány a társada
lomtudományoktól kaphat ötleteket, de engem nem elégít ki, hogy a vi
selkedés-közgazdászok a gazdaságtant a pszichológiával kapcsolják össze, 
mert ugyanannyit lehet meríteni a szociológiából, az antropológiából és 
más ehhez hasonló diszciplínákból. Nem szabad, hogy egyedi társadalom- 
tudományaink legyenek, amelyek mindegyike a maga megközelítésmódját 
alkalmazza; egyetlen egyesült társadalomtudományra van szükség." S va
jon mivel foglalkozott ez az egyesült társadalomtudomány Akerlof eseté
ben? 2010-ben megjelent könyvének címe ez: Identity Economics.6

Mondom: a témaválasztás valamiért, úgy látszik, nem volt véletlen. 
Hogy ez a valami bármelyikünk esetében a másiknak a majmolása lett volna, 
ez, gondolom, bízvást kizárható: sem azt nem érdemes feltételezni, hogy én 
egy olyan könyvnek majmoltam volna a címét, amely majd hét évvel ké
sőbb fog megjelenni, sem Akerlofékról, hogy egy magyar nyelven publikált 
könyvét.

Ehelyett biztosnak kell tekinteni, hogy olyan kutatásról van szó, amelyet 
az vált ki több helyen egyszerre, hogy a probléma, amelynek vizsgálatába 
ezzel belefognak, benne van a kor levegőjében.7 Nos, ami a kor levegőjében 
most úgy van benne, hogy az identitásgazdálkodás felé fordítja a figyelmet, 
az az emberi tőkének a problémája. Ugyanannak az emberi tőkének, amely
nek menedzselése hosszú időn keresztül a fentebb említett tudásgazdálkodás 
terepén folyt -  s amelyhez először észrevétlenül, aztán magát alattomosan 
vétetve észre betagolódott, íme, egy ikertartomány: az identitásgazdálkodásé.

Tudásgazdálkodás -  identitásgazdálkodás. Többé-kevésbé jól ismert te
rep az egyiké, s olyan tartomány a másiké, amellyel az ismerkedést éppen 
csak elkezdtük, gazdaságtudósok és pszichológusok. Amilyen könnyű be

5 Budapest, Tas Kiadó. A könyvet az Országos Széchényi Könyvtár felvette a Magyar 
Elektronikus Könyvtárba: http://mek.oszk.hu/05900/05970/S. Újabban olvasható az Academia. 
edu oldalán is: https://www.academia.edu/5181472/Identitasgazdasagtan.

6 A Rachel E. Krantonnal társszerzőségben írott könyv megjelent: Princeton University 
Press, 2010, New Jersey.

7 A „kor levegőjére" történő hivatkozás afféle zsurnalisztikái szóvirágnak tűnhet. A XIII. 
Nemzetközi Tudománytörténeti Kongresszus meg akarta vizsgálni, nincs-e ennél többről 
szó, s ennek kiderítésére külön szimpóziumot szervezett, amelynek meghívott előadói meg
állapították, hogy még az olyan elvont tudomány esetében is, mint a matematika, konkrét 
gazdaságtörténeti és kultúrtörténeti kiváltóra enged következtetni az olyan több helyen egy 
időben tett párhuzamos felfedezés, mint például Newtoné (1666-1687) és Leibnizé (1674- 
1684), vagy Bolyai Jánosé (1821) és Lobacsevszkijé (1823). Az utóbbi párost illetően például 
lásd e kongresszus mondott szimpóziumának meghívott előadásai közül azt, amelyiket jó
magam tartottam: „Hypothesis on the Motivation of Scientific Creativity" (XIII International 
Congress of the History of Science. USSR, Moscow, August 18-24., 1971. Moscow, „Nauka" 
Publishing House, 224-233.; magyar verzió: Valóság, 14. évf. 1971/7. 27-35. o.
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látni az összefüggést ráfordítás és hasznot hajtó megtérülés között, amikor 
a pénzt tudásnak fordítjuk a fejlesztésére, annyira nem tudunk mit kezdeni 
első pillantásra az állítással, hogy az identitás formálására, fenntartására 
vagy megváltoztatására is érdemes pénzt költeni, s hogy ez a költekezés is 
belátható időn belül termőre fordul.

S az úthoz, amely ennek belátása felé vezet, nemcsak azért kell bozótvágó 
kés, mert ismertté még alig vált terepen kell előrehaladnunk. Hanem azért is, 
mert a terepnek egy nagy szakasza mindmáig félreismerteti magát. Akkor is, 
amikor az egész rendszert szocializmusként nevesítteti, s akkor is, amikor en
nek központi tényezőjét pártállamként vagy állampártként emlegetik nemcsak 
szónoklatok meg újságcikkek, hanem társadalomtudományi dolgozatok is. 
Holott állam és párt éppen azáltal vált műhelycsarnokává egy nagyüzemi 
identitástermelésnek, hogy elkülönültségében tartozott össze. Ezért tudta 
mindenféle szociális identitás mindenféle hordozóját -  kivétel nélkül 
valamennyi egyént e társadalmakban -  egyszerre kezelni egy bürokratikus 
állam hivatalnokaként és ugyanakkor egy illegális párt komisszárjaként.

Ha ez a nagyon érdekes szerkezet oly keveseket hangol társadalom- 
vagy/és történettudományi vizsgálódásra, ezen nem lehet csodálkozni: túl 
kevés idő telt el összeomlása óta ahhoz, hogy emléke a sokaságban mást 
kelthessen, mint gyűlöletet egyesekben, nosztalgiát másokban. Nem lehet, 
mondom, csodálni ezt -  de sajnálni nagyon is.

Sajnálnunk olyan okokból kell, amelyek gyakorlatiak, de melyekre na
gyon is ráillik a pszichológia klasszikusának, Kurt Lewinnek tulajdonított 
mondás: „Semmi sem praktikusabb, mint egy jó teória". Gyorsan növekvő 
gondot jelent például mindennapi gyakorlatunk számára a multikulturá
lis identitáskezelés, s az, ami az ezredforduló legtöbb országára e gondot 
rátelepíti: a tömeges bevándorlás. Magyarországon e gond nagyobbik fele 
még nem mai bevándorlásból fakadt, de már friss keletű problémáink előtt 
is osztoztunk benne. Mint ahogy annak gondjaiban is, hogy ahány helyen 
csak a pozíciók, helyzetek, alkalmak megengedik, bővül a terjedelme annak 
az identitásgyártó barkácsolásnak, amelyet politikusok, publicisták, társa
dalomtudósok s a köznyelv korrupció ként nevesít. Ezen belül a gyakorlat 
számára különösen nyomasztó, az elmélet számára pedig különös kihívást 
kellene, hogy jelentsen az a korrupció, amellyel nem az egyes ember próbál 
magának szerencsés identitást összebarkácsolni, illegális módon csorbít
va a törvény előtti egyenlőséget, hanem maga az állam épít ki hatalmának 
eszközeivel egy magával párhuzamosan működő kliensi hálózatot. Magyar 
Bálint „szervezett felvilágról" beszél ezzel kapcsolatosan, s „posztkommu
nista maffiaállamról" szólva eljut annak a felismerésnek is a küszöbére, hogy a 
szervezetnek a szervezője ezúttal maga az állam.8

8 Lásd Magyar Bálint (szerk): Magyar polip -  A posztkommunista maffiaállam. Budapest, 2013, 
Nórán Libro.
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A küszöbnek az átlépéséhez nélkülözhetetlen annak megvizsgálása, 
hogy az úgynevezett szocializmusban hogyan történt ez a szervezés, mi 
tette lehetővé, hogy bürokrácia és illegalitás összehangoltan létezzék ideát 
negyven, odaát hetven éven keresztül. S hogy mi tette ezt szükségessé.

Utóbbi kérdés szóba kerül jelen könyvben, előbbi kérdés alig. Utóbbira 
nézve bemutatok érveket, amelyek amellett szólnak, hogy szükségessé egy 
identitásgazdálkodás érdekei tették, ezeket az érdekeket pedig az emberi 
tőkével kapcsolatos összefüggések kényszerítették ránk. Előbbi kérdés te
kintetében azonban, arra nézve, hogy lehetségessé mi tette egy ilyen társa
dalmi szerkezet létesülését, jelen könyv csak hivatkozni tud korábbi szöve
gekre.9

Elvégre is ennek a tárgya most itt nem az úgynevezett szocializmus.
Hanem az úgynevezett kapitalizmus.

9 A fentebb említett Identitásgazdaságtan. Gazdaságpszichológia másképpen (Budapest, 2003, 
Tas Kiadó) című monográfiám mellett arra a másikra, amely megjelenés alatt áll a Palgrave 
Macmillan Kiadónál: Reconsidering Identity Economics -  Humán Well-Being and Governance.
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HOGYAN ÁLLT ELŐ 
A TEGNAPI ÚGYNEVEZETT 
SZOCIALIZMUSBÓL 
A MAI ÚGYNEVEZETT KAPITALIZMUS?

Kinek a tulajdona a proletár a proletárállamban?
Kornai János A szocialista rendszer című könyvéről*

„Kornai János. A hiány" -  írtam volna e recenzió címéül, ha nem tartot
tam volna tőle, hogy bárki azt vélhetné, hogy annak az életműsorozatnak, 
amelyben a pozsonyi Kalligram Kiadó Kornai János válogatott munkáit je
lenteti meg,1 a nagyszerű első kötetéről, A hiányról szól, holott valójában a 
sorozat nagyszerű második kötetével, A szocialista rendszerrel kíván foglal
kozni.2

Ám ezen belül azzal a hiánnyal, amelynek érzete azonnal elfogott, amint 
fellapoztam a könyv tárgymutatóját, hogy ott olyan címszavakat keressek, 
mint humántőke, humánberuházás, emberi tőke, emberi beruházás, humánerőfor
rás, netán erőforrás, humán -  ám a lehetséges variációk egyike mentén sem 
találtam, amit keresek.

Kétségtelen, hogy olvasási stílusomról akárkinek Mórickáé juthat eszé
be, akinek mindenről az jut eszébe. S erre még az sem mentség, ha esetem
ben az nem illetlen éppen. Csak még nem is illő, mármint vizsgálódásainkba 
és gondolatmeneteinkbe nem illő. Mert ezekbe olyan összefüggések illesz
kednek, amelyek a vizsgált és az elgondolt rendszerben anyagi inputok és 
anyagi outputok között állnak fenn -  Kornai János is ebben a keretben vizs
gálja a szocialista rendszert.

* Megjelent: Kritika, 2012. november 6.
http://www.kritikaonline.hu/kritika_12oktober-garai.html vagy http://nol.hu/kritika/ 

20121106-kinek_a_tulajdona_a_proletar_a_proletarallamban-1344083
1 Vö. Kornai János: Mit mond A hiány és A szocialista rendszer a mai magyar olvasónak? 

Bevezető tanulmány az életműsorozat első két kötetéhez. Közgazdasági Szemle, LIX. évf., 2012. 
április, 426-443. o.

2 Jelen szöveg írásakor a szöveg tárgya még megjelenés előtt áll, ezért a hivatkozásokat 
A szocialista rendszer első kiadásának alapján adom meg (Budapest, 1993, Heti Világgazdaság 
Kiadói Rt.).
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Márpedig vagy az inputok, vagy az outputok (netán mindkettő) között 
emberi tőke is jelen van -  ezt állítja Theodore W. Schultz. Igaz, nem a szocialis
ta rendszerről. Az Egyesült Államokról írja, hogy benne „a munkaerő kép
zettségállománya körülbelül nyolc és félszeresére emelkedett 1900 és 1956 
között, miközben az újratermelhető tőkeállomány [csak] négy és félszeresé
re nőtt, ha mindkettőt 1956-os árakon mérjük"; s hogy tehát „értékét tekint
ve ez a képzettségállomány 1900-ban az újratermelhető tőkeállománynak 
csak 22%-a, 1956-ban pedig már 42%-a volt".3 Aminek eredményét azután 
egy Schultz által egyetértőleg idézett másik szerző következtetése abban 
láttatja, hogy 1929 és 1957 között az oktatásnak a gazdasági növekedéshez való 
hozzájárulása már meghaladta a fizikai tőkéét, míg az előző húsz évben ez utób
bi még majdnem kétszer annyival járult hozzá a növekedéshez, mint az 
oktatás. Ezzel a váltással magyarázza Schultz, hogy például 1940 és 1958 
között az Egyesült Államok munkaerő-állományában az olyan munkások 
aránya, akik 1-4 év középiskolai végzettséggel rendelkeznek, 38-ról 52%- 
ra nőtt; azoknak az aránya pedig, akik valamilyen főiskolai végzettséget is 
szereztek (1-4 évet végeztek), 13%-ról 19%-ra nőtt.

Vajon mi történik ugyanezen idő alatt a Szovjetunióban és a többi szoci
alista országban? „Amíg a szocialista rendszer el nem jut a teljes foglalkoz
tatásig, állandóan van mozgósítható külső munkaerőtöbblete" -  olvassuk 
Komáinál, aki e megállapítást többek között így folytatja: „A munkaerő
többlet túlnyomó része szakképzetlen munkaerőből áll..."

Mielőtt folytatnám az idézetet, írjuk ide, hogy maga Schultz az ilyen ál
lapotokról azt állapítja meg, hogy velük kapcsolatosan még nem említhető 
különösebb beruházási kedv az emberi tőkébe: „Nehezen hihetjük, hogy a 
munkaerő minőségi komponensei iránti kereslet gyors ütemben nőtt Nyu- 
gat-Európában az iparosodás első szakaszában. A munkaerő akkoriban 
bőséges és olcsó volt; a munkások főleg írástudatlanok és szakképzetlenek 
voltak; elsősorban erőkifejtést követelő fizikai munkát végeztek. A munká
sok értelmének, tudásának és egészségi állapotának javulása úgy látszott 
nem volt előfeltétele a szóban forgó időszak mély benyomást keltő gazda
sági növekedésének."4

Persze, Nyugat-Európában az iparosodás első szakasza a 19. század
ban zajlott -  a 20. században viszont már olyan folyamatok mentek végbe, 
amelyek során a munkások értelmének, tudásának és egészségi állapotá
nak javulása, úgy látszik, igenis előfeltétele lett a gazdasági növekedésnek. 
Legalábbis a Schultz által vizsgált Észak-Amerikában. De például Kornai a 
maga elemzését, amelynek idézését -  „A munkaerőtöbblet túlnyomó része 
szakképzetlen munkaerőből áll" -  fentebb félbeszakítottam, így folytatja:

3 Schultz, T. W.: Beruházás az emberi tőkébe. Budapest, 1983, Közgazdasági és Jogi Könyv
kiadó, 65. o.

4 Schultz 1983, 96. o.
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„...miközben a gyorsan növekvő gazdaság, különösen az ipar, meghatáro
zott szakképzettséggel rendelkező munkaerőben szenved hiányt''.5

Vajon miképpen hidalta át a szocialista rendszer a mondat első fele és 
második fele által leírt valóságtartomány ellentétét?

A kérdés általánosabb megfogalmazásban triviális. Vajon a szocialista 
rendszert mi determinálta inkább: az-e, hogy az iparosodás első szakaszá
nak jellegzetes feltételei voltak számára adva -  vagy pedig az, hogy a 20. 
század modernizációs feladatai? A lehetséges válaszok közül Kornai János 
könyve azt sugallja, hogy mind a kettő egyszerre. Márpedig, ha az előbbi 
feltételekkel az a tendencia van összefüggésben, amelyet eredeti tőkefel
halmozásként ismerünk, akkor nem kevésbé van összefüggésben az utóbbi 
feladatokkal az a felhalmozási tendencia, amelyről Schultznál például az 
olvasható, hogy a kortárs Egyesült Államokban a tőkeállomány növekedése 
úgy alakult, hogy 1929 után az újratermelhető anyagi vagyon éves növeke
dési üteme 2% volt, a munkaerőbe invesztált szellemi tőkéé pedig ugyan
akkor több mint 4%. Az akkumuláció előbbi fajtájáról akkor is támadnak új 
ismereteink a könyvből, ha ez nem gazdaságtörténet -  utóbbi fajtájának 
alakulására viszont még következtetni sem tudunk a szocialista gazdasági 
rendszer Kornai-féle elemzéséből.

*

Amelynek logikai szigorúsága és eleganciája pedig egy rendszerelemzésé
hez méltó.

Kornai szemléletében nem lehet szó arról, hogy a szocialista rendszert 
valamely véletlenségből eredeztessük: „hogy egy kíméletlen diktátor és 
szolgalelkű bérencei megfélemlítéssel és erőszakkal ráerőltetik uralmukat a 
népre";6 hogy a Szovjetunió az oroszországi történelem megannyi esetleges
ségét kényszeríti rá a maga szatellitáira, s ott e mesterséges képződmények 
kiszorítják mindazt, ami az egyes országokban szervesen kifejlődhetett vol
na, ha a maguk természete szerint alakíthatták volna a sorsukat. „Bármily 
erős volt is a szovjet befolyás" -  írja Kornai János -, „ennél erősebbnek tű
nik az a hatás, amelyet a klasszikus rendszer belső logikája gyakorol. Ha a 
szovjet hatás és a belső erők együttes eredőjeképp megkezdi tevékenységét 
[egy] »genetikus program«, akkor a rendszer összetartozó vonásai kifor
málódnak, létrehozzák egymást. Nem a szovjet hiánygazdaság példájának 
utánzása hozza létre a keletnémet vagy a mongol hiánygazdaságot, hanem 
a rendszer belső természete."7

5 Kornai 1993, 237-238. o.
6 Uo. 389. o.
7 Uo. 394. o.
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E belső természetnek pedig korábban olyan logikáját mutatja be a könyv, 
amely szerint a hiánygazdaságért a tervalku mechanizmusa okolható a puha 
költségvetési korláttal; ez utóbbiért a gazdasági rendszernek az a jellegze
tessége, hogy benne a bürokratikus koordináció erőteljes túlsúlyban van a 
piaci koordinációval szemben; ezt megint csak az állami tulajdon és a kvázi- 
államiként viselkedő szövetkezeti tulajdon uralkodó pozíciója eredménye
zi; ennek pedig (továbbá e kauzális sor előbbi tényezőinek közvetlenül is) 
a végső oka: egy marxista-leninista párt osztatlan hatalma. Kornai tudato
san vállalja8 a marxista tradícióval való kapcsolatot abban, hogy, miközben 
nem tagadja a kölcsönhatást ezek között a tényezők között, mégis megkü
lönböztet közöttük „mélyebbeket" és „felszínesebbeket", s az előbbitől az 
utóbbi felé irányuló kauzális hatást súlyosabbnak tekinti, mint az ellenkező 
irányút. Szakítás viszont e tradícióval, hogy a determináció mélyebb réte
gében nem okvetlenül a gazdasági „alapot" keresi, amely a maga „felépít
ményeként" határozná meg, ami a társadalom életében például ideológia, 
mert lám, a szocialista rendszer legalapvetőbb determinánsát abban láttatja, 
hogy egy marxista-leninista párt megszerzi a hatalmat, és osztatlanná teszi 
azt. S eközben Kornai János még hangsúlyozza is: „Nem minden egypárt- 
rendszer vezet klasszikus szocialista rendszer kialakulásához. Elengedhe
tetlen, hogy a hatalom monopóliumát gyakorló pártot áthassa a szocialista 
rendszer hivatalos ideológiája", lévén hogy a szóban forgó „párt szervezeti 
léte és ideológiája csak az elméleti elemzés síkján választható el. Egységet 
alkotnak, mint a test és a lélek".9

Ezen a ponton azután sokan vitatkoznának Kornai Jánossal. Például 
Yvan Craipeau, aki fiatalon Trockij egyik személyi titkára volt, amikor a 
győzelmet szenvedett orosz forradalom immáron száműzte ezt a vezérét, s 
a választott letelepedési helyről, Franciaországról még nem derült ki, hogy 
ez is csupán ideiglenes. Ezt az epizódot csak azért hozom szóba, mert már 
ennek alapján is gyanítani lehet, hogy a marxista tradíció egyfelől őtőle sem 
teljesen idegen, másfelől őt sem ortodox szigorúsággal vezeti, amikor majd
nem fél évszázaddal később monográfiát ír,10 amelyet nemcsak tárgya és 
elemzéseinek egészen magas színvonala tesz összevethetővé Komáiéval, 
hanem megállapításainak irányulása is.

Már mindjárt az is, hogy a maga megállapításait Craipeau az országok
nak majdnem ugyanarra a listájára értelmezi, mint Kornai János: nemcsak 
a 14 „klasszikus" országra a Szovjetunióval kezdve s Magyarországon és 
Lengyelországon keresztül Kubával végezve, hanem ugyanannyira az orszá
goknak arra a további csoportjára is, amelyek listája Komáinál Kongóval

8 Uo. 384. o.
9 Uo. 381-382. o.
10Craipeau, Yvan: Ces pays que Von dit socialistes.... Études et documentation internationales. 

Paris, 1982.
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kezdődik, s Angolán és Kambodzsán keresztül egészen a szocialista szán
dékot 1980-ban bejelentő Zimbabwéig terjed. Mondom, ezek az országok 
ugyanannyira szocialisták Komái János kritériumai szerint, mint a triviális 
lista országai, s ez igaz Yvan Craipeau kritériumai szerint is, és az országok
nak majdnem ugyanarra a listájára.

Egyetlen különbség van: Algéria.
Algéria példáját különösen fontosnak tartja Craipeau. Itt ugyanis törté

nelmi okok folytán nemcsak arról nincs szó, mint -  más-más mértékben és 
módon -  az orosz, az albán, a jugoszláv, a kínai vagy a vietnami társadal
mi átalakulásban: hogy egy modernizációs fejlődésben erősen elmaradott 
szegény ország antiimperialista forradalmának élcsapataként egy olyan jól 
szervezett és fegyelmezett képződmény válik ki, amely történetesen szocia
lista célokat követ egy olyan ideológia mentén, amelyet Marx történetfilozó
fiájából eredeztet. De arról sincs szó, mint Kubában.

Kubában Craipeau szerint az történik, hogy kialakul valamennyi úgyneve
zett szocialista ország azonos társadalmi struktúrája:

-  egyfelől, az állam totális ellenőrzés alá vonja a jellegzetes kapitalista 
feladatokat megvalósító (iparosító és az ehhez szükséges tőkét akku
muláló) gazdaságot, s ennek révén az egész civil társadalmat;

-  másfelől, ugyanakkor engedi magát totális ellenőrzés alá vonni egy 
olyan szervezet által, melyet e szerepre az a vasfegyelem és nagy társa
dalmi tekintély predesztinál, amely az általa vezetett s végül a társada
lom radikális átalakulását eredményező, hosszan tartó harcban alakul 
ki; e szervezetnek a totális hatalmát egy olyan, általa képviselt ideoló
gia legitimálja, amelyet a társadalom igen nagy többsége elfogad.

Miután ez a jellegzetesen „szocialista" társadalmi struktúra Kubában 
kialakul, anélkül hogy a benne kulcsszerepet betöltő alakulat -  Castro ge
rillahadserege -  szocialista célokat követne, s hogy ideológiáját Marx törté
netfilozófiájából eredeztetné, utólag stilizálja magát kommunista párttá, vezérlő 
eszméit pedig marxizmus-leninizmussá.

Mondom, Craipeau szerint Algériában még csak nem is ez történik: ezt 
kizárja, hogy a „reálisan létező" kommunista párt úgy áll végig szemben az 
egész algériai radikális folyamattal, hogy eközben nem egy harmadrangú 
s ezért végül is „leváltható' kommunista pártról van szó, mint Kubában, 
hanem a világ egyik akkoriban legerősebb és legnagyobb tekintélyű ilyen 
pártjáról, a Francia Kommunista Pártról. így aztán Algériában a kialakuló 
társadalmi szerkezetben az osztatlan hatalom kulcspozícióját nem egy, akár 
csak frissiben kinevezett kommunista párt foglalja el, hanem a Nemzeti Fel- 
szabadítási Front (FLN), amely ráadásul, amikor Ben Bellát megbuktatja a 
hadsereg, maga is megbukik, és átengedi az osztatlan hatalom kulcspozí
cióját... ennek a forradalmi hadseregnek. A legitimáció ideológiai eszköze 
pedig eközben az iszlám lesz, és mindvégig az is marad. Ugyanakkor a ki
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alakuló társadalmi szerkezet ugyanaz, mint amely a Szovjetuniótól Kubáig minden
ütt kialakult a szocialista rendszer országaiban.

Meghaladná a kompetenciámat, hogy Algériáról eldöntsem (s kivált
képp mai utó történetének ismeretében), vajon szocialista rendszerű ország 
volt-e vagy sem. Már ha a kérdés nem ez, hanem ennek csak az a része, hogy 
vajon elégséges-e, hogy itt egy akármilyen elit alakulat annyi feltételt teljesít
sen, amennyit Craipeau a viszonyok formáját tekintve számon tart, vagy pedig 
szükséges-e, hogy az a feltétel teljesüljön, amelyet Kornai fogalmaz, amikor 
a dolog szubsztanciájára nézve kiköti, ne akármilyen elit alakulat, hanem kom
munista párt foglalja el az osztatlan hatalom kulcspozícióját -  ehhez hozzá
szólnék, méghozzá Kornai János javára.

Az ő igaza mellett való érveléshez azonban olyan érvek kellenek, ame
lyek Kornait magát, úgy látszik, nem érdeklik: az emberi tőkébe való beru
házással kapcsolatosak.

*

A kérdést ott hagytuk el, hogy vajon miképpen hidalta át a szocialista 
rendszer az ellentétet a rendelkezésre álló hatalmas munkaerőtöbblet szak
képzetlensége és a gyorsan növekvő és iparosodó gazdaság igénye között, 
amely meghatározott szakképzettséggel rendelkező munkaerőre irányult.

A kérdésre tudjuk a választ, ha nem is éppen Kornai könyvéből: az általa 
bemutatott klasszikus szocialista rendszer ezt az ellentétet olyan oktatási és 
szakképzési tevékenység kibontakoztatásával hidalta át, amelynek méret
arányai éppannyira figyelemre méltóak, mint az anyagi tőke felhalmozá
sának mutatói ezekből az évekből. Magyarországon például az 1949 végén 
jóváhagyott első ötéves terv a műszaki mérnökök számát megkétszerezni 
rendelte, az agrármérnökök számát pedig több mint két és félszeresére nö
velni (pedig a mezőgazdaság kollektivizálásának tervét ekkor még nem is 
deklarálták). Az 1951-ben felemelt ötéves terv a felsőoktatás hallgatói lét
számának is felemelt tempójú növeléséről rendelkezett: 8000 fő helyett több 
mint 30 000 fővel kellett emelni a létszámot, s ezen belül a mérnöki és a köz- 
gazdasági fakultások hallgatóiét megháromszorozni. Megsokszorozták az 
1947-ben elindított esti tagozatok hallgatói létszámát, és 1951-ben megkezd
ték a levelező képzést is. Az összes hallgatóknak 1949-ben még csak 12%-a, 
1954-ben már közel 30%-a esti vagy levelező tagozaton tanult. Közvetlenül 
az első 5 éves terv megindulása után a Tervhivatal előzetesen jelezte a Val
lás- és Közoktatási Minisztériumnak, hogy becslései szerint a következő 5 
éves terv időszakában, 1954-1959 között, 12 000 új mérnököt kell majd kiké-
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pezni; négy hónappal később a Tervhivatal ezt az előzetes irányszámot már 
20 000-re, további egy évre rá pedig 24 000-re emelte.11

S itt most nem ezeknek a tervszámoknak a megalapozottsága vagy meg
alapozatlansága a fontos, hanem az, hogy ennek az emberi tömegtermelés
nek a mutatóit ugyanúgy tervezték, majd a tervszámokat ugyanúgy növel
ték vagy csökkentették a mindenkori politikai kívánalmaknak megfelelően, 
mint az anyagi tömegtermelését. Lehetséges-e, hogy ez ne idézze eszünkbe, 
amit a kétféle termelés nyomán bekövetkező kétféle felhalmozás kölcsönvi- 
szonyáról Schultztól fentebb idéztünk?

Vajon hogy néz ki ez a kölcsönviszony a szocialista rendszerben? -  Ez 
volt az a kérdés, amelyről fentebb megírtam, hogy reá lettem mindjárt kí
váncsi, amikor kézbe vettem Kornai János könyvét, s hogy a hiány érzetével 
töltött el, amikor semmi választ nem találtam benne a kérdésre.

Például a kérdésnek arra a részére, hogyan néz ki vajon a szocialista 
rendszer megvalósulásában az az összefüggés, amelyről Engelsnél a követ
kezők olvashatók: „Magántermelők társadalmában a magánemberek vagy 
családjaik fedezik a tanult munkás kiképzésének költségeit; magánembe
reknek jut ezért elsősorban a szakképzett munkaerő magasabb ára is: az 
ügyes rabszolgát drágábban adják, az ügyes bérmunkást magasabban díjaz
zák. A szocialista módon szervezett társadalomban a társadalom fedezi eze
ket a költségeket, az övéi ezért az összetett munka gyümölcsei, létrehozott 
nagyobb értékei is. Magának a munkásnak [nem lehet] többlet-igénye."11 12

Az ügyes rabszolgára vonatkozólag érteni vélem az összefüggést: gaz
dája az, aki beruházott az ő ügyességébe, s a gazdája az is, aki drágábban 
adja a nagyobb becsű árut. Az ügyes bérmunkásra vonatkozólag is érteni 
vélem: ő maga az, aki beruház a saját ügyességébe, s ő maga az is, aki a ma
gasabb díjazás hasznát élvezi. A szocialista módon szervezett társadalomra 
nézve azonban nem evidens, hogyan szerez érvényt annak az összefüggés
nek, amelyről Engels ír: hogy ő fedezi ezeket a költségeket, s ezért az övé a 
többletérték is, amit az így kiképezett munka létrehoz.

11 Az adatok forrása: Tímár János: Hatalom és döntésképtelenség. Budapest, 1989, Közgazda- 
sági és Jogi Könyvkiadó.

12 Kari Marx és Friedrich Engels művei. (A továbbiakban: MÉM) 20. kötet. Eugen Dühring úr 
tudomány-forradalmasításai A természet diaietikája. Budapest, 1963, Kossuth Könyvkiadó, 196. o. 
Az idézett szövegfordítás utolsó mondatát („Magának a munkásnak nincs többlet-igénye") 
értelemszerűen javítottam. Engels szövege ugyanis így folytatódik: „Amiből mellesleg még 
az a hasznos tanulság is következik, hogy a munkás közkedvelt igényének »a teljes munkaho- 
zadékra« szintén megvan olykor a maga bökkenője." E folytatásból kitetszik, hogy a munkás
nak igenis van többletigénye -  méghozzá nem is akármilyen, hanem olyan, amely a Marx-féle 
tan egyik sarktételén nyugszik: minden érték egyedül a munkának (nem pedig vele együtt a 
földnek és a tőkének is) a hozadéka, ezért a munkásnak a teljes munkahozadék jár. Engelsnek 
e pótlólagosan idézett mondatából most kitűnik, hogy ez, úgy látszik, másképp van, ha a 
kérdéses tőkét „a társadalom" ruházza be a munkás munkavégző képességébe. Miért is van 
ez ilyenkor másképpen? De ez a kérdés már túlvezet Kornai János könyvén.
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Schultz a maga elemzésében szinte kizárólag olyan viszonyokkal foglal
kozik, amelyekből ez a probléma kimarad. „Magántermelők társadalmában 
a magánemberek vagy családjaik fedezik a tanult munkás kiképzésének 
költségeit; magánembereknek jut ezért elsősorban a szakképzett munkaerő 
magasabb ára is" -  idéztük fentebb Engelst ezekre a viszonyokra nézve. 
S mégis, egy helyen Schultz felveti a kérdést: „Az emberi tőkébe történő 
közösségi beruházásból származó hozamot azoknak kell-e kapniuk, akik e 
beruházás alanyai?" Saját kérdésére adott válasza pedig ez: „Az állami-kö
zületi beruházás révén keletkező fizikai tőkét rendszerint nem adják aján
dékként magánszemélyeknek. Nagymértékben egyszerűsítené az alloká
ciós folyamatot, ha az emberi tőkére fordított állami-közületi kiadásokkal 
is ugyanígy járnánk el. Végül is mi a logikai alapja annak, hogy az emberi 
tőkébe történt állami-közösségi beruházást más módon kezeljük?"13

Schultz érvéből tehát csakúgy, mint Engelséből, az következik, hogy a 
munkás munkaerejének az a része, amelyet az állam által eszközölt humán
beruházásból képeznek ki, a munkásé nem lehet. Ám nem lehet az államé 
sem, mert a beruházott tőke szervesen épül bele a munkás testébe és leiké
be, elválaszthatatlanul attól, ami csakugyan „fizikai és szellemi adottság", a 
tőkével tehát csak úgy rendelkezhetne a beruházó, ha a munkás testével és 
leikével ennek totalitásában rendelkezne.

A szocialista rendszer klasszikus időszakában és az ezt előkészítő for
radalmi időszakban sok olyan gondolatmenet került marxista elméleti 
pozíciókból megfogalmazásra, amely e totális rendelkezés elvi fontossága 
mellett érvelt, „...éppen a munkásosztály valódi, nem pedig fiktív szabad
ságának nevében szükséges az úgynevezett »szabad munkavállalás« meg
semmisítése -  írta például Buharin 1920-ban -, minthogy ez nem békíthető 
össze a helyesen megszervezett tervgazdálkodással s a munkaerő tervszerű 
elosztásával. Következésképpen a munkakényszer rendje és a munkaerő ál
lami elosztása a proletárdiktatúrában az egész apparátus szervezettségének 
és általában a proletárhatalom tartósságának viszonylag magas fokát fejezi 
ki."14

József Attila pedig a tervgazdálkodás lehetőségéről vagy lehetetlensé
géről a harmincas években folytatott tudományos vita során azt írta, hogy 
„a tervgazdaság bevezetéséhez nemcsak azért szükséges ellentmondást és 
ellenállást nem tűrő központosított politikai hatalom, mert másként nem 
fojtható el az újra és újra fellángoló ellenforradalom, hanem azért is szük-

13 Schultz, Th. W.: Beruházás az emberi tőkébe. Budapest, 1983, Közgazdasági és Jogi Könyv
kiadó, 69-70. o.

14 Buharin, N. I.: Ekortomika perehodnogo perioda: Puty k szocializmu v Rosszii. Izbrannüje 
proizvegyenyija. New York, 1967, Omikron Books, 118. o.
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séges, mert a dolgozni tudó egyéneket mint termelési eszközöket szintén 
köztulajdonba kell venni, különben tervgazdaság nem lehetséges".15

S mind ezen elméleti okoskodásokon túl, a gyakorlati viszonyok olyanok 
voltak, hogy „a dolgozni tudó egyéneket mint termelési eszközöket" csak 
részben kellett „köztulajdonba venni" ahhoz, hogy a proletár a proletárdikta
túrában állami tulajdonban legyen: fizikai és szellemi potenciáljának az a része, 
amelyet adottságainak bázisán az állam által eszközölt humánberuházásból 
képeznek ki, eleve a beruházó tulajdonában volt és maradt.

Persze, ennek az állításnak ellene lehet vetni, hogy a tulajdonjogok 
Kornai által rendszerbe építve bemutatott három fő típusa közül az egyi
ket nyilvánvalóan soha, egyetlen alkalommal sem érvényesíthette a prole
tárra nézve az állam: nem tehette adásvétel tárgyává, nem adhatta bérbe, 
nem ajándékozhatta el, nem tehette örökségi hagyatékká. Mindez azonban 
azt mutatja, hogy a József Attila által megfogalmazott összefüggés tényleg 
maradéktalanul jut érvényre: „a dolgozni tudó egyéneket mint termelési 
eszközöket" kezelik, tekintet nélkül bármilyen különbségre, amely az em
bert esetleg kitüntetné a fizikai termelési berendezéssel szemben, hiszen 
az állami vállalat anyagi tőkejavainak tulajdonlására vonatkozó elemzés
ben Kornai János egyértelműen megfogalmazza, hogy a tulajdonjog csak a 
reziduális jövedelem és a szabályozás tekintetében értelmezhető, míg „az 
elidegenítés tulajdonjogait a klasszikus szocialista rendszerben senki sem 
gyakorolhatja, még a névleges tulajdonos, az »állam« sem"16.

Akárcsak a humánerőforrásra vonatkozóan.
Létezésének klasszikus időszakában a szocialista rendszer abba bukott 

bele, hogy próbálta a dilemma gyakorlati megoldását a rabszolga mintá
jához közelítve megtalálni -  történetének reformidőszakában pedig abba, 
hogy a magántermelők társadalmának bérmunkását próbálta a megoldás
hoz mintául venni. Az első esetben az állam biztonsággal ruházhatott be 
tőkét abba a különleges jószágba, ami az ember kiképezett munkavégző ké
pessége, de a kiképezett ember autonómia híján egyre rosszabb hatásfokkal 
működött -  az utóbbi esetben meglett az autonómia nélkülözhetetlen mini
muma, de az állam egyre inkább rábízta az emberre, hogy bérét befekteti-e 
magába.

A dilemma igazi megoldását olyan működésmód jelenthetné, amelyet 
az ember akkor is autonómnak él át, amikor képességeit egy külső szerve
zet működteti -  másfelől amikor önmaga rendelkezik saját potenciálja felől, 
döntésében akkor is ennek a szervezetnek érdeke vezérli.

S ezen a ponton kapcsolódik a képbe a kommunista párt. Ezt a nagyon 
sajátszerű szerveződést vizsgálva arra a következtetésre kellett jutnom,

15 József Attila: Kapitalista tervgazdaság vagy marxista elmélet? In József Attila összes mű
vei. III. Budapest, 1958, Akadémiai Kiadó, 263. o.

16 Kornai 1993, 106. o.
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hogy teljesen precedens nélkül álló szerkezete éppen efféle különös mű
ködést eredményez: egyfajta tevőleges cinkosságot, amellyel a szervezet 
kényszerítő működésének nem egyszerűen behódol az áldozata, hanem 
készséggel részt vesz benne.17

Ha a szocialista rendszerben csak olyan gazdasági összefüggések mű
ködnének, amelyek anyagi inputok és anyagi outputok között állnak fenn, 
akkor persze ez a különös alakulat, ami a kommunista párt, nyugodtan 
felcserélhető lenne Castro vagy Bumedien hadseregével, vagy akármilyen 
egyéb, a bolsevik típusú szerkezettől eltérő elit szerveződéssel. Ezek épp
olyan jól meg tudnák szervezni az államot, amely rákényszeríti a társada
lomra azt a fegyelmet, mely nélkülözhetetlen a szocialista rendszer olyan 
gazdasági folyamatainak lefuttatásához, amelyek anyagi inputok és outpu
tok között közvetítenek.

Ha azonban a rendszer egyszerre gazdálkodik anyagi és emberi tőkével, 
ha tehát a figyelmét kizárólag a gazdaság anyagi tényezőire fordító Kornai 
Jánosnak nincs igaza, akkor teljesen igaza van: a szocialista rendszer gazda
sági fennállásának abszolút logikai és történelmi kiindulópontja a kommu
nista párt.

És tegyük hozzá: a rendszer összeomlásának is. S ha tényleg, akkor vél
hetően ugyanabból az okból: mert olyan rendszer omlik össze, amely anya
gi és emberi tőkével egyszerre gazdálkodott úgy, ahogy. Az összeomlásról 
szólva pedig Kornai könyvében is megjelenik ez az összefüggés: „A fizikai 
vagyon rossz állapotához társulnak az előző rendszertől örökölt emberi tőke 
gyengeségei."18 Csak amikor Kornai János könyvének vége felé erre a helyre 
ér az olvasó, addigra a fizikai vagyon rossz állapotának előzményeiről már 
nagyon sok okos információhoz jutott.

Vajon az emberi tőke gyengeségeit honnan kapta az örökös? S vajon örö
kös lesz-e, amit kapott?

17 Azzal a paradox szerkezettel, amely ezt a működését produkálja, részletesen foglal
kozik „Nómenklaturizmus: A második modernizáció bolsevik típusú változata" című ta
nulmányom. In Globális rendszerváltás? Budapest, 2009, Népszabadság Zrt., 191-228. o.; Jelen 
kötetben: 303-322. o.

18 Kornai 1993, 599. o.
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Közbotrányokozó játék rendszerváltóknak
Egy gazdaságpszichológus megjegyzései a piramisjátékról*

Forgolódnak a tőkétien birodalmak.
Folyik az eredeti tőkefelhalmozás, amelynek módozata nem mindig ere

deti: mindenki úgy próbálja elérni, hogy a tőke éppen őnála halmozódjék 
fel, ahogy tudja. Márpedig aki Kelet-Európa rendszerváltó térségeiben úgy 
próbálja, hogy piramisjátékot indít, az tudja.

Moszkvában MMM-nek hívták a céget, amely ezzel a játékkal közbot
rányt okozott, Kolozsvárott Caritasnak. Hogy ezek mekkora tőkét halmoz
tak fel és hány ember rovására, nem tudom. De most olvasom Albániáról, 
hogy ott a hárommilliónál nem sokkal népesebb lakosságból ötszázezer em
ber tőkésített több mint egymilliárd dollárt. Magyarországon annak idején 
(mielőtt másfél évvel ezelőtt törvény tiltotta be az ilyen játékot) egyedül a 
Hét Törzs nevű játéknál az áldozatok száma 130 ezer volt, s a megkopasztás 
eredménye 750 millió forint.1

Falusi vásárban vagy a városi utcán mindig akadtak emberek, akik a 
gyors meggazdagodás reményében pillanatok alatt elszegényedtek például 
az „itt a piros, hol a piros" című népi vetélkedőn, de ezeknek a száma sze
rény volt, s gondolkodóképességük többnyire szintén. A piramisjátéknak 
azonban ezek szerint nagy tömegek esnek áldozatul, s az áldozatok között, 
mondják, gyakran előfordulnak művelt emberek, s olyanok is, akiknek a 
matematikai gondolkodása kiváló. Művelt ember talán hallotta már a ma
haradzsa történetét, akitől a sakk feltalálója egyetlen szem búzát kért a felta-

* Megjelent: Közbotrányokozó játék rendszerváltóknak. Egy gazdaságpszichológus meg
jegyzései a piramisjátékról. Népszabadság, 1997. február 17.; Garai László: Globális rendszervál
tás? Budapest, 2009, Népszabadság Zrt., 251-256. o.

1 A magyarországi piramisjátékok gazdaságpszichológiai leírását lásd Gömöri Katalin 
„Közepesen mohó játékok" című tanulmányában. Mozgó Világ, 1995/9. 33-42. o.
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Iáit tábla első kockájára s a búzamennyiség megduplázását minden további 
kockára -  s az először markába röhögő maharadzsának végül be kellett lát
nia, hogy a világ összes magtárában együtt sincs annyi búza, amennyit az 
utolsó kockákra kellett volna már halmoznia. A matematikai gondolkodás 
pedig hozzá kell hogy segítsen annak átlátásához, hogy ugyanez az össze
függés érvényesül itt is: az új beszervezetteknek, ha ők is hozzá akarnak 
jutni például ahhoz a havi 50 százalékos kamathoz, amit az albán piramis- 
játékban ígértek nekik, már a harmadik év kilencedik hónapjában majdnem 
17 milliárd új balekot kellett volna találniuk -  a Föld hatmilliárd lakosából.

Mitől olyan ellenállhatatlan ez a játék a mi térségünkben, hogy tömege
ket tesz képtelenné ennek az egyszerű összefüggésnek az átlátására?

A gazdaságpszichológiának erre az a válasza, hogy az emberek attól függő
en tudják vagy nem tudják egy helyzetben képességeiket működtetni, hogy 
milyen szociális identitással vannak jelen a helyzetben, vagyis, magyarán 
szólva, kicsodák ők a többi ember és a maguk számára, amikor teszik a dol
gukat, vagy amikor mondják a magukét, vagy éppenséggel amikor -  pél
dául matematikai összefüggéseken -  gondolkodnak.

Márpedig mi, a rendszerváltás korának szülöttei ebből a szempontból 
torzszülöttek vagyunk, mint egy kentaur, akinek a teste felül férfi, alul ló: 
amikor családunk túlélése érdekében tesszük a dolgunkat, vagy mondjuk 
a magunkét, vagy gondolkodunk, akkor boldogulási kísérleteinkben olyan 
lényként vagyunk jelen, akinek, hogy úgy mondjam, a lelke felül vállalkozó, 
alul alkalmazott.

A vállalkozó és az alkalmazott abban különböznek egymástól, ahogyan 
tevékenységük kockázatához viszonyulnak. Képzeljük el, hogy aranyásók 
vagyunk, és ásunk egy földterületen, amelyről geológusok megállapították, 
hogy valamelyik parcellája aranyat rejt, de hogy ezerből melyik, azt csak 
akkor tudjuk meg, ha már elvégeztük az ásást, ezer esetből kilencszázkilenc- 
venkilencszer hiába.

Mi legyen az elvégzett munkánk bére? A vállalkozó erre a kérdésre azt 
feleli, hogy abban az ezredik esetben, amikor valaki ott ás, ahol talál, mond
juk, tízmillió forintot érő aranyat, ez a tízmillió forint legyen a díj -  a ki- 
lencszázkilencvenkilenc terméketlen esetben pedig semmi. Az alkalmazott 
viszont azt várja, hogy mondják meg neki, hogy hol ásson, s ha elvégezte a 
munkát, akkor a munkáért járjon neki, példánknál maradva, tízezer forint 
bér, akár jó, akár rossz helyen ásatott vele, aki az ásást elrendelte.

Tízmillió forint: az összeg vonzóan nagy -  ezerből kilencszázkilencven- 
kilencszer egyetlen fillért sem kapni: a kockázat visszataszítóan nagy. Ha 
vállalkozó vagyok, arra hajtok, hogy nagy kockázattal bár, de sokat nyer
hessek -  alkalmazottként az a sorsom, hogy keveset kapok, de azt bizonyo
san, csak az esedékességét kell kivárnom.
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Persze, alkalmazottá vagy vállalkozóvá nem a lelkialkata hajlamosít va
lakit, hanem a történelme és a társadalmi helyzete. Ha van már amúgy is 
például tízmillió forint olyan pénzem, amellyel szabadon rendelkezem, ak
kor esetleg szívesen vállalkozom rá, hogy kockáztassam az összegnek az ez
redrészét, annak reményében, hogy megduplázhatom azt. Ha viszont min
den krajcárnak megvan előre a helye, még mielőtt esedékessé válna, hogy 
kézbe kapjam, akkor inkább alkalmazásba szegődnék. Hát még ha egész 
addigi életemben alkalmazott voltam, aki megszokta, hogy ahová állítják a 
főnökei, ott „ássa az aranyat", tudomásul véve, hogy nem rá tartozik, van-e 
ilyesmi egyáltalán azon a parcellán, ahová helyezték. Ilyen emberként azt a 
rutint szerzem meg, hogy ha több pénzt akarok keresni, növelem a „teljesít
ményemet": hamarabb találom meg az aranyat vagy a -  semmit. Ha ezzel 
szemben életem azzal telt, hogy a magam kockázatára kerestem a boldo
gulást, ez olyan jártasságot alakíthat ki bennem, amelynél fogva valahogy 
megérzem, hol érdemes és hol nem belefogni az „ásásba". Ezzel nem az 
illetményemet növelem, hiszen ez akkora, amekkora a körülményekben 
benne van, hanem annak a valószínűségét, hogy hozzájutok ahhoz, ami 
megillet.

Az alkalmazott és a vállalkozó tehát ugyanarra a kérdésre ad különböző 
választ: nagy kockázattal, de sokat nyerhetni -  vagy keveset kapni, de azt 
bizonyosan.

A tényleges helyzet azonban ezen a századvégen és ebben a térségben, 
ahol élünk, a rendszerváltásé, amely azzal kecsegtet (vagy fenyeget), hogy 
egy alkalmazott élettörténetével a hátam mögött és pénzével a zsebemben 
vállalkozásba foghatok. Ez pedig kijelöli számomra az egyetlen választ, 
amelyet adhatok a kérdésre, hogy sokat, bár nagy kockázattal, vagy bizo
nyosan, bár keveset. Kényszerű választásom: sokat és bizonyosan.

A rendszerváltás pillanatában két húsz év körüli fiatalember lelkesülten 
mesélte terveit. Ők zsenge koruk miatt nem a saját alkalmazotti élettörté
netüket, hanem családjukét kapták örökségbe a múlttól. Ezenfelül egyi
küknek volt száz-egynéhány ezer forintja, a másiknak pedig autószerelői 
szaktudása. Elmondták, mennyiért váltanak vonatjegyet Hollandiába, ahol 
nagyon olcsó, s így a maradék pénzért megvásárolható egy roncsautó; ezt 
a szaktudása mellett szerszámokkal is rendelkező szereplő kikalapálja és 
működőképessé teszi, s hazafelé az utat már ezen a kocsin fogják megtenni. 
Itt eladják a felújított autót annyiért, amelyből a megismételt kiutazáskor 
már két autó vásárolható, legközelebb már négy, azután meg nyolc és így 
tovább. Barátaink különben mindennel számoltak: hány napig tarthat a sze
reléssel együtt egy-egy út, mibe kerül ennyi időre megvásárolni a hideg 
élelmet, mennyibe a visszaúthoz szükséges benzint. Mondom, mindennel 
számoltak -  kivéve a kockázatot. Kérdeztem: mi van, ha valami előre lát-
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hatatlan közbejön az úton -  visszakérdeztek: miért jönne közbe bármi előre 
láthatatlan, ha egyszer ők mindent előre látnak és kiszámítanak.

Mindent előre látni és kiszámítani -  boldog emlékezetű erénye egy terv
gazdálkodási rendszernek, s ugyancsak „ígéretes" lehet, ha most a piac- 
gazdaságot is erre akarják építeni, akik arra vállalkoznak, hogy ez általuk 
valósuljon meg.

Márpedig erre akarják építeni. Hollandiába készülő autókereskedőink 
mintájára működünk mindnyájan, amikor alkalmazottként vállalkozóvá 
kényszerülünk lenni: autónkra felszereljük a taxiórát, panellakásunkban 
kifőzdét nyitunk, és kiírjuk a kapu alatt, hogy „echte ungarische" konyha 
működik az első emeleten -  és kiszámítjuk, hány kilométert tudunk telje
síteni nyolc óra alatt, mennyit forgalmazhatunk anyósunk utolérhetetlen 
grízgaluskájából, három asztalon négy-négy terítékkel.

Nem véletlen, hogy amikor az első lépést megtettük az alkalmazotti 
személyazonosságtól a vállalkozó társadalmi azonossága felé (még jó húsz 
évvel a rendszerváltás előtt), akkor a pesti folklór azonnal megtermetté a 
viccet: Kohn bemegy Illetékes Elvtárshoz szorgalmazni, hogy ha engedé
lyezték neki, hogy vállalkozzék, akkor most ne tegyék ki ennek a bizonyta
lanságnak, hanem küldjenek neki kuncsaftokat is...

S éppen erről van szó a piramisjátékban is. Nem lottó ez, amelyben még 
a tervgazdálkodás embere próbálta megtalálni a maga boldogulását, úgy, 
hogy csak a vakszerencsén múlott („mintha piacon lennénk"), hogy ez negy
vennégymillió esetből egyszer kinek sikerül. A piramisjátékban ezzel szemben 
pontosan ki van számítva, mennyi pénzért mennyit nyerek, milyen feltétel
lel. És előre látható benne, hogy a feltétel (beszervezni további 2, 3, 4 tagot) 
oly csekély, hogy teljesülése bizonyosnak vehető, a teljesülés esedékessége 
(amikor a beszervezettek további 6, 8, 10 nemzedéke beszervezésre kerül) 
olyan közeli, a nyereség pedig (néhány ezerért néhány millió, de legalábbis 
több százezer) olyan sok, hogy igazán nem csoda, ha az ember nem tud neki 
ellenállni.

Úgyhogy beszállunk a piramisba: a nagy haszon reményében befektet
jük a tálcánkét, mint egy vállalkozó -  azután várjuk az esedékességet, hogy 
illetményünkhöz hozzájussunk, mint egy alkalmazott.

S ha nem jutunk hozzá ahhoz, ami megillet, akkor indulatunkat szabad
jára engedve -  mint most Albániában -  felelősségre vonjuk Illetékes Elvtár
sat. Elvégre rendszerváltás van, és mi vállalkozunk: arra, hogy sok pénzt 
szerezzünk és bizonyosan.

Egy olyan időszakban, amikor alkalmazottként megszerezhető kevés 
pénzünk is bizonytalanná válik.
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Hogy állunk a vállalkozással?*

A vállalkozás nem arra való hajlandóság, hogy nagyobb kibocsátásért na
gyobb ráfordítást tegyen az ember, hanem arra, hogy a ráfordítás biztos 
díjazásáról lemondjon annak reményében, hogy helyette csekélyebb való
színűséggel jelentősebb díjazáshoz jusson hozzá; egyszersmind annak ké
pessége, hogy a szerencsés kimenetel valószínűségét növelje a maga számá
ra, illetve a szerencsétlen kimenetelét csökkentse. Az attitűd, melynél fogva 
az ember értékeli a szorgalom, illetve a szerencse, továbbá a képesség, illetve a 
szervezett gondviselés részét egy sikerben, nem általános-emberi, hanem tör
ténelmi-társadalmi szubsztancia, amelyen azonban általános-emberi forma 
valósul meg: azé a tevékenységé, mely a vállalkozásnak (célkitűzés) és a 
munkának (célmegvalósítás) az egysége. Ez az egység a kapitalizmusban 
meghasad: a vállalkozás tőketulajdonhoz kötődik, a munka pedig elválik 
a tőketulajdontól. Posztkapitalista formációkban1 egyfelől a munkaerőben 
egyre növekvő tömegű tőke ölt szervesen testet, másfelől vállalkozószellem 
és tőketulajdon egyre inkább elválik egymástól, így a hasadásnak tendenci
ájában el kellene tűnnie. Új hasadás hordozója viszont a szolgáltató szerve
zet, mely a gazdasági rendszer működésének nem dologi, hanem személyi 
feltételeit termeli, s minél kedvezőbb feltételt nyújt az erre irányuló munká
hoz, annál kedvezőtlenebb feltételt teremt az erre irányuló vállalkozáshoz.

* Publikálatlan kézirat -  megírásának ideje: 1984.
1 Schumpeter híressé lett megállapítása: „A kapitalizmus olyan nyilvánvaló módon ala

kul át valami mássá, hogy nem is maga e tény, csak a tény értelmezése válthat ki vitákat", s 
hogy azt, amivé a kapitalizmus átalakul, „csak ízlés és terminológia kérdése lesz szocializ
musnak nevezni vagy sem" (Schumpeter, J.: The instability of capitalism. In Rosenberg, N. 
(ed.): The economics of technological change. Harmondsworth, 1971, Penguin, 41-42. o.). A továb
biakban azt nevezem posztkapitalizmusnak, amivé a kapitalizmus átalakul.
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M U N K A  ÉS VÁLLALKOZÁS
Amikor a nyolcvanas évek elején Liska Tibor hozzáfogott vállalkozáskuta
tási vállalkozásához, vitadélutánjain azt fejtegette, mi a feltétele egy olyan 
gazdasági rendszer kialakításának, amelyben „a szocialista vállalkozók ver
senyében lényegében minden munkafunkció vállalkozásszerűen oldható 
meg, tehát mindenki vállalkozó lehet".2

Érvelésével azután mások szembeállítottak olyan ellenérveket, amelye
ket a magam modorában így tudnék összefoglalni: Liska úgy járhat egy 
nagy, sőt túlnyomó részével a „mindenki"-nek, akit hozzá akar segíteni, 
hogy vállalkozóvá lehessen, mint Móricka a vak bácsival, akit készségesen 
átsegített az utca túlsó oldalára, miközben az az innensőn akart maradni. 
Az emberek nagy, sőt túlnyomó része ugyanis nem akar vállalkozni -  hang
zott az ellenérvelés -, mert természeténél vagy kultúrájánál fogva olyan, 
hogy ha a között kell választania, hogy nagy erőfeszítéssel sokra vigye, 
vagy hogy csekély iparkodással annyira jusson, amennyire, akkor nem rest 
a rest megoldást választani.

Tanulságos volt azokban a vállalkozás körüli időkben megfigyelni, hogy 
a vállalkozás melletti érvelés megannyiszor úgy történt, hogy bizonyítéko
kat, számokat idéztek, melyek azt mutatták, mily sokan élnek a lehetőség
gel, mióta előállt, hogy kemény munkára vállalkozzanak, ha ezzel arányo
san nagy haszonhoz jutnak. Az előhozott számok közül a legbeszédesebb 
az az átlag volt, amely szerint az 1980 és 1985 között eltelt időszakban nem 
az történt, hogy a lakosság ugyanannyi munkája mellett 4/5-ére látta volna 
csökkenni vásárlóerejét, hanem az, hogy a vásárlóerő megőrzéséhez az ere
detileg végzettnél 5/4-szer több munkát szolgáltatott.

Hogy munka és vállalkozás két különböző dolog, erre akkor kezdett 
gyanakodni az ember, amikor az új „vállalkozókat" hallotta panaszkodni, 
hogy előre nem látott tényezők merültek fel (nem mindig -  sőt, gyakran 
nem -  állt rendelkezésre a szükséges nyersanyag, vagy a gyors beszerzésé
hez szükséges készpénz, vagy akkora fizetőképes kereslet a kínált termék
re vagy szolgáltatásra, amekkorával számoltak stb.), és ezek akadályozták, 
hogy a vállalkozók igyekezete meghozza a maga gyümölcsét. S a gyanút, 
hogy munka és vállalkozás két különböző dolog, elmélyítette, ha a sikeres 
vállalkozókról újra meg újra azt a kritikát hallotta (s hallja ma is) megfo
galmazni az ember, hogy ezek befektetésükhöz képest aránytalanul nagy 
haszonra tesznek szert, erőfeszítésükkel nem arányosan nagy a jutalmuk. 
Mármost az a helyzet, hogy munka és vállalkozás éppen ebben különböz
nek egymástól. A munka tekintetében a kérdés az, hajlandó-e belőle az 
ember egy, két, öt, esetleg még annál is több egységet elvégezni egy, két,

2 Bársony Jenő: A Liska-féle szocialista vállalkozási koncepció. In Síklaki István (szerk.): 
Koncepció és kritika. Vita Liska Tibor „szocialista vállalkozási szektor" javaslatáról. Budapest, 1985, 
Magvető Könyvkiadó, 78. o. Kiemelés tőlem -G .L .
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öt, mindenesetre ugyanannyi egység díjazás fejében, miközben a díjazást 
éppúgy garantálja valamilyen gazdasági szervezet, mint azt, hogy a munkát 
érte hiánytalanul el kell végezni. A vállalkozást illető kérdés ezzel szemben 
az, hogy hajlandó-e kockára tenni az ember az erőfeszítéséért 100%-os bi
zonyossággal járó 90 dollárt, ha 90%-os valószínűséggel 100 dollárhoz jut
hat, netán annak fejében kockáztatni a biztos díjazást, hogy a bizonyosság 
100%-ánál tízszer, százszor, esetleg százezerszer ritkább szerencsés esetben 
megtízszerezze, -százszorozza, illetve -százezerszerezze azt.

A vállalkozás tisztán valószínűségi viszonyait első megközelítésben a 
rulett összefüggései modellezhetik. Aki a kaszinóban feltesz egy összeget 
a pirosra vagy a párosra, az az esetek kedvező felében megkétszerezi azt; 
aki a három oszlop egyikére helyezi az összeget képviselő zsetonjait, az az 
esetek egyharmadában megháromszorozza a kockáztatott pénzét; de van 
eljárás arra is, hogy nagyobb kockázatot vállalva nagyobb nyereséghez jus
son: az esetek kedvező 1/4-ében négyszereshez, 1/6-ában hatszoroshoz stb., 
egész addig a vakmerő lehetőségig, amikor valaki egyetlen számra teszi fel 
a zsetonját, hogy azon kockázat árán, hogy 36 eset közül 35-ben elveszíti 
az érte kifizetett és akár egy jobb nyugat-európai egyetem professzorának 
egyhavi fizetését kitevő összeget, megnyerje a lehetőséget, hogy az egyetlen 
kedvező esetben megharminchatszorozza3 a kockáztatott pénzt, s így, pél
dánknál maradva, az egyetemi tanár háromévi fizetését úgy nyerje el, mint 
Gorcsev Iván a fizikai Nobel-díjat.4

A vállalkozást ez az aspektusa teszi mindmáig gyanússá mindazok sze
mében, akiknek erkölcsi világrendjébe munkacentrikus szemléletük csak 
azt hajlandó beilleszteni, ha az iparkodás a szerencsétől függetlenül bizto
sítja a boldogulást, s ha a szerencsétől független boldogulást semmi más 
nem biztosíthatja, mint az iparkodás. Ezt a szemléletet erősítette egy egész 
történelmi korszak, amely ideologikusán újra meg újra megfogalmazta az 
elvet: „Mindenki képességei szerint -  mindenkinek teljesítménye szerint".

Holott ebben az elvben (nem beszélve itt megvalósításának gyakorlatá
ról) kétszeresen is benne van az érdemtől független véletlenség eleme, csak 
nem a kockázaté, amelyet valaki öntudatosan vállal, hanem egy olyan vélet
lené, amely az emberre sorsaként kényszeríti rá magát.

3 E számításoknál eltekintettem attól az eljárástól, amellyel a kaszinó a maga jövedelmét 
biztosítja: ténylegesen 37 számmal megy a rulettezés, és ha a 0-n áll meg a golyó, akkor min
den tét, kivéve amelyet direkte erre a számra helyeztek, elvész a játékos számára. így az esély 
a kockáztatott összeg megharminchatszorozására nem 1/36, csak 1/37, de még a megduplázá
sára sem 1/2, csupán 18/37.

4 „Gorcsev Iván, a Rangoon teherhajó matróza még huszonegy éves sem volt, midőn el
nyerte a fizikai Nobel-díjat. Ilyen nagy jelentőségű tudományos jutalmat e poétikusan ifjú 
korban megszerezni példátlan nagyszerű teljesítmény, még akkor is, ha egyesek előtt szép
séghibának tűnik majd, hogy Gorcsev Iván a fizikai Nobel-díjat a makaó nevű kártyajátékon 
nyerte el Noah Bertinus professzortól, akinek ezt a kitüntetést Stockholmban, néhány nappal 
előbb a svéd király nyújtotta át." (P. Howard: A tizennégy karátos autó.)
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Először: maguk a képességek -  amelyek szerint ki-ki iparkodhatik -  sem 
csak az illető múltbeli iparkodásától függenek, hanem természeti és kultu
rális örökségének szerencsés vagy szerencsétlen véletleneitől is. Mindmá
ig tart ugyan a vita ezekről a képességekről: van, aki ezen véletlenekben a 
szülők génállományának tulajdonítja a nagyobb súlyt -  s van, aki azon tár
gyak állományának, amelyekben a kultúra ölt testet, s amelyekkel az egyén 
abban a mértékben tanul meg természetes módon bánni, amely mértékben 
ezek rendelkezésére állnak. Ám azt már csak kevesen hiszik, hogy az okta
tás tiszta lapra írna, s csak az egyén erőfeszítésétől függene, hogy mennyit 
olvas el az odaírt szövegből.

Másodszor: a teljesítményt szintén meghatározza az iparkodáson kívül 
az is, hogy a tevékenység, melyben megjelenik, miképpen van szituéivá a 
maga természeti és társadalmi közegében: az aranyásó fáradsága másképp 
gyümölcsözik, ha olyan helyen ás, ahol van arany, mintha olyan tájékon, 
ahol nincs, s ugyanaz a míves erőkifejtés más teljesítményt jelent, ha a ma
gyar nemzetgazdaságon belüli termelőszervezetbe, mintha, például, az 
Egyesült Államok nemzetgazdaságán belülibe integrálódik, s ezért aztán a 
fizetség is változik érte országról országra.

Az egyenlőségre történt beállítódás, amely éppolyan szerves része a szo
cializmus mindenfajta ideológiájának, mint a szabadságra történő beállító
dás a kapitalizmust igenlő ideológiáknak, ezért logikus következetességgel 
irányul nemcsak a vállalkozásból, hanem a munkából fakadó egyenlőtlen
ségek ellen is, és nemcsak a vállalt kockázattól, hanem a képességeknek és a 
munka közegének egyenlőtlenségétől is független igazságosságot követel.5

Az „egyenlősdi" ellen az előző rendszer létezésének utolsó két évtizedé
ben ismétlődő ideologikus fellépések korlátozódtak arra, hogy az egyénnek 
a munkával kapcsolatos jogait követelték: hogyha nagyobb teljesítményt ér 
el (akár jobb képesség birtokában, akár nagyobb iparkodással), jobban bol
dogulhasson. Ám nem terjedtek ki a vállalkozásra, amelynek eredménye 
pedig, ráadásul, nemcsak a vállalkozó szerencséjétől függ, hanem annak a 
módnak is köszönhető, ahogy a kedvező és a kedvezőtlen véletlenek elosz
lása e vállalkozó körül megszerveződik.

5 Hadd álljon itt ennek a beállítódásnak illusztrációjául egy saját -  groteszk -  tapasztala
tom a rendszerváltás előtti utolsó évtizedből. Ekkor már előfordult, de még ritka volt, hogy 
külföldi munkavállalásra nem a főhatósága utaztatta az embert, hanem meghívást kapott, 
amelynek elfogadását a főhatóság csak engedélyezte (vagy nem engedélyezte). A szóban 
forgó esetben egy jól csengő nevet viselő külföldi egyetemtől érkezett a meghívás valaki
nek, aki a Magyar Tudományos Akadémia egyik kutatóintézetébe járt hivatalba. A külföldi 
egyetemen való munkavállalás azzal járt volna, hogy az illető az itthon elvártnál jóval na
gyobb iparkodással az itthoninál jóval kedvezőbben boldogulhat. „Munkája szerint". Nos, a 
kérdéses kutatóintézet tudományos igazgatója a főhatóság illetékes vezetői előtt a következő 
szavakkal érvelt az ellen, hogy a munkavállalási engedélyt az illetőnek megadják: „Túl nagy 
jutalom ez neki."

40



A vállalkozást éppen ez különbözteti meg a szerencsejátéktól. Utób
biban a szervezési technikák, amelyekkel a vakszerencsét olyan látóvá te
hetem, akár egy őrangyalt (ha cinkelem a kártyát, ha rutinnal pörgetem a 
rulett kerekét, ha kis ólomnehezéket helyezek a dobókockába, ha megbun- 
dázom a labdarúgó-mérkőzést, ha a lóverseny kimenetelének ismeretében 
teszem meg a bukmékernél a fogadást stb.), csalást jelentenek. A gazdasági 
vállalkozásnál viszont még a törvényes kereteken belül maradva is működ
tethetek olyan szervezeteket, amelyek nem bízzák a vakszerencsére a ked
vező és a kedvezőtlen kimenetelek eloszlását. Sőt ahol szervezet van, ott 
szabályszerűség is van, és a sikeres vállalkozáshoz sokszor annyi is elég, ha 
az ember a neki kedvezni nem is szándékozó szervezetnek csak kikémleli 
ezt a szabályszerűségét.

KÉPESSÉG ÉS IPARKODÁS, SZERENCSE ÉS SZERVEZÉS

Kit becsülnek többre az emberek: aki tehetségével, vagy aki szorgalmával ér 
el sikert? S vajon azt-e, akinek vállalkozását jó szerencséje, vagy akiét egy 
szervezetnek az ő javára megnyilvánuló részrehajlása segíti?

Erre nézve ellenőrzött ismereteink csak olyan vizsgálatokból vannak, 
amelyeket az Egyesült Államokban végeztek. Ez mindjárt körül is határolja 
e vizsgálatok érvényességét, amelyekben a szociálpszichológusok néhány 
igen egyszerű tendenciát találtak.

Akit a kísérleti személy többre értékel, arról hajlamosabb úgy látni, hogy 
sikerét a tehetségével érte el, kudarcát viszont balszerencséje okozta, akit 
kevesebbre értékel, annak úgy lett sikere, hogy szerencséje volt, kudarcát 
viszont tehetségtelensége magyarázza.

Akit többre értékelünk, arról úgy látjuk, szorgalmával vívja ki sikerét, 
s ha kudarc éri, az attól van, hogy ellenségei szervezetten gáncsolják -  akit 
viszont kevesebbre értékelünk, annak sikerét az magyarázza számunkra, 
hogy barátok szervezett támogatása áll mögötte, kudarc viszont attól éri, 
hogy lusta.

Az egyik vizsgálatban a kísérleti személyek többsége úgy vélte, hogy a 
pszichológustól hallott történetben szereplő Paul azért tüntette ki magát a 
vizsgán, mert okos, Mary pedig azért, mert szorgalmas -  amikor viszont 
bukásról hallottak, Paulnak lustaságát, Marynek viszont butaságát gyaní
tották mögötte.

S ha eközben még azt is ki kell találnunk, húzta-e a tételét a vizsgázó, 
vagy a tanár adta fel neki a kérdést, hajlandóak vagyunk Mary sikere mö
gött még holmi tanári kedvezést is, Paul kudarca mögött pedig a tanár pik
kelését gyanítani, míg viszont Paul sikerébe, illetve Mary kudarcába külső 
tényezőt magunktól csak úgy keverünk bele, mint elfogulatlan véletlent,
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amely éppúgy kedvezne olyanoknak is, akik nem tudják kihasználni, illetve 
éppúgy sújtana olyanokat is, akik dacolnának vele.

Mindebből pedig arra lehet következtetni, hogy legalábbis az Egyesült 
Államokban, a vizsgálat időszakában úgy látszik, olyan tendencia érvénye
sült, hogy akit többre értékeltek (s a férfiakat például mindkét nem képvi
selői többre értékelték a nőknél), annak a sikerét, akit pedig kevesebbre, 
annak a kudarcát nagyobbították, s mindkettőt ugyanazon a módon: hogy 
inkább neki magának tulajdonították, mint külső körülményeknek, s inkább 
spontán működés következményének, mint szándékos erőfeszítés céljának.

Más szóval: a legmagasabb értékelésre méltónak azt tartották, aki te
hetségével ér el sikert, kevesebbre becsülték, aki szorgalommal nyújtott jó 
teljesítményt, még kevesebbre, aki ezt jó szerencséjének köszönhette, s a 
legkevesebbre, ha szervezett támogatással érte el azt.6 Márpedig az ekkép
pen legtöbbre értékelt erények azok, amelyek a munkában tündökölnek, a 
legkevésbé becsült tényezők pedig azok, amelyek a jó vállalkozást alapoz
hatják meg.

Mennyire tekinthető ez a rangsor általános-emberinek? Erősen gyanítha
tó, hogy nem az „emberi természetben" lakoznak azok a motívumok, ame
lyek szerint valaki szorgalom és szerencse, képesség és szervezett gondvi
selés kérdésében ítéletet mond. Vélhető például, hogy ugyanazon amerikai 
társadalom tipikusnak tekinthető mentalitása egy szigorúbb protestáns eti
ka korában a szorgalmat többre tartotta volna a tehetségnél.7

Ismeretes, hogy ahol a protestantizmusnak Kálvin-féle változata terjedt 
el, ott ennek szellemében összefüggést látnak az egyén földi sorsában beál
lott szerencsés fordulatok és az üdvözülésre való eleve elrendeltetettsége 
között. Gyanítható, hogy ilyen közegben a vállalkozást kísérő véletlen na
gyobb becsben áll.

Végül például Sinkó Ervin naplójából8 (de sokan még saját élményeink
ből is) ismerjük azt az attitűdöt, amelynek számára igen nagy értéke van 
annak a ténynek, hogy a szervezet vagy annak megszemélyesítője az em-

6 Arra vonatkozóan, hogy annak a helynek a státuszától függően, amelyet valaki egy 
társadalom struktúrájában elfoglal, mekkora sikert vagy kudarcot tulajdonítunk neki, s eb
ben melyik hatótényezőnek mekkora részt, lásd Jones -  Kanouse -  Kelley -  Nisbett -  Valins
-  Weiner: Attribution: Perceiving causes ofbehaviour. Marristown, 1971, General Learning Press 
és Deschamps, Jean-Claude: L'attribution et la categorisation social. Berne -  Frankfurt am Maine
-  Las Vegas, 1977, Peter Láng.

7 Max Weber a protestáns etika és a kapitalizmus szelleme között fennálló összefüggése
ket taglalva hosszasan idézi és méltatja Benjámin Franklin intelmeit a szorgalomról és ennek 
édestestvéréről a puritán erények legjelesebbjei között: a takarékosságról. Weber, M.: A pro
testáns etika és a kapitalizmus szelleme. Budapest, 1982, Gondolat Kiadó. (Társadalomtudományi 
Könyvtár) 44-58. o.

8 Sinkó Ervin: Egy regény regénye. Újvidék, 1985, Fórum Könyvkiadó. Lásd különösen az 
„Éjszakai elmélkedés vagy levél még meg sem született fiatal barátomhoz" című fejezetet, 
221-249. o.
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bért kiválasztja egy funkcióra, amelynek sikeres megvalósításában azután 
gondviselőként mellette áll.

Ezért arra a kérdésre, hogy milyenek az attitűdök a mai Magyarországon 
a tevékenység munka-, illetve vállalkozásszerű komponenseit illetően, csak 
egy olyan konkrét vizsgálat tudná megadni a választ, amelyet itt és most 
végeznek el, méghozzá kellő módszertani ötletességgel gondoskodva arról, 
hogy a tényleges képet ne torzíthassák el sem azok az ideologikus elvárá
sok, amelyek egy szocialista értékrend maradványait őrzik, sem pedig azok, 
amelyek egy jól működő gazdasági rendszerre vonatkozó képzetekkel kap
csolatosak.

Ilyen vizsgálat híján a kérdés pszichológiai vonatkozásait illetően az 
egyetlen lehetőségünk, hogy azt vegyük tekintetbe, ami az összefüggéseiből 
valóban általános-emberinek látszik. A specifikusan emberi szükségletvilág 
feltárására irányuló kutatásomban9 arra a következtetésre jutottam, hogy, 
bár olyan tényező nincsen, amely szubsztanciáját tekintve lenne általános
emberi (úgy, hogy nála fogva lehetne predikciót tenni például arról, hogy 
a szorgalom és a szerencse, továbbá a képesség és a szervezett gondviselés 
találkozási pontján a „normális" ember miképp tesz igazságot e tényezők 
között), ám általános-emberi formája megállapítható az összefüggéseknek. 
E formát illetően azután azt találtam, hogy olyan tevékenység felel meg 
neki, amelyben egyszerre van jelen egy cél autonóm kitűzésének és a cél 
kreatív megvalósításának a tényezője.

Márpedig egy cél autonóm kitűzése: vállalkozás valamire, amire kü
lönben sem külső determináns, sem belső szükséglet nem kényszerít. A cél 
kreatív megvalósítása pedig: munka, amely olyasmit állít elő, aminek előál
lására különben sem külső feltételek megléte, sem belső képességeké nem 
nyújtana garanciát.

Ennek az antropológiai formának a megállapítása a konkrét történelmi
társadalmi feltételekhez kötött szubsztanciák vizsgálatát azzal a felismeréssel 
segíti, hogy meg kell állapítani: a vállalkozás és a munka antropológiai egy
ségén belül milyen hasadást idéznek elő a történelmi-társadalmi feltételek.

A POSZTKAPITALISTA FORMÁCIÓ OKOZTA HASADÁS

A kapitalista gazdasági formáció közepette ismeretes, hogy mi okozza a ha
sadást: az a tendencia, amely szerint a vállalkozás tőketulajdonhoz kötődik, 
a munka pedig elválik a tőketulajdontól.

Korábbi írásokban10 bemutattam, hogy azok az automatizmusok, ame
lyek e történelmi korszakban függetlenné teszik a termelést a termelőtől,

9 Garai László: Személyiségdinamika és társadalmi lét. Budapest, 1969, Akadémiai Kiadó.
10 Strength and weakness of psychological Science. International Social Science Journal, 

25:4. (1973) 447-460. (Magyarul: A pszichológia ereje és gyengesége. Valóság, 16. évf. 1973/10.
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s általában a gazdasági élet dologi összefüggéseit a benne részt vevő sze
mélyek lelki életének összefüggéseitől, egy idő után nem működnek többé, 
és ily módon pszichológiai tényezők gyökeres bizonytalanságot visznek a 
gazdasági rendszer funkcionálásába.

Amellett, hogy a pszichológiai faktor a gazdasági folyamatok kísérője
lenségéből ezek hatótényezőjévé vált, mindenekelőtt azzal érveltem, hogy a 
gépi nagyipar első évszázadában a gép kezeléséhez absztrakt erőkifejtésre 
és absztrakt felügyeletre volt szükség, a 19. század végére azonban a tech
nikai fejlődés olyan gépi berendezéseket vezetett be, melyeken a nyers erő
kifejtés követelményét egyre inkább a gyorsaságé váltotta fel, a puszta fel
ügyeletét pedig a koordinálásé több műszer figyelemmel követése és több 
irányítószerkezet kezelése között. Mármost a technikai fejlődés egyszerre 
eredményezte a gépi berendezések sebességének és bonyolultságának nö
vekedését: a bonyolultság növekedéséből következően a gépkezelőnek egy
re több időre volt szüksége az optimális reagáláshoz, a sebesség növekedé
sének következtében pedig egyre kevesebb idő állott ehhez rendelkezésére. 
Azokat a személyeket, akik az egymás ellen ható követelményeket össze 
tudják egyeztetni, speciálisan meg kellett termelni.

Ezzel a szükségszerűséggel hoztam összefüggésbe azt a tendenciát, 
amely ma mind a tervgazdálkodási, mind a piacgazdálkodási rendszerek
ben megfigyelhető: hogy egyre növekszik azok aránya a társadalomban, 
akik nem dolgok termelésével foglalkoznak, hanem valamilyen módon a 
termelés nélkülözhetetlen személyi feltételeinek megtermelésével, karban
tartásával, igazgatásával.* 11

Marx ezzel összefüggésben így ír: „[...] az áruk világa két nagy kategóri
ára esik szét: az egyik oldalon a munkaképességek; a másik oldalon maguk 
az áruk. [...] az áru mint múltbeli, tárgyiasult munka jelenik meg, tehát ha 
nem jelenik meg egy dolognak a formájában, akkor csak magának a munka- 
képességnek a formájában jelenhetik meg [...]. Termelő munka ezek szerint

13-23. o.) Price or social identity? Determining economic activity in a post-capitalist system. 
In Brandstátter, H. -  Kirchler, E. (eds): Economic Psychology. Linz, 1985, R. Trauner Verlag. 
(Magyarul: Laikus dolgozat a tervezésről meg a piacról. Valóság, 28. évf. 1985/8. 25-41. o.). 
Nyílt levél Hernádi Gyulához. In Radnai György (szerk.): „Áru-e a kultúra?" Vélemények/Viták. 
Budapest, 1986, Kossuth Könyvkiadó, 80-86. o. Jelen kötetben lásd: 203-207. o.; Determining 
economic activity in a post-capitalist system. Journal of Economic Psychology, 1987, vol. 8, issue 
1, 77-90.

11 A nem anyagi szolgáltatásban foglalkoztatottak aránya 1969-től 1980-ig a lakosság 
27,6%-áról 30,2%-ára nőtt az Egyesült Államokban, meghaladva ezzel az iparban foglalkoz
tatottak arányát, amely 34,2%-ról 29,4%-ra csökkent. Még erősebben mutatkozott meg ez a 
tendencia Svédországban, ahol ugyanezen idő alatt az előbbi mutatónak a növekedése 24,0%- 
ról 34,7%-ra történt, az utóbbi mutatónak 39,8%-ról 31,4%-ra történt csökkenése mellett. Bár 
a változás lassúbb, de a tendencia hasonló egyebek között Japánban, Franciaországban, az 
NSZK-ban, az Egyesült Királyságban. Labour force statistics 1969-1980. Paris, 1982, OECD.
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olyan munka, amely árukat termel vagy magát a munkaképességet közvet
lenül termeli, képezi, fejleszti, fenntartja, újratermeli."12

Adam Smith az állótőke alkotórészei közé sorolja „a lakosoknak, illet
ve a társadalom tagjainak szerzett és hasznos képességeit", rámutatva: „Az 
ilyen képességek megszerzése, mivel megszerzőjüket neveltetése, tanulmá
nyai, illetve tanonckodása alatt fenn kell tartani, mindig valóságos költség
gel jár, s ez a költség mintegy az ő személyében rögzített és realizált tőke. 
Ezek a képességek a megszerző vagyonának egy részét alkotják, de éppúgy 
azon társadalom vagyonának egy részét is, amelyhez ő tartozik. A munkás 
tökéletesített ügyességét ugyanolyan szemszögből lehet tekinteni, mint egy 
gépet [...], amely megkönnyíti és megrövidíti a munkát, és amely, bár bizo
nyos költséget okoz, ezt a költséget profittal együtt megtéríti".13

Ennek a megtérülésnek, mint minden más áru esetében, itt is az a fel
tétele, hogy a befektető rendelkezzék a termékkel. Csakhogy itt a termék 
a munkaerő, a munkás teste és lelke, s minthogy ennek képességeibe a ki
képzés során a befektetett tőke szervesen épül bele, elválaszthatatlanul at
tól, ami „természettől fogva" adva van, a tőkével csak úgy rendelkezhet a 
beruházó, ha a munkás testével és leikével ennek totalitásában rendelkezik.

Tulajdonképpen ennek kísérletét valósítja meg az első világháborúval 
kezdődő időszakban egy posztkapitalista formáció gyakorlata. E gyakorlat 
kulcstényezője az állam olyan beavatkozása a tőke és munka viszonyába, 
amely a két világháború közötti időszakban egyre totálisabbá válik, és akár 
az állam által irányított tervgazdálkodás, akár egy érintetlenül hagyott piaci 
gazdálkodás közvetítésével a munkaerő olyan ellenőrzését teszi lehetővé, 
amely a tőke számára az „emberi beruházás" megtérüléséhez szükséges ga
ranciákat ígéri.

A totális állam azonban mégis alkalmatlannak bizonyul arra, hogy akár 
egy terv-, akár egy piacgazdálkodási rendszer működéséhez szükséges sze
mélyi feltételeket megteremtse, mégpedig mindenekelőtt annálfogva, aho
gyan a vállalkozás személyi feltételeit kezeli.

A klasszikus kapitalista alakzat struktúrájában meghatározó az a pozí
ció, amelyet a tőkés vállalkozó foglal el. A posztkapitalista átalakulásokhoz 
vezető fejlemények egyikeként ez a pozíció kettéhasad: akinek tőkéje van, 
abból hiányozhat a vállalkozó szellem ennek előnyt ígérő befektetéséhez, s 
akinek érzéke van az optimális kockáztatáshoz, annak nem okvetlenül van 
mit kockáztatnia.

A tőkeeszközöket és a vállalkozó szellemet egyesíteni kell egymással, 
mint ahogyan a klasszikus kapitalista alakzatban a termeléshez egyesíteni

12 Kari Marx és Friedrich Engels művei. 26/1. Értéktöbblet-elméletek. („A tőke” IV. könyve). 
Első rész. Budapest, 1976, Kossuth Könyvkiadó, 136. o. Kiemelés tőlem -  G. L.

13 Adam Smith An Inquiry intő the Natúré and Causes ofthe Wealth ofNations című könyvének 
francia fordításából idézi Marx, i. m. 220-221. o. Kiemelés tőlem -G . L .

45



kellett egymással a tőkeeszközöket és a munkaerőt, illetve a földtulajdont és 
a vállalkozó szellemet. De milyen szerkezetben történjék most ez az egyesí
tés: olyanban-e, ahol a tőke alkalmazza a vállalkozót, a menedzsert, amint 
alkalmazza a munkást is, és rendelkezik mindkettővel? Vagy pedig olyan
ban, ahol a vállalkozó hitelt vesz fel, fizet a tőke használatáért, amint fizet a 
föld használatáért is, de ő rendelkezik mindkettővel.

A dologi és a személyi feltétel dilemmájáról van szó a modem gazdasági 
rendszer működésében, mint ahogyan erről a dilemmáról van szó akkor is, 
amikor a munkaerőben -  megtermelése során -  inkorporálódó tőke meg
térülésének és értékesülésének gondjai életre hívják a totális államot. S a 
dilemmát a totális állam ezúttal is úgy dönti el, hogy a személyi feltételt a 
dologi feltétel dominálja.

A vállalkozó szellem ugyanis az a diszpozíció, hogy az embernek előze
tes utasítás nélkül támadjon ötlete, méghozzá olyan, amely kiválasztja őt a 
többiek közül: ha sikert arat, előnyösen, ha kudarcot szenved, hátrányosan. 
Márpedig a totális államnak nincs is veszélyesebb ellensége, mint az az ál
lampolgár, akinek spontán és originális gondolatai és, pláne, tettei támadnak.

így aztán ha a munkaerő dilemmáját tekintve azt láttuk, hogy a totális 
állam ígér garanciát a tőkének: a munkaerő magatartása nem fogja zavarni 
az „emberi beruházás" megtérülését most, a vállalkozó szellem esetében a 
tőke ígér garanciát a totális államnak: a vállalkozó szellemű személy spon
taneitása nem lépi túl a tőke technikai utasításai által szigorúan kijelölt ke
reteket, s ha mégis, akkor az ilyen személy originalitását lecseréli majd egy 
másik személyére.

Mármost a totális állam által ekképpen igényelt vállalkozó szellem pa
radox definíciójánál fogva nem létezhetik: hordozója olyan személy lenne, 
akinek akkor és ott támadna előzetes utasítások nélkül ötlete, amikor és 
ahol ezt technikai utasítások előírják neki, s akit ötletének a következményei 
éppúgy választanának ki a többiek közül, mint bárki mást, akit ötletének a 
következményeképp az ő helyére tesznek.

A totális állam azért bizonyul alkalmatlannak a gazdálkodási rend
szer működéséhez szükséges személyi feltételek megtermelésére, mert 
ennek feladatához csak a szerint a logika szerint tud hozzáfogni, amelyet 
a posztkapitalista rendszer a kapitalista formációtól örökölt, s amelynek 
megfelelően ez utóbbi a maga működésének dologi feltételeit termelte. E 
logikával nem az a fő baj, hogy konzekvensen végiggondolva a megsemmi
sítő- és a munkatáborok képletét adják: a dologként kezelt személy bármely 
tulajdonsága megfelelő technológiával átalakítható, majd a prototípusról át 
lehet térni a sorozatgyártásra, és száz-, tízezer- vagy milliószámra legyárta
ni a modellt, miközben számíthatók a termelés költségei, s eldönthető, úgy 
gazdaságosabb-e a termelés, hogy előzetesen szelektálják, ki az, akit a tech
nológiai folyamatba egyáltalán befognak, vagy úgy, hogy válogatás nélkül
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munkálják meg az egyéneket, de mindenkit addig idomítanak, ameddig 
szükséges, vagy esetleg úgy, hogy a válogatás nélkül megmunkálás alá vett 
egyének közül meghatározott idő elteltével eliminálják a selejtet. E logika, 
amellett, hogy erkölcsi szempontból fertelmes, ráadásul tisztán pragmati
kus szempontból használhatatlan, minthogy a személyi feltételek megter
melésének legfontosabb vonatkozásával nem számol.

A termelés dologi feltételeit kiegészítő személyi feltétel nemcsak a sze
mélyek valamilyen dologi vonásaként lehet adva vagy nem adva, hanem 
közöttük fennállható viszonyként is. Mármost képzelhető, mi történik, ha a 
vállalkozó szellemet (a személynek ezt a jellegzetesen viszonyjellegű disz
pozícióját, hogy spontán módon originális ötlete támadjon) a dologi terme
lés logikája szerint állnak neki legyártani. Könnyű belátni, hogy minél szer
vezettebben halad a személy spontaneitásának előállítása, annál kevésbé 
állhat elő e technológiai folyamatban a spontaneitás. S az is belátható, hogy 
minél nagyobb lesz annak az oktatási-nevelési termelőegységnek a kibo
csátó kapacitása, amely a személy originalitását állítaná elő, annál kevésbé 
állhat elő benne az originalitás.

A VÁLLALKOZÁS MOTIVÁLÓ TÉNYEZŐI

A totális államok összeomlása után beköszöntő időszakot (legalábbis ott, 
ahol a posztkapitalista módosulás egy piaci gazdálkodás lényeges elemei
nek megőrzése mellett ment végbe, vagy ahol ezeket az elemeket később 
állították vissza) sokan írták le fogyasztói társadalomként. Akik ezt társa
dalomkritikai éllel tették, azok ideologikus rosszallással emlegették, mint 
presztízsfogyasztást, mint státuszszimbólumok hajszolását, azt a jelenséget, 
hogy az embert fogyasztásában egyre csökkenő súllyal vezeti az az ésszerű 
szempont, hogy a költség és kényelmetlenség lehető legkisebb összegével a 
haszon és élvezet lehető legnagyobb összegét biztosítsa magának, és egyre 
növekvő súllyal az, hogy mivel tartozik társadalmi rangjának, s hogy mit 
követelhet neki.

Valójában arról van szó, hogy a haszon is és az élvezet is kettős. Egy 
tevékenység hasznát megadhatja a használati érték, amelyet előállít, vagy 
a csereérték, amely abban a pénzösszegben fejeződik ki, amelyhez a tevé
kenység révén végül is hozzájutnak. A tevékenység élvezetét pedig adhatja 
az a kielégülés, hogy a benne megnyilvánult technikai erő révén a személy 
bánni tud dolgokkal, vagy hogy egy szociális erő révén, amelyet a tevé
kenység megjelenít, a személy bánni tud más személyekkel.

E négy tényező tudatos vagy tudattalan számításbavételének pszichi
kus teljesítményét vizsgálva korábbi tanulmányomban14 amellett vonultat-

14 E négy tényező csak részben esik egybe azokkal, amelyeket Baudrillard, például Pour 
une critique de l'économie politique du signe (Gallimard, 1972) című művében, megkülönböz-
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tam fel érveket, hogy e teljesítményt kapitalista formációban a csereérték, 
posztkapitalista alakzatokban viszont a szociális erő szervezi: a tevékeny
ség tétje, amely az egyén döntését effektíven motiválja, az előbbiben a pénz, 
az utóbbiban a státusz.

A státuszhajhászás öltheti a pénzhajhászás formáját. A magasabb tel
jesítménynek nemcsak úgy feleltethető meg magasabb díjazás, hogy több 
eredményért többet fizetnek, hanem úgy is, hogy a kitűnő teljesítményt 
kitüntetően díjazzák. Ilyenkor már nem a termelt dolog, hanem a termelő 
személy érdemének leméréséről van szó: a kitűnő teljesítmény mögött in
tuíciónk a technikai erő ritkaságánál fogva kitűnő kombinációját sejti, a ki
tüntető díjazás mögött pedig a személy kitüntetett szociális erejét. A hang
súly áttevődése a megszerezhető pénzről az elérhető státuszra megfelel a 
hangsúly áttevődésének arról, ahogy a kapitalista gazdasági rendszer saját 
működésének dologi feltételeit termelte, arra, ahogyan a posztkapitalista 
gazdasági rendszer a maga működésének személyi feltételeit termeli.

Amikor a státuszhajhászás a pénzhajhászás formáját ölti, a megszerzett 
pénz az elért státuszt szimbolizálja. A kétféle motívum természete közötti 
különbséget megvilágíthatja egy gondolatkísérlet, amely összehasonlítaná 
egy gazdasági vezető megelégedettségét azzal, amit elér, három különböző 
esetben: akkor, ha az általa igazgatott gazdasági egység hozzájut egy or
szágos 20 százalékos fejlesztési terv arányosan reá eső beruházási részéhez; 
akkor, ha egyedül sikerül 100 gazdasági egység közül a magáénak meg
szerezni egy 2 százalékos fejlesztési lehetőséget; s akkor, ha egy országos 
beruházási stop ellenére, amely 10 ezer gazdasági egység közül 9999-et a 
legszigorúbban érint, a magáé számára mégis megszerez egy 0,2 százalékos 
bővítést lehetővé tevő beruházást. A maga céljaira felhajtott pénztömeg az 
első esetben tízszer nagyobb, mint a másodikban, és százszor nagyobb, mint 
a harmadikban a maga státuszával kapcsolatos törekvései, azonban az első 
esetben semmilyen kielégüléshez nem jut, mivel csak azt kapja, amit bárki 
az ő helyében; a második esetben azonban százból egynek lenni kiválasztva

tét, amikor a használati értéken és a csereértéken kívül beszél a tárgyaknak a közösséghez 
tartozást megnyilvánító (például az ajándékozásban, az ünnepek megülésében) betöltött 
szimbolikus értékéről és a státuszt megjelölő jel-értékéről. Baudrillard ez utóbbi két érték 
között ugyanolyan viszonyt lát, mint az, amelyet az előbbi kettő között Marx elemzett a po
litikai gazdaság(tan) bírálata során. Éppen e gondolat kapcsán érdemes felfigyelni rá, hogy 
Marxnál a használati érték is technikai erő, s a csereérték is szociális erő, csak eldologiasítva. 
Baudrillard mindkét tényezője ezzel szemben olyan, ami a személy szociális erejét jeleníti 
meg: az ékszergyűrű is, amelynek jel-értékét Baudrillard szerint az adja, hogy minél többet 
húzok belőle az ujjamra, és minél inkább remekei ezek az ékszerészfantáziának, annál kivá
lóbbnak jelölik meg viselőjük státuszát, és a jegygyűrű is, amelynek értékét nemcsak annak 
szimbolizálása adja, hogy valakivel összetartozunk, hanem a tény, hogy egyetlen darabot és 
ugyanolyan formájút viselek belőle, mint akárki más, egyben azt is szimbolizálja, hogy vise
lője éppolyan kiváló a maga nemében, mint bárki más, akit egyetlen személyként kiválasztott 
az az egyetlen személy, akit ő kiválasztott.
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már valamelyes kielégülést nyújt; de ez eltörpül a mellett a mámor mellett, 
amelyet a harmadik eset kínál, amely az egyént tízezer közül tünteti ki.

Mármost valahányszor felvetődik a kérdés, hogy a gazdasági egységek 
vezetőiben a posztkapitalista alakzatban, s különösen ennek tervgazdálko
dáshoz kapcsolódó formájában miért olyan csekély a vállalkozó szellem, a 
választ mindig annak az ösztönzési rendszernek a fogyatékosságaiban kere
sik, amelyik a pénzhajhászáshoz kapcsolódna. Kevesen gondolják a vállal
kozással kapcsolatos premisszáikat olyan következetesen végig, mint Liska 
Tibor, de a gondolatmenet iránya sokaknál hasonló: aki a szinte biztosnak 
látszó megoldás helyett csak minimális kockázatot is vállalna, az siker ese
tén szinte semmi többletbevételhez sem jutna (sem személyes fizetésében, 
sem gazdasági egységének céljaira felhasználhatóan), ami ellensúlyozhatná 
azt a hátrányt, amivel a kudarc járhat; ha az innovációs kockázat vállalá
sa profitot hozna, akkor a profit az innovációs kockázat vállalását hozná. 
Liska következetessége e tekintetben abban áll, hogy a termelési eszközök 
társadalmi tulajdona mellett, ha biztosítva van, hogy azokat senki (így egy, 
az állam nevében fellépő bürokratikus réteg) se sajátíthassa ki, lehetőséget 
lát arra, hogy a kockázat vállalásáért elnyerhető profit mindenkit arra ösz
tönözzön, hogy vállalkozásba fogjon.

Mármost ha a pénzhajhászáshoz kapcsolódó ösztönzési rendszer mellett 
azt a másikat is tekintetbe vesszük, amelyik a lehető legkitüntetőbb státu
szok megszerzésére orientálódik, és amelynek súlya, mint erről fentebb szó 
volt, egyre növekszik a korábbi ösztönzési rendszer rovására, akkor meg 
kell állapítani, hogy egy olyan szervezetben, ahol mindenki vállalkozna, a 
vállalkozás a kitüntető státuszok megszerzésére orientálódó törekvést zéró 
kielégüléshez juttatná. Sőt, a sikeres vállalkozást éppúgy, mint egyáltalán 
a vállalkozást, ugyancsak az említett törekvés zérókielégülése jutalmazná, 
minthogy a legsikeresebb vállalkozó éppúgy ki lenne téve annak a veszély
nek, hogy bármikor bárki rálicitál, mint a csődbe jutott vállalkozó, tehát tár
sadalmi státuszuk egyenlő mértékben tüntetné ki őket.

A státuszhajhászás szenvedélyét mármost éppúgy meg lehet bélyegezni 
ideologikusán, mint ahogy a pénzhajhászásét új meg új korok bélyegezték 
meg. Az utóbbival kapcsolatban azonban az ilyen elítélő időszakokat olya
nok váltották fel, amelyek e késztetést a „cselvető ész" nézőpontjából tekin
tették, azt vizsgálva, miképpen lehet olyan viszonyokat teremteni, melyek 
közepette az ember, miközben „természetét" követi -  amely, úgy látszik, 
ilyen -, egy „társadalmi ésszerűséget" valósítson meg: például úgy jusson 
pénzhez, ha ennek érdekében egyre merészebb innovációkra vállalkozik.

A státuszhajhászás hatása egy ilyen „cselvető ész" nézőpontjából tekint
ve kísérteties párhuzamokat mutat a pénzhajhászással. A jelenleg s már 
huzamos ideje változatlanul működő rendszer azt jutalmazza státuszának 
emelésével, aki a szinte biztosnak látszó megoldásokat keresi az éppen
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adott státuszában előadódó kihívásokra. Aki ehelyett csak minimális kocká
zatot is vállal, annak siker esetén megbocsátják, hogy „felelőtlen kalandok
ba bocsátkozott", kikötve (legalább hallgatólagosan), hogy „ilyen többé elő 
ne forduljon". Ám arra számítania, hogy a sikeres vállalkozás jutalmaképp 
státusza gyorsabban fog emelkedni a kockázatra nem vállalkozó többieké
nél, nevetséges lenne. így semmi sem ellensúlyozhatja a potenciális vállal
kozónak azt a hátrányát, amivel státuszának sorsa szempontjából az olyan 
kudarc járhat, melynek kockázatát ő maga vállalta.

A posztkapitalista formációban csak olyan gazdasági szerveződéstől le
het várni, hogy nagyobb tömegben hajlamosítsa a gazdaság ágenseit arra, 
hogy kockázattal járó innovációra vállalkozzanak,15 amely a pénzéhséghez 
hasonlóan a státusszal kapcsolatos törekvéseket is (s e törekvések növekvő 
súlyával arányosan növekvő mértékben) vállalkozásra ösztönzésként hasz
nosítja: ha a sikeres vállalkozók szervezeti előmenetele a kockázatot nem 
vállalókéhoz képest annyira felgyorsul, hogy ellensúlyozza a vállalkozás 
kudarcának fékező hatását a státusz emelkedésére.

15 Az innovációra való vállalkozás tömegének értékeléséhez érdemes alapul venni azt a 
táblázatot, amelyet Soós Attila állított össze és Kornai János közöl (Anti-xquilibrium. Buda
pest, 1971, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 297-300. o.). E szerint az 1917 és 1962 között 
eltelt időszakban elterjedt 73 forradalmian új termék közül 5 ízben fordult elő, hogy a termé
ket elsőnek (vagy elsők között) bevezető ország szocialista gazdasági berendezkedésű volt: a 
távfűtés (1924), a műkaucsuk (1932), a paneles építés (1940 előtt), a szén föld alatti elgázosítása 
(1957) és a lézer (1960 után) esetében.
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MILYEN KAPITALIZMUST AKARUNK?

Két interjú a válságról és a mai kapitalizmusról, 
am inek válsága

A PÉNZÜGYI VÁLSÁG PSZICHOLÓGIÁJA: KI DÖNT BENNÜNK?*

Válság percről percre, recesszió, infláció, munkanélküliség, megszorítások. 
A pánikhangulat csitítása és a pénzpiaci szereplők megnyugtatása kulcs- 
fontosságú, de hogyan? Garai László gazdaságpszichológussal beszélget
tünk az értelmezési trükkökről, a rövidlátó döntéshozókról, s arról, hogy 
miért is lehetett az őáltala művelt tudomány Magyarországon a pszicholó
gusok között közröhej tárgya.

hvg.hu: Van válságevolúció? Tanulunk a korábbi tapasztalatokból?
Garai László: Ha az evolúción nem valami olyan folyamatot értünk, amely 

a kevésbé jótól a jobbnak ítélt felé halad, hanem egyszerűen egy adott irány
ba tartó jelenséget, akkor van. Amikor 1929-ben az Egyesült Államokban 
bekövetkezett a válság, az akkori döntéshozók reakciója átterjedt az egész 
világra. Ma viszont nem a reakció, hanem maga a baj terjed ki -  globálisan. 
Ezért a reagálás mikéntjét és a lehetséges megoldásokat együtt kell meg
találni. Jó, ha összejönnek világszinten és egyes országokon belül is olyan 
emberek, akik egy problémát másként, más szemszögből látnak, s együtt 
próbálják meg kitalálni, hogy mit kellene tenni.

hvg.hu: A közös nevező keresése helyett a hasonló összejöveteleket a hazai dön
téshozók politikai előnyszerzésre használják. A nemzeti csúcs politikus résztvevői is 
leginkább egymásra mutogattak.

G. L.: Ügyesen fogalmaz, aki azt mondja, hogy gazdasági intézkedésre 
van szükség, nem pedig locsogásra, s ez 200 évvel ezelőtt igaz is lett vol-

* Megjelent: hvg.hu, 2008. október 21. Az interjút készítette: Kovács Andrea. http://hvg. 
hu/itthon/20081020_valsag_gazdasag_pszichologia_garai_laszlo/
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na. Ma azonban már nem az, hiszen a dialógus maga is gazdasági hatóté
nyezővé vált.

hvg.hu: Boross Péter a vele szemben ülők szemére hányta, hogy politikai haszon- 
szerzésre használják a helyzetet. Ezalatt a közgazdászok a sürgős, konkrét lépéseket 
sorolják. Miben segíthetne a gazdaságpszichológia?

G. L.: A hetvenes évekig -  a többi tudomány kérdéseihez hasonlóan -  
ok-okozati összefüggések megválaszolásában kérték a pszichológia segít
ségét, pedig ez a tudományág leginkább kettős megállapításokat tud tenni. 
Egymással ellentétes folyamatok, összefüggések értelmezésében -  ha nem 
a megszokott oksági viszonyokat kérjük rajta számon -  meglehetősen jól 
használható. Például segíthet annak megértésében, hogy egy „kettésza
kadt" társadalomban miért sülhet el rosszul egy bizalomnövelést célzó in
tézkedés.

hvg.hu: Miért?
G. L.: Ha a társadalom kettéhasad, s létrejön a határvonal „mi" és „ők" 

között, akkor egy segítségnek szánt intézkedés, ha nem a „mi" térfelünkről 
jön, a visszájára fordul, így az „ő" bizalomnövelőnek szánt intézkedésük 
„minket" gyanakvóvá tesz. A pszichológia tanácsot adhat ilyen helyzetben, 
függetlenül attól, hogy kinek van igaza.

hvg.hu: A bizalom, várakozás, árfolyamok, pánik -  mi segít a pénzpiacon: a köz- 
gazdaságtan vagy a pszichológia ?

G. L.: Soros Györggyel esett meg, hogy -  néhány évvel ezelőtt -  felhívta a 
figyelmet arra: a frank árfolyama esni fog, s ez meg is történt. Sokan nekitá
madtak, hogy mindez a „jövendölése miatt" történt. Azt azonban nem lehet 
tudni, hogy valós folyamatok vezettek-e a végkifejlethez, amelyeket Soros 
-  helyesen -  megállapított, vagy a megállapítás hangoztatása, ami immár 
közgazdaságivá váló pszichológiai tényező. Nem lehet elválasztani a kettőt. 
A 18-19. században a pszichológiai tényező még nem volt érdekes. A piac 
szereplőinek gondolatai és érzései mellett képességük és szükségleteik sem 
nyomtak túl sokat a latban. Hogy mit vásároltunk, nem attól függött, kinek 
mire volt szüksége, hanem hogy kinek mire volt pénze. Hogy az eladó mit 
kínált a piacon, ez sem attól függött, minek a fabrikálására volt képessége, 
hanem hogy éppen mit tudott előállítani a gépeivel. A 20. század elejére ki
derült, hogy például a gép működtetéséhez magához képességek kellenek: 
a pszichikum gazdasági hatótényező lett. Kiderült, hogy amikor a piac sze
replőinek elvárásai, félelmei vannak, ezek befolyásolják a gazdasági folya
matokat. Ha az árak bizonyos növekedését tapasztaljuk: ezt értelmezhetjük 
úgy is, mint a kezdődő infláció első jelét, meg úgy is, mint az árak kilengé
sét, amelyet majd a piac a lenyomásukkal korrigálni fog -  hogy azután mi 
történik a gazdaságban, ez már ettől az értelmezéstől függ.

hvg.hu: Gyakran hangzik el az okok keresése közben, hogy a piaci szereplők fe 
lelőtlensége okozta a jelenlegi helyzetet. Kahneman, a 2002-es Nobel-díjas is arra
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hívja fel a figyelmet: a döntéshozók a saját érdekeik szerint, rövid távú céloknak 
megfelelően választanak.

G. L.: Nem csak az lehet racionális döntés, amely arra koncentrál, hogy 
a legkisebb ráfordítással a legnagyobb haszonhoz jussunk. A pszichológiai 
megfontolás alapján születő választás is többségében ésszerű, csak más 
szempontok befolyásolják: a hasznosság-költségesség mellett a kellemes
ség-kellemetlenség dimenziója is belép. Ez már 20. századi jelenség. De en
nek ismeretében már lehet és kell kalkulálni ezekkel a szempontokkal is. 

hvg.hu: Hogy néz ki az, amikor bekalkulálják ezeket a szempontokat?
G. L.: A tőzsdei folyamatokban a reálgazdaságnál nagyobb mértékű sze

repe van a pszichológiának. Amikor Waterloonál az angolok és franciák ösz- 
szecsaptak, a Rothschild család megfigyelői várakoztak a csatamező szélén. 
Ha veszítenek a szigetországiak, akkor esni fognak az árak, győzelem ese
tén pedig nyilván emelkedni. Az angolok győzelme után postagalambokat 
küldtek Londonba az üzenettel, s az ügynökeik elkezdték az angol állam
papírokat kínálni. A többiek azt gondolták, ez azt jelenti, hogy az ellenség 
győzött a csatában, így ők igyekeztek megszabadulni a maguk papírjaitól, 
amelyeknek az ára a túlkínálattól zuhanni kezdett. A Rothschildok nyomott 
áron vásárolhatták föl az angol állampapírokat. A bankárok az egyéni értel
mezés trükkjét s az egymásra sandítást használták ki. Vannak tehát kézen
fekvő összefüggések, s ma már sokkal többet tudunk ezekről a mechaniz
musokról. Az eseménysor egyes eseményeit nem az előző történés váltja ki, 
ahogyan a természetben, hanem az értelmezésük alapján dönt az egyén. Az 
ember nem arra reagál, ami hat rá, hanem arra, amiként ezt értelmezi. 

hvg.hu: Minek alapján értelmezzük a hozzánk eljutó információkat?
G. L.: A gazdaság világában a pénz, haszon, kellemesség opciói mellett 

még egy szemponttal komolyan kell számolni, ez pedig a társadalmi identi
tás. Ha milliókat ajánlanak nekem, hogy lelőjek valakit, hiába könnyű meg
húzni egy ravaszt, nem vállalom. Ezzel ugyanis egy bérgyilkos identitását 
kellene felvennem, s ez visszatarthat. A gazdaságban, a pénzpiacokon is 
fontos szerepe van ennek. A szocializmus idején például azt befolyásolta, 
hogy kivel, mivel kereskedünk: kialakította az embargót. Ma pedig akkor 
nyilvánul meg egyértelműen, amikor döntéshozók választanak: milyen 
bankmentő vagy garanciákat biztosító csomagokat szavaznak meg, kiknek 
nyújtanak segítséget. S az egyén is választ: bizalmat szavaz-e vagy sem. Az 
identitás fontos közvetítő tényező lett, s persze az igaz: bármikor sarkallhat 
irracionális döntésre.

hvg.hu: Merre megy a többség?
G. L.: Mindenki értelmez, én is, te is, ő is. Ha ezek egymástól függet

len döntések lennének, akkor a milliónyi döntéshozó kiegyenlíthetné egy
mást: az egyik ad, a másik spekulál és kivár, a harmadik vesz. A valóságban 
azonban nem egymástól függetlenül választunk. Mindannyian sandítunk
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a másikra: vajon ő mit tesz? Aztán értelmezni is kezdjük a döntését, s hogy 
mire jutunk ezzel az okoskodással, azt leginkább az a társadalmi közeg be
folyásolja, amelynek tagjai vagyunk, s amelynek körülményei között meg
hozzuk döntéseinket. így nem egyének pillanatnyi érdekérvényesítéséről 
beszélünk, tulajdonképpen kollektív döntés születik. Az értelmezés és az 
ezzel kapcsolatos várakozások azután megteremtik, amire számítunk: az 
inflációs félelem inflációt gerjeszt, ahogy a munkanélküliségtől tartó mun
kavállaló szorgalma pedig munkanélküliséget -  hiszen fokozott teljesítmé
nyével kiváltja kollégája munkáját.

hvg.hu: Ha most tanácsot kérnének öntől a válság menedzselésén dolgozók, mit 
mondana?

G. L.: Aronson azt mondta: ha valaki megkérdezi tőled, hogy mennyi a 
pontos idő, akkor ne a zónaidő-számításról beszélj neki. Én most mégis ezt 
tenném. Ahhoz, hogy választ tudjak adni, komolyan tanulmányoznom kel
lene a helyzetet. E nélkül kóklerség lenne többet mondani, mint azt, hogy az 
ilyen tanulmányozáshoz mit kell számításba venni, s hogyan.

hvg.hu: Megelőzhető lett volna a mostani válság?
G. L.: A pénzpiacok nem szabályozzák, sokkal inkább deregulálják ma

gukat. Az 1929-es válság megoldásaként az USA-ban Roosevelt olyan intéz
ményeket alapított, amelyek szabályozták a pénzpiaci folyamatokat. Soros 
György arra hívta fel a figyelmet néhány évvel ezelőtt, hogy a folyamatok 
globálisak lettek, s szükség lenne egy ilyen méretű szabályozó intézmény- 
rendszerre is. Mai ismereteink lehetővé tennék, hogy jobban felkészüljünk 
például a válságokra. De nem tesszük.

hvg.hu: Magyarországon sem. A gazdaságpszichológiát alkalmazza a minden
kori magyar kormányzat?

G. L.: Magyarországon egyelőre nincs gazdaságpszichológus-képzés. 
Amikor a hetvenes években Nyugat-Európában elkezdték ezt a tudomány
ágat komolyan venni, itthon is létrejött a Magyar Tudományos Akadémia 
Pszichológiai Intézetében egy ezzel foglalkozó csoport a vezetésemmel, 
de mivel a pszichológusi szakma hangadói közröhej tárgyává tették, hogy 
valaki a lelki folyamatokat ne csak az egyén agyának szerkezetével hozza 
összefüggésbe, hanem a társadalom gazdasági szerkezetével is, így elmen
tem inkább Franciaországba tanítani. Aztán amikor egyetemi szerződésem 
lejártával hazatértem, importcikként már kellett volna, ami „Made in Hun
gary" nem volt piacképes. De ekkor sem az egyetemi képzés döntéshozói
nak keltette fel az érdeklődését: ezek vagy gazdaságtudományban utaztak, 
vagy pszichológiában, s a „gazdaságpszichológia" nevű határtudomány
nak a határon túli térségei felé borzongó gyanakvással tekintgettek, ha egy
általán tekintgettek. A gazdaságpolitika irányítói -  gazdasági és pénzügy- 
miniszterek, kormányfők -  nyilvánítottak keresletet gazdaságpszichológus 
szolgáltatására. Ám a gazdaságpszichológust előbb ki kellett volna képezni,
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mielőtt szolgáltatást tudott volna nyújtani (mint Nyugat-Európában a 70-es, 
az USA-ban meg éppenséggel az 50-es évektől fogva). Az egyetemi képzés 
időigénye pedig tudvalévőleg meghaladja azt a -  négyéves -  időtartamot, 
amennyit egy-egy kormány többnyire hivatalban tölt. így aztán jelenleg ott 
tartunk, ahol húsz évvel ezelőtt.

„A JELENLEGI KAPITALIZMUS CSIKOROGVA MŰKÖDIK”*

Milyennek látja a válságkezelést a gazdaságpszichológus, és mit hiányol a 
kormány bizalomerősítő intézkedéseinek sorából? Garai Lászlóval tudás
ról, identitásról, jobb- és baloldal jövőképéről beszélgettünk.

hvg.hu: Először 2008 októberében beszélgettünk. Akkor tudatosult a magyar 
társadalomban, hogy baj van. Elégedett azzal, ami az elmúlt több mint egy évben 
történt?

Garai László: Amit a jelenlegi szakértői kormány, s a válság kitöré
se után rövid ideig még hatalmon volt Gyurcsány-kormány csinált, az a 
legegyértelműbb megnyilvánulása egy neoliberális gondolatrendszernek. 
Az emberrel mint a gazdaság működésének meghatározó tényezőjével nem 
foglalkozik igazán. Pedig Andor László, Magyarország EU-biztos jelöltje 
fontos dolgot fogalmazott meg ezzel kapcsolatban nemrég. Azt kérdezte 
tőle Bokros Lajos -  mint a szociális és foglalkoztatási ügyek jövendőbeli 
biztosától -, nem tart-e attól, hogy a két terület összeférhetetlen, s az egyik 
premizálása pénzt von el a másiktól, vagyis ha a foglalkoztatás ügyét ka
rolja fel, akkor a szociális ellátásra jut kevesebb, és ugyanez igaz fordítva 
is. Erre Andor László nagyon okosan úgy válaszolt, hogy a kettőnek a kü
lönválasztása megszüntethető, ha az embert mint emberi tőkét kezeljük. És 
itt rávilágított Theodore Schultz már évtizedekkel ezelőtt megfogalmazott 
-  fenntartható igazságnak bizonyult -  gondolatára: az emberi erőforrásra 
fordított pénz jó hatással van a gazdaság működésére.

A válságból kilábaló amerikai politika a roosevelti New Deal idején 
például komoly erőforrásokat csoportosított erre a területre, s az azóta is 
sokszor emlegetett sikerének fő oka az volt, hogy az emberre való ráfor
dítást emberi tőkébe való beruházásként kezdte kezelni. Kiderült, hogy az 
oktatásra fordított összegek egyértelműen megmutatkoznak a GDP növe
kedésében. A válságok természetük szerint nem változnak, s Schultz gon
dolatáról ma sem szabadna megfeledkezni. A jelenlegi helyzetről viszont 
csak annyit mondhatok: amennyi e nélkül, egy neoliberális gazdaságpoli
tika keretei között kezelhető -  s tisztán annak szemszögéből vizsgáljuk az 
eredményességet -, akkor persze elégedettek lehetünk.

* Megjelent: hvg.hu, 2010. január 19. Az interjút készítette: Kovács Andrea, http://hvg.hu/ 
itthon/20100118_valsag_garai_laszlo/
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hvg.hu: A bizalomerősítő intézkedések fontosságát is mantraként emlegették- 
emlegetik a szakemberek. Ugyanakkor pszichológiai alapvetés: attól függ, hogy elfo
gadjuk-e a közölt információt, hogy ki a közlő. Helyreállt a bizalom a társadalom, a 
gazdasági élet szereplői között?

G. L.: Javulnak a gazdasági mutatók, a bizalom tehát alakul. Az új kor
mány elérte, hogy az üzleti világ egy része elfelejtette, amit az előző kor
mány terhére róttak Gyurcsány Ferenc őszödi beszéde után. Amennyire 
egy ortodox módon neoliberális politika esetén lehet, annyira helyreállt a 
társadalom, a gazdasági élet szereplőinek bizalma.

hvg.hu: Azt írja Globális rendszerváltás? című könyvében, hogy időről időre 
változik, éppen mi mentén alakul ki a politikai hovatartozás. Van, amikor az a 
meghatározó, hogy jobb- vagy baloldaliak vagyunk-e, máskor viszont a szélsőség 
vagy mértékletesség dimenziói a döntőek. A magyar társadalom számára most 
melyik a lényegesebb ?

G. L.: Amikor a Nizzai Egyetemen tanítottam, egy francia diákom, ami
kor társai arról csevegtek egy laza hangulatú esti beszélgetésben, hogy me
lyikük hova tartozik a politikai palettán, kijelentette: ő a szélsőséges közép
hez sorolja magát. Akkor nevettünk rajta, de néhány éve megértettem, mit is 
jelent ez. Magyarországon pár évvel ezelőtt egy országosan tévéközvetített 
sikeres Fidesz-gyűlés lelkesült hangulatában azzal a felszólítással zárták az 
összejövetelt, hogy a kokárdakitűzés -  amely száz évnél is hosszabb idő óta 
az egész nemzet számára a forradalmára való emlékezést szimbolizálta -  
legyen az ő táborukhoz való tartozás szimbóluma. Ezzel rohamossá lett a 
társadalom kettéhasadása. Valaki úgy fogalmazott, s ennek egyre többen 
éreztük evidenciáját, hogy amolyan hideg polgárháború alakult ki. Ebből 
viszont sokaknak már elege van. Fia fellép egy olyan identitást kínáló erő, 
amely egy „szélsőséges közép" megoldását kínálja, az sikeres lehet. Ad
dig is, amikor a jobb- vagy a baloldal értékeit akarjuk képviselni, ma már 
egyre többen a mértékletes-szélsőséges skálán helyezzük el magunkat, így 
választva el saját csoportunkat azoktól, akikkel nem akarunk közösséget 
vállalni.

hvg.hu: Az önmeghatározás, identitás tehát kulcsfontosságú. Nemcsak nekünk, 
de a hatalomra vágyó és országot igazgató politikusoknak is. Használhatják ezt arra, 
hogy gazdasági fellendülést sajtoljanak ki a nemzetből?

G. L.: Amikor a háború után feljöttek az emberek a pincéből, annak a 
szörnyűséges romhalmaznak a láttán, amely valamikor Budapest volt, a 
legtöbben úgy gondolták, hogy négy-öt évtized is szükséges lesz ahhoz, 
hogy újjáépüljenek a hidak a Dunán, s a város a maga működő gazdaságá
val. Ehhez képest 5-10 év elég volt az újjáépítésre. A világégés után ugyanis 
olyan négypárti koalíció jött létre, amelynek kapcsán azt gondolhatták az 
emberek, hogy ehhez több közük van, mint ahhoz a politizáláshoz, amely 
az elmúlt korszakot jellemezte. Ez a helyzet előállhat most is, a válság után.
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Ha ez sikerül, vagyis a létrejövő politikai rendet magukénak érzik az embe
rek, akkor az kimozdíthatja őket a mélypesszimizmusból, abból az állapot
ból, amikor a kézlegyintéshez sincs erejük, akaratuk. De az identitás azért 
ennél több. Nem tulajdonságokkal írható körül, hanem viszonyokban, ösz- 
szehasonlításokban érhető tetten, nyer értelmet. Tehát nem az számít, hogy 
X pártot felváltja Y párt, hanem az, hogy például -  annak értelménél fogva, 
amiről az előbb beszéltünk -  a szélsőséges gyűlölködőket felváltják olyan 
politikusok -  akár ugyanabból a pártból érkeznek, akár a másikból, akár 
egy esetleges harmadikból -, akik el tudják magukról hitetni, hogy, pél
dánknál maradva, egy „szélsőséges közép" pozícióján állnak.

hvg.hu: Akkor nincs is más teendője a politikai elitnek, mint szimpatikus érté
keket kínálni?

G. L.: Az értékazonosulás vagy az értékelutasítás valóban fontos momen
tum lehet az identitás kialakításában. Ugyanakkor korábban az emberek, 
amikor liberálisok, konzervatívok, keresztények, szocialisták voltak, akkor 
tényleg értékeket választottak, és nem egy politikai vezető személye hatá
rozta meg, hogy minek is gondolják magukat. Nem vitás persze, hogy erre 
játszanak rá a pártok négyévente: minél szimpatikusabbnak tűnő, egyszerű 
válaszokat kínálnak, jól csengő értékeket kapcsolva hozzájuk.

hvg.hu: Van, aki ezt jobban csinálja, van, aki kevésbé. A jobboldali, konzervatív 
pártok most ügyesen kampányolnak baloldali értékekkel, míg a baloldal ügyetlenke
dik és a túlélésre játszik.

G. L.: A francia forradalom értékei: a szabadság, az egyenlőség, a testvé
riségként nevesített szolidaritás voltak meghatározóak a baloldalon tevé
kenykedő pártok számára eddig. Ezek mostanság kiegészültek a biztonság
gal is. Ezekből szemezgettek a pártok. A 19. század folyamán a szabadság, a 
20. század nagy részében az egyenlőség volt a „menő". Idővel az is kiderült, 
hogy az egyik -  sok esetben -  csak a másik rovására valósítható meg. Amit 
aztán ezen belül a kormányzó pozícióba került szociáldemokrata pártok 
ügyesen megtaláltak a világháborúkat követő évtizedekben, az -  talán nem 
is tudatosan alkalmazott -  furfang volt: elkezdték tőkeként menedzselni a 
dolgozó embert, figyelmet és pénzt fordítottak rá. Ez nagyon okos és ered
ményes stratégiának bizonyult. Ha a dolgozó embert tőkeként menedzse
lik, a kormányzat képes összeilleszteni egymással a modernizáció érdekeit 
és a szocialista értékeket: egyfelől igazgatni a magát bővítetten újratermelő 
tőke lehető legjobb eloszlását a gyarapítandó anyagi tőke és az ugyancsak 
gyarapítandó emberi tőke között. Másfelől, jóléti államként gondoskodni 
a dolgozó emberről, a nélkül, hogy ehhez elvonna eszközöket a termelés 
bővítésétől.

A rendszer azonban a század utolsó negyedére ebben a formában nem 
volt tovább működtethető. Egyre egyértelműbb lett az az összefüggés, hogy 
emberi tőkeként nem egyszerűen a tudás működik, hanem a kompetencia
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is, amelynek csak az egyik arca fordul a tudás felé. A tudás megalapozza a 
kompetenciát mint hozzáértést a majdani feladatomhoz. De nem kevésbé fon
tos szociális identitást nyernem, mely a kompetenciát mint illetékességet alapoz
za meg ugyanígy, vagyis a társadalomtól kapott lehetőséget, hogy megha
tározott feladattal foglalkozzak.

hvg.hu: Mi a teendő?
G. L.: Egy Identitásgazdaságtan című könyvben próbáltam megfogalmaz

ni azokat az ajánlásokat, amelyekkel a gazdaságpszichológia ma hozzájá
rulhat a kérdés megválaszolásához. A diplomaszerzést, sőt, diplomahal
mozást ma már nem elsősorban a tudásvágy, hanem az identitáscsinosítási 
kényszer generálja. Annak az illúzióját hordozza, hogy másod-, harmad-, 
sokaddiplomájával olyan kompetenciát alapoz meg tulajdonosa, amellyel 
könnyebben boldogul az életben. Hogy ez a gyakorlatban hogyan történik, 
erre nézve a boldogulni szándékozó egyén is, meg a társadalom boldogulá
sát szem előtt tartó állam is jóval kevesebbet tud, mint a tudás hasznosulá
sáról. Probléma például, hogy míg a tudásból éppúgy, mint a hagyományos 
jószágokból, minél több van, annál jobb, addig az identitással jóval bonyo
lultabb a helyzet. Az identitás csak akkor ér valamit, ha nem nagyüzem
ben gyártják, hanem valamilyen exkluzivitást ad a hordozójának -  ekkor 
éri meg a társadalomnak és az egyénnek is a beruházás az identitást gyártó 
iparágba.

Hogy a gazdaság szempontjából való foglalkozás a szociális identitással 
benne van levegőben, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Nobel-dí- 
jas Akerlof szintén megjelentetett egy (társszerzővel írott) könyvet Identity 
Economics címen. A ma oly divatossá lett plágium gyanúját itt kizárhatjuk, 
hiszen éppolyan kevéssé valószínű, hogy Akerlof vagy társa megtanult vol
na magyarul, csak hogy ellophassa az én gondolataimat, mint az, hogy én 
merítettem volna abból a könyvből, amely majd hét évvel az enyém után 
fog megjelenni. Nem, az identitásgazdálkodás „benne van a kor levegőjé
ben".

Ezzel is kellene valamit kezdenie egy olyan kormánynak, amely a válsá
got kezelni akarja. Újra alkalmazni kell tudni a szociáldemokrata kormány
zatok egykori furfangját. Vagyis, ismételjük meg a fent említett „trükköt": 
az anyagi és az emberi tőkének együtt való menedzselését, ami lehetővé 
teszi a magát bővítetten újratermelő tőke lehető legjobb eloszlását a gyara- 
pítandó anyagi tőke és az ugyancsak gyarapítandó emberi tőke között. S így 
azt is, hogy anélkül történjen a szocialista értékrendnek megfelelő gondos
kodás a dolgozó emberről, hogy ehhez a termelés bővítésétől vonnának el 
tőkeeszközöket.

hvg.hu: Vagyis a hitelválságot orvosoljuk az emberi erőforrás képzésével?
G. L : A válság okozta problémákra is igaz, hogy pusztán monetáris esz

közökkel nem megoldhatók. Lenyűgöz Bokros Lajos kristálytiszta logikája,
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amikor levezeti, hogy milyen piaci intézkedések segíthetnek a helyzeten, 
s még inkább Békési Lászlóé, aki emellett még azt is számon tartja, ami az 
emberi tőkével való gazdálkodásról korábbi felismerésekből tudható. A je
lenlegi kapitalizmus azonban csikorogva működik, a pénzügyi szakembe
rek túlnyomó többsége csak a pénzügyi rendszerekben gondolkodik, már 
az is új felismerésnek számít, hogy a reálgazdaságot nem szabad figyelmen 
kívül hagyni. Annak tekintetbe vételét pedig, hogy e kettős szemponton túl 
ott van még az emberi tőkéé, legalább ideiglenesen, a válság idejére a leg
jobb szakemberek is hajlamosak felfüggeszteni. A tudástermelésre költeni 
kell -  ezzel a korábbi felismeréssel való bíbelődéstől nemcsak az riaszt el, 
hogy a válság sürgető gondjai között most -  úgy érezzük -  sem idő, sem 
pénz nem jut rá, hanem az is, hogy amint a tudástermeléssel újra elkezde
nénk törődni, azonnal gondolnunk kellene az identitástermelésre is.
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A fogyasztás dicsérete*

Kornai János ötrészes cikkének (Népszabadság, 1994. augusztus 2 9 -szep
tember 2.) egyetlen olyan része van, amellyel vitatkozom. Erre is ő biztat, 
amikor cikksorozatának 1. részében ezt írja: „A következő egyszerű, alap
vető jelentőségű közgazdasági összefüggést kell átgondolnunk. A GDP két fő 
célra használható fel: fogyasztásra vagy felhalmozásra."

Én átgondoltam, és éppen ezért azt a következtetést, amelyre mindjárt e 
felhívása után eljut, nem fogadom el. Holott pedig érvelése példásan tiszta 
logikára épül: ha a GDP tényleg maradéktalanul felosztható két részre asze
rint, hogy a fogyasztás vagy a felhalmozás céljaira használjuk, akkor nem 
növelhető másképp az egyik rész -  amint Kornai megjegyzi: „Ha nem aka
runk kizárólag külföldi erőforrások bevonására építeni" -, csakis a másik 
rovására; ha pedig ez így van, akkor a kormányzat nem választhatja meg 
másképp, hogy melyiknek a javát keresse s melyiknek hátrányát fogadtassa 
el, mint ahogyan ezt Kornai János ajánlja: „a felhalmozás-fogyasztás arányt 
meg kell változtatni a felhalmozás javára és a fogyasztás rovására".

E példásan tiszta logika következtetésláncolatában van egy láncszem, 
amelyet Kornai annyira evidensnek vesz, hogy még egy utalással sem jelzi. 
Erre mindenesetre feljogosítja őt a tény, hogy hallgatólagos feltevésére néz
ve tényleg széles körű egyetértés van közte és szóba jöhető olvasói között, 
akár szakmájabéliek, akár kívülállók, mint jómagam is, aki nem a gazda
ságtan, hanem a gazdaságpszichológia szempontját kívánom a továbbiakban 
alkalmazni a kérdésre.

ERETNEKSÉGEK A FOGYASZTÁSRÓL

A kérdés pedig ez: Csökkenti-e a fogyasztás a gazdasági növekedést?
A bizonyosság azt mondatná az emberrel, hogy ez nem is kérdés.
* Megjelent: Élet és Irodalom, 1994/48. 5. o.
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Széles körű, mondom, az egyetértés erre nézve, de nem teljesen általá
nos. Bródy András például „Lassuló idő" című könyvében elutasítja ezt az 
előfeltevést, amely szerint „csak a nemzeti jövedelem befektetett, felhal
mozott része szolgálja a növekedést". Elutasítja, mert, mint írja, eszerint „a 
maximális növekedési rátát úgy lehetne biztosítani, ha az egész nemzeti jö
vedelmet befektetnénk, tehát ha a személyes és közületi fogyasztást a lehető 
minimálisra, tulajdonképpen zéróra szorítanánk le". E nézettel alkalmasint 
nem az a fő baja Bródynak, hogy „igen szabatosan egybeesik az erőltetett 
iparosítás lényegében sztálini ihletésű gazdaságpolitikájával, amely mindig 
is küzdött a »fogyasztási hangulat« eluralkodása ellen, s... mindnyájunkat 
óvott attól, hogy »levágjuk és megegyük az aranytojást tojó tyúkot«". Et
től az egybeeséstől a modell akár még érvényes is lehetne. Azonban Bródy 
érvekkel bizonyítja, hogy „nem tartható tovább, hogy a fogyasztás (a sze
mélyes és közösségi fogyasztás) nem járul hozzá egy adott ország növeke
déséhez. Család, egészségvédelem, oktatás -  ezek nemcsak fontos elemei a 
növekedésnek, de adott körülmények közt dominálóvá válnak." Amiből is 
arra következtet, hogy „a növekedéselméletben valamiképp helyet kell csi
nálni az emberi munkaerő termelésének és újratermelésének, nevelésének 
és képzésének".

Ez utóbbi követelés megfogalmazása különben alighanem szónoki 
Bródy Andrásnál, hiszen utóbb ő maga is idézi Nobel-díjas kollégáját, Theo- 
dore W. Schultzot, aki már meg is csinálta ezt a helyet, méghozzá nagyon 
fontos helyet az emberi munkaerő termelésének és újratermelésének a nö
vekedéselméletben.

Schultz azt írja „Beruházás az emberi tőkébe" című híres könyvében, 
hogy ha megnézzük, hogy például az Egyesült Államokban a nagy válságot 
követő három évtized alatt hogyan növekedett a nemzeti termék, akkor azt 
találjuk, hogy e növekedés nagyobb, mint amennyit az magyarázna, hogy 
növelik a termelés három tényezőjének -  a földnek, az anyagi tőkejavaknak 
és a munkaidőnek -  e célra fordított mennyiségét. Ezt a többletet pedig ép
pen megmagyarázza, hogy a föld, a teljesített munkaórák és az anyagi tőke 
mellett negyedik tényezőként emberi tőkéből is egyre többet fordítanak e 
célra. „Felfigyeltem az emberek szerzett képességeinek mint a meg nem ma
gyarázott termelékenységnövekedés fontos forrásának a szerepére" -  írja 
Schultz, majd mindjárt így folytatja: „Ezek a szerzett képességek nyilvánva
lóan nem ingyenesek. Szűkös erőforrásokat kell igénybe venni megszerzé
sük céljából." És ezzel összefüggésben rámutat: „Mindannak, amit fogyasztás
nak nevezünk, jó része az emberi tőkébe való beruházást jelent."'

Mekkora része? Erre nézve azok között is megoszlanak a vélemények, 
akik egyáltalán számításba vesznek ilyen hányadot, amely bár a fogyasztás

1 Schultz, T. W.: Beruházás az emberi tőkébe. Budapest, 1983, Közgazdasági és Jogi Könyv
kiadó, 44. o.
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hányada, növelésükről mégis elmondható, hogy éppúgy feltétele a gazda
sági növekedésnek, mint az anyagi felhalmozás.

Bródy például hajlik afelé, hogy a fogyasztásnak nem is egy része az, 
amely feltétele a gazdasági növekedésnek, hanem éppenséggel az egésze. 
Mert „ami növekszik, itt már nem a nemzeti jövedelem, ez túlságosan szűk 
kategóriának bizonyult a társadalom tevékenységének mérésére... Ben
ne szerepel az összes gazdasági tevékenység szintje, nemcsak a termelő 
és szolgáltató tevékenységeké, hanem az emberi munkaerő újratermelése, 
képzése, betanítása során megfigyelhető tevékenységeké is. A mérőszám, 
amelyet valaha képesek leszünk statisztikailag megalkotni, sokkal nagyobb 
lesz, mint a nemzeti jövedelem, nagyobb, mint a bruttó nemzeti termelés, 
nagyobb, mint a halmozott társadalmi termelés értéke. Ezekről a mérőszá
mokról a statisztika már ma is készít nyilvántartást, de ez még távolról sem 
elégséges, mert a mérőszámnak tartalmaznia kell az emberi munkaerő, sőt 
az emberi élet újratermeléséhez szükséges összes tevékenységet is".

Ezzel kapcsolatos azután Bródynak az a kijelentése, mely szerint „tulaj
donképpen még az alvás ideje is... nagyon is »termelőnek« tekinthető, mert 
nélküle nem lehetne munkaerőnket napról napra megújítani. Hogy egy or
szág népe kialussza-e magát, s így jó erőben és jó kedvvel lát munkához, 
vagy csak 7 óra jut alvásra, s ettől kelletlenül ébredve feszülten és idegesen 
megy munkahelyére, ezt a gazdaságstatisztika sehol sem tartja nyilván, hol
ott... némiképp még tréfásan azt mondhatnám, hogy a jó álom és pihentség 
a nemzeti jövedelem 25%-os növelésének felelhet meg". Amit mindjárt ez
után pontosít s ekképp folytat Bródy András: „Tán fogalmazzuk meg ezt 
úgy, hogy ha a kereskedelem, a közlekedés és a hivatalok jobb szervezése ré
vén a lakosság napi 1 óra fölösleges időmennyiséget megtakaríthatna, akkor 
ugyanaz a nemzeti jövedelem 25%-kal magasabb életminőséget jelentene."

Mármost ha az első megfogalmazás mellett maradhatnánk, vagyis ha azt 
lehetne bizonyítani valaminek a fejleményéről, hogy „a nemzeti jövedelem 
növelésének felelhet meg", akkor ez magától értetődően hívná fel magára a 
közgazdák figyelmét. Ha viszont ehelyett annyi mondható róla, hogy általa 
„ugyanaz a nemzeti jövedelem magasabb életminőséget jelentene", akkor 
kérdés, hogy ez kell-e, hogy érdekelje a közgazdákat.

A M ODERNIZÁCIÓ ÉS A MÁSODIK

Az a helyzet, hogy közgazdasági gondolkodásunkat nagymértékben meg
határozta a 19. századi modernizáció. Ez a gazdasági növekedésnek olyan 
mechanizmusát teremtette meg, amelynek nagy erőssége éppen az volt, 
hogy működése egyre függetlenebbé vált az őt működtető embernek nem
csak életminőségétől, de bármiféle minőségétől.
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Például képességeitől és szükségleteitől. Vélhetnénk, hogy minél több ké
pessége van az embernek, annál többet tud termelni, s minél kevesebb szük
séglete, annál kevesebbet kénytelen fogyasztani, s így e két minőség arányai 
meghatározzák a gazdasági növekedés lehetőségeit. Ám ebben az időben 
a termelés lehetőségeit nem annyira az határozta meg, hogy az embernek 
milyen képessége volt, mint inkább az, hogy milyen gépe. S hasonlóképpen 
a fogyasztást ekkoriban nem annyira az korlátozta, hogy kinek mire nem 
volt leküzdhetetlen szüksége, mint inkább az, hogy mire nem volt pénze.

Ez a függetlenség az emberi feltételektől azonban nem valamilyen örök tulajdon
sága a gazdasági növekedésnek, hanem a 19. században ugyanaz a mechaniz
mus gondoskodott róla, amely azt is biztosította, hogy a növekedés anya
gi feltételét viszont bővítetten termeljék újjá: a gépi nagyipart is, meg azt 
a tőkeviszonyt is, amely automatikusan vonja el a pénzt onnan, ahol ezt 
egyébként arra fordítanák, hogy többet fogyasszanak a nélkülözhetetlennél.

A századforduló idejére azonban azok a mechanizmusok, amelyek a 
társadalmi-gazdasági rendszer működésének ezt a függetlenséget biztosí
tották az emberi feltételektől, maguk immár működésképtelenek. Kiderül 
például, hogy a gép működtetéséhez, amely függetlenítené a gazdasági nö
vekedést biztosító termelést az emberi képességektől, merőben új képessé
gek kellenek.

Ha pedig ekkortól fogva a gazdasági növekedéshez nemcsak, például, 
gépek kellenek, hanem, például, emberi képességek is a gépek működte
téséhez, akkor a modernizációnak egy második szakaszában most már ez 
utóbbiakat ugyanúgy meg kell termelnie a rendszernek, ahogyan az előb
bieket megtermeli.

Innentől fogva az a tőke és az a munkaidő, amelyet például új képessé
gek kifejlesztésére fordítanak, éppen annyira a gazdasági növekedést szol
gálja, mint az, amelyet új gépek kifejlesztésére. A második modernizációban 
az az összefüggés érvényes, amelyre nézve fentebb Schultz megállapítására 
hivatkoztam: a nemzeti termék növekedése nagyobb, mint amekkora abból 
lenne számítható, mennyivel több pénzt fordítanak közvetlenül erre a célra, 
mert ezenfelül még emberi tőkébe is pénzt ruháznak be, s az így beruházott 
pénz az általa kifejlesztett emberi képesség alkalmazásának kerülő útján 
esetleg többel járul hozzá a gazdasági növekedéshez, mint az a pénz, ame
lyet közvetlenül fordítanak erre a célra.

Schultz konkrét számadatokat is közöl a gazdasági növekedésnek er
ről a tényezőjéről, az egyesült államokbeli viszonyokat illetően. Eszerint a 
nagy gazdasági válságot követő harminc évben az oktatásra fordított tőkének 
a gazdasági növekedéshez való hozzájárulása már meghaladta azét a tőkéét, amelyet 
anyagi tőkejavak létesítésébe ruháztak be. Ezzel függ össze az, hogy 1929 után 
az anyagi vagyon éves növekedési üteme 2% volt, a munkaerőbe invesztált 
szellemi tőkéé pedig ugyanakkor több mint 4%, s így aztán 1956-ban a mun
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kaerő képzettségállománya a teljes tőkeállománynak már 42%-a volt. Ez a 
növekedés olyasmiben nyilvánult meg, hogy például az 1956-ot megelőző 
nem egészen húsz év alatt 38-ról 52%-ra nőtt az olyan munkások aránya, 
akik legalább egy középiskolai osztályt elvégeztek, és 13%-ról 19-re azoké, 
akik legalábbis egy felsőoktatásban eltöltött évükről vizsgát tettek.

Mindezen tényekből és tendenciákból együttesen vonja le Schultz azt 
a fentebb már idézett következtetést, hogy az emberre fordított pénznek, 
„mindannak, amit fogyasztásnak nevezünk, jó része az emberi tőkébe való 
beruházást jelent".

BERUHÁZÁS A BERUHÁZÁS ROVÁSÁRA?

Kornai János ötrészes cikkéből indultunk ki; ennek első részéből idéztük: „a 
felhalmozás-fogyasztás arányt meg kell változtatni a felhalmozás javára és 
a fogyasztás rovására". Persze, erre nézve nincs vita közte és az új kormány
zat meghirdetett gazdaságpolitikája között.

Cikkének negyedik részében azonban Kornai kifejezetten meg is fogal
maz egy megszorítást, amelyet -  a kormányzati koncepcióval vitatkozva 
-  egész cikkében alkalmazott: „Egyetértek azzal, hogy lényeges eltolódást 
kell elérni a felhalmozás és a fogyasztás arányában az előbbi javára... De 
ehhez a helyesléshez nagy hangsúllyal hozzáfűzöm: Elkerülhetetlen a re
álfogyasztás visszafogása, de csak olyan mértékben menjen végbe, amilyen 
mértékben ezt ellentételezi a beruházás és az export növekménye."

A reálfogyasztás visszafogása, aminek -  a fentiek értelmében -  „jó része 
az emberi tőkébe való beruházás" visszafogását jelenti? S hogy ez viszont 
olyan mértékben történjen, amilyenben ellentételezi például a beruházás 
növekménye? Értelemszerűen: a nem emberi tőkébe való beruházásé.

De hiszen ez épp az ellentéte annak a tendenciának, amellyel kapcsola
tosan Bródy érveiből idéztem, s amelyet Schultz a nagy válságot követő 
évtizedekben az Egyesült Államokban tényszerűen is megállapított. Ellen
téte egy olyan tendenciának, amely Délkelet-Ázsiától Finnországig minden 
olyan térségben érvényre jutott, amelyik erőteljesebb gazdasági növekedés
nek indult. Ellentéte a második modernizáció 20. századi tendenciájának.

Lehetséges lenne, hogy Magyarországon, éppen ellenkezőleg, úgy ju
tunk túl a válságon, s a növekedés, éppen ellenkezőleg, attól indul meg, 
hogy a 19. századi modernizáció logikájának megfelelően az anyagi beru
házás az emberi tőke rovására megy végbe?
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Egyenlőtlenségek egyenlőtlensége*

Huszonkét évvel ezelőtt előadást tartottam a Magyar Tudományos Akadé
mián az egyenlőség és az egyenlőtlenség hármasszabályáról}

Akkor még nem tudtam, miért kezdi egyre tömegesebben érdekelni a 
közgazdasági elmélet és gyakorlat művelőit az egyenlőség és az egyenlőt
lenség kérdése és a kérdésre kínált különböző válaszok, de azt tudtam, hogy 
engem miért érdekel. Én akkor már hosszabb ideje gazdaságpszichológiával 
foglalkoztam, ezen belül pedig a második modernizáció univerzumával. En
nek során pedig találkoztam egy gazdaságpszichológiai alapdilemmával, 
mely szerint a modernizáció nem lehetséges nagyfokú gazdasági egyenlőtlenség 
nélkül, mert csak ez teszi benne érdekeltté azokat, akik az ilyen viszonynak 
haszonélvezői -  ám nem lehetséges nagyfokú gazdasági egyenlőtlenség mellett, 
mert ez fellázítja maga ellen azokat, akik e viszonynak kárvallottjai. Amiből 
pedig logikai szükségszerűséggel következne, hogy a modernizáció egysze
rűen nem lehetséges, hiszen az egyenlőtlenség vagy nem eléggé nagyfokú, s 
ezért nem mozgósít, vagy pedig eléggé nagyfokú, s ezért felháborít.

Elfogult lévén az iránt, hogy a modernizáció megvalósítható legyen, 
méghozzá nálunk, Magyarországon is, ahol már többször halasztást szen
vedett, körülnéztem, nem tud-e a gazdagságpszichológia esetleg valamit, 
ami felhasználható lehetne az egyenlőség és az egyenlőtlenség olyan keze
lésében, amely nem késlelteti tovább a modernizációnkat. Tudniillik az a 
mód, ahogyan ez a határtudomány kezeli a maga tárgyát, szokatlan: nem 
annyira az egyes tényezők tulajdonságaival törődik, mint amennyire viszo
nyukkal. Egy gazdaságpszichológiai vizsgálatban 1946 és 1970 között tíz 
alkalommal kérdezték meg mindig azonos szempont szerint kiválasztott

* Publikálatlan kézirat -  készült 2015 márciusában.
1 Az előadás szövege megjelent: Magyar Tudomány, XXXVIII. évf. 1993. 8. sz. 967-971. o. 

https://www.academia.edu/7524150/Ne_érvényesüljön_erkölcsi_szempont_a_gazdasagin_ 
kivul
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mintán belül az embereket, vajon megélhetésükkel általában „nagyon elé
gedettek" (very happy), „meglehetősen elégedettek" (fairly happy) vagy „nem 
nagyon elégedettek" (nőt very happy). A válaszok -  triviális módon -  igen 
erős korrelációt mutattak a jövedelemmel. Ami viszont nem volt triviális, az 
az, hogy a három válasz aránya feltűnően stabilnak mutatkozott a vizsgálat 
negyedszázada alatt (10% -  50% -  40%, respektíve), holott a reáljövedelem 
ezalatt 62%-kal növekedett.2 Úgy látszik azonban, hogy a megelégedettség 
nem elsősorban ennek abszolút nagyságával függ össze, hanem azzal, hogy 
az ember reáljövedelmének nagysága milyen viszonyt tart fenn közte és 
mások között.

Ennek megfelelően azután amikor például Scitovsky Tibor a gazdaság
pszichológia nézőpontjából foglalkozik az emberek anyagi életfeltételeinek 
jelenségkörével, akkor a reáljövedelem nagysága által jellemezhető tulaj
donság helyett az egyenlőség, illetve egyenlőtlenség viszonyának kategóri
ája mentén állapítja meg, hogy a modern társadalmi-gazdasági rendszerben 
az emberek kialakítanak valamilyen közpreferenciát az általuk optimális
nak ítélt elosztásáról például a vagyonoknak és a jövedelmeknek. S egy 
jellegzetesen gazdaságpszichológiai gondolatmenete szerint Scitovsky azt 
írja: ha a kormányzat a vagyonok és a jövedelmek elosztását megfelelte
ti e közpreferenciának, akkor itt az általa biztosított közszolgáltatásoknak 
egyikéről van szó, amely, írja, „ugyanazon közjavak sorába tartozik, mint a 
tömegközlekedés, a városi parkok, a honvédelem". E kevéssé szokványos 
gondolatmenet szerint a méltányos elosztásra, illetve például a tömegközle
kedésre vonatkozó közpreferenciának közös tulajdonsága, hogy a közpén
zeket a döntéshozók olyan szolgáltatásra fordítják, amelyben eltűnnek az 
egyéni ízlésbeli különbségek: „A te tömegközlekedésed az én tömegközle
kedésem is. A létező autóbusz-útvonalak és -menetrendek a te sajátos szük
ségleteidnek esetleg jobban kedveznek, mint az enyéimnek, de ugyanazon a 
közlekedési hálózaton osztozunk, és nincs mód rá, hogy ez egyszerre elégít
se ki egyikünk előszeretetét az autóbuszok iránt és másikunk utálatát e jár
művekkel szemben. Ugyanígy vagyunk az elosztással is. Egyesek pénzügyi 
helyzete kedvezőbb másokénál; de az elosztás egyenlőtlenségének a foka 
ugyanaz mindnyájunk számára, közös az elv, amely szerint a jövedelmek 
és a vagyonok elosztásra kerülnek. Ha az elosztási rendszer alkalmazkodni 
akar a közösség preferenciáihoz, akkor különböző preferenciák közötti kon
szenzushoz vagy kompromisszumhoz kell alkalmazkodnia."3

2 Easterline, R. A.: Does economic growth improve the humán lót? In Dávid, P. A. -  Reder, 
M. W.: Nations and households in economic growth: Essays in honor ofMoses Abramowitz. Palo Alto, 
Cal., 1974, Stanford University Press.

3 Scitovsky, T.: Humán desire and economic satisfaction: Essays on the frontiers of economics. 
Brighton, 1986, Wheatsheaf Books, 4.
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E gazdaságpszichológiai gondolatmenet logikájában az a szokatlan, 
hogy a méltányos elosztás, a társadalmi egyenlőség és egyenlőtlenség er
kölcsi szempontja itt nem kívülről van szembeállítva a gazdaság saját szem
pontjaival, hanem egyike ezeknek. Az az elméleti és empirikus vizsgálódás, 
amely a fogyasztók piaci viselkedéséből preferenciáikra következtet, majd 
azt próbálja megállapítani, mennyire jól illeszkedik a javak és a szolgálta
tások előállítása és elosztása ezekhez a preferenciákhoz, hogy hogyan lehet 
viszonylag legkisebb költséggel a viszonylag legnagyobb kielégüléshez jut
tatni a preferenciákat -  Scitovsky érvelése szerint ez szerves része a közgaz
daságtannak.

Ilyen érvelés logikai rendszerébe illeszkedett az a vizsgálatom, amely
nek eredményeit bemutatta fent említett előadásom a Magyar Tudományos 
Akadémián. A bemutatott összefüggések magva egy összetett, és mégis rop
pant egyszerű hármasszabály. Eszerint a mai társadalmakban megférhetne 
egymással fantasztikus méretű egyenlőtlenség és nagyfokú egyenlőség,

-  ha a vagyon elosztásának akár elképesztő méretű egyenlőtlenségéhez 
a jövedelem elosztásának sokkal kisebb fokú egyenlőtlensége társul;

-  ha ez utóbbinak még mindig nagy fokát a jólét sokkal egyenlőbb elosz
lása kíséri;

-  végül, ha ez utóbbinak még mindig nem igazán egyenlő arányai mel
lett az emberek méltóságban egyenlőek.

Méltóságon sem valamilyen tisztán morális minőséget kell érteni, hanem 
egy nagyon is súlyos gazdaságpszichológiai hatótényezőt, amely meghatá
rozza a fogyasztásnak azt a részét, melyet az ember nem szabadon választ, 
hogy örömöt szerezzen magának, mint a jóléti fogyasztás esetében, hanem 
amely szükséges ahhoz, hogy létét fenntartsa, méghozzá abban a minősé
gében, ami az ő emberi minősége. Más annak az embernek a méltósága, 
akinek csak az a szükséges tápláléka, öltözéke és hajléka van (s megint más, 
akinek még az sincs) biztosítva, mellyel a létezésnek egy pusztán állati mi
nőségét fenn tudja tartani, mint azé, aki például magyar módra táplálkozik, 
hivatalának megfelelően öltözködik, annyi helyiségből álló s olyan berendezé
sű lakásban lakik, amilyen társadalmi rangjának kijár.

Az egyenlőség/egyenlőtlenség hármasszabályára olyan belátások épít
hetők, amelyek elutasítják a szocialista szándékkal fellépett forradalomnak 
azt az egykori gyakorlatát, mely azt az igényt, hogy a társadalom tagjai mél
tóságban egyenlőek legyenek egymással, úgy akarta érvényre juttatni, hogy 
ennek érdekében vagyonilag tette az embereket egyenlővé a nincstelenség- 
ben. De ugyanígy elutasítják a rendszerváltásnak azt a restaurációs gyakor
latát is, amely úgy fog hozzá -  hányadszor már? -  a tőke eredeti felhalmozá-
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sához, hogy a vagyonbeli egyenlőtlenség természetes velejárójaként kezelte, 
hogy a vagyontalanoknak a méltóságuk se legyen nagyobb a jószáguknál.4

Az az agy, amely a szocializmus, és az, amely a kapitalizmus ideológiája 
szerint működik, ugyanarra a srófra jár, amikor az egyenlőséget, illetve az 
egyenlőtlenséget olyannak veszi, amit egyetlen tömbből faragnak. Mindket
tővel szemben a tudomány logikája úgy veszi, hogy a vagyon, a jövedelem, 
a jólét, illetve az emberi méltóság tekintetében fennálló viszonyokat el lehet 
választani egymástól.

S ezt a mindkettőjükkel szemben álló elméletet semmi sem igazolhatja 
jobban, mint a szocializmus, illetve a kapitalizmus címkéje mögött az eltűnő 
évszázad második felében ténylegesen folytatott gyakorlat, amely -  mind
kettő! -  ténylegesen el is végezte ezt az elválasztást. Miközben a „szocia
lizmus" néven emlegetett képlet az önmagát gyarapító vagyon tekinteté
ben majdnem végig majdnem következetesen kitartott az egyenlőség elve 
mellett, a jövedelmekre nézve újra meg újra fellépett az „egyenlősdi" ellen. 
S ha úgy van is, hogy a jövedelmek szóródása ennek ellenére hosszú ide
ig nem vált jelentős méretűvé, másfelől viszont kiépült az ingyenes vagy 
nagyon kedvezményes juttatásoknak egy olyan rendszere, amely lehetővé 
tette, hogy az általa kedvezményezett társadalmi kategóriáknak, melyeknek 
jövedelme esetleg alig emelkedett a társadalmi átlag fölé, a jóléte jelentősen 
meghaladja az átlagosat. Végül pedig azt az egyfajta viszonylagos egyenlőt
lenséget, amelyet ez a társadalom a jólét tekintetében is a szocializmus ideo
lógiájának konzerválásával valósított meg, messze meghaladta az, amellyel 
a nómenklatúra különböző emberekhez kategorikusan különböző méltósá
got rendelt.

A nómenklatúra a rendszerváltás kezdetén többnyire a leleplező zsur
nalisztikában szokott volt szóba kerülni, s ott az nem derült ki róla, hogy 
jegyzékeknek egy olyan rendszerét kellett rajta érteni, amelyek egyrészt 
társadalmi hatásköröket utalnak a párt központibb vagy periferikusabb ve
zetésének (a Központi Bizottságnak, a budapesti, illetve valamelyik megyei, 
netán egy kerületi, illetve járási pártbizottságnak, végső soron esetleg csak a 
munkahelyi pártszervezet vezetőségének) a rendelkezési körébe, másrészt 
pedig azokat az embereket, akik a kérdéses hatáskörök szempontjából szó
ba jöhetnek. Hogy központibb vagy periferikusabb listán szerepel-e az em
ber, ez azután teljes mértékben meghatározza méltóságát. S miközben az 
embert rangosabb vagy kevésbé rangos nómenklatúrán tartották számon, 
azt is számon tartották róla, vajon biztosítva van-e számára a létezésnek 
az a minősége, amely a kérdéses jegyzék rangjának megfelel: ha egy dol
gozóról a munkahelyén a pártszervezetnek tudomására jutott, hogy több 
gyermekével hajléktalan, akkor a párttitkár interveniálása előbb-utóbb hoz-

4 Emlékezetes, hogy Lázár János a rendszerváltásnak egy előrehaladottabb pillanatában 
ki is mondta: mindenki annyit ér, amennyije van.
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zásegítette valamilyen szükséglakáshoz -  s éppígy ha a Központi Bizottság 
illetékes apparátusának tudomására hozták, hogy az általa nyilvántartott 
nómenklaturista lakásának a nagysága, komfortfokozata vagy fekvése nem 
megfelelő, őt is hozzásegítették olyan lakáshoz, amely nélkül a maga méltó
ságában megalázva, társadalmi létében veszélyeztetve kellett volna éreznie 
magát.

így tehát a „szocializmus" néven emlegetett képlet, miközben mindvé
gig kitartott az egyenlőség radikális megvalósításának programja mellett, 
korábban példátlan fokát valósította meg az egyenlőtlenségnek.

Ugyanakkor az a másik képlet, amelyet „kapitalizmus" néven emleget
tünk, szintén kitartott a maga elve mellett, melynek értelmében az egyenlőt
lenséget semminek sem szabad (mert csak a gazdasági hatékonyság rovásá
ra lehet) korlátozni, s közben az emberek olyan fokú egyenlőségét alakította 
ki, amelyet korábbi korszakok csak utópiáikból ismertek -  s amelyet mára 
azután ismét elfelejtettek.

Miközben a kapitalizmus szintén a vagyon tekintetében tartott ki a leg
következetesebben a maga elve mellett, a legkülönfélébb intézkedések kor
látozták a vagyon egyenlőtlenségéből fakadó jövedelmi egyenlőtlenséget. 
A legismertebb ezek sorában az erősen progresszív adózás volt, amelyen 
belül az adóalapot a legtöbb helyen az egyes családokon belül egy főre jutó 
jövedelem tekintetbevételével számolták. Ez azután lehetőséget teremtett 
arra is, hogy az így számított jövedelem alsó sávjaiban „negatív adóként" 
nyújtsanak szociális támogatást, s így a magas jövedelmek csökkentése és az 
alacsonyak kiegészítése az egyenlőtlenség csökkentésének egységes rend
szerébe illeszkedhetett. Ebben a rendszerben azok a jövedelmek, amelyek
hez az embert az általa -  akár alkalmazottként, akár szabad vállalkozóként 
-  végzett munkája juttatja, összemérhetőek azokkal, amelyek forrása a tulaj
don. Rádásul bizonyos adórendszerekben a munkából származó jövedelem 
alacsonyabb kulcs szerint adózott, mint az, amelynek forrása a tulajdon. En
nek a megkülönböztetésnek nem volt sok köze a szocialista ideológiához, 
hiszen nemcsak például a svéd, de olyan adózási rendszerek is megtették, 
mint a szocialista kormányzási filozófiától teljesen mentes amerikai.

Persze a jövedelmi különbségek ettől még nem szűntek meg, sőt akár 
többszázszor nagyobb és többszázszor kisebb jövedelmek létezhettek egy
más mellett zavartalanul. Ehhez azonban a jóléti állam különféle intézke
déseket hozott, hogy korlátozza a jólét egyenlőtlenségét, amely ezekből 
a különbségekből adódhat. Ennek érdekében a fogyasztási adót differen
ciáltan vetették ki: sokkal magasabb kulcs szerint a luxuscikkekre és szol
gáltatásokra, mint amelyet akár a tömegfogyasztás tárgyaira, akár pedig 
beruházási vagy más közhasznú javakra alkalmaztak. Itt is sor kerülhetett 
„negatív adó" alkalmazására: bizonyos árucikkeknek, amelyek fogyasztá
sát, vagy szolgáltatásoknak, amelyek igénybevételét az állam vagy a helyi
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önkormányzat fontosnak tartotta, az árát sokszor szubvencionálták. A jólét 
egyfajta egyenlősítésének sajátos eszköztárát biztosította az ipar és a keres
kedelem, amikor minden áruféleségnek, amelyet a piacra bevezettek, beve
zették a tömegfogyasztásra szánt s már csak a tömegtermelés miatt is jóval 
olcsóbb változatát. Ennek következtében a fogyasztók között nem az a ka
tegorikus különbség állott fenn, amelynek mentén lennének, akiknek van, 
és lennének, akiknek nincs lakásuk, autójuk, mosógépük vagy személyi 
számítógépük, hanem az a sokkal kevésbé szembeötlő különbség, amelyet 
a lakás-, autó-, mosógép- vagy személyiszámítógép-tulajdonosok kategóri
áján belül az teremtett, hogy egyeseknek a birtokolt tárgy jobb, másoknak 
kevésbé jó minőségben állott rendelkezésére.

A jólét valamelyes függetlenítését a jövedelemtől biztosítja különböző 
szervezeteknek is a gazdálkodása. Minden szervezet kialakítja a kedvezmé
nyek rendszerét, amely szerint előnyben részesítik az alkalmazottak egy ré
szét az egész állománnyal szemben, az állomány egészét azokkal szemben, 
akik nem tartoznak a szervezethez, a törzsügyfeleket az ügyfelek összessé
gével szemben, sőt, ez utóbbit a teljes populációval szemben, ahonnan vá
logatódnak stb. Bár az előnyök között olyan is van, amelynek hasznossága 
pénzben számolható (a szervezet kedvezményezettjei, de szerényebb mér
tékben minden alkalmazottja rendszeres jövedelmén felül ingyenesen vagy 
kedvezményes bérért használhatja a szervezet ingatlan és ingó vagyonának 
tárgyait, hozzájuthat olyan szolgáltatásokhoz, amelyeket részben vagy egé
szen a szervezet fizet helyettük, a törzsügyfelek árengedménnyel jutnak a 
szervezet által nyújtott szolgáltatásokhoz).

Mindezen intézkedések együttesen sem szüntetik meg a jólét tekinteté
ben való egyenlőtlenséget a társadalomban -  a teljes egyenlőség beállítását 
természetesen nem is célozzák. Aminek tekintetében viszont ez a cél kifeje
zetten megjelenhet ezekben a társadalmakban, az az emberi méltóság. Ami
kor Samuelson a fentebb idézett megállapítását tette arról, hogy „a mini
mális életszínvonal biztosítása ma már világszerte elfogadott, modern cél", 
akkor tulajdonképpen az emberhez méltó létezés egyenlő feltételeinek volt 
szó a biztosításáról. E feltételek a táplálkozásnak, öltözködésnek, lakásnak 
azt a szükséges minimumát foglalják magukban, amely nélkül egy társada
lom többségének egyetértése szerint emberi létezésről nem lehet szó.

A társadalom gyarapodásával az emberi létezés egyenlően biztosítandó 
alapfeltételei közé egyre újabb tényezők kerültek be: az iskolázás, az egész
ségfenntartás, a közlekedés, az igazságszolgáltatás megannyi tényezője. 
Elég itt egyetlen, az USA-ban már-már feltűnést sem keltő esetet említeni: 
egy michigani bíróság 200 dollárt ítélt meg egy vádlottnak ruhavásárlásra, 
elfogadva a védő érvelését, mely szerint az önhibáján kívül rosszul öltözött 
vádlott rossz benyomást tesz az esküdtekre, s így hátrányos helyzetbe ke
rülne, amikor majd a döntésüket hozzák.
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Ez az epizód éppúgy, mint hozzá hasonló továbbiak, tiszteletet érdemel. De 
a maga esetlegességével nem szolgáltat intézményesített eszközt a hármas
szabály által erőteljesen ajánlott elválasztások harmadikának, ahogy pél
dául az erősen progresszív adózás megbízható eszköze az első elválasztás
nak, a luxusfogyasztás és a tömegfogyasztás párhuzamba állítása, valamint 
különböző szervezetek kedvezménynyújtási gyakorlata pedig a második
nak. Az utóbbi évtizedekben újra meg újra feltűnik egy olyan idea, melynek 
intézményes megvalósítása éppily hatékony eszközt adna a társadalom ke
zébe a harmadik elválasztást illetően: a Feltétel Nélküli Alapjövedelem (FNA) 
eszméje.

Az idea története 1516-ig megy vissza, amikor megjelent Morus Tamás 
Utópiája. Egyebek között Charles Fourier, John Stuart Mill, Bertrand Russell 
hozták el az eszmét a 20. századba, amelynek folyamán, búvópatakként hol 
ebben, hol abban az államában bukkant fel a földgolyónak, hosszú ideig 
anélkül, hogy a különböző földrészeken szerveződött mozgalmak tudtak 
volna egymásról. Míg aztán e századnak -  a múlt századnak -  a nyolcvanas 
éveire megalakult, működni kezdett, majd nevet váltott egy új szerveződés. 
BIEN -  ezzel a betűszóval nevezte meg magát: Basic Income European Net
Work volt a betűszó megfejtése a megalakuláskor, majd Basic Income Earth 
Network lett nyolc évvel később.

Egy elképesztően szívósnak látszó eszme története ez5 -  s egy elké
pesztően életképtelennek látszó eszméé is egyben, ha meggondoljuk, hogy 
félezer év alatt egyetlenegyszer valósult meg: 1974 és 1979 között, amikor 
a Manitoba tartománybeli Dauphin városában Kanada kísérleti alapjöve
delmi programot vezetett be.6

Mi lehet vajon az oka e furcsa ellentmondásnak?
Az ellentmondás első premisszáját aligha szükséges megokolni: esz

méknek évszázadokon keresztül való perszeverálása jól ismert ténye a kul
túrtörténetnek. Figyelemre méltó viszont, hogy amikor 2013-ban az EU-ban 
kezdeményezni lehetett volna, hogy az Európai Bizottság gondosan előké
szített javaslatot terjesszen az Európai Parlament elé az FNA bevezetéséről 
mind a 28 tagállamban, akkor az erre vonatkozó petíciót az Unió 500 millió 
polgárából a szükségelt 1 millió (2 ezrelék) helyett egy év alatt 285 000 em
ber (0,57 ezrelék) írta alá. Vajon miért ilyen kevesen kívánták biztosítani 
Európa számára az esélyt, hogy megszabadíthassa magát a szegénységnek 
egy emberhez méltatlan mélységétől?

5 Részletesebben lásd: http://www.basicincome.org/
6 Forget, Evelyn L.: The Town With No Poverty -  Using Health Administration Data to 

Revisit Outcomes of a Canadian Guaranteed Annual Income Field Experiment. Universitv of 
Manitoba, 2011 February. pp. 0-37. http://public.econ.duke.edu/~erw/197/forget-cea%20(2).pdf

*
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Vélném, hogy ennek egyik -  nyomós -  oka az volt, hogy a tét nem így 
lett megfogalmazva, nem a gazdaságpszichológia hármasszabályának ke
retén belül. Ha ehelyett a petíció alá- vagy alá nem írói azt hihették, hogy a 
jólét egyenlőtlenségének megszüntetése a tét, vagy, pláne, egy jövedelem
egyenlőség megteremtése, netán a vagyonegyenlőségé, ez a cél nemcsak 
olyan volt, amelynek megvalósítása nem lehetséges, de ami sokak -  nagyon 
sokak! -  számára nem is kívánatos. A tét megfogalmazási módja azt su
gallta ekkor s az FNA szóba kerülésekor általában, mintha az lenne a kér
dés, X adakozzék-e Y-nak, a módos segélyezze-e a nyomorgót, holott nem 
egyiknek vagy külön a másiknak az életminőségéről van szó, hanem a vi
szonyukról: milyen fokával elégedett és milyennel „nem nagyon elégedett"7 
egy társadalom az egymástól elválasztott vagyoni, jövedelmi, jólétre, illetve 
méltóságra nézve fennálló egyenlőségnek és egyenlőtlenségnek.

Hogy az egyenlőség és egyenlőtlenség problémája mennyire izgató kér
dése korunk társadalmának, ezt érzékletesen mutatja egy olyan könyvnek is 
közelmúltbeli története, amely iránt majdnem érdektelen cím próbál erede
tileg érdeklődést kelteni: A tőke a XXL században. A fiatal, eladdig ismeret
len közgazdásznak, Thomas Pikettynek a könyve aligha e címétől, vélhető
en csak a témájától lett olyan látványosan vezetője a francia könyvpiacnak, 
hogy alig egy évre rá már az amerikai bestsellerlistát vezethette, s további 
egy év múlva, mostanra majdnem ötmillió találattal szerepel a Google ke
resőlistáján. A témája pedig a könyvnek: az egyenlőtlenség. Hogy érvényes 
lehet-e még a 21. században, amit erről Marx -  „A tőke" -  állított másfél 
száz évvel korábban: hogy a kapitalista termelési módnak saját belső tör
vényszerűsége, hogy benne a gazdagok gazdagodnak, a szegények pedig 
tovább szegényednek. Hogy ez a trend többé nem érvényes, erről nemcsak 
Marx ellenfeleit, de valamikori követőit is meggyőzte a második világhábo
rút követően a jóléti államok megjelenése. Az azonban, hogy a jóléti államok 
hamarosan -  alig harmincévnyi prosperálás után -  mostanra eltűntek, arra 
késztette Pikettyt, hogy megvizsgálja, nem nyerte-e vissza érvényét a régi 
tendencia, a gazdagok gazdagodásáé és a szegények szegényedéséé. A 18. 
századtól napjainkig vizsgálta ebből a szempontból a tőkés társadalmi-gaz
dasági rendszereket, s a vizsgálat eredményei egyértelműen meggyőzték őt 
s azóta olvasóinak gyorsan növekvő tömegéből ezeknek gyorsan növekvő 
hányadát, hogy a kérdésre egyedül adható válasz: DE!

Szórakoztató észrevenni, hogy amikor megjelentek a jóléti államok, ez 
nagy örömére szolgált a liberalizmus táborának:8 a kapitalista rendszert,

7 Vö. a cikk elején szóba hozott felmérés résztvevőinek logikájával (Easterline R. A.,: Does 
economic... 1974).

8 Nem a politikai liberalizmusénak, ahova a demokrácia intézményrendszerének mili- 
tánsai tartoznak, hanem a gazdasági liberalizmusénak, ahova a piac intézményrendszerének 
militánsai -  e két tábornak nem okvetlenül természete, hogy eggyé váljon.
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lám, nem fenyegeti a Marx által kimutatott és bemutatott veszély, hogy sa
ját sírásóját teremtené meg egy olyan proletariátus képében, amely egyre 
nagyobb gazdagságot hoz létre, s közben egyre nagyobb szegénységben él. 
S hogy amikor eltűntek a jóléti államok, ez is nagy örömére szolgált a libe
ralizmus táborának: a kapitalista rendszert immáron nem zavarja semmi, 
hogy kibontakoztathassa erényét, ha egyszer nincs többé, aminek beavat
kozása olyan folyamatokba, melyeket a piac, ha hagyják, láthatatlan kézzel 
szabályoz, mégpedig jól, mert anélkül, hogy elvonna forrásokat a beruhá
zástól egy terméketlen fogyasztás javára.

De akár az egyik fejlemény az, amely örvendezteti a kapitalizmus fenn
maradásán örvendőt, akár éppen a vele ellentétes másik, nem ez a pszicho
lógiai jelenségvilág az, amely fel kell, hogy keltse maga iránt a gazdaság
pszichológus érdeklődését, hanem a jelenségeknek egy másik tartománya: 
az, hogy egyenlőtlenség száguldó növekedése valamitől olyan fontos lett, 
hogy a trendvonal megállapítása egy ismeretlen szerző érdektelen című 
könyvét két nyelvközösség bestsellerlistájának is az élére repítette. Vajon 
miért? Amikor pedig nem is arról van szó a könyvben, hogy Marx e tekin
tetben való érvényessége másik állítását is érvényben tartaná: azt, hogy az 
egyenlőtlenség növekedése a kapitalizmus forradalmi likvidálásához vezet.

Zavarodott érdeklődést az kelt, hogy a kapitalizmusra, úgy látszik, ilyen 
vészforgatókönyvek nélkül is rossz idők következtek: a válság kezdete óta 
időnként olyan nagy tekintélyű liberális gazdaságteoretikusoknak és gazda
ságpolitikusoknak, mint Lawrence Summers,9 áll a narratívájában olyasmi, 
mint egy évvel ezelőtt a National Association fór Business Economics irány
elv-konferenciáján tartott nyitó előadásában: „Lehet, hogy a kapitalizmust 
már nem tudjuk megreformálni? Lehet, hogy beleestünk egy évszázados 
stagnálás csapdájába? Mindent kipróbáltunk a növekedés újraindítására, de 
a rendszer nem indul be."10 11

S ezt témánkhoz, az egyenlőtlenség növekedésére vonatkozóhoz azok 
az eredmények kapcsolják, amelyet az OECD egyik kutatója kapott e szer
vezet által megrendelt vizsgálatában.11 Eredményei kimutatták, hogy a 
gazdasági növekedés tartós elmaradásának -  legalábbis egyik -  fő oka a 
társadalomban növekvő egyenlőtlenség. Márpedig ha ez így van, akkor az 
a költekezés, amelynek vállalt célja az egyenlőtlenség radikális csökkentése,

9 Két Nobel-díjas közgazdásznak -  Samuelson és Arrow -  unokaöccseként lépvén a pá
lyára a Harvard Egyetem emeritus professzora és rektora, Clinton elnök egykori pénzügymi
nisztere, Obama elnök Nemzeti Gazdasági Tanácsának igazgatója, a Világbank fejlődésgaz
dasági alelnöke és főközgazdája.

10 „U.S. Economic Prospects: Secular Stagnation, Hysteresis, and the Zero Lower Bound". 
Business Economics Vol. 49, No. 2. Pp. 65-73.

11 Cingano, F. (2014), „Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth", 
OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 163, OECD Publishing. http:// 
dx.doi.org/10.1787/5jxrjncwxv6j-en
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nem írható le úgy, mint szociális kiadás, mint szegénygondozás, segélye
zés, mint források kényszerű elvonása hasznot hajtó gazdasági feladatoktól. 
E gondolatmenet nyomán be kell látni, hogy a költekezés célkeresztjében 
itt nem a társadalomnak az a része áll, amely rászorul a támogatásra, hanem 
a társadalom egésze: a benne fennálló egyenlőtlenség radikális csökkentése 
maga a hasznot hajtó gazdasági feladatok egyike. S a haszon, amelyet hajt: 
a társadalmi-gazdasági rendszer fennmaradása és szolid gazdasági növekedést biz
tosító működése.

Jánossy Ferenc erre az összefüggésre is alkalmazandó logikával írja A gaz
daságifejlődés trendvonala és a helyreállítási periódusok című könyvében,12 hogy 
az általa vizsgált, a második világháborút követő helyreállítási periódusban 
is folytatódó gazdasági fejlődésben „a stabil tényező maga az emberiség; 
nem az egyes ember, aki százezrével esik áldozatul a háborúnak, hanem az 
emberi társadalom, a maga teljességében, minden tapasztalatával, tudásá
val, ismeretével együtt. A népek -  a valóban súlyos, szinte felmérhetetlen 
áldozatok ellenére -  mind a mai napig nemcsak túlélték az összes elmúlt 
háborúkat (még az olyan pusztító világégést is, mint a második világhábo
rú), hanem csaknem hiánytalanul megőrizték a múltból átmentett, legfon
tosabb örökségüket, felhalmozott tudásukat és ismereteiket; sőt ezeket -  bi
zonyos területeken -  még gazdagították is. [...] A munkaerő, a termelőerők 
lényegbeli hordozója, a háború folyamán ugyan számszerűen csökken, de 
struktúrája, fejlettsége nemcsak fennmarad, hanem szakadatlanul tovább is 
fejlődik. [...] Ebből a tényből pedig objektíven következik, hogy a trend vo
nal a háború folyamán és azt követően töretlenül tovább emelkedik. Ez a 
következtetésünk viszont már implicite tartalmazza azt a feltételezést, hogy 
a trendvonal meredeksége végső soron a munkaerő fejlődésétől függ."

Fejlődő munkaerőről (nem pedig egyszerűen adottságról) szólva, amely
nek tulajdoníthatja a trendvonal meredekségét, Jánossy itt nemcsak azt csi
nálja, hogy Theodore Schultzcal gyakorlatilag egy időben felfedezi és leírja 
(ha nevén nem is nevezi) az emberi tőkét. Hanem azzal a könyvén végig
vonuló formulával, mely szerint nem az egyes ember, hanem az emberi tár
sadalom, a maga teljességében, minden tapasztalatával, tudásával, ismere
tével együtt az, amiről szó van, tulajdonképpen meg is haladja Schultzot, 
aki mindvégig az egyes embernek beszél a tudásáról, megalapozva ezzel 
a tudásalapú társadalom -  nagy fontosságú -  képletét. Jánossy Ferenc itt 
megelőlegezi azt a módot, ahogyan ugyanezeket az összefüggéseket a gaz
daságpszichológia kezeli, amikor az emberi tőkét két ikertényező, a tudás és 
a szociális identitás összefonódásának tekinti.13

12 Jánossy Ferenc: A gazdasági fejlődés trendvonala és a helyreállítási periódusok. Budapest, 
1966, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 112-113. o.

13 Vö. jelen kötetnek különösen „Egy félkapitalizmus -  és a másik fele" című részével, s 
ezen belül is elsősorban a „Milyen kapitalizmust akarunk?" című tanulmányfüzérrel.

74



Mindenesetre ezekből az összefüggésekből nyomós érvek következnek 
amellett, amit Piketty az egyenlőtlenségek kezelésére ajánl: egy erőteljesen 
progresszív jövedelemadó mellett radikálisan széthúzott sávokkal és egy 
nem kevésbé radikálisan könyörtelen örökösödési adó mellett.14 A magam 
számára azonban (s reménybeli olvasóim remélhetően nagy számát meg- 
érintően is) az érvek a gazdaságpszichológiai hármasszabály további lép
csőire is vonatkoznak. így remélem, a Feltétel Nélküli Alapjövedelemről 
is kiderül, hogy nem csak az emberi méltóságukat vesztett nyomorgóknak 
van szükségük rá. Hanem mindenkinek, aki az emberi tőkével -  tudással és 
szociális identitással -  való gazdálkodás társadalmi-gazdasági rendszeré
ben szerepet játszik. Akármilyen szerepet is.

A Magyar Tudományos Akadémián tartott előadásban bemutattam né
hány gazdaságpszichológiai érvet amellett, hogy az egyenlőség/egyenlőt- 
lenség viszonyait mint szociálisidentitás-viszonyokat érdemes tekintetbe 
venni, továbbá egy eljárást, amellyel e tekintetbevétel viszonylag alacsony 
költségek mellett valósítható meg. Azonban az, hogy ennek elmulasztása 
ilyen magas árat fizettethet a kapitalista gazdasággal, ez akkor -  több mint 
húsz évvel ezelőtt -  még nem volt előre látható, mint ahogyan ezt olyan nar- 
ratívákkal szembesülve, mint amilyen Lawrence Summersé, most láthatjuk.

*

A következőket, befejezésül, csak mellékesen jegyzem meg, minthogy az 
összefüggés pertraktálása további alapos kutatásokat igényel, méghozzá 
nagyobb részben közgazdaság-tudományi kutatásokat, amelyek túl vannak 
a magam -  gazdaságpszichológiai -  kompetenciáján.

A mondott súlyos árnak -  az „évszázados stagnálásnak" -  alternatívá
ját tragikusan határozza meg korszakunknak egy további ténykörülménye. 
A társadalomnak a jóléti állam felszámolódásával bekövetkező kettéhasa- 
dása nem reprodukálja azt a 19. századit, amelyben a középosztály elitre és 
olyan tömegre bomlott, amely egyre növekvő mértékben van bekényszerülve a 
termelésbe és kirekesztődve a fogyasztásból (Marx prognózisa szerint ez az el
lentét kellett volna, hogy rákényszerítse a kifejlődő munkásosztályt, hogy 
nekiveselkedjék a kapitalizmus megdöntésének). A társadalom új, a 21. szá-

14 Piketty, a Paris School of Economics fiatal tanára nem áll egyedül ezzel az ajánlatával. 
A London School of Economics fiatal tanára, Gábriel Zucman hasonló logikára épülő tervet 
terjesztett elő az adóparadicsomokba rejtett elképzelhetetlen nagyságú vagyonok megadóz
tatására (az Adam Smith-t idézően The Hidden Wealth ofNations címet viselő könyv a Univer- 
sity of Chicago Pressnél közvetlenül megjelenés előtt áll, de további 13 kiadónak -  a francia 
Seuil-től a taivani Souler Creative-ig -  van szerződésben rögzített terve az egészen közeli 
kiadásra, továbbá a szerző az egész szöveget feltöltötte az internetre, egy nyugati „glasz- 
noszty" jegyében: hogy adott esetben mindenki részt vehessen annak meghatározásában, 
mennyire mérsékelje a társadalom a jövedelmek egyenlőtlenségét az offshoring közvetett 
megadóztatásával).
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zadra megérlelődött kettéhasadása a -  kiképezetlen -  tömeget a termelésből épp
úgy kirekeszti, mint a fogyasztásból. A tömeg történelmi precedens nélkül való 
egyetemes kirekesztését a gazdálkodásból az teszi lehetségessé is és szüksé
gessé is, hogy ez átalakult tanulatlan tömegek alkalmazásának teret nyújtó 
anyaggazdálkodásból információgazdálkodássá, amely speciálisan meg
termelt, magasan kvalifikált emberi erőforrásnak igényli az alkalmazását. 
A tömeget, amely „tudásánál" fogva a gazdálkodásból ekképpen egyeteme
sen kiszorulna, csak a másik ikertényező, a szociális identitása tarthatja meg 
a gazdálkodás univerzumában. Ha ennek -  esetünkben a növekvő egyen
lőtlenségnek -  a gazdaságon belüli kezelésére a társadalom nem szánja rá 
a hármasszabály alkalmazásával pedig visszafogható méretű forrást, akkor 
a problémának gazdaságon kívüli kezelése kerül ismételten napirendre a 
20. századi totális államok förtelmes eszköztárának (gettósítás, deportálás, 
Gulag, Endlösung) felújításával.

Azokkal a nagy súlyú változásokkal egy időben, amelyek az egyenlőt
lenségnek ezen a pólusán bekövetkeztek, az ellentétes pólus sem maradt 
változatlan.15

Az ilyen és hasonló vizsgálatok elvégzése, mondom, nem a gazdaság
pszichológus kompetenciájába tartozik. De miközben ez utóbbin belül ma
radva bemutatja, ami onnan tekintve az egyenlőtlenségek struktúrájáról 
bemutatható, eltűnődik: ha e struktúrában a szegénység pólusán is és a gaz
dagság pólusán is ilyen radikális változások következtek be, vajon kezelhe- 
tő-e még ez a struktúra, ha -  akár „ortodox", akár „unortodox" logikával 
-  egyszerűen kapitalizmusként próbálják leírni.

Egyszerűen -  tehát anélkül, hogy a fizikai tőke mellett az emberi tőkét 
is számításba vennék, vagy ez utóbbin belül a tudástőke mellett az identi
tástőkét.16

15 Lásd erről Piketty és Zucman immáron közösen írott tanulmányát: Capital is Back: 
Wealth-Income Ratio sin Rich Countries 1700-201066.

16 Előbbiről részletesebben lásd Emberi potenciál mint tőke című könyvemet (Buda
pest, 1998, Aula Kiadó, http://mek.oszk.hu/04200/04294/) -  utóbbiról Reconsidering Identity 
Economics -  Humán Well-Being and Governance címűt (New York: Palgrave Macmillan, 2015 
-  Megjelenés alatt).
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Milyen kapitalizmust akarunk?*

Első megközelítésben a válaszunk a címben szereplő kérdésre esetleg ez: 
Semmilyent. Egyre többünknek, úgy látszik, éppen ez a válasza.

„M l ITT A KAPITALIZMUST ÉPÍTJÜK”

A rendszerváltás utáni korai években történt. A Marshall-segélyt közülünk 
már csak a legeslegnaivabbak várták, de még a többséget alkották azok, 
akik úgy gondolták, hogy egyéni problémáikra és a társadaloméira a meg
oldást a piacgazdaság és ezen belül a kapitalizmus jelenti. „Akár tetszik ez 
egyeseknek, akár nem -  nyilatkozta ezt akkoriban a Szocialista Pártnak egy 
prominense -, mi itt a kapitalizmust építjük."

Illetlenül viselkedtem akkor: kérdeztem: mit tervez a pártja arra az eset
re, ha (vagy amikor) azok az „egyesek", akiknek ez nem tetszik, többségben 
lesznek. „Már miért lennének többségben?" -  kérdezett vissza akkor a nyi
latkozatot tevő.

Mondom: ugyanazért, amiért az előző rendszerváltás idején történt, ami 
történt. Az 1945-öt követő rendszerváltáskor az emberek Magyarországon 
és a térség többi országában hallották, hogy az olyan berendezkedést, amely 
egyéni problémáikra és a társadaloméira a megoldást jelenti, szocializmus
nak hívják, s ebből tökéletes logikával következett növekvő többségük szá
mára, hogy szocializmust akar. Aztán amikor a történelem elválasztotta 
egymástól a szót és ezt a jelentést, akkor az emberek egyre növekvő hánya
da többé nem ragaszkodott hozzá, hogy társadalmukban ilyen nevű beren
dezkedést tartsanak fenn.

Az más -  mutatott rá akkor beszélgetőtársam.

* Megjelent: Kritika, 2011. január-február, http://www.kritikaonline.hu/kritika_lljanuar- 
februar_garai.html

77

http://www.kritikaonline.hu/kritika_lljanuar-februar_garai.html
http://www.kritikaonline.hu/kritika_lljanuar-februar_garai.html


És tényleg más volt. Azokat, akik -  tehát egyre növekvő számban -  el
oldották magukat a szocializmus néven emlegetett rendszertől, ez nem ru
házta fel azzal a hatóképességgel, hogy leszavazzák ezt a rendszert. A kapi
talizmus feltalálja és feltálalja ilyesminek az eszközét: a demokráciát.

KIZÖKKENT AZ IDŐ

Demokrácia és piac kezdetben -  jelen történelmünk kezdeténél, huszonöt 
évvel ezelőtt -  együtt lépett fel. Ez újabb rendszerváltáskor az emberek ar
ról értesültek, hogy azt a társadalmi berendezkedést, amelyben valamelyest 
mindenki boldogulhat, kapitalizmusnak hívják, s ebből tökéletes logikával 
következett számukra, hogy kapitalizmust akarnak. Magyarországon so
kan már korábban is levonták ezt a következtetést, mert kiutaztak olyan 
országokba, amelyekben kapitalizmus néven emlegették az ottani beren
dezkedést, s amelyekről az odautazok úgy láthatták, hogy az ott élők sokkal 
jobban boldogulnak, mint a kiutazók a maguk viszonyai közepette.

A hazájukba visszatérő emberek tehát rendszerük újabb váltásakor tu
domásul vették, hogy a boldogulásukról ekképp gondoskodó berendezke
dést kapitalizmusnak hívják. Majd, úgy látszik, ezúttal is az történt, hogy 
amikor a történések további menete elválasztotta egymástól a szót és ezt a 
jelentést, akkor egyre kevesebben ragaszkodtak hozzá, hogy társadalmuk
ban ilyen nevű berendezkedést működtessenek.

Nemcsak Magyarországon, hanem a térség minden országában ilyen fo
lyamatok indultak. S nemcsak az egykori „szocialista országok" térségében, 
hanem, más-más tempóban, de, úgy látszik, az egész glóbuszon.

Ennek nyomán azután, a dán királyfival szólva, kizökkent az idő. A de
mokrácia négyévenkénti reggeli tornája mutatja, mennyire. Az utóbbi vá
lasztásokon a baloldali pártok a különböző országokban sorra olyan prog
rammal lépnek fel, amely a fent idézett nyilatkozatra rímel: „Akár tetszik ez 
egyeseknek, akár nem, mi itt a kapitalizmust építjük". Különben a Magyar 
Szocialista Pártnak nemrég még első embere meg is ismételte ezt a beje
lentést pár nappal ezelőtt. S pár hónappal az után, hogy ez a párt világra 
szóló választási vereségével még ki is tűnt a kapitalizmust építő szocialista 
pártok európai sorában, amelyek különböző országokban alulmaradnak 
olyan jobboldali pártokkal szemben, melyeknek az hozza meg a győzelmet 
(s olykor elsöprő győzelmet), hogy vezetőinek retorikája, de ha úgy adó
dik, az elnyert hatalom intézkedései is a kapitalizmustól ígér megvédeni 
mindenkit, aki hiányolja a létbiztonságot, a kultúrát, s egyre gyakrabban a 
munkát, kenyeret.

Kizökkent az idő.
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Amikor az idő még a maga pályáján gördült, elég érdekes fejlemény indí
totta el azon.

Az indítás a 20. század nyitó évtizedeiben történt. „A kapitalizmus olyan 
nyilvánvaló módon alakul át valami mássá -  írta akkor, a húszas évek elején 
a történésről Schumpeter osztrák közgazdász -, hogy nem is maga e tény, 
csak a tény értelmezése válthat ki vitákat", amelyekben azt, amivé a kapi
talizmus átalakul, „csak ízlés és terminológia kérdése lesz szocializmusnak 
nevezni vagy sem".

Erről a nyilvánvaló módon történő átalakulásról azt már a gazdaság
pszichológia kezdte később érvelőén mondogatni, hogy lényege: a moder
nizáció kiterjesztése az emberre.

A modernizációt eredetileg a 18-19. század olyan világon folytatta, 
amely ennek során egyre inkább átalakult gyártott világgá: a modernizáci
ós folyamatok kezdetén olyan dolgok voltak adva, amilyeneket -  kinek-ki- 
nek hite szerint -  teremtő Isten vagy örök természet teremtett, a folyamatok 
előrehaladtával pedig egyre inkább olyanok, amilyenekké a készen talált 
dolgokat az ember átalakította, hogy azok jobban megfeleljenek azoknak a 
céloknak, amelyeket a társadalommal mindenkori irányítói elfogadtattak.

Nos, ez az a modernizációs folyamat, amelyet a Schumpeter által észre
vett időszakban elkezdtek kiterjeszteni az anyagról az emberre. Az embert 
is készen találták korábbi korok társadalmai, olyannak, amilyennek a Te
remtő a maga képére, vagy egy természetes kiválasztódás darwini folyama
tai előállították -  s a 20. században egy második modernizáció ebbe a folyamat
ba avatkozott bele.

A beavatkozás nagyon hasonlóan történt ahhoz, ahogyan a modernizá
ció korábbi szakaszában: vállalkozók pénzt fektettek a folyamatba, majd 
ennek eredményét a piacon megint pénzzé tették, s az így nyert pénzben az, 
amit befektettek, nemcsak megtérült, de haszonnal térült meg. Vagyis úgy 
viselkedett, ahogyan a tőke viselkedni szokott.

Úgyhogy egyre többen emberi tőkéről kezdtek beszélni, amikor ez az 
új jelenség elérte azt a kritikus tömeget, amelyben már megfigyelhető lett. 
Amikor Theodore Schultz megjelent Beruházás emberi tőkébe című könyvé
vel, neki már megvolt a közgazdasági Nobel-díja -  talán ezért is merhetett 
ilyen újdonságánál fogva furcsa jelenséggel foglalkozni, mert számíthatott 
rá, hogy a Nobel-díj megvédi attól, hogy e furcsaság miatt őrültnek nézzék 
őt a szakmában vagy a szakma klientúrájában. Tizenhárom évvel az ő dí
jazása után azonban Gary S. Becker már egy Humán Capital című könyvért 
nyerte el a maga Nobel-díját. Mindenesetre Schultz is már olyan furcsasá
gokat mer állítani, mint hogy Rooseveltnek azért sikerült olyan parádésan 
megbirkózni a nagy válsággal, mert jóval gyorsabban növelték a tudás ter
melésére való ráfordításokat, mint a tőke másik három összetevőjébe -  a

EM BER I TŐ KE ÉS S Z O C IÁ LD E M O K R A T A  FURFANG
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földbe, az újratermelhető fizikai tőkejószágba (épületek, gépek stb.) és a tel
jesített munkaórákba -  való beruházásokat. Egyetértőleg idézte az adatot, 
mely szerint a válságot követő 20 évben az oktatásnak a gazdasági növeke
déshez való hozzájárulása már meghaladta a fizikai tőkéét, míg a válságot 
megelőző húsz évben ez utóbbi még majdnem kétszer annyival járult hozzá 
a növekedéshez, mint az oktatás. Ezzel a váltással magyarázta Schultz, hogy 
például 1940 és 1958 között az Egyesült Államok munkaerő-állományában 
az olyan munkások aránya, akik 4 év középiskolai végzettséggel rendelkez
nek, 38-ról 52%-ra nőtt; azoknak az aránya pedig, akik ezenfelül valamilyen 
főiskolai végzettséget is szereztek, 13%-ról 19-re nőtt.

Ha a munkaerőt tőkejószágként kezelik, ennek az a hatalmas előnye, 
hogy ezáltal megszüntethető a mesterséges különválasztása gazdaságinak 
és gazdaságon kívülinek (szociálisnak, erkölcsinek, kulturálisnak, egész
ségügyinek stb.); ehelyett az ilyen gyakorlat az oktatásra való ráfordítást az 
emberi potenciál termelésének költségei között adminisztrálja, az egészségügyi 
kiadásokat a karbantartás költségeként, a lakással és a közlekedéssel kapcsola
tos támogatásokat az emberi potenciál telepítésének költségeként, a kultúra 
kiadásait e sajátos tőkejószág üzemeltetésének költségeként, a munkanélkü
liség kezelésével kapcsolatos kiadásokat az emberi potenciálnak mint állótő
kének amortizációs költségei között tartja számon.

Az a gyakorlat, amely meg tudja valósítani az általa kezelt hatóténye
zőknek ezt az új címke alá foglalását, igen látványos sikereket könyvelhet 
el. A Roosevelt-adminisztráció fent említett sikerén is messze túlmutattak 
azok a sikerek, amelyek a nagy válságot követő nagy háborúnak is az el
múltával következtek. Azok a kormányok, amelyek adminisztratív irányí
tásával zajlott az átcímkézés, többnyire szociáldemokrata típusú adminiszt
rációk voltak. S a háború utáni évtizedek a szociáldemokrata típusú kor
mányzás számára a legfényesebb sikerek sorozatának voltak az évtizedei. 
E sikersorozatnak az előidézője pedig egy olyan furfang volt, amelyre ráil- 
lett a marxi kifejezés (miközben igazán nem a marxi logika): e kormányok 
„nem tudják, de teszik", hogy amikor egy kapitalista társadalomban a dol
gozó embert tőkeként menedzselik, akkor képesek összeilleszteni egymással a 
modernizáció érdekeit és a szocialista értékeket. Nem kevesebb történt ezekben 
az évtizedekben, mint hogy ezek a kormányok a magát bővítetten újrater
melő tőke lehető legjobb eloszlását igazgatták a gyarapítandó anyagi tőke 
és az ugyancsak gyarapítandó emberi tőke között -  és ugyanakkor jóléti 
államként gondoskodtak a dolgozó emberről, anélkül hogy ehhez elvontak 
volna eszközöket a termelés bővítésének céljaitól.

Nos, az új válsággal most előállt a terep, amelyen szociáldemokrata kor
mányok az egykori válságkezelő erényekkel megismételhetnék a sikersoro
zatot. Kérdés: Miért nem teszik?

80



A mostani nagy válság szociáldemokrata típusú menedzselőjének azért ne
hezebb a dolga, mert ha a roosevelti New Deal útját akarja járni egy still 
nezver dealben -  egy még újabb kezelésében a helyzetnek akkor meg kell 
értenie annak a homokszemnek a természetét, amely időközben bekerült a 
gépezetbe.

A sikeres szociáldemokrata kormányzat annak idején így szólhatott re
ménybeli választóihoz: „Proletár, ha tudást szerzel, jobb feltételekkel áll
hatsz munkába, s a tudásod megszerzését én szponzorálom. -  Burzsoá, ha 
biztosítod a képzés szponzorálásához szükséges pénzt, akkor kiképezett 
munkaerőt biztosítok számodra, amely nagyobb hatásfokkal biztosítja majd 
számodra tőkéd haszonnal való megtérülését."

Nem csoda, ha -  persze, nem szó szerint, de -  ilyen irányulású szöveggel 
ezek a kormányok megkapták mindkét féltől a választói bizalmat (esetleg 
negyven éven keresztül, mint Svédországban), miközben egyik fél a pén
zéből, másik a szabad idejéből áldozott fel nem keveset magára a hasznot 
ígérő vállalkozásra.

Ez utóbbinak további sorsa azután felemás módon alakult. A pénzforrá
sok, amelyek a kormányzatok számára lehetővé tették volna, hogy folytas
sák széles körű képzési programok menedzselését, a jóléti állam mintegy 
harminc éve után elkezdtek fogyatkozni, majd egészen elapadtak. S eköz
ben a társadalom kettéhasadt egy olyan részre, amely emiatt kiszorul a lehe
tőségből, hogy megszerzendő tudását tőkeként menedzseljék -  s egy olyan 
térfélre, ahol nem csökkent az egyének kedve, hogy idejüket újabb meg 
újabb diplomák megszerzésére fordítsák. Három további Nobel-díjas köz
gazdász, Akerlof, Spence és Stiglitz eközben túlképzésről beszél, amikor azt 
a megfigyelést teszi, hogy a munkaerőpiacon ma már több diplomás -  sőt 
többdiplomás -  kínálja munkavégző képességét, mint amennyire szükség 
van. E három tudós megpróbált választ találni arra a kérdésre, hogy ilyen 
feltételek mellett mi táplálja mégis az oklevélszerzési lázat.

Válaszuk meglepő, mert szembemegy azzal a gondolatmenettel, amely- 
lyel a piacgazdaság ortodox hívei évtizedekig tartó divatba jöttek, amikor 
azt hirdették, hogy a piac láthatatlan kézzel olyan helyére irányít a gazda
sági rendszernek minden erőforrást, ahol ez annak a lehető legtöbb hasznot 
tudja hajtani. E tan egyik prófétája, az ugyancsak Nobel-díjas Hayek amel
lett vonultatott fel igen logikusnak ható érveket, hogy mindehhez a piac 
szereplőinek egyetlen információra van szükségük: Melyik árunak mi az 
ára? Vele szemben a mi Nobel-díjasaink azt állapították meg, hogy a piac 
olyan működéséhez, amely megfelel a maga jó hírének, az árura s nem csak 
az árára vonatkozó információ is szükségeltetik, ennek értékeléséhez pe
dig számon kell tartatni az információ kibocsátójának -  az árunak és árusá
nak -  a szociális identitását: nem mindegy, hogy az, akitől az a hír származik
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egy áruról, hogy ez kiváló és beváló, ennek az árunak tapasztalt vásárlója-e 
vagy reménybeli eladója. Az identitás megállapításának lehetősége nélkül 
a piac nemhogy optimális kerete lenne az áruforgalomnak, hanem, ellenke
zőleg, kontraszelektálja az árukat, köztük az imént szóba jött munkaerőárut 
is, elriasztva a jobbat, favorizálva a silányabbat.

Fontos látni, hogy szociális identitásról szólva itt nem olyasmit érint a 
beszéd, ami képzés útján alakítható tulajdonsága az embernek, de nem is 
olyasmit, amivel az egyénre mért sors egyszerűen csak határt szab a kép
zés lehetőségeinek. Nem arról (nyilván nagy hangsúllyal arról is, de nem 
egyedül arról) van szó, hogy például a munkaerőáru tanult legyen, s nem is 
arról, hogy áthassa őt a kapitalizmus szelleme, amiről a kitűnő társadalom- 
tudós, Max Weber meggyőzően magyarázta el, miért jellemez jobban olyan 
embereket, akik a protestáns vallási kultúrának a hordozói, mint a más val- 
lásúakat. Ha ilyesmiről lenne szó, amikor szociális identitást emlegetünk, 
egyszerű szószaporítás lenne új címkét ragasztani rá. A szociális identitást, 
ezt a nagyon furcsa árucikket az teszi a gazdaság működtetése számára fel
becsülhetetlen értékké, hogy valamilyen jel tünteti ki a hordozóit azokkal 
szemben, akik ilyen jelnek híján vannak. Ezért lesz érték például a diploma: 
mert annak jeleként lehet kezelni, hogy felmutatójának az identitása a dip
lomásé. Vagy éppenséggel a kétdiplomásé, a többdiplomásé. S azok, akik 
a mai egyetemek környékén szereznek tapasztalatot, tudják, hogy ez nem 
okvetlenül rokonértelmű szó azzal, hogy nagy tudású.

A szociális identitás éppúgy ráfordítást igényel, mint a tudás, értő keze
lése pedig éppúgy hasznot hajt, mint emezé, vagyis az egyik éppúgy tőke
ként viselkedik, mint a másik. A tudás és a szociális identitás két ikertényezője az 
emberi tőkének. Amikor nagyobb hasznot hajt, mint amennyit ráfordítottak, 
akkor egy olyan ikerpáros kamatozik benne, ami a kiképezett és a gazda
ságban működtetett kompetencia ikerpárosa: a tudás megalapozza a kompe
tenciát mint hozzáértést egy feladathoz -  a szociális identitás megalapozza a 
kompetenciát mint illetékességet, hogy a feladattal foglalkozhasson az ember.

Ezen belül az identitás súlya a tudással szemben olyan mértékben nö
vekszik az utóbbi időben, hogy amikor néhány évvel ezelőtt gazdaságpszi
chológiai kézikönyvem negyedik kiadásán dolgoztam, és fel kellett mérnem 
ezt a növekedést akár csak az első kiadás tizenhárom évvel korábbi idejéhez 
képest, indokoltnak bizonyult az új változatot Identitásgazdaságtan címen 
megjelentetni.

Ha minden idomulás ehhez az új tendenciához ilyen egyszerű lenne! 
A szociáldemokráciának mindenesetre gondjai javarészt abból fakadnak, 
hogy bármennyire is ikertestvére a tudásnak mint emberi tőkének a szoci
ális identitás mint emberi tőke, az elsőnek bravúros menedzselésével kap
csolatos tapasztalatok az utóbbinak kezelésére nem vihetők át egyszerűen.

Csak bonyolultan.
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A SZOVJET KORSZAK M ICHELANG ELÓ JA -  ÉS SZTÁLINJA
Ahhoz, hogy ezt a bonyolultságot megértse, és ezáltal a tőkemenedzselés 
korábbi bravúrjának megismétlésében tudja hasznosítani, a szociáldemok
ráciának nem annyira -  amint mostanában gyakran halljuk -  új arcokra, 
mint amennyire egy régi erényére volna szüksége. Régi és régóta elveszített 
erénye a szociáldemokráciának a rendszerkritikai elméleti vizsgálódás iránti 
hajlam. Ez egykor volt erény helyén ma olyan űr tátong, amelybe belefér 
egyszerre annak is a meg nem értése, milyen rendszert váltott le a rendszer- 
váltás, és arra vonatkozó értetlenség is, milyen megváltozott rendszer felé 
léptünk tovább.

Ami a leváltott rendszert illeti, ennek volt egy, jelenlegi témánk szem
pontjából rendkívül figyelemreméltó, de figyelemre cseppet sem méltatott 
sajátszerűsége: az, ahogyan a rendszer a maga teljes emberállományának 
minden egyes tagját egyszerre kezelte egy bürokratikus rendszerbe beta
golt hivatalnokként -  és komisszárként. Vagyis egyfelől alkalmazottként, aki
nek kartotékját egy személyzeti osztály kezeli -  másfelől egy pártszervezet 
klientúráján belül, számon tartva róla, mennyire megbízható, s csak ennek 
függvényében azt, hogy mivel is bízható meg.

Hogy egy hivatali rendszerrel együtt létezik még egy klientúra is, ez 
egyáltalán nem valami újdonság, amit a leváltott rendszerben találtak volna 
fel. De hagyományosan a klientúra létezése és működése szabályellenes, a 
mindenkori bürokratikus rendszer tiltja, és időről időre azzal fenyegetőzik, 
hogy majd büntetni is kezdi.

Merőben másképp működtette a klientúrát az a rendszer, amelyet húsz 
évvel ezelőtt felváltott a jelenlegi. Azt a rendszert általánossá rögzült szo
kás szerint „szocializmusként" emlegetjük, leváltóját pedig „kapitalizmus
ként". Mint ahogyan nyelvünk „naplementének" mondja azt a folyamatot, 
amelyről pedig az iskolában megtanultuk Kopernikusz nyomán, hogy ben
ne egyáltalán nem az történik, hogy lemenne a Nap.

A baj az, hogy társadalmak Kopernikuszának eljövetele még várat ma
gára, s addig azt a furcsaságot sem értjük, amelynek pedig sok jelenségét 
sokan leírták a mi számunkra is. Például Sinkó Ervin, aki moszkvai napló
jában1 megemlékezik arról az élményéről, amikor meg akarta nézni Sztálin 
feleségének a sírját. Az ország legelőkelőbb temetőjébe elkísérte őt akkor 
egy Sadr nevű szobrász. Őt egy-két korabeli szobráról úgy ismerjük, mint a 
szovjet szobrászatnak a Kisfaludy Stróbl Zsigmondját. Ezt én mondom, ám 
maga Sadr elvtárs, amikor mutatta a sírt és kommentálta a síremléket, ame
lyet ő készített, többek között így szólott Sinkóhoz: „Én vagyok a szovjet 
korszak Michelangelója". Erre Sinkó nem úgy reagált, hogy azt mondta vol
na: „Én meg az igazi Trebitsch", hanem úgy, hogy döbbenten meglepődött.

1 Sinkó Ervin: Egy regény regénye. Újvidék, 1985, Fórum Könyvkiadó.
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Bizonyos emberek bizonyos helyzetekben szokták mondani: „Én vagyok 
Napóleon"; vagy éppenséggel: „Enyém a hadvezéri pálca, / Mely megveré 
Napóleont!" És ilyenkor, amint Arany Jánosnál is olvassuk e vers folyta
tásában: „A többi sugdos: 'a bolond!'" Sinkó történetében azonban nem 
ilyesmiről van szó. Amikor az idézett kijelentés elhangzott, Sadr mindjárt 
hozzátette, hogy ezt róla Sztálin elvtárs mondta.

A legkülönfélébb társadalmakban naponta történik, s a történelmi múlt
ban is megtörtént, hogy a társadalom egészének vagy részének élén álló 
személy a jogrendnek vagy a jogrend hiányának megfelelően kinevezett 
embereket ilyen-olyan hivatalra. Sőt, nem csak embereket: az elbeszélés sze
rint Caligula a lovát nevezte ki konzullá -  megtehette, mert a jogrend vagy 
annak hiánya olyan volt akkoriban.

Látszólag itt is ez történik. Sadr ugyanolyan objektív hangon tájékoztat
ja Sinkót a maga szociális identitásáról, mint amikor egy hivatalban valaki 
esetleg így válaszol a tényállással összhangban egy tudakozódónak: „Én 
vagyok a főosztályvezető." Van azonban egy fontos különbség: az a hivatal, 
hogy „főosztályvezető" vagy hogy „konzul", létezik, s ha arra engem nevez 
ki, aki ezt megteheti, akkor attól fogva én vagyok a főosztályvezető, én va
gyok (vagy éppenséggel egy ló) a konzul. Olyan hivatal viszont nem létezik, 
hogy „a szovjet korszak Michelangelója". Ez a hivatal abban a pillanatban 
jön létre, amikor Sztálin elvtárs, aki megbízik Sadr elvtársban, megbízza őt, 
hogy legyen a szovjet korszak Michelangelója -  és attól fogva Sadr új szoci
ális identitást nyer: ő megbízott erre a feladatra, komisszár, aki ettől fogva 
betölt egy olyan hivatalt is, amely csak ettől fogva létezik.

Ugyanez történik egy negatív póluson is, amikor valakit, aki egy moz
galomnak a megbízható tényezője, meg is bíznak azzal, hogy ő legyen -  
a „nép ellensége". És attól fogva Buharin vagy Rajk László meg is kapja 
ezt a megbízatást, s komisszárként tölti be ezt az újonnan létesült hivatalt. 
Másutt2 részletesebben mutatom be azt a nagyipari folyamatot, amelyben 
legyártódik olyan embereknek a szociális identitása, mint Rajk László vagy 
Aczél György. Vagy aki ugyanezt a nevet az orosz nyelv szókészletén belül 
viselte: Sztálin, az acélos. Róla Buharin egy szovjetszimpatizánsokból álló 
párizsi közönség kérdezősködésére így nyilatkozott: „Nem személy szerint 
őbenne bíztunk meg, hanem abban az emberben, akit a párt a bizalmával 
tüntetett k i...". Vagyis Sztálin elvtárs is komisszár, akit megbíztak azzal, 
hogy töltse be azt az (eladdig nem létezett) hivatalt, hogy ő legyen a szovjet 
korszak -  Sztálin elvtársa.

2 Globális rendszerváltás? (Budapest, 2009, Népszabadság Zrt.) című kötetem néhány ta
nulmányában.
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SZEKÉRTÁBOROK S A TÁBORVERŐK ÁLTAL MEGHIRDETETT 
NEMZETI EGYSÉG
Amikor elkezdtem foglalkozni ezekkel a furcsaságokkal, barátaim egyike
-  jeles politikakutató -  megpróbált lebeszélni a vállalkozásról. Jó előre fi
gyelmeztet, mondta, hogy az Európa felé orientálódó Magyarországnak a 
jövőben ilyen orosz dolgokhoz nem lesz köze, tehát egy ilyen vesszőparipával 
majd magamra maradok.

S nem szemmel látható-e, hogy neki lett igaza? Ugyan vajon kit érde
kel ma egy anekdota arról, hogy a diktátor miképpen társalgóit egy két
ségtelenül jó képességű, de a művészettörténet aranyoldalain nem jegyzett 
szobrásszal? Nemhogy ez, de még az ellenpólus sem érdekel ma már szin
te senkit: az, ahol a negatív identitást gyártották le e furcsa identitásgyár 
komisszárjain. Pedig még élnek képviselői annak a nemzedéknek, amelyik 
számára igazán nem anekdota, hanem, szó szerint, véres valóság volt, ami
kor az embert, ha megbízható elvtárs volt, meg is bízták, hogy komisszárként 
fontos beosztásban végezzen pártmunkát: például a „nép ellenségének" beosz
tásában.

Vagy a szovjet korszak Michelangelójáéban. Netán Sztálin elvtárséban.
1980-ban megjelent a nyugati könyvpiacon egy könyv, amely igen ha

mar bestsellerré lett. Azért lett e könyvpiac szenzációja a Nómenklatúra című 
könyv, mert azóta letűnt világunkból nem anekdotákat mutatott be, hanem 
a rendszer mélystruktúráját s e szerkezet működését, amely működésnek az 
anekdoták szórakoztató vagy megdöbbentő jelenségvilága csak produktu
ma volt. Akkoriban a mi térfelünkön a könyv természetesen nem jelenhetett 
meg, de egyszerű említése is arra késztette Illetékes Elvtársat, hogy össze
vonja a szemöldökét. Azóta új világ köszöntött ránk, és Voslensky könyve3 
immáron megjelenhetett volna.

Megjelenhetett volna -  de minek? Ha egyszer az a jelenségvilág már 
senkit sem érdekel. Maga a név és a belőle képezett szavak szitokszóként
-  nómenklaturista -  egy ideig még felbukkantak Csurka István publicisztiká
jában, aztán mára már ez is feledésbe merült.

Ha az ún. szocializmusnak ezek a furcsaságai ma már senkit sem érde
kelnek,4 kell-e csodálkozni azon, hogy a szocialistákat sem érdeklik?

Csodálkozni nem kell -  sajnálkozni annál inkább.
Amíg nem értjük ezeket a -  furcsa -  nagyüzemi folyamatokat, amelyek

nek gyártmánya a szociális identitás, addig csak ámulni vagyunk képesek 
azon, ami a rendszerváltás nyomán előállott világban végbemegy. Itt van
nak mindjárt azok a jelenségek, amelyeket elkönyvelni is a szociális identi
tás rovatában szoktunk. Gazdagok és szegények, cigányok és cigányellene
sek, zsidók és antiszemiták, magyarok és Trianonban jól járt szomszédok

3 Voslensky, M.: La Nomenklatúra: Les priuilégiés en URSS. Paris, 1980, Pierre Belfond,
4 Vö. még „Kit érdekel a bolsevik múlt?" című esszémmel. Kritika, 1994/9. 28-29. o.
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-  mindezt érteni véljük, bár kezelni még ezzel a feltétellel sem okvetlenül 
tudjuk. A szociális identitással kapcsolatba hozott gyűlölködést ősi gyűlöl- 
ségre szoktuk visszavezetni: osztályok között, melyeket gazdasági érdekük 
állít szembe egymással, nemzetek között, amelyeket földterületekre való 
aspirációik, klánok között, melyeket történelmi sérelmek emléke, vallások 
között, amelyeket dogmatikájuk, szimbolikájuk vagy rituáléjuk. Liberális, 
szocialista, nacionalista, nemzetek feletti, s ott Krisztusban vagy a világ pro
letárjainak egyesülésében testvériesülő, politikai szekértáborok szembenál
lása egymással.

S mit tartsunk akkor a társadalom kettéhasításának erről a 2002-ben in
dult és szemünk előtt lefutó történéssoráról? Egy vigadóbeli Orbán-beszéd 
után az indokolatlan lelkesültség egy pillanatában a lekonferáló elnök azt 
a szerencsétlen ötletet rögtönzi, hogy aki magyar, velünk tart, és ennek jele
ként március 15-én tűzze ki a kokárdát. Egy olyan országban, ahol az a több 
évtizedes hagyomány, hogy március 15-ére virradóan az emberek többsé
ge kitűzi a kokárdát, magyarnak érezvén magát, akár „velünk tart", akár 
nem. Ez utóbbiakat felbosszantja a felhívás, az előbbieket zavarba ejti, s ezek 
a maguk zavara miatt bosszankodtak. Megindul a gyors eszkalálódás, ár
nyalatok egyre erőteljesebb túlhangsúlyozása. A folyamatot egyszer újabb 
kiagyalás teszi markánssá: például amikor három héttel a Vigadóban rög
tönzött ügyetlen felhívás után -  s két héttel a nemzeti ünnep előtt -  egy Ma
gyar Polgári Együttműködés Egyesülete Nemzetiszalag Mozgalmat hirdet, 
amelyben már arra szólítanak fel „mindenkit, aki csatlakozik mozgalmuk
hoz, hogy... kokárdájukat viseljék szívük fölött egészen az országgyűlési vá
lasztások végéig!". Máskor az a természetes fejlemény, hogy a választásokat 
a kettéhasított ország egyik fele éppen hajszálnyira nyeri a vesztes fél előtt. 
S mindennek nyomán alig néhány hónap leforgása alatt családokat, barátsá
gokat, egy egész országot hasít két acsargó, egymással többé szóba állni sem 
hajlandó félre a szociális identitás alakulásának egy furcsa folyamata.

Amelynek jelenlegi szakaszában azután meghirdetik nekünk -  a nemze
ti egységet. S a nemzeti egység kormánya egy évet ad az embereknek, hogy 
megvalósítsák a fordulatot.

A fordulat éve lesz tehát ez az év. Zsurnalisztikái párhuzamot vonni ama 
másik fordulat évével, a Rákosiéval 1948-ban -  ehhez nincs szükségük a 
szocialistáknak, hogy felparázsoltassák magukban a kihunyt erényt, a rend
szerkritikai elméleti vizsgálódás iránti hajlamot. Ahhoz sincs, hogy elvitat
kozgassanak maguk között vagy a nyilvánosság előtt arról, mekkora a kü
lönbség Rákosi Mátyás és Orbán Viktor személyisége között, továbbá egy 
vesztett háború végén megszállt ország státusza meg egy EU- és NATO- 
tagállamé között.

A kapcsolat azonban a két történéssor között sokkal mélyebb annál, sem
hogy zsurnalisztika vagy retorika átfoghatná.
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„A BOLSEVIK TÍPUSÚ TOTALITARIÁNUS STRUKTÚRÁK 
SZÍVÓSSÁGÁNAK EREDETE”
A Gorbacsov-alapítvány 1993-ban rendezett egy nemzetközi részvételre 
tervezett konferenciát a fenti címen, amelynek ötletadója akkor maga Gor
bacsov volt. Szívósságon az ötletadó azt a jelenséget értette, hogy a szovjet
rendszer összeomlása után, amikor a vele radikálisan szakító új rendszer 
kiépülése már derekasan előrehaladt, akkor ez utóbbinak a szerkezete töb
bé vagy kevésbé rejtetten tartalmazza a megdöntött rendszer számos szer
kezeti elemét.

Ezek megnevezésében a „bolsevik" nem egy szitokszó, hanem az orosz 
szó eredeti jelentése5 mentén nevesítése egy igen furcsa szerkezetnek. En
nek furcsasága abban áll, hogy szempontja nem valamilyen -  például 
szociológiai vagy ideológiai -  tulajdonság (nem az, hogy például munkás 
vagyok vagy polgár, szocialista vagy liberális értékeket vagy keresztény 
valláserkölcsi értékeket követő), hanem egy viszony. Ez a viszony (többsé
giként tartom számon magamat, bolsevik vagyok) megalapozza a szociális 
identitás kezelésével kapcsolatban fentebb szóba hozott többi furcsaságát 
az összeomlott rendszernek.

Ha identitásomat valamilyen tulajdonság határozza meg, például az a 
szociológiai tulajdonság, amelynek mentén választásra jogosult magyar állam
polgár vagyok, akkor megállapítható, hogy 2010 áprilisában nyolcmillió 34 
ezer 394-en voltunk e tulajdonság hordozói, s hogy közülünk kétmillió 706 
ezer 292-en szavaztak a Fidesz-KDNP-szövetségre, tehát összlétszámúnk
nak 33,68%-a, vagyis kicsivel több, mint egyharmada bízta meg a pártszö
vetséget a magyarországi kormányzással. Ez nem kevés: gondoljuk meg, 
hogy ha a választásra jogosultak 50,01 %-a elmegy szavazni, akkor a válasz
tás érvényes, és ha ezeknek a szavazóknak 50,01 %-a egyazon pártra szavaz, 
akkor az a párt az összes választásra jogosultnak 25,010001 százalékától 
nyerné el a felhatalmazást, amelynek birtokában négy éven át kormányoz
hatna. Ennél a Fidesz-KDNP-szövetség által elnyert 33,68%-os felhatalma
zás jóval nagyobb, amelynek birtokában ez a kormány sok mindent megte
hetne -  de nem mindent.

Merőben más a helyzet, ha a rendszer olyan struktúrát alakít ki a maga 
számára, amelynek többségcentrikus működtetésében szívósan tovább él 
az előző rendszer többségelvű -  bolsevik típusú -  működése.6 Egy ilyen

5 Többségi -  alkalmi megjelölése annak a csoportnak, amely egyszer az orosz szociálde
mokrata párttal kongresszusán szavazáskor Lenin javaslatát fogadtatta el, szemben a másik 
álláspontra szavazók kisebbségben maradt (mensevik) csoportjával.

6 Az előző jegyzetben felidézett, 1903-ban volt egyszeri alkalom szülte alkalmi megje
lölés ezt követően 1952-ig hivatalosan s informálisan még tovább is a Lenin-követők iden
titásának megjelölése maradt: ők többségiek -  bolsevikok -  voltak akkor is, amikor további 
pártkongresszusok szavazásain kisebbségben maradtak; amikor 1912-ben pártszakadással 
létrehoztak egy „bolsevikok [kisbetűvel!] Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspártja"
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populációban azokkal, akik utóbb tábort váltanak, nem az történik, ami az 
előző bekezdésben megidézett hipotetikus népességben. Tulajdonságidenti- 
tású rendszerben, ha egy utóbbi szavazáskor tábort váltok, akkor az e tekin
tetben számon tartott identitásom például „Fidesz-szavazó"-éból például 
„MSZP-szavazó"-éba vált, tekintet nélkül arra, hogy egymagám vagyok-e 
ilyen vagy sokadmagammal. Ellenben ha a Többségi Pártnak vagyok a sza
vazója, majd egy következő választáson társak kellő számával pártot váltok, 
akkor többségi szavazói identitásom e váltás után továbbra is egy többségi 
pártra szavazóé lesz. Ezért aztán az ilyen rendszer nemcsak azt teszi lehe
tővé, hogy a győztes párt a maga 33,68%-os többségét kétharmadosnak te
kintse, de azt is, hogy a kétharmados többségről váratlanul bejelentse, hogy 
ez tulajdonképpen háromharmados, és hogy nemzeti egységkormányról 
kezdjen beszélni -  ilyenkor esetleg jóhiszemű kezeléséről van szó paradox 
összefüggéseknek.

A Gorbacsov-alapítvány tervezett konferenciája ezekkel a paradox ösz- 
szefüggésekkel foglalkozott volna.

A feltételes mód alkalmazását itt az indokolja, hogy a tudományos konfe
rencia sorsa szerencsétlenül alakult. Miután a nagy koncepciózus gondossággal 
végzett munka két év alatt megszervezte a konferenciát, Jelcin elnöki rendelete 
államosította a Gorbacsov-alapítvány vagyonát, így az eszközeinek nagy részétől 
megfosztott intézmény az eredeti koncepció mentén nem tudta megrendezni az 
orosz, francia és magyar részvételre tervezett konferenciát. A végső rendezvé
nyen egyebek között olyanok részvételét kellett nélkülözni, mint Serge Moscovici, 
aki a többségi és a kisebbségi szociálpszichológiai hatás vizsgálatának szentelte 
tudományos kutatásainak jelentős hányadát; Kornai János, akinek nem sokkal 
a konferenciaszervezés megindulása előtt jelent meg The Communist System c. 
könyve; Jorge Semprun, aki tíz éven keresztül volt tagja a Spanyol Kommunista 
Párt Politikai Bizottságának, ahol e pártnak afféle „külügyminisztereként" igazi 
kincsestárát gyűjtötte össze a különböző bolseviktípusú pártokkal kapcsolatos 
tapasztalatoknak, amelyeket, miután pártja (amelyből időközben kizárták) a spa
nyol demokráciában felszabadult a konspirációs kényszer alól, Semprun a maga 
egykori illegális nevén, Federico Sanchez köszönti az olvasót címen publikált.

E súlyos veszteségek nyomán írásos dokumentum mindössze kettő segítheti 
az eligazodást a konferencia által formált koncepcióra nézve:

-e g y  ún. „kérdéstár", amelybe módszeresen bevezetésre került tematikai 
fejezetekre tagolva minden olyan tartalmi kérdés, amely a szervezők és a 
meghívottak között felmerült;

-  a vitaindítónak tervezett bevezető előadás,7 amelyért én magam vállalom 
ugyan a szerzői felelősséget, de amely szintén úgy készült, hogy nyomot ha
gyott rajta az a tárgyalássorozat és levélváltás, amelyet a szervezés hosszúra 
nyúlt ideje alatt a Gorbacsov-alapítvánnyal és a meghívottakkal folytattam.

nevű szervezetet; amikor a forradalmat követően a mensevikeket először szervezetileg, ké
sőbb nem csekély hányadukat fizikailag is likvidálták; s amikor a párt imént idézett nevét 
erre változtatták: „bolsevikok Szovjet Kommunista Pártja".

7 „The paradoxes of the bolshevik-type psycho-social structure in economy". http:// 
www.staff.u-szeged.hu/~garai/Soviet%20paradox.htm
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A konferencia címét adó alapkérdésre e két írott szövegből következtet
ve ilyen válasz körvonalazódott:

-  sikeres kapitalista gazdálkodás csak azzal a feltétellel lehetséges, ha a 
tőkével való gazdálkodás az emberi tőkével való gazdálkodást is ma
gában foglalja;

-  az emberi tőkével való gazdálkodás két ikertényezőnek jelenti tő
kés (= a ráfordítás haszonnal való megtérülését célzó) menedzselését: 
a tudásnak és a szociális identitásnak;

-  ezt a feltételt a 20. századi szocializmusok valósították meg: a tudás si
keres menedzselését a szociáldemokrata típusú kormányzatok, a szo
ciális identitás sikeres menedzselését a bolsevik típusú kormányzatok;

-  amikor a szocialista kormányzatok a századfordulóra összeomlottak 
(viharos gyorsasággal a bolsevik típusú, csendes enyészéssel a szoci
áldemokrata típusú), akkor az emberi tőke kezelésének gondja nem 
omlott velük együtt a történelmi sírba, hanem kezeletlenül maradt;

-  a feladatnak ez a túlélése teszi szívóssá a bolsevik típusú totalitariánus 
struktúráknak is a túlélését.

A mondott szerencsétlen ténykörülmények miatt a Gorbacsov-konferen- 
cia persze sokkal inkább felvetett, mint megoldott kérdéseket. Az első kér
dés mindjárt: Tényleg kapitalizmus-e, ami az összeomlott szocializmusok 
helyén ekképpen előállt? Erről azt mondhatjuk, amit fentebb Schumpetertől 
idéztünk az ellenkező irányú folyamatról. Azt, amivé a kapitalizmus át
alakul, „csak ízlés és terminológia kérdése lesz szocializmusnak nevezni 
vagy sem" -  írta Schumpeter kilencven évvel ezelőtti folyamatokról. Nos, 
a maiakról nem kevésbé kell azt megállapítanunk, hogy amivé bennük a 
szocializmus átalakul, csak ízlés és terminológia kérdése lesz kapitalizmusnak ne
vezni vagy sem.

Ehhez kapcsolódik azután az a kérdés, amelyet cikkünk címe szegez 
nekünk: Milyen kapitalizmust akarunk? Hipotézis csak, de meg merem 
fogalmazni: Olyan kapitalizmust biztosan nem, amelynek tőkegazdálkodá
sából kiveszett az emberi tőkével való gazdálkodás. S ha már merészségem 
a hipotézisfogalmazásban erőre kapott, akkor hadd fogalmazzam meg az 
iménti hipotézisnek az ikerpárját is: Olyan kapitalizmust, amely az emberi 
tőke menedzselését is magában foglalja, az emberi tőke menedzselése pedig 
a tudásé mellett a szociális identitásét is, ilyen kapitalizmust éppenséggel 
akarhatunk. *

*
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„Mi itt a kapitalizmust építjük" -  idéztem e cikk elején a Magyar Szocialista 
Pártnak egy prominensét, aki akkor még ezt is hozzátette: „Akár tetszik ez 
egyeseknek, akár nem".

Nos, a magyar szocialistáknak mégiscsak el kell dönteniük, olyan ka
pitalizmust akarnak-e építeni, amely „tetszik egyeseknek", vagy olyant, 
amely nem.

Kétségtelen, hogy az előbbinek a választása nagyon macerás. Gondol
junk bele, milyen szakadékokat kellene kreatív gondolkodással áthidalnia 
annak, aki komolyan szembenéz azzal, hogy egy tőkés rendszer működteté
séhez olyan feltételre (az emberi tőke menedzselésére) van szükség, amelyet 
évtizedeken keresztül szocialista kormányzatok biztosítottak a kapitalista 
gazdaság számára. Hát még ha a másik szakadék fölött is hozzáfogna egy 
kreatív gondolkodás a maga munkájához, amelynek nem kevesebbet kel
lene elvégeznie, mint hogy a bolsevik típusú kormányzást (anélkül, hogy 
feladná egykori förtelmeinek radikális kritikáját) abból a gazdaságpszicho
lógiai szempontból vizsgálja meg, nem lehetséges-e az általa alkalmazott 
fogásait az identitásgazdálkodásnak a felemlített förtelmektől megtisztítva 
összekapcsolni azokkal a fogásokkal, amelyeket a szociáldemokrata típusú 
kormányzás a maga idejében a tudástőke menedzselésében alkalmazott.8

Ha a magyar szocialisták az iménti alternatívák másikát választják, 
vagyis egy olyan kapitalizmust céloznak meg, amely patinás doktrínákban 
le van írva, akkor nem kétséges, hogy maximálisan egyszerű a dolguk: nem 
kell mást csinálniuk, mint amit eddig. Vagyis csak úgy változtatni, ahogyan 
a viccbeli madám, aki, mikor szembe kellett néznie a ténnyel, hogy műin
tézménye iránt az érdeklődés, bizony, jelentősen megcsappant, akkor radi
kálisan lecserélte a házban -  a tapétákat. Ennek az egyszerű megoldásnak 
mindössze is csak annyi az ára, hogy általa a szocialisták politikai pártja 
társul szegődik egy arrogáns hatalom bebetonozásához, amellyel a rivális 
politikai párt azért tudja ámokfutó mutatványban előadni, hogy a győztes 
mindent visz, mert retorikájának és olyik intézkedésének antikapitalizmu- 
sa a mondottaknál fogva igen népszerű. Ezt az antikapitalizmust nemcsak 
ugyanaz a patina vonja be, mint a kapitalista doktrínát, de azt a hatalmas 
helyzeti előnyt is hasznosíthatja, hogy áldozataiban még hosszú ideig nem 
kelt majd gyanút, amikor az antikapitalizmus bolsevik szerszámait olyan 
párt forgatja, amely, elvégre is, nem a nómenklatúra, a komisszárok, a KGB, 
a Gulag vidékéről származik. Nem bolsevik, na.

Csak többségi.

8 Hogy ilyen összekapcsolás nemcsak lehetséges, de létezik is, ezt egy olyan vizsgálat 
bizonyította, amelynek eredményeit a Gazdaságpszichológiai tanulmányok az egyetemről című 
elektronikus kötetnek [Magyar Elektronikus Könyvtár -  http://mek.oszk.hu/02700/02714/] 
különösen a „Kompetenciát gyártó nagyüzem" és a „Kérjük-e vissza az iskolapénzt" című 
tanulmányaiban tettem közzé.
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Forgolódnak a tőkés birodalm ak?*

A kérdőjel a cím végén arra kérdez rá: vajon érvényes-e még József Attila 
híradása? Nemrég részt vettem egy vitán, amelyet a Magyar Közgazdasá
gi Társaság rendezett, s e társaság főtitkára, Halm Tamás moderált Békési 
László és jómagam között, s ott a kérdést nem mertem feltenni. Pedig a vitá
nak ez volt a címe: „Mitől modern a modern kapitalizmus".

Megszeppenésemnek az volt az oka, hogy én arra tippelek, hogy ameny- 
nyiben érvényét vesztette a verssor, ez nem azért történt, mintha a tőkés bi
rodalmak immár nem forgolódnának, hanem azért, mert a forgolódó birodalmak 
immár -  tőkétlenek. Úgy tűnhetett volna, mintha komolytalankodnék. Pedig 
én egészen komolyan, sőt komoran szembesültem egy olyan adatpárossal, 
mely szerint például e birodalmak legnagyobbikának, az Amerikai Egyesült 
Államoknak immáron 15 709 milliárd dollár -  az államadóssága. Azt tetszett 
hinni, hogy úgy fejezem be a mondatot, hogy „a bruttó hazai terméke"? 
Ama bizonyos GDP? Nem, a fentebb említett adatpárosnak az államadós
sággal szembeállítható másik adata: a bruttó hazai termék 15 151 milliárd 
dollár. Vagyis 558 milliárd dollárral kevesebb, mint az államadósság. Amely 
utóbbiból különben (írjuk ide ezt az adatot is, amely nekünk, akik nem vol
tunk pénzügyminiszterek, mint kitűnő vitapartnerem két ízben is, jobban 
áttekinthető) minden egyes USA-állampolgárra 50 ezer 105 dollár esik.

Jól számoltunk? Nem azt kérdezem, hogy személy szerint én jól számol
tam-e ki a fenti adatokat: én ezeket egyszerűen kiírtam tökéletesen megbíz
ható lelőhelyükről. A kérdés az, jól számolunk-e, ha a GDP-vel számolunk.

Biztosan jól, vélnénk, ha egyszer mindenki azzal számol.
Csakhogy éppen ez az: hogy nem mindenki számol azzal. Például Ti

bor Scitovsky (azért írom a magyar nevet így, mert amerikai közgazdász)

* Megjelent: Élet és Irodalom, LVI. évf. 26. szám, 2012. június 29.; http://www.es.hu/garai,
laszlo;forgolodnak_a_tokes_birodalmak;2012-06-28.html
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felhívta a figyelmet egy előadásában: „Engem majd megfizetnek ezért az 
előadásért, de őszintén szólva én élvezem is, hogy előadok, és nem is fogad
tam volna el ide a meghívást, ha ez másképp lenne. Mármost a kielégülés, 
amelyet az nyújt nekem, hogy előadok, része a fizetségnek, amelyet az ál
talam nyújtott szolgáltatásért kapok. Gazdasági tevékenységből származó 
kielégülés ez, s mégsem sorolják a gazdasági jólét tényezői közé, nem sze
repel a nemzeti termékre vonatkozó számításokban. Holott én nem vagyok 
holmi kivételes lény: sok ember van, akit munkájának végzése kielégülés
hez juttat".

Alig valószínű, hogy Scitovskynak ezt a több évtizeddel ezelőtt tartott 
előadását és a benne elhangzott kritikus figyelmeztetést olvasta volna szeg- 
ről-végről honfitársa (az ő nevét is fordított szórenddel kell írni, s úgy, kinek 
nevéről lehull az ékezet), Nicolas Sarkozy, de a Francia Köztársaság elnöke
ként töltött idejében meghívta a Nobel-díjas közgazdászt, Joseph Stiglitzet 
(aki hét éven át volt a Világbank alelnöke és a Clinton-kormányzat tanács
adó testületének tagja), vizsgálná meg, megfelelően mérhető és összemérhe
tő-e az egyes társadalmak gazdasági teljesítménye és haladása, ha egyedül a 
GDP-ben számon tartott adatokkal és összefüggésekkel számolunk. Stiglitz 
egyebek mellett egy másik Nobel-díjas közgazdászt, Amartya Sent is meg
hívta abba a bizottságba, amely azután -  2009-ben -  egy nemzetközi tudo
mányos konferencián mondta ki vizsgálódásának eredményét: nem, azok a 
gazdasági számítások, amelyek csak a pénzben számon tartható adatokat és 
összefüggéseket kezelik, nem megbízhatóak, sem akkor, ha térben próbál
nak elhelyezni egy országot, más országokkal összehasonlítva, sem akkor, 
ha időben vizsgálják, saját korábban volt teljesítményével összemérve.

Szereti ön a munkáját? Milyen az ön egészségi állapota? Elég időt tölt 
ön napról napra a gyerekeivel? Amikor szükségét érzi a barátainak, ott van
nak-e azok ön mellett? Megbízhat-e ön a szomszédaiban? És egyáltalán, 
mennyire elégedett ön az életével?

A pápa szentbeszédéből idézem ezeket a kérdéseket? Nem, hanem ab
ból a tizenegy tételt tartalmazó listából, amelyben az OECD -  a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet -  a Stiglitz-jelentés nyomán átgon
dolta, mire is kell a GDP-n túlmenően tekintettel lennie, ha végezni akarja a 
nevében foglalt feladatot. Hogy kerül megannyi gazdaságon kívüli csizma 
a gazdaság asztalára?

Mint például az is, amelyet éppen nemrég a Velencei Bizottság helyezett 
oda. Ennek a bizottságnak az igazi neve: Európai Bizottság a Demokrácia 
Érvényesítésére a Jog Eszközeivel. Hogy ez a bizottság tegye a dolgát, s így 
érvényesíteni segítse a demokráciát -  ez ellen ki is emelhetne kifogást? Hogy 
e tárgyban vizsgálódjék, és kritikát fogalmazzon meg ott, ahol a demokrá
cia érvényre jutását fogyatékosnak találja, az ilyen kritikával Magyarorszá
gon azok a körök, amelyek a jog eszközeit forgatják, csak olyankor szállnak
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vitába, amikor a kritika éppen arra mutat rá, hogy más a jog eszközeinek 
forgatása és megint más a kiforgatása. De az már igazi méltatlankodást 
váltott ki például a miniszterelnökből, hogy a demokrácia érvényesítésére 
való odafigyelés, akár a jog eszközeivel, akár más eszközökkel, például a 
politikáéval, bele legyen keverve olyan kérdésekbe, amelyeket Orbán Vik
tor szerint „kizárólag gazdasági alapon" kell megoldani. Elképzelhetetlen 
és elfogadhatatlan lenne, mondotta a minap, hogy amikor Magyarország 
mint a Valutaalap tagja ehhez a szervezethez fordul egy elővigyázatossági 
hitelért, akkor az országnak ezt az igényét ne kizárólag gazdasági alapon 
bírálják el, hanem úgy, hogy közben bírák nyugdíjkorhatáráról, főhivatal
nok eskütételéről, egyesületek egyházi státusáról, mint a hitel feltételéről 
beszélnek. Ez azt jelentené, hogy akár az IMF, akár az Unió túlterjeszkedik 
a saját hatáskörén.

Vannak-e ma „kizárólag gazdasági alapon" megoldandó problémák? 
Nos, ha igen, akkor nemcsak az IMF és az EU terjeszkedik túl a saját hatás
körén, hanem a Velencei Bizottság is, az OECD is. Továbbá azok a közgaz
dászok (legyenek bár Nobel-díjasok, mint Stiglitz és Sen, vagy díjazatlanok, 
mint Scitovsky), akik lovat adnak ezek alá az intézmények alá, amikor meg
állapítják, hogy az az elválasztottság, amely a tőkés gazdaság és a kapitalista 
társadalom egyéb -  politikai, jogi, erkölcsi, egyáltalán szociálpszichológiai
-  viszonyai között a klasszikus kapitalizmus 19. századában fennállott, úgy 
látszik, fokozatosan (vagy nem is annyira fokozatosan) elveszítette fennál
lását. Talán erre is gondolt Schumpeter, amikor a következő századnak -  a 
20.-nak -  az eleje táján megfogalmazta: „A kapitalizmus olyan nyilvánvaló 
módon alakul át valami mássá, hogy nem is maga e tény, csak a tény ér
telmezése válthat ki vitákat" (a változás egésze annyira szembeötlő volt, 
hogy Schumpeter az elmondottakhoz még azt is hozzátette, hogy azt, amivé 
a kapitalizmus átalakul, „csak ízlés és terminológia kérdése lesz szocializ
musnak nevezni vagy sem").

Mi történt? Pontosabban: mi volt az az alapvető történés, amely azt 
a gyanút kelti, hogy az összes többi valamiképpen ennek a folyománya? 
A bevezetőben felidézett vita során amellett vonultattam fel érveket (ame
lyek egy részét már korábbi közleményekben -  például a http://mek.oszk. 
hu/05900/05970/ oldalon is elérhető Identitásgazdaságtan című könyvemben
-  kitettem az esetleges ellenérvek próbájának), hogy a meghatározó tényező 
a kétszáz éve folytatódó modernizációnak egy második szakasza volt.

Eszerint az első szakaszban a társadalom anyaggazdálkodással foglalko
zott; jellegzetes ipari folyamata a feldolgozóiparban zajlott, ahol az anyag
ból eszközöket állítottak elő, olyanokat, mint a Martin-kemence, az esz
tergapad, amelyek azután lehetővé tették, hogy közvetítésükkel még több 
anyag feldolgozására kerülhessen sor. Mindehhez ideális keretet nyújtott 
a piac s a közvetítőként működő pénz. Ha az elkészült anyagi termék egy
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mennyiségét átengedem neked, nekem kevesebb marad, neked ugyanany- 
nyival több lesz -  ha te cserébe pénzed meghatározott mennyiségét nekem 
engeded át, ez kiegyenlíti az imént mondott tranzakcióban felborult egyen
súlyt. Ugyanakkor az ekképpen forgalmazott pénz azt is mérni tudja, meny
nyit gyarapodik a folyamatban részt vevő tényezők együttese.

A második modernizációban azután a társadalmi-gazdasági folyamatok 
meghatározója az anyaggazdálkodás helyett egyre nagyobb súllyal egy in
formációgazdálkodás lesz. A folyamatok ebben is eszközöket gyártanak ma
guknak. Azonban az információkezelés legfontosabb eszköze az ember, akit 
előzetesen kiképeztek erre a feladatra.

Lehet-e vajon a megváltozott modernizációs folyamatnak továbbra is 
közvetítője a piac és mérőeszköze az ott forgó pénz? Igen -  és nem. Nem két
séges, hogy a folyamat itt is erőteljes beruházást igényel. A maga történelmi 
korát megelőző, már a 20. századi modernizáció összefüggéseiben is gon
dolkodó Széchenyi rá is mutat: „...nevelés, tanulás, idomulás kell. De mint 
eszközöljük ezeket? Számos mestert miképp fizethetünk, jó nevelőket mi 
módon tarthatunk, minden szorgalmat melly utón fordíthatunk gyermekink 
kimi velősére? Hiszen mindez szörnyű sokba telik. Pénz kell tehát!" Amihez 
mindjárt hozzáteszi azt a további kérdést, amely azután, a második moder
nizáció eljövetelekor mindmáig hatóan meghatározó lesz: „De ezt megint 
ugyan ki adja?" Akik aztán már ez új szakasz megvalósulásának idején tették 
fel ugyanezt a kérdést, már a kapitalizmus szellemében kezelték ezt: Beruhá
zás az emberi tőkébe -  ezen a címen írta meg híres könyvét a Nobel-díjas The- 
odore Schultz. Nem metaforaként használja a kifejezést, hanem olyan köl
tekezést értve rajta, mely nem elherdálása pénzeknek, hanem olyan kiadás, 
amelynek nyomán majd ennél nagyobb bevétele támad a költekezőnek.

A magam iménti kérdésére, hogy lehet-e közvetítője és mérőeszköze az 
emberi erőforrás kezelésének a második modernizáció idején a pénz, ezért 
válaszoltam, hogy igen. És nem: mert a legyártott terméket -  a kiművelt és 
jó karban tartott embert -  nem úgy forgalmazza a gyártó, hogy a tulajdonjo
gát a piacon átengedi másnak, és ezért pénzt szed. De nemcsak a kiművelt 
embert nem adják-veszik holmi rabszolgapiacon, hanem még az általa ke
zelt információval sem úgy kereskedünk, mint az anyagi jószágok piacán 
megszoktuk a kereskedést. Vegyük például annak az információközlésnek 
az esetét, amelynek küldője bevezetésül odaírja: „Én írok önnek." Vajon ha 
rálicitálok a küldemény címzettjére (akinek különben, tudjuk, esze ágában 
sem volt licitben folyamodni a szóban forgó levélért), akkor elképzelhető-e, 
hogy Anyegin helyett énnekem küldi ezt el Tatjána? Nem valószínű.

Nos, az ehhez hasonló pontokon lépnek be a történetbe Scitovskynak, 
Stiglitzéknek meg a megújuló szemléletű OECD-nek a szempontjai: kíséri-e 
öröm a munkám végzését? Elég időt töltök-e gyerekeimmel, barátaimmal? 
Hogy szolgál a kedves (vagy éppen kedvetlen) egészségem?
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Nem állítom, hogy elméleti és gyakorlati közgazdászok nagy töme
gei szegődnének ezek követőjéül. Mindenesetre van egy motívum, amely 
mentségére szolgálhat a nem követőknek: a gazdasági folyamatok meny- 
nyiségi összefüggések, számítások és átszámítások mentén gördülnek -  itt 
viszont mennyiségek helyett a tiszta minőségeknek vagyunk, úgy látszik, 
a világában. Hogyan számolhatunk a munkánkat kísérő öröm nagyságá
val? Mennyi idő elégséges, ha gyerekeimmel, barátaimmal való eltöltése a 
kérdés? S ha ennél kevesebb jut ilyesmire, mennyivel kevesebb a kevesebb? 
S mennyiért, például mennyi pénzért érdemes vállalnom gyerekeim, bará
taim, netán szerelmeim, vagy holmi mozgalomban való aktivitásom megrö
vidítését? S a tanulmányaimra fordított idővel mi a helyzet? Ha öt év helyett 
csak négyet járok egyetemre, akkor vajon húszszázalékos a tanulmányügyi 
veszteségem? „Minek a lélek balga fényűzése? / Aludjunk. Másra kell ideg s 
velő. / Józan dologra. Friss tülekedésre" -  írja Tóth Árpád. Vajon a lélek bal
ga fényűzésének mekkora idejét érdemes alvásidőre konvertálni? S az így 
nyert alvásidő mennyi józan dolog, friss tülekedés kitermelésére elegendő?

Akármelyik közgazdász rám szólhat: hagyjam a komolytalankodást, 
ha azt akarom, hogy komolyan vegyenek. Csakhogy hadd idézzek akkor 
olyasvalakit, aki nem költő volt, hanem maga is közgazdász, s ha viccelt, 
csak viccből tette azt. Bródy Andrásról van szó, aki szintén felfedezte, hogy 
ha olyan mérőszámot akarunk, amely valóban azt méri, mennyit ér egy gaz
daság térben és időben másokkal összemérve, azt írja, hogy ebben „ben
ne szerepel az összes gazdasági tevékenység szintje, nemcsak a termelő 
és szolgáltató tevékenységeké, hanem az emberi munkaerő újratermelése, 
képzése, betanítása során megfigyelhető tevékenységeké is. A mérőszám, 
amelyet valaha képesek leszünk statisztikailag megalkotni, sokkal nagyobb 
lesz, mint a nemzeti jövedelem, nagyobb, mint a bruttó nemzeti termelés, 
nagyobb, mint a halmozott társadalmi termelés értéke. Ezekről a mérőszá
mokról a statisztika már ma is készít nyilvántartást, de ez még távolról sem 
elégséges, mert a mérőszámnak tartalmaznia kell az emberi munkaerő, sőt 
az emberi élet újratermeléséhez szükséges összes tevékenységet is." S ezzel 
kapcsolatos azután Bródynak az a kijelentése, mely szerint „tulajdonkép
pen még az alvás ideje is [...] nagyon is »termelőnek« tekinthető, mert nél
küle nem lehetne munkaerőnket napról napra megújítani. Hogy egy ország 
népe kialussza-e magát, s így jó erőben és jó kedvvel lát munkához, vagy 
csak 7 óra jut alvásra, s ettől kelletlenül ébredve feszülten és idegesen megy 
munkahelyére, ezt a gazdaságstatisztika sehol sem tartja nyilván, holott [...] 
némiképp még tréfásan azt mondhatnám, hogy a jó álom és pihentség a 
nemzeti jövedelem 25%-os növelésének felelhet meg."

Eközben, vegyük észre, Bródy is egy távolabbi jövő felé tekint sóvárog
va: „A mérőszám, amelyet valaha képesek leszünk statisztikailag megal
kotni..." -  írja. Holott ezt a tudomány már elkezdte megalkotni. Ha nem is

95



éppen a gazdaságtudomány. Nobel-díjának átvételekor adott interjújában 
az amerikai gazdaságtudós, Akerlof egyebek között ezt mondta: „Nem sza
bad, hogy egyedi társadalomtudományaink legyenek, amelyek mindegyike 
a maga megközelítésmódját alkalmazza; egyetlen egyesült társadalomtu
dományra van szükség. Ha a gazdaságtan nem efelé tart, az kötelességmu
lasztás a részéről." Amikor aztán pár évvel később Identity Economics címen 
könyvet ír, ebben követi is saját módszertani intelmét (a társszerzővel írott 
könyv 2010 óta olvasható is). Amikor a magam fentebb hivatkozott hason
ló című könyve íródott, én is Akerlof intelméhez tartottam magam, s ez a 
hét évvel korábban megjelent könyv már idéz is valamennyit „A kiválóság 
ára" című tanulmányból, amely a Közgazdasági Szemlében bemutatja a Bródy 
András által reklamált számítási módszert.

*

Vajon érvényes-e még József Attila híradása: Forgolódnak a tőkés birodal
mak? -  kérdeztük jelen cikk elején. Akár „igen" mer lenni valamelyikünk 
válasza, akár nem, azt mindnyájan tudjuk, hogy az üzenet a tőkés birodal
mak nyolcvan évvel ezelőtti válságából szól hozzánk, akik ezeknek nem 
kevésbé baljós mai válságát éljük. Enyhít-e vajon valamit a mai válságon, 
hozzásegíti-e a lezárásához, ha mára már az identitás-gazdaságtan új esz
közt kezd a kezünk ügyébe helyezni?

Nincs szó ilyesmiről: a mérőeszköz sohasem csökkenti vagy gyarapítja 
azt, amit mérhetünk általa. Ám amit ilyesminek még híján alkalmazunk he
lyette, a becslés, nagyon veszélyes szerszám lehet: kettészakadt társadalmak 
egyik felén harsány elégedettséggel tekinthetnek arra, amiről a másik fele 
nem kisebb hangerővel hirdeti, mekkora kárunkra van. Melyik -  ordító -  
oldalon van az igazság? Netán egy harmadikon? Amely a nyolcvan évvel 
ezelőtti válság alkalmából is, emlékszünk, forgolódó tőkés birodalmak meg 
világ proletárjainak egyesülete elől elhódította egy időre a glóbuszt, s mai 
demokráciák is egyre inkább fenyegetnek a Front National, a Jobbik vagy 
magát más nemzet nyelvén megnevező náci párt eljövetelével.

Az identitás-gazdaságtan által kínált új mérőeszköz becslés helyett szá
mokkal mutatja meg, mennyire jó, ha például egy kormányzat a társadalom
ban az emberi erőforrás kezelését egyetlen minisztérium kezébe adja -  és 
mennyire rossz, ha e kéz valamennyi ujja elől elvonja az eszközöket, amelyek 
híján még jó menedzser sem tudhat jól menedzselni. Megszorítások, vagy 
mindaz, amivel ezek állítólagos elhagyása állítólag kecsegteti a társadalmat; 
ortodox vagy nem ortodox módon való gondolkodás ezek felől. Miért ne 
számítanánk, ha becslés helyett számítani is tudjuk, hogy mi mennyi? De 
miért próbálnánk forintban, euróbán, dollárban számítani, amiről ma már 
tudjuk, hogy egyedül pénzben úgysem számítható?
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Tézisek a második modernizációról, 
az em beri tőkéről és a szocializmusokról*

1. A 19. és a 20. század fordulójának kapitalizmusában olyan folyamatok 
indultak be, amelyek előrehaladtával, a 20. század húszas éveinek elején 
Schumpeter osztrák közgazdász ezt állapította meg: „A kapitalizmus olyan 
nyilvánvaló módon alakul át valami mássá, hogy nem is maga e tény, csak a 
tény értelmezése válthat ki vitákat", amelyekben azt, amivé a kapitalizmus 
átalakul, „csak ízlés és terminológia kérdése lesz szocializmusnak nevezni 
vagy sem".

2. A folyamatok az emberi potenciál -  a képességek és a szükségletek -  
gazdasági státuszában bekövetkezett változásokkal függtek össze.

3. Létezésének nagy századában, a 19.-ben a kapitalista gazdasági rend
szer megtehette, hogy működésének csak anyagi feltételeire legyen gondja, 
mert hatékonyak voltak olyan mechanizmusok, amelyek emberi feltételektől 
maximálisan függetlenítették e működést: a kiépülő gépi rendszerek a terme
lést függetlenítették a képességektől, a tőkeviszony pedig a fogyasztást fogta 
attól függetlenül vissza a felhalmozás javára, hogy mekkora volt a hajlandó
ság a szükségletek puritán korlátozására.

4. Amennyire a gazdasági rendszer működése még függött emberi fel
tételektől, ez utóbbiak triviálisak voltak, a gazdasági rendszer nem termel
te, csak kitermelte őket. Gyakorlata és a hozzá kapcsolódó szemlélet ennek 
megfelelően a kizsákmányolásé1 volt: az emberi erőforrást úgy kezelte, mint

* Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat folyóirata, a Fizikai Szemle 1997/2. számában Moder
nizációs Chartát terjesztett tudósok és vezető műszaki emberek elé egyetértésüknek nyo- 
matékot adó aláírásra. A folyóirat akkor a Chartához két mellékletet csatolt: Bili Clinton el
nök éves jelentését az USA Kongresszusának az oktatásról; és a Charta kezdeményezőjének, 
Marx György akadémikusnak a felkérésére általam fogalmazott „Tézisek az emberi tőkéről" 
című szöveget. Jelen tézisek továbbgondolt változatát képezik annak a szövegemnek.

1 A szót itt nem Kari Marx elmélete és a reá hivatkozó ideológia által használt értelemben 
alkalmazom, hanem valamilyen -  anyagi vagy emberi -  potenciál olyan használatát értem
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ami gazdasági erőfeszítésektől függetlenül áll rendelkezésre, s így a belőle 
kihozható haszon ingyen van, nem az emberre való ráfordítás kamatozik benne.

5. Eközben az anyagi feltételekre a kapitalista gazdasági rendszernek 
úgy volt gondja, hogy a modernizáció során természetes folyamatokba mes
terségesen beavatkozva megszervezte e feltételek gyártását; ez  úgy történt, 
hogy tőkét ruháztak be, s a gyártási folyamat eredménye úgy értékesült, 
hogy a beruházott tőke haszonnal térült meg.

6. Az anyagi feltételek biztosítása növekvő arányban tőkés alapon történt 
olyankor is, amikor a legyártásukba (pl. a közlekedési vagy a közműhálózat 
fejlesztésébe) a beruházó nem magánszemély (vagy ilyenek társasága) volt, 
hanem az állam, amely ilyenkor nem okvetlenül az állampolgárok adójával gaz
dálkodott,, hanem növekvő mértékben olyan beruházással amely utóbb haszonnal 
megtérülhetett, amikor az állam az igazgatása alatt kiépített infrastruktúra 
használatáért pénzt szedett.

7. Azok a mechanizmusok, amelyek a gazdasági rendszernek a 19. század
ban maximális függetlenséget biztosítottak az emberi feltételektől (->3. tézis), 
a század végére megszűnnek hatékonyak lenni: pl. a gépek alkalmazása, ami 
függetlenítette a termelést a képességektől, egyre több új képességet igényelt.

8. Amikor ez a váltás bekövetkezik, a kapitalista gazdasági rendszer
nek, minthogy működése immár emberi feltételektől sem független, ezeket, 
hogy rendelkezésre álljanak, ugyanúgy le kell gyártania, ahogyan az anyagi 
feltételeket a kezdetektől fogva gyártotta. Ettől fogva a modernizációnak 
az 5. és a 6. tézisben említett gyakorlatát felváltja egy második modernizációé, 
amely a gazdasági rendszer működésének anyagi feltételeivel együtt immár 
az emberi feltételeket is termeli.

Innentől fogva az a tőke és az a munkaidő, amelyet például új képességek kifejleszté
sére fordítanak, éppen annyira a gazdasági növekedést szolgálja, mint az, amelyet új gépek 
kifejlesztésére.

9. A második modernizáció időszakában emberi potenciál lényegileg 
csak akkor termel hasznot, ha neki magának a termelésére, telepítésére, 
karbantartására, üzemeltetésére, felújítására a szükséges költségeket rá
fordítják - s e  ráfordítást többé nem kegyes erkölcsi imperatívuszok írják 
elő (amelyekről közismert, hogy a 19. században vagy képmutatóak voltak, 
vagy impotensek), hanem szolid üzleti számítások.

10. Ezeknek az üzleti számításoknak a fényében többé nem tartható az a 
(pedig evidenciával kezelt) feltevés, hogy az emberre fordított költségek a 
felhalmozástól vonnának el eszközöket, hogy helyette az emberek fogyasz
tására fordítsák; valójában a humán ráfordítások a felhalmozás egyik területéről 
ugyancsak a felhalmozásnak egy másik területére csoportosítják át az eszközöket:

rajta, amely nem jár együtt e potenciálnak nemhogy aktív megtermelésével, de még annak a 
lehetőségnek a meghagyásával sem, hogy ez magától újratermelődjék.
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„Mindannak, amit fogyasztásnak nevezünk, jó része emberi tőkébe való be
ruházást jelent" -  fogalmaz Theodore W. Schultz.

11. Egy ilyen szemlélet számára az oktatásra való ráfordítást az emberi 
potenciál termelésének költségei között kell adminisztrálni, az egészségügyi 
kiadásokat a karbantartás költségeként, a lakással és a közlekedéssel kapcso
latos támogatásokat az emberi potenciál telepítésének költségeként, a kultúra 
kiadásait e sajátos tőkejószág üzemeltetésének költségeként, a munkanél
küliség kezelésével kapcsolatos kiadásokat az emberi potenciálnak mint ál
lótőkének amortizációs költségei között kell számon tartani.

12. Az emberi tőkével kapcsolatos számítások kulcskérdése, hogy ki le
gyen a beruházó: annak a személynek a háztartása-e, akinek a képességeit a 
beruházás kifejleszti; a vállalat, amely majd a kiképezendő tudást alkalmaz
ni akarja; vagy az állam.

13. Amikor az állam a beruházó az emberi tőkébe, félreértést okozhat, 
hogy a ráfordítás révén az emberről történik gondoskodás. Azonban ez 
nem az isteni vagy egy humanista Gondviselés kegyes értelmében törté
nik, hanem a jó iparosnak a pragmatizmusával, amellyel ez gondoskodik, 
mielőtt munkához fogna, hogy a keze ügyében legyen minden szerszám, 
amelyre majd szüksége lehet.

14. A második modernizáció idején az anyag- és energiagazdálkodással 
szemben egyre jobban előtérbe kerül egy információgazdálkodás, amely
nek ugyanolyan fontos szerszáma az ember, mint az anyaggazdálkodásé 
egy Martin-kemence és az energiagazdálkodásé egy erőmű.

15. Az információgazdálkodás természetéből adódik, hogy a benne ha
tékonnyá váló emberi potenciál nem az egyes tényezők tulajdonságaiként, 
hanem a közöttük megnyilvánuló viszonyként áll elő.

Meghatározott személyben csak úgy fejleszthető ki meghatározott kommuniká
ciós képesség, ha másokban is kifejlesztésre került vagy kerül az ennek megfele
lő kommunikációs képesség: senkiben nem lehet adva a képesség, hogy írásban 
vagy valamilyen idegen nyelven érintkezzen másokkal, ha környezetében senkiben 
nincs adva a képesség, hogy írásban vagy ezen az idegen nyelven érintkezzen má
sokkal. Ezen túlmenően a kommunikált információ a maga jelentését sem önmagá
ban hordozza, az csak más információkkal való kölcsönviszonyában értelmezhető.

16. Az előző tézis érvényénél fogva az információgazdálkodásban nem
csak az egyes emberek személyes tulajdonságai válnak gazdasági hatóté
nyezővé, hanem a közöttük fennálló társadalmi viszonyok is: egyenlősé
gük és egyenlőtlenségük, kiválóságuk és közönségességük, szolidaritásuk 
és atomizáltságuk. Ezzel olyasmi kerül be a gazdálkodás hatókörébe, ami 
egészen a második modernizációig a gazdálkodásról teljesen leválasztott 
erkölcs világába tartozott.2

2 Lásd ezekről az összefüggésekről „Etika és gazdaság: Ne érvényesüljön erkölcsi szem
pont a gazdaságin kívül!" címmel, a Magyar Tudományos Akadémián tartott előadásomat.
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17. Az információgazdálkodás hozamát a 15. és a 16. tézis érvényénél 
fogva a ráfordításoknál nem (vagy nem sokkal) kisebb mértékben határoz
zák meg externalitások. Márpedig az ilyen folyamatokra nézve az ember 
természetes reagálása a potyázó magatartás. Előállásáról a gazdaságpszicho
lógia azt állapítja meg, hogy a potyázó a többiekre választást kényszerít: 
vagy elfoglalják vele szemben a balek pozícióját, vagy maguk is követik a 
megjelent mintát: csökkentik a maguk ráfordításait, hogy a többiekének a 
hasznát élvezzék. Ezért a humán potenciálnak az információgazdálkodás
sal összefüggő fejlesztése olyan gazdasági folyamat, amelynek költségei 
piaci eszközökkel csak igen korlátozottan terhelhetők rá az egyénre.

18. Ezeknek a ráfordításoknak és hozamuknak az adminisztrálása sok
kal inkább olyan szerveződésben történhet, amely a maga hatalmánál fogva 
kötelezheti a hozzá tartozó személyeket meghatározott terhek vállalására, 
kockázatok elosztására, aminek ellentételezése azután nem kizárólag piaci 
úton történik. Ilyen szerveződés lehet például az állam.

19. Az állam humán ráfordításaira azonban szintén igaz, amit a 6. tézis az 
infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos állami beruházásról állapít meg: az 
emberi tőkébe való beruházás sem okvetlenül az állampolgárok adójából megy végbe, 
hanem lehetséges profitot hozó üzleti vállalkozásként is.

20. Viszont amennyiben az emberi tőkébe való beruházó az állam, s épp
így olyankor, amikor egy vállalat az, akkor a 12. tézis kérdése kiegészül egy 
másikkal: ki a beruházásból előállított emberi potenciál tulajdonosa?

21. A tulajdon kérdését azért kell nyomatékkai felvetni, mert az ember 
potenciáljának kiképezésébe esetleg az állam vagy egy vállalat által fektetett 
tőke szervesen épül bele az érdekelt személy testébe és leikébe, elválaszt
hatatlanul attól, ami benne fizikai és szellemi adottságként eleve létezett. 
Márpedig a tulajdon mindenekelőtt rendelkezési jogosítványt jelent, s ez az 
emberi potenciál esetében felveti a kérdést: az adottság természetes hordozó
ja-e, aki a szétbonthatatlan képződmény teljességével rendelkezik, vagy pedig az, aki 
a kiképezésbe tőkét fektetett.

22. Végül egy további kérdés, amellyel a 12. és a 20. tézis kiegészül: ki az 
emberi tőke üzemeltetésének a haszonélvezője?

23. A három kérdésre adható válasz egybeesése csak elvont lehetőség. 
Két képletet ismerünk, amelyben ez az elvont lehetőség megvalósul:

-  a magánszemély a maga adottságainak a kifejlesztésébe a maga megtakarí
tását ruházza, saját kifejlesztett potenciáljával maga rendelkezik, és az így 
felhalmozott tőke haszna is az övé;

-  a totális állam úgy ruház be az emberi tőkébe, hogy a gyártott emberi poten
ciállal totálisan rendelkezik, s ezúton biztosítja a maga számára a szemé
lyekben lekötött tőke haszonnal való megtérülését.

Magyar Tudomány. XXXVIII. évf. 1993/8. 967-971. o.; https://www.academia.edu/7524150/Ne. 
ervenyesuljon_erkolcsi_szempont_a_gazdasagin_kivul
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24. Az emberi tőkével való gazdálkodás meghatározó dilemmája: minél maga
sabban kvalifikált emberi potenciálról van szó, annál nagyobb tőke leköté
sét igényli a gyártása -  másfelől annál nagyobb autonómiát az üzemeltetése. 
Márpedig a humán fejlesztés költségeinek az egyénre terhelése (a 27. tézis 
érvényénél fogva) a célra fordítható tőkét apasztja el, a totális állam pedig 
az autonómiát.

25. A 20. századi szocializmusok mindkét változatának sikere is és ku
darca is azzal volt kapcsolatos, hogy ennek a dilemmának a megoldására 
tettek kísérletet.

26. Sikeres időszakában a szocializmus

-bolsevik típusú változata olyan gazdaságpszichológiai szerkezetet épített 
ki, amely -  a hivatalnok és a komisszár státuszát összekapcsolva a nómenklatú
ra rendszerében és a demokratikus centralizmus önmegalapozó mechanizmu
sát működtetve -  sajátos feldolgozóipart tartott üzemben, melynek tömeg
terméke az autonómiát merőben szokatlan módon (az áldozat cinkosságaként) 
érvényesítő viszonyok (vö. 25. tézissel) rendszere volt;3

-  szociáldemokrata változata úgy tudta kormányzati sikereit a modernizáció 
érdekeinek és a szocialista értékeknek összeillesztésével elérni, hogy egy kapita
lista államban a dolgozó embert tőkeként menedzselte: miközben kiépített egy 
jóléti államot, tulajdonképpen nem tett mást, mint hogy igazgatta a magát 
bővítetten újratermelő tőke optimális eloszlását a gyarapítandó anyagi tőke 
és az ugyancsak gyarapítandó emberi tőke között.

27. Kudarcos időszaka azért lépett fel a szocializmusnak, mert

-  a bolsevik típusú változatban kiépült szerkezetek működéséből az idők 
során mindaz kipusztult vagy lepusztult, ami nem egy totális hatalmi be
rendezkedés fennmaradásának triviális érdekeit szolgálta;

-  a jóléti államról, amely beruházója az emberi tőkének, de nem tulajdonosa 
és nem is haszonélvezője (vö. a 22., a 20. és a 22. tézissel), kitűnt, hogy nem 
valósulhat meg a beruházónak profitot hozó üzleti vállalkozásként (amint 
ennek elvont lehetőségét a 29. tézis megfogalmazza), s így a vele kapcsolatos 
tapasztalat megalapozta a gyanút, hogy itt (a 20. tézis állításával szemben) 
mégis a felhalmozástól vonnak el eszközöket.

28. Annak ellenére, hogy a két szocialista képlet csak katalizált egy ten
denciát, amely nem belőle, hanem a 8. tézisben bemutatott kényszerűségből 
fakadt, kudarcukra ráépül egy neoliberális reneszánsznak az igénye.

29. Az igény úgy fogalmazódik meg, mintha a lezárni kívánt időszakban 
pusztán arról lett volna szó, hogy (a Keynes által felismert összefüggések 
mentén) biztosítsák a lakosságnak a gazdaság működtetéséhez nélkülözhe
tetlen vásárlóerejét, most pedig (neoklasszikus felismerések mentén) arról 
lenne, hogy a fogyasztást vissza kell fogni a felhalmozás javára. Valójában a

3 Lásd a viszonyok e struktúrájának gazdaságpszichológiai szemléletű, részletező be
mutatását Identitásgazdaságtan című monográfiám „5. A létezett szocializmus" fejezetében 
(Budapest, 2003, Tas Kiadó).
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10. tézisben megfogalmazott (s mellesleg ugyancsak neoklasszikus) felisme
résnek igénylik az érvényre juttatása helyett a visszavételét.

30. Hogy az emberre való ráfordítás drasztikus visszafogásának igénye 
előállt, ezt előmozdíthatta, hogy a szocializmussal együtt az általa kezelt 
dilemmától (-> 24. tézis) is a radikális megszabadulás lehetőségét ígérte két 
új gyakorlat az emberi tőkével kapcsolatosan.

31. Az első ilyen új jelenség az elme-elmenés [brain-drain]4 gyakorlata, 
amely lehetővé teszi, hogy egy nemzetgazdaság anélkül húzzon hasznot 
emberi erőforrásból, hogy kifejlesztésére a szükséges tőkét e nemzetgaz
daságon belül akár háztartások, akár vállalatok, akár pedig az állam rá
fordította volna. Ezzel látszólag mintha visszatérne a második modernizá
ció előtti kapitalista gazdasági rendszernek az a lehetősége, hogy az emberi 
erőforrást úgy kezelje, mint ami gazdasági erőfeszítésektől függetlenül áll 
rendelkezésre (->4. tézis).

32. A visszatérés a 20. század végén az emberi potenciállal a 19. század
ban folytatott gyakorlathoz pusztán látszólagos, mert nem váltak újra haté
konnyá olyan mechanizmusok, amelyek a gazdasági rendszer működését 
újra függetleníthetnék az emberi feltételektől, sőt, az információgazdálko
dás előrehaladásával ez a függés egyre nagyobb fokú lesz.

33. Az egyre kevésbé nélkülözhető emberi erőforrást egyes országok 
azért tudják anélkül üzemeltetni, hogy gyártanák, mert más országok vala
mikor gyártották, anélkül hogy -  az elmenő elmét -  maguk üzemeltethet
nék. A brain-drain a potyázást (-» 27. tézis) egyénköziből államközi méret
arányúvá teszi, miközben az elme-elmenés Kelet-Európából és egyáltalán 
keletebbről tart általában nyugatabbra, a vágyott célállomásként pedig le
hetőleg az Egyesült Államokba.

34. E potyázás keretében a gyártó és az üzemeltető ország között a kül
kereskedelemnek és a zsákmányolásnak egy különös elegye közvetít: az emberi 
potenciál társtulajdonosai (-» 22. tézis) közül az egyéntől, aki az emberi 
potenciálnak testet ad, megvásárolják az árut -  az államtól pedig, amely az 
emberi tőkébe annak idején a beruházást eszközölte, elcsábítják.

35. Mind a „potyázó", mind a „balek" pozíciójában ezúttal egyének 
helyett államok találják magukat, de a pozíció órájuk ugyanazt a maga
tartást kényszeríti: a maguk ráfordításainak csökkentését, hogy a többieké- 
nek a hasznát élvezzék. Ezzel a világnak az a féltekéje, amely a brain-drain 
haszonélvezője, éppúgy, mint az, amelyik az elme-elmenésnek kárát vall
ja, azzal lépne az információgazdálkodás századába, hogy e gazdálkodás 
legfontosabb eszközében (-> 14. tézis) a legsúlyosabb hiányra kárhoztatnák 
egymást.

4 Kísérletet tettem arra, hogy az amerikai kifejezést tartalmának komolyságát és formájá
nak játékosságát egyszerre visszaadó magyarral helyettesítsem.
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36. E várható hiány áthidalásának lehetőségeit befolyásolja a 30. tézis
ben jelzett másik új gyakorlat is: a 20. század vége társadalmainak kettéhasa- 
dása elitre és tömegre;5 ez nemcsak hatástalanítja ama századnak azt a jel
legzetes tendenciáját, melynek ígérete még az volt, hogy egyre szélesedő 
középosztály olvasztja magába az elitet is és a tömeget is, hanem a visszá
jára fordított tendencia a rohamos tempóban kettébomló középosztálynak 
végső soron teljes felszámolódásával fenyeget.

37. Az új tendenciák a társadalmat úgy hasítanák ketté, hogy egy 
elit pólusán koncentrálódna a magasan kvalifikált emberi potenciálnak 
gyártásához szükséges tőke is és az üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen au
tonómia is 6—> 24. tézissel), a tömeg pólusán pedig mindkettőnek egyetemes 
hiánya.

38. Az új kettéhasadás nem reprodulálja azt a 19. századit, amelyben a 
képződő tömeg egyre növekvő mértékben lett bekényszerítve a termelésébe és 
kirekesztve a fogyasztásából ugyanazon javaknak.

Marx prognózisa szerint ez az ellentét kellett volna, hogy rákényszerítse a 
jelzett tömegből kifejlődő munkásosztályt a mondott tendencia forrásának, a ka
pitalizmusnak a megdöntésére.

39. A társadalom új kettéhasadása a kiképezetlen tömeget a termelés
ből éppúgy kirekeszti, mint a fogyasztásból. Az tenné lehetségessé is és 
szükségessé is a tömegnek -  történelmi precedens nélkül való -  egyetemes 
kirekesztését a gazdálkodásból, hogy ez átalakult tanulatlan tömegek alkal
mazásának teret nyújtó anyaggazdálkodásból jóval kevesebb, de kiképezett 
munkaerőt igénylő információgazdálkodássá. A második modernizáció 
tendenciája (—> 8. tézis) eközben úgy jutna érvényre, hogy a termelést az elit 
is mint tömegtermelésben gyártott emberi erőforrás végezné.

40. Az információgazdálkodássá való átalakulás azonban lehetetlenné is 
teszi azok elkülönítését, akikben az emberi potenciált kiképezik, azoktól, 
akikben nem, minthogy az információgazdálkodásban hasznosuló emberi 
potenciál nem meghatározott személyek tulajdonsága, akik másoktól el
különíthetőek lennének, hanem közöttük megnyilvánuló viszony (-> 15. 
tézis).

41. Pedig a 30. tézisben jelzett két új jelenség egymás komplementerének
bizonyulna: az elme-elmenést tézis) kihasználva egy társadalom oda
vonzhatná a tanult elitet -  a kettéhasadásával (36. tézis) pedig kitaszíthatná a 
tanulatlan tömeget.

42. Ha ez a kétirányú új népvándorlás akadálytalanul lefuthatna, ezzel 
az emberi tőkével való gazdálkodás meghatározó dilemmájára ( —> 24. tézis) 
új megoldást kínálhatna (-> 37. tézissel). Azonban politikai-ideológiai moz-

5 Vö. Forrester, V.: Gazdasági horror. Budapest, 1998, Kossuth Kiadó.

103



gások egyre növekvő mértékben s egyre nagyobb népességet érintő módon 
avatkoznak bele az új népvándorlás spontán folyamataiba.

Ezek a folyamatok a globalizáció történéseibe illeszkednek. A fejlett gazda
ságot működtető országokban a hagyományos baloldal globalizációpárti poli
tikai-ideológiai alternatívákat kínál -  ezek népszerűtlensége miatt a baloldal a 
demokratikus értékválasztások piacán visszaszorulóban van. Ugyanezekben az 
országokban előretör a globalizációellenes radikális jobboldal. A kettő között 
manőverez a hagyományos jobboldal, egyfelől a maga értékkínálatába beépítve 
vetélytársaiénak egyik vagy másik elemét, másfelől meg-megszorítva a demok
ratikus értékválasztások intézményrendszerét, amikor a hatalmi viszonyok ezt 
lehetővé teszik.

43. Az új népvándorlás társasjátékai a szociális identitás különböző ka
tegóriái között zajlanak, s mint ilyenek hasonlítanak azokra, amelyeknek 
hagyományos terepe a történelmi múltban a politikai-ideológiai játéktér 
volt. A mai történések azonban nem ilyeneknek a folytatásai, amelyekben 
ősi kategóriák kötnének és bontanának egymással szövetséget, hanem az 
identitásgazdálkodásnak az entitásai, amelyekben a szociális identitás legyár- 
tódik, majd hasznosul.

44. A szociális identitás kimunkálásának folyamatai egyre inkább össze
fonódnak a tudás kiképezésének folyamataival, a második modernizáció
nak egy olyan második szakaszában, amelyben a tudást és a szociális iden
titást úgy kezeli a társadalmi-gazdasági rendszer, mint az emberi tőkével 
való gazdálkodás ikertényezőit.

E két ikertényezőt pontosabban írja le a sziámi ikrek metaforája. Szétválaszt
hatatlanságuk dilemmát alapoz meg: az identitásgazdálkodás logikájának alig 
ismertsége6 nemcsak ennek visszafogására hangol, hanem a tudásgazdálkodásba 
való beruházás megszorítására is -  a tudásgazdálkodás gyakorlata pedig a maga 
technológiai fogásait és eszközeit evidensként ajánlja az identitásgazdálkodás 
használatára is. Ez utóbbi történik, amikor az új népvándorlás, az általa generált 
multikulturalizmus viszonyait tanítással, tiltó korlátokkal s a tilalomszegésért 
járó büntetésekkel próbálják kezelni.

45. Azt a társadalmi-gazdasági rendszert, amely a 20. és a 21. század 
fordulójára előállt, Schumpeternek az 1. tézisben idézett szavait parafrazeál- 
va csak ízlés és terminológia kérdése kapitalizmusnak nevezni vagy sem: e 
rendszernek egyfelől emberi tőkével mint tőkével kell optimálisan gazdál
kodnia -  másfelől az optimális gazdálkodás érdekében hasznosítania kell 
azokat a tapasztalatokat, amelyeket e gazdálkodás dilemmájának kezelése 
(—> 26. és 27. tézis) során a 20. századi szocializmusok halmoztak fel.

6 Részletesebben lásd Reconsidering Identity Economics -  Humán Well-Being and Governance 
című könyvemben (Palgrave Macmillan -  sajtó alatt).
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II. HOGYAN MŰKÖDÜNK
ÉS HOGYAN 

ÉRTELMEZÜNK?





„Úgy kezdődött, hogy ő visszaütött” -  A működés  
és az értelm ezés pszichológiája felé*

Még szokatlan volt akkoriban Magyarországon a bankcsőd, amikor egy 
pénzintézetünk egyszer csak összeomlott.

-  Ti súgtatok? -  kérdezte tőlem akkor egy bankár, a hosszú sorra mu
tatva, ahogy elhaladtunk a bank egyik fiókja előtt azon a napon. Mármint 
hogy ennek a pszichózisnak az előállításához a pszichológia adta-e az ötleteket 
azoknak, akikről ő biztos volt, hogy szándékosan heccelték fel a betéteseket.

Mondtam, hogy amennyiben egyáltalán volt ilyen szándékosság, az 
nem okvetlenül szorult rá a pszichológia szaktanácsaira.

Hogy szakmán kívüliek szemében a pszichológia időnként ördögi tu
domány képében jelenik meg, amelytől tartani kell, mert, úgymond, ördögi 
hatalomhoz adhat eszközt, már megszoktam. Annak idején pszichológia 
szakos egyetemi hallgatóként megéltem egy pillanatot, amikor egy lány, 
aki épp ájulttá tett a boldogságtól, hogy szóba állt velem, egyszer csak ezt 
kérdezte: „Te most engem hipnotizálsz?"

Az a francia szerző viszont minden jel szerint kolléga volt, akinek ri
asztó cikkéből ugyanilyen diabolikus tudománynak vigyorgott rám a képe. 
Azoknak a kezébe, olvastam, akik a hatalomtechnológiának nem olyan ős
tehetségei, mint Hitler volt vagy Sztálin, a pszichológia képes olyan eszközt 
adni, amely mai politikusokat nagyobb hatalomhoz segíthet hozzá, mint 
volt amazoké. Szerencse, úgymond, hogy a politikus ezt még nem mindig 
ismeri fel. Bár például elnökké való újraválasztásának két fordulója között 
1996-ban Jelcinnek nem volt fontosabb dolga, mint elnöki rendeletet bocsá
tani ki arról, hogy a pszichoanalízist elsőrendű fontossága miatt támogatni 
kell -  írja a cikk.

És tényleg volt ilyen rendelet.

* Korábban megjelent „Ördögi tudomány-e a pszichológia" címen a Kritika 2007/6. számá
ban, majd a Globális rendszerváltás? című kötetemben: 33-56. o.
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VOLT EGYSZER EGY TUDOMÁNY,
S ANN AK VOLT EGY KONGRESSZUSA

Valamikor harminc-negyven évvel korábban már jártak olyan szelek Moszk
vában, amelyek a rendszer számára fontossá tették a pszichológiát. Hogy 
mennyire, ezt ország-világ megláthatta egy esemény során, amely erre az 
időre esett:

1966-ban Moszkvában összeült a pszichológia tudományának sorrend
ben tizennyolcadik nemzetközi kongresszusa. Nagy esemény volt, már csak 
méretarányait tekintve is: 6000 résztvevővel, 47 szimpózium 1500 előadásá
val, amelynek szövege 50 kötetben jelenik meg.

Persze, a méretarányokat vélhetnénk a korabeli szovjet gigantománia 
folyományának is, ugyanazénak, amely pár évvel korábban az épületet 
termelte ki a Lenin-hegyeken, ahol a kongresszus eseményei s elszállásolt 
vendégei 1966-ban éppen hogy elfértek. Ez azonban nem magyarázná, 
hogy annyi nyugati pszichológus volt kíváncsi rá, s hogy közöttük ott volt 
a szakma valamennyi akkor élő nagysága: Piaget és Neal Miller, akik nagy
előadást tartottak, Festinger, Fraisse, Moreno, Pribram. Ezeket a nagynevű 
tudósokat (a turisztikai-politikai kíváncsiságon túlmenően) vélhetően az 
vonzotta akkor Moszkvába, hogy ott a szovjet pszichológusok nagy nemze
déke (Luria, Galperin és a kongresszus elnökeként funkcionáló Leontyev) 
fogadta őket. Ezenfelül, amikor negyedszázados betiltottságból a hatvanas 
évek elején újjászületett a szovjet pszichológia, akkor az újjászületés akár 
diadalmenetnek is volt mondható: 1963-ban egy pszichológiai tanulmány- 
kötetet -  Leontyevét -  Lenin-díjjal jutalmaztak; két évvel később az ország 
két legnagyobb egyetemén önálló pszichológiai fakultás indult -  a moszk
vai egyetemen ennek első dékánja ugyancsak Leontyev lett. S most a kong
resszus megnyitóját nem akárhova hirdetik, hanem a Kreml Kongresszusi 
Palotájába -  akik akkor a nagy pompájú és mégis modern épület monumen
tális termében „táblás ház" mellett hallgatják a nyitó tudományos előadást, 
azok közül valószínűleg nem akadt egy sem, aki ne értette volna, hogy en
nek az akkor hatalmas országnak akkor mindent kezében tartó vezetése 
roppant fontosnak tartja a pszichológiát.

Vajon e fizetőképes keresletre mi volt válaszul a pszichológia kínálata? 
Az akkor éppen pragmatista pillanatát élő politikai vezetés nagyon figyelt 
erre. Annak reményében, hogy a befektetés haszonnal megtérül, akkor ér
demes költeni a pszichológiára, ha ez a többi természettudományhoz hasonló
an egyértelműen meg tudja mondani, hogy az általa vizsgált tárgyon milyen 
ok milyen okozatot vált ki. Aki a pénzéért ilyen tudást kap cserébe, az annak 
ismeretét kapja, hogy ha az okozattal kapcsolatos célja van, akkor az okkal kap
csolatos eszközt kell működtetnie: ha azt akarja, hogy az elektromos áram 
hatására világosság támadjon a szobában, akkor az áram generátorát, a vil
lanykapcsolót meg a körtét kell megfelelő kombinációban működtetnie.
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Vajon várhatok-e a pénzemért ilyen tudást a pszichológiától? Vajon meg- 
mondja-e nekem a maga tárgyáról, hogy hogyan használhatom céljaimhoz 
eszközül?

A kérdést a pszichológia esetében az bonyolítja, hogy ennek a tárgya 
nem egyszerűen valamilyen ok és okozata között fennálló összefüggés, 
amelynek ismeretét azután majd valaki úgy hasznosíthatja, hogy segítsé
gével a céljaihoz eszközt gyárt: a pszichológia tárgya maga az az ember, aki a 
céljaihoz eszközt gyárt.

A lelki jelenséget, mondhatni, éppen ez a célszerű jelleg különbözteti meg 
más természettudományok okszerű jelenségvilágától. A moszkvai kongresz- 
szusnak pedig -  e szaktudomány számára is, és megrendelői köre számára 
is -  az volt a legfontosabb szenzációja, hogy a pszichológia úgy mutatta be 
magát rajta, mint amely, íme, képessé vált rá, hogy az emberi lélek célszerű 
működését vizsgálja átfogóan a természettudomány eszközeivel.

Akár arról a célszerű működésről van szó, amelynek szolgálatába az 
ember olyan külső eszközöket állít, mint amilyen az űrhajósnak az űrhajó, 
vagy egy gépkezelőnek a maga gépe; akár pedig arról a működésről, amely
ben célszerű eszközül -  saját magamat működtetem.

Ez utóbbi fajta működésnek egy különös teljesítményére annak idején 
Freud hívta fel a figyelmet, amikor rámutatott, hogy például a betegségek
nek legalábbis egy részénél nemcsak azt lehet megállapítani, hogy milyen 
okok következményeként állnak elő a testben, hanem azt is, hogy milyen cé
lok eszközeként idézi azokat elő a lélek. Egy fiatalasszonyt szörnyű migrén 
gyötört, amelynek ráadásul a legbosszantóbb ténykörülménye az volt, hogy 
első ízben éppen a nászéjszakáján tört rá a szerencsétlen lényre, akinek így 
aztán nem is nyílt módja új betegsége alatt a beteljesülésig vinni egyesülését 
a férfival, aki pedig őt gyengéd, gondoskodó szeretettel szerette.

Freud doktor azt a feltevést mondta ki, hogy itt a beteljesülés elmaradása 
nem következménye volt a váratlanul támadt betegségnek, hanem -  célja: a 
leánynak maradt fiatalasszonyról kiderült, hogy nem viszonozta férje érzel
meit, csak szülei kedvéért ment bele ebbe a házasságba, de közben minden
nél jobban szerette volna elkerülni „azt". Nos, testének működése mint egy 
megbízható eszköz segítette őt céljának megvalósításában.

„Diplomáciai betegségre" gyanakodnánk ilyen esetben, Freud azonban 
valódi betegségről beszél, olyanról azonban, amelyet nem a test produkál 
valamilyen okból, hanem a testen a lélek valamilyen céllal, méghozzá anél
kül, hogy célját tudatosan tartaná szem előtt. Hogy azonban létezik-e tény
leg ilyen tudattalanul célratörő működés, ez a természettudomány eszközei
vel nem volt bizonyítva.

Nos, azon a kongresszuson bizonyítva lett. A négy nagyelőadás egyi
ke olyan kísérleteket ismertetett, amelyekben különféle belső szerveknek 
-  szív, nyálmirigy -  a működési tempóját vizsgálták. Hogy milyen ok dik
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tálhat ezeknek nagyobb vagy kisebb tempót, ez akkor már közismert volt 
-  az előadó arra volt kíváncsi, képes-e ugyanezt a változást megvalósítani 
valamilyen cél. Célt úgy adott a kísérleti állatoknak, hogy szomjaztatta őket, 
s úgy intézte, hogy a nagyon hiányzó folyadékhoz egy olyan automatából 
juthattak, amelyet az éppen vizsgált szervnek a működése működtetett: 
az állatok egyik csoportjánál akkor, ha a műszerek egy megadott értéknél 
gyorsabb, a másiknál pedig ha lassúbb működést jeleznek. Ennek igen ha
mar az lett az eredménye, hogy az egyik csoportban az állatoknak gyor
sabb, a másikban pedig lassúbb lett a normális pulzusa (vagy a nyáltermelés 
normális üteme). Nem azért, mert ezt valami előidézte, hanem azért, hogy ez 
valamit előidézzen.

S a lélek működése, amelyet az akkor ott bemutatott természettudomá
nyos kísérletek vizsgáltak, esetleg nem is egyéni, hanem éppenséggel társa
dalmi célt valósított meg. Mint abban a szenzációt keltő kísérletben, amely
ben egy majomcsapat vezérét a csapat leggyengébb, a vezér hatalmának 
leginkább alávetett tagja tudta kezessé tenni. Az előadó -  aki Franco diktatú
rájából érkezett -  azt csinálta, hogy a vezérmajom agyába elektródát operált 
be, s ezen keresztül rádióhullámmal tette szabályozhatóvá azt a viselkedést, 
amely a csapat más állatainak hasonló viselkedésével mérkőzve eldöntötte, 
melyikük lesz a vezér, a másik majmot pedig megtanította, hogyan kezelje 
az elektromágneses hullámot kibocsátó ketyerét. A vezér az elnyert vezéri 
pozíciót időről időre fenyegető fellépéssel szilárdítaná meg, a hatalmának 
alávetett majom pedig a tanult mozdulattal megnyomja a szerkezet megfe
lelő gombját, s a vészjósló mozgású vezérmajom a szemünk előtt válik kezes 
jószággá. Senki nem mondta ki azon a moszkvai pszichológiai kongresszu
son, talán tudatosan magának sem fogalmazta meg senki, de mindenki úgy 
érezte, hogy a Franco generalisszimuszok és az addig őáltaluk uralt társadal
mak sorsa ugyanabban a kézben van, amelybe a természettudomány immá
ron eszközt is helyez történelmi célok megoldásához. Nagyszabású utópiát 
hoztunk haza a kongresszusról, olyan pszichológiáról, amely immáron a ter
mészettudomány megbízható eszközeivel arra tud választ találni, hogyan 
állítható -  akár egyéni, akár társadalmi -  célok szolgálatába maga az ember, 
testestől-lelkestől. S ezt az utópiát nemcsak a társadalmi megrendelést telje
sítő pszichológia vitte haza a maga kongresszusáról, de a neki fizetőképes 
megrendelést feladó társadalom is telítődött az utópiával.

AZ EMBER ÉS A GÉP

Miért lett a politikai rendszereknek annyira fontos a pszichológia? Az Egye
sült Államokkal versenyt hirdető Szovjetunió vezetése valószínűleg ráéb
redt arra, hogy elsőségüknek az űrhajózásban nem kevésbé fontos tényező
je Gagarin, Tyitov, Komarov, mint maga az űrhajó.
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A Gagarin után, másodikként a világűrben járt Tyitovról már akkor is 
-  a korabeli titkolózás körülményei között is -  lehetett tudni, hogy ami
kor visszatért a világűrből, erősen szédült, s bennfentes pszichológusi kö
rökben elterjedt, hogy e panaszt esetleg nem testi, hanem lelki okok hívták 
elő. Komarov tragédiájának okát nem hozták nyilvánosságra; jómagam 
Leontyev bizalmas közléséből tudtam meg, hogy az ok egyik -  fatális -  ösz- 
szetevője egészen bizonyos, hogy pszichés tényező volt: amikor az űrhajó 
ajtajának szigetelése meghibásodott, s a belső légteret kitöltő oxigén kezdett 
elszivárogni, az űrhajós a földi központ utasításait követve nekiállt kijavíta
ni a hibát, ám eközben hipoxiás állapot lépett fel nála, ennek pszichés vele
járója pedig eufórikus hangulat, amelynek hatása alatt idő előtt vélte, a földi 
központ értékelésének ellenében, hogy a hibaelhárítást immáron sikerrel be
fejezte, így aztán az oxigénelszivárgás tovább folytatódott, s Komarov meg
fulladt. Gagarinról pedig mára már nyilvánosságra került az a tény, hogy 
csak tartaléka volt annak az űrhajósnak, akinek a cél közelébe érő ember 
jellegzetes türelmetlensége eredményezte borzalmas halálát, egyszersmind 
a drága kiképzőberendezés pusztulását is. A terv szerinti első űrhajós utol
só kiképzési napja a vége felé közeledett, amikor a gyakorlókamrából való 
kiszálláshoz készülődve olyankor használt gyúlékony oldószerrel átitatott 
vattát a testére erősített műszeres csatlakozások leszereléséhez, amikor ez 
a belső légteret kitöltő tiszta oxigénben még néhány percig szigorúan tilos 
volt, s a lángra lobbant kamrából való kiszabadítása után az első űrhajósnak 
felkészült ember életéből már csak pár órányi szörnyű gyötrelem maradt.

Az akkoriban kettéhasított világnak nem csak ezen a térfelén történtek 
ilyen tragédiák. S a két gazdasági-társadalmi rendszer akkor nem csupán 
az űrhajózásban versengett. Az egész gazdaságban addigra már közhellyé 
lett, hogy az ipar fejlesztendő alapegysége nem a gép, hanem az ember-gép 
rendszer: minél többet fordítottak egy gép tökéletesítésére, annál nagyobb 
kár érte a beruházót, ha a gép a kezelőjének a tökéletlensége miatt mégis 
rosszul működött, vagy éppen működésképtelenné vált. A gépet fejlesztő 
technológiát humántechnológiával kellett kiegészíteni.

A modern technológiáknak mindig valamilyen természettudomány az 
alapjuk, s a pszichológia abban az időben, amikor a humántechnológia irán
ti igény világosan megfogalmazódott, olyan akart lenni, mint bármelyik ter
mészettudomány. S akkor még, 40-45 évvel ezelőtt az is volt. A többi ilyen 
tudomány modorában azt vizsgálta, hogy milyen külső okok (szemünket, fü
lünket és a többi érzékszervünket érő ingerek) hatására, milyen belső feltéte
lek (agyunk állapota) mellett milyen okozatok (érzések, gondolatok, emlékek, 
vágyak) állnak elő bennünk, s hogy ez utóbbiak hogyan válnak maguk is 
okává annak, amit majd teszünk vagy mondunk.

Mármost a helyzet az, hogy ha az emberrel egy gépezet áll szemben, ak
kor ez a séma majdnem pontosan írja le, ami kettejük együttműködéséből az
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embert illeti. Majdnem pontosan, mert valójában amikor ingerek hatása alá 
kerülünk, működésünk nem egyszerűen reagál fellépett ingerekre, hanem 
mintegy elébe megy ezeknek: nemcsak arra reagálunk, amit látunk, hanem 
szinte előre látjuk, hogy fog majd a mi reagálásunkra a maga részéről a gép 
válaszolni. Ha várakozásunkban csalódunk, próbáljuk megfejteni: milyen 
ok késztette gépünket, hogy másképp működjék. Értelmezzük a gépezet 
váratlan működését: azért nem szólalt meg a csengőnk, mert nincs áram; 
vagy mert kontaktushibás a csengőgomb; vagy mert nem nyomtuk meg 
elég erősen stb. Ilyenkor előbb vagy utóbb ki is próbáljuk az értelmezésün
ket, s a gép további működése szenvtelenül eldönti, helyes volt-e az, vagy 
sem.

Tulajdonképpen a gépezet a maga szenvtelen működésével tanítja meg 
a gépkezelőt, hogy egyre ritkábban kelljen értelmezéshez folyamodnia. 
Ennek a tanulási folyamatnak az elején minden csupa váratlanság, ezért 
minden egyes apró lépésnél értelmeznünk kell, hogy miről is van szó. Az, 
hogy a szerkezet minél ritkábban produkáljon olyasmit, ami nem felel meg 
a várakozásnak, nemcsak a szerkezeten múlik, hanem a várakozáson is, és 
a tanulás ezt szélesíti ki úgy, hogy a gép működésének minél változatosabb 
teljesítményei férjenek még belé. Amikor pedig a gép a várakozásnak meg
felelően működik, ilyenkor a tanult gépkezelő többé nem értelmez, hanem 
úgy működik, mintha maga is szerves része volna a gépezetnek: megteszi a 
működtetéshez szükséges kezdő lépést, s ha erre a gép úgy válaszol, ahogy 
a kezelő várta, akkor ez utóbbi gépiesen megteszi a következő lépést és így 
tovább, egészen addig, amíg egy utolsó lépésben el nem éri az előre kitűzött 
célt.

Ezzel kapcsolatosan tette magát pótolhatatlanná a pszichológia mint 
olyan tudomány, amely egyre többet tudott arról, hogyan tanul meg az em
ber egyáltalán tárgyakkal bánni. Az ilyen pszichológiára épülő technoló
giákkal optimalizálni lehetett a legkülönfélébb gépkezelőkkel kapcsolatos 
tennivalókat, a gépírónőktől az űrhajósokig: minél kevesebb idő és pénz 
ráfordításával kialakítani bennük az imént jellemzett képességet gépük mi
nél megbízhatóbb hatékony kezelésére.

Nem értelmezni, hanem működni -  ez a tanult gépkezelőnek az erénye. 
Együttműködni.

AZ EMBER ÉS A MÁSIK EMBER

Persze a rendszer jó működéséhez az embereknek nemcsak az általuk kezelt 
gépezettel kellene tudniuk együttműködni, hanem egymással is. A pszicho
lógia egyik jeles művelője, az amerikai Skinner előállt egy olyan elgondolás
sal, amellyel egész társadalmakat lehet jól működő gépezetté átalakítani, e 
társadalmak közös érdekétől vezettetve. „Szabadságon és méltóságon túl"
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-  ez volt könyvének a címe, amely előre jelezte, hova kell eljutnunk ahhoz, 
hogy a társadalomban is a jó gépkezelő erényei juthassanak érvényre: Nem 
értelmezni, hanem működni.

Valójában azonban a problémát nem az jelenti, túl tudja-e tenni magát 
az ember azon az igényén, hogy szabadságot és méltóságot akar, hanem 
az, túl lehet-e vajon lépni azon a tényen, hogy az ember igenis értelmez: 
nem arra reagál, ami hat rá, hanem arra, ahogyan értelmezi, ami hat rá. Karinthy 
Frigyes kicsit pontosított példájával szólva: eleven ember -  ugyanerre a betű
sorra másképp fog reagálni egy magyar, illetve egy angol, mindketten attól 
függően, ahogyan az ingeregyüttest értelmezik, márpedig az angol számára 
a mondott betűsornak nem két magyar szó együttese hordozza a jelentését: 
„eleven ember"; hanem két angol szóé azt, hogy „tizenegy zsarátnok".1

A gépkezelőnek az segít túllépni az értelmezések önkényén, hogy a 
tárgy a maga „tárgyilagos" működésével eldönti, helyes volt-e ez vagy az 
az értelmezésünk: ha igen, ez a továbbiakra nézve megerősíti a reagálásun
kat reá, s akkor nincs többé szükség az értelmezésre -  ha nem, akkor újabb 
próbálkozásokon keresztül fogunk végül eljutni az immáron helyes értel
mezéshez, azután az értelmezés nélküli működés lehetőségéhez.

Ám mi van akkor, ha velem szemben nem egy szenvtelen tárgy áll, ha
nem egy másik ember? Karinthy Frigyes ezzel kapcsolatosan is olyasmit 
mond, amire érdemes odafigyelni, amikor rámutat, hogy a férfinak a nőhöz 
való viszonyát szembeötlő módon megkülönbözteti az embernek a bécsi 
szelethez való viszonyától az a tény, hogy a bécsi szelet nem harap vissza. 
Vagyis hogy a tárgy szenvtelenségét az embernél felváltja a szenvedélyek, 
az elfogultságok kölcsönössége. Elfogult értelmezésünkre is egy másik em
ber hasonlóan elfogult értelmezése felel. S ugyan vajon mennyit ér, ha egy 
tárgy helyett ő tanúsítja, hogy igazam van, ha a fent idézett betűsort ma
gyarul olvasom, vagy hogy tévedek? Megannyi esetben erre az következik, 
hogy igazat adok neki, hogy igazat adott nekem, és tévedésnek tartom az 
értelmezését, amellyel tévedésnek tartotta az értelmezésemet. így azután 
ahelyett, hogy az énáltalam esetleg tényleg elkövetett tévedést az általa ki
váltott hatás korrigálni tudná, nem ritka, hogy éppen felerősíti ezt. Az ilyes
miből fakadó „tévedések vígjátékát" nem egyedül Shakespeare írta meg, de 
sajnos az egymást erősítő kölcsönös félreért(elmez)ésekből nemcsak vígjá
ték fakadhat, hanem tragikus konfliktusok, háborúk és polgárháborúk is.

Az értelmezések kölcsönösen gerjesztő hatásával foglalkozott egy csa
ládterápiás csoport a kaliforniai Palo Altóban. Tapasztalataikat fel is dol
gozták s közzé is tették. Egyikük, Watzlawick (akinek népszerű könyvei a

1 Ismeretes, hogy a Micimackó zseniális fordítója nem tudott angolul, s ebből számos
-  szellemes -  félrefordítás eredt, így azokon felül, amelyek nem kis számban a gyerekek és 
felnőttek mondott kedvencében találhatók, még az is, amely szerint eleven embercomb az angol 
olvasó számára ezt jelentené: tizenegy borostyánfésű.
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20. század '80-as éveiben sorra jelentek meg magyarul is) leírja annak törté
netét, hogyan juttatták el egymást egy titkárnővel néhány perc alatt hajszál 
híján a tettlegességig. A titkárnő egy elmegyógyintézetet igazgató orvos- 
professzor előszobájában működött. Azoknak a gyógyintézeteknek egyike 
volt ez, ahol a modern felfogásnak megfelelően szabadon jártak-keltek a 
könnyebb vagy nem annyira könnyű betegek, akik ennek során nemcsak 
egymással elegyedhettek társalgásba, de ha indokot láttak rá, az orvosokkal 
is, beleértve a professzort, aki egy alkalommal a maga igazgatói szobájába 
találkozót beszélt meg Watzlawickal. A titkárnői előszobába érkező Palo Al- 
tó-i tudós kolléga annak rendje és módja szerint köszönt, s minthogy nem 
ismerték egymást a nővel, bemutatkozott: „My name is Watzlawick". Ezen 
a ponton azután egy apró szerencsétlenség esett. A titkárnő félrehallotta 
a bemutatkozást, mintha a belépő férfi ezt a deklarációt tette volna: „My 
name isn't slavic" Vagyis: „Nevem nem szláv". A különös nyilatkozatból 
a titkárnő mindjárt látta, hogy alkalmasint a kórház egyik ápoltjával van 
dolga, aki, vélhetően, holmi képzelt ellenféllel vitatkozik, esetleg méltatlan
kodva nevének téves azonosítása miatt. Ezért, hogy megnyugtassa, hogy 
az őrészéről a beteg nem lesz kitéve ilyen inzultusnak, tiszta tekintettel 
a szemébe nézve így szólt kedves, nyugalmat sugárzó hangon: „Én nem 
mondtam, hogy az". Ezen Watzlavick megütközött: micsoda dolog, hogy 
itt kétségbe vonják az ő szavát is, személyazonosságát is, és indulatát meg 
sem próbálva leplezni, nyomatékkai így folytatta a konverzációt: „De én 
mondtam!" A titkárnő tapasztalt szemmel megállapította, hogy a beteg erő
sen ingerlékeny stádiumban van, s csillapítólag tette a vállára a maga kezét, 
szólván: „Jól van, kedvesem, nincs semmi baj". Watzlawick a szoba falán 
lévő óráról megállapította, hogy máris késésbe került az idétlenkedő titkárnő 
miatt, akitől ezután ordítva követelte, hogy azonnal jelentse be a professzor 
úrnál. Utóbbi a hangoskodásra felfigyelve kinézett a szobájából -  ez állította 
meg az eszkalációt, talán a tettlegesség előtti utolsó pillanatban.

Mi történt itt? Csak annyi, hogy az eseménysor egyes eseményeit nem 
az előző történés váltotta ki, ahogyan ez a természet (és a ráépülő emberi 
technika) világában szokás, hanem az egyes történéseknek az értelmezése.

Aki valaha is megpróbált akár csak két személy konfliktusában is el
igazodni, tapasztalhatta, mennyire reménytelen itt a természetkutatásban 
olyan jól beváló okkeresés: azért veszekszik-e a feleség, mert a férje estétől 
hajnalig iszik („Nem tehetek róla, ha néha felemelem a hangom, amikor 
a férjem gusztustalan részeg állatként mászik haza reggel") -  vagy azért 
iszik a férj, mert a felesége hajnaltól napestig veszekszik („Nem tehetek róla, 
hogy néha a pohárhoz kell nyúlnom, de józanul nem lehet elviselni, hogy 
a feleségem folyton ordibál"). Ezért a természettudományos pszichológia, 
amelynek kifejlesztése sok pénzt megért mindkét gazdasági-társadalmi 
rendszernek, amikor arról volt szó, hogy iparfejlesztési terveikhez nyerje
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nek humántechnológiai eszközt, semmire sem volt használható a társadal
mi konfliktusok kezelésében, még a legegyszerűbbében sem. így 1968-ban, 
amikor a hatalom energiáit a világ mindkét térfelén (Prágában, Párizsban, 
Brüsszelben, Mexikóban, nem sokkal korábban Pekingben és nem sokkal 
később az olajválság közel-keleti frontjain) társadalomirányítási problémák 
kötötték le, akkor e hatalom lényegileg ejtette a pszichológiát és megpróbált 
a hagyományos hatalomtechnológiai eszközökkel boldogulni.

DIKTATÚRÁBÓL POLGÁRHÁBORÚBA?

Volt, amikor a 20. században a hatalomnak a társadalomirányításhoz tény
leg nem volt szüksége pszichológiára. Akkor ez azért volt így, mert kiala
kultak a totális államok, amelyek olyan struktúrákat működtettek, melyek 
már eleve magukban foglaltak pszichológiai technikákat. Ezek között 
voltak olyanok, amelyekkel a hitleri Németországban időről időre egyet
len helyszínen egyesítették látványos külsőségek között „az egész népet". 
S voltak olyanok, amelyekkel a sztálini Szovjetunióban egymástól a féle
lem által elszigetelt atomokra tudták bontani a társadalmat. Mindkét totális 
államalakulatba olyan pszichológiai hatásmechanizmusok voltak beépít
ve, amelyeket a diktátor magától talált fel, vagy maga a rendszer bukkant 
rá, pszichológusok asszisztenciája nélkül. Az állami közigazgatás magától 
folytatódott egy mozgalom spontaneitásában: ahol véget ért az egyiknek a 
lehetősége például a zsidók egyre erőteljesebb korlátozására, ott kivonult a 
kristályéjszaka utcájára a másik...

Amikor a totális társadalomirányítás megbukott, akkor eltűnt ez a rend
szerbe magába beépített szociálpszichológia is. E nélkül viszont a hagyo
mányos társadalomirányítási eszközökről kitűnt, hogy, úgy látszik, a 20. 
században már hatástalanok. Először összeomlottak a nagy gyarmatbiro
dalmak, bár például Nagy-Britanniáról, Franciaországról, Portugáliáról 
köztudott, hogy sohasem voltak skrupulusaik a kérdéses és a század techni
kájával -  gépfegyverekkel, gázgránátokkal, tankokkal -  megfejelt eszközök
nek a bevetésében. Aztán összedőlt a másik térfél nagybirodalma is, amely 
szintén nem erkölcsi aggályoskodásáról híresült el, amikor az erőszak esz
közeiről kellett dönteni.

E kettős tény mindenképpen örvendetes, s a világ első reagálása nem is 
volt más, mint a féken tartani nem is próbált öröm.

Azonban ezeknek a hatalmi konstrukcióknak az összeomlása után egyik 
térfélen sem kellett sokáig várni, hogy tapasztalható legyen: helyükön nem 
szükségképpen demokrácia áll elő. A demokráciát ugyanis nem a „deregu
láció" jellemzi: a demokráciában a hatalom igenis irányítja a társadalmat, 
csak a társadalom is szabályozza, ellenőrzi és időről időre lecseréli a hatal
mat.

115



Akár a volt gyarmatbirodalmak utóéletét nézzük, akár az egykori szov
jet birodalomét, mindenütt azt tapasztaljuk, hogy társadalomirányítás híján 
demokrácia helyett esetleg a társadalom szétesése áll elő, és a szertehullott 
részek polgárháborúja, amelyben megannyiszor ugyanazon értékrendszer 
igazhitűje áll szemben ugyanazon értékrendszer igazhitűjével: Krisztus-hí
vő a Krisztus-hívővel a Tito partizánháborújában alapított, de mostanra 
felbomlott kommunista államszövetségben, szunnita a síitával Szaddám 
Húszéin amerikai módon demokráciára nevelt egykori diktatúrájában. S 
közben feltűnt az új rém: a terrorizmus, amely -  azon a szeptember tizen
egyedikén az egész világ megtanulta -  egyenlő mértékben tud hatékony 
lenni emberek mozgatásában és gépekében.

Az ezredfordulóra az új demokráciákban (és néhány régiben is) beérett a 
tapasztalat: ha a társadalom nem akarja, hogy véget nem érő polgárháborúk 
alternatívája terrorista és antiterrorista elit alakulatok háborúja legyen egy
más ellen és a polgárok ellen, vagy hogy az állami diktatúrát maffiáké váltsa 
fel, akkor új társadalomszerveződési eljárások kialakítására van szükség.

Ehhez pedig újra pszichológiára is. Újra.

EGY M ÁSIK PSZICHOLÓGIA

A pszichológiát ott hagytuk el, amikor olyan negyven évvel ezelőtt kiderült 
róla, hogy hiába tud sok mindent az ember és a gép együttműködéséről, 
nem alkalmas arra, hogy akkor is hatékony legyen, ha olyasmiről van szó, 
ami az embert nem tárgyakkal, hanem más emberekkel hozza kapcsolat
ba. A negyven év alatt azonban nemcsak az történt a pszichológiával, hogy 
újabb ismereteket gyűjtött arról, hogyan működünk. A pszichológiának e fő
árama mellett, ettől többnyire háttérbe szorítva kibontakozott egy alternatív 
kutatás2 és ilyennek eredményeit alkalmazó gyakorlat is, amelynek kérdése 
az volt, hogyan értelmezünk.

Szűkebb szakterületemet, a gazdaságpszichológiát például éppen ilyen 
esetek kezelésére találták fel.

Tegyük fel, hogy az árak bizonyos növekedését tapasztaljuk: ezt értel
mezhetjük úgy is, mint egy kezdődő infláció első jelét -  meg úgy is, mint az 
árak kilengését, amelyet majd a piac a lenyomásukkal korrigálni fog. Ha az 
éppen bekövetkezett ármozgásban annak jelét látom, hogy az árak a továb
biakban növekedni fognak, akkor hajlamos leszek előrehozni vásárlásaimat 
(még mielőtt bekövetkezett volna a félt áremelkedés), illetve elhalasztani 
eladásainkat (kivárva, amikor már bekövetkezett a remélt áremelkedés),

2 Ennek az alternatív kutatásnak és gyakorlatnak, továbbá a katedrapszichológiához 
való viszonyának valamelyest részletesebb ismertetését lásd: Egy alternatív pszichológia ki
dolgozása; Adalék a mainstream mikroszociológiájához. In Elméleti pszichológia. http://mek. 
oszk.hu/03100/03102/03102.htm
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márpedig akár az áruk kereslete növekszik, akár a kínálatuk csökken, ez 
tényleg az árak növekedését fogja eredményezni. Ha ugyanazt a bekövet
kezett ármozgást annak jeleként értelmezem, hogy a piac árletörő hatása 
fog érvényesülni, e várakozás hatására elhalasztóm a vásárlásaimat, vagy 
előrehozom eladásaimat, akkor meg a kereslet csökkenése vagy/és a kínálat 
növekedése állítja elő megint csak azt, amit várok, ezúttal az árak tényle
ges csökkenését. Akármelyik értelmezés gerjeszti várakozásunkat, amit vá
runk, az elő is áll, de nem magától, hanem éppen a várakozásunk állítja elő.

Ugyanígy állt elő a bevezetőben felidézett bankcsőd is. Egyik-másik be
tétes ilyen-olyan jelekből arra következtetett, hogy a Postabank esetleg fize
tőképtelenné válhat. Persze hogy nem várja meg az ember a bajt, amelyet 
előre látni vél, menekül előle. Voltak betétesek, akik nem mindjárt adtak 
hitelt az előjeleknek, ám látva, mekkora tömege az embereknek veszi ki a pénzét, 
ők is levonták a következtetést, mely szerint nagy baj lehet a bankkal, s ők is 
beálltak a sorba. Innentől aztán még nagyobb tömege az embereknek vette ki a 
pénzét, amitől a bankkal már tényleg nagy baj lett.

Helyes volt a jelek értelmezésével levont következtetés? Téves volt? 
A természettudomány világában van értelme az ilyen kérdéseknek: ott a 
világ, meg a róla való gondolatom kívül esnek egymáson, így amit gondo
lok a dolgokról, az a dolgokat nem befolyásolja. Ilyenkor, ha a dolog műkö
dése igazolja, amit róla gondolok, akkor a várakozásokat magától igazolja -  
s ugyancsak magától történik, amikor a működés elveti ezeket. Abba, ahogy 
a dolgok alakulnak, összhangban a róluk való gondolattal, vagy ellentétben 
vele, nem segít be sem ez a gondolat, sem a belőle fakadó cselekvés. A dolog 
és a róla való gondolatunk kívül esnek egymáson -  ezért lehet szó arról, 
hogy a dolgokkal kapcsolatos tapasztalatunkból tanulunk.

Ha egy esős Medárd-napon azt gondolom, hogy most majd negyven na
pig nyitva maradnak az ég csatornái, akkor lehet, hogy majd igazam lesz, és 
lehet, hogy tévedek. Ha elmarad a negyvennapos eső, és rá kell ébrednem, 
hogy negyven napon át hiába cipeltem magammal az ernyőmet, akkor min
denesetre biztos lehetek benne, hogy az eső nem azért maradt el, mert azt 
gondoltam róla, hogy megjön, és nem is azért, mert a gondolatom nyomán 
esernyőt vettem magamhoz. Az eső teljesen kívül esik a róla való gondola
tomon.

Az ember és a gazdaság világának viszonya azonban nem ilyen. Gaz
dasági világunk és a róla való gondolatunk nem esnek kívül egymáson: 
egymással feleselő gazdasági magatartásunk alkotja ezt a világot, s így az, 
ahogyan a gazdasági folyamatokat értelmezzük, e folyamatoknak igazi ha
tótényezője. Ezért van az, amit megállapíthattunk: az inflációs várakozás 
inflációt gerjeszt, a munkanélküliségtől való félelem munkanélküliséget 
kelt. S így történhet, hogy például ha egy bankkal szemben kialakul a bizal
matlanság, ez hamarosan okot szolgáltat a bizalmatlanságra.
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A gazdaság mintájára szerveződik az egész társadalom működése. „Úgy 
kezdődött, hogy a másik visszaütött" -  mondja ironikusan a magyar nyelvi 
fordulat, egészen pontosan jelölve meg azt, ami miatt a társadalmi folyamato
kat sem megérteni, sem, pláne, megváltoztatni nem lehet egy természettudo
mányos logika eszközeivel: a természetben az ok abszolút módon megelőzi 
az okozatot, a társadalmi folyamatokban pedig megannyiszor egy történés 
eredményeként áll elő az, ami azután a történelmi tudatban elégséges ok lesz.

Hogy történik ez a váltás? Hogy teszi az értelmezés okká a következ
ményt? Nem veszélyes-e tényleg, ha megjelenik egy olyan pszichológia, 
amely ezekben a folyamatokban eligazodik? Nem lenne-e csakugyan ördö
gi egy olyan tudomány, amely a hatalomnak betekintést képes adni azokba 
a folyamatokba, amelyekben értelmező ideológiák önmagukat alapozzák 
meg? Olyan történésekbe, amelyekben társadalmak a hatalom tetszése sze
rint hasíthatok ketté vagy forraszthatok egységbe? Nem megnyugtatóbb-e, 
ha az a helyzet, mint éppen Magyarországon is?

Magyarország azok közé az országok közé tartozik, ahol a hivatalos aka
démiai pszichológia megrögződik abban a hitében, amely az előző évszá
zad hatvanas éveiben -  láttuk -  lényegében még igaz volt: hogy ő egy a ter
mészettudományok közül. E mára tévhitté lett vélekedés jegyében egy ka
tedrapszichológia itt olyan tudásra képez szakembereket a 21. századnak, 
amely a maga lehetőségeinek negyven évvel elmaradott állapotában időzik.

Hogy ilyen pszichológia mennyire nem ad okot arra, hogy féljünk attól, 
hogy ördögi eszközt ad a hatalom kezébe, ennek példáját kínálja a Gönczöl- 
jelentés.3

A szerzői team kilenc tagjából kettő szociálpszichológus volt, ami a szo
ciálpszichológiai összefüggések súlyának bölcs belátására utal azok részéről, 
akik a teamet összeállították. Azért kell bölcsnek tartani ezt a felismerést, 
mert a történésekben nem csak ősi gyűlölség nyilvánult meg (vallások kö
zött, amelyeket dogmatikájuk, szimbolikájuk vagy rituáléjuk állítana szembe 
egymással, vagy nemzetek között, amelyeket földterületekre való aspirációik, 
osztályok között, melyeket gazdasági érdekük, klánok között, melyeket törté
nelmi sérelmek emléke). A társadalom kettéhasításának meghatározó ténye
zői lettek tisztán szociálpszichológiai motívumok, amelyek felbukkanásuk 
pillanatában esetlegesek s szinte teljesen érdektelenek.4 Ilyen történéssornak

3 2007. február 7-én hozta nyilvánosságra a 2006. szeptember-októberi zavargásokat 
elemző jelentést a kormány által felkért bizottság. A dokumentum www.gonczolbizottsag. 
gov.hu oldalon olvasható.

4 Egy klasszikussá vált szociálpszichológiai kísérletben megvizsgálták, mi az a minimá
lis feltétel, amely már elégséges ahhoz, hogy ennek mentén az ember magát egy szociális ka
tegóriára vonatkoztatva azonosítsa, és megkülönböztesse „saját" csoportját és egy „idegen" 
csoportot. Azt találták, hogy ez a fejlemény már olyankor is bekövetkezik, ha a két csoportot 
olyan csekély fontosságú dimenzió mentén alakítják ki, mint hogy egy teszt manipulált ered
ményének „tanúsága" szerint két olyan absztrakt festő -  Klee és Kandinszkij -  közül, akiknek
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volt a mintája, amikor a 2002-es vigadóbeli Orbán-beszéd után az indokolat
lan lelkesültség egy pillanatában a lekonferáló elnök azt a szerencsétlen ötle
tet rögtönözte, hogy aki magyar, velünk tart, és ennek jeleként március 15-én 
tűzze ki a kokárdát. Egy olyan országban, ahol az volt a több évtizedes szo
kás, hogy március 15-ére virradóan az emberek többsége kitűzte a kokárdát, 
magyarnak érezvén magát, akár „velünk tart", akár nem, ez utóbbiakat fel
bosszantotta a felhívás, az előbbieket zavarba ejtette, s ezek a maguk zavara 
miatt bosszankodtak. Megindult a gyors eszkalálódás, árnyalatok egyre erő
teljesebb túlhangsúlyozása, s a folyamatot hol politikai lépés tette markánssá 
(például amikor három héttel a Vigadóban rögtönzött ügyetlen felhívás után 
-  s két héttel a nemzeti ünnep előtt -  a Magyar Polgári Együttműködés Egye
sülete Nemzetiszalag Mozgalmat hirdetett, amelyben már arra szólítottak fel 
„mindenkit, aki csatlakozik mozgalmukhoz, hogy [...] kokárdájukat viseljék 
szívük fölött egészen az országgyűlési választások végéig!") -  hol csak tisztán 
a szociálpszichológiai hatótényező munkált abban, hogy ugyanazon táboron 
belül is egyeseknél a kokárda viselése, másoknál nem viselése nyilvánított 
bosszúságot és zavart, és szimbolizálta nem is a tábor politikai identitását, 
hanem az ellentáborral való egyre markánsabb szembenállásét.

Ilyen pszichológiai tényezőjét a helyzetnek az elaborátum nem említi, s 
a 40-45 évvel ezelőtt még diadalmas pszichológia szemlélete alapján nem 
is említheti: egy természettudományos szemléletű pszichológia erős oki té
nyezőtől várhat markáns eredményt, itt pedig az eleve gyenge kiváltók a 
felidézett helyzet zavarosságával erejüket csak tovább csorbították.

A Gönczöl-jelentés igényes munkával meggyőzően állapította meg, 
hogy a 2006. szeptember-októberi történések mögött például a hamistudat- 
képződésnek négyszáz éves története áll. S ezen a ponton az ajánlások ki
munkálásához vajon mivel járult hozzá a Bizottság munkájában erőteljesen 
reprezentált szociálpszichológia? „Javasoljuk, hogy a kormány tegyen erő
feszítéseket az iskolák történelemoktatásának és az állampolgári-közéleti 
ismeretek elsajátíttatásának modernizálására." Modernizálás -  ez ígéretes. 
Mire gondolhatott vajon a katedrapszichológiának két jeles képviselője a 
Bizottságban? Ez is kiderül abból a kiegészítő nyilatkozatból, amelyet egyi
kük tett, amikor a nagy nézettségű tv-műsor vezetője kérdezgette, ő meg 
válaszul rámutatott, hogy az iskolában az egyszikű meg kétszikű növények 
mellett a tisztességet is tanítani kellene...

HATÉKONY TÁRSADALOM  VAGY MAFFIA?

A hatalom, esetünkben a Gönczöl-féle vizsgálatot megrendelő kormány
zati hatalom vélhetően nem jut vajmi nagy hatású társadalomkezelő esz

korábban a nevét sem hallotta, melyiknek az állítólagos festményeit részesíti előnyben maga 
a kísérleti személy, és melyiket mások, akiknek ő mindvégig csak monogramját ismeri.
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közhöz ilyen ajánlások nyomán. Vélhető, hogy ez megelégedésére szolgál 
az ellenzéknek, de ha így van, azért van így, mert nem veszik számításba, 
hogy egy hatékony, netán ördögien hatékony szerszám a kormány kezében 
a kormányzati ciklus végétől esetleg már az ő hatalmi érdeküknek lenne 
hasznára.

Létezik azonban egy ennél fontosabb összefüggés is. Ahol demokrácia 
van, ott egy hatékony szociálpszichológia nemcsak a hatalmat képes haté
konnyá tenni a társadalom irányításában, hanem a társadalmat is a hatalom 
ellenőrzésében.

Ahol demokrácia van -  de, láttuk, az erőszakos államhatalmi alakzatok 
összeomlásából nem okvetlenül demokrácia áll elő. Az egyik alternatíváról 
már volt szó: egy impotens hatalommal szemben a társadalom szétesik, és ré
szei véget nem érő polgárháborúba kezdenek egymás ellen. Egy további alterna
tíva: egy impotens társadalommal szemben a hatalom egy maffia kezébe kerül. 
Vagy egy multinacionális nagytőke kezébe. E kettőt rokonítja, hogy mindket
tő úgy tör érdekeinek érvényesítésére, hogy közben esze ágában sincs egy 
állam kereteibe illeszkedni, márpedig a demokrácia intézményrendszerét 
mindig egy állam kereteire szabják. További közös vonásuk, hogy mindket
tő abban érdekelt, hogy olyan társadalomkezelési technológiát működtes
sen, amely az ő érdekeinek megfelelően egyszer beállított rendet a társada
lomban fenn tudja tartani.

Tény, hogy egy ilyen társadalomkezelési technológiát, ha demokratiku
san nem szabályozott, nem ellenőrzött, ha lecseréléstől védett hatalomnak 
kerül a kezébe, ördögi méretűvé növelhet egy olyan pszichológia, amelyet 
nem zár el korlátolt szemlélet a maga új tudományos lehetőségeitől. S az is 
tény, hogy mind a maffia, mind a multinacionális nagytőke nagy pénzen 
tudja megvásárolni a pszichológus szaktudását. De ez ellen nem nyújt vé
dettséget, ha ezt a szaktudást negyven-negyvenöt évvel elmaradott állapot
ban tartják: a tudás nem csak hivatalos csatornákon keresztül terjed, s ha a 
hivatalos diplomával tanúsított tudást a hatalom nem tudja a maga céljaira 
használni, mindig lesz, akinek így vagy úgy mégis megszerzett tudása egy 
nagyon is fizetőképes kereslet ellenében rendelkezésre fog állni.

A pszichológus felelőssége ma sokban emlékeztet a fizikuséra abban az 
időben, amikor már tudni lehetett: tudásból fegyvert készíteni ördögi do
log, ám ha nem készítenek tudásukból fegyvert a gonosz erők ellen, akkor a 
gonosz erőknek lesz ilyen tudásból készített fegyvere.
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HOGYAN MŰKÖDŰNK?

„Férjhez adná-e  a lányát 
a homo oeconom icushoz?”*

-  kérdezi könyvének1 harmadik fejezetében Hámori Balázs. A homo 
oeconomicushoz, vagyis ahhoz a lényhez, aki csak arra van tekintettel, hogy 
a maga hasznát maximalizálja, s közömbös számára, hogy közben mások 
hogyan boldogulnak.

Hámori szerint annak, hogy az önérdek-érvényesítés szempontjával ok- 
adatoljunk, „bizonyos módszertani prioritása van a gazdasági jelenségek 
magyarázatában", ám „messzemenően téves" lenne az az állítás, hogy „a 
gazdasági szereplők minden cselekvését az önzés motiválja". Érvelése sze
rint a gazdasági szereplők [között vannak, akik] arra is gondolnak, vajon 
mások jól, netán még őnála is jobban boldogulnak-e, vagy rosszul, esetleg 
ha nem is éppen rosszul, de őnála azért rosszabbul. Attól függően, hogy 
a felsorolt viszonyok melyike az, amely belép a gazdasági folyamatokba, 
s hogy arra mozgósítja-e a gazdasági aktort, hogy előmozdítsa, vagy arra, 
hogy akadályozza a kérdéses viszony kibontakozását, vizsgál a szerző alt
ruizmust, hiúságot vagy irigységet, agresszivitást, bosszúállást vagy bigott- 
ságot, valamennyit szembeállítva a homo ceconomicus önérdek-érvényesítő 
működésével, amivel kapcsolatban azután nekem szegezi a kérdést: férjhez 
adnám-e a lányomat a homo oeconomicushoz.

„Attól függ" -  felelném neki mint lányos apa, és mint olyan gazdaság
pszichológus, aki jobb, ha mindjárt az elején bevallja, hogy nehézségei tá
madnak, valahányszor meg kell állapítania valakiről, nemcsak azt, vajon 
homo oeconomicus-e, vagyis olyan lény, aki mindent kizárólag az önérdek 
szempontjából szemlél, de már azt is, szemléli-e a dolgokat egyáltalán az ön
érdek szempontjából. Egy olyan iparosmester például, aki jó pénzért meg

* Megjelent: Közgazdasági Szemle, XLVII. évf., 2000. február, 189-193. o.
1 Hámori Balázs: Érzelemgazdaságtan. A közgazdasági elemzés kiterjesztése. Budapest, 1999, 

Kossuth Könyvkiadó.
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rendelésre áll neki egy terméket elkészíteni, vélhetően így, a maga hasznát 
tekintve szemlélődik. De mi van akkor, ha kiderül róla, hogy nem csak a 
pénz, sőt nem is annyira a pénz érdekli, mint maga a termék, amelyet a pén
zért készít, holott e termékhez nem is lesz semmi köze, amint a megrendelő 
kifizeti érte a megalkudott pénzt. Egyáltalán, az a haszon, hogy elkészült 
egy termék, bárkié is lesz majd, összevethető-e azzal a haszonnal, hogy 
pénzt kaptam érte?

Mert ha igen, akkor homo oeconomicusnak mondható, aki hajnaltól 
napszálltáig kemény erőfeszítéseket vállal, ha ki is tetszik róla, hogy nem 
annyira a pénzért teszi, mint inkább azért, hogy elkészüljön a mű. Ám mi 
van akkor, ha még az is kiderül róla, hogy fáradozását nem is fáradozásnak 
fogja fel, sőt, élvezi a munkát, amelyet végez? Egyáltalán, hogyan számít
ható be az élvezet a haszonba (vagy a gyötrelem a költségbe), amikor a homo 
oeconomicus ésszerűen mérleget készít? Ha valaki x (mondjuk) tallért költ 
(mondjuk) építőkövek vásárlására, s a belőlük elkészített termékért y tallér 
lesz a bevétele, akkor x-nek és y-nak a viszonyításával egymáshoz és további 
fontos tényszámokhoz eldöntheti, méltó-e a homo oeconomicushoz, ha be
levág egy ilyen üzletbe; s ilyenkor a számítás, ha hibátlan, mások számára is 
érvényes. De mit kezdhetnek mások azzal, ha valaki még azt is számításba 
veszi, hogy ő történetesen élvezi, amikor a köveket úgy illeszti egymáshoz, 
hogy súlyukkal rögzítik egymást, meg azt is, hogy másfelől a kövek emelge- 
tése és cipelése kész kínszenvedés a számára? Nyilván semmit: más esetleg 
éppen azt élvezi, hogy a kövek emelgetésével és cipelésével ország-világnak 
megmutathatja, mekkora ereje is van neki, megint más pedig gyötrődik, ha 
az építőköveket centizgetve kell egymáshoz illesztgetni.

Az érzelmek szubjektív önkényének világában vagyunk itt, és ha a derék 
iparosmesterről, aki lányom kezét kéri, az állapítható meg, hogy érzelme
it gazdaságilag beszámítja, akkor egyszersmind az érzelem-gazdaságtan 
világában is, Hámori Balázs könyvének világában, s e világról azt hihet
nék, hogy határos ugyan a homo oeconomicuséval, de éppen ezért kívül is 
esik azon az értelmes belátás számára vitathatatlanul egyértelmű világon, 
amelynek lakójáról a szerző szelíden lebeszél, hogy lányomat férjhez adjam 
hozzá.

De a könyvnek nem az a mondanivalója, hogy őrizzük lányunkat a tel
jesen ésszerűen működő férjtől, s hogy boldogabbá tudja őt tenni az olyan, 
aki egy kicsit dilis. A homo oeconomicusszal nem így, s nem ez van szembe
állítva, hanem az altruista.

Tekintsük hát az altruizmus szempontjából apósi dilemmám tárgyát. Ott 
hagytuk el őt, hogy tallérjain építőkövet vesz, s a termékét ezek egymásra 
emelésével készíti. Nem akármilyen iparosmester hát ő, hanem építőmes
ter. Enyhül-e vajon az irányában valamit Hámori Balázs fenntartása, ha azt 
hallja, hogy felmérve a feladat nagyságát, emberünk rájött, hogy az ő erejét
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meghaladja az, s ezért társak után nézett; hogy társakként nem olyanokat 
keresett, akiket az ember alkalmazásba vesz, hanem tizenegy olyan társat, 
akik ővele mindenben egyenlőek; hogy miután egyenlőekhez méltóan a ti
zenkét kőmíves összetanakodék, ezután jóban-rosszban összetartottak egymás
sal? Úgy gondolom, hogy ha Hámori Balázs még azt is megtudja, hogy ez a 
szolidaritás oly erős, hogy a mi kőmívesünk -  Kelemen nevezetű -  semmi
lyen áldozatot nem sajnált a társaitól, akkor biztatni fog, hogy ennek az altruis
ta fiúnak a személyében jó férjet választok a lányomnak...

Könnyű volna, persze, Hámori kérdésére válaszolni, ha a homo 
oeconomicus meg az altruista úgy állnának szemben egymással, ahogy azt 
Móricka elképzeli. Legyen bár a referált szöveg szerzőjével egyezően köz
gazdász, vagy e referáló szöveg szerzőjéhez hasonlóan pszichológus e vicces 
fiúcska, egész komolyan úgy gondolja, hogy a világegyetemet az egyén bőr
takarója választja két részre: aki csak azzal gondol, ami a bőrtakarón belül 
van, az homo oeconomicus, aki meg felvállalja olyasminek a gondját, ami az 
illető bőrtakaróján kívül terül el, az valamelyes mértékben például altruista.

Félreértés ne essék: nem arra kívánok rámutatni, hogy Hámori Balázs
nak nincs mindenben igaza, amit állít, hanem hogy több mindenben van igaza, 
mint amennyiben ezt vállalja.

Először is, a homo oeconomicus-modellel valószínűleg több baj van, mint 
amennyit Hámori Balázs sejteni enged, amikor nagyvonalúan megengedi -  
mint az előbb már idéztem hogy „bizonyos módszertani prioritása van a 
gazdasági jelenségek magyarázatában". Mindenekelőtt, a modell csak azon 
az áron tudja magát érvényben tartani, hogy az önérdekről szólva, amely 
körül a homo oeconomicus megvalósítja a maga racionális számításait, ebbe 
belecsúsztatják magát az érzelmet, ami Hámori vizsgálódásának a tárgya. 
„Az a tétel, hogy az önérdek alapvető -  írja például Jón Elster -  ...jelent
heti azt, hogy a cselekvő végső soron minden cselekvést a maga örömére 
hajt végre."2 Amikor Hámori idézi (a 34. oldalon) ezt a kijelentést, vélhetően 
azért mulasztja el, hogy rámutasson a benne rejlő tévedésre, mert félreér
tésre okot adó módon a szöveg ugyancsak idézett folytatásában benne van, 
hogy ez a nézet téves. Csakhogy a szövegösszefüggésből kitetszik, hogy a 
tévedésről szóló megállapítás az idézett mondatnak egy másik részét illeti 
(azt, hogy minden cselekvést a maga örömére hajtana végre a cselekvő -  nem 
pedig azt, hogy a maga örömére hajtaná végre, ami önérdekből fakad). Holott 
a gazdaságpszichológia fele arról szól, mennyire különbözik motivációnk
ban az, ami a haszonnal és a költséggel kapcsolatos, meg az, ami az öröm
mel és a gyötrelemmel. Aronson éppen az utóbbi párossal kapcsolatosan 
fogalmazta meg és bizonyította híres tételét, mely szerint az ember nem 
racionális, csak racionalizáló lény. Nem az történik ugyanis, hogy olyankor

2 Elster, J.: A társadalom fogaskerekei. Budapest, 2001, Osiris Kiadó, 60. o.
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döntünk egy cselekvés mellett, amikor az több hasznot hajt, mint amennyi
re terhes, vagy több örömet okoz, mint amennyire költséges -  a mondott 
viszony a választásnak nem oka, hanem következménye (vagyis a költséges 
örömöt nagyobbnak érzem, s éppígy a mérsékelt haszonért vállalt terhet ki
sebbnek).3 S miközben a haszonnal és a költséggel való számolásunk, termé
szetesen, olyan racionális, amilyennek azt a homo oeconomicus-modell le
írja,4 az öröm és gyötrelem dimenziójára nézve az Aronson által bemutatott 
racionalizáció még csak nem is a legirracionálisabb működés. A gazdaság
pszichológia bemutatja például a Tóm Sawyer-effektust: hogy az embert nem
csak arra lehet hajlandóvá tenni, hogy a maga által végzett munkáért még 
ő fizessen, hanem elérhetik, hogy a munkát, amiért úgy fizettünk, mintha 
szórakozás lenne, szórakozásnak is érezzük; s éppígy bemutatja előbbinek 
ikertestvérét, az ellenkező irányba ható Puskás Öcsi-effektust.

*

A könyvnek kisebb pontatlanságokat lehet a szemére vetni. A 18-19. ol
dalon azt olvassuk, hogy ha valaki biztosan nyer 30 dollárt, az pontosan 
megegyezik azzal az eshetőséggel, mintha 80 százalékos valószínűséggel 
45 dollárhoz jutna. Ennek azért tessék még egyszer utánaszámolni, hátha 
utóbbira 37,5 dollár jön ki (vagy 66,7 százalékos valószínűség). De ha így 
van, akkor is súlyos vádnak kell éreznünk a következő mondat megállapí
tását: „Mégis a legtöbb ember egyértelműen az első eshetőséget választja." 
Ha a homo tranziensre, a mi átmeneti korunk emberére is igaz (márpedig 
Hámori -  igen helyesen -  őt tartja szem előtt vizsgálódásaiban), hogy a 
legtöbben közülük egyértelműen a 30 dollárt választják, ha nem is 45, de 
akár csak 37,5 dollár ellenében, akkor jó okunk van az átmenetkor némely 
jellemzőjére úgy reagálni, mint a József Attila által megénekelt ember, aki 
„Szétnéz merengve és okos / Fejével biccent, nem remél." S ha ezután még mindig 
ugyanannak a bekezdésnek a következő mondatáról is meg kell állapítani, 
hogy az a tétel, amely az Allais-paradoxont ígéri idézni a New Palgrave szó
cikke alapján, nem az Allais-paradoxon, akkor egyben azt is valószínűsíteni 
lehet, hogy ez a bekezdés szándékosan készülhetett: legyen a kritikusnak 
is valami bírálnivalója. Nem nagyobb a súlya annak a kritikai megjegyzés

3 Az összefüggést részletesebben lásd Aronson, E.: A társas lény. Budapest, 1987, Köz- 
gazdasági és Jogi Könyvkiadó. Akinek a részletek iránti érdeklődését ennek a könyvnek az 
elolvasása azért meghaladná, azoknak a könyv rövid, de az itteninél részletezőbb összefog
lalását tudom kínálni Emberi potenciál mint tőke. Bevezetés a gazdaságpszichológiába című köny
vem 30-34., valamint (közgazdasági alkalmazásában) 49-51. oldalán (Budapest, 1998, Aula 
Kiadó).

4 Valójában még ez is csak első megközelítésben igaz. Scitovsky Tibor fenntartásait (né
hány továbbival együtt) az egész homo oeconomicus-modellre nézve valamelyes részletes
séggel mutatom be idézett könyvem 14-20. oldalán.
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nek sem, amelyet Hámori néhány hivatkozásáról teszek. Amikor azt írja a 
tudományos redukcionizmus kapcsán, hogy „természetét a legtalálóbban X 
határozta meg", akkor a felidézett tisztes definíció sem többet, sem keve
sebbet nem tartalmaz, mint bárkié, aki a tudományos redukcionizmussal 
foglalkozik. Amikor azt írja, hogy „az individuális nézőponton túlmutató 
emberkép legpontosabb és legszebb meghatározását Y-nál olvashatjuk", s az 
idézett definícióban az elismerést leginkább ez a tétel váltja ki: „Az ember 
másra utalt lény", amit H. B. nevével jegyzett kiemelés tesz hangsúlyossá, 
akkor szíves figyelmébe kell ajánlanom az ő egyeteme egykori névadójának 
-  momentán a divaton kívül időző -  szövegei közül különösen azt, amelyet 
Gazdasági-filozófiai kéziratok címen ismerünk. Szívesen idemásolnám teljes 
terjedelmében például azokat a jegyzeteket, amelyeket Marx a James Mill- 
kivonatok közé írt, mert az ő „emberképe az individuális nézőponton túl- 
mutatást" akképpen produkálja, hogy jelen kritika szerzőjének be kell val
lania: ő például attól lett szociálpszichológussá (az ötvenes-hatvanas évek 
fordulóján, amikor ez még nem volt szokás, és még kevésbé volt -  ideoló
giailag -  ajánlatos), hogy elolvasta Marxnak ezeket a szövegeit,5 és engedte 
magára hatni annak a gondolatmenetnek a varázsát, amely szerint nemcsak 
hogy „az ember másra utalt lény", de négyszeresen is az: szükségleteinél fogva, 
amelyet csak akkor tud kielégíteni, ha a másik ember tárgyat termel szá
mára; képességeinél fogva, amelyet csak akkor tud kétség felettinek, ha az 
őáltala termelt tárgyat a másik ember elismeri; a másik ember szükségletei
nél fogva, amely őt érdekeltté teszi az énáltalam termelt tárgyban; végül az 
illetőnek a képességeinél fogva, amely lehetővé teszi, hogy a tárgy, amelyet 
termel, olyan legyen, amely valóban megfelel a szükségleteimnek.

Azért időztem ilyen hosszan ennél az összefüggésnél, mert meggyőző
désem: az ilyenek teszik, hogy a közgazdász Hámori Balázs ugyanolyan 
döntésre kényszerül, ha egyszer -  amint ezt könyve is mutatja -  komolyan 
akarja művelni a maga tudományát, mint annak idején e sorok pszicholó
gus szerzője is rákényszerült; hogy kritikusan eltávolodjék e két, olyigen 
különböző tudomány olyigen hasonló módszertani filozófiájától, a módszer
tani individualizmustól.

S valószínűleg ugyanazért: mert akármilyen gazdasági jelenséget vizsgál 
is -  olyant-e, amely intézményes keretek között megy végbe, vagy olyant, 
amelynek lefolyása a résztvevők jó- vagy rosszindulatán fordul meg -, újra 
meg újra kiderül, hogy interakcióról van szó, s jómagam lelki jelenségek kö
rül vizsgálódva, ugyanerre lyukadtam ki. Olyasmiről, ami egynél több em
ber között megy végbe, tehát nem írható le sem úgy, mintha meghatározott 
egyén lenne a gazdája (ahogyan a pszichológia szereti képzelni), sem pedig 
úgy, mintha meghatározatlan egyén, aki akárki mással felcserélhető (a nagy

5 Marx, K.: Gazdasági-filozófiai kéziratok. Budapest, 1970, Kossuth Könyvkiadó.
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számok törvénye vagy egy személytelen racionalitás mentén, ahogyan a 
gazdaságtan szeret gondolni az emberre).

Valószínűleg e közös sors (is) teszi, hogy e két tudomány az utóbbi idő
ben kifejlesztette közös erőfeszítéssel a maga határtudományát. A gazdaság
pszichológia olyan jelenségeknek a tudománya, amelyek a határ egyik olda
lán képződnek, és a másik oldalán eltérítik a folyamatokat ezek irányától. 
Például érzelemként képződnek, de gazdaságtanuk lesz, mert a gazdasági fo
lyamatokat nemcsak kísérik (mint például a gazdálkodó elégedettsége vagy 
elégedetlensége velük), hanem bele is kapcsolódnak a gazdasági történé
sekbe, segítik vagy akadályozzák ezek lefolyását.

Hámori Balázs könyve különben sokkal több, mint érzelem-gazdaságtan, 
hiszen érzelmen kívül vizsgálja bizalomnak és bizalmatlanságnak, bigott- 
ságnak és csalásnak, egyáltalán a bűnözésnek, a vad erőszaknak és a szelíd 
potyázásnak a gazdasági hatását -  ami közös mindebben, az az, hogy lel
ki jelenség válik bennük gazdasági hatótényezővé, s hogy a jelenség nem 
egyetlen ember lelkében áll elő, hanem együtt produkálja a bűnöző és az ál
dozata, a potyázó és a balek. Akárhogyan is van, Hámori könyvében ezt az 
egyszerre gazdasági és pszichológiai tartományt vizsgáló tudománynak, tehát 
a gazdaságpszichológiának a neve -  megszámoltam -  nullaszor fordul elő.

Nem lenne említésre méltó a dolog, hiszen a tudományban mondhatok 
napfelkeltét meg naplementét, és lehetek ugyanakkor Kopernikusz követő
je; vagy Marxé, miközben szocializmusnak mondom a tíz évvel ezelőtt meg
bukott rendszert. Az ember adott esetben azonban -  mint Pygmalion a saját 
szobrának -  a maga szóhasználatának varázsa alá kerül. Például, amikor 
könyvtárba megy, hogy a kutatáshoz szükséges szakirodalmat elolvassa, 
nem keres olyasmit, amit olyan szóval jelölnek, amellyel ő ezt a kutatást 
nem hozza összefüggésbe.

Kár, mert Hámori -  például az 5. fejezetben „a státusvadászat közgaz
dasági implikációiról" szólva, vagy a 6. fejezetben a bigottságról és a szek
tákról -  egyébbel sem foglalkozik, mint azzal, amit a gazdaságpszichológia 
szociális identitásként éppolyan fontos közvetítőnek mutat be napjaink gaz
dasági folyamataiban, mint amilyen még egyedül a pénz volt valamikor. 
Ha Hámori Balázs kézbe vette volna például azt a -  Bevezetés a gazdaságpszi
chológiába alcímű -  könyvemet, amely éppen egyetemének kiadójánál, az 
Aulánál jelent meg, akkor ebben a kiadványban, amelynek alig kevesebb, 
mint negyven százaléka foglalkozik ezzel a közvetítővel, olyan érveléseket 
talált volna, amelyek szerint „a státushajhászás úgy látszik, a pénzhajhászás 
elé lépve éppolyan általános szenvedélyévé válik a modern korszak em
berének, mint volt emez a klasszikus kapitalista formáció 18-19. századá
ban élt személyeknél". Meg gondolatmeneteket, amelyek szerint szociális 
identitásként nem azt használja az ember, amelyet sorsa reámért, hanem 
ezt a sors társszerzőjeként úgy dolgozza fel, hogy túlhangsúlyozza a maga
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identitásának hasonlóságát másokéval, akikkel össze akar tartozni, és különböző
ségét megint másokétól, akikkel meg nem -  meglepne, ha Hámori semmit sem 
tudott volna hasznosítani ezekből a felismerésekből, amikor a szektákkal és 
a bigottsággal foglalkozott.

Szimmetriát gyanítok a között a hasznosíthatóság között, amelynek ré
vén a gazdaságpszichológia eredményei Hámori Balázs kutatásait gyarapít- 
hatnák, és a között, amely által Hámori Balázs eredményei a gazdaságpszi
chológiai tudást. Utóbbira nézve pedig hadd mondjam el egy személyes 
tapasztalatomat.

A József Attila Tudományegyetemen közgazdászhallgatóknak adok elő 
gazdaságpszichológiát, s egyikük egy napon azzal vezette be a maga sze
mináriumi előadását, hogy talált egy nagyszerű gazdaságpszichológiai tanul
mányt -  és ismertette Hámori Balázs Kutyastratégiák című írását. Később egy 
másik hallgató jött be a szobámba udvariasan megkérdezni, tetszik-e nekem 
ismerni, mint mondta, „a múltkori gazdaságpszichológusnak" ezt a másik 
cikkét -  és elém tette a farkasok és a patkányok gazdasági dolgairól szólót. 
Utóbb ezek az írások megjelentek a könyvben, amelynél most figyelmünk 
időzik, s amelynek megjelenését követően a szegedi közgazdászhallgatók, 
bizony visszavonhatatlanul, gazdaságpszichológusként tartják számon Há
mori Balázst.

Hogy ne igazítsam ki őket, erre az volt a jó okom, hogy egyetértettem 
velük. De érteni vélem Hámori Balázsnak is az okát arra, hogy óvakodjék, 
hogy annak a határtudománynak a nevével, amelynek tárgyában könyve 
vizsgálódik, ez utóbbit hírbe hozza. Úgy alakult, hogy nemrég olyan, a gaz
daságpszichológiától valamelyest távol álló, de sorsát oly közelről érintő 
kérdéssel kellett foglalkoznom, mint a határtudományok helyzete hazánk
ban, s ez annak a következtetésnek a levonására késztetett a Magyar Tudo
mány egyik legutóbbi számában, hogy a tudományok határterületén folytatott 
vizsgálódásoknak a határ mindkét oldalán elterülő tudományra nézve csak előnyük 
van -  a határon vizsgálódó tudósra nézve pedig csak hátrányuk.

Remélem, Hámori Balázsnak megbocsátja valahogy a saját tudománya, 
hogy ilyen határvidékein folytatott vizsgálódások lehetővé tették a számá
ra, hogy új felismerésekkel gazdagítsa azt.
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A specifikusan em beri alapszükséglet*

Az ésszerű gazdasági döntést hozó ember, tudnivaló: maximalizálja a maga 
hasznát.1 Kérdés mármost, mi ez a maximalizálandó haszon. Például egy lu
xusautó birtoklásában mi az a tényező, amelyet számításba kell vennie az 
embernek, ha e birtoklás hasznát akarja kalkulálni: az a használati érték-e, 
hogy olyan autója van, amely nagy sebességgel, pontos irányíthatósággal 
és nagyfokú üzembiztonsággal juttatja őt mindenkori úti céljához; vagy a 
csereérték, amelynek például 340 ezer dollárnyi összege ölt testet benne?2

S vajon annak a magatartásától meg kell-e tagadni az ésszerűséget, aki 
az objektíve mérhető hasznosság mellett, amely ebben a két tényezőben van 
adva, a csak szubjektíve érezhető kellemesség szempontjával is számol? Elvég
re az utilitarizmus megalapítója, Jeremy Bentham angol filozófus és jogász 
még így definiálja az ésszerű gazdasági magatartás alapját: „A természet az 
emberiséget két teljhatalmú úr irányítása alá helyezte, ezek: a fájdalom és 
az öröm... Mindenben ezek kormányoznak bennünket, cselekedeteinkben, 
megnyilatkozásainkban és gondolkodásunkban."3 Eközben a kellemesség 
is kettős: adhatja az a kielégülést, hogy a tevékenységben megnyilvánuló 
technikai erő révén a személy bánni tud dolgokkal, vagy hogy egy szociális 
erő révén, amelyet a tevékenység megjelenít, a személy bánni tud más sze
mélyekkel. A luxusautó példájához visszatérve: a technikai erő működtetése

* M eg jelen t: Emberi potenciál mint tőke. Bevezetés a gazdaságpszichológiába. B ud ap est, 1998, 
A ula K iadó, 61 -68 . o. B őv íte tt változat.

1 Lásd  en n ek  összefü g g éseirő l rész le teseb b en  h árom  tan u lm án y o m at: A g azd aság i ra 
c io n a lizm u s lé lektan áh o z. Közgazdasági Szemle, 1987, 34:4. 4 4 1 -4 5 2 . o.;

„F érjh ez  ad n á-e  a lányát a hom o oecon om icu sh oz?" Közgazdasági Szemle, XLVII. évf., 2000. 
febru ár; 189-193. o. Je len  kötetben : 121-127. o.;

G azd aság i d ön tések  etik á ja . Magyar Tudomány, 2004/9. 1015-1023. o. Je len  k ötetben : 4 5 7 -  
468. o.

2 E nnyi p éld áu l egy  R olls-R oy ce P han tom  Sed an  ára 2008-ban .
3 Idézi Posner, R. A.: Som é u ses and abu ses of eco n o m ics in  Law. The University of Chicago 

Laiv Revieiu, 1979/2. 282.
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ahhoz az intenzív élvezethez juttathatja a jármű tulajdonosát, hogy tetszése 
szerint száguldozhat és lehet úrrá a váratlanul előbukkanó veszélyeken; a 
szociális erő pedig ahhoz a másfajta intenzív élvezethez, hogy például egy 
Rolls-Royce birtoklása tízmillió magyar közül 40-50 közé választja őt ki.4

Kizárja-e tehát a gazdasági ésszerűséget, ha valaki e kettős kellemes
ség valamelyikével (szintén) számol? Vagy pedig a gazdasági racionaliz
mussal kapcsolatos minden normatív megfontolást fel kell adnunk, és azt 
a magatartást tekintenünk racionálisnak, amelyet ki-ki éppen folytat: aki 
hajlandó meghatározott határköltséget ráfordítani meghatározott határha
szon reményében, arról elismerni, hogy ésszerűen jár el, akár javak, akár 
pénz tömegével, akár a tevékenységekre fordítandó időnek, akár a társadalmi 
értékhierarchiában megtett útnak a hosszával méri költségeit, illetve hasznát 
-  aki pedig nem hajlandó, arról is elismerni, hogy ésszerűen dönt a maga 
szempontjából? Hogy magának e szempontnak az ésszerűségét meg lehes
sen ítélni, ehhez mindenekelőtt valamilyen objektív mércére lenne szükség, 
amellyel össze lehetne vetni kinek-kinek a döntését határköltség és határha
szon tekintetében, hogy meg lehessen állapítani például, valóban annyira 
terhes-e számára az az alternatíva, amelyet ilyennek érez, és ezért hasznos
sága ellenére elutasít, s hogy tényleg akkora örömét leli-e a másikban, ame
lyet költségessége ellenére is megszerez.

E megkülönböztetésre lehetőséget adna, ha különbséget lehetne tenni 
az embernek egyfelől „természetes", „normális", másfelől „mesterséges", 
„kóros" szükségletei között. Ekkor úgy lehetne tartani, hogy ha a pozitív 
vagy negatív érzés, amellyel határköltségekre és határhaszonra vonatkozó 
döntésében az ember számol, például létfenntartására vonatkozik, akkor 
tekintetbevétele racionális, ha viszont például kábítószer-élvezésre, akkor 
számításbavételekor csak egy kialakult gyakorlat utólagos racionalizálá
sáról van szó. Egy, az emberi szükségletek sajátszerűségével foglalkozó 
monográfia.5 Bevezetésében részletesen bemutattam, milyen önkényes 
eredményre vezet, ha az ember magatartásának belső mozgatóit e megkü
lönböztetés mentén osztályozzák. E szétválasztás következményeinek ön
kényessége abból adódik, hogy az eljárás szemben áll azzal az antropológiai 
ténnyel, melyet a kérdés vonatkozásában Marx így fogalmazott meg: „A 
termelés nemcsak anyagot szolgáltat a szükségletnek, hanem szükségletet 
is szolgáltat az anyagnak [...] nemcsak tárgyat termel a szubjektum számá
ra, de szubjektumot is a tárgy számára." Ha ugyanis igaz, hogy „a termelés 
[...] az általa először tárgyként tételezett termékeket előállítja mint szükség

4 Vö. a k iv á la sz to tt id en titásró l „A z ex k lu z iv itá s  á ra " c ím ű  ta n u lm án y o m b an  íro tta k k a l. 
Közgazdasági Szemle, XLV. évf., 1998/3. 277 -294 . o.

5 G ara i L ászló : Személyiségdinamika és társadalmi lét. B u d ap est, 1969, A k ad ém ia i K iadó.
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letet a fogyasztóban",6 akkor nem lehet megkülönböztetni azt, amire min
den „normális" embernek „természeténél fogva" szüksége van, s azt, amire 
valaki csak „abnormálisán" fejlesztette ki magában vagy csak „manipulál
ták" benne a szükségletet.

Ez az önkényesség persze súlyosabb következményekkel terhes formá
ban is megjelent egy korábbi korszakban, amikor is a tervgazdálkodásnak 
egy olyan gyakorlata épült rá, amelyben egy központi hatóság tartotta volna 
nyilván, ami a társadalom tagjainak szükségletében „normális". Ebből kiin
dulva kellett volna meghatározni a termelést, amelynek rendeltetése az lett 
volna, hogy e „normális" szükségletet egyre nagyobb -  végső célként maj
dan teljes -  mértékben kielégítse. Egyszersmind e központi hatóság tartotta 
volna nyilván azt is, amit a társadalom egyes tagjainak szükségletében „ab
normálisának, s mint ilyent a társadalom életéből kiiktatandónak ítéltek, 
nemritkán azzal a személlyel együtt, akiben ilyen szükséglet megrögződött.

Jómagam tudomásul véve annak lehetetlenségét, hogy szubsztanciáju
kat, anyagukat tekintve határozzuk meg, ami a szükségletekben általános
emberi volna, fent említett monográfiámban arra tettem kísérletet, hogy a 
formában mutassam fel azt, ami e tekintetben az embert minden állattól 
megkülönbözteti, s ugyanakkor minden más emberhez hasonltja: egy spe
cifikusan emberi alapszükségletet.

LEONTYEV ELMÉLETE A Z EMBERI TEVÉKENYSÉG 
FILOGENETIKAI ELŐZMÉNYÉRŐL

A forma analíziséhez Leontyev tevékenységelmélete adta az alapot. 
Leontyev szerint a törzsfejlődés során egyre bonyolultabbá válik a pszichi
kusán irányított tevékenység struktúrája, s ennek közvetítésével az irányító 
pszichikum szerkezete is.7 Jómagam ehhez a genetikailag specifikus alapszük
séglet hipotézisét tettem hozzá, melyben még azt is feltételeztem, hogy

minden filogenetikai szinten a reá jellemző szerkezetű tevékenység
lefutása válik alapvető szükségletté.

6 M arx, K.: A politikai gazdaságtan bírálatának alapvonalai. I. B ud ap est, 1972, K ossu th  K iadó, 
19. o.

7 L eontyev, A. N.: Izb ran n ü je  p sz ich o lo g icseszk ije  p ro izv eg y en y ija . [V álogato tt p sz ich o 
lóg ia i m űvek] M oszkva, 1983, P ed agogika. L ásd  ezen  be lü l k ü lö n ö sen  „A p sz ich ik u m  fe jlő 
d ésén ek  v á z la ta " cím ű  tan u lm án y t: I. 184-279 . A tan u lm án y o k  töb bség én ek  -  így  az  id ézett 
ta n u lm á n y n a k  is -  lé tez ik  m ag y ar ford ítása  (Leontyev, A. N.: A pszichikum fejlődésének problé
mái. B ud ap est, 1964, K ossu th  K iadó), azon ban  ez k ritik á n  a lu li sz ín v on ala  m ia tt g y ak o rla tilag  
nem  h aszn á lh ató . L ásd  m ég Quo vadis, tovaris? (B u dapest, 1995, S c ien tia  H u m an a) c ím ű  k ö te 
tem  „L eon ty ev  I." cím ű  fe jeze té t (214-225 . o.).
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így már a gerinctelenek szintjén olyan szükségletek helyett, melyek kü
lönféle, a létfenntartáshoz nélkülözhetetlen anyagok elfogyasztására ösz
tönöznének, helyesebb egyetlen olyan alapszükséglettel számolni, amely 
az ilyen anyagok megszerzését célzó tevékenységre irányul. E szükséglet 
akkor kezd mozgósítani, amikor az állat jel alapján felismeri környezetében 
azt a céltárgyat, amely a kritikus anyagok valamelyikét tartalmazza. Ilyenkor 
például a hangya vagy a méh nekifog gyűjtőtevékenységének, még akkor 
is, ha szervezete éppen telítve van ezzel az anyaggal. Ennek megfelelően a 
szükséglet kielégülését sem a kérdéses anyagnak a szervezetbe való beke
belezése eredményezi, hanem annak a tevékenységnek a sikeres lefuttatása, 
amely az anyagot tartalmazó tárgy birtokába juttat.

Az állati törzsfejlődés további szakaszaiban a tevékenység struktúráját 
meghatározó tárgyak közé a céltárgyon kívül, amelyet el kell érni, gerince
seknél bekerül az akadály is, amely a cél felé való mozgásnak útját szeli. Ez
zel új szerkezetet kap az állat alapszükséglete is, amely olyan tevékenységre 
mozgósít, mely már nemcsak egy céltárgy megszerzésére irányul, hanem 
gerinceseknél már arra is, hogy biztosítva legyen az állat akadálytalan moz
gásának lehetősége, függetlenül attól, hogy biológiai céljaihoz aktuálisan 
szüksége van-e egyáltalán a maga szabad mozgására.

R é g i m e g fig y e lé s e k  v o n a tk o z n a k  a fo g sá g b a  e se tt  g e rin c e s  á lla to k  v ise lk e d é 
sére : arra , a h o g y a n  k é tsé g b e e s e tte n  p ró b á ljá k  v é g ig  e g é sz  m o z g á sre p e rto á r ju k a t, 
h o g y  m e g sz a b a d u lja n a k  a sz a b a d  m o z g á su k a t k o r lá to z ó  a k a d á ly o k tó l. A  fo g sá g  
m e g sz o k á sa  u tá n  is m e g m a ra d  az a v ise lk e d é s , h o g y  a re n d e lk e z é sü k re  á lló  sz ű k  
te re t ú jra  m e g  ú jra  b e já r já k  (b e rö p d ö sik , b e ú sz k á ljá k ), jó lle h e t  tá p lá lé k u k a t és 
e g y é b  b io ló g ia i sz ü k sé g le tü k  k ie lé g íté sé t  a fo g sá g b a n  á lta lá b a n  n e m  a m a g u k  te 
v é k e n y s é g e  b iz to s ít ja , h a n e m  p é ld á u l az  á lla tk e rti g o n d o z ó é .

A behaviorista pszichológia8 szerint attól függően megy végbe tanulás 
egy-egy viselkedési aktus lefutása során, hogy ennek milyen lett a végső 
mérlege: mennyire eredményezett szükségletkielégítést. így a gerinces állat (pél
dául a kísérleti fehér patkány) kész megtanulni egy akár bonyolult labirin
tus útviszonyait, ha annak egyik pontjából egy másikba jutva ott akár csak 
egy falat táplálékot talál, amellyel éhségének, vagy egy korty vizet, amellyel 
szomjúságának csillapításához közelebb kerül. A kísérletek során mármost 
kiderült, hogy tanulásra olyankor is sor kerülhet, amikor az elsődleges bi
ológiai szükségletek a legcsekélyebb mértékben sem jutnak közelebb kielé
gülésükhöz. Az állat pusztán attól, hogy -  zsákutcába vezető próbálkozások 
sorozata után -  végül is valahogyan kikeveredik az útvesztőből, valame
lyest meg is tanulja azt. Ezt csak azzal lehet magyarázni, hogy az éhség vagy 
a szomjúság csillapításán kívül az is szükségletet elégít ki az állatnál, ha a

8 E n n e k  g azd a sá g p sz ich o ló g ia i szem p o n tú  bem u ta tásá t lásd  Identitásgazdaságtan. Gazda
ságpszichológia másképpen (B u d ap est, 2003, Tas K iadó) 1.2.1. és I .3 .I .I .  fe jeze tét.
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mozgása elé meredő akadályoknak például abból a rafinált rendszeréből, 
ami a labirintus, kiszabadul.

Az állati törzsfejlődés soron következő szakaszában a tevékenység 
struktúráját meghatározó tárgyak közé a céltárgyon kívül, amelyet el kell 
érni, és az akadály mellett, amely a cél felé való mozgásnak útját szeli, az 
emlősöknél bekerül az eszköz is, amely a célhoz vezető tevékenység útját 
elálló akadályt segít kiiktatni vagy megkerülni. Ezzel megint új szerkeze
tet kap az állat alapszükséglete, amely most már olyan tevékenységre fog 
mozgósítani, mellyel az emlősállat szerszámokat manipulál olyan módon, 
hogy ezek mozgatásuk által alkalmassá válhassanak akadályok elhárításá
ra. E szükséglet azonban megint csak attól az esetlegességtől függetlenül 
nyilvánul meg, hogy vannak-e éppen akadályok, amelyeket a manipulált 
szerszámmal el kellene hárítani.

A z  e m lő s á lla to k  -  k iv á ltk é p p e n  p e d ig  a fő e m lő sö k , a m a jm o k  -  v ise lk e d é sé 
n e k  a m e g fig y e lé s e  m é g  n a g y o b b  fo k ú  s z a b a d s á g o t tá r  fe l a b io ló g ia i sz ü k sé g 
le te k  te k in te té b e n . E g y  k ísé r le tb e n  p é ld á u l, a m e ly b e n  R h e su s-m a jm o k n a k  h at 
a lk a tr é sz b ő l á lló  sz e r k e z e te t  a d ta k , a m e ly n e k  sz é tsz e d é se  se m m ifé le  b io ló g ia i 
sz ü k s é g le t  k ie lé g íté sé t  n e m  m o z d íto tta  e lő , n e m c s a k  a z t f ig y e lté k  m eg , h o g y  az 
á lla to k  h a jla n d ó n a k  b iz o n y u lta k  tíz  ó rá n  k e re s z tü l ism é te ln i a sz é tsz e d é s  m ű v e 
le te it , h a n e m  a z t is, h o g y  e k ö z b e n  e g y re  c sö k k e n t a z o k n a k  az  e se te k n e k  a szám a, 
a m ik o r  té v e s  so rre n d b e n  p ró b á lk o z ta k  az  e g y e s  a lk a tré sz e k  k in y itá sá v a l. V agyis 
az  á lla p íth a tó  m eg , h o g y  az  á lla to k  i ly e n k o r  m é g  ta n u ln a k  is, am i arra  m u tat, 
h o g y  e z e n  a f ilo g e n e tik a i sz in te n  az á lla t  a z z a l is k ie lé g íti v a la m ily e n  sz ü k sé g le 
té t, h a  e g y  tá rg y a t a n n a k  sz e rk e z e te  á lta l m e g h a tá ro z o tt  m ó d o n  m ű k ö d te t.

Scitovsky9 felhívja közgazda kollégáinak a figyelmét arra, hogy az em
ber gazdasági vonatkozású magatartását nemcsak egy örömtelen gazdaság 
szempontjai határozzák meg, hanem a gazdaságtalan öröm motívumai is be
folyásolják. Nos, e kétféle hatótényező között olyan megkülönböztetéseket 
tesz (szembeállítva egymással például komfortérzetet és örömöt, létszük
ségleti és luxuscikkeket, defenzív és kreatív termékeket), amelyek valaho
gyan mind az itt bemutatott, az emberré válás filogenetikai előtörténete so
rán előálló különbségre mennek vissza: a fent idézett példák azt mutatják, 
hogy már az állat viselkedésének a hajtóerői között is találunk biológiai 
okokból fontos tényezők mellett olyanokat is, amelyek a létfenntartás elsőd
leges szempontjából közömbösek.

Az ember tevékenysége örökli a céltárgyat, az akadályt és a szerszámot 
mint struktúrameghatározó tényezőket. Kurt Lewin fedezte fel, és munka
társai kísérletek egész sorával bizonyították, hogy ha az emberben bármi
lyen tevékenység szándéka előáll, akkor, amíg csak ez a szándék eleven, 
úgy hat, mintha szükséglet lenne: ez a kváziszükséglet belső feszültség, mely 
meghatározott tevékenységre ösztönöz, s a mezőben, ahol ez a tevékenység

9 Scitov sky, T.: Az örömtelen gazdaság. Gazdaságlélektani alapvetések. B u d ap est, 1990, K öz- 
g azd aság i és Jo g i K ön yv kiad ó.
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végbemegy, egyes tárgyakat e tevékenység céljává, másokat akadályává, 
megint másokat szerszámává tesz. Lewin elmélete szerint annak megérté
séhez, hogy az ember mit érez és mit tesz, nem azt kell tudni, mi az igazi 
szükségletének megfelelő anyag, hanem azt, hogy mi a kváziszükségletének 
megfelelő forma:10 11 akinek szándéka az, hogy betevő falat kenyerét beszerez
ze, és akinek az, hogy például koncertjegyet biztosítson a maga számára, azt 
elhatározása egymással azonos formájú magatartásra késztetheti (például 
kitartó sorbaállásra, ha célja elérésének útjában akadályként egyaránt a kí
nálat nagyarányú elmaradása áll a kereslettel szemben).

Az ember tevékenysége azonban azonfelül, hogy örökli a megelőző 
fejlődés filogenetikai szintjeinek struktúrameghatározó tényezőit, a tevé
kenység célja, akadálya és szerszáma mellé bevezet egy negyediket: a tabut. 
A tabu mindenekelőtt arra vonatkozó társadalmi tilalom, hogy valamely 
tárgyat eszközként használjanak, amely tárgy pedig a célhoz vezető tevé
kenység útját álló akadály kiiktatására technikailag kiválóan alkalmas volna.

Ily e n  t ila lm a t sz e g e tt  m e g  az  a tré fa k e d v e lő  sz e m é ly , ak i azz a l o k o z o tt  k ö z 
b o trá n y t P á riz sb a n , h o g y  a D ia d a lív  a la tt, az  ism e re tle n  k a to n a  s ír já n  lo b o g ó  
ö rö k m é c se s  lá n g já n  sü tö tte  eg y  se rp e n y ő b e n  a rá n to ttá já t.

Mint társadalmi tilalom a tabu hatásmechanizmusa a leggyakrabban tu
lajdonszerű viszonnyal kapcsolatos: a technikailag alkalmas eszköz a társa
dalmi struktúra más pozíciójához van e minőségében rendelve, így az adott 
pozíciót elfoglaló személyek számára használata tabu alá esik.

Ilyen értelemben a tabunak kiegészítője az, amit a francia társadalomfi
lozófus Jean Baudrillard11 társadalmi járandóságként (prestation sociale) tart 
számon: olyasmiként, aminél fogva az ember nyomást érezhet bizonyos tár
gyaknak a beszerzésére, s nem mintha a kérdéses tárgyra mint technikai 
eszközre szüksége volna, pusztán azért, mert társadalmi pozíciójánál fogva 
az a tárgy neki jár.

Itt tulajdonképpen az történik, ami (fentebb láttuk) a törzsfejlődés ko
rábbi szintjein: az ember számára is szükségletté válik a maga specifikus 
tevékenysége -  egy olyan tevékenység, amely

akadályok ellenére eléri céljait azáltal, hogy tabuk ellenére megszerzi 
hozzájuk az eszközöket.

10 L ásd  L ew in , K.: A mezőelmélet a társadalomtudományokban. Válogatott elméleti tanulmá
nyok. B u d ap est, 1972, G on d o lat K iad ó. K ü lön ösen  a „ F o rm alizá lás  és tov áb b ju tás a p sz ich o 
lóg iában ", a „M ező elm életi k o n stru k ció k ", v a la m in t „A v ise lk ed és és a fe jlő d és m in t az össz- 
sz itu áció  fü g g v é n y e " cím ű  tan u lm án y o k at. A z a m eg k ü lön b öztetés, m ely et je len  tan u lm án y  
a sz ü k ség le tek et m eg h atáro zó  an y ag i és form ai össze fü g g ések  k özö tt L ew in  n y o m án  a lk a l
m az, p o n to san  m eg fe le lte th e tő  an n ak , m elyet W eber tesz a rac io n a litás m a ter iá lis  és fo rm ális  
v o n atk o zása i k özött. W eber, M.: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. B ud ap est, 1967, 
G on d o lat K iad ó. (T ársad alo m tu d om án y i K ön yv tár.)

11 B au d rilla rd , J.: Pour une critique de l'économie politique du signe. P aris, 1972, G a llim ard .
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A SPECIFIKUSAN EMBERI TEVÉKENYSÉG

Leontyev az emberi specifikumot a tevékenység társadalmi megosztásában vél
te megragadni, és paradigmatikusként elemezte azt a szerkezetet, amelyben 
a vadász és a hajtó illeszkednek egymáshoz a tevékenységükkel.

A  h a jtó  te v é k e n y sé g e , m u ta t rá L e o n ty e v , e lz a v a r ja  a v a d a t, a h e ly e tt  h o g y  
m e g ra g a d n á  azt, d e  é p p e n  e z  b iz to s ít ja  k ö z v e tv e , a tá rsa d a lo m  sz á m á ra  a sz ü k sé 
g e s  h a tá st . Ö ss z e h a s o n lítv a  a s z ü k sé g le tk ie lé g íté sn e k  e z t az  ú t já t  a z z a l, a m ely et 
a s z e rsz á m -tá rg y  (m á r az  á lla tn a k  is) b iz to s ít , L e o n ty e v  e z t  írja : „ A m ik o r  az  á lla t 
k e rü lő  ú to n , e lő b b  tá v o lo d v a  tő le  c sa k  u tó b b  ra g a d ja  m e g  a z sá k m á n y t, a k k o r [ . . .]  
a te v é k e n y sé g  e lső  fá z isa  te rm é sz e ti sz ü k sé g sz e rű sé g g e l ju tta t ja  az  á lla to t  a le h e 
tő sé g h e z , h o g y  a [sz ü k s é g le t  k ie lé g íté sé t  ad ó] m á so d ik  fá z is t  v é g re h a jtsa . [Á m ] a 
v ad  e lz a v a rá s a  tá v o lró l sem  a z é rt  v e z e t a h a jtó  sz ü k sé g le te in e k  a k ie lé g íté sé h e z , 
m e rt  i ly e n e k  le n n é n e k  az  a d o tt  tá rg y i sz itu á c ió  te rm é sz e ti ö s sz e fü g g é se i; in k áb b  
e lle n k e z ő le g : n o rm á lis  e se tb e n  e z e k  a te rm é sz e ti ö s sz e fü g g é se k  o ly a n o k , h o g y  
h a  a v a d a t e lz a v a r já k , m e g se m m is ít ik  a le h e tő sé g e t, h o g y  z sá k m á n y u l e jtsék . M i 
k a p c so lja  h á t ily e n k o r  a te v é k e n y sé g  k ö z v e tle n  e re d m é n y é t a v é g ső  e re d m é n y é 
h e z ?  N y ilv á n v a ló a n  se m m i e g y é b , m in t az  a d o tt  e g y é n n e k  o ly a n  v isz o n y a  a k o l
le k tív a  tö b b i ta g já h o z , a m e ly n e k  ré v é n  e z e k  k e z é b ő l m e g k a p ja  a m a g a  ré sz é t a 
z sá k m á n y b ó l, v a g y is  a k ö z ö s  m u n k a te v é k e n y sé g  te rm é k é n e k  eg y  rész é t. [ . . . ]  A z 
e g y é n i e m b e ri te v é k e n y sé g  sa já to s  sz e rk e z e té n e k  o b je k tív  a la p já t  a tö b b i e m b er 
te v é k e n y sé g e  a lk o tja  [ . . . ] .  T eh á t a m a g a s a b b  re n d ű  á lla to k  te rm é sz e te s  tá rg y i ösz- 
s z e fü g g é s e k  és  v isz o n y o k  á lta l d e te rm in á lt  k o m p le x  te v é k e n y sé g e  az  em b e rn é l 
o ly a n  te v é k e n y sé g g é  a la k u l át, a m e ly n e k  d e te rm in á n s  ö s sz e fü g g é se i é s  v isz o n y a i 
k e z d e ttő l fo g v a  tá r s a d a lm ia k " .12

Á lla tp s z ich o ló g ia i k ísé r le te k  k id e r íte tté k  a z o n b a n , h o g y  e g y  cs im p á n z  k ép es 
m e g ta n u ln i eg y  o ly a n  te v é k e n y sé g e t, a m e ly n e k  k o rá b b i fá z is á b a n  eg y  a u to m a 
táb ó l é rm é h e z  ju t, h a  e z é rt  az  é rm é é rt  a te v é k e n y sé g  k é ső b b i fá z is á b a n  eg y  m á 
sik  a u to m a tá b ó l tá p lá lé k o t sz e re z h e t. M á s k ísé r le te k  k im u ta ttá k  to v á b b á , h o g y  a 
c s im p á n z  a k k o r is m eg  tu d ja  ta n u ln i, h o g y a n  n y e r je n  é rm é t a m e g fe le lő  a u to m a 
tá b ó l, h a  a k ö z v e títő  az  é rm e  és a tá p lá lé k  k ö z ö tt  n e m  e g y  m á sik  a u to m a ta , h a n e m  
eg y  m á sik  cs im p á n z : m e g ta n u lja , h o g y  é rm é jé v e l o d a m e n je n  a k ísé r le ti k e trec  
fa lá b a n  le v ő  a b la k h o z , á tn y ú jtsa  ra jta  az  é rm é t e g y  m á sik  c s im p á n z n a k , am ely  
h o z z á  tu d  férn i a m a g a  k e tre cé b e n  lé v ő  tá p lá lé k a d a g o ló  a u to m a tá h o z , é s  a m e g 
sz e rz e tt  é rm é v e l tá p lá lé k o t tud  b e lő le  n y e rn i -  m in d e h h e z  az  sz ü k sé g e s , h o g y  az 
e lső  c s im p á n z  a m á so d ik n a k  a „ k e z é b ő l m e g k a p ja  a m a g a  ré s z é t a z s á k m á n y b ó l" .

M á rm o st a c s im p á n z  e lső , „ te c h n ik a i" , é s  m á so d ik , „ s z o c iá lis "  te lje s ítm é n y e  
k ö z ö tt  n e h é z  k ü lö n b s é g e t ta lá ln i: h a  az  e lső re , a h o l az  á lla tn a k  e g y m á s  u tá n  k ét 
a u to m a tá v a l v an  d o lg a , ig az , h o g y  „a te v é k e n y sé g  e lső  fá z isa  te rm é sz e ti sz ü k sé g - 
sz e rű sé g g e l ju tta t ja  az  á lla to t  a le h e tő s é g h e z , h o g y  a m á so d ik  fá z is t  v é g re h a jts a " , 
és  h o g y  „a m a g a sa b b  re n d ű  á lla tfn a k ] te rm é sz e te s  tá rg y i ö s sz e fü g g é se k  és  v i
sz o n y o k  á lta l d e te rm in á lt  k o m p le x  te v é k e n y s é g e "  v an , a k k o r  e n n e k  a m á so d ik  
te lje s ítm é n y re  is ig a z n a k  k ell len n ie , a h o l a m á so d ik  a u to m a tá t tö r té n e te s e n  eg y  
m á sik  á lla t h e ly e tte s íti . M á sfe lő l é p p ily e n  n e h é z  k ü lö n b s é g e t te n n i a n n a k  a te v é 
k e n y s é g n e k  a sz e rk e z e te  k ö z ö tt, m e ly b e n  az á lla t  é p p ú g y  b á n ik  eg y  fa jtá rsá v a l, 
a h o g y a n  eg y  tá p lá lé k a d a g o ló  a u to m a tá v a l b á n n a k  (v a g y is  az  é rm é t e lh e ly e z i a 
m e g fe le lő  h e ly re  -  a tá p lá lé k a d a g o ló  a u to m a ta  n y ílá sá b a , ille tv e  a sz o m s z é d o s

12 L eon ty ev  1 9 8 3 ,1. 229.
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k e tre c  fe lé  n y íló  a b la k b a  é s  v á rja  a tá p lá lé k  m e g je le n é sé t), é s  a n n a k  a L e o n ty e v  
s z e r in t sp e c if ik u sa n  e m b e ri te v é k e n y sé g n e k  a s z e rk e z e te  k ö z ö tt, a m e ly e t eg y  h a j
tó  v é g e z : h a  ig az , h o g y  „ n o rm á lis  e se tb e n  [ . . . ]  a te rm é sz e ti ö s sz e fü g g é se k  o ly a 
n o k , h o g y  ha a v a d a t e lz a v a r já k , m e g se m m is ítik  a le h e tő sé g e t, h o g y  z sá k m á n y u l 
e jts é k " , a k k o r  az  is ig az , h o g y  h a  az  é rm é t, a m e ly  a tá p lá lé k a d a g o ló  a u to m a tá t 
m ű k ö d te ti, e lid e g e n ítik , a k k o r m e g se m m is ítik  a le h e tő sé g e t, h o g y  á lta la  é le le m 
h e z  ju s sa n a k . Á m  h a  L e o n ty e v  e v id e n sn e k  tartja , h o g y  „ se m m i e g y éb , m in t az 
a d o tt  e g y é n  [ . . . ]  v isz o n y a  a k o lle k tív a  tö b b i ta g já h o z  [az, a m ijn e k  ré v é n  e z e k  
k e z é b ő l m e g k a p ja  a m a g a  ré s z é t [ . . . ]  a k ö z ö s  m u n k a te v é k e n y sé g  te rm é k é [b ő l]" , 
a k k o r m ié r t  ta r ta n á n k  e z t az  ö s sz e fü g g é s t k e v é sb é  e v id e n sn e k  az  á lla ti k o o p e rá 
c ió n a k  e m líte t t  (v ag y  m á s) e se té t  tek in tv e .

Az általam képviselt koncepció a Leontyevétől eltérően akkor számol 
specifikusan emberi tevékenységgel, amikor ebbe a társadalmi tényező a 
tisztán technikai tényezők ellenében kapcsolódik. Technikainak kell tekinteni 
a szociáltechnikai tényezőket is, vagyis azokat, ahol a szociális szerveződés 
módozatait technikai normák -  a termelés vagy más, a természettel folyta
tott célracionális interakció technikai igényei -  írják elő.

A rró l a k ü lö n b s é g rő l v an  itt szó , a m e ly re  p é ld á u l S a h lin s  rá m u ta t, a m ik o r 
a z t ír ja , h o g y  „a m e z ő g a z d a s á g i te rm e lé s  te rm é sz e té b ő l fo ly ik , h o g y  az a p á n a k  a 
fiá v a l kooperálnia kell, d e az n e m  a m e z ő g a z d a sá g i te rm e lé s  te rm é sz e té b ő l fo ly ik , 
h o g y  az apának kell a fiával k o o p e rá ln ia , n e m  p e d ig  az  a n y á n a k  a lá n y á v a l, az  an y a  
f iv é ré n e k  a n ő v é r  fiá v a l v ag y  D o n  Q u ijo té n a k  S a n ch o  P a n z á v a l" .13

Szemben a szociotechnikai tényezővel, amely az állati viselkedésben is 
jelen lehet, a tulajdonképpeni társadalmi tényező jelenlétét egy sajátszerű- 
en emberi tevékenységszerkezetben akkor tudjuk megállapítani, amikor a 
tevékenységre, amely technikailag hasznot hajtana vagy örömöt szerezne, e 
remélhető haszon vagy öröm ellenére helyez tabut meghatározott viszony 
az emberek között. Ilyenkor tulajdonképpen ez a viszony, amelyből a tabu 
fakad, azzal a másikkal összeférhetetlen, amelyet a tevékenység helyezne 
érvénybe: például az incesztustabu esetén a vérrokonság viszonya összefér
hetetlen a nemi kapcsolattal, ezért tiltja a szexuális tevékenységet, amely e 
kapcsolatot létesítené ugyanazok között, akik között a másik viszony fenn
áll.

G o n d o la tk ís é r le tb e n  e lő  tu d u n k  á llíta n i o ly a n  k ö rü lm é n y e k e t, a m e ly e k  a 
L e o n ty e v -fé le  k o o p e rá c ió n a k  a v a d á sz  é s  a h a jtó  k ö z ö tt  az  á lta la m  h a s z n á lt  é r te 
le m b e n  a d n á n a k  sa já tsz e rű e n  e m b e ri sz e rk e z e te t :

K é p z e ljü k  el, h o g y  e g y  k e le ti ö n k é n y ú r  h a jó tö ré s t  sz e n v e d v é n , eg y  la k a tla n  
sz ig e te n  ta lá lja  m a g á t h á ro m  u d v a ro n cá v a l, a k ik  k ö z ü l az  e g y ik  v a ló sá g o s  m e ste r- 
lö v é sz , és  k im e n e k íte tte  a h a jó ró l az  ig en  g y e n g e  v a d á sz k é p e ss é g e k k e l m e g á ld o tt  
u r a lk o d ó  v a d á sz p u sk á já t . A h h o z , h o g y  a v a d b a n  g a z d a g  sz ig e te n  m eg  tu d ja n a k  
é ln i, a te c h n ik a i é ss z e rű sé g  a z t d ik tá ln á , h o g y  a la k ítsa n a k  ki o ly a n  k o o p e rá c ió t, 
a m e ly b e n  a v a d á sz a t a te h e tsé g e s  u d v a ro n c  d o lg a  len n e , fe g y v e re  e lé  a v a d a t p e 
d ig  h á ro m  o ld a lró l h á ro m  h a jtó  k e rg e tn é : a k é t m á sik  u d v a ro n c  é s  Ő fe lsé g e .

13 S a h lin s , M .: Au coeur des societés: Raison utilitaire et raison culturelle. P aris, 1980, É d itio n s 

G a llim a rd , 23.
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E n n e k  a h a rm a d ik  h a jtó n a k  a v isz o n y á v a l a k é t m á sik h o z , to v á b b á  a v a d á sz 
h o z  ö s s z e e g y e z te th e te tle n  a k e le ti ö n k é n y ú r  v isz o n y a  u d v a ro n ca ih o z , íg y  a n é g y  
sz e m é ly  k ö z ö tt  az  e lő b b i v isz o n y  b e á llítá s á t  tilt ja  az  u tó b b in a k  a fe n n á llá sa .

A sajátszerűen emberi tevékenységszerkezet ott van jelen, ahol nem az 
történik, hogy a struktúrát akár technikai érdek, akár a vele szemben álló 
tabu rákényszerítené a tevékenység közegére (= arra az egyénre vagy cso
portra, amelyen a tevékenység technikailag lefut, vagy egy tabu érvényessé
gén elakad), hanem a két egymással ütköző szempont között a tevékenység 
alanya lép fel döntnökként vagy problémájuk megoldójaként.

A SPECIFIKUSAN EMBERI ALAPSZÜKSÉGLET

Ami mármost a tabut illeti, ezt Lewin tévesen egy kategóriába helyezi az 
akadállyal: az ember szabad mozgásterét, írja egy helyen: „hozzáférhetetlen 
tevékenységek tartományai határolják, például lelőni az [ember] ellenségét, 
avagy szociális vagy szellemi képességeit meghaladó tevékenységet végez
ni".14 Holott az akadály, amely az ember lehetőségét korlátozza, hogy képes
ségeit meghaladó tevékenységet végezzen, és a tabu, amely a szabadságát, 
hogy ellenségét lelője, nem azonos minőségben mered a tevékenység elé: az 
előbbi azt a módunkat korlátozza, hogy a célt megvalósítsuk, utóbbi viszont 
végső soron azt, hogy a célt egyáltalán kitűzzük.

Fontos látni, hogy amíg csak a viselkedésre vonatkozó tilalmakkal és a 
nyomatékül hozzájuk rendelt szankciókkal van dolgunk, addig nincs szó 
igazán taburól, csak az akadálynak egy szociális válfajáról, amely csellel 
éppúgy megkerülhető, erővel leküzdhető, mint a technikai akadály, és itt 
is létezik szerszám (például a hatóság közegének elnézését megvásároló 
pénzösszeg), mely az erőt az ész cselével válthatja fel. A tabu belső tilalom, 
mely a szándékra vonatkozik, és amelyet nem lehet büntetlenül sem erő
szakkal, sem ravaszsággal legyőzni. Amíg az ember számára érvényben van 
a tabu, például: „Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se 
szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé", ad
dig egy ilyen irányú esetleges tudattalan vágy nem érlelődhet célkitűzésé
ben tudatosuló kívánsággá. Másfelől amikor például a Dürrenmatt által (Az 
öreg hölgy látogatásában) megírt Güllen polgárai rászánják magukat, hogy 
költsék a még meg sem szerzett, de egy gyilkosság béreként megígért pénzt, 
akkor e szándékkal a bérgyilkosságot tiltó tabu már elvesztette számukra 
érvényét, még mielőtt a tettet ténylegesen elkövetnék.

A specifikusan emberi alapszükséglet (SEASz) hipotézise mármost értelmez
ni tudja a tevékenységnek mind technikai, mind szociális összefüggéseit. 
Eszerint a jellegzetesen emberi tevékenységnek kulcstényezője, hogy ennek

14 L ew in  1972, [17] 281. o.
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alanya feloldja az ellentétet az eszközre nézve kulturálisan adott technikai minta és 
az ugyancsak kulturálisan adott szociális tabu között. A tabu eredetileg megha
tározott egyedi tárgyra vonatkozik, amely meghatározott egyedhez vagy 
egyedek meghatározott csoportjához van rendelve, s e meghatározott körön 
kívül rekedtek számára létezik tabuként. A technikai minta ezzel szemben 
a tárgy kategóriájára vonatkozik, amelyen belül a minta új egyedeken rep
rodukálható. Valahányszor egy jószág használatát egy minta szükségessé 
teszi, de egy tabu nem teszi lehetségessé, a kérdéses jószágot a termelés úgy 
reprodukálja, hogy elváljon egymástól a minta és a tabu érvénye: előállítva 
egy új terméket, amelyre a minta érvényes, a tabu azonban nem.

Ebben az értelemben mondja ki a specifikusan emberi alapszükséglet 
hipotézise, hogy

a SEASz olyan tevékenységben elégülhet ki, amelynek paradigmája 
a termelés.

Ez a formula annak idején, amikor előálltam a hipotézissel, amely a 
SEASz-t első megfogalmazásban szabadságszükségletnek nevezte,15 azt a félre
értést eredményezte, mint ha én azt állítanám, hogy a szükséglet akkor elé
gül ki, amikor az ember termelőmunkát végez. Holott a szükséglet megnyil
vánulását már akkor olyan tartományokban vizsgáltam, mint a szépségé16, 
a vallásé, a cinikus értéktagadásé17 a vandalizmusé, a modern szerelemé,18 
amelyekről a vizsgálat azt állapította meg, hogy markáns különbségeik elle
nére rokonítja őket, hogy olyan jellegzetes tevékenység és tárgykezelés van 
bennük jelen, melynek struktúrája a termelőmunkáéval izomorf.19

Érdemes felfigyelni rá, hogy amikor ez az izomorfiafeltétel teljesül, ak
kor a tevékenység szükségletkielégítő hatása akár azt a fokot is elérheti, 
amely mellett szenvedély alakulhat ki. Ez az összefüggés áll például a játék- 
szenvedélyek kialakulásának hátterében.

Mutassuk be ezt a Free Cell nevű komputeres játékon, amelynek struktúrája 
egészen nyilvánvaló módon épül a fent bemutatott struktúraképző tényezők kö
zül a cél, az akadály és az eszköz köré:

15 A z 1962 és 1964 k özö tt p u b lik á lt tan u lm án y o k b an . L ásd  ezek et részben  összeg y ű jtv e  
Szabadságszükséglet és esztétikum (Bu d ap est, 1980, A k ad ém iai K iadó) cím ű k ötetem b en , rész 
ben h iv atk ozv a a k ötet 5 1 -6 5 . o ld a lán  közö lt tan u lm án y  láb jeg y zete ib en .

16 Uo. 89-116 . o.
17 Uo. 3 6 -5 0 . o.
18 Uo. 117-134. o.
19 E bben  az össze fü g g ésb en  kezeli p éld áu l a g o n d o lk o d ást G arai és K öcsk i e lőad ása, 

am ely  bem u ta tja , h o g y an  v alósítja  m eg a p ro b lém am eg o ld ás stru k tú rá ja  azt, am i a te rm e
lésé: az eszk ö zre  n ézv e k u ltu rá lisa n  ad ott te ch n ik a i m in ta  és az u g y a n csa k  k u ltu rá lisa n  
ad ott sz o c iá lis  tabu  k özö tti e llen té t fe lo ld ását. G arai, L. -  K öcski, M.: K vop roszu  o g en ezisze  
m ü slen y ija  v ty eo rii A. N. L eon tyeva. In K oltsova, V. A. -  O le in ik , I. N. (eds.): Historical way of 
Psychology: Pást, present, future. M oscow , 1992. Izd ate l's tv o  M GU .
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A  já té k  cé lja  az , h o g y  a jo b b  fe lső  n é g y  m e z ő b e  e lh e ly e z z ü k  a n é g y  ász t, m a jd  
m in d e g y ik ü k re  so rb a n  a m e g fe le lő  sz ín ű  k e tte s t, h á rm a st, n é g y e s t, e g é s z e n  a k i
rá ly ig ;

-  a so ro n  lev ő  cé ltá rg y a t e lz á r ja  e lő lü n k  az  az  e lre n d e z é s , a m e ly  s z e r in t az  a lsó  
n y o lc  h a s á b b a n  e re d e tile g  ú g y  v a n n a k  v é le tle n sz e rű e n  le ra k v a  a k á rty á k , h o g y  
m in d e n k o r  c sa k  az eg y e s  h a s á b o k  le g a lsó  la p ja  m o z d íth a tó  a já té k o s  á lta l, íg y  a 
so ro n  lév ő  cé lla p h o z  v a ló  h o z z á fé ré s t  e se tle g  tö b b  a la tta  lév ő  lap  is a k a d á ly o z z a , 
a m e ly e k e t e lő z e te se n  el k e ll ra k n u n k  az ú tb ó l;

-  az  e lra k á s t  e sz k ö z k é n t tesz i le h e tő v é  a b a l fe lső  n é g y  m e z ő , a m e ly b e n  n é g y  
a k a d á ly o z ó  lap  e lh e ly e z h e tő , és to v á b b i, u g y a n ily e n  m ó d o n  h a s z n á lh a tó  e sz k ö 
zö k , a m e ly e k e t a já té k  m e n e te  so rá n  a já té k o s  m a g a  á llít  e lő  (az  e g y e s  h a s á b o k  a l
já ra  e lh e ly e z h e tő  e g y -e g y , a cé lh o z  v a ló  h o z z á fé ré s t  a k a d á ly o z ó  lap , h a  e lő z e te se n  
o d a  -  m e g h a tá ro z o tt  sz a b á ly  sz e r in t -  e lh e ly e z tü n k  eg y  e lle n k e z ő  sz ín ű  é s  eg g y el 
n a g y o b b  é r té k ű  la p o t).

A  S E A S z  e lm é le te  a z t a h ip o té z is t  e n g e d i m e g fo g a lm a z n i, h o g y  e s z e n v e d é ly 
k e ltő  h a tá s  e se tle g  a p a ro x iz m u sig  le n n e  fo k o z h a tó , h a  a h á ro m  s tru k tú ra k é p 
ző  té n y e z ő  m e llé  a n e g y e d ik e t, a ta b u t is m a g á b a n  fo g la ln á  a já té k  sze rk e z e te . 
E z t m eg  le h e tn e  v a ló s íta n i p é ld á u l a já té k  á ta la k ítá sá v a l tá rsa s já té k k á , a m e ly b e n  
k é t já té k o s  v e rse n g  e g y m á ssa l, m e ly ik ü k  tu d ja  u g y a n a z t a la p le o sz tá s t  k e v eseb b  
lé p é sse l á ta la k íta n i a cé ln a k  m e g fe le lő  e lre n d e z é s sé . H a k ö z ü lü k  e k ö z b e n  v a la 
m e ly ik  id e ig le n e s e n  m e g sz o ru ln a , ig é n y b e  v e h e t o ly a n  tö b b le te sz k ö z t, m e ly  n em  
ő h o z z á  v an  re n d e lv e  tu la jd o n k é n t: az  a k a d á ly t k é p e z ő  lap o t, h a  n in cs  tö b b  sa já t 
„ free  c e ll" - je , k ih e ly e z h e ti o ly a n b a  is, a m e ly  a m á sik  já té k o s  te rr itó riu m a . A  sa já t 
k á rty a  k ih e ly e z é se  az  id e g e n  te rr itó riu m ra  (a já té k o n  b e lü li v irtu á lis )  ta b u t sért, 
a m in e k  b ü n te té se  (a já té k o n  b e lü li v irtu á lis )  id e n titá sv e sz té s : a k ih e ly e z e tt  k árty a  
tu la jd o n o sa  id e ig le n e se n  m e g sz ű n ik  e g y e d ü li a la n y a  le n n i o ly a n  re n d e lk e z é se k 
n e k , a m e ly e k  a k ih e ly e z e tt  la p já t é r in te n é k . A  lap  fe le tt  e lső so rb a n  az  re n d e lk e z ik , 
a k in e k  a te rr itó riu m á n  a lap  id ő z ik , s íg y  ő  a z t b e é p íth e ti a m a g a  já té k á b a . A z 
ily e n  la p o t a z u tá n  a n n a k  ig az i tu la jd o n o sa  a sa já t já té k á b a  csa k  a k k o r h ív h a tja  
v issz a , h a  a m á sik  já té k o s  ú g y  d ö n t, h o g y  az id e g e n  la p o t v a g y  a m a g a  h a so n ló  
lap já t v issz a h e ly e z i a sz a b a d  m e z ő k  v a la m e ly ik é b e . M in d e n e se tre  a la p o t a d d ig 
ra a te v é k e n y sé g  á th á g h a ta tla n  a k a d á ly b ó l á ta la k íto tta  e se tle g  é p p e n  cé ltá rg g y á .

A z a te v é k e n y sé g  teh át, a m e ly  a s tru k tú rá já t  m e g h a tá ro z ó  v a la m e n n y i té n y e 
ző v e l b o ld o g u ln i tu d , o ly an , h o g y  k ö z v e tle n ü l e lé g ít  ki sz ü k sé g le te t , n é h a  ép p en  
sz e n v e d é ly e s  sz ü k sé g le te t. M a g á tó l é r te tő d ik , h o g y  ez  a ló l az  ö s sz e fü g g é s  aló l 
m a g a  a te rm e lő m u n k a  v é g z é se  sem  k iv é te l: a m ik o r  ez  m u ta tja  a z t a s tru k tú rá t, 
a m e ly e t fe n te b b  é p p e n  a te rm e lő m u n k á b ó l m in t sp e c if ik u sa n  e m b e ri a la p te v é 
k e n y sé g b ő l sz á rm a z ta ttu n k , o ly a n k o r e n n e k  a te v é k e n y sé g n e k  a v é g z é se  e lég íti 
k i a S E A S z -t.

A n n ak , h o g y  a te rm e lő m u n k a  sz ü k sé g le te t  e lé g íth e t k i, é v tiz e d d e l a S E A S z  
h ip o té z isé n e k  m e g fo g a lm a z á sa  u tá n  k e z d té k  le írn i a z t a tü n e te g y ü tte sé t , am ely  
u tó b b  az a n g o l-a m e r ik a i k ö z n y e lv  n y o m á n  workoholism n é v e n  h ír e sü lt  e l,20 s a m e 
ly e t m a sz a b á ly o s  sz e n v e d é ly k é n t ta rt sz á m o n  a sz a k iro d a lo m .21

Ezzel kapcsolatosan figyelmet érdemel, amit Scitovsky mond egy elő
adásában: „Engem majd megfizetnek ezért az előadásért, mert kielégülést 
nyújt a közönségnek, de őszintén szólva én élvezem is, hogy előadok, és

20 A z alcoh olism  szóra tré fásan  rím elte tett term in u st m ag y aru l ta lá n  a „n ark o m án iá"-ra  
rím elte tv e  „m u n k o m án ia" m űszóval leh etn e  v isszaad n i.

21 Vö. példáu l a Szenvedélybetegségek cím ű -  2002-ben  m eg szű n t -  szak fo ly ó ira tn ak  a c ím 
lapon fe ltü n tetett taxon óm iájával.
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nem is fogadtam volna el ide a meghívást, ha ez másképp lenne. Mármost a 
kielégülés, amelyet az nyújt nekem, hogy előadok, része a fizetségnek, ame
lyet az általam nyújtott szolgáltatásért kapok. Gazdasági tevékenységből 
származó kielégülés ez, s mégsem sorolják a gazdasági jólét tényezői közé, 
nem szerepel a nemzeti termékre vonatkozó számításokban [...]. Holott én 
nem vagyok holmi kivételes lény: sok ember van, akit munkájának végzése 
kielégüléshez juttat", bár a „statisztikai adatok nagy mennyisége és sokfé
lesége tanúsítja, hogy a különböző foglalkozási ágak és különböző ember- 
csoportok számára a munkavégzés által nyújtott marginális kielégülés igen 
különböző, méghozzá nemcsak mértékét, hanem előjelét tekintve is: egye
sek számára munkájuk végzésével marginális haszon jár, mások számára 
pedig marginális haszon vesztés".22

A kétféle munkatevékenység kezelésében az az eljárás honosodott meg, 
amely ez utóbbiból indul ki: gyakoribb előfordulásának ürügyén azt tekin
ti „normális"-nak, ha a munkavégzés a maga terhességével ellentételezi a 
szükségletkielégítést -  ehhez képest „abnormális" megnyilvánulásnak mi
nősül, mert ritkábban fordul elő a szükségletet kielégítő munkatevékeny
ség.

A SEASz hipotézise ezzel ellentétes logikát alkalmaz: a kétféle munkate
vékenység közül abból indul ki, amelynek tapasztalati szerkezete megfelel 
a termelőmunka fent megállapított antropológiai szerkezetének, s amely 
ezért -  a mondottak értelmében -  szükségletet elégít ki. E tekintetben azt 
a hagyományt követi a hipotézis, amelyet Marx gazdasági-filozófiai szö
vegei (mindenekelőtt a Gazdasági-filozófiai kéziratok) körül alakult ki,23 s azt 
a termelőmunkát, amelynek empirikusan adott szerkezete nem felel meg 
a termelőmunka fent megállapított antropológiai szerkezetének, úgy tartja 
számon, mint az ember gazdasági-filozófiai lényegétől elidegenedett munkát.

A  M a rx  á lta l k ia la k íto tt  g o n d o la ti h a g y o m á n y  a m a g a  ré sz é rő l a z t a tra d íc ió t 
fo ly ta tta , a m e ly e t a német klasszikus filozófia te re m te tt. Ez arra  n é z v e  v iz sg á ló d o tt, 
h o g y  a természetben m ik é p p e n  ö lt  te s te t  az  ő t a lk o tó  szellem, s m itő l fü g g  a z u tá n , 
h o g y  a te rm é sz e t tá rg y a ib a n  fel tu d ja -e  ism e rn i tá rg y ia s u lt  ö n m a g á t v a g y  a z o k  
tő le  elidegenedve m o z o g n a k  a m a g u k  p á ly á já n . A  m a te r ia lis ta  M a rx  n e m  te k in te tte

22 Scitov sky, T.: Humán desire and economic satisfaction: Essays on the frontiers of economics. 
N ew  York, 1986, N ew  York U n iv ersity  P ress, 17-18.

23 P sz ich o ló g ia i em lék ira tom  bem u tatja  (In  B od or P éter -  P léh  C saba -  L ányi G u sztáv  
[szerk.]: Önarckép háttérrel. B ud ap est, 1998, Pólya K iadó, 62 -72 . o.) azt a h e u risz tik a i szerep et, 
am elyet a p sz ich o ló g ia i e lm éle t k ia la k ítá sá b a n  Tolszto j, S z tan y isz lav szk ij, H egel, M ad ách, 
Füst M ilán  m elle tt o ly an  további nem  p sz ich o lóg u s szerző  já tszo tt, m in t M arx. A z em lék ira t 
a további rész le tek  irán t érd ek lőd ő  o lv asót k ü lön ösen  köv etk ező  h árom  szö v eg em h ez irá
nyítja : M a rx ia n  P erso n a lity  P sychology. In H arré-L am b  (eds.): The Encyclopedic Dictionary of 
Psychology. O xford , 1983, B asil B lackw ell P u blish er, 3 6 4 -3 6 6 .; V ik tim o ló g ia i v izsg á lód ások : 
V álasz a „M a rx iz m u s a 20. század  v ég én " c. körkérd ésre . In G arai László : Quo vadis, tovaris? 
A modernizáció útjáról és a rajta vándorló emberről. B udap est, 1995, Sc ien tia  H u m an a, 162-171. o.; 
Az ember pszichológiájához: Vigotszkij és Leontyev. Uo. 207-231 . o.

139



a te rm é sz e te t  a sz e lle m  a lk o tá sá n a k , d e e g y  o ly a n  m ó d sz e rb e n , a m e ly  az összefüg
gések ilyen filozófiai kezelését összekapcsolja ugyanezek gazdaságbanjz24 megközelítésé
vel a lk a lm a s  e sz k ö z t lá to tt  az  e m b e rrő l fo ly ta ta n d ó  tu d o m á n y o s  v iz sg á ló d á sra , 
a m e ly  te rm é sz e t h e ly e tt  az  e m b e r  á lta l gyártott világot k u ta tja , sz e lle m  h e ly e tt  p e 
d ig  a tö rté n e le m  fo ly a m á n  k ib o n ta k o z ó  emberi lényeget, s e z e k re  n é z v e  te sz i fe l a 
fe n te b b i k é rd é st: fe l tu d ja -e  ism e rn i az  e m b e r  m a g á t a m a g a  te v é k e n y sé g e  á lta l 
g y á rto tt  v ilá g b a n , v ag y  p e d ig  ez  e lid e g e n e d v e  áll sz e m b e  v ele .

E zze l a tra d íc ió v a l k a p cso la to s , a m it S c ito v sk y  m é g  h o z z á te sz  im é n t id é z e tt  
sz ö v e g é h e z : „ E g y e tle n  k ö z g a z d á t tu d n é k  e m líte n i, ak i n e m  h a g y ta  f ig y e lm e n  k í
v ü l e z t  a k ie lé g ü lé st , h a n e m  a g a z d a sá g i jó lé t  sz e rv e s  ré s z e k é n t k e z e lte  az t, és 
ez  M a rx  K á ro ly  v o lt. A m in t tu d já k , M a rx  so k a t fo g la lk o z o tt  az  e lid e g e n e d é s se l, 
a m in  e lső so rb a n  a z o k a t a m u n k a  te rm é sz e té b e n  é s  fe lté te le ib e n  b e k ö v e tk e z ő  v á l
to z á so k a t é r te tte , a m e ly e k  e lv e sz ik  e te v é k e n y sé g  ö rö m é t, m in d e n n a p i ro b o ttá  
v á lto z ta tjá k  azt, a m e ly e t k iz á ró la g  a f iz e tsé g é r t  v é g e z  az  e m b e r ." 25 26

A specifikusan emberi alapszükséglet hipotézise a vizsgálódás origójá
nak azt a viszonyt veszi, mely mellett a lényeg és a világ egymást determi
nálják, és a munkatevékenység az, amely közöttük ezt a kapcsolatot közve
títi, s amely ennélfogva kielégíti azt, aki végzi. Csak ettől a kiindulóponttól 
lehet lemérni a munkatevékenység minden negatív pszichés hatását, mint 
olyasmit, ami elidegenedés folyománya: idegenné válás attól, ami eredetileg 
az ember saját tevékenysége volt, amely saját lényege és saját világa között 
közvetített.

*

A specifikusan emberi alapszükséglet hipotézisével együtt forrásvidékének 
gazdasági-filozófiai jellegét is -  a szóba került német klasszikus filozófia 
terminus technicusával szólva -  megszüntetve-megőrzi26 a gazdaságpszicho
lógia, amikor a maga központi fogalmaként a szociális identitást használja, 
egyszerre kezelve, ami az ember belső lényegében és külső világában saját, 
s ami idegen. Egy ilyen fordulat lehetővé teszi, hogy a specifikusan emberi 
alapszükségletet kielégítő, tárgyat produkáló tevékenységnek két fajtáját is 
kezeljük, amelyeket jellegzetességüknek megfelelően egymás ellentéteiként

24 A n ém et nyelvben az Ö kon om ie szó eg y szerre  je len ti a g azd aság o t és a g azd aság tan t. 
A filo zófia i és a gazd aság(tan)i p ro b lém ak ezelés összek ap cso lód ása  n yert k ife je z é st a c ím 
ad ásban , am ely n ek  m entén  M arx  1844-ben  P árizsb an  k e le tk ez ett k éz ira ta it u tóbb Gazdasági
filozófiai kéziratok cím en  je len te tték  m eg szerkesztői.

25 A m arx ista  Jó zse f A ttila  1934-ben  íro tt Bérmunkás-ballada ja  az ilyen  m u n k áró l szól, 
am elyben  -  tek in te t n é lk ü l a m u n ka k o n k rét ta rta lm ára  -  „b é rü n k  van , n in csen  öröm ü n k ". 
M aga Scitov sky  az im én t id ézett gon d o latm en etet en yh e g ú n y t su g alló  k érd ésse l fe jez i be: 
„C sak nem  az a h an gsú ly , am elyet M arx fek tetett e tárg y ra , k észteti a m od ern  közg azd aság - 
tant, hogy  oly tö k életesen  fig y elm en  k ív ü l h ag y ja  az t?" Sc itov sk y  19 8 6 ,1 7 -1 8 . o.

26 A z aufheben k ife jezést H egel úgy h aszn álja , ho g y  az ered eti n ém et ige m in d h áro m  je 
len tését -  1. m eg szü n tet; 2. m egőriz; 3. m agasabbra em el -  b e lefo g la lja  a filo zó fia i te rm in u s 
tech n icu sb a . A H egel ford ító ja, Szem ere Sam u álta l a lk o to tt m ag y ar m ű szó ebből a h árom bó l 
k ettő t tud felid ézni.
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tart számon a gazdaságtudomány és a pszichológia is, előrevetítve annak 
árnyékát, hogy e két tudománnyal való azonos kezelés felerősíti egymás 
tévedését, amikor kettejükből előáll a gazdaságpszichológia. A társadalom 
által folytatott reprodukció az egyik tartománya a SEASz kielégülésének, az 
egyén által folytatott alkotótevékenység a másik. Az elsővel foglalkozik két 
egyidejűleg, egymással párhuzamosan keletkezett monográfiám egyike: az 
Identitásgazdaságtan. Gazdaságpszichológia másképpen -  s a kielégülés ikertar
tománya képezi a tárgyát a másiknak: a József Attila identitásai. Alkotáspszi
chológiai esettanulmány címűnek.27 S az, hogy a szociális identitásnak köz
vetítő fogalomként használata lehetővé teszi a kétféle tárgyi tevékenység 
szembeállításának elkerülését, talán nemcsak a gazdaságpszichológiának 
válik hasznára, hanem külön-külön a pszichológiának is és a gazdaságtu
dománynak is.

27 G arai L ászló : József Attila identitásai. Alkotáspszichológiai esettanulmány. B u d ap est, 2005, 
M ag y ar F ilm tö rtén eti F o tóg y ű jtem én y  A lapítvány.
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Az egyszerű gazdasági m agatartás modelljei*

A pszichológia négy különböző elméletet fejlesztett ki,1 amelyek különbö
ző módon írják le az embernek egyebek mellett gazdasági magatartását is, 
azokkal a szükségletekkel összefüggésben, amelyek ebben a magatartásban 
(is) megnyilvánulnak:

a) a viselkedéspszichológia szerint a szükségletek eleve adottak, 
és meghatározzák, hogy egy-egy cselekvésnek mekkora a tényleges 
költsége és a tényleges hozama az egyén számára, aki az előbbinek a 
minimalizálására és utóbbinak a maximalizálására törekszik;

b) a kognitív pszichológia szerint a szükségletek eredetileg nem 
döntik el előre, hogy egy cselekvésnek a várható költsége vagy a vár
ható hozama lesz-e nagyobb: az egyén megválasztja cselekvési irá
nyát, s amit választott, utólag arra támad nagyobb szükséglete, ami
ről pedig eközben lemondott, arról tartja azután úgy, hogy kevésbé 
van rá a szüksége;

c) a pszichoanalízis szerint az ember az ösztönénjénél (Es) fogva 
törekszik minimalizálni megnyilvánulásainak a költségét és maxima
lizálni a hozamát -  felettes énjénél (Über-Ich) fogva azonban bünteti 
magát minden engedményért, amelyet ösztönénjének tesz, így végső 
soron az én (Ich) által megkötött alkuk végső egyenlege mindig nulla;

d) a szociálpszichológia szerint egy cselekvés költsége és hozama 
nem összemérhető egymással, sem egy alternatív cselekvés költségé
vel, illetve hozamával, így a választás hermeneutikai, mint a nyelvjá
ték (Wittgenstein) esetében, és célja az egyaránt kielégítő megoldások 
bármelyikének a megtalálása (H. Simon).

* M eg jelent: Emberi potenciál mint tőke. Bevezetés a gazdaságpszichológiába. B u d ap est, 1998, 
A ula K iadó, 4 9 -5 6 . o. B őv íte tt változat.

1 Erről lásd k ötetü n k b en  „A p szich o lóg ia  a p p o rtja " c ím ű  írást a 4 3 4 -4 5 6 . o ld alon .
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Hogy melyik pszichológiai elmélet mikor, milyen mértékben érvényes, 
ezt az dönti el, hogy egy pszichológiai történés milyen helyet foglal el a gaz
dasági történések téri-idői rendszerében. Ezen belül első megközelítésben 
megállapítható, hogy

1. egy piacgazdálkodás rendszerében tevékenykedő ember gazdasági 
magatartását annál pontosabban írja le

a) a viselkedéspszichológia, minél közelebb, illetve
b) a kognitív pszichológia, minél távolabb

áll ez a rendszer a tökéletes verseny absztrakciójától; s éppígy
2. egy szervezeti gazdálkodás rendszerében tevékenykedő ember gazda

sági magatartását annál pontosabban írja le
a) a pszichoanalízis, minél közelebb, illetve
b) a szociálpszichológia, minél távolabb

áll ez a rendszer a tökéletes monopólium absztrakciójától.
Mindenesetre problémakezelésének logikája mind a behaviorizmust, 

mind a kognitív lélektant arra predesztinálja, hogy -  válaszuk különböző
ségének megfelelő különbséggel -  magyarázatukat a gazdaságpszicholó
gia elsősorban a piaci szabályozás mellett fellépő magatartás megértésében 
hasznosítsa. Éppígy teszi problémakezelésének közös logikája a két másik 
elméletet -  a pszichoanalízist és a szociálpszichológiát -  nélkülözhetetlen
né, amikor egy gazdaságpszichológia a szervezeti szabályozás mellett fellépő 
magatartás megértéséhez akar közeledni.

EGYSZERŰ GAZDASÁGI MAGATARTÁS PIACI SZABÁLYOZÁS 
MELLETT

Legyen A és B két olyan áru, amelyek termelése ugyanazon képességeket 
működteti, fogyasztása ugyanazon szükségleteket elégíti ki -  mondjuk: 
A\ma és Banán. Tegyük fel továbbá, hogy a Banán kereslete felülmúlja a 
kínálatát, az Almánál meg ellenkező aránytalanság mutatkozik. Hogyan re
agál erre az eladó és a vásárló?

Egy behaviorista gazdaságpszichológia válasza nem tér el a gazdaságtu
dományétól. Tegyük fel, hogy A és B termelésének terhessége (f), illetve a 
fogyasztásuk keltette elégedettség (e) egzakt módon mérhető, és meghatá
rozott kulcs szerint átszámítva összevethető azzal a haszonnal (/?), amelyet 
a termelés hajt, illetve azzal a költséggel (/c), amellyel a fogyasztást megvált
juk. Eszerint ahhoz, hogy a kínálat B javára tolódjék el, az kell, hogy

(KV >
legyen, amihez az szükséges, hogy hB növekedjék vagy/és hA csökkenjen, 
minthogy tA és tB nagyságát ez az elmélet úgy kezeli, mint amely eredendő
en adva van az ember természetétől függően. Hasonlóképp, annak, hogy a 
kereslet A javára mozduljon el, az a feltétele, hogy
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legyen, amihez, eA és eB nagyságát az ember szükségleteivel szintén adott
nak véve, az kell, hogy kB növekedjék vagy/és kA csökkenjen. Ha tehát a Ba
nán ára elkezd emelkedni, az Almáé pedig süllyedni, az árváltozás hatására 
néhányan áttérnek az Alma termeléséről a Banánéra, minthogy ennek most 
már több a haszna. Ugyancsak lesznek, akik a Banán fogyasztásáról az Al
máéra váltanak át, mert ennek immár kevesebb a költsége. Egy idő eltelté
vel azután a Banán megnövekedett kínálata és lecsökkent kereslete éppúgy 
fedik majd egymást, amint ez az ellenkező irányú mozgások eredménye
képp az Alma tekintetében is várható, s így a felbillent egyensúly helyreáll.

Egy kognitív gazdaságpszichológia ezzel szemben számol azzal a pilla
nattal, amikor az ember választási helyzetbe kerül. Ez a kínálat tekintetében 
akkor következik be, ha

(KV =

Ilyenkor azzal kapcsolatos érdekünk, hogy Almát termeszteni érdeme
sebb, már nem egyértelműen érvényesül, mivel a haszon túlsúlya az Alma 
javára már nem nagyobb, mint a termesztés terhességéé -  de az az érde
künk, mely szerint Banánt termeszteni érdemesebb, sem egyértelműen jut 
még érvényre, mivel ez a túlsúly a Banán javára sem nagyobb még. Hason
lóképp, a kereslet tekintetében akkor áll elő választási helyzet, amikor

(e B~̂ B̂  ~ ^ A ^ /)
S ez itt is azzal függ össze, hogy a régi fogyasztói érdek, amely az elége

dettség, illetve a költség túlsúlyainak régi arányaira épült, már nem érvé
nyes, az új túlsúlyarányokra épülő új érdek pedig még nem.

Amelyik érdeke mellett ebben a szituációban dönt az ember, annak fe
lemás szempontját eltúlozza. Ha idő előtt tért át a Banán termesztésére, ezt 
a csak félig racionális döntését azzal racionalizálja, hogy eljelentékteleníti a 
maga számára a különbséget az Alma és a Banán termesztésének terhessége 
között: Banán termelésével foglalkozni, úgymond, nem annyival terhesebb, 
hogy ne érné meg vállalni ennek többlethasznára való tekintettel. Ugyanígy 
jelentékteleníti el a különbséget az Alma és a Banán fogyasztása által kel
tett elégedettség között, ha idő előtt váltott át az Alma fogyasztására: úgy 
érzi, a Banán fogyasztása nem is okozott annyival nagyobb kielégülést, mint 
amennyivel költségesebb lett. Ha viszont idő után is ragaszkodik korábbi 
termelési, illetve fogyasztási preferenciájához, akkor ez az a félig racioná
lis döntés, amelyet majd racionalizálni fog, ezúttal úgy, hogy eltúlozza A 
és B különbségét, akár termesztésük terhességét, akár a fogyasztásuk által 
keltett kielégülést illetően: a Banán termesztésének többlethaszna már-már 
ellensúlyozná, amennyivel ez terhesebb, de a váltást elutasító döntése nyo
mán az ember jóval terhesebbnek fogja érezni -  s éppígy a Banán fogyasz
tásának többletköltsége hovatovább ellensúlyozná, amennyivel ez nagyobb 
kielégülést kelt, de a régi fogyasztási szokás mellett elkötelező döntését úgy
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racionalizálja az ember, hogy utólag sokkal nagyobb kielégülést keltőnek 
fogja érezni, amit választott, mint amit választásával elutasított.

EGYSZERŰ GAZDASÁGI MAGATARTÁS SZERVEZETI 
SZABÁLYOZÁS M ELLETT

A piaci szabályozás körül egyre erőteljesebben csaptak össze azok nézetei, 
akik szenvedélyes hívei voltak, és azokéi, akik nem kisebb szenvedéllyel 
fogalmazták meg kritikájukat és érveiket amellett, hogy ezt a szabályozást 
fel kell váltani, vagy legalábbis ki kell egészíteni valami másmilyennel.

A piaci magatartás, láttuk, a rendszernek abból az állapotából, amikor 
A kínálata felülmúlja a keresletét, míg B-nél ellenkező aránytalanság mu
tatkozik, elő tudja állítani kereslet és kínálat arányosságát. Eközben a piac 
szempontjából nincs különbség aközött, hogy az áruk kínálati arányai ido- 
mulnak-e keresleti arányokhoz vagy utóbbiak az előbbiekhez, netán a két 
arány egyidejű elmozdulása állítja be az egyensúlyt. Arra nézve is közöm
bös a piac, hogy amikor A múltbeli termelői közül némelyek nem lehetnek 
A-eladók, vagy B reménybeli fogyasztói közül B-vásárlók, akkor személy 
szerint kik legyenek azok.

Van azonban, amikor ezt a közömbösséget a populációban tarthatatlan
nak érzik, nem törődnek bele, hogy például, mint Samuelson írja: „[...] a 
javak oda áramlanak, ahol a legtöbb [...] dollár van, s így john D. Rockefel
ler kutyája kaphatja meg azt a tejet, amelyre egy szegény gyermeknek lenne 
szüksége, hogy ne legyen angolkóros."2

H o g y  m ily e n  típ u sú  ü g y le te k re  g o n d o lh a t S a m u e lso n , jó l illu sz trá lja  a z o k 
n a k  a re n d s z e rv á ltá sk o r i ú js á g h íre k n e k  e g y ik e , a m e ly e k  a 19. sz á z a d i v a d k a p i
ta liz m u s m a g y a ro rs z á g i ú jjá é le d é s é n e k  e lő re h a la d á s á ró l tu d ó síta n a k . V asú ti tö 
m e g sz e re n c sé t le n s é g h e z  a D u n a  tú lsó  p a rt já ró l is r ia sz to tta k  m e n tő t, s a rév é sz  
v á lla lk o z ó  a d d ig  n e m  e n g e d te  a k o m p ra  a m e n tő k o cs it, a m íg  sz e m é ly z e te  ö ssz e  
n e m  a d ja  az  á tk e lé s i d íja t, a m e ly e t, m in t m in d e n  já rm ű n e k , n e k ik  is m e g te té z te k  
3 2 0 0  fo rin tta l, a m ik o r  a z t az  ig é n y ü k e t te r je sz te tté k  e lő , h o g y  so rb a n  á llá s  n é lk ü l 
ju th a s s a n a k  át.

Nem tolerálja a rendszer a közömbösséget olyan ügyletek esetében sem, 
amelyeket például Williamson idioszinkratikusnak nevez, s amelyeket a jel
legzetesen piaci tranzakcióktól így különböztet meg:

„ K e v é s  k o c k á z a to t  je le n te n e k  a z o k  az á ru c ik k e k , a m e ly e k  n e m  k ü lö n le g e s  
re n d e lte té sű e k  (sp e c ia liz á lta k ), m in th o g y  ily en  e se tb e n  a v e v ő k  k ö n n y e n  v e h e t
n e k  ig é n y b e  m á s fo rrá st, az  e la d ó k  p e d ig  n e h é z sé g  n é lk ü l e la d h a tjá k  eg y  a d o tt  
m e g re n d e lé s  a la p já n  e lk é sz íte tt  te rm é k ü k e t m á s v e v ő k n e k . A z  é r té k e s íth e te tle n -  
sé g  p ro b lé m á ja  a k k o r  je le n tk e z ik , m id ő n  fo n to s  k ö ltsé g -e lő id é z ő  k ö v e tk e z m é n y e i

2 S a m u elso n , P. A.: Közgazdaságtan. B udap est, 1976, K özg azd aság i és Jog i K ön yv kiad ó, 
113. o.
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v a n n a k  a n n ak , h o g y  a fe le k  meghatározott sz e m é ly e k . A z  ily e n  ü g y le te k e t n e v e z 
z ü k  id io sz in k ra tik u sn a k .

E se te n k é n t a fe lek  sz e m é ly e s  m e g h a tá ro z o ttsá g á n a k  k e z d e ttő l fo g v a  je le n tő 
sé g e  v an , p é ld á u l ak k o r, h a a v e v ő  k e z d e m é n y e z é sé re  az  e la d ó  sp e c ia liz á lt, ü g y le 
ti cé lú  fiz ik a i tő k é t ru h áz  be . M in th o g y  az ily e n  tő k é n e k  m á s fe lh a sz n á lá s a  e se té n  
sz a b á ly  sz e r in t k ise b b  az érté k e , m in t a te rv e z e tt  fe lh a sz n á lá s  e se té n , az  e la d ó  
je le n tő s  m é rté k b e n  az ü g y le t „ c sa p d á já b a "  k erü l. M i tö b b , a csa p d a  m a g a  is  sz im 
m e tr ik u s  ab b a n , h o g y  a v e v ő  se m  v e h e t ig é n y b e  a lte rn a tív  b e sz e rz é s i fo rrá so k a t, 
n e m  sz e re z h e ti b e  az  á ru t k e d v e z ő  fe lté te le k  m e lle tt, m iu tá n  fe lte h e tő le g  n a g y  
k ö ltsé g g e l já r , h a  ig é n y é t n e m  sp e c ia liz á lt  tő k é b ő l e lé g íti ki. E z é rt az  ü g y le th e z  a 
v e v ő  is k ö tv e  v an .

A z  id io s z in k ra tik u s  cse re  te rü le te  a z o n b a n  re n d s z e r in t n e m  k o r lá to z ó d ik  c su 
p án  a sp e c ia liz á lt  fiz ik a i tő k ére . E b b e n  a k ö rb e n  á lta lá b a n  e lő fo rd u l az  ü g y leti 
célú  h u m á n tő k e -b e ru h á z á s  is. P é ld a  erre  a sz a k k é p z é s , v a la m in t a g a z d a sá g o s  
m u n k a fo g á s o k  m u n k a v é g z é s  so rá n  tö rté n ő  e lsa já títá sa . A z t a ritk a  e se te t  k iv év e , 
a m ik o r e b e ru h á z á so k  k is  k ö ltsé g g e l á tru h á z h a tó k  m á s  v á lla lk o z ó k ra , az  e lő k é 
sz ü le ti rá fo rd ítá so k  csa k  a k k o r g y ü m ö lcsö z te th e tő k , h a  a k a p c so la t  a k ö z b ü lső  
te rm é k  v e v ő je  és e la d ó ja  k ö z ö tt  fe n n m a r a d ."3

A szociálpszichológia és a pszichoanalízis modellje azt írja le, hogyan 
történik ilyenkor, hogy a populáció egésze vagy valamely részcsoportja 
szervezetet hoz létre, vagy meglévő szervezetet úgy működtet, de legalább
is enged működni, hogy e működés eltérítse a gazdasági magatartást ennek 
piacon alakuló spontán irányától.

Ezt az eltérítést hajlamosak vagyunk úgy képzelni, mintha ugyanazok
kal az eszközökkel történne, amelyekkel a piac dolgozik: mintha a szervezet 
úgy érné el a maga átrendező céljait, hogy növeli egyes tételeknek, csök
kenti másoknak a terheit és költségeit, úgyhogy az egyes szereplők dönté
sük meghozatalakor már ezekkel a piaci értéküktől eltérített terhekkel és 
költségekkel számolnak, belekalkulálva különféle adó, vám, illeték jellegű 
díjakat, sőt olyan tételeket is, mint kisebb vagy nagyobb büntetés kisebb 
vagy nagyobb kockázata, másfelől különféle szubvenciókat és prémiumo
kat, amikor mérlegelik, hogy -  szervezeti előírások mentén -  áttérjenek-e A 
termeléséről B-ére vagy/és B fogyasztásáról A-éra.

Ily en  é rte le m b e n  sz á m o l a tra n z a k c ió  k ö ltsé g e iv e l az  az  e lm é le t , a m ely et 
C o a se 4 a la p o z o tt  m eg  és W illia m so n 5 d o lg o z o tt  ki. P o sn e r  B e n th a m ra  h iv a tk o z ik : 
„ M in th o g y  fe lté te le z é se  sz e r in t az e m b e re k  é ssz e rű  m a x im a liz á ló  d ö n té s t  h o z n a k  
a k á r b ű n cs e le k m é n y  e lk ö v e té se , a k á r  eg y  ló  e la d á s a  e se té n , a b ű n ö z é s  m e g fé k e 
z é sé b e n  a fe la d a t az, h o g y  » á r je g y z é k e t«  á lla p ítsa n a k  m e g  a b ű n re , a z t  a k é t té 

3 W illiam son , O. E.: A tran zak ció s költségek  g azd aság tan a . A szerző d éses v iszo n y o k  sza
bályozása. In H arm ath y  -  Sajó  (szerk.): Gazdasági és jogi tanulmányok. B u d ap est, 1984, K özg az
d asági és Jogi K önyvkiad ó, 176. o.

4 C oase, R. H.: T he n atú ré  of the firm . Economica, 1937/4. 3 8 6 -4 0 5 .; Uő: A tá rsa d a lm i költ
ség  kérd ése. In H arm ath y  -  Sajó  (szerk.) 1984.

5 W illiam so n  1984.
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n y e z ő t b e fo ly á so lv a , a m e ly  m e g h a tá ro z z a , m ib e  k erü l a b ü n te té s  a (p o te n c iá lis ) 
b ű n ö z ő n e k : a b ü n te té s  s z ig o rá t és  k isz a b á s á n a k  v a ló s z ín ű s é g é t."6

Ezen elgondolás értelmében a behaviorizmus és a kognitív pszicholó
gia éppolyan kielégítően tudnák leírni a szervezeti, mint a piaci magatar
tást. Eszerint fokozhatja hajlandóságomat, hogy Alma helyett ezután Ba
nánt szállítsak az erre áhítozók egy bizonyos kategóriájának, ha az Alma 
eladását az én kategóriámat sújtó rendelkezés tiltja, s a tilalom megszegőit 
bírsággal fenyegeti, vagy ha a Banánért az árán felül a szervezettől még 
valamilyen prémiumot is kapok; éppígy gyorsíthatná a szervezet a piaci vá
sárló átorientálását, ha a Banán amúgy is dráguló árát például luxusadó, s 
kiváltképp ha tilalomnak nyomatékot adó súlyos büntetés tenné még drá
gábbá, legalábbis a vásárlók bizonyos kategóriája számára, vagy ha egy 
ilyen kategória számára kedvezményt, netán ingyenességet biztosítana az 
Alma vásárlásához a szervezet.

Biztos, hogy a különféle (egyebek között az állami) szervezetek élnek is 
ilyen eszközökkel. Ám azt is tudjuk, hol húzódnak a határok az ilyen eljárá
sok hatékonysága és hatástalansága között: eszközt von el a szervezet gaz
daságos működtetésétől annak adminisztrálása, ki mindenki tartozik abba 
a kategóriába, amely egy-egy tiltás vagy ajánlás érvénye alá esik, s gyakran 
még annál is több eszközt annak ellenőrzése, nem teszi-e valaki, ami ennek 
az alanynak tilalmas, illetve valóban megteszi-e, ami ajánlott.

Valójában míg a piac a gazdasági tevékenységet a tárgyai között fenn
álló viszonyokra nézve adminisztrálja, addig egy szervezet a tevékenység 
alanyainak viszonyát tekintve kezeli. A szervezeti magatartás kérdése nem 
az, milyen a viszony A és B terhessége között, ha arról van szó, melyiket 
fogom termeszteni, vagy az elégedettség között, amellyel számolok, amikor 
azt mérlegelem, melyiket fogom fogyasztani. Hanem az, vajon összerendez- 
hetők-e interakciós alakzatba Gyümölcseladók és Gyümölcsvásárlók, vagy 
pedig a szociális identitás különlegessége kap hangsúlyt: az, hogy az ember 
nem Gyümölcsöt termel, illetve fogyaszt, hanem vagy Almát, vagy Banánt. 
Ha egy népesség Gy-termelőkből és Gy-fogyasztókból áll, akkor könnyen 
képezhető belőle szervezet, amely a Gy-eladókat és a Gy-vásárlókat állít 
egymással interakciós alakzatba. Más a helyzet viszont, amikor az A-ter- 
melő Almát értékesítene, a B-fogyasztó pedig Banánt vásárolna: közöttük 
semmiféle interakció nem lehetséges.

6 P osn er 1979, 282. o. A to v áb biak ban  az ilyen  g on d o la tm en et tév essége  m elle tt fogok 
érveket fe lv on u lta tn i. A zon ban  u g y an azo k b ó l az érv ekb ől k öv etk ezik , h ogy  egy  k a teg ó riá já 
ra a p o ten c iá lis  b ű n e lk ö v ető k n ek  a g o n d o la tm en et érvén yes: azokra, ak ik  n y ereség v ág y bó l 
terv ezn ek  v a lam ily en  g on osz tette t. íg y  p éld áu l a b é rg y ilk o ssá g  k a tegó riá jában  b izo n y o san  
m eg tö rtén ik  a rem élt h aszon  eg y b ev etése  a költség ek k el, s ez u tó bb iak at ú gy em eln é  m eg, 
ha erre  a k a teg ó riára  n ézv e v issz a á llíta n á k  a h a lá lb ü n tetést, ho g y  ez részben  e szo lgálta tás 
k ín á la tá t csö k k en ten é , részben  erő te ljesen  m eg em eln é  a d íját, s ez ért várh ató, h o g y  a k ereslet 

is csö k k en n e.
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Hogy lehetséges-e vagy sem interakció a termelő és a fogyasztó között, 
az itt nem annak a haszonnak a szempontjából érdekes, amely ellentételezi 
a termelő által vállalt terhet, s amelyet a termelő csak az interakcióban tud 
realizálni. Ezen a számvitel technikája által adminisztrálható hasznon felül 
a termelő, amikor eladóvá lesz, hozzájut egy pótlólagos szociális haszonhoz: 
magához ahhoz, hogy tevékenységét ennek megfelelő interakciós alakzat
ban végezheti. S éppígy nem az a teher az érdekes, amelyet a termelő techni
kai értelemben vállal, hanem egy pótlólagos szociális teher: az, amelyet akkor 
vállal az ember, amikor tudomásul veszi, hogy szociális identitásának kü
lönlegessége áldozatul esik, amikor a szervezet őt az interakciós alakzatba 
illesztés vagy abban való megtartás érdekében például A-termelőből Gy- 
termelővé minősíti, vagy B-fogyasztóból Gy-fogyasztóvá.

A szociálpszichológia és a pszichoanalízis modellje épp az interakció
val kapcsolatos szociális haszonnak (illetve költségnek) és az identitással 
kapcsolatos szociális tehernek (illetve elégedettségnek) az összefüggéseivel 
foglalkozik. S miközben ezekkel a pótlólagos szociális tényezőkkel szá
mol, indirekt módon kezelhetővé tesz egy olyan problémát is, amelybe a 
behaviorizmus, illetve a kognitivizmus ütközne előbb vagy utóbb, amikor 
az emberek piaci magatartását a maga módján próbálná magyarázni.

M in d k é t e lm é le trő l lá ttu k ,7 h o g y  o ly a n  e m b e rt ír  le, ak i ú g y  v á la sz t ja  m eg , 
m e ly ik  á ru t fo g ja  p ia cra  te rm e ln i, h o g y  a

V V  Ü l e t V e  h A - t A

k ü lö n b s é g e t h a so n lít ja  ö ssz e  az  e g y e s  á ru k  e la d á s á b ó l s z á rm a z h a tó  h a s z o n  és 
a te rm e lé sé v e l e g y ü tt  já ró  te h e r  k ö z ö tt, h o g y  m e g  le h e s se n  á lla p íta n i a k á r  ezek  
e g y e n lő s é g é t (a m iv e l a k o g n itiv iz m u s  e m b e re  tu d n a  v a la m it k e z d e n i), ak ár 
e g y e n lő tle n s é g ü k e t (a m iv e l v isz o n t a b e h a v io r iz m u s é ). S  a b e m u ta to tt  p ia c i m a 
g a ta r tá s  u g y a n íg y  k é n y s z e r íti  a fo g y a sz tó t is, m é rle g e lje  a v isz o n y t

eB~kBr ületve eA-kA
k ö z ö tt. K é rd é s, h o g y a n  le h e t a z t a k ü lö n b sé g e t, a m e ly e t o b je k tív e  m é rh e tő  h a sz 
n o ssá g  te k in te té b e n  á lla p íto k  m e g  é n  v ag y  te, v a g y  a k á rk i m á s, ö s sz e v e tn i azzal 
a m á sik k a l, a m e ly e t csa k  sz u b je k tív e  é re z h e tő  te h e rre  n é z v e  á lla p íto k  m eg  én, 
m á sk é p p e n  te és m e g in t m á sk é p p  m in d e n k i m ás. A  sz ó b a n  fo rg ó  k ö ltsé g n e k  és 
a m e g fiz e té se  á rá n  sz e re z h e tő  e lé g e d e ttsé g n e k  é p p ú g y  n in cs  k ö z ö s  m in ő sé g e , 
a m e ly  le h e tő v é  ten n é , h o g y  m e n n y is é g e ik e t k iv o n ju k  e g y m á s b ó l, m in t a h a s z o n 
n a k  és az  é rz e lm i te h e rn e k , a m e ly n e k  á rá n  m e g sz e re z h e tő .

A problémát mind a szociálpszichológia, mind pedig a pszichoanalízis 
úgy segít megoldani, hogy a gordiuszi csomó átvágásának mintáját követi. 
E két elméletnek nincs szüksége, hogy tapasztalatból kiindulva megállapít
sa, tényszerűen milyen a viszony a választás motiváló tényezői között, mert

7 L ásd  „A p szich ológ ia  a p p o rtja " cím ű tan u lm án y b an , je len  k ötet 4 3 4 -4 5 6 . o ld alán .
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tapasztalat helyett már magából e viszonyból indul ki, amelyről egyszerűen 
felveszi, hogy milyennek kell lennie.

A szabályozás úgy működik, hogy a szervezeti ember, amikor megálla
pítja, hogy például

k B > k A

nem így következtet: ha ugyanakkor történetesen
p — p
CB CA

akkor

hanem -  tekintettel a szervezet meglétére és az ilyentől elvárható szabálvo- 
zó hatásra -  így: minthogy adva van, hogy

ezért
e B~^B e A ~^A

p >  p
B

A szociálpszichológia logikája szerint ezt a viszonyt úgy kell tekinteni, 
mint amelyet egy szervezet úgy szabályoz, hogy

eB~ B̂ ~ eA~^A

legyen, illetve

így áll elő a mikroökonómiában számon tartott effektus, amikor a vásár
ló az áru árából az árunak vagy annak a személynek a minőségére következ
tet, aki ilyen olcsó holmit, illetve aki ilyen drága holmit vásárol magának.8

Ennek az effektusnak felel meg a tevékenység oldalán a fentebb ismétel
ten szóba került Puskás Öcsi-, illetve Tóm Sawyer-effektus. Ha hB-tB = h - t A 
akkor a nagyobb hasznot hozó tevékenység terhesebb is egyben, a kisebb 
hasznot hozó kevésbé az, az olyan pedig, amelyért fizetünk, s amely így 
mintegy negatív hasznot hoz, terhességét tekintve is az ellenkezőjébe for
dul.

A pszichoanalízis szintén talál olyan viszonyt, amelyet olyannak kezel, 
mint amit a szervezet előre rögzít: például hogy

e B_^ B  >  e A ~ ^ A

legyen, illetve

Előre rögzíteni annyit tesz, mint az aktuális tapasztalatoktól függetlenül 
rögzíteni. Az egyenlőtlenség, amellyel a pszichoanalízis számol, nem úgy

8 K op p án y i M ih á ly  (szerk.): Mikroökonómia. B ud ap est, 1989, E con om ix , 115. o. A z ö ssz e 
fü ggést a m ik ro ö k o n ó m iá n  k ív ü l szám on  ta rtja  m ég az érte lm ező  szó tár is, am ely  az „o lcsó"-t 
a s ilán n y a l, a „d rág á"-t a k ed v essel (= o ly an n a l, am i irán t v o n zód ást, rag aszk o d ást é rzü n k ) 
rokon ítja.
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áll elő, hogy az egyén tapasztalná, hogy két tárgy közül melyik az élveze
tesebb, vagy két tevékenység közül a terhesebb, s ezt a tapasztalatát azzal 
vetné egybe, amely a pénzbeli ellentételezésre vonatkozik. A pszichoanalí
zis, láttuk, a szervezet múltjából indul ki, amely meghatározott interakciót 
meghatározott identitáshoz kapcsolt úgy, hogy az aktuális egyénen való 
megnyilvánulás most rítusokat és tabukat nyilvánít meg: amit az ember 
ilyenkor tesz, vagy aminek megtételétől tartózkodik, a tárgy, amelyhez ra
gaszkodik, vagy amelytől távol tartja magát, nem annyira önmagában véve 
érdekli őt, hanem mint olyan, ami -  kívánatos vagy utálatos -  szociális iden
titást szimbolizál.

M á rp e d ig  ily e n  fe lté te l m e lle tt az  e m b e r  e se tle g  a k k o r sem  fo g y a sz t, p é ld á u l, 
d isz n ó h ú st, ha  a lig  le k ü z d h e tő  v á g y  tere li e  fe lé  az  é lv e z e t fe lé , v ag y  ha n a g y o n  
o lcsó n  ju t  h o z z á , m e rt az  é lv e z e t á rá t  e se tle g  n e m cs a k  p é n z b e n  fiz e tn é  m eg , h a 
n e m  id e n titá sv e sz té sb e n , h a  sz o c iá lis  k a te g ó r iá já n  b e lü l a d isz n ó h ú s ra  fo g y a sz 
tási tab u  v an  é rv é n y b e n . M á sk o r m eg  a z t lá tju k , h o g y  p é ld á u l a R io  d e Ja n e iró -i 
k a rn e v á l ré sz tv e v ő in e k  ta lá n  n a g y o b b ik  ré sz e  m e g k o p la lja  a p é n z t, a m e ly n e k  
á rá n  a ré sz v é te lh e z  sz ü k sé g e s  je lm e z t  b e sz e rz i, k ö z ü lü k  n e m  eg y  o ly a n  je lm e z t  
ö lt, a m e ly n e k  m in d v é g ig  v a ló  v ise lé se  n e m  cse k é ly  te rh e t ró  reá , d e  az  a k tív  je le n 
lé trő l, u g y a n csa k  a sz o c iá lis  id e n titá s  m e g ő rz é s é n e k  m o tív u m á tó l h a jtv a , m ég se m  
m o n d  le. U g y a n e z e n  ö s sz e fü g g é s  é rv é n y é n é l fo g v a  az  e m b e r  e se tle g  v o n a k o d ik , 
h o g y  a k á r  n a g y o n  jó  b é ré r t  g y ilk o lá sra  sz e g ő d jé k  -  s e se tle g  n e m  v o n a k o d ik , 
h o g y  e g y  sz e re te tt  lé n y é rt b e ro h a n jo n  az é g ő  h á z b a , b á r  le h e tsé g e s , h o g y  k ö z b e n  
m a g a  is ö ssz e é g .

A viszonyok eleve rögzített aszimmetriája ilyen és hasonló esetekben on
nan adódik, hogy az interakcióval kapcsolatos szociális haszon, illetve költ
ség, s éppígy az identitással kapcsolatos szociális teher, illetve elégedettség 
összehasonlíthatatlanul erőteljesebb hatótényező lehet, mint azok, amelyek 
az ember mindennapi technikai számításaiban szerepelnek. Ezek azok a 
tényezők, amelyekkel kapcsolatosan az emberek nemritkán halálos koc
kázatot is vállalnak, ha olyan szervezet fogja őket össze egymással, amely 
túlmutat aktuális ügyletük alkalmán. Sőt ha e kockázatos vállalkozás ked
vezőtlen kimenetelekor bekövetkezik az identitás elvesztése, máskor meg, 
ha a partneré, szélsőséges, de mégis tipikus esetben az ember esetleg maga 
méri magára a halált, úgy érezvén, hogy e veszteséggel nem tud együtt élni.
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HOGYAN ÉRTELMEZÜNK?

Kontraszelektáló piac vagy identitásgazdálkodás?*

Neoklasszikus bizonyosság: ha a piacot nem akadályozzák intézményesen 
rátelepített korlátok abban, hogy a maga természetének megfelelően mű
ködjék, akkor láthatatlan kézzel úgy fogja szabályozni a tranzakciók nagy 
tömegét, hogy ez a legjobb allokációját biztosítsa az erőforrásoknak. Ezzel 
szemben azok a kutatások, amelyekért a harmadik évezred első közgazda- 
sági Nobel-díját nyerte el Akerlof, Spence és Stiglitz, azt állapították meg, 
hogy bizonyos feltételek híján a piac úgy valósítja meg az erőforrások al
lokációját, hogy kontraszelekciót (advers selection) végez közöttük: a kiala
kuló árak az áruknak egy átlagos színvonalához vannak szabva, s ezért az 
olyan minőségnek, amely ezt az átlagot sem éri el, még kedveznek is, ám az 
átlagon felüli áru tulajdonosát arra késztetik, hogy a piacról való kilépést 
válassza, inkább mint azt, hogy árujának értékét ezen a hozzá nem illően 
alacsony áron realizálja.

Amikor Akerlof a „tragacsok piacát" (markét fór lemons), vagyis a hasz
náltautó-piacot választotta elemzése tárgyává, talán még komolyan hit
te, hogy valami rendkívüli van abban, hogy itt a tranzakció történetesen 
aszimmetrikusan informált partnerek között megy végbe, hogy a vevők nem 
tudják, amit az egyes autók eladói igen: hogy árujuk valójában mit ér. Egy
más mellett árulják azt az autót is, amely napnyugtáig, ha nem talál vevőre, 
talán szétesik a korróziótól -  és azt a Mercedest is, amelyet gazdája csak 
azért akar eladni, mert két héttel az után, hogy megvette, előléptették őt egy 
olyan pozícióba, amelyben rangon alulinak számít az ilyen autó, legyen bár 
mégoly jó minőségű. A vásárolni szándékozó ilyen szélsőségeket kénytelen 
a maga alulinformáltságában összehozni az átlagárban, amely viszont az át
lagon felüli autó tulajdonosa számára elfogadhatatlanul hátrányos, s végül 
is a mondott kontraszelekciós hatással lesz rá.

* M eg je len t: C zag án y  L ászló  -  G arai L ászló  (szerk.): A szociális identitás, az információ és a 
piac. SZ T E  G azd a sá g tu d o m á n y i K ar K özlem ényei. Szeged , 2004, JA TE P ress, 13-27. o.
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Akerlof további vizsgálati terepe a betegség- és életbiztosítás szolgáltatásá
nak a piaca lett, ahol az informáltság és az alulinformáltság aszimmetriája 
szintén megtalálható volt, csak ellenkező előjellel: itt az eladó fél (a bizto
sító) az, amelynek hiányzik az információ, melyet a vásárolni szándékozó 
birtokol, amikor utóbbiak mindegyike többé-kevésbé tudja, hogy melyikük 
milyen egészségi állapot milyen kilátásait akarja a biztosítótársaság által 
nyújtott szolgáltatással lefedni. A biztosítási kilátások szempontjából más 
az, akinek életét már csak egy transzplantációs műtét mentheti meg, és 
megint más az a sportoló, akit sportegyesülete kötelez a biztosítás megköté
sére, a biztosítót viszont alulinformáltsága arra kényszeríti, hogy átlagoljon.

A továbbiakban azután egyre újabb piacok kerültek be az aszimmetri
kus informáltság tárgyában vizsgálódók látóterébe. A munkaerőpiac, ahol az 
alkalmazni szándékozó az, akinek hiányzik az informáltsága, és a rendkí
vüli képességeket hordozó munkaerő piaca, ahol a munkavállaló alulinformált 
a tekintetben, milyen feltételek várhatják őt új munkahelyén. A földbérleti 
piac, ahol a bérlő nem tudja, milyen minőségű földből kell majd a maga 
szorgalmával termést kihoznia, s a bérbeadó sem tudja, mekkora szorgalom 
és rátermettség fogja majd az ő földjéből kihozni az ebben rejlő lehetőséget. 
Végül is a legközönségesebb vásárlások piacáról is kiderül, hogy az árucikk mi
nőségére vonatkozó alulinformáltság az egyik oldalon, hitel igénybevétele 
esetén pedig a hitelképesség bizonytalanságai a másikon előállítja azt a fel
tételt, amely mellett az alulinformált félnek nincs más választása, mint hogy 
a számára ismeretlen értékeknek egy becsülhető átlagára orientálódjon, ami 
az átlag alatt lévő partner számára előnyös, az átlagon felüli számára pedig 
hátránnyal jár.

Ilyen körülmények között piaci áron értékelnek minden, az ügyre vonat
kozó információt azok is, akiket a maguk alulinformáltsága károsíthat, meg 
azok is, akiket az, hogy a másik fél a maga alulinformáltságát az ő rovásuk
ra ellensúlyozza.

Információ az, amit ilyenkor emlegetünk, valójában azonban olyasmiről 
van szó, ami szerves kiegészítője az információnak, de nem azonos vele: 
identifikációs jelölőkről, amelyek lehetővé teszik az átlagolt, az egybemosott, 
az együtt kezelt tényezők elválasztását, lehetőleg annak megjelölésével, 
hogy éppen melyikükről van szó: az átlagon belül arról-e, amely alatta ma
rad, vagy arról, amely felette van.

Akerlof és Kranton az identitás felől vizsgálódó tanulmányukban1 rá
mutatnak, hogy a piac még az olyan jelölőt is díjazza, amely csak azt a fel
tételt teljesíti, hogy egyáltalán elválasztódjék, ami egybemosott lenne. Erre 
vezeti vissza a szerzőpáros azt a meghökkentő megfigyelését, hogy amikor 
például a munkaerőpiacon bőrszín vagy nem (sex) alapján történik a kü-

1 A kerlof, G. -  R. K ran ton , „E con om ics and Id en tity ". Quarterly Journal of Economics, C V X  
(3), A u g u st 2000.
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lönbségtevés, ennek sem tudja pozitív hatását a piac működésére még az 
sem visszavenni, amikor a kategorikusan megkülönböztetett munkaerőt 
előítéletes gondolkodás különösebb alap nélkül sorolja egy, az átlagnál ma
gasabb rendű, illetve egy alacsonyabb rendű tartományba.

A másik Nobel-díjas, Spence amellett érvel,2 hogy annak a markáns ten
denciának, hogy az emberek egyre több pénzt és időt fordítanak arra, hogy 
képzésben vegyenek részt, elsősorban nem az a megfontolás az alapja, mely 
szerint a képzés többlettudáshoz juttat, a többlettudás magasabb termelé
kenységhez, ezt pedig alkalmazáskor magasabb bérrel szokták elismerni. 
Valójában a többletképzés többletdiplomát jelent, ez utóbbi pedig identifi
kációs jelölőként szolgálhat a munkaerőpiacon, ahol ennek révén az átlagon 
felülit már nem egy átlagban összemosva díjaznák, kiváltva a kontrasze
lekciós hatást, hanem olyan módon, amely egyszerre előnyös az immáron 
átlagon felül díjazottnak és annak is, aki az átlagon felül kifizetett pénzéért 
immáron átlagon felüli szolgáltatást vár el.

Végül a harmadik Nobel-díjas, Stiglitz olyan tranzakciókat vizsgál társ
szerzőjével,3 amelyben az identifikációs jelet nem az a fél bocsátja ki, ame
lyik számára ez előnyös, hanem az, amelyik alatta marad egy piaci átlagnak, 
de a jel kibocsátására úgy kerül sor, hogy az eredetileg alulinformált partner 
provokálja a színvallást. A biztosítótársaság például megteheti azt, hogy ne 
átlagos szolgáltatást kínáljon átlagos áron, ami kontraszelektálná azokat, 
akik a maguk átlagon felüli egészségi állapotával jóval kevesebb kockáza
tot jelentenének a társaság számára. Az árulkodó önidentifikációs jel pro- 
vokálását a biztosító úgy valósítja meg, hogy a piacon egy alternatívával 
jelenik meg, amely kedvezőbb fizetési feltételek mellett (olcsóbb biztosítási 
kötvény) kevésbé kedvező (kevesebb) szolgáltatást kínál, kevésbé kedvező 
feltételek (drágább kötvény) fejében pedig kedvezőbb (több) szolgáltatást. 
Az alternatív ajánlatra reagálók közül a hátrányos identitásúakat gazdasági 
ok kényszeríti rá, hogy kilépjenek az ő számukra kényelmes átlagból, és 
megvallják identitásukat.

*

Úgy működik-e a piac, hogy az erőforrások allokációját láthatatlan kéz
zel optimalizálja, vagy úgy, hogy kontraszelekciót végez -  a felismerés, 
hogy szociális identitás megnyilvánítása a tényező, amelyen múlik ez a 
makroökonómiai fejlemény, megérdemli a közgazdasági Nobel-díjat. A szo-

2 Sp en ce, M .: Job  m ark ét sig n a lin g . Quart. J. Econ., 1973. 88. 355 -3 7 4 .; Sp en ce, M .: Markét 
Signaling -  Informational Transfer in Hiringand Related Processes. C am brid g e, 1974, H arv ard  U ni- 
v ersity  P ress.

3 R o th sch ild , M ich ael -  S tig litz , Jo sep h  E.: E q u ilib riu m  in co m p etitiv e  in su ra n ce  m arkets: 
an  essay  on the eco n o m ics of im p e rfe ct in fo rm atio n . The Quarterly Journal of Economics, Vol. 
90. No. 4. Nov. 1976. 6 2 9 -6 4 9 .
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ciális identitás azonban úgy jelenik meg ezekben a gondolatmenetekben, 
mint ami már adva van, mint amivel kapcsolatosan csak az a kérdés, vajon 
megnyilvánul-e. Megnyilvánítják-e, megnyilváníttatják-e abban, ahogyan 
az átlagolt, az egybemosott, az együtt kezelt tényezőit a piacnak -  árukat, 
árut kínálókat és árut keresőket -  elválasztják másmilyen áruktól, másmi
lyen árusoktól, más vásárlóktól.

A szociális identitás egy kimunkálás folyamatának az eredménye.
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A szociális identitás kimunkálása*

A szociális identitás (vagy társadalmi azonosság) olyan minősége az ember
nek, amelyet valamilyen társadalmi dimenzió mentén adminisztrálunk. Szá
mon tarthatjuk például, hogy milyen nemzethez tartozunk: magyarok va
gyunk-e, franciák vagy németek; sokan számon tartják, ki milyen vallású: ki 
római katolikus, és ki híve valamilyen protestáns vallásnak a kereszténysé
gen belül, ki zsidó, ki muzulmán; számon tarthatjuk, hogy milyen foglalko
zásunk van: pszichológus-e az ember vagy, például, esztergályos; valamikor 
divat volt számon tartani, hogy milyen osztályhoz tartozunk: proletár-e az 
ember vagy burzsoá, netán nemesember vagy paraszt; stb.

És eközben szociális identitásunk a különféle dimenziók kereszteződé
sében valamiféle egyveleggé keveredik.

A  tá rsa d a lm i d im e n z ió k  k e re s z te z ő d é s é b e n  v a la m e n n y iü n k rő l le h e tn e  
o ly a sfé le  m e g á lla p ítá s t  ten n i, m in t a m it S in k ó  E rv in rő l m o sz k v a i id ő z é se  id e 
jé n  -  1 9 3 6 -b a n  -  tá rsb é r lő je  és a k k o ri b a rá tja , Isz a a k  B á b e l k im o n d o tt, iro n ik u s  
fé lk o m o ly s á g g a l sz ó lv á n : „ H a n e m , E rv in  Isz id o ro v ics , h o g y  v a la k i íg y  h a lm o z z a  
a le h e te tle n n é l le h e te tle n e b b  a ttr ib ú tu m o k a t, m in t a h o g y  a z t m a g a  tesz i! M a g y a r
n a k  len n i m á r m a g á b a n  is s z e re n cs é tle n sé g , d e  ez  m ég  v a la h o g y  m e g já r ja . M a 
g y a rn a k  és  z s id ó n a k  len n i, e z  a z o n b a n  m á r k ics it  tö b b  a so k n á l. M a g y a rn a k  és  z s i
d ó n a k  és  k o m m u n is ta  író n a k  len n i, ez  v a ló sá g g a l p e rv e rz itá s . D e m a m a g y a rn a k , 
z s id ó n a k , k o m m u n is ta  író n a k  és  h o z z á  ju g o s z lá v  á lla m p o lg á r n a k  len n i -  e m e lle tt  
a m e g b o ld o g u lt  S a c h e r -M a s o c h 1 fa n tá z iá ja  e g y sz e rű e n  á rta tla n  p in c s ik u ty a ."2

Gazdaságpszichológiai közvetítőként valójában nem ez a keverék, ha
nem ennek egyfajta feldolgozása szolgál: a feldolgozás eredményeként előálló 
szociális identitás és nagyon gyakran maga a feldolgozás folyamata is.

* M eg je len t: Emberi potenciál mint tőke. Bevezetés a gazdaságpszichológiába. B u d ap est, 1998, 
A ula K iad ó, 6 9 -8 2 ., 87-102 . o. B őv íte tt változat.

1 A 19. század i o sz trá k  reg én y író  és n o v ellis ta  k ései m ű v eiben  o ly an  szem ély ek et sz e 
rep eltet, a k ik n e k  h a so n m á sa it az ő nevéből k ép ez ett szóval azóta  m a z o ch is tá k n a k  n ev ezik .

2 S in k ó  E rv in : Egy regény regénye. Ú jvid ék , 1985, Fórum  K ön yv kiad ó, 362. o.
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Az egyik legmarkánsabb eljárás, amellyel az ember a maga társadalmi 
azonosságát feldolgozza:

A SZOCIÁLIS KATEGORIZÁCIÓ

A szociális kategorizáció feldolgozási folyamatának meghatározó eszköze: 
a túlzás és kiegészítő ellentétpárja, a jelentéktelenítés. Valaki gazdagabb a nála 
szegényebbeknél és szegényebb a nála gazdagabbaknál, de úgy kategorizálja 
magát, mint gazdag, vagy pedig úgy, mint szegény, ezért túlhangsúlyozza 
költekezését, illetve takarékosságát. Ezzel magának is és másoknak is jelzi, 
hogy megengedheti magának, amit a nála sokkal gazdagabbak, szemben a 
nála csak kicsit is szegényebbekkel -  illetve hogy meg kell vonnia magától 
olyasmit, amit a nála sokkal szegényebbeknek, szemben a nála csak kicsit is 
gazdagabbakkal.

A  tá rsa d a lm i a z o n o s sá g  fe ld o lg o z á s á n a k  u g y a n e z  a fe la d a ta  a le g k o rá b b i é le t
s z a k a s z b a n  is  e lő á llh a t. P é ld á u l h a s o n ló  sz e rk e z e tű  d ile m m a  e lő tt  á ll a k isg y e r
m e k  is, a m ik o r  te s tv é re  sz ü le tik : ő  is g y á m o lítá sra  sz o ru l, d e  m é g se m  a n n y ira , 
m in t ö c c se /h ú g a  -  m á sfe lő l ő  is  k o m p e te n s , d e  m é g se m  a n n y ira , m in t a p ja /an y ja . 
H o g y  e z t  az  id e n titá s i d ile m m á t a tú lz ó  és  u g y a n a k k o r  je le n té k te le n ítő  sz o c iá lis  
k a te g o r iz á c ió  m ily e n  irá n y b a  b il le n t i  -  h o g y  v a jo n  ú g y  k a te g o r iz á lja -e  m a g á t a 
c s e c se m ő  id ő se b b  te s tv é re , m in t ak i m a g a  is  c se cse m ő , a k it ú jra  e te tn i, p e len k á z - 
n i k e ll, v a g y  ú g y , m in t g y á m o t, ak i a sz ü lő k  p illa n a tn y i tá v o llé té t  k ih a sz n á lv a  
k is te s tv é ré t  ille tő  d ö n té se k e t h o z  h e ly e ttü k  - ,  ez  h o ssz ú  id ő re  m e g h a tá ro z h a tja  a 
g y e rm e k  v isz o n y á t  a te s tv é ré h e z  is é s  a sz ü le ih e z  is, d e  é p p íg y  ö n m a g á h o z  is, s ez 
e g y ü tte se n  n a g y m é rté k b e n  m e g h a tá ro z z a  n e m c s a k  az  id e n titá sá t , h a n e m  eg ész  
p sz ic h ik u s  fe jlő d é s é n e k  le h e tő s é g e it .3

A  sz o c iá lis  k a te g o r iz á c ió n a k  ez  a n e m  o k v e tle n ü l tu d a to s  a k tu sa  a tá rsa d a l
m i v isz o n y o k  o ly a n  fe ld o lg o z á s á v a l já r , a m e ly n e k  e lő re h a la d á s á v a l e g y sz e r  azt 
le h e t ta p a sz ta ln i, h o g y  p é ld á u l e g y p e té jű  ik re k  jo b b a n  k ü lö n b ö z n e k  eg y m á stó l, 
m in t a k ik e t g é n je ik  k ü lö n íte n e k  el, m á sk o r  m e g  azt, h o g y  o ly a n o k , a k ik  m á s-m á s 
k u ltú rk ö rb ő l k e rü lte k  v á la sz to tt  id e o ló g ia i k ö z ö ssé g ü k b e , jo b b a n  h a so n líta n a k  
e g y m á s ra , m in t a k ik n e k  ő se it  tö b b  n e m z e d é k e n  á t c s is z o lta  e g y m á s h o z  u g y a n a z  
a k u ltú ra .

Amikor a szociális kategorizáció az ember többé-kevésbé fennálló minősé
geit kategorikussá változtatja a túlzás és a jelentéktelenítés egymást kiegészí
tő eljárásaival, reá nézve is a legfontosabb összefüggésnek bizonyul, amit a 
nyelvész Saussure az őáltala elemzett -  nyelvi -  struktúraképződésre értve 
úgy fogalmazott, hogy az egyes tényezőket nem valamilyen tulajdonságuk 
definiálja pozitívan, hanem a rendszer más tagjaihoz való viszonyuk nega
tívan.

3 R ész leteseb b en  lásd  K öcski, M.: Pozicija v szocialnij szituaciji i pszichicseszkoje razvityije 
rebjonka. [A társad a lm i h e ly zetb en  e lfo g la lt p ozíció  és a g y erm ek  le lk i fejlődése.] K a n d id átu si 
értek ezés, 1981.
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„ A  sz ó b a n  n e m  m a g a  a h a n g  a fo n to s , h a n e m  a h a n g b e li k ü lö n b sé g e k , a m e 
ly e k  le h e tő v é  te sz ik , h o g y  e sz ó t az  ö s sz e s  tö b b itő l m e g k ü lö n b ö z te ss ü k "  -  írja  
S a u ssu re , s m é g  azt, h o g y  e g y  fo g a lo m  sem  m á sk é p p , m in t a „ le g p o n to sa b b a n  íg y  
je lle m e z h e tő : az , am i a tö b b ie k  n e m ." 4

A szociális kategorizáció vonatkozásában sem az a fontos, hogy a tu
lajdonságaimra nézve milyen vagyok, hanem hogy viszonyaimat tekintve, 
eredetileg mindenkihez van, amiben hasonlítok, s ugyanakkor mindenkitől 
van, amiben különbözöm, a feldolgozás során pedig két olyan szociális kategó
riának a kialakítására váltok át, amelyek egyikéhez kategorikusan odasorolom, 
s a másiktól éppilyen kategorikusan elhatárolom magam.

A feldolgozás mikéntjére nézve Saussure a maga anyagán azt állapítja 
meg, hogy ez úgy történik, hogy párhuzamosan azzal, hogy kialakítom a 
kategóriákat, amelyek viszonyát hangsúlyozottan tartom számon, kialakí
tok jelölőket (signifiant), amelyek között ugyanolyan viszonyokat hangsú
lyozok, mint az általuk jelölt (signifié) tényezők világában.

S a u ss u re  a z t  v iz sg á lja , h o g y a n  a la k u ln a k  k i e g y  n y e lv  sz a v a i á lta l m e g je lö lt  
fo g a lm a k : „ P sz ich o ló g ia i sz e m p o n tb ó l, g o n d o la tu n k , h a  a sz a v a k k a l v a ló  k ife je 
z é sé tő l e lte k in tü n k , c sa k  a m o rf és  k ö rv o n a la z a tla n  tö m eg . F ilo z ó fu s o k  és  n y e lv é 
sz e k  m in d ig  e g y e té r te tte k  a b b a n , h o g y  je le k  se g ítsé g e  n é lk ü l k é p te le n e k  v o ln á n k  
k é t fo g a lm a t e g y m á s tó l v ilá g o sa n  és ta rtó sa n  m e g k ü lö n b ö z te tn i. [ . . . ]  N in cse n e k  
e lő re  m e g h a tá ro z o tt  fo g a lm a k , és se m m i sem  k ü lö n ü l e l ad d ig , m íg  a n y e lv  m eg  
n e m  je le n ik . [D e a] h a n g b e li sz u b s z ta n c ia  se m  [ . . . ]  ö n tő m in ta , a m e ly n e k  fo rm á it  a 
g o n d o la tn a k  o k v e tle n ü l m a g á é v á  k e lle n e  ten n ie , h a n e m  p la sz tik u s  an y a g , a m e ly  
[a z é rt o s z lik  k ü lö n á lló  ré sz e k re ] , h o g y  a g o n d o la to t a n e k i sz ü k sé g e s  je lö lő k k e l 
e llá ssa . T eh á t a n y e lv i té n y t a m a g a  e g é sz é b e n , v a g y is  a n y e lv e t ú g y  á b rá z o lh a t
ju k , m in t o ly a n  e g y m á s sa l sz o m s z é d o s  a lo s z tá ly o k n a k  a so rá t, a m e ly e k  e g y sz e rre  
v a n n a k  fe lra jz o lv a  a k ö r v o n a la z a tla n  fo g a lm a k  [ . . . ]  m e g h a tá ro z a tla n , é s  a h a n g o k  
[ . . . ]  n e m  k e v é sb é  m e g h a tá ro z a tla n  s ík já ra . A  n y e lv  [ . . . ]  k ö z v e títő ü l sz o lg á l a g o n 
d o la t  é s  a h a n g  k ö z ö tt  o ly a n fo rm á n , h o g y  e z e k n e k  az u n ió ja  s z ü k sé g sz e rű e n  az  
e g y sé g e k  k ö lc s ö n ö s  e lh a tá ro lá s á h o z  v e z e t [ . . . ] . " 5

Saussure megállapításának lényege, hogy itt az, ami jelöl, egyszerre alakul 
ki azzal, amit jelöl. Hasonlóképpen lehet tekinteni a mi vizsgálódásunk tár
gyánál is:

A szociális kategorizáció jelöltje és jelölője egymást tagolja ki.

A szociális kategorizáció jelöltje: a társadalmi azonosság, amelynek egyik 
vagy másik viszonyát ez a pszichikus feldolgozás árnyakból vagy felemás
ból egyértelművé túlozza. Másfelől a szociális kategorizáció jelölője az em
ber bármely pszichikus teljesítménye vagy szomatikus megnyilvánulása, ha 
ugyanez a pszichikus feldolgozás a szociális kategorizáció jelölőjévé tette.

S au ssu re , F. de: Bevezetés az általános nyelvészetbe. B u d ap est, 1967, G on d o lat K iad ó, 150. o. 
U o. 144-145. o. A z ered eti szöveg  a lap ján  k o rrig á lt ford ítás.

157



Amit tesz, mond, gondol vagy érez az ember, azt egy (akár tudatos, akár 
tudattalan) célracionális technika többé-kevésbé jól illesztené az őt generáló 
feltételekhez; a test működésének tünetei ugyanezekhez a feltételekhez élet
tani összefüggések mentén illeszkednének. A szóban forgó feldolgozás ezt 
az illeszkedést megzavarja, amennyiben a kérdéses lelki teljesítményt vagy 
testi megnyilvánulást akként torzítja el, hogy benne ne az az anyag kapjon 
hangsúlyt, amiből ez a tényező áll (amint a régi filozófusok fogalmaztak: 
ne a szubsztancia), hanem a forma: az, hogy ugyanúgy teszem, mondom, 
gondolom, érzem, illetve engedem megtörténni magamon a dolgokat, mint 
azok, akikhez hasonlítani akarok, illetve másképp, mint azok, akiktől külön
bözni szeretnék.

[... ] ilyenek vagyunk.
Uj nép, másfajta raj.
Másként ejtjük a szót, fejünkön 
másként tapad a haj

-  írja József Attila a „város peremének" lakóit idézve.
Hogy e költői képen túlmenően azok, akik másoktól különbözni akarnak (s 

közben ezáltal is egymásra hasonlítani), azok előbb-utóbb eljutnak oda, hogy 
„másként ejtik a szót", sőt, hogy „fejükön másként tapad a haj", erre nézve szá
mos bizonyítékot mutatok be egy másik könyvben. A könyv egyik fejezete6 ma
gáról József Attiláról mutatja ki sorra, hogy költői, filozófiai és magánszövegei, 
életvezetése és tettei, amelyekkel a maga sorsát beteljesíti, továbbá testi és lelki 
betegségének tünetei -  mind szociális identitásának, a benne aktuálisan bekövet
kező változásoknak a feldolgozásával összefüggésben állnak elő mint olyan jelö
lők, amelyek a megváltozott identitás új hangsúlyait jelölik.

Számos megfigyelés van, ahol a mindennapi tapasztalat csak azt állapítja meg, 
hogy valaki utánoz valaki mást. Valójában arról van szó, hogy ilyenkor a szociális 
kategorizáció jelöltjéhez illeszt az ember jelölőt: akihez identitásunkra nézve ha
sonlítani akarunk, azt egyébként lényegtelen megnyilvánulásaiban is utánozzuk, 
amint ezt például egy másik költő-pszichológus, Shakespeare bemutatja, amikor 
a IV. Henrikben a nemes Percy özvegye megemlékezik férjével egykorú ifjaknak 
arról a törekvéséről, hogy olyanok legyenek, mint nagyszerű férje volt:

Ki nem úgy lépett, mint ő, béna volt;
S a tört beszéd, természetes hibája 
A legvitézebbek hangsúlya lett,
S a halk, folyamatos beszédűek 
Elrontották tudásukat, hogy őt 
Utánozzák.

(Vas István fordítása)

Ha a személynek érdeke fűződik az általa hangsúlyossá tett formához, a 
kategorizáció nagyon gyakran még olyankor is végbemegy, amikor a jelö
lő vagy a jelölt szubsztanciája (anyaga) olyan, amilyenhez éppenséggel nem 
fűződik érdeke. A Shakespeare által hivatkozott esetben például nem téte-

6 Garai László: „Eset: József Attila tragikus paradoxonjai". In uő: „...elvegyültem és kivál
tam": Társadalom-lélektani esszé az identitásról. Budapest, 1993, T-Twins Kiadó, 113-197. o.
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lezhető fel, hogy az embernek érdekében állna, hogy saját magánál beszéd
hibát fejlesszen ki, s az sem valószínű, hogy beszédhiba és katonaerény szer
vesen kapcsolódnának egymáshoz mint olyasmik, amiknek egyike a maga 
tulajdonságával felidézné a másiknak a tulajdonságát. Nem is a szubsztancia 
teremti meg a szociális kategorizáció jelölőjének és jelöltjének a kapcsolatát, 
hanem a forma: aki katonaerényre nézve kategorikussá akarja tenni a maga 
hasonlóságát a mintaképhez, az anélkül, hogy tudatosan akarná, vagy akár 
csak észrevenné, esetleg járás- és beszédmódra nézve is hasonul hozzá.

Mivel egyfelől a szociális kategorizáció, másfelől különféle megnyilvá
nulásoknak átalakítása kategorizációs jelölővé a feldolgozás két egymást 
gerjesztő folyamatában egyidejűleg megy végbe, azért előfordulhat, hogy 
nagyon csekély különbség a jelölőkben, illetve a jelöltekben beindítja a fo
lyamatot, amelynek eredménye az lesz, hogy ennek részesei majd markáns 
különbségeket fognak szociális identitásukban számon tartani.

Egy klasszikussá vált kísérletben Henri Tajfel megvizsgálta,7 mi az a minimá
lis feltétel, amely már akképpen túlozható el, hogy az ember magát egy szociális 
kategóriára vonatkoztatva azonosítsa, és megkülönböztesse a „saját" csoportját 
és egy „idegen" csoportot. Azt találta, hogy ez a fejlemény már olyankor is bekö
vetkezik, ha a két csoportot olyan csekély fontosságú dimenzió mentén alakítják 
ki, mint hogy egy teszt manipulált eredményének „tanúsága" szerint két olyan 
absztrakt festő -  Klee és Kandinszkij -  közül, akiknek korábban a nevét sem hal
lotta, melyiknek az állítólagos festményeit részesíti előnyben maga a kísérleti sze
mély, és melyiket mások, akiknek ő mindvégig csak monogramját ismeri.8

Valójában annál még többről is van szó, mint hogy csekély különbség 
(ill. hasonlóság) már elég lehet, hogy meginduljon a szociális kategorizáció. 
A szociális kategorizáció megfigyelése azt mutatja, hogy valamely viszony 
túlhangsúlyozására annál erőteljesebb a késztetés, minél kevésbé markáns 
maga ez a viszony; minél inkább felemás valakinek a társadalmi meghatáro
zottsága, annál erőteljesebb a késztetése, hogy valamelyik irányba túlhang
súlyozza azt.9 És ellenkezőleg, amikor egy viszony egyértelmű, túlhangsú
lyozás helyett az árnyalására támad indíték: ha referenciámtól egyértelműen 
különbözöm, rugalmasabb viselkedésem érdekében hajlamos lehetek szá
mon tartani a hasonlóságomat is, s ha kétség nem fér a hasonlóságomhoz, 
akkor megjeleníthetem különbözőségemet is.10

7 Tajfel, H.: Humán groups & social categories: Studies in social psychology. Cambridge etc., 
1981, Cambridge University Press, 228-238.

8 Uo. 268-287.
9 Garai (1993) bemutat két esettanulmányt, amelyek egyike Mussolini, a másik pedig 

József Attila egymással tökéletesen ellentétes életútján találja, hogy az illetők számára társa
dalmi azonosságuk kétértelműsége tette az identitás feldolgozását drámaivá és következmé
nyeiben erőteljessé.

10 Köcski számos példát hoz fel annak kimutatására, hogy azonos nemű ikreknél vagy 
„pszeudoikreknél" (olyan azonos nemű testvéreknél, akiknek korkülönbsége nem több egy
másfél évnél) igen gyakori megnyilvánítása viszonyuk feldolgozásának, hogy a két testvér
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A SZOCIÁLIS IDENTITÁS K IM UNKÁLÁSÁN AK ELŐZMÉNYEI 
AZ ÁLLATVILÁGBAN
A szociális szerveződést egy hagyományos és szilárdan rögzült vélekedés 
emberi specifikumként kezeli, azt tartva, hogy az állatoknál csak egyedi lét- 
fenntartási stratégiákat találunk. Amennyiben valamilyen szociális szerve
ződés ténye szembeötlő (társas rovaroknál, állatok párzó magatartásában), 
az ilyesmit ez az álláspont ösztönöknek tulajdonítja, tehát olyasminek, ami 
megint csak egyedi magatartásban nyilvánul meg, de a faj magatartásprog
ramjait kényszerítve rá. Az igazi szociális szerveződést, amelynek méretará
nya az egyednél tágabb, a faj egészénél azonban szűkebb, eszerint az ember 
tudatának kellene tulajdonítani.11

Hogy a szociális szerveződés embernél sem okvetlenül igényli tu
dat közreműködését, ez az előzőekből kiderülhetett. Ezzel kapcsolatos 
tény, hogy az egyén szociális viszonyainak elaborációja az egészen korai 
gyermekkorban is megfigyelhető* 11 12 anélkül, hogy ez az eljárás a szociális 
kategorizációban kimunkált kategóriák tudatos számontartását igényelné.

Hasonlóképpen megfigyelhető az állatvilágban is olyan szerveződés, 
amely szintén a Saussure által leírt módon történik: úgy, hogy két párhu
zamos és egyaránt tagolatlan sík egymást tagolja, s az ekképpen kialakí
tott képletek egymáshoz rendelődnek. Az egyik sík: meghatározott állatfaj 
egyedeinek populációja; a másik: az a bioszféra, amelyben az adott faj meg
élhetéséhez szükséges feltételek adva vannak. A legkülönbözőbb fajokra és 
a legkülönbözőbb életfeltételekre nézve megállapítható, hogy előbbinek az 
egyedei az utóbbiakat nem egymással való rendezetlen harcban próbálják a 
maguk előnyére biztosítani. Ehelyett az etológia (magatartás-tudomány) a 
territoriális magatartást írja le:

1. a populáción belül kitagolódik egy csoport, amelynek tagjai 
jelekkel azonosítják egymást és különböztetik meg magukat a 
populáció többi egyedétől;

2. az élettéren belül elhatárolódik egy territórium, amelyet jelek
kel különböztetnek meg az élettér többi térségétől;

3. a kivált csoport és a kihasított terület egymáshoz rendelődik, 
s ugyanez történik a többi csoport mindegyikének esetében a 
maga jelével megjelölt territórium tekintetében.

egyike ugyanazt másképp teszi, mondja, gondolja vagy érzi. Köcski Margit: „Egyedüli pél
dány" Az individualitás geneziséről. Pszichológia, 1995/4. 475-518. o.

11 Hogy az itt mondottak érvényét mennyiben módosítja a szociobiológia, ezt a kérdést, 
minthogy jelen könyv gazdaságpszichológiai tematikájától messzebbre vinne, itt nem kívá
nom tárgyalni. A kérdésre vonatkozó álláspontomat megfogalmaztam „Kívül van-e a társa
dalom?" című tanulmányomban. Garai László: Quo vadis, touaris? A modernizáció útjáról és a 
rajta vándorló emberről. Budapest, 1995, Scientia Humana, 427-433. o.

12 Lásd például Köcski, M. -  Garai, L.: Les debuts de la categorisation sociale et les 
manifestations verbales. Une étude longitudinale. Langage et societé, 1978/4. 3-30.; Köcski 1995.
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Annak a csoportnak a taglétszáma, amely ekképpen territóriumot foglal 
magának, fajonként igen eltérő: egy főtől több ezerig terjedhet. Etológiái 
megfigyelések szerint azonban ez a különbözőség nem változtat a megha
tározó strukturális összefüggéseken: azon, hogy a két síknak egymást ta
golása folytán a csoporthoz tartozás itt a territóriumon való illetékességet 
jelent, a territóriumon való illetékesség pedig a csoporthoz tartozást. Ez ab
ban nyilvánul meg, hogy a megjelölt territóriumtól a megjelölt csoporttagok 
legfeljebb csak meghatározott távolságra vagy/és időtartamra távolodhat
nak el, az idegenek pedig legfeljebb csak meghatározott távolságra vagy/és 
időtartamra közelíthetik meg azt.

A territoriális magatartásnak tulajdonképpen alapja az a másik, amely a fajok 
egyedei között szükséges távolság fenntartását intézi. A jelenséggel foglalkozó tudo
mány, a proxemika úgy fogalmaz, hogy „minden állatot többféle láthatatlan [...] 
buborék vesz körül, amelyek az egyedek közötti térközt szabályozzák".13 A „bu
boréknak" a rádiusza, vagyis az egyedek között szükségelt távolság/közelség fa
jonként, embernél pedig ezen belül még kultúránként is változik.

Ebből a szempontból nemcsak az a különbség érdekes, amelyet a kérdéssel 
foglalkozó tudósok akkor állapítanak meg, amikor találnak olyan fajokat (mint 
a rozmár, a víziló, a sertés, a denevér, az arapapagáj, a sündisznó), amelynek 
egyedei keresik az egymással való fizikai érintkezést, és olyanokat (mint a ló, a 
kutya, a macska, a patkány, a pézsmapocok, a sólyom, a dankasirály), amelyek 
kerülik azt. Hanem azok a különbségek is figyelemre méltóak, amelyeknek szá
mos szórakoztató és tanulságos példáját említi az imént hivatkozott könyv14 az 
amerikaiak, a németek, az angolok és a franciák, továbbá a japánok és az arabok 
térkezelése között.

Azért beszél a fentebb idézett szöveg „többféle buborékról", mert ezek 
rádiusza, a kultúrától meghatározott abszolút értékben, de mindenképpen 
különbözik attól függően, vajon bizalmas, személyes, társasági vagy csak a 
nyilvánosság által definiált-e az a viszony, amely összekapcsolja az embere
ket, akik ennek megfelelően állítják majd be a távolságukat.

Hall idézett művében15 a következőképpen mutatja be -  az észak-amerikai 
kultúrán belüli normák szerint -  ezeket a távolságokat:

bizalmas távolság -  „a szeretkezés és a birkózás, a vigasztalás és a gyámolítás 
zónája": a testek egymásba hatolásától 45 cm-ig;

személyes távolság -  olyan témák megbeszélésének távolsága, amelyek szemé
lyesen érdekelnek: 45-120 cm;

társasági távolság -  „személytelen ügyek megtárgyalására való, [...] együtt dol
gozó emberek szokták ezt a távolságot tartani, nagyon gyakori az alkalmi társas 
összejövetelek résztvevői között is" -  120-360 cm;

nyilvános távolság -  a nyilvánosan szereplőnek és közönségének a távolsága: 
360 cm-től; ennél is nagyobb annak a „buboréknak" a rádiusza, amely egy fontos 
közéleti személyiség körül spontánul kialakul: 750 cm-től.

13 Hall, E. T.: Rejtett dimenziók. Budapest, 1975, Gondolat Kiadó, 3. o.
14 Uo. 181-122. o.
15 Uo. 165-180. o.
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Nagyon fontos megállapítása a proxemikának, hogy az egyedeknek, 
akár saját territóriumukon tartózkodnak, akár vándorolnak, a kérdéses 
„buborékkal" együtt kell elférniük a rendelkezésükre álló térben. Ellenkező 
esetben zsúfoltsági tünetek lépnek fel: stressz, a hormontermelés zavarai, 
sőt a hormont termelő belső elválasztású mirigyeknek nemcsak a működé
se, hanem szerkezete is kóros lesz. Részben ezeknek a változásoknak köz
vetlen hatására a populációban együtt élő egyedek nagy száma „ok nélkül" 
elpusztul. S a pusztulást részben közvetítik azok a változások, amelyek az 
előbbiek hatására a populáció szerveződésében végbemennek: összeomlik 
a populációnak az a szerkezete, amelyet éppen a jelen fejezetben tárgyalt 
működések alakítanak ki és tartanak fenn.

Az emberi erőforrással való gazdálkodásban roppant fontos ezekkel az 
összefüggésekkel számolni: tekintetbevétele nélkül az embernél is olyan 
változások indulnak be, amelyek nyomán kialakult társadalmi szerveződés 
összeomolhat, s ennek nyomán meg ezzel párhuzamosan megnőhet a mor
talitás. „Ok nélkül."

A különbség azok között az egyedek között, amelyeket a territoriális 
és egyáltalán a távolság/közelség tartó magatartás egyféleképpen kezel, és 
azok között, amelyeket másféleképpen, ugyanolyan természetű, mint az 
ember szociális kategorizációja. Ám ahhoz, hogy különböző egyedek egy
mást attól függően kezeljék a territóriumról elzavaró vagy a territóriumon 
megtartó magatartással, hogy más-más vagy ugyanazon szociális kategóri
ába (csoportba) tartoznak-e, egyáltalán nincs szükség a kategória tudatos 
számontartására: a territoriális magatartásnak teljes értékű közvetítője lehet 
egy szignalizációs magatartás.

Az állat a maga szervezetének legkülönfélébb működését használhatja 
arra, hogy általa vagy eredménye által megjelölje saját magának, társának 
vagy a bioszféra valamely részének a helyét a kialakított szociális szervező
désben.

A hangkibocsátáson kívül, amely az emberi beszédre leginkább emlé
keztető „anyaga" folytán a leghamarabb hívta fel magára a figyelmet, az 
egyik legismertebb eljárás az, amikor a megjelölés valamely, a test által ter
melt és a szaglás által felfogható biokémiai anyagnak (vizeletnek, izzadság
nak vagy valamilyen „külső elválasztású mirigy" speciálisan erre a célra 
előállított hatóanyagának) kiválasztásával és valamely felületen való tartós 
elhelyezésével történik. Az azonosításra ekképpen megjelölt felület lehet a 
bioszféra territóriumként így lefoglalt darabja, de lehet a populációként így 
kiváló csoport másik egyedének,16 vagy magának a jelet kibocsátó egyednek

16 Például bizonyos fajoknál párzáskor a hím a nőstényen biokémiai jelet hagy, amely 
más hímeket képtelenné tesz e nősténnyel való párzásra. Ennek a gátló működésnek „szoci
ális", és nem okvetlenül „technikai" funkciója van: akkor is felléphet, ha a korábbi párzáskor 
a megtermékenyítés nem következett be.
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a testfelülete. További eljárás, amellyel a csoporthoz tartozó egyedek eb
ben a minőségükben vagy valamely, a csoporton belül elnyert speciálisabb 
minőségükben azonosítják magukat, a testnek valamilyen, a látás számára 
feltáruló állapota: a bőrfelületnek, a szőrzetnek vagy a tollazatnak a színe, 
vagy a testtartás.

Amikor harcra kerül sor a népességen belül egyedek között (például a párzási 
lehetőségek „szűkös erőforrásáért" a felnőtt hímek között), a harc többnyire azzal 
végződik, hogy a gyengébb egyed a megadás testtartását veszi fel, ami is a győztes 
számára egyebek között lehetővé teszi egy diadalmi testtartás felvételét. Ezek a 
jelek azután meghatározhatnak az egyedek között egy igen tartós hierarchikus 
szerveződést, amelyen belül az egyszer kivívott helyért nem kell újra meg újra 
megküzdeni.

Mindennek eredményeképpen adott esetben például a párzási funkció min
den külső és belső feltétel ellenére sem indul meg az egyednél, vagy mert nem ez 
az egyed van a társulásban kiválasztva a vezérhím, illetve a királynő funkciójára, 
vagy mert a partner úgy van megjelölve, mint egy másik egyed „territóriuma".

Ahhoz, hogy a szociálisan tagolódó populációban a szociálisan tago
lódó élettér valamely tényezőjének tekintetében valamilyen teljesítmény 
előálljon, nem elég, hogy legyenek olyan egyedek, amelyek fiziológiailag 
képesek rá, hogy szervezetük egy ilyen működés szervéül szolgáljon: a kü
lönféle tényezők hatását általában a territoriális-kategorizációs viszonyok 
közvetítik. Amikor a populáción belül kitagolt csoport és az élettéren belül 
elhatárolt territórium egymáshoz rendelődése biztosítva van, ez a viszony 
azokat az egyedeket, amelyek a kategóriájuknak megfelelő territóriumon 
tartózkodnak, diszponálná teszi a fajfenntartáshoz szükséges egyik vagy má
sik funkció elvégzésére, míg azokat, amelyek nem a territóriumon illetékes 
kategória képviselőiként tartózkodnak ott, illetve amelyek nem a kategóri
ájuknak megfelelő territóriumon tartózkodnak éppen, ez a felemás viszony 
indiszponálttá teszi.

Ennek a mechanizmusnak, amely a territoriális szerveződés szerint váltakoz- 
tat diszponált és indiszponált állapotot, a működésére jó példát nyújt a nászra 
készülődő tüskés pikók (Gasterosteus aculeatus) harci magatartása. A harc más 
erőviszonyok között zajlik le attól függően, hogy az egyed a saját territóriumán 
belül vagy azon kívül bonyolódik-e harcba, az udvarlás pedig meg sem indul a 
territóriumon kívül. Konrad Lorenz megfigyelése szerint: „Az ívásra készülő hím 
pikó [...] nem csupán akkor gyűl ki, ha ellenséggel, avagy ha hölggyel találkozik, 
hanem mindaddig »izzik«, amíg csak maga választotta költőhelyének közelében 
tartózkodik. [...] Ha megfosztjuk fészkétől, például kiemeljük megszokott me
dencéjéből, s egy másik hím pikó mellé helyezzük, esze ágában sincs harcolni, 
sőt, egészen picike és csúnya lesz. [...] A pikó fizikailag csak akkor kerül erős 
nemi izgalomba, ha már megtalálta a maga otthonát; komoly küzdelmet pikók 
között csak olyankor láthatunk, ha nagy medencében tartjuk őket, ahol két hím 
épít fészket magának. A pikók harciassága ugyanis mindig fordított arányban 
áll azzal a távolsággal, amely az adott pillanatban elválasztja fészkétől. Fészké
ben megveszekedett harcos [...], de minél messzebbre távolodik úszás közben
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főhadiszállásától, annál kevésbé van kedve támadni. Ha két hím pikó találkozik, 
szinte pontosan megjósolhatjuk a harc kimenetelét: az a hal menekül el, amelyik 
távolabb van hazulról. Fészke közvetlen közelében a legkisebb még akár a leg
nagyobbat is elpáholja, az egyed viszonylagos harci ereje csak abban fejeződik 
ki, hogy mekkora territóriumot képes megtartani riválisával szemben. A vesztes 
tehát menekül, [...] a győztes nyeregben érzi magát és dühödten üldözőbe veszi. 
Csakhogy eközben egyre távolodik főhadiszállásától, következésképpen ponto
san úgy fogy a mersze, ahogyan a menekülő vesztesé gyarapodik. S mihelyt fész
ke közelébe ér, az imént még bátorságát vesztett hím újult erővel egyszerre csak 
visszafordul, s őrjöngő dühvei ront üldözőjére. Ekkor újabb küzdelem bontako
zik ki, amely holtbiztosán az iménti vesztes győzelmével zárul, a hajsza pedig 
megindul ugyanazon az úton -  visszafelé/'17

A meghatározott működésre való diszponálttá, illetve indiszponálttá 
tevés éppúgy nagy szerepet tölt be az ember gazdaságpszichológiai maga
tartásának determinációjában, mint a szignalizációs, valamint a territoriális 
viselkedés és valamennyiükkel összefüggésben a szociális kategorizáció.

Mindegyik a maga specifikusan emberi formájában.

A SZOCIÁLIS IDENTITÁS K IM U N KÁLÁSÁN AK EMBERI 
SAJÁTSZERŰSÉGEI

A szociális identitás kimunkálásának legfontosabb emberi sajátszerűsége 
azzal kapcsolatos, hogy míg az állatnál genetikailag rögzített program hatá
rozza meg, hogy mi mivel hogyan függ össze, addig az emberi létezés ant
ropológiai természete kizár egy ilyen predeterminációt. Az a helyzet, hogy 
amiből az embernél a szociális kategorizáció jelölője, s amiből jelöltje elő
áll, amit a maga territóriumaként a szociális kategória elfoglalhat, s amire a 
territórium határának ilyen vagy olyan irányú átlépése diszponálttá, illetve 
indiszponálttá tehet -  mindez olyan feltétel, amelyet történelme során maga 
az ember állít elő. így azokra nézve nem lehetséges történelem előtti mérce 
szerint való (például az emberrel veleszülető, genetikai) szabályozás.

A territoriális magatartás sajátszerűen emberi formája a tulajdonkezelés.

Könnyen belátható, hogy nem alakulhat ki genetikailag rögzített program 
annak a komplexumnak a tulajdonként való kezelésére, amely a 18. és a 19. szá
zad fordulóján üzembe helyezett gőzgép körül szerveződik, márpedig ennek az 
erőgépből és a vele összekapcsolt számos munkagépből kialakított együttesnek 
a tulajdonlása majd a modernizáció első szakaszában alapjaiban határozza meg 
a társadalom egész szerkezetét. Éppígy nyilvánvaló, hogy ez a tulajdonkezelési 
szerkezet már nem boldogul azzal az együttessel, amelyet később például a vil
lanymotor alkot a munkagéppel, de immáron nem úgy, hogy transzmisszióval 
sok munkagépet hajtana meg, hanem úgy, hogy az egyes gépeket saját motorjuk 
hozza működésbe, mely ugyanakkor egy központi energiaforrásból táplálkozik.

E tanulmány szerzője tapasztalhatta, hogyan változik meg egy olyan szer
veződés szerkezete, mint egy tudományos kutatóintézet, attól, hogy gyökeresen

17 Lorenz, K.: Salamon király gyűrűje. Budapest, 1970, Gondolat Kiadó, 38-39. o.
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átalakul benne a tulajdonkezelés annak nyomán, hogy megjelennek a személyi 
számítógépek, majd mindjárt ezután hogyan ismétlődik a váltás annak nyomán, 
hogy e komputerek némelyikét valamilyen központi információhálózatra csatla
koztatják: a kutatásnak ezeket az eszközeit másképpen szedik ki vagy nem szedik 
ki egymás kezéből az egyes (vezető, illetve beosztott) kutatók, mint akár az infor
máció hagyományos forrásait, akár a kísérletezés hagyományos berendezéseit, 
lévén a komputerek egyszerre mindkét minőségben eszközei a kutatásnak.

Az embernél a „territóriumot" genetikai program híján olyan törvények 
rendelik különböző szociális kategóriákhoz, amelyeket éppúgy az ember 
állít elő a történelem során, mint a tulajdonba vett tárgyakat, amelvekre vo
natkoznak. Eközben bármi, ami a társadalom mindennapi életében vagy 
nagy történelmi váltásai során összeköthet egymással embereket, és bár
mi, ami elválaszthatja őket egymástól, válhat olyan dimenzióvá, amelynek 
mentén szociális kategóriákat alakítanak ki. E tekintetben nem maga a szociá
lis kategorizáció tekintendő emberi specifikumnak (amint azt a fentebb megemlí
tett hagyományos és szilárdan rögzült vélekedés tekinti), hanem a szociális 
kategorizációnak az az eljárása, amely mellett nincs genetikailag előre rögzítve, 
hanem a felek közötti alkudozás tárgya, hogy mi legyen az a populáció egésze szá
mára nagy fontosságú dimenzió, amelynek mentén a populáció majd tagolja magát 
azokra a szociális kategóriákra, amelyek egyikéhez majd hozzárendelik, a másik szá
mára pedig tabu alá helyezik a törvények a tulajdont.

Ezzel függ össze a szociális kategorizáció struktúrájának a legmarkán
sabb emberi sajátszerűsége: paradox jellege.

A SZOCIÁLIS KATEGORIZÁCIÓ PARADOXONJAI

Ha az a nagy fontosságú dimenzió, amelynek mentén az emberek számon 
tartják viszonyukat egymáshoz, nincs genetikailag előre rögzítve, hanem 
közöttük folyó alkudozásnak képezi tárgyát, hogy a különböző dimenziók 
közül melyik legyen az, akkor ez utóbbiak sorában ott van azé a viszonyé is, 
amelyet éppen e kérdésre adott válaszuk alakít ki közöttük: hogy hasonlíta
nak-e vagy különböznek egymástól, ez függ egyebek mellett attól is, vajon 
hasonlóan vagy különbözően ítélik-e meg ezt a kérdést.

A paradoxon a viszonyoknak mintegy a második hatványán lép fel. A fi
zikai jelenségek világában egy hatótényező első hatványával számolnak 
olyankor, amikor például azt a viszonyát írják le, hogy az idő múlásával 
változik. Előfordul mármost, hogy a tényező, amelynek az idő múlásával 
bekövetkező változását jellemezni akarják, maga a változás, amely egy té
nyezőn az idő múlásával végbemegy: ilyenkor az időhöz való viszonynak a 
második hatványával jellemeznek.18

18 Például amikor egy tárgy a helyét változtatja, akkor az idő múlásával bekövetkező 
hely változás sebességének (s/t) az idő múlásával bekövetkező változása a gyorsulás: s/f.
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Éppígy létezik a szociálpszichológiai viszonyoknak is második hatványa. 
Az előírások között, amelyeket az alá-fölé rendeltségi viszonyban az alá
rendelteknek be kell tartaniuk, szerepelhet olyan előírás is, amely éppen 
erre szólít fel, s amelyet az alárendelteknek szintén be kell tartaniuk. Elő
fordulhat, hogy két csoport azért háborúzik kíméletlenül egymással, mert 
kibékíthetetlenül szembeállítja őket, hogy egyikük háborúzni, míg másikuk 
békülni akar.

A paradox viszony alakzata azáltal, hogy előáll, vagy csökkenti, vagy növeli a 
maga esélyeit arra, hogy érvényesen fennálljon.

„Minden krétai hazudik" -  mondja egy krétai valamely antik filozófiai szö
vegben. Egy kijelentés attól függően igaz vagy hazug, hogy megfelel-e a tények
nek, amelyekre vonatkozik. Megfelel-e a krétai kijelentése a tényeknek, amelyek
re vonatkozik? Ha igen, akkor nem, hiszen akkor éppen tetten érünk egy krétait, 
amint igazat mond, szemben azzal, amit állít.19 Tehát ez a kijelentés, azáltal, hogy 
előállt, csökkentette a maga esélyeit arra, hogy érvényes legyen, a benne kifejező
dő szociális identitás (a hazug krétaié) magamagát aláássa.

Paradoxonról kell olyankor is beszélni, amikor az előálló alakzat növeli a 
maga érvényességi esélyeit, amikor a benne kifejeződő szociális identitás maga
magát megalapozza. Egy személy vagy egy csoport ítélheti úgy, hogy őhozzá(juk) 
tartozom. Ez az ítélet annál inkább megalapozott, minél nagyobb a túlsúlya an
nak, ami összekapcsol bennünket, azzal szemben, ami szétválaszt. Tegyük fel, 
hogy magam is odatartozónak ítélem magam: ez az ítéletem tényleg növeli a sú
lyát annak, ami összekapcsol bennünket, azzal szemben, ami szétválaszt; tegyük 
fel viszont, hogy magam úgy ítélem, hogy nem tartozom őhozzá(juk): ez az íté
letem most annak növeli a tényleges súlyát, ami szétválaszt, szemben azzal, ami 
összekapcsol. Mindkét esetben az történik, hogy szociális identitásom, amelyet a 
kérdéses csoportra vagy személyre vonatkoztatva kifejezésre juttatok, megalapoz
za önmagát.

Ismételten hivatkozott József Attila-esettanulmányomban20 megvizsgáltam 
egy József Attila alkotói élettörténetében bekövetkezett negatív paradoxont, 
amely úgy állt elő, hogy a költőt kizárta abban az időben legfontosabb referencia- 
csoportja, a kommunista párt: József Attila a kommunista párttal egyet nem értve 
indokolatlannak tartotta kizárattatását, amelyet a kommunista párt azzal indo
kolt, hogy József Attila nem ért egyet e politikai-ideológiai szervezettel. S meg
vizsgáltam egy pozitív paradoxont is, amely annak nyomán lépett fel, hogy a 
kommunista párt két évvel később visszahívta József Attilát a soraiba: József Atti
la a kezdeményezést elutasította, úgy döntve, hogy felfogása lényeges pontokon 
eltér a pártétól, s e döntéssel máris létrehozott ilyen lényeges pontot.21

19 Ezt az antik paradoxont és a hozzá fűzött kommentárt sűríti Karinthy Frigyes: „Pista 
azt mondja, hogy hazudik, de nem hazudik, tehát hazudik."

20 Garai 1993.
21 A szociális identitás kétféle -  önmagát megalapozó, illetve önmagát aláásó -  parado

xonjáról további részletekkel szolgál Garai 1993 és Garai László -  Köcski Margit: A szociális 
kategorizáció és az identitásképzés kapcsolatáról. Azonosság és különbözőség. In Erős Ferenc 
(szerk.): Tanulmányok az identitásról és az előítéletről. Budapest, 1996, Scientia Humana, 72-96. o.
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A TABU PARADOX SZERKEZETE

Az önmagát megalapozó paradox alakzat adja a tabunak is a szociális iden
titással való kapcsolat erejét.

A kapcsolat itt is a kérdéses tényezők viszonyának második hatványán 
áll elő.

Ennek szükségessége belátható, ha megvizsgáljuk a kognitív disszonan
ciát, amely egy potenciális tabu megszegésekor előáll:

Másutt22 részletesen bemutattam az érveket amellett, hogy kognitív 
disszonancia két olyan tudattartalom között lép fel, amelyek egyike a sze
mély identitásával, a másik pedig az általa elkövetett tett identitásával kap
csolatos, miközben kettejük közös kognitív mezőjét, amelyben összeütközé
sükre sor kerül, egy harmadik szervezi, amely pedig a potenciális tabuval 
áll összefüggésben:

1. A vagyok
2. B-t teszem
3. Aki A, az nem teszi B-t.

Aronson munkatársaival kísérleti vizsgálatnak vetette alá a feltevést, 
mely szerint, ha akár az 1. feltétel, akár a 2. feltétel hiányzik, akkor nincs 
kognitív disszonancia:

2. feltétel. Az egyik kísérlet23 résztvevőivel előzetesen „személyiségtesztet" 
végeztek, amelyről a három csoportba véletlenszerűen elosztott személyek első 
csoportjának azt a „visszajelzés"-t adták, hogy a teszt „megállapításai" szerint ők 
különösen kényesek a tisztességükre; a második csoportnak azt, hogy ők egyál
talán nem kényesek rá; a harmadik csoport pedig semmilyen közlést nem kapott 
saját személyiségének erről az oldaláról. Ezt követően azután a kísérleti eljárás 
szerint rávették a kísérleti személyeket valamilyen, mértékkel tisztességtelen tett
re (egy próbatételen, amelyről nem lehetett igazán tudni, mekkora a tétje, csak 
csalással boldogulhattak). A pszichológus mármost azt találta, hogy azoknál, akik 
egy olyan ember szociális identitását tulajdoníthatták maguknak, aki különösen 
kényes a tisztességére, jóval erősebb kognitív disszonancia támadt e tett nyomá
ban, mint a harmadik, a kontrollcsoportnál; ezzel szemben aki kénytelen volt, ha 
tudattalanul is, számolni magánál egy olyan ember szociális identitásával, akiről 
„a tudomány a maga eszközeivel megállapította", hogy egyáltalán nem kényes a 
tisztességére, az alig (vagy egyáltalán nem) élt át disszonanciát, ha ténylegesen 
elkövette a tisztességtelen tettet.

Ezzel összhangban megállapítható, hogy a kognitív disszonancia kellemetlen 
feszültségétől való megszabadulás egyik technikája az, hogy az ember módosítja 
azt a tudattartalmát, amely a kognitív disszonancia fellépésének 1. feltétele volt: 
minthogy elkövette a B tettet, leszámol azzal az illúziójával, hogy A identitást 
tulajdoníthatna magának.

22 Social Identity: Cognitive Dissonance or Paradoxé? New Ideas in Psychology, 4:3. [1986] 
311-322.

23 Aronson, E. -  Mettee, D. R.: Dishonest behaviour as a function of differential levels of 
induced self-esteem. Journal of Personality, 1968/9. 121-127. In Pervin, L. A. -  John, O. P (eds): 
Personality Theory and Research. New York, 2001, John Wiley and Sons.
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2. feltétel Egy másik kísérletben24 olyan személyeket, akikről tudták, hogy 
ádáz ellenzői mindenféle kábítószernek, rávettek, hogy saját attitűdjükkel szem
ben álló védőbeszédet tartsanak az enyhe kábítószerek mellett. A védőbeszéd 
hallgatóságáról a kísérleti személyek egyik csoportjával azt hitették el, hogy ne
héz kábítószerek megrögzött élvezőiből áll; egy másik csoportjukban azt a hitet 
keltették, hogy hallgatóik, akárcsak ők maguk, kíméletlenül elleneznek minden
féle kábítószert; egy harmadik csoport pedig úgy tudta, hogy érveik olyanok előtt 
hangzanak el, akik még nem foglaltak állást a kábítószereknek távolról sem aka
démikus kérdésében. Szignifikáns mértékben csak e harmadik csoportba tartozó 
kísérleti személyeknél alakult ki kognitív disszonancia. A másik két csoportban 
a kísérleti személyek úgy vehették, hogy érvelésük, amellyel mást védenek, mint 
amit ők maguk helyesnek tartanak, úgysem fogja helytelen irányban befolyásolni 
a hallgatóságukat. Márpedig a tettet (s ezáltal az elkövetőjét) nem az minősíti tisz
tességtelennek, hogy ellentét van a között, amit az ember helyesnek tart, illetve 
amit helyesnek mond, hanem e tett alkalmassága arra, hogy másokat korlátozzon 
abban, hogy a helyes alternatívát választhass.

Ezzel összhangban megállapítható, hogy a kognitív disszonancia feloldásá
nak másik technikája az, hogy az ember azt a tudattartalmát módosítja, amely 
a kognitív disszonancia fellépésének 2. feltétele volt: többé-kevésbé tudattalan 
manőverekkel meggyőzi magát, hogy tettének ilyen vagy olyan okból nem kell 
B identitást tulajdonítania. Például nem kell tisztességtelennek tartani a tettét an
nak, aki mások félrevezetésére alkalmas módon nem azt mondja, amit hisz -  ha 
azt fogja hinni, amit mondott.

Ami mármost a kognitív disszonancia harmadik feltételét illeti -  Aki A, az 
nem teszi B-t - , ezt gondolná az ember a kognitív disszonancia feltételei közül a 
legkönnyebben megváltoztathatónak.

Képzeljük el, hogy nem egy személy, hanem egy dolog identitásáról van szó, 
amelyet a fentebbi hármas képlet tételeinek megfelelően akarok megadni. Legyen 
a dolog például egy pohár, amelyről az 1. tételnek megfelelően azt tartom, hogy 
„Ez a pohár X készletnek egy darabja"; legyen továbbá a 3. tételnek megfelelő
en az a meggyőződésem, hogy „X készletnek a darabjai nem törnek össze". Ha 
ezután a 2. tételnek megfelelően tapasztalom: „Ez a pohár összetört", akkor egy 
pillanatig sem fogok habozni, hogy a 3. tételben megfogalmazódó meggyőződé
semet igazítsam a 2. tételben kifejeződő tapasztalatomhoz.

Ugyan mi tarthatna vissza, hogy hasonlóképpen járjak el, ha az eredeti képlet
nek megfelelően arról van szó, hogy

1 . A vagyok
2. B-t teszem
3. Aki A, az nem teszi B-t.

Miért ne lenne magától értetődő megoldása a kognitív disszonanciának, 
hogy éppen mert azt tapasztalom, hogy igenis van olyan A (ti. én magam), 
aki éppen teszi a B-t, kiigazítsam addig volt és tévesnek bizonyult hitemet,

24 E kísérletet Festinger és Carlsmith (Cognitive consequences of forced compliance. Jour- 
nal of Abnormal and Social Psychology, 58, 203-211.) kísérleti paradigmája szerint végezte el Nel, 
Helmreich és Aronson. „Opinion change in the advocate as a function of the persuasibility 
of his audience: A clarification of the meaning of dissonance". Journal of Personality and Social 
Psychology, Vol. 12. (2), Jun 1969,117-124.
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mely szerint „Aki A, az nem teszi B-t"? E kiigazítás a potenciális tabut, ép
pen mert megszegtem, érvényén kívül helyezné.

Itt tulajdonképpen a középső, a 2. tétel kétértelmű viszonyokat teremt. 
Ettől fogva szubjektív önkényemen múlna, hogy így következtetek-e:

minthogy B-t teszem, nem vagyok A, hiszen aki A, nem teszi B-t; 
vagy, ellenkezőleg, így:

minthogy B-t teszem, aki A, az is teheti B-t, hiszen A vagyok.
Ha önkényem az első lehetőséget választja, akkor a tabu érvényessége 

mellett döntök, és szociális identitásom rovására -  a második lehetőség mel
lett döntve szociális identitásom védelmében a tabu érvényességét áldozom 
fel.

A kétértelműség nyomában járó önkényesség kivédésére a társadalmi 
csoportok azt a szabályozást, amely a csoporthoz tartozást meghatározott 
kritériumhoz köti:

aki A, az nem teszi B-t,
magát is a csoporthoz tartozás kritériumává tehetik a viszonyok második 
hatványán:

aki A, az nem gondolja azt, hogy aki A, az is teheti B-t.
A viszonyok második hatványán való szabályozás teszi a személy és a 
tett identitása közötti kapcsolatot potenciális tabuból valóságos tabuvá.

A kognitív disszonanciát ezután már nem lehet többé a 3. tudattartalom 
kiiktatásával feloldani, mert a kritikus szociális identitással a reá vonatkozó 
ideológia e kiiktatás gondolatát éppúgy kizáró ellentétbe állítja a viszonyok 
második hatványán, mint a tettet a viszonyok első hatványán. Az első hat
vány érvényénél fogva, ha elkövetem a tettet, amelyet a tabu tilalmaz, be 
kell látnom, hogy elveszítem szociális identitásomat. Ha pedig mégsem lá
tom be, ha úgy gondolom, hogy a tabu által tiltott tett elkövetése nem kell, 
hogy elveszejtse a szociális identitásomat, akkor kétszeresen is elveszítem 
azt: azért is, amit tettem, meg -  a második hatvány érvényénél fogva -  azért is, 
amit gondolok róla.

Sőt, tilalmas tett nélkül, a gondolat egymaga is elég, hogy elveszejtsen 
szociális identitásom számára -  másfelől, a tilalmas tett elkövetőjét az elő
írásszerű gondolat valamelyest megmentheti a maga társadalmi azonossá
gának.

Aki bélyeget gyűjt, az tulajdoníthatja magának a „bélyeggyűjtő" szoci
ális identitását, amit a többi bélyeggyűjtő nem fog tőle megtagadni akkor 
sem, ha e tevékenységhez az a bizarr gondolata társulna, mely szerint a 
bélyeggyűjtőnek nem is fontos bélyeget gyűjtenie. Ezzel szemben, aki nem 
gyűjt bélyeget, az nem tarthatja magát bélyeggyűjtőnek, még akkor sem, 
ha ismételten megfogalmazza magára vonatkozóan az evidenciát, hogy aki 
nem gyűjt bélyeget, az nem tarthatja magát bélyeggyűjtőnek.
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A tabu révén való ideologikus szabályozás esetén mármost mindkét fur
csaság megnyilvánulhat:

„Én mióta megszülettem, igazhitű muzulmán vagyok, s mióta megszü
lettem, egy korty szeszes ital sem volt a számban, de e két ténynek nincs 
egymáshoz semmi köze, s ha más igaz muzulmán iszik, hát igyék!" Aki 
ezt a nyilatkozatot hittel tehetné, azt azonnal minősítené a gondolat „mu- 
zulmániatlansága". Hasonlóképpen, aki ezt vallaná: „Tisztességes ember 
vagyok, és soha még nem csaptam be senkit, de miért tartanék tisztesség
telennek mást, ha nem az én stílusomban, hanem a magáénak megfelelően, 
csalással keresi a boldogulását?" Azt e tisztességtelen gondolat ugyanúgy 
minősítené, mint mást tisztességtelen tettei.

Másfelől a tabuval együtt jár a lelkiismeret-fúr dalás paradoxonja. A lelkiis- 
meret-furdalást olyankor éli át az ember, amikor elköveti a tettet, amelynek 
szociális identitása összeegyeztethetetlen az övével. Ilyenkor a tettért vala
milyen formában kiközösíti őt az ideologikus közösségnek minden olyan 
képviselője, akinek tudomása van róla. Mármost magának a bűn elkövető
jének tudomása van róla és a lelkiismeret-furdalásban végrehajtja önmaga 
kiközösítését, s miközben magát a legintimebb gondolatában úgy ítéli meg, 
mint aki tettével méltatlanná vált szociális identitására, ezáltal megnyilvánítja, 
hogy ezzel a gondolatával méltó rá.

*

Az önmagukat megalapozó vagy aláásó paradox társadalmi szerveződések 
megértésére az a logika nem alkalmas, amely külső alapot keres minden 
társadalmi fennállás és külső aknát minden megszűnés alatt. Ilyen logikát 
eredményez az a széleskörűen elterjedt szemlélet, amely a társadalom vilá
gát kettéhasítja „az egyén"-re és „társadalmi környezetéire. Valójában ha 
bármilyen A társadalmi szervezet tagjai közül én az X vagyok, akkor A nem 
a társadalmi környezetem, mert, bármilyen csekély mértékben is, magam 
ugyancsak hozzá tartozom -  X pedig nem én magam vagyok, mert a szer
vezet egész tagsága minősíti azt, amelyik közülük én vagyok.

Tegyük fel, hogy valaki egy háromgyermekes családban a legkisebb gyer
mek. Vajon érvelhetünk-e úgy, mintha a háromgyermekes családról szólva 
a személy társadalmi környezetét említenénk? Tény, hogy ha családon a 
kérdéses személy hozzátartozóinak az összességét értik, akkor ez az illető 
környezetében található -  ám ha nem lenne maga ez a személy, akinek csa
ládjáról folyik a szó, akkor annak a szociális minőségnek a hordozója, amely 
a háromgyermekes család, szintén nem lenne ott. S vajon amikor a legkisebb 
gyermekre terelődik a szó, akkor magát a kérdéses személyt hozták szó
ba? Kétségtelen, hogy „személyazonosságilag" igen, ám az is biztos, hogy 
anélkül, hogy az illetőn magán akár csak egy hámsejt is kicserélődne, abban
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a pillanatban megszűnne annak a szociális minőségnek a hordozója lenni, 
amely a családban a legkisebb gyermek, amikor családi környezetében megje
lenne egy öcs vagy egy húg.

Ugyanennek az összefüggésnek a megnyilvánulása, amikor egy gazda
sági viszonyrendszer valamely meghatározó tényezője (például a gazdasá
gi kormányzat) kitartóan próbálja megváltoztatni a maga „gazdasági kör
nyezetét", de valójában nem a környezetével van dolga, hanem olyasmivel, 
amihez ő maga is hozzátartozik, s ezért aztán minél változatlanabb a változ
tatásra irányuló munkálkodása, annál inkább változatlanná teszi a rendszer 
egészét a tény, hogy ilyen szívósan változatlan az egyik meghatározó része. 
S ugyanennek a paradox összefüggésnek a másik meghatározó aspektusa 
nyilvánul meg abban, ahogyan társadalmi azonosságát veszítheti a gazda
sági rendszerben a legkorszerűbb termék szállítója, anélkül hogy akár az 
ő tulajdonságai, akár a termékéi bármiben változnának, amikor a piacon 
valaki még korszerűbb termékkel jelenik meg.

A társadalmi szerveződések paradox jellege olyankor nyilvánul meg, 
amikor a rendszer a személyek viszonyait ugyanazzal a logikával próbálja ke
zelni, amellyel dolgok tulajdonságait szokás. Ettől minden összefüggés a feje 
tetejére áll.

Ez a fejtetőre állás egyelőre sokkal jobban érdekli különböző viccek szerzőit, 
mint azokat, akiknek valamilyen komoly cél érdekében kellene számolni vele. 
Például amikor egy tulajdonságnak valamilyen kártékony hatásától meg akarunk 
szabadulni, akkor garantáltan beválik az a technológia, amely a tulajdonságot 
hordozó dolgokat az utolsó szálig megsemmisíti. Ezt azután a viccben úgy fordít
ják a visszájára, hogy a technológiát tulajdonság helyett viszonyra alkalmazzák: 
„Vannak önök között kannibálok?" -  kérdezi például a misszionárius a bennszü
löttektől. „Nincsenek -  válaszolja ez utóbbiak szószólója -, tegnap megettük az 
utölsót is."

A GAZDASÁGI MAGATARTÁS PARADOXONAI

A harmincas évek elején egy ipari vállalatnál pszichológiai vizsgálatot vé
geztek annak megállapítására, melyek azok a tényezők, amelyek hatására a 
vállalat munkásnői fokoznák termelékenységüket.25

Társadalomtudományi vizsgálatot végző tudósok, s kiváltképp, ha mint 
ebben a vizsgálatban is történt, a természettudományban szokásos kísérlet 
módszerét alkalmazzák, hajlamosak a természettudományt abban is utá
nozni, hogy a vizsgált folyamatban részt vevő dolgok vagy személyek tulaj
donságaira figyelnek. Egy kísérletet persze nem lehet egy egész népességen 
lefolytatni, így, annak rendje és módja szerint, olyan munkásnők egy cso
portját választották ki, akikről nyilvánvaló volt, hogy tulajdonságaikra néz

25 Mayo, E.: The Humán Problems ofan Industrial Civilizalion. New York, 1933, Macmillan.
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ve ugyanolyanok, mint a többiek. A vállalat felső vezetésének mindvégig 
változatlan érdeklődése mellett vizsgálták a csoport tagjait, hogyan alakul a 
munkakedvük, amikor sorra megváltoztatják a munkafeltételeket. A gyak
ran idézett kísérlet azt a meghökkentő eredményt adta, hogy akár növel
ték, akár csökkentették a munkahely megvilágítását; akár az egész terem 
központi megvilágítására tértek át, akár a munkapad helyi megvilágítására; 
akár emelték a helyiség hőmérsékletét, akár csökkentették; akár többet, akár 
kevesebbet szellőztettek; akár többször tartottak rövidebb szünetet, akár rit
kábban hosszabbat -  a hatás újra meg újra a munkateljesítmény javulása 
volt.

Az derült ki, hogy hiába úgy választották ki a munkásnőket, hogy tulaj
donságaikra nézve semmiben se különbözzenek a vállalat többi munkásnőjé
től, viszonyaikra nézve éppen ebben különböztek: hogy kiválasztották őket. 
S hiába változtatták a környezeti tényezők tulajdonságait, hogy ezek hatá
sára változzanak a kísérleti személyek munkavégző diszpozícióját jellemző 
tulajdonságok, az a viszonyuk egyetlen pillanatra sem változott meg, hogy 
a vezetés érdeklődése rájuk irányult. A vizsgálat tulajdonképpen azt állapí
totta meg, hogy például az emberek készenléte arra, hogy jó teljesítményt 
nyújtsanak a munkájukban, nem annyira a csoportot körülvevő dolgok, de 
nem is a csoportot alkotó személyek tulajdonságaitól függ.

Kulcstényezőnek az bizonyult, hogy a kísérlet céljaira kiválasztott cso
port reagálását az egyes változtatásokra a vállalat egész vezetése változat
lan érdeklődéssel figyelte. Márpedig azt a viszonyt, hogy megkülönböztető 
érdeklődésnek vagyok tartósan kitéve, nem sorolhatom sem a környezeti 
tényezők közé, sem olyannak nem vehetem, amely rajtam magamon lenne 
adva.

Ha e vállalati terepkísérletben a külső dologi munkafeltételek egyikéről 
lett volna szó, akkor a vezetés ennek meglétét bizonyára biztosítani tudta 
volna, mihelyt kielégül érdeklődése az iránt, hogy mi is a termelékenység 
szempontjából kulcsfontosságú munkafeltétel. Ezzel szemben az a helyzet, 
hogy mihelyt ez az érdeklődés kielégül, ezáltal meg is szűnik, holott éppen 
ez a keresett feltétel. Ugyanígy, miután a kísérlet a személyek kiválasztott 
szűk körén kimutatta a termelékenység növekedésének a feltételét, már 
csak ráfordítás és hatékony technológia kérdése lett volna a termelőegység 
minden dolgozójánál kialakítani a kérdéses tulajdonságot. Ezzel szemben 
be kell látni, hogy ha azt a viszonyt, amelyről kitűnt, hogy kulcsfeltétele a 
vizsgált fejleménynek -  hogy valaki megkülönböztetett érdeklődés tárgya 
az igazgatás megkülönböztetés nélkül minden dolgozó számára biztosítaná, 
akkor többé egyiküknek sem határozhatná meg termelési diszpozícióját ez 
a hasznot hajtó tényező.

A gazdaságpszichológiai struktúra elemzése nemcsak a munkavállaló 
oldalán mutat ki ilyen paradox képleteket, hanem a vállalkozó oldalán is.
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A vállalkozó szellem az a diszpozíció, hogy az embernek előzetes utasítás 
nélkül támadjon ötlete, méghozzá olyan, amely kiválasztja őt a többiek közül: ha 
sikert arat, előnyösen, ha kudarcot szenved, hátrányosan. A rendszerváltás 
óta egyre szaporodnak a kelet- és a kelet-közép-európai térségben a mene
dzserképző intézmények, amelyek -  kimondva vagy hallgatólagosan -  azt 
ígérik, hogy legalábbis hozzásegítik az embert, hogy kiképeződjék benne 
az a diszpozíció, hogy spontán módon originális ötlete támadjon. Könnyű 
mármost belátni, hogy minél szervezettebben halad egy tanintézetben sze
mélyek spontaneitásának előállítása, annál kevésbé állhat elő e képzési fo
lyamatban spontaneitás; s éppígy azt is, hogy minél nagyobb a kibocsátó 
kapacitása egy olyan oktatási-nevelési intézménynek, amely személyek ori- 
ginalitását állítaná elő, annál kevésbé állhat elő benne originalitás.

A vállalkozó szellem előállításának ezt a paradoxonját, mint majd látni fog
juk, különösen erőteljesen mutatják a totális államok, amelyek termeléselvű be
állítódása markánsan igényli a vállalkozó szellemet, miközben a totális államnak 
nincs is veszélyesebb ellensége, mint az az állampolgár, akinek spontán és egyéni 
gondolatai támadnak. Ezért a totális állam olyan személy vállalkozó szellemét 
igényli, akinek akkor és ott támadna előzetes utasítások nélkül ötlete, amikor és ahol 
ezt technikai utasítások előírják neki, s aki egyéni ötletével beilleszkedik hasonló egyéni 
ötleteket hordozók tömegébe.26

A GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG ALANYA ÉS A TULAJDONKEZELÉS

Abban az összhatásban, amely egyének, csoportok, államok és államcsoportok 
gazdasági magatartását eltérítheti a gazdaságilag ésszerűtől, részt vesz a szociális 
identitás feldolgozásának az előzőekben sorra vett valamennyi tényezője: 
a territórium elhatárolódása egy élettéren belül; a szociális kategória kita
golódása egy populáción belül; a viszonyokat eltúlzó feldolgozás, amely a 
társadalmi azonosság jelölőjévé teheti mindazt, amit csak tesz, mond, gon
dol vagy érez maga az ember, illetve amit produkál a teste, a felhangolás, 
ami előmozdít, és a tabu, ami fékez pszichikus vagy szomatikus megnyil
vánulást. A teljesítménynek, a megnyilvánulásnak a sorsát az ésszerűség 
szempontja mellett a szociális identitásé is motiválja: ezért meghatározott 
teljesítményt produkálok vagy meghatározott megnyilvánulást kerülök, 
hogy ezáltal felmutassam a számomra kívánatos identitást, illetve hogy ne 
engedjem megmutatkozni a számomra nem kívánatosat. Kívánatossá pedig 
az tesz a számomra meghatározott szociális identitást valamely másikkal 
szemben, hogy a meghatározott teljesítmény produkálásának a technikai

26 Packard idéz a Nation's Business egy közvélemény-kutatásának eredményeiből, amely 
a menedzserek iránt támasztott új kívánalmakat vizsgálta, és megállapította, hogy a „new 
claim number one": Legyenek alkotóképes konformisták! Packard, V.: The pyramid climbers. New 
York, 1964, Fawcett World Library. Magyarul a könyv részleteit lásd Packard, V.: Feltörekvés, 
reklám, szexualitás Amerikában. Budapest, 1971, Gondolat Kiadó.
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feltételeken túlmenően az is a szociális feltétele, hogy alanyává csak meghatá
rozott társadalmi azonosság hordozója válhat, míg azok, akiknek más a szociális 
identitásuk, akik ezt más szociális kategóriához tartozva nyerik el, azok szá
mára ez a tevékenység tabu.

DISZPOZÍCIÓ ÉS IN DISZPOZÍCIÓ

A tabu, illetve komplementere, a járandóság27 annak függvényében teszi az 
embert indiszponálttá, illetve felhangolttá valamely tevékenységre, vajon 
az a tárgy, amellyel a kérdéses tevékenységet folytatná, hozzá van-e rendel
ve tulajdonaként vagy sem ahhoz a szociális kategóriához, amelynek tekin
tetében a személy a maga szociális identitását számon tartja.

A tabut egy másik tanulmányban28 a SEASz összefüggésében vizsgáltuk 
mint azt a tényezőt, amely a cél, az akadály és az eszköz után bekapcsoló
dik azok közé a faktorok közé, amelyek a tevékenység Lewin által vizsgált 
struktúráját meghatározzák. Maga Lewin a tabut együtt kezeli az akadály- 
lyal: az ember szabad mozgásterét, írja, „hozzáférhetetlen tevékenységek 
tartományai határolják, például lelőni az [ember] ellenségét, avagy szociális 
vagy szellemi képességeit meghaladó tevékenységet végezni".29 Holott az 
akadály, amely az ember lehetőségét korlátozza, hogy képességeit meghala
dó tevékenységet végezzen, és a tabu, amely a szabadságát, hogy ellenségét 
lelője, nem azonos minőségben mered a tevékenység elé: az előbbi abban 
korlátoz, hogy a célt megvalósítsuk -  az utóbbi viszont abban, hogy egyálta
lán kitűzzük.

Fontos látni, hogy amíg csak a cél megvalósítását korlátozó tilalmakkal 
és nyomatékül hozzájuk rendelt szankciókkal van dolgunk, addig nincs szó 
igazán taburól, csak az akadálynak egy szociotechnikai válfajáról, amely 
csellel éppúgy megkerülhető, erővel éppúgy leküzdhető, mint a többi tech
nikai akadály, miközben itt is létezik szerszám (például a hatóság korrupt 
közegének elnézését megvásárló pénzösszeg), mely az erőt az ész cselével 
válthatja fel. A tabu ezzel szemben belső tilalom, mely a szándékra vonat
kozik, és amelyet nem lehet büntetlenül sem erőszakkal, sem ravaszsággal 
legyőzni.

Amíg az ember számára érvényben van a tabu (például: „Ne kívánd a te fe
lebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és

27 A tabunak kiegészítője a Baudrillard-féle társadalmi járandóság: az előbbinél fogva a 
technikailag alkalmas eszköz a társadalmi struktúra más pozíciójához van rendelve, így az 
adott tevékenység alanya számára a használata tabu alá esik -  az utóbbinál fogva viszont, lát
tuk, az ember nyomást érezhet bizonyos tárgyaknak a beszerzésére anélkül is, hogy a tárgyra 
mint technikai szerszámra szüksége volna, pusztán azért, mert társadalmi pozíciójánál fog
va az a tárgy neki jár.

28 „A specifikusan emberi alapszükséglet". Lásd jelen kötet 128-141. oldalán.
29 Lewin 1972, 28. o.
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semmit, ami a te felebarátodé"), addig egy ilyen irányú esetleges tudattalan vágy 
nem érlelődhet cél kitűzésében tudatosuló kívánsággá. Másfelől amikor például 
a Dürrenmatt által megírt30 Güllen polgárai rászánják magukat, hogy költsék a 
még meg sem szerzett, de egy gyilkosság béreként megígért pénzt, akkor e szán
dékkal a bérgyilkosságot tiltó tabu már elvesztette érvényét, még mielőtt a tettet 
ténylegesen elkövetnék.

A tulajdonviszonyokkal kapcsolatosan el kell oszlatni egy közkeletű félre
értést, amely gazdaságpszichológiai megfontolásainkat megannyiszor téves 
irányba térítheti: mintha arról lenne szó, hogy az előnyös tulajdonviszony 
azzal az előnnyel jár számomra, hogy biztosítja (míg a hátrányos tulajdonvi
szony nem biztosítja) a tevékenységem számára azt a tárgyat, amelyen vagy 
amelynek révén végbemehet. Valójában a kedvező tulajdonviszony sokkal 
inkább az alanyt biztosítja a tevékenység számára azáltal, hogy kategori
kusan elválasztja egymástól az(oka)t, aki(ke)t diszponálttá, illetve azokat, 
akiket indiszponálttá tesz a kérdéses tevékenységhez.

Coase úgy fogalmaz, hogy „a termelési tényező fogalmának meghatáro
zása hibás. Ezen általában olyan fizikai egységet értenek (például egy hektár 
földet, egy tonna műtrágyát), melyet az üzletember megszerez és használ -  
ahelyett, hogy ezt bizonyos (fizikai) cselekmények megvalósítására szolgáló 
jognak tekintenék. Bár azt szoktuk mondani, hogy az embereknek földjük 
van, és azt termelési tényezőként használják, a földtulajdonos valójában a cse
lekvések meghatározott körének véghezvitelére szolgáló jogosultságok birtokosa. 
Egy földtulajdonos jogai nem korlátlanok. Még arra sincs mindig lehetőség, 
hogy földjének talaját, például annak kiásása útján, máshová áthelyezze. És 
ha van is módja, hogy egyeseket kizárjon az „ő földjének" használatából, az 
már nem biztos, hogy ugyanezt másokkal is megteheti. Lehetnek például 
olyanok, akiknek joguk van arra, hogy átjárjanak a területen. Lehetséges 
továbbá, hogy valaki felépíthet bizonyos épületet, termelhet bizonyos ter
ményt, vagy használhat egyfajta csatornarendszert a földjén -  de előfordul
hat az is, hogy erre nincs joga. Ez nem egyszerűen az állami szabályozás 
következménye; előadódhat a szokásjog, sőt valójában bármilyen más jogrendszer 
alapján is."31

Ez utóbbi történik olyankor, amikor a territoriális magatartásból az em
bernél fennmaradó tabu az, ami szabályoz: olyasmi, aminek megszegéséért 
a büntetés nem az, hogy valamilyen hatóság elrendeli, hogy testünkön vagy 
jószágunkon keresztül fizikai károsodást szenvedjünk, hanem az, hogy szo
ciális kategóriánkból átkerülünk valamilyen másikba, hogy elveszítjük szo
ciális identitásunkat.

30 Az öreg hölgy látogatása című színművében.
31 Coase 1984, 240. o. Az eredeti szöveg alapján javított fordítás. Kiemelés tőlem -  G. L.

175



IDENTIFIKÁCIÓ ÉS DISZPOZÍCIÓ

A tulajdon a maga diszponáló, illetve indiszponáló hatását interakcióban 
fejti ki. Ebben a személyek váltakozó funkcióval vehetnek részt. Interak
ciójuk történetében elválaszthatatlan egymástól egyfelől a maga fizikai va
lóságában előrehaladó interakció (szeretkezés, harc, javak adományozása, 
eltulajdonítása, cseréje), másfelől a logikai világban mozgó értelmező ma
nőverezés, amely eközben az okok és az okozatok, a célok és az eszközök 
valóságos világában alany, közeg, tárgy és háttér tekintetében helyezi el a 
személyeket.

Ezzel kapcsolatos a tulajdonkezelésnek egy további emberi sajátszerűsé
ge: az interakció nemcsak azt teszi meghatározott tevékenység alanyává, aki
nek tulajdonában van e tevékenység eszköze, szemben azzal, akinek nincs; 
hanem ez utóbbiak közül is diszponálttá teszi valamely komplementer te
vékenységre azokat, akiket a tulajdon birtokosával való interakció, ha nem 
is alanyává tesz, de meghatározott tevékenység közegének iktat be, szemben 
azokkal, akiket ilyen komplementer tevékenységre is indiszponálttá tesz 
a negatív tény, hogy nem nyerték el ilyen beiktatásban azt az identitást, 
amely a közreműködésben való hatásérvényesítésnek a feltétele.

Max Weber két olyan kategóriát említ, amely a modern társadalomban 
úgy működik közre, hogy tulajdonilag el van választva az eszközöktől, 
amelyeket az ő szaktudásának kell működtetnie: a hivatalnokok és a mun
kások kategóriáját.32

Weber ugyanolyan fontosnak tartotta az előbbi, mint Marx az utóbbi ka
tegóriára nézve azt a szerveződést, amely összehozza egymással az eszközt 
és a vele nem rendelkező, de őt működtetni egyedül képes emberi potenci
ált.

Weber szerint a bürokrácia „minden tapasztalat tanúsága szerint... az ered
mények kiszámíthatóságában mind az [eszközöket tulajdonló] úr, mind az ér
dekeltek részéről... formálisan a legracionálisabb uralkodási forma, [mert] csak 
az igazgatás »bürokratizálása« vagy »dilettantizálása« között választhatunk, s 
a bürokratikus igazgatás nagy fölényének forrása a szaktudás, amelyet teljesen 
nélkülözhetetlenné tesz a javak [használatában] alkalmazott modern technika".33

A munkások esetében is az eszközök használatában alkalmazott modern 
technika az, amivel Marx összefüggésbe hozhatja tömeges megjelenésüket a mo
dernizálódó világban. Akkor is, amikor ez a technika feleslegessé teszi, hogy az 
eszközök kezelőjének bármilyen szaktudása legyen, meg akkor is, amikor a to
vábbiakban ugyanez követeli meg a kezelő egyre növekvő szaktudását.34

32 Weber, M.: Gazdaság és társadalom. Budapest, 1967, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
79. o.

33 Uo. 78-79. o.
34 Lásd erre nézve például Marx, K.: A politikai gazdaságtan bírálatának alapvonalai. II. Bu

dapest, 1972, Kossuth Kiadó, 161. o. Vö. továbbá az itt mondottakat jelen könyv szerzőjének 
elméletével a modernizáció két szakaszáról: Quo vadis, tovaris? A modernizáció útjáról és a rajta 
vándorló emberről. I. Budapest, 1995, Scientia Humana.
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A továbbiakban már derekasan különbözik egymástól a munkás és a 
hivatalnok működése. Mindkettő csak akkor diszponált ugyan a tevékeny
ségre, ha ennek eszközével való együttműködésbe beiktatja őt az eszköz 
tulajdonosa, s mindkettő csak ez utóbbinak mint a tevékenység alanyának 
akaratát viszi át a tevékenység tárgyára. Ám hogy ez milyen mértékben és 
milyen módon sikerül, ez a munkás esetében általában nem függ semmi 
mástól, mint a folyamatban részt vevő tényezők technikai tulajdonságaitól, míg 
a hivatalnok esetében a technikai tulajdonságok között fellépő hatást a tényezők 
szociális identitása közvetíti.

A különbség itt nem a munkás, illetve a hivatalnok szociológiai státuszá
val, hanem azzal függ össze, hogy a munkás és az általa mozgatott eszköz 
hatását valamilyen dolog szenvedi el, míg a hivatalnok és az általa műkö
désbe hozott eszköz hatását valamilyen személy. A dologgal ellentétben egy 
személy esetleg attól függően lesz diszponálttá, illetve indiszponálttá egy 
hatás elszenvedésére, hogy az, aki a hatást őreá gyakorolni kívánja, be van-e 
iktatva a hivatalba, amely e hatás forrása.

így írható le például az olyan hatás, amelyet az a férfi gyakorolna, aki a szo
bájába belépő s őt életében először látó nőt felszólítaná, hogy vetkőzzön le: a nő 
diszponáltságát arra, hogy a felszólításnak engedelmeskedjen, figyelemre mél
tóan növeli, ha a szoba az egészségügyi intézményrendszer territóriumához tar
tozik, a benne ülő férfinak pedig az általa viselt fehér köpeny is jelöli szociális 
identitását, amelyet annak folytán visel, hogy ebbe az intézményrendszerbe or
vosként van beiktatva.

Amikor a tevékenység tárgya személy, olyankor nemcsak a reá ható má
sik személy, de a reá ható dolog hatását is az egyes tényezők szociális iden
titása közvetíti.

Ha egy személy szervezetébe valamilyen vegyi anyag kerül, akkor a 
megfigyelhető hatást egyértelműen meghatározzák az anyag vegyi és a szervezet 
élettani tulajdonságai. így ha a kérdéses anyag például adrenalin, akkor felgyor
sul és felerősödik tőle a szívdobogás, enyhe hányinger s más, hasonló vegetatív 
tünetek léphetnek fel. Ez azonban még nem a személyre, csak egy hozzárendelt 
dologra -  ti. a szervezetére -  történő hatás.

Egy klasszikus laboratóriumi vizsgálatban35 olyan kísérleti személyeknek 
fecskendezték be ezt az anyagot, akik úgy tudták, hogy egy ártalmatlan vitamin
injekció hatását fogják rajtuk tanulmányozni. A kísérleti személyek közül azok, 
akiket előre tájékoztattak a „vitamin" várható hatásáról, s ezt úgy mutatták be, 
hogy a leírás megfelelt az adrenalinénak, hamarosan érezték is az enyhe hány
ingert és azt, amint szívük gyorsabban és erősebben dobog. Azoknál viszont, 
akiknek nem mondták meg előre, hányadán álljanak a „vitaminnal", figyelemre 
méltó különbség volt megállapítható a között, amit a vizsgálati műszerek az ő 
szervezetükben is érzékelhettek, és a között, amit e személyek maguk éreztek: a

35 Schachter, S.: The interaction the cognitive and phisiological determinants of emotional 
State. In Berkowitz, L. (ed.): Advances in Experimental Social Psychology. I. New York, 1964, 
Academic Press.
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műszerek regisztrálhatták a szív ás az emésztőrendszer működésének ugyanazo
kat a változásait -  a személyeknek azonban tájékozott társaiknál kevésbé volt az 
az élményük, hogy szívük másképp dobogna, vagy hogy kavarogna a gyomruk; 
ők inkább valamilyen bizonytalan rossz érzésről tudtak számot adni.

Persze azoknak, akik tudják, hogy mit várhatnak szervezetükben a „vitamin
tól", nem e tudás dobogtatja meg a szívét, s nem is az történik, hogy amit megtud
nak, attól kapnak hányingert. Hogy miről is van szó, azt a kísérlet folytatásából 
érthetjük meg, amelynek során újabb kísérleti személyeknek sikerült a bizonyta
lan rossz érzés helyett valamilyen más élményhez jutniuk.

Az történt, hogy a tájékozatlan kísérleti személyek egy részét felkérték, tölt
senek ki egy hosszabb kérdőívet, melyet szándékosan úgy állítottak össze, hogy 
kérdéseit lehetett bosszantónak, de lehetett nevetségesnek is találni. A kísérleti 
személyek párosával vesződtek ezzel a munkával, mely csak fokozta meghatáro
zatlan rossz érzésüket. E változat egy hányadában azonban a két személy egyike 
a kísérletvezető utasítása szerint, akinek valójában a segédje volt, az igazi kísérleti 
személy előtt, látszólag „közös" szituációjuk hatására egyszer csak „dühkitörést" 
imitált, vagy „mámoros jókedvvel" marháskodni kezdett. Ekkor a kísérleti sze
mélyek a maguk állapotát már nem bizonytalan rossz érzésként élték át, de nem 
is a műszerek által tanúsított élettani természetének megfelelően, hanem egyesek 
úgy, mint saját féktelen dühüket, mások pedig úgy, mint tulajdon féktelen jó
kedvüket, attól függően, hogy őelőttük éppen melyik szerepet játszotta a társuk. 
Mindennek értelmezéséhez fontos tekintetbe venni, hogy a különböző változa
tokban megfigyelt különböző hatásokat egyaránt az adrenalin okozta: azoknál, 
akiknek „vitamin" gyanánt desztillált vizet fecskendeztek be, a mondott kiegészí
tő feltételek önmagukban nem állították elő a nekik megfeleltetett hatást.

A szociális identitást, amely közvetíti a személy által elszenvedett ha
tást, persze nem mindig kell ilyen mesterséges procedúrákban beiktatni. 
Természetes világunkban a közvetítő identitás szerves módon képződik a 
közösség története és a személynek ebbe beépülő élettörténete során, úgy, 
ahogyan azt fentebb láttuk,36 és mint ilyen közvetíti a fellépő hatást, amelyet 
valamilyen személyre egy másik személy vagy egy dolog gyakorol.

A személy szervezetébe bekerült sertéshúsnak a hatását éppúgy ennek az 
anyagnak a vegyi és a szervezetnek az élettani tulajdonságai határozzák meg, 
mint azt fentebb az adrenalin esetében láttuk. Ezek a tulajdonságok kölcsönösen 
alkalmassá teszik a kérdéses szerves anyagot, hogy előmozdítsa az egyedi em
beri szervezet életének fenntartását. Azonban amennyiben a szóban forgó hatást 
nem az a dolog szenvedi el, ami az emberi egyed szervezete, hanem egy személy 
számára válik kérdésessé, hogy a másik dolog táplálék-e egyáltalán, ez attól függ, 
hogyan definiálja ezeket az egyes tényezőket társadalmi viszonyaik rendszere: 
ha a személyt mindennapi társadalmi gyakorlata például egy vallásos zsidó vagy 
muzulmán közösség tagjaként azonosítja, akkor számára a sertéshúst nem azono
síthatja táplálékként. Ilyen társadalmi azonosság híján pedig technikai tulajdon
ságok közötti hatás nem érvényesülhet. Sőt, ilyenkor, ha a kérdéses anyag még
is bekerül az egyén szervezetébe, ott akár a legsúlyosabb mérgezéses tüneteket 
okozhatja, anélkül, hogy ezt technikai tulajdonságok indokolnák.

S éppígy mindennapos tapasztalat, hogy ugyanaz a technikai eszköz más és 
más hatással működik attól függően, hogy ki az, aki alkalmazza, és hogy kicso

36 Lásd „A pszichológia apportja" című írást a 434-456. oldalon.
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dán: apa érvel-e fiának, vagy tanár a növendékének, szülő tereli-e pofonnal az 
igaz ösvények felé gyermekét, vagy idősebb testvér a fiatalabbat, anya kérleli-e 
lányát, vagy barátnő a barátnőjét, nevelő sulykolja-e az alaki rendet, vagy Áts 
Feri, a vörösingesek vezére.

Az a mód, ahogyan a közvetítő szociális identitás a közösség története és 
a személynek ebbe beépülő élettörténete során szervesen képződik -  és az 
a másik, ahogyan egy intézményi rendszerben a személy kinevezése, illetve 
leváltása során azon nyomban beiktatódik: az identitásalakítás komplementer 
módjai. Amikor a tevékenység tárgya személy, mindkettő részt vehet a ha
tásgyakorlás közvetítésében. Az az identitás, amelyet a személy kinevezése 
iktat be, válik hatékonnyá a bürokratikus hatásgyakorolásban -  az a másik 
pedig, amelynek forrása egy közösség története és a személynek ebbe be
épülő élettörténete, alapozza meg a karizmatikus hatásérvényesítést a közös
ségben.

Weber a bürokratikus hatásérvényesítéssel nemcsak a karizmatikusát állítja 
szembe, hanem -  sőt, nagyobb súllyal -  a tradicionális jellegűt is.37 Erről az itt tár
gyalt összefüggésben az állapítható meg, hogy a benne megnyilvánuló szociális 
identitásnak a forrása a közösség története, akárcsak a karizmatikus hatásérvé
nyesítés esetében, s az egyén beiktattatik a hatni tudásba, mint a bürokratikus 
formulában, azonban a beiktatás nem kinevezés útján történik, hanem olyan ese
mény révén, amely maga is része a történetnek: a személy beleszületik a szociális 
struktúra megfelelő pozíciójába, vagy helyére lép valakinek, aki meghalt.

Ezzel ellentétes módon kapcsolja össze a kétféle identitásalakítás eredmé
nyét -  azét, amelyet a közösség történetébe beépült élettörténet végez, és azét, 
amelyet a hivatalba történő beiktatás -  az a sajátszerű szerkezet, amellyel jelen 
könyv 2. része foglalkozik, s ezen belül különösen a „Nómenklaturizmus" című 
tanulmány, amikor a bolsevik típusú bürokratikus és karizmatikus hatásgyakoro- 
lásról szólva bemutatja a kollektív karizmát, és azt a hozzá kapcsolódó nem kevésbé 
sajátszerű működést, ami a karizmára való kinevezés.

Amikor a tevékenység tárgya személy, akkor az általa elszenvedett ha
tást mindenképpen közvetíti az így vagy amúgy -  történelmileg vagy be
iktatás útján -  elnyert szociális identitás, akár egy másik személy, akár egy 
dolog az, amely a hatást gyakorolja.

Dologról szólva furcsának tetszhetik ennek hivatali beiktatásáról beszélni. 
Márpedig így írható le például a placebojelenség. A placebo olyan gyógyszer kiné
zetű készítmény, amelynek hordozóanyaga nem tartalmaz hatóanyagot. Az ilyen 
szer mégis gyógyhatást nyerhet, méghozzá „kinevezés" útján: ha az orvos az am
pulla tartalmát úgy fecskendezi a szervezetbe, vagy a tablettát úgy véteti be a be
teggel, mint, például, altatót vagy fejfájás elleni szert, akkor az így kezelt betegek 
jelentős hányada el is alszik, illetve megszabadul migrénjétől. Eközben a hatás 
fontos feltétele, hogy a személy, aki a szert „beiktatja a hatáskörébe", maga olyan 
legyen, aki be van iktatva abba a hatáskörbe, hogy gyógyszerek hatékonyságát 
megállapítsa: ugyanaz a gyógyszerre vonatkozó szöveg olyannak a szájából, aki 
nincs „kinevezve" orvosnak, esetleg teljesen hatástalan maradhat.

37 Weber 1967.
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A dolog személyre gyakorolt hatásának akkor válik különösen fontos 
közvetítőjévé a szociális identitás, amikor információhordozó dolog hatásáról 
van szó.

Már a legegyszerűbb szöveg hatásmechanizmusába is belép ez a közvetítő, 
amely lényegbe vágó módon meghatározhatja a jelentést. Az angol nyelvnek meg
lehetősen elnéző kezelésére vall ugyan Karinthy Frigyes ötlete, de a számunkra 
itt fontos összefüggést jól fejezi ki, amikor azt mondja: ha egy szövegben az áll, 
hogy eleven embercomb, ez másképp hat ránk, ha angol a kibocsátója, aki számára 
ez annyit tesz, hogy tizenegy borostyánfésű. S ugyanígy, akinek ez a szókép kerül 
olvasáskor a szeme elé:

norma
más hatást fog elkönyvelni, ha magyar a szövegíró, és mást, ha orosz. Az első 
esetben az optikai alakzat hatását az olvasóra ez a jelentés közvetíti: norma -  a 
másodikban pedig ez: posta.

Az információhordozóknak ennél bonyolultabb alakzataira irányult a szoci
álpszichológia számos kísérlete. Az egyikben,38 1951-ben, amikor az atomenergi
ának a bombán kívüli felhasználása még a Science fiction témakörébe tartozott, 
azt a hírt helyezték a kísérleti személyek elé, hogy lehetségessé vált atommeghaj
tású tengeralattjárók építése. A kísérleti személyek egyik csoportjában a hír alatt 
az atomfizikus Oppenheimer neve volt feltüntetve, a másik csoportban pedig a 
szovjet Pravda -  az első csoportban a kérdésről előzetesen szkeptikus véleményt 
nyilvánítók megváltoztatták véleményüket, a második csoportban ugyanazon 
szöveg hatására megszilárdították.

További kísérletekben az információnak nem a hatékonyságát érintette az el
térítés, hanem a tartalmát. Ha például ugyanazt az elolvasott mondatot -  mely 
szerint egy kis rebellió éppoly frissítőén hat a társadalomra, mint egy nyári zápor a ter
mészetre -  kellett emlékezetből felidézniük olyan amerikai kísérleti személyeknek, 
akiknél a mondat alatt szerzőként feltüntetett államférfi és filozófus a liberális 
honfitárs Jefferson volt, és olyanoknak, akiknél Lenin, akkor a kísérleti személyek 
két kategóriájának emlékezetéből egymástól teljesen különböző tartalmú szöveg 
került napvilágra (például „Lenin szövegére" úgy emlékeztek vissza, mintha az a 
forradalmakat éltette volna).

Később azután a kérdést, hogy a történelmileg adott szociális identitás 
hogyan befolyásolja az információt, egyre inkább kiegészítette, vagy éppen
séggel helyettesítette az a másik, hogyan lehet az információforgalmazás 
szereplőinek szociális identitását „kinevezés" útján változtatni akár annak 
érdekében, hogy az információközlésnek hatékonyságát, akár hogy tartal
mát módosítsák. Lazarsfeld munkatársaival39 azt állapította meg, hogy a 
tömegkommunikáció személytelen hatása meghatározó mértékben függ 
személyektől, nevezetesen az opinion káderekétől akik ezt a hatást közvetí

38 Hovland, C. -  Weiss, W.: A forrás hitelének szerepe a közlés hatékonyságában. In Cse
peli György (szerk.): A kísérleti társadalomlélektan főárama. Budapest, 1981, Gondolat Kiadó.

39 Lazarsfeld, P. F. -  Berelson, B. -  Gaudet, H. 1948; Katz, E. -  Lazarsfeld, P. F. 1955. Arra 
nézve, hogy a társadalmi hatást miképpen közvetíti a társadalmi viszonyok adott rendszere, 
s ezen belül az a hely, amelyre a hatást gyakorló, illetve a hatást elszenvedő be van iktatva, 
lásd még „A hivatal és az ész: A bürokrácia gazdaságpszichológiájához" című írását. Garai 
1995, 49-60. o.
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tik. E közvetítést Lazarsfeldék nyomán úgy értelmezhetjük, mint amelynek 
lényege, hogy az információ kibocsátóját felruházzák azzal a szociális iden
titással (vagy beiktatják abba a szociális identitásba), amely nélkülözhetet
len a társadalmi viszonyrendszeren belül gyakorolható hatáshoz.

A TRANZAKCIÓ  STRUKTÚRÁI ÉS AZ IDENTIFIKÁCIÓ

Amikor egy tranzakcióban személyek és dolgok -  amint fentebb láttuk -  
tevékenység alanyaként, közegeként, tárgyaként vagy háttereként gyako
rolnak hatást egymásra, akkor a hatótényezőket egyszerre definiálja az a 
dimenzió, amelyen megállapítható, mennyire történelmileg, illetve mennyire 
beiktatás útján alakult ki hatásuk forrása, meg az a másik dimenzió, amelyen 
kitűnik, vajon technikai tulajdonságuk vagy társadalmi viszonyuk minősíti ha
tásukban e tényezőket.

Ez utóbbi dimenzió mentén a társadalom hatótényezőit, láttuk, az álta
luk beállított szociális viszonyok révén minősíti tulajdonuk (amelynek ösz- 
szefüggéseivel fentebb behatóan foglalkoztunk), illetve kapcsolati tőkéjük -  
másfelől technikailag jellemzi képességük, amellyel hatni tudnak, valamint 
hivataluk, amelynek hatáskörüket köszönhetik.

Az utóbbi párosnak ezt a közös nevezőjét fejezi ki a nyelv is, amikor kompe
tensnek mondja azt is, akit hozzáértőként akar leírni, meg azt is, akit illetékesként.40 
Ugyanakkor visszatérő kérdése mindennapi tudatunknak is, meg a tudomány
nak is, milyen a viszony e két tényező között: hogy mennyire képes például a 
hiányzó hozzáértést helyettesíteni az osztályrészül jutó hivatal.

A kérdést mindennapi tudatunk azzal az évszázados evidenciával válaszol
ja meg, amelyet a visszájáról ironikusan fejez ki a mondás: „Akinek hivatalt ád 
az Isten, észt is ád hozzá."41 Holott a szociálpszichológiának egy nagy feltűnést 
keltett kísérlete bizonyította, hogy a beiktatás bizonyos értelemben tényleg így 
működik:

Rosenthal és Jacobson kísérlete42 azt állapította meg, hogy például az iskolai 
osztályban az a gyerek, akit a tanár tehetségesnek minősít, előbb-utóbb esetleg 
teljesítményével is több tehetséget árul majd el, az pedig, akit tehetségtelennek 
„neveznek ki", sajnos rosszabbul is kezd teljesíteni.

Amikor a tehetségesnek minősített tanuló közepes teljesítményét a tanár 
jobbnak látja, a tehetségtelennek minősített tanulóét pedig rosszabbnak, ez még 
belefér az imént említett összefüggések keretébe: a személyre (esetünkben a taná

40 Ugyanezt az azonosítást fejezte ki negatív oldalról a -  ma már valamelyest divatja
múlt -  szóhasználat, amikor laikusnak mondta azt is, akinek a lehetőségeit egy ügy vitelére 
az korlátozza, hogy nem ért hozzá, meg akiéit az, hogy nem beavatott.

41 Ugyanazt az évszázados evidenciát fejezte ki a kitűnő szatirikus, Arkagyij Rajkin, ami
kor egy állatmesében (amelyért annak idején a kor szokásainak megfelelően több hónapra 
letiltották a Szovjetunióban saját színpadáról) arról a medvéről mesélt, aki nyúlként dolgo
zott, mert medvének nyulak voltak kinevezve, s aki hiába emelt panaszt emiatt az oroszlánok 
tanácsában, mert oroszlánnak meg szamarakat tettek meg.

42 Rosenthal, R. -  Jacobson, L.: Pygmalion in the classroom. New York, 1968, Holt, Rinehart 
and Winston.
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réra) a dolgok, illetve más személyek (a tanulók) technikai tulajdonságaiktól (tel
jesítményük színvonalától) viszonylag függetlenül is gyakorolhatnak hatást, mert 
ezt befolyásolhatja identitásuk definíciója (itt: a tehetséges, illetve a tehetségtelen 
tanulóé), amelybe esetleg kinevezés helyezte őket. A kinevezés ezúttal ugyanan
nak a személynek (ti. a tanárnak) a műve, aki a következményének a hatása alá 
került -  ezért a jelenséget Pygmalion-effektus néven tartják számon a mitológiai 
király emlékére, aki saját keze művének került végzetesen a hatása alá, amikor 
szerelmes lett a szép Galatea őmaga által alkotott szobrába.

A Pygmalion-effektus azonban nem merül ki abban, hogy amilyennek a tanár 
a tanulót minősíti, teljesítményét is olyannak látja -  az effektushoz hozzátartozik, 
hogy a teljesítmény ténylegesen is olyan lesz. S akik kutatták a jelenséget, azokat 
az is érdekelte, miről van szó ilyenkor: arról-e, hogy a tanár már eleve a „hiva
talt" illesztette az „észhez", vagyis azt a tanulót „nevezte ki" tehetségesnek, akit 
tulajdonságai is ilyennek mutattak -  vagy pedig arról, hogy akinek a tanár által 
való kinevezéssel „az Isten hivatalt adott", annak utóbb igazi teljesítményekben 
megnyilvánuló „észt is adott hozzá".

A kutatók úgy jártak el, hogy pszichológiai vizsgálóeljárással megállapítot
ták az iskolai osztály tanulóinak tényleges képességeit egy adott időpontban és 
egy adott tantárgyból, majd amikor vizsgálatuk eredményét ismertették a kér
déses tantárgyat oktató tanárral, akkor a mindig népes középmezőnyből kivá
lasztottak találomra kettőt-hármat, akire külön felhívták a pedagógus figyelmét, 
mondván, hogy a tesztek ezeket a tanulókat „későn érőknek" mutatják. Későn 
érő -  a tudományosnak látszó terminus technicus mögé olyan fejlődésben lévő 
személy képét képzeltették a pszichológusok, aki egyelőre semmivel sem tűnik 
ki, de biztató ígéretet nyújt a jövőre. Mivel a kísérlethez kiválasztott tanulók 
addig a pillanatig valóban semmivel sem tűntek ki, a tanár rögtön látta, hogy 
valami van a dologban, és elkezdte erősen figyelni a későn érőnek kinevezett 
diákokat: gyakrabban szólította ki őket felelni, nagyobb jóindulattal hallgatta, 
mit mondanak, bátorítóan bólogatott, ha jót mondtak, mérlegelőén fontolgatta, 
ha rosszat. Mindennek együttes hatásaként, amikor egy idő elteltével a pszicho
lógusok újra felmérték az osztály tanulóinak a képességeit, megállapíthatták, 
hogy a reményt keltőnek kinevezett, nemrég még harsányan közepes ifjak az 
osztály élvonalában voltak.

Érthető kutatásetikai okokból nem vizsgálták, de fel kell tételeznünk, hogy 
amikor negatív minősítés jelöli ki valakinek a helyét az iskolai osztályban vagy 
azon kívül, ennek éppúgy lehet a következménye nemcsak az, hogy az illető rosz- 
szabb eredményt ér el, mint amekkora tisztán technikai tulajdonságaiból követ
kezne, hanem az is, hogy e tulajdonságok ténylegesen is hozzásilányodnak hor
dozójuk társadalmi minősítéséhez.

A másik dimenzió tekintetbevétele azután megosztja ezeket a párosokat. 
A technikai párosból azt, hogy milyen hozzáértése van az embernek, egy 
hosszú időn keresztül formálódó történelmi múlt határozza meg.

Mindmáig tart a vita a pszichológusok között, milyen arányban határozza 
meg az egyes emberek potenciálját az ősök képességének genetikai átöröklése, és 
milyenben az egyén tanulása, mekkora a része benne annak, hogy a kultúra által 
kiérlelt mintákat az egyes emberek készen találják, és úgy veszik át, és mekkora 
az érésnek, amellyel minden emberrel csírájában adott képességek olyan geneti
kai menetrend szerint bontakoznak ki, amely évezredek során a kultúrától nem 
érintve változatlan marad. Mármost akár az átöröklés bizonyul a képességek 
meghatározó determinánsának, akár a tanulás, akár a kultúra, akár az érés, min
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dériképpen arról van szó, hogy a történelmi múltnak egy hosszabb vagy kevés
bé hosszú szakasza eredményezi annak a hozzáértésnek az előállását, amely az 
egyén jelen hatékonyságában megnyilvánul.

A hatni tudás másik technikai feltétele, a hivatal, amelyet visel az ember, 
a történelmi előzményektől függetlenül lesz számára a hatékonyság forrása, 
amikor e hivatalba beiktatják, és ugyancsak a történelmi előzményektől füg
getlenül szűnik meg a hatékonyság forrásául szolgálni, amikor a hivataláról 
leváltják.

Zimbardo 1971-ben végzett meghökkentő börtönkísérlete43 óta tudjuk, hogy 
a hivatali kinevezés olyannyira független a történelmi előzményektől, hogy haté
konyságához tulajdonképpen még arra a történelmi előzményre sincs nélkülöz
hetetlen szükség, hogy aki kinevezi az embert egy hivatalra, az maga előzetesen 
már ki legyen nevezve egy olyanra, melynek hatásköre a mondott kinevezés. 
Zimbardo azt tapasztalta, hogy bár a börtönkísérlet résztvevői között random 
jelleggel osztották ki a fegyenc, illetve a fegyőr szerepeit, s akik kiosztották, azok 
nem a büntetés-végrehajtás hivatalnokai voltak, hanem mindössze is csak a kí
sérlet vezetői, a kísérleti személyek azonnal a rájuk osztott szerepnek megfelelő
en kezdtek viselkedni, egyféleképpen, akiket fegyenccé, s másféleképpen, akiket 
fegyőrré neveztek ki.

Történelmi előzményektől független a hivatalhoz hasonlóan a tulajdon 
is, jóllehet a másik dimenzió mentén tekintve egyiküket fentebb a hatékony
ság technikai, a másikat pedig társadalmi forrásai között találtuk. A tulaj
don a hatni tudást attól a pillanattól fogva biztosítja az ember számára, ami
kor előzményektől függetlenül, akár egy szerencsés sorsfordulat (például 
örökség, szerencsejáték-nyereség) nyomán hozzájut, s ugyancsak egyetlen 
pillanat alatt megfoszthatja a hatni tudástól, ha tulajdonát egy szerencsétlen 
sorsfordulat nyomán elveszíti.

A történelmi identitást a tulajdontól megkülönbözteti, hogy nem a szeren
csés vagy szerencsétlen pillanat formálja, hanem egy többé vagy kevésbé 
hosszú időre visszatekintő történelmi múlt. Éppúgy, mint a hatékonyság 
technikai forrásai közül a hozzáértést -  csak másképpen. A hozzáértés az, 
aminek kialakulási múltjára érvényes a népi bölcsesség (vagy közhely): 
„Ismétlés a tudás anyja". A történelmi identitás ezzel szemben nem ered
ménye ismétlésnek, ami akkumulálódik a hozzáértésben, hanem sokkal in
kább eredete: egy viszonynak megannyiszor elég egyetlenegyszer beállnia 
ahhoz, hogy akár valamennyi résztvevője egyfajta belső késztetés hatására 
cselekedjék, amikor a viszonyban egyetlenegyszer beállt interakciójukat 
mintegy rituálisan megismétlik. A kapcsolati tőke ezzel szemben az idő 
múlásával olyan összefüggésben nyilvánul meg, amelyet távolról sem csak 
metaforikusán ír le a neve: ahogy a tőkés rendszerben az invesztált pénz
tőke gyarapítja magát, hasonlóképpen a kapcsolat is, miután erőfeszítést,

43 http://www.prisonexp.org
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áldozatot igénylő tranzakciókban előáll, úgy hagy nyomot az invesztáló 
személy(ek) szociális identitásán, hogy ez további előnyös kapcsolatok léte- 
sülésében kamatozik, az újabb interakció pedig az identitás további sorsá
nak alakulásába szól bele.

Nagyszerű leírását adja ennek a rituális játéknak Balzac a Goriot apó bán. Egy 
párizsi panzióban a francia vacsoravendégek között mindig akad, aki egyszer 
csak hangosan megkérdezi: „Have you ever seen a devil with a nightcap on?" 
Amire mindig támad olyan vendég is, aki válaszol: „No, I never saw a devil with 
a nightcap on." A tökéletesen értelmetlen dialógusnak („Látott már ördögöt háló
sipkával a fején?" -  „Sosem láttam ördögöt hálósipkával a fején") egyedül a rituá
lis játék ad értelmet, amely megerősíti az egymással való laza összetartozásnak ki 
tudja milyen történelmi véletlen pillanatban kialakult identitását.

Köcski Margit longitudinális vizsgálata során megfigyelte a rítus kialakulá
sának ezt a történelmi véletlen pillanatát is.44 A megfigyelt két nővér szokásos 
esti ágyba fektetésekor az idősebbik, ekkor négyéves és három hónapos gyermek, 
játékosan félős hangon megkérdezte: „Nem jön be senki?" (mármint a harma
dik emeleti lakás gyermekszobájának esténként rolóval is lezárt erkélyajtaján). 
„Nem" -  válaszolta a fektetést végző szülő, és indult kifelé a szobából, miután 
válaszának szűkszavúságával is jelezte, hogy az esti mese és az addigra kialakult 
elköszönési rítus után nem dől be az időnként megkísérelt marasztalási próbál
kozásoknak. A gyerek azonban még egy kísérletet tett egy újabb kérdéssel: „De 
nem halsz meg?" Erre a szülő az ajtóból, mielőtt kilépett volna rajta, még vissza
fordult, és ezt a választ találta mondani: „Csak ha már olyan öreg leszek, hogy a 
hamut is mamunak mondom." Másnap azután a megfelelő pillanatban ugyan
így elhangzott mind a két kérdés s rá mind a két válasz, majd a továbbiakban 
több hónapon át estéről estére megismétlődött, ami immáron szertartássá lett. 
Egy ilyen alkalommal az apa kíváncsi lett rá, hogyan működik a szertartás, ha ő 
eltér a menetétől, méghozzá olyan irányba, amelyről vélni lehetett, hogy a gyerek 
számára kedvező, s a második kérdésre is tagadó választ adott. A gyerek megis
mételte a halálra vonatkozó kérdést, az apa pedig a „megnyugtató" választ: „De 
nem halsz meg?" -  „Mondom, hogy nem". A gyerek sírósra és könyörgősfélére 
változó hangon addig ismételte a maga kérdését, amíg meg nem kapta az egyszer 
történetesen beállított véletlen választ, amire azonnal tényleg megnyugodott.45

Hogy a múlt rátelepszik a jelenre, hogy a múltban alakult interakció 
meghatározza a mai interakció forgatókönyvét, ennek a közvetítője mindig 
egyfajta történelmi identitás, amelyet a múltban formáz meg az interakció, és 
amely a jelenben adja át a formát a mai interakciónak. Az itt tárgyalt telje
sítmény előzménye az állatvilágban az összefüggés egy harc kimenetele és

44 Köcski 1981.
45 A 451-452. oldalon több példáját láttuk ennek: egy óvodáscsoport közelmúltbeli já

tékát, amint ennek véletlen szerepei és rögtönzött szereposztása meghatározza a játék mai 
lefutását (Mérei Ferenc: Az együttes élmény. In Társ és csoport. Tanulmányok a genetikus szociál
pszichológia köréből. Budapest, 1989, Akadémiai Kiadó); egy kétszáz évvel korábbi konfliktus 
alázatos vagy lázadó megoldási mintája definiálja mai parlamenti vagy helyhatósági válasz
tások preferenciáit; egy királyi család több ezer évvel korábbi tragikus történései annak, aho
gyan a múlt rátelepszik a jelenre, ahogyan egy történelmi véletlen során alakult interakció 
az egyszer kialakult véletlen szerepekkel és rögtönzött szereposztással meghatározza a mai 
interakció forgatókönyvét.
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egy testtartás között, valamint e testtartás és az általa meghatározott igen 
tartós hierarchikus szerveződés között. Embernél ugyanígy közvetítenek 
jelek a múltbeli és a jelenbeli interakció között, amikor is nem arról van szó, 
hogy ismétlés rögzítené az így megtanult kapcsolatot a jel és hatása között, 
hanem a kapcsolat egyszeri előállása rituálisan ismételted magát.

A történelmi identitás közvetítő hatásának egyik markáns megnyilvánu
lása, amikor arról beszélünk, hogy valakinek karizmája van, és így akarjuk 
valamiféle magyarázatát adni annak, hogy az illetőnek sokkal nagyobb az 
esélye arra, hogy hatást gyakoroljon a többiekre, mint bárkinek, aki az ő ha
tásérvényesítés szempontjából értékelt helyére kerülne. A szociális identitás 
mindig egymással folytatott interakció nyomán alakul, s ezen belül olyan
kor beszélünk történelmi identitásról, amikor az interakcióban kialakult 
identitás további interakciót tesz szükségessé vagy lehetségessé az identitás 
hordozója számára, az újabb interakció pedig az identitás további sorsának 
szól bele az alakulásába.
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„Kunfajta nagyszemű legény...”
-  Hogyan azonosítsuk magunkat és egym ást 
a politika világában?*

A szociálpszichológia klasszikusának számító Tajfel egyszer megdicsérte 
a történész Emersont, amiért a „nemzetinek ilyen meghatározását adta: 
„A legegyszerűbb megállapítás, amit egy nemzetről tehetünk, az, hogy 
olyan emberek tömege, akik úgy érzik, hogy ők egy nemzet; és lehetséges, 
hogy amikor már minden rafinált analízist elvégeztünk, ez lesz a végső 
megállapítás is."1 Tajfel azt becsüli ebben a „definíció"-bán, hogy „egy nem
zeti csoport tagjait olyankor értékeli ennek, amikor ezek magukat nagyfokú 
konszenzussal így kategorizálják, és mások is egyetértőleg így kategorizál
ják őket". S még azt írja, hogy e „tétel a lényeget tekintve szociálpszicholó
giai: nem foglalkozik azokkal a történelmi, politikai, társadalmi és gazdasá
gi eseményekkel, amelyek a konszenzushoz vezettek, mely most definiálja, 
ki van »belül« és ki van »kívül«. De semmi kétség, hogy ezek az események 
kulcsfontosságúak voltak az egyetértés természetének létrehozásában, és 
ugyancsak igaz, hogy a konszenzus, ha egyszer létrejött, a társadalmi va
lóságnak olyan szociálpszichológiai aspektusát képviseli, amely kölcsönha
tásban áll azokkal a társadalmi, politikai és gazdasági eseményekkel, ame
lyek meghatározzák a csoportnak és más csoportokkal való viszonyának 
jelen és jövő sorsát."2

Mint ahogyan a távolabbi meg a közelebbi szomszédságunkban már 
meg is határoz az erre nézve kialakult konszenzus jelen meg jövő sorsokat.

* Megjelent: Politikatudományi Szemle, 1995/1. 106-113. o.
1 Emerson, R.: From empire to nation. Cambridge (Massachusetts), 1960, Harvard Univer- 

sity Press, 102. o.
2 Tajfel, H.: Humán groups & social categories: Studies in social psychology. Cambridge etc., 

1981, Cambridge University Press, 229-230. o.
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Azt vélhetné az ember, hogy a szociálpszichológus Tajfel bizonyára a 
csoportról beszél, és amíg arról van szó, hogy egy csoporton ki van belül és ki 
van kívül, ez tényleg függ attól, vajon konszenzus van-e a csoportba belépő 
és a csoportba befogadók döntésének önkénye között. A szociális identitás 
azonban, gondolnánk, csak részben függ olyan minőségektől, amelyekben 
szerepet játszik a megítélés, hogy milyen csoporthoz tartozik az ember: a 
nemzet talán ilyen, de, hihetnénk, például az etnikum az más. Ha azon még 
lehet vita, hogy milyen nemzethez tartozik az, akinek öt nemzedékkel ko
rábbi őse a századfordulón jött olasz fagylaltosként vagy bolgárkertészként 
Magyarországra, s milyenhez az, akinek ugyanolyan távoli őse ugyanakkor 
egyike volt „másfél millió emberünknek", aki „kitántorgott Amerikába" -  
arról már biztos nem lehet semmiféle vita, hogy melyikük milyen etnikum
hoz tartozik.

Gyanúm szerint ez a gondolatmenet állhat a mögött a szenvedély mögött 
(amennyire a szenvedély egyáltalán hagy teret gondolatmenetnek), amely 
ma az etnikai identitást próbálja a társadalom szerveződésének alapjává 
megtenni. Valami afféle megfontolás, hogy ha ennyire bizonytalanná válhat 
minden társadalmi minőség, amire emberek társadalmi (például politikai) 
szerveződése épülhet, ez bizonytalanná teheti az egész építményt, ezért hát 
az alapozáshoz szolid fundamentumot kell választani.

Vélhetnénk, persze, hogy olyan társadalmi minőségek is biztosíthatnak 
ilyen szolid alapot, amelyekben szerepet játszik identitásunk megítélése, 
feltéve hogy a megítélés valamilyen hagyomány mentén történik.

Tegyük fel, hogy egy kisebbség el akarja ismertetni a társadalommal a 
maga kisebbségi státuszát. S tegyük fel továbbá, hogy ez a kisebbség... én 
magam vagyok. Hivatkozhatom arra, hogy úgy kerültem kisebbségi po
zícióba, hogy egy arrogáns többség olyan jogoktól foszt meg, amelyeket a 
magam kategóriáján belül (legalább metaforikus értelemben) természetes 
jognak kell tekinteni, s a diszkrimináció, amint ez történni szokott, engem is 
másságomból fakadóan sújt. S ráadásul kisebbségi pozícióm a kisebbségek 
többségével szemben is kisebbségi, amennyiben nem láttatja magától magát 
az emancipációs szándék rutinos tekintete előtt, mint ahogyan mozgáskor
látozottaké, munkanélkülieké, hajléktalanoké, kényszerlakásbérlőké; nem 
mint cigánynak dobnak Molotov-koktélt a szobámba, nem mint zsidónak 
tömik kitépett pajeszomat a számba, nem homoszexuálisként vagy vallási 
szekta tagjaként zárnak börtönbe, nem őrültként kötöznek kényszerzub
bonyba, és kapcsolnak áramot fejemre szerelt elektródákra.

Ilyen és ehhez hasonló jól ismert dimenziók helyett énrám egy intéz
ményes tudomány elitjének a keretében méri egy hatalmon lévő többség a 
maga hatalmának érdekében a kisebbségi sorssal járó joghátrányt, amely 
abban áll, hogy Magyarországon ki vagyok zárva azoknak az egyetemi ki
képzéséből, akik a tudományomat majd a továbbiakban művelni fogják.
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Kisebbségi sorsom kerete nem éppen tipikus, maga a sors azonban az. Gon
doljunk bele! Ha tudománnyal foglalkozó embertől, csak mert tudomány
ágának fontos kérdéseiről másképp gondolkodik, e diszciplína túlsúlyos 
képviselői elveszik a lehetőséget, hogy a maga szakmájának egyetemi képe- 
zésében részt vehessen; ha az illető nem adhatja elő másképp gondolkodá
sának érveit olyan hallgatóság előtt, amely még nem helyezi megállapodott 
nézetek pajzsát egy elfogadható érvelés és önmaga közé, akkor az ő felfo
gása továbbra is kívül fog rekedni a mértékadó tudományos nézetek körén, 
mivel a mértéket továbbra sem olyanok fogják megadni, akik az ő tanítvá
nyai lennének. Márpedig mindenféle kisebbségi sorsnak közös lényege a 
megfosztás minden olyan eszköztől, amely nélkülözhetetlen a kisebbségi 
státusznak akár a legcsekélyebb megváltoztatásához.

Könnyű azonban belátni ezen a nem tipikus példán, hogy ha bárkinek 
lehetősége volna, hogy a maga megválasztotta dimenzió mentén jelentsen 
be igényt annak megállapítására, hogy vele szemben egy többségi önkény 
kisebbségi diszkriminációt alkalmaz, ez olyan kisebbségi önkényt szaba
díthatna el, amely sem a társadalom kutatásának, sem igazgatásának nem 
válna javára.

Úgyhogy, mondom, érteni vélem azok igényét, akik ilyesmi helyett szo
lid fundamentumra kívánják helyezni akár a kutatását, akár az igazgatását 
a társadalomnak.

*

Vélhetnénk, hogy az eljárás hagyományossága teremthet ilyen szolid ala
pot, s vélhetnénk továbbá, hogy minél régebbi ez a hagyomány, annál szo
lidabb az általa teremtett alap. Annak például nincs hagyománya, hogy a 
társadalomkutató számon tartson, vagy hogy a közhatalom befolyásoljon 
például egy, az imént vázolthoz hasonló kisebbségi sorsot. Annak viszont 
az utóbbi két-három évtizedben már kialakult a hagyománya, miképpen 
lehet adminisztrálni azt a kulturális identitást, amelyet valaki a maga gyö
kereinek felkutatásakor választ magának, lett légyen bár az eredetileg volt 
identitás elvesztése (vagy erőszakos elveszejtése) olyan viszonylag frissebb 
keletű, mint például Franciaországban a bretonoké, vagy olyan régebbi ke
letű, mint ugyanott az occitanoké. Annak pedig már egészen régi a hagyo
mánya, hogyan lehet és hogyan kell kezelni olyan kisebbségi sorsokat, mint 
amilyen egy zsidó enklávéé. Ennek megfelelően a „másképp gondolkodó 
tudós" kategóriája valószínűleg nem alkalmas arra, hogy kezelhető társa- 
dalmiazonosság-viszonyok épülhessenek köré, a „franciaországi occitan" 
kategóriája alkalmasabbnak látszik erre, a -  például -  „magyarországi zsi
dódé pedig, úgy látszik még annál is alkalmasabb.

Csakhogy:
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A „franciaországi occitan" kategóriája mentén kialakulhatnak például 
olyan szcénák, amilyen egy Dél-Franciaországban megrendezett tudomá
nyos konferencián került bemutatásra, ahol a konferenciát vendégül látó 
egyetem rektora, akit mint szakmabélit a szokásoknak megfelelően a ta
nácskozás elnökévé választottak, elnöki megnyitóját occitan nyelven tar
totta, kijelentvén: „Az itt élő nemzetnek ez a nyelve". Amíg a tolmácsolat- 
lan incidens zajlott, volt időnk gondolkozni rajta. S én például akkor arra 
gondoltam, hogy talán már nincs messze az idő, amikor majd a Nagy- és a 
Kiskunságban honos magyarok petícióban fogják bejelenteni: visszakövetelik 
kun nyelvi, általánosabban kulturális identitásukat, amelytől Magyarországi Béla 
király erőszakos letelepítési politikával megfosztotta őket. S akkor mindenféle, 
például politikai szerveződés képezhető lenne annak a különbségnek men
tén, hogy magyar-e az ember vagy kun.

„Kunfajta nagyszemű legény" -  ahogy Ady írja. Igen ám, de ő a Horto
bágy poétájáról írja ezt, s vélhető, hogy már a legelső jelző megválasztásá
val jelezni akarta, hogy markánsan magyar sorsról lesz szó itten. S ha így 
van, nem áll egyedül azok sorában, akik számára „kunfajta" annyit tesz, 
mint markánsan magyarfajta, mert például Illyés Gyulánál ilyesmi olvasha
tó: „Tanulmányt kellett írnom a magyar nép fajtájáról vagy fajtáiról. Azzal 
kezdtem, hogy a kunok büszkén emlegetik, hogy ők kunok, sőt kiskunok, 
s ezzel valahogy azt akarják kifejezni, hogy ők aztán igazán magyarok ám, 
szemben mindazokkal, akiknek semmi ilyen eredetjelzőjük nincs. Ha valaki 
jásznak vagy besenyőnek vallja magát, én az előtt is lapítok, átengedve neki 
magyarságból az elsőséget; nekik, a később jöttéknek, a beolvadtaknak..." 
S igazán horribile dictu, hogy Illyés ezután még ezt írja: „Ha a magyarországi 
zsidóság sorsa úgy alakult volna, mint apáink az emancipációkor vélték, 
akkor tán ötszáz év múlva a magyar előtt a zsidó jelző is ilyen melldüllesztő, 
magyarnál is magyarabb értelmet kap."3

Úgyhogy olyasformán látszik, hogy az identitást adminisztráló eljárás 
hagyományossága sem teremt igazán megbízható, szolid alapot a társada
lomnak sem kutatásához, sem igazgatásához.

*

így aztán tényleg nem marad más, mint etnikai kritériumok mentén nyil
vántartani társadalmi különbségeinket és azonosságunkat. Esetleg akármi
lyen egyéb biopolitikai tényező mentén. Mert az azért mégiscsak más: ha 
valamilyen kétségbevonhatatlan alapunk van arra, hogy a társadalmi uni
verzumot -  akár az elmélet, akár a gyakorlat számára -  elrendezzük.

3 Illyés Gyula 1938. augusztus 18-i naplójegyzete.
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Megjegyzem, ugyanez a logika működött azokban is, akik ezt az univer
zumot az osztályok kategóriáiban vélték elrendezhetni: a gazdasági érdek is 
olyan kétségbevonhatatlan hatótényezőnek tetszett, összevetve azzal, amit 
az angol nyelv így jelöl meg\fancy, a magyar nyelvnek pedig csak sok szava 
van rá, hogy e szociálpszichológiailag is hatni tudó tényezőnek a jelentését 
visszaadja: képzelet, fantázia, képzelőerő, látomás, elképzelés, képzelődés, 
elmeszülemény, szeszély, kedv, ízlés, gusztus, tetszés, vesszőparipa.

Erről eszembe jut egy rövid szöveg, amely a pszichológiatörténet folk
lórjából való -  már nem is lehet tudni, hogy ki is volt a pszichológia jelesei 
közül, aki először illusztrálta általa, miképpen támad gyakorta az az evi
denciánk, hogy társadalmi univerzumunk hatótényezői közül az egyiket 
kétségbevonhatatlan valódisága kitünteti a többivel szemben, amely csak 
fancy:

„Nézze meg ezt a kést, uram. Az angol azt mondja rá: »knife«, a francia 
meg: »couteau«; az orosz úgy véli, »nozs«, a német szerint meg »messer« 
-  az istennek sem tudnak megegyezni. Pedig milyen egyszerű: világosan 
belátható, hogy egyiknek sincs igaza. Mert mit mondunk, mi, magyarok a 
késre? Hogy »kés«. S ha elfogulatlanul tekintjük a kérdést: mi más lenne 
valójában egy kés, mint: »kés«?"

Tényleg: mi más lenne egy kés, mint: „kés"? És mi más lenne, amiben 
egy etnikum konszenzust alakíthat ki az őt megjelenítő egyedekben, bárki 
mással bármi más közösségük legyen is, mint az, hogy ez utóbbiak bárme
lyikével szemben az etnikumot kitünteti, hogy igazi alapot nyújt az embe
rek azonosításához?

*

Csak nem azt akarja sugallni az előbbi gondolatmenet, hogy az emberek 
azonosításához egyáltalán nem találhatunk szilárd alapot, mert semmivel 
sem nyújt szilárdabb alapot, ha a szerint adminisztrálják, hogy például 
olasz-e vagy orosz, mint ha a szerint tennék, hogy, mondjuk, szocialista-e 
vagy fasiszta? Holott például ismerünk esetet, amikor valaki olasz szocia
listából olasz fasiszta lett, de azt nem tudta volna megtenni Mussolini, hogy 
olasz szocialistából orosz szocialista váljék belőle.

Viszont azt sem, hogy vércsoportot váltson. S ha igaznak bizonyulna is 
az újsághír, amely szerint az Egyesült Államokban már létesült volna olyan 
választási párt, amely vércsoport szerint azonosítható polgárok szavazatai
ra tart igényt, s ezeknek ígér politikai képviseletet, ez legalábbis tipikusnak 
még nem tekinthető. Holott vércsoport alapján nem kevésbé, mint etnikai 
csoport alapján megállapíthatók például kisebbségek, hiszen míg A cso
portba Magyarországon az emberek 38%-a, addig B csoportba mindössze 
10%-a tartozik. Ha mármost lenne, aki ennek ellenére amellett van, hogy
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a politika világában az emberek ne vércsoportok mentén azonosítsák ma
gukat és egymást, hanem aszerint, hogy liberális, szocialista, nemzeti vagy 
transzcendens (például keresztényi)4 értékrenden alapul-e az a politikai ide
ológia, amely felé valaki orientálódik, akkor én azért lecsatlakoznék hozzá. 
S pontosan ugyanazon logika mentén, mint amelynek szemszögéből azzal 
is egyetértek, aki etnikai csoportokkal szemben részesíti előnyben az ilyen 
politikai-ideológiai kategóriákat.

Ha egyszer az etnikai referenciának nincs meg az a fölénye, ami miatt 
választottuk volna: hogy kétségbevonhatatlan alapot nyújtana a társadal
mi univerzum elrendezéséhez. Mert hiszen az elrendezéshez nem elég, ha 
annyit tudok kétségbevonhatatlanul megállapítani magamról vagy másról, 
hogy kun vagyok vagy hogy zsidó -  egyszersmind azt is egyértelműen kel
lene tudni megállapítani, hogy ezáltal más vagyok-e, mint magyar, vagy épp 
ellenkezőleg. Ezt pedig -  láttuk -  csak akkor lehet eldönteni, ha már eleve el 
van döntve egy olyan konszenzus számára, amelynek a határai ott húzód
nak, ahol a kérdéses etnikai csoport elválik a magyaroktól, illetve, ellenke
zőleg, különbség nélkül osztozik benne minden magyar: az előbbi esetben a 
másságot, az utóbbiban pedig az azonosságot a konszenzussal vallott önde
finíció látszólag megállapítja, valójában azonban esetleg teremti.

Mert akár olyan súlyosnak tekinthető kritérium mentén alakul ki két 
csoport, mint az etnikai, akár a legcsekélyebb fontosságú dimenzió mentén5 
alakítják ki, mindig van, amiben e csoportok különböznek, s van, amiben ha
sonlítanak, így arra is van alap, hogy határukat számon tartsák, meg arra is, 
hogy ne vegyenek tudomást róla.

Tegyük fel mármost, hogy egyetértés alakul ki a két csoport között arra 
nézve, hogy hasonlóságukat tartsák súlyosabbnak -  ettől a pillanattól fogva 
eggyel több okuk lesz, hogy így gondolják, mint volt, mielőtt erre nézve az egyetértés 
kialakult közöttük.

Tegyük fel ezzel szemben, hogy a teljes egyetértés a tekintetben áll elő 
két csoport között, hogy identitásukban az a meghatározó, ami megkülön
bözteti őket -  ebben az esetben e konszenzus kevesebb alapot hagy a konszenzus
ra, mintha nem jött volna létre.

Igazán pedig a határt a két csoport között semmi sem tudja olyan mar
kánsan megvonni, mint ha egyik csoport tagjai abban értenek egyet, hogy

4E két utóbbit, nem győzöm sajnálni, hogy nemcsak mai híveik, de szocialista és liberá
lis ellenfeleik is egynek veszik. Holott elég csak a II. János Pál magyarországi látogatásakor 
elhangzott beszédeket tartalomelemezni, hogy kitessék az eltérés a házigazdák nacionaliz
musa és a vendég egyfajta „internacionalizmusa" között. Hogy pedig a nacionalizmus ismét 
felmutassa a maga 19. században még megvolt ateizmusát vagy legalábbis agnoszticizmusát, 
erre sem kell majd soká várni a jelenlegi ciklus merőben új szövetségi és szövetségbontási 
rendjében.

5 Tajfel klasszikussá vált kísérletben vizsgálta meg a kérdést. Lásd jelen kötetben: 224. o.

191



ilyen határ nincs is, míg a másik csoportban azt a konszenzust, hogy igenis 
van, tovább erősíti az erről folyó vita mindennapos tapasztalata.

Ez utóbbi játék úgy is előállhat, hogy egy etnikai kisebbség „fedezi fel" 
a szakadékot maga és egy etnikai többség között, amely utóbbi azzal, hogy 
ismételt manőverekkel próbálja e szakadék létét „letagadni", csak egyre 
markánsabbá teszi, mennyire áthidalhatatlan az. De előállhat úgy is, hogy a 
többség „jön rá" arra (vagy: a többségre „jön rá" az), hogy a kisebbség más, 
s a kisebbség minden manővere, amellyel asszimilálódni próbál, csak újabb 
meg újabb tünetét szolgáltatja ennek a másságnak.

Ahhoz, hogy társadalmi azonosságunk körül e paradox játékok6 vala
melyike kibontakozzék, mondom, nem szükséges, hogy a két csoport olyan 
súlyosnak tekinthető dimenzió mentén játssza azt, mint amilyen az etnikai. 
Pontosan ugyanilyen szerkezetű végzetes játékokba bonyolódhat például 
két veronai család, amelyek között pedig a viszony és a viszály lényegét hi
ánytalanul fogalmazza meg Capulet Júlia, amikor ezt mondja gondolatban 
Montague Rómeónak: „Csak neved ellenségem, nem magad."

*

Mert azt, hogy egy társadalmi univerzumban milyen történet zajlik, való
színűleg a forma határozza meg, amelybe a történelem elrendezi a maga já
tékának szereplőit, nem pedig az anyag, amely ezeket a formákat hordozza.

Úgyhogy a társadalom pótlólagos kockázat vállalása nélkül engedheti 
meg magának azt a luxust, hogy amikor a játék politikai, akkor az anyag 
is hadd legyen az: ne „magyarok", „zsidók", „kunok" és „occitanok" le
gyenek a szereplői, hanem „szociáldemokraták", „kereszténydemokraták", 
„szabad demokraták" és „magyar demokraták".

6 A társadalmi azonosság paradoxonjairól részletesebben lásd „...elvegyültem és kiváltam": 
Társadalom-lélektani esszé az identitásról című monográfiámat (Budapest, 1993, T-Twins Kiadó).
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„Szép proletár, hova mégy?
No fiam, nézd, állj meg a szóra!” -  
avagy: megszólítani a piaci partnert*

E gazdaságpszichológiai esszé címének első felét József Attilának egy ke
vésbé ismert verséből kölcsönöztem. Ez a vers -  a „Párbeszéd" -  olyan, 
mintha szerzője az egyetemen, amikor majd -  a visszavonásig -  az ő nevét 
fogja viselni, elvégzett volna egy gazdaságpszichológiai kurzust a kommuni
kációról, s megtanulta volna, hogy ez a pszichológiai tranzakció teljesíti ki 
azt a gazdasági tranzakciót, amelyben árujáért pénzt, pénzéért árut kap valaki 
a piacon, s a kommunikációban dől el, hogy kicsoda. Aki ezt a párbeszédet írta, 
tudja: ha szűkös erőforrás az áru, amelynek megvásárlása a tét, akkor nem 
elég, hogy pénzt, vagy még annál is több pénzt kínáljon érte:

...jöjj, dolgozz, nagy fizetést kapsz!
Ezenfelül úgy kell megszólítani, akitől az előnyös piaci tranzakciót re

méli, hogy a megszólítás kitüntető identitással jelölje meg az illetőt. Aki 
például a nyilvánosház kapujában leste, sikerül-e az arra haladóval piaci 
tranzakciót kezdeményeznie, József Attila idején volt stílusban így szólítot
ta meg a remélt üzleti partnert: „Gyere be, szép herceg!" S József Attilánál 
hasonlóan:

Szép proletár, ...nézd, állj meg a szóra!
Hogy azután létrejön-e az üzlet, ez attól függ, elfogadja-e a megszólított 

a neki ajánlott identitást, vagy felmutat válaszul valamilyen mást: 
Öntudatos munkás, amig él, nem tör soha sztrájkot!

-  válaszolja például József Attilánál elutasítólag a megszólított.

* Az eredeti szöveg megjelent: Kritika, 1999/11. 28-30. o.
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KÉZI VEZÉRLÉS VAGY LÁTHATATLAN KÉZ?

Kérdés, persze, miért volna egyáltalán szükség arra, hogy ilyen vagy akár
milyen kommunikációs tranzakciók kiteljesítsék a piaciakat, holott ez utób
biakról például a Nobel-díjas Friedrich A. Hayeknél ilyesmit olvashatunk: 

„Ha egyetérthetünk abban, hogy a társadalom gazdasági feladata főkép
pen az, hogy gyorsan alkalmazkodjon a tér- és időbeli speciális körülmé
nyek változásához, ebből következnie kell, hogy a végső döntéseket azokra 
az emberekre kell bízni, akik ismerik ezeket a körülményeket, akik közvetle
nül tudják, mik a releváns változások, és milyen erőforrásokat lehet azonnal 
mozgósítani e változások lefedésére. Nem várhatjuk, hogy ez a feladat úgy 
legyen megoldva, hogy először továbbítjuk mind e tudást egy központi tes
tülethez, amely, miután összegez minden tudást, kibocsátja a rendelkezése
it. A feladatot valamiképp decentralizálva kell megoldanunk [...], mert csak 
így biztosíthatjuk, hogy a tér- és időbeli speciális körülményekre vonatkozó 
tudás haladéktalanul kerüljön felhasználásra. Ám a helyszínen lévő ember 
nem dönthet egyedül a saját, jóllehet alapos, de a közvetlen környezetére 
korlátozódó ismereteinek alapján. Hátravan még az a feladat, hogy olyan 
további információhoz jusson hozzá, amelyek szükségesek ahhoz, hogy 
döntése az átfogóbb gazdasági rendszer változásainak egészleges mintájá
ba illeszkedjék." Ehhez a további információhoz juttatná hozzá a piac sze
replőjét a kommunikáció, amelynek szempontjából biztatóan hangzik, hogy 
Hayek egyfelől azt írja, hogy „aligha történhet bármi bárhol a világban, 
amiről állítható lenne, hogy nincs semmi hatással a meghozandó döntés
re". Másfelől viszont azt is írja, hogy a döntéshozónak „nem kell ismernie 
mind e történést mint olyant", mert ami mindebből fontos a döntéshozás 
szempontjából, azt kifejezi egyetlen adat: a kérdéses jószágnak az ára. „Egy 
olyan rendszerben, ahol a releváns tények ismerete sok ember között van 
szétszórva, az árak képesek úgy hatni, hogy a különböző emberek egymás
tól elszigetelt akcióit koordinálják. Érdemes egy pillanatra szemügyre venni 
az árrendszer hatásának egy nagyon egyszerű és közönséges példáját, hogy 
lássuk, mi is történik. Tegyük fel, hogy valahol a világon egy új lehetőség 
bukkant fel valamely nyersanyagnak, mondjuk az ónnak a felhasználására, 
vagy bezárult az ónellátásnak valamely forrása. Lényegtelen..., hogy e két 
ok melyike teszi az ónt most szűkösebbé. Amit az ón felhasználóinak tudni
uk kell, az mindössze annyi, hogy... takarékoskodniuk kell az ónnal." Már
most Hayek szerint ahelyett, hogy költséget és időt igénylő kommunikáció 
eljuttatná a döntéshozó instanciához az információkat arról, hogy miért, 
hogy például az általuk felhasznált ónnak egy részét most nagyobb hasznot 
hajtó módon lehet felhasználni másutt, s hogy melyek ezek az alternatív 
felhasználási lehetőségek, hogy mivel lehet az ónt a régebbi felhasználásban 
helyettesíteni, hogy mivel lehet majd esetleg e helyettesítőt vagy azokat az 
árucikkeket helyettesíteni, amelyeket addig ónból készítettek és így tovább
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-  elég, ha egy piacgazdaság minden résztvevője ennyit tud: mi mennyibe 
kerül az ónkészítmények környékén.1

E szerint a szöveg szerint tehát, amely talán minden idők legmeggyő
zőbb érveit vonultatja fel a piacgazdaság mellett, ha piacgazdaságként jól 
működik egy rendszer, akkor nincs igazán szüksége kommunikációra, sőt 
a kommunikáció beékelődése csak fékezi a gyors és rugalmas működést. 
Hayek szerint ez a hátránya éppen a tervgazdálkodásnak, ahol a kommuni
kációnak ezt a fékező hatását nem lehet megtakarítani. Nem véletlen, hogy 
a tervgazdálkodásra épülő rendszerhez közmondásosan hozzátartozik 
a kézi vezérlés. És az sem véletlen, hogy amikor az ilyen társadalmak gaz
dasági mélyszerkezetét először szedte szét A nómenklatúra című, Nyugat- 
Európában azonnal bestsellerré vált könyv, akkor ez a mű úgy mutatta 
be címadóját, hogy a nómenklatúra a szerint tagolódik, hogy ki hogyan ren
delkezik a kommunikáció eszközeivel, és milyen korlátaiba ütközik a rendelkezés
nek. A szerző, Voslensky1 2 részletező érveléssel adta elő például, hogy egy 
nagynómenklaturistának az íróasztalán miért kell hogy hat telefonkészülék 
legyen; hogy miképpen jelenik meg a hetedik, ha az illető még a fegyveres 
erőkkel is kapcsolatot tart; s hogy Brezsnyev annak idején hogyan mutatta 
meg a Stern tudósítójának, milyen módon tud ő a nyolcadik készülék révén 
egyetlen billentyű lenyomásával azonnal kapcsolatot teremteni Kádár elv
társsal, más billentyűk révén pedig Castro meg Husák elvtársakkal...

Ezzel a kommunikáció közbeavatkozása révén működtetett gazdasági
társadalmi rendszerrel állította szembe például Liska Tibor is híressé lett sza- 
mizdat művében3 azt az általa elgondolt szocialista modellt, amelyről már a 
nevével -  ökonosztát -  is jelezni akarta, hogy ugyanolyan automatikusan van 
szabályozva a világpiacon meghatározott árak által, mint ahogyan a kiberne
tika „homeosztát" nevű modellje, amelyről akkor köztudott volt, hogy képes 
emberi beavatkozás nélkül optimális működést beállítani magának.

A szembeállítás képlete szerint tehát két rendszert ismerünk: egyet, 
amely nagyon jól megvan kommunikáció közbeavatkozása nélkül is -  s egy 
másikat, amelyen a kommunikáció közbeavatkozása csak tovább ront.

SOROS GYÖRGY KÜLÖNVÉLEMÉNYE

A képlet érvényességét azonban, úgy látszik, nem mindenki ismeri el. Hogy 
a Hayek-féle piac, a Liska-féle világpiac tényleg maga szabályozná önma
gát, erre nézve a kétséget például a legutóbb Soros György fogalmazta meg

1 Hayek, F. A.: The use of knowledge in society. American Economic Review, Vol. 35. 
September 1945. 519-530. Újraközlés: Uő: Individualism and Economic Order. Chicago, 1948, 
University of Chicago Press, 79-91.

2 Voslensky, M.: La nomenklatúra, les privilégiés en URSS. Paris, 1980, Belfond.
3 Liska Tibor: Ökonosztát, Budapest, 1988, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.
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„Kapitalista fenyegetés" című tanulmányában, amely nem véletlenül kel
tett megrökönyödést a világban, amikor két évvel ezelőtt megjelent.4 Soros 
azért vitatja, hogy a piac működése maga korrigálná magát, mert amennyi
ben a pénzpiacok meghatározó szerepet játszanak, a szabályozásnak nem 
teljesül többé az a feltétele, hogy a kínálat és a kereslet egymástól függetle
nül legyen adva. A pénzpiacok működése a Soros által leírtak alapján abban 
különbözik attól, amelyet Hayek és amelyet Liska mutat be nekünk, hogy 
nem az árak szabályozzák, hanem az a mód, ahogyan mozgásukat értelmezzük.

Tegyük fel, hogy az árak bizonyos növekedését tapasztaljuk: ezt értel
mezhetjük úgy is, mint egy kezdődő infláció első jelét -  meg úgy is, mint 
az árak kilengését, amelyet majd a piac a lenyomásukkal korrigálni fog. Ha 
az éppen bekövetkezett ármozgásban annak jelét látom, hogy az árak a to
vábbiakban növekedni fognak, ez növeli vásárlási, vagy csökkenti eladási 
hajlandóságomat, márpedig akár a kereslet növekszik, akár a kínálat csök
ken, ez tényleg az árak növekedését fogja eredményezni. Ha ugyanabból 
a bekövetkezett ármozgásból annak jelét olvasom ki, hogy a piac árletörő 
hatása fog érvényesülni, e várakozás hatására elhalasztóm a vásárlásaimat, 
vagy előrehozom eladásaimat, akkor meg a kereslet csökkenése vagy/és a 
kínálat növekedése állítja elő megint csak azt, amit várok, ezúttal az árak 
tényleges csökkenését.

Ezen a ponton Soros György gondolatmenetét ki kell egészíteni valami
vel, amiről majd látni fogjuk, hogy őneki miért nem juthatott eszébe. Az a 
helyzet, hogy pusztán az értelmezés még nem idézné elő, hogy amit várok, 
azt éppen a várakozásom elő is állítsa. Egy populációban mindig lenné
nek olyanok is nagy számban, akik az árak növekedését várják éppen, meg 
olyanok is, akik a csökkenését, s a kétféle várakozásnak megfeleltetett, egy
mással ellentétes gazdasági magatartás egymást lerontaná, úgyhogy tőlük 
nem zavartatva, tisztán érvényre juthatna a piac önszabályozó működése. 
Az önszabályozás helyett azért juthat mégis érvényre az önigazolás, mert a 
folyamatba beiktatódik a kommunikáció. Ez eljuttatja a döntések hírét má
sokhoz, akik már ennek ismeretében hozhatják meg a maguk döntéseit, így 
azok jóval nagyobb egyöntetűséggel mennek végbe, úgyhogy keresletnöve
lő, illetve kínálatfokozó hatásuk már az általuk megmozgatott pénz akkora 
tömegével nehezedik a piacra, amelynek nyomásával szemben ez nem tud 
ellenállni.

Ezzel olyasféle következtetésre kell jutnunk, amely előző gondolatmene
tek során is már fel-felsejlett, de most már elháríthatatlannak tűnik: hogy ha a

4 Soros György vonatkozó nézeteit az Atlantic Monthly 1997. februári számában megjelent 
„The Capitalist Threat" című cikknek, valamint a cikk folytatásának, az 1998. januári szám
ban megjelent „Toward a Global Open Society" című írásnak alapján foglalom össze. A két 
cikket 1998 júniusában Soros György közreműködésével megvitatta egy, a Central-European 
University által Budapesten összehívott zártkörű nemzetközi tanácskozás -  ez az összefogla
lás az ott elhangzottakra is tekintettel van.

196



piac önszabályozó működése fogyatékos, ennek, úgy látszik, az az oka, hogy 
kommunikáció ékelődik belé. Talán ha jelen cikk tárgyát ki lehetne küszöböl
ni a gazdasági rendszer működéséből, akkor a piac tényleg olyan tökéletesen 
tudná ezt szabályozni, ahogy Hayek meg Liska ígérik. S akkor jelen cikk tár
gyát tényleg ki lehetne küszöbölni a gazdasági rendszer működéséből.

Kommunikációellenes reményekkel azonban valószínűleg még ebben a 
körben forgó formában sem lehet kecsegtetni. Hiszen például Sorosnak azért 
nem juthatott eszébe, hogy megállapításait a kommunikáció feltételéhez 
kötve fogalmazza meg, mert őnála a pénznek azt a kritikus tömegét, amely
re vonatkozó döntés már zavarja a piac állítólagos önszabályozó teljesítmé
nyét, nem kommunikáció biztosítja, hanem trezorjának a fala: ő egymaga 
birtokában van a kritikus tömegű pénznek, amely lehetővé teszi számára, 
hogy pénzpiaci döntései maguk igazolják magukat (s egyszersmind vala
melyest azokat a vádakat is, amelyek szerint George Soros nem egyszerű
en arra képes, hogy zseniálisan előre lássa és lelketlenül kihasználja egy- 
egy nemzeti valuta nehéz helyzetét, hanem hogy előállítsa azt). Ezért nem 
alkalmaz megszorítást annak leszögezésekor sem, hogy „a piacokon felül 
a társadalomnak intézményekre is szüksége van olyan társadalmi célok ér
dekében, mint a politikai szabadság és a társadalmi igazságosság, de olyan 
gazdasági célokéban is, mint hogy maguknak a piacoknak biztosítsák azt a 
stabilitást, amelyet ezek maguknak nem képesek".

Persze, Soros György gondolatmenetében csupán annak felismerése az 
újdonság, hogy globális piacokhoz globális intézményeknek kell társulniuk, mert 
„e nélkül a globális kapitalista rendszer nem fog életben maradni". Ám 
általában ahhoz a felismeréshez, hogy a gazdaságot piacoknak és intézmények
nek egymást kiegészitő módon kell szabályoznia, más gondolatmenet eredmé
nyeként mások is eljutottak. Samuelson például, miután a piaci rendszert 
leírja, figyelmeztet: „...ha a rendszer olyan tökéletesen működne is, ahogyan 
leírtuk -  bár mindnyájan tudjuk, hogy nem úgy működik -, sokan még ak
kor sem tekintenék ezt ideálisnak. Először is a javak oda áramlanak, ahol a 
legtöbb... dollár van, s így John D. Rockefeller kutyája kaphatja meg azt a 
tejet, amelyre egy szegény gyermeknek lenne szüksége, hogy ne legyen an
golkóros". Később Samuelson így folytatja: „A demokráciákat nem elégíti 
ki az a válasz, amit egy teljesen korlátlan piaci rendszer a mit, a hogyan és 
a ki számára kérdésekre ad". Mert, mint rámutat: „A modern vegyes gaz
daságban a választók még akkor is ragaszkodnak egy bizonyos minimális 
életszínvonalhoz, ha ezt a piac nem is képes biztosítani... Ezért az emberek 
kormányuk révén közbelépnek."5

Ma már egyre többen Sorossal értenek egyet, aki szerint nem fontos, 
hogy a kormány legyen a közbelépés szerve: „Az állam képességét, hogy

5 Samuelson, P. A.: Közgazdaságtan. Budapest, 1976, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.
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polgárainak a jóléte után nézzen, jelentősen gyengítette a kapitalista rend
szer globalizációja, amely a tőke számára lehetővé teszi, hogy kibújjon az 
adózás alól". Ugyanakkor valamilyen szervezetet a piac kiegészítésére -  az 
állam ezzel kapcsolatos egykori funkciójának betöltésére -  működtetni kell. 
Mások arra mutatnak rá, hogy ez a szükségszerűség magának a gazdaság
nak az érdeke.

AZ ELTÉRÍTŐ SZERVEZET ÉS AZ ESÉLY

A szervezetek -  államiak-e vagy sem -  kisebb vagy nagyobb mértékben 
eltérítik a gazdasági történést ennek piacon alakuló spontán irányától. Az 
eltérítés lényege: egyes tranzakciók esélyének megváltoztatása, s a gazdaság
pszichológia a kommunikációt egy ilyen folyamat részeként írja le. Kommu
nikáció által jelentősen megnövelhető ez az esély, és meggyorsítható ez a növelés, 
ha a megszólító a megszólítottat le tudja választani identitásáról, amellyel e 
proletár magát a többiekhez sorolja. A kommunikáció során általában nem 
is történik annál fontosabb, mint hogy általa a különböző -  növekvő súllyal 
gazdasági -  tranzakciók résztvevői úgy adminisztrálják egymás identitását 
s a magukét, hogy ezáltal további tranzakciók esélyeit befolyásolják.

Hogy hogyan, ezt -  a játék kedvéért hadd mutassam be ismét József At
tila „Párbeszédjén.

A verset ott hagytuk el, amikor a felszólításra
...jöjj, dolgozz, nagy fizetést kapsz! 

a megszólított ezt válaszolta:
Öntudatos munkás, amig él, nem tör soha sztrájkot!

Miről van itt szó? Sztrájk van, s a megszólító szeretné a megszólítottat 
megnyerni egy olyan tranzakcióra, amelyben bérért cserébe áruként mun
kát szolgáltat, mégpedig azonnal. Ahogyan hozzáfog a dologhoz, az meg
felel a normál piaci árveréses folyamatoknak: „nagy fizetést kapsz!". Ha a 
megszólított „nagy fizetésért" is vonakodik a keresett árut szolgáltatni, ak
kor a szabványeljárás még nagyobb fizetésnek a kilátásba helyezése, majd 
esetleg a még nagyobbnál is még nagyobbé.

Azonban nem ez történik. A megszólítottnak nem az az ellenvetése, 
hogy ilyen nehéz munkáért, amit ilyen bűzben és koszban végez az ember, 
még annyival sincs megfizetve. Ehelyett a maga szociális identitását idézi fel 
és annak a tevékenységnek is a szociális identitását, amelyet áruként meg 
akarnak tőle vásárolni:

Öntudatos munkás, amig él, nem tör soha sztrájkot!
És elkezdődik egy kommunikációs manőverezés, amelyben a megszó- 

lítónak a taktikája az, hogy a megszólítottat a társaitól megkülönböztesse, a 
megszólítotté pedig, hogy magát a társaival azonosítsa. Hadd bocsássam meg 
eközben a gazdaságpszichológia nevében József Attilának azt a századvé
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günkhöz nem illeszkedő korszerűtlenséget is, hogy e „Párbeszéd" szerep
lőit Proletárnak, illetve -  pláne -  Burzsoának nevezi, meg azt is, hogy hexa
meterben beszélteti:

Burzsoá:
Öntudatos munkásról szólsz s az csak te magad vagy!

Proletár:
Én magam-é? Nem társaim tettek-e öntudatossá?

Burzsoá:
Társaid eljönnek munkát könyörögni maholnap!

Proletár:
Majd mikor eljönnek könyörögni, velük jövök én is!

Burzsoá:
Visszaveszek mindenkit, tégedet újra kidoblak!

Proletár:
Együtt tettük le, föl is együtt vesszük a munkát!

Burzsoá:
Járhat a szád, egyedül csavarogsz majd éhen az uccán!

Proletár:
Biz egyedül, kereken tizenöt millió proletárral!

És így tovább.
Milyen érdek fűződik egy ilyen kommunikációhoz? Egyedül a tranzak

ció esélyének megváltoztatásával kapcsolatos érdek. Kommunikáció nél
kül, ha valamennyi munkás szolidáris a sztrájkkal, akkor az egyetlen esély 
a remélt tranzakcióra, ha többségük a sztrájk beszüntetésére szavaz. Ennek 
esélye nagyon nem nagy, s amíg hatékonnyá nő, nagyon sok idő eltelik, 
miközben

Áll, jaj, a drága üzem
-  panaszolja József Attilánál a Burzsoá, dactilusokban.

A kommunikációnak ezt az identitásközvetítő funkcióját azért kell nagy 
hangsúllyal megállapítanunk, mert amúgy nem ezt a dolgát szokták szá
mon tartani, hanem azt, amellyel információt forgalmaz. Az információ az, 
aminek nagy tömegéről Hayek azt állítja, hogy az áru célszerű kezeléséhez 
nincs reá többé szükség, mert helyettesíti az az egyetlen, amelyet ennek az 
árunak az ára képvisel. Az információt mondja feleslegesnek Liska Tibor 
is, ha a piacot megkötöttségek nem akadályozzák abban, hogy nélküle is 
szabályozni tudja a gazdasági folyamatokat.

Az a funkciója azonban a kommunikációnak, amelyről itt beszélünk, 
nem azonos az információközvetítő funkciójával: a Proletár kijelentése arról, 
hogy „Öntudatos munkás, amig él, nem tör soha sztrájkot", nem ismeretet 
terjeszt, s a Burzsoá sem egy felmérés eredményét teszi közzé, amikor erre 
így replikázik: „Öntudatos munkásról szólsz s az csak te magad vagy".
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így aztán bármennyire igaza van is Hayeknek meg Liskának az infor
mációt hordozó kommunikációra nézve, az a kommunikáció, amellyel 
szociális identitásunkat adminisztráljuk, s közben kapcsolatokat oldunk és 
kötünk, egyre nagyobb tért nyer a gazdaságban. Ezt fejezik ki ezredvégi 
életünk legkülönbözőbb jelenségei:

Az is, amelynek kapcsán szó szerint kell venni, ha kapcsolati tőkéről hal
lunk: ha megfizetjük, amibe egy-egy kapcsolat kiépítése kerül, s nem ok
vetlenül pénzben, hanem például abban, amit identitásunkból ilyenkor fel
adunk, akkor a kapcsolat, amelyet ezzel a beruházással szereztünk, újabb 
kapcsolatok létrehozásában kamatozhat.

S az is, amelynek kapcsán nem kell szó szerint venni, ha korrupcióról ol
vasunk: ha egy kapcsolat tényleg a piaci ügylet esélyét tudja számomra elő
nyösen eltéríteni abból az irányból, amelybe a piac láthatatlan keze terelné, 
akkor a kapcsolat egyenesen pénzben is kamatozhat, s akkor azt kész lehe
tek pénzen meg is vásárolni.

Ha már kommunikációval nem voltam képes.
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III.A gazdaságpszichológia
terepe:

a második modernizáció





A GAZDASÁGI MŰKÖDÉS ALAPJÁUL 
SZOLGÁLÓ TULAJDONSÁGOK 
TÖMEGTERMELÉSE

Hogy m egy a csillag az égen?
Nyílt levél Hernádi Gyulához arról, hogy áru-e  
a Kultúra*

Kedves Gyula! Különböző fórumokon ismételten amellett érveltél, hogy a 
kultúrát is áruként kell kezelni, és le kell vonni az ebből adódó következte
téseket. Hivatkoztál közös barátunk, Liska Tibor felfogására, aki -  tudomá
som szerint -  azt vallja, hogy a kultúra árát sem szabad szubvencionálással 
eltéríteni az értékétől, ezzel szemben ha a szubvencionálásra fordított ösz- 
szeget nem vonják el azoktól, akik azt megtermelik, akkor a termelők lehe
tőséget kapnak arra, hogy nagyobb jövedelmükből a drágább kultúrát is 
megvásárolják, ha igénylik, vagy a kereslet csökkentése révén nyomják le 
az árát.

Mielőtt előadnám tiszteletteljes érveimet e felfogással szemben, szeret
nék előrebocsátani valamit:

Nem tartozom azok közé, akik az emberi világot tiszta szellemi és pisz
kos anyagi részre osztják abból a patinás megfontolásból kiindulva, hogy 
az ember félig isten képmása, félig állat. Azt, ami az emberi világban anyagi, 
nem tekintem sem piszkosnak, sem állatinak, hogy úgy érezzem, meggya
lázzák azt, ami az emberi világban eszmei, azok, akik ilyen kategóriában ír
ják le: termelés, elosztás, csere, fogyasztás, áru, érték, ár. Sőt, szívesebben 
követem a te gondolatmenetednek a logikáját, mint például azét a gyakran 
hallható fejtegetését, amely valahogy ilyesformán taglalja gazdaság és kul
túra viszonyának kérdését: „Igaz ugyan, hogy a termelés rendkívül fontos,

* Az eredeti szöveg megjelent: Kritika, 1981/10. 14-15. o. Újabban Globális rendszerváltás? 
című kötetemben (57-63. o.) A címzettnek vitát provokáló írását lásd a Kritika 1981/6. szá
mában, a körülötte kibontakozott vita rövidített anyaga olvasható: Radnai György (szerk.): 
„Áru-e a kultúra?" A gazdaság és a kultúra összefüggéseiről. Budapest, 1986, Kossuth Könyvkiadó, 
80-86. o.
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hiszen az anyagi javakat létre kell hozni és ez társadalmunk léte szempont
jából meghatározó. Viszont mégsem a termelés az elsődleges és fő célja a 
mi társadalmunknak, hanem az, hogy tartalmas emberi életet teremtsünk".

A te gondolatmeneted ellen tehát nem az a kifogásom, hogy a kultú
rát a gazdaság kategóriáiban kezeled, hanem hogy ezt nem következetesen 
teszed. Ha ugyanis következetesen járnál el, akkor el kellene számolnod 
azzal, hogy a kultúra nemcsak dolog, amelynek más jószághoz hasonlóan 
csereértéke és ára van, hanem személy is: az a személy, például aki kulturá
lis javak fogyasztása révén megteremti saját tartalmas emberi életét. Vajon 
egy ember életvezetésének kultúrájára is elmondható-e, hogy a kultúra ter
melésének terméke, s hogy mint ilyennek csereértéke és ezzel összhangban 
megállapítandó ára van?

Gondolom, ezt a kérdést nem mint író utasítod el: mintha bizony az 
emberi méltóság meggyalázásának tartanád, hogy árfolyama legyen egy 
kultúrlénynek, s belekalkulálják, hogy például életvezetése egészében ki
egyensúlyozott ugyan, de egy gyönyörű szempár vagy egy ronda politi
kai esemény hatására átmenetileg hangulati labilitás figyelhető meg nála. 
Ám feltételezem, hogy a kérdést mint közgazdász tartod majd képtelennek: 
a miatt a benne rejlő ötlet miatt, hogy az árut fogyasztó személy is áru len
ne, nem pedig a gazdasági viszonyok alanya, aki szabad akarattal választ, 
hogy milyen árut vásároljon a pénzéért, és hogy rendeltetésszerűen el is 
fogyassza-e a megvásárolt árut (például a kultúrjavakat), vagy csak éppen 
a birtoklását élvezze.

Készségesen elismerem annak az abszurditását, hogy a kultúrjavakat 
vagy más árucikket megvásárló személy is áru lenne, mert ebből két fo
lyománynak kellene következnie: 1. hogy ne csak dolgokat termeljünk, 
amelyek alkalmasak arra, hogy személyek szükségleteit kielégítsék, hanem 
személyeket is olyan szükségletekkel, amelyek miatt kénytelenek lesznek 
az árukat megvásárolni; 2. hogy ne csak nekem fizesse meg valaki az árum 
ellenértékét, hanem én is megfizessem valakinek -  a vásárló ellenértékét. 
Készségesen elismerem, hogy mindkét folyomány abszurd, ám ez, úgy lát
szik, nem akadálya annak, hogy vaskos tények feleljenek meg nekik. Az első 
abszurditásnak megfelel például a reklámipar ténye: ennek az iparágnak a 
terméke ugyanis olyan ember, akinek szüksége támad árucikkekre, melyek
re „természetes" szükséglete nem volt. Képletesen szólva azt mondhatnám, 
hogy míg a kézműves úton előállított reklám például így szólott hozzád: 
„Gyomorégés? Ship-szóda!" -  addig a nagyipari módszerekkel előállított 
reklám nem vár, amíg neked természetes úton gyomorégésed képződik, 
hanem megtermeli legalább a félelmedet ettől a nyavalyától, hogy legyen 
mire a ship-szódát ajánlani. A második abszurditásnak pedig olyan tény 
felel meg, amely még ennél is abszurdabb: a vevőt mint hiánycikket ugyanúgy 
csúszópénzzel szerzi meg a maga számára egyik-másik kapitalista vállalat
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(például a Lockhead), mint egyik-másik szocialista vásárló a maga dologi 
jószágát.

Kérdezlek, mint közgazdászt és mint abszurdszerzőt (remélve, hogy e 
minősítések egyike sem sért): ha ilyen abszurd összefüggések az áru sza
badpiaci rendszerében általában fennállnak, és eltérítik az árat attól a „ter
mészetes" vagy „normális" helytől, ahol a kereslet és a kínálat szabad játé
ka egy pillanatra vagy tartósabban rögzítené, akkor miért pont a „kultúra" 
nevű árucikk számára lenne tilalmas ilyen eltérítéseket alkalmazni? Például 
avégett, hogy megtermeljék vagy megvásárolják a kultúra fogyasztóját.

Aki egyben a kultúra potencionális termelője is, különben.
Ezt nem azért jegyzem meg, hogy banalitásokat adjak el Neked, rutindi

alektikával fényesre szidolozva. Hanem azért, mert még a következő kérdés 
is foglalkoztat: Vajon a kultúra termelője áru-e? Ami megint nem azért érde
kel, mintha azt latolgatnám, mekkora lehet jelenleg például a te árfolyamod 
a rabszolgapiacon. De az már komolyan érdekelne, mekkora lehet írói árfo
lyamod a munkaerőpiacon. Hogy viszonylik például egy bányász vagy egy 
textilmunkás munkaerejének árfolyamához? Vagy egy közgazdászéhoz?

Ez a kérdés talán már nem annyira abszurd, mint amennyire a fogyasztó 
személyének árára vonatkozó kérdés látszott. Hiszen a termelő személyéről 
már megszoktuk, hogyha egészében nem is, de képességeinek készlete mint 
munkaerő válhat áruvá. Ehhez csak az kell, hogy kiderülhessen (ha nem 
is tudásunk számára, de legalább a piaci gyakorlatban), hogy mekkora az 
értéke, s hogy ez az érték csere útján realizálható legyen.

Az első feltétel nehézségeiről mások másutt annyit írtak már, hogy mi 
itt ne terheljük egymást annak elismétlésével, hogy miért lehetetlen (talán 
elvileg, de bizonyosan gyakorlatilag) például az író munkaerejének értékét 
mennyiségileg egybevetni a textilmunkáséval. A második feltétel azonban 
megérdemli, hogy tegyünk egy kis kitérőt azon az úton, amely a címben 
foglalt kérdéstől a reá adható válasz felé vezet: hogy egy érték csere útján 
realizálható legyen, ehhez két (jogi) személy szükséges: egy, aki rendelke
zik a kérdéses értékkel, és egy másik, aki rendelkezik ennek ellenértékével. 
Azok, akik a munkaerő tekintetében tagadják, hogy ez a szocialista gaz
dasági rendszerben áru lenne, ezt a másik személyt tartják gyanúsnak: azt 
mondják Neked, hogy Te nem adhattad el közgazdászi munkaerődet az ál
lamnak, hiszen az állam, amely Téged (jól? rosszul?) megfizetett, olyan jogi 
személy, amelynek Te is része vagy, így az hozzád képest nem másik. így 
van-e vagy sem, ezt döntsék el azok, akiknek az állam ezért ad -  munkaere
jük áraként vagy más jogcímen -  fizetést. Engem az egyik személy érdekel: 
hogy vajon rendelkezik-e a saját munkaerejével oly módon, hogy annak ér
tékét csere útján realizálhassa.

Erre a kérdésre két válasz is létezik. Az egyik abból indul ki, hogy a 
rabszolgaság és a jobbágyság felszámolása óta minden személy szabadon
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rendelkezik saját testével és -  ha ezt attól különállónak tekintjük -  leikével, 
márpedig a munkaerő a személy testének (netán lelkének) valamilyen ké
pessége. A másik válasz rámutat azokra a korlátozó tényezőkre, amelyek
kel a „létező szocializmus országaiban", érthetőnek vagy értelmetlennek, 
de mindenképpen gazdagságon kívülinek tekintett okokból gátolják, hogy a 
személy szabadon rendelkezhessen a munkaerejével: „önkényesen" kilép
jen vállalatától, pláne az országból, munkát kerüljön, sztrájkoljon stb.

És most kanyarodjunk vissza. Azért tartottam fontosnak leszögezni, 
hogy a kultúra fogyasztója potenciálisan termelője is a kultúrának, mert azt a 
tényt, ha abszurd is, már be kellett látnunk, hogy a különböző árucikkek fo
gyasztóját manapság önálló iparágban, nagyüzemi módszerekkel termelik. 
Ha éppen a kultúra a hatásosan reklámozott árucikk, akkor ennek fogyasz
tóját termelve közvetve a kultúra potenciális termelőjét is előállítják.

De ha azzal az abszurditással már barátkozunk, hogy a fogyasztót a maga 
fogyasztási szükségleteivel megtermeljék, s hogy ezáltal a termelő személy 
képességét is közvetve megtrágyázzák és megöntözzék, akkor miért ne pró
báljunk meg legalább tudomásul venni egy ennél nem abszurdabb további 
tényt: hogy a termelő személyt közvetlenül is termelik, olyan képességeket 
fejlesztve ki benne látásra, hallásra, összerendezett mozgásra, gondolkodás
ra, emlékeinek kellő pillanatban történő felidézésére vagy elfelejtésére, sőt 
alkotásra, amelyek a termelésben munkaerőként hasznosíthatók?

Úgy hírlik, az USA-ban a termelési költségek 2%-át fordítják a fogyasztó 
megtermelésére, ti. reklámra. Nálunk viszont a nemzeti jövedelem 1,25%-át 
teszik ki a kulturális kiadások. Miért ne foghatnánk fel ezt a kiadást a termelő 
megtermelésének költségeként?

Persze az árucsere logikájában mozogva -  még egyszer elismerem -  ab
szurd következtetések adódnak mindkét tényből. Az Egyesült Államokban 
például nyilvánvalóan a termelővállalatoknak van szükségük arra, hogy le
gyen vásárlójuk, a vásárló előállításának költségeit mégis magával a vásár
lóval fizettetik meg. Magyarországon pedig a személynek magának lenne 
szüksége arra, hogy képességei kifejlődjenek, tehát a képességeket kifejlesz
tő oktatási, képzési szolgáltatást és általában a kulturális javakat áruként 
neki kellene megvásárolnia. Ám miért ne fizetné e költségeket ezúttal is a 
másik fél, esetünkben: az állam?

Ez utóbbi tényt gazdaságon kívüli fogalmakkal szokták minősíteni azok, 
akik vitatkoznak róla, hogy jó-e vagy rossz. Az egyik álláspont szerint a szo
cialista társadalmi rendszer humánuma nyilvánul meg benne, hiszen „még
sem a termelés az elsődleges és fő célja a mi társadalmunknak, hanem az, 
hogy tartalmas emberi életet teremtsünk". A másik álláspont szerint -  ame
lyet, úgy gondolom, Te is képviselsz -  olyan aberrációval állunk szemben, 
amely akadályozza, hogy a gazdasági rendszer erényei megnyilvánuljanak, 
mert ehhez az kellene, hogy kiderülhessen: mi mennyit ér valóságosan.
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És tényleg: ha munkaerőd megtermelésének költségeit (vagy ezek nagy 
részét) az állam magára vállalja, akkor sohase derülhet ki a munkaerőpia
con, hogy mennyit ér akár írói, akár közgazdászi képességed. írói képessé
ged esetében ez nem is baj, mert nem béríróként szolgálsz (hál' istennek), 
hanem kész műveidet bocsátód a kultúra dologi termékeiként áruba. Köz
gazdászi munkaerőd ellenértékének kézhez kapásában azonban biztosan 
érdekelt lettél volna, amikor még közgazdászként dolgoztál, munkabérért.

Erről az aberrációról, amely zavarja a rendszer tökéletes működését, ne
kem egy másik jut eszembe. Az, amelyik Ptolemaiosz rendszerét zavarta ab
ban, hogy benne az égitestek a legtökéletesebb pályán haladjanak. A legtö
kéletesebb pálya tudvalevőleg a kör alakú, márpedig az égitestek időnként 
erről le-letérnek és csak egy hurokszerű kitérő után folytatják igazi útjukat. 
Nem lepne meg, ha lett volna olyan, aki ebben a kitérőben az isteni gondvi
selés keze nyomát ismerte volna fel, amely a teremtményeit nem bízza rá a 
törvények rideg tökéletességére, még az általa alkotottakéra sem.

Aberráció vagy gondviselés? Az egész kérdés érdektelenné vált abban a 
pillanatban, amint Kopernikusz új nézőpontból tekintett a rendszerre.

Nem ilyen aberráció (vagy gondviselés) a miénk is?
Kiindulunk a dologi javak termelésének logikai pályáiból, és miután eldön

töttük (eldöntöttük?), hogy a központi tervutasítás által szabályozott vagy 
a piaci mechanizmus által szabályozott pálya-e az igazi, azon folytatjuk a 
vitát, hogy jó-e vagy rossz, ha bizonyos dolgokat eltérítenek az igazi útról. 
Például a kultúra vagy más dologi javak árát az igazi értéküktől.

Holott esetleg csak arról van szó, hogy már régóta nem írható le a pálya a 
dologi javak termelésének nézőpontjából, mivel a gazdasági szférának egy
re meghatározóbb tényezőjévé vált a termelő és fogyasztó személy termelése.

Bizony: „Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, 
úgy érdemes".

Nem kellene egyszer megnézni, hogy' is megy a csillag az égen?
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Gazdaságpszichológiai dolgozat a tervezésről 
meg a piacról*

A harmincas években több közgazdász1 amellett érvelt, hogy tervgazdaság 
nem lehetséges, hacsak nem bánik úgy az állam az egyénekkel, mintha a 
termelés eszközei volnának, nem pedig alanyai. Ha ugyanis, írták, az egyén 
alanyként maga választja meg, hogy mit termel (például, hogy milyen pá
lyán dolgozik), s azt is, hogy mit fogyaszt (milyen árut vásárol a rendelke
zésére álló pénzért), e kettős választása az előreláthatatlan és kezelhetetlen 
véletlennek a homokszemét viszi a tervgazdálkodás fogaskerekei közé.

Az összefüggést a korszak marxistái is megfogalmazták -  a visszájáról. 
Például József Attila.

JÓZSEF ATTILA „ANTIMARXISTA BO LO N D G O M BÁJA”

„A Valóság c. szerkesztésemben megjelent budapesti lap 1. számában Egyé
niség és valóság címen cikket írtam.2 Ez írásomat a magyarországi marxis

* Az eredeti szöveg megjelent: Valóság, 28. 1985/8. 25-41. o. Újabban: Globális rendszervál
tás? 65-93. o.

A cikk eredeti címe -  Laikus dolgozat a tervezésről meg a piacról -  ironikus utalás volt egy 
jegyzetre, amellyel nem sokkal korábban az És szerkesztőségét kötelezte a tudomány és az 
ideológia kérdéseiben Illetékes Elvtárs, hogy attól a két cikktől, amelyet Ludassy Máriától, 
illetve amelyet tőlem közölt az előző számban arról, hogy a marxizmus miért vált tökéle
tesen érdektelenné a hazai értelmiségi közönség számára, akképp határolja el magát, hogy 
mindkettőnket megfelelően választott pejoratív jelzővel hatástalanítson. Énrám akkor a 
laikus epiteton ornáns lett leosztva. A cikk mottójául idéztem az Idegen szavak és kifejezések 
szótárából a szó két jelentését (1. nem szakmabeli; 2. nem egyházi), s egy hosszabb bevezető 
jegyzetben hasonlítottam össze a magam szerencsés sorsát a szovjet másképpen gondolkodó 
Medvegyevével, akit amikor laikusnak neveztek ki, egyben elmegyógyintézetbe is zártak, 
minthogy olyasmivel foglalkozott, amihez semmi köze nem volt: ti. a szovjetunióbeli viszo
nyokkal...

1 Lásd például Hayek, F. A. (eds.): Collectivist Economic Planning. London, 1935, Routledge.
2 Lásd József Attila összes művei. III. Budapest, 1958, Akadémiai Kiadó, 120-127. o.

208



ták majdnem kivétel nélkül támadták, különösen azt a passzusát minősí
tették antimarxista bolondgombának, amely szerint az emberi test, illetve a 
munkás termelési eszköz."

Mármost annak bizonyítékául, hogy ez a tétele „annyira természetes, 
hogy Marx nem is tartotta szükségesnek, hogy tételszerűen kifejtse. De él 
vele" -  József Attila idézi, például, azt a helyet A tőkébői, ahol az áll, hogy „a 
munkásosztály egyéni fogyasztása a feltétlenül szükséges határokon belül 
nem egyéb, [...] mint a tőkés számára legnélkülözhetetlenebb termelőesz
köznek, a munkásnak termelése és újratermelése."3

József Attilának azonban nem azért van szüksége annak bizonyítására, 
hogy álláspontja nem antimarxista, hogy valamely skolasztikus filológiai 
vitában az övé legyen az igazság. Gondolatmenetét ugyanis így folytat
ja: „S hogy nem is bolondgomba, az kiderül abból a fontosságból, amely, 
mint a politikai gazdaságtanhoz illik, gazdasági és politikai téren egyaránt 
megilleti. Pusztán ebből a tételből következik, hogy a tervgazdaság beve
zetéséhez nemcsak azért szükséges ellentmondást és ellenállást nem tűrő 
központosított politikai hatalom, mert másként nem fojtható el az újra és 
újra fellángoló ellenforradalom, hanem azért is szükséges, mert a dolgozni 
tudó egyéneket mint termelési eszközöket szintén köztulajdonba kell venni, külön
ben tervgazdaság nem lehetséges."4

S hogy e gondolattal József Attila nem állt egyedül a korszak marxistái 
közül, illusztrálja például Buharinnak ez az 1920-ban megfogalmazott gon
dolatmenete: „...éppen a munkásosztály valódi, nem pedig fiktív szabad
ságának nevében szükséges az úgynevezett »szabad munkavállalás« meg
semmisítése. Minthogy ez nem békíthető össze a helyesen megszervezett 
tervgazdálkodással s a munkaerő tervszerű elosztásával. Következéskép
pen a munkakényszer rendje és a munkaerő állami elosztása a proletárdik
tatúrában az egész apparátus szervezettségének és általában a proletárhata
lom tartósságának viszonylag magas fokát fejezi ki".5

így a korabeli marxista és nem marxista, tervgazdaságpárti és tervgaz
daság-ellenes szerzők számára egyaránt magától értetődő volt, hogy a pszi
chológiai tényező -  például az, amelyik a választást motiválja -  gyökeres 
bizonytalanságot visz a tervgazdálkodás rendszerébe.

Csakhogy a pszichológiai tényező -  például az, amelyik a választást mo
tiválja -  gyökeres bizonytalanságot visz a piacgazdálkodás rendszerébe is.

3 Marx Károly: A tőke. A politikai gazdaságtan bírálata. Első kötet. I. könyv. A tőke termelőfo
lyamata. Budapest, 1949, Szikra kiadás, 617. o.

4 Valamennyi idézetet lásd József Attila: Kapitalista tervgazdaság vagy marxista elmé
let? In József Attila összes művei. III. 138. o. Kiemelés tőlem -  G. L.

5 Buharin, N. I.: Ekonomika perehodnogo perioda: Puty k szocializmu v Rosszii. Izbranniije 
proizvegyenyija. New York, 1967, Omikron Books, 118. o.
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AZ ÁRU, AMELYNEK NINCS EFFEKTÍV ÁRA

Ahhoz, hogy egy piaci rendszer működjék, minden árunak kell, hogy létez
zék effektív ára, tehát olyan, amelynek változása ténylegesen megváltoztatja a 
kérdéses áru kínálatát és keresletét. Minden árunak: nemcsak a termékeknek, 
hanem annak a szerfelett különös árunak is, ami maga a tevékenység.

A tevékenység különössége abban áll, hogy míg a terméket, amikor kíná
lom, pénz ellenében átengedem, amikor pedig keresem, ellenkezőleg, pénz 
ellenében birtokba veszem, addig a tevékenységet, akár kínálom, akár kere
sem, mindkét esetben én magam fejtem ki. S hogy annak a tevékenységnek, 
amelyet munkaként megfizetnek, és annak, amelyet szórakozásként megfi
zettetnek velem, fizikai megjelenése azonos, ellenben mind pszichológiai, mind 
ökonómiai lényegük ellentétes egymással.

Ennél is furcsább azonban, hogy a munka esetleg szórakozássá válik, ha 
fizettetnek velünk azért a lehetőségért, hogy e tevékenységet végezzük -  a 
szórakozás pedig munkává tehető, ha végzéséért fizetséget kapunk.6

A tevékenységre így meglehetősen furcsa keresleti/kínálati görbét ka
punk. Eszerint, ha elég magas árat fizetnek nekünk, akkor elég magas lesz 
a kérdéses tevékenység kínálata: sokan vagy/és hosszú ideig fogjuk a tevé
kenységet folytatni, mert, bár kellemetlen, de megéri, minthogy nagy hasznot 
hajt -  ha viszont elég magas árat fizettetnek velünk, akkor elég magas lesz 
ugyanazon tevékenység kereslete: sokan vagy/és hosszú ideig fogjuk a tevé
kenységet folytatni, mert, bár költséges, de megéri, minthogy igen kellemes.

S hogyan viselkedik e kínálatinak csakúgy, mint keresletinek roppant 
furcsa függvény abban a pillanatban, amikor egy tevékenység élvezete és 
költsége (vagy hozama és terhessége) éppen egyensúlyt tart egymással?

Erre a kérdésre a józan ész is, meg a hozzá a legszorosabban tapadó viselkedés
lélektan is csak Buridán válaszát tudja megismételni, aki, tudvalévőén,-azt tartotta, 
hogy szamara két egyenlően vonzó és egyenlő távolságra elhelyezett szalmaköteg 
között éhen halna, választásra való képtelenségénél fogva. Merőben más a vála
sza ugyanerre a kérdésre a kognitív disszonancia elméletének.

A kognitív disszonancia elmélete szerint ha egy pszichikus rendszer egyen
súlyi állapota valamely X tényező előállása nyomán felbillen, akkor az egyensúly 
helyreállításához nemcsak egy olyan viselkedés vezethet, amelynek nyomán ami X, 
az többé nem áll fenn (ahogyan ezt a viselkedéspszichológia állítja), hanem egy tu
dattartalom (cognitio) olyan megváltozása is, amelynek nyomán ami fennáll, az többé 
nem X. így például egy döntési helyzetben az okozza az egyensúly felbillenését, 
hogy a tétek közül az, amit célként választhatnék, nem nagyobb annál, amit esz
közként fel kell áldoznom (például a választott hasznosság a feláldozott kellemes
ségnél vagy a választott kellemesség a feláldozott hasznosságnál). Az egyensúly 
helyreállásához nem szükséges, hogy a tétek ilyen viszonya többé ne álljon fenn 
-  elégséges, hogy ami fennáll, az ne a tétek ilyen viszonya legyen (vagyis nem

6 Vö. azzal, amit „...kis pénz —> kis foci"? Egy gazdaságpszichológia megalapozása (Budapest, 
1990, Magyar Közgazdasági Társaság kiadása) című könyvemben Tóm Sawyer-effektusként, 
illetve Puskás Öcsi-effektusként mutatok be.
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szükséges, hogy az egyén azt válassza, ami előzetesen nagyobb, és azt áldozza fel, 
ami kisebb értéket képviselt a számára -  elégséges, hogy amit az egyén választ, az 
utólag értékesebb, amit pedig feláldoz, az kevésbé értékes legyen majd a számára).

Számos laboratóriumi és terepkísérlet mutatja, hogy amit egy döntési helyzet
ben a kísérleti személy választ, azt utólag túlértékeli, s amit eközben feláldoz, azt 
alulértékeli. így például egy nagyáruházban a marketingosztály alkalmazottjaként 
bemutatkozó pszichológus a vásárlókkal a számukra képviselt szubjektív érték 
szerint rangsoroltatott tíz, kb. azonos kereskedelmi értéket képviselő árut, majd 
e rangsorolás végeztével a közreműködés jutalmaként mindegyik vásárlónak fel
ajánlotta, hogy egy általa választott árut ingyen becsomagolnak számára. Ennek 
során mindegyik vásárló az általa előzetesen az ötödik, illetve a hatodik helyre 
besorolt árucikk közül választhatta ki a jutalmát, amelynek átvétele után a tíz 
árucikk újabb rangsorolására kérték fel. Az utólagos rangsorolást az előzetessel 
összehasonlítva kitűnt, hogy a jutalomként választott árucikk utólag az előzetes 
besoroláshoz képest egy-két hellyel előbbre került, az pedig, amelyről a döntés
kor lemondtak, egy-két hellyel hátrább.

Valahányszor a Buridán szamarának helyzetét a tudatosan mérlegelt indí
tékok patthelyzete előállítja, felléphetnek olyan tudattalanul ható tényezők, 
amelyek az egyént arra ösztönzik, hogy előzetes indok nélkül válasszon vala
mit, amit azután majd utólag megindokol magának.

Ilyen hatással lehet a szociális kategorizáció, amellyel az ember -  tudatosan 
vagy tudattalanul -  feldolgozza társadalmi azonosságát, egyik vagy másik 
irányban eltúlozva azt, amit valóságos társadalmi helyzete mindig kisebb- 
nagyobb kétértelműséggel határoz meg.7

Ennek megfelelően, ha úgy alakul, hogy egy munkának (például az 
orvosénak) fokozatosan odáig csökken az ára, hogy hozama már nem ha
ladja meg terhességét (például kimerítő, az idegeket próbára tevő voltát), a 
Buridán szamarának dilemmájából megannyiszor az a tudattalanul is ható 
összefüggés billenti ki az embert, hogy ha felhagyna a tevékenységével, 
elveszítené viszonylag magas státuszú társadalmi azonosságát. A tevékenység 
tovább folytatásakor azután előáll a kognitív disszonancia,8 amelyből a fel
billent kognitív egyensúly -  a mondottaknak megfelelően -  úgy áll helyre, 
hogy az egyén utólag olyannak értékeli a kisebb hozammal is folytatott te
vékenységet, mint amely nem is annyira terhes, hogy ekkora hozammal ne lenne 
kifizetődő.

7 A valóságos társadalmi helyzet kétértelműsége olyan típusú viszonyokkal függ ösz- 
sze, hogy például azonos csoportban különböző szerepet betöltő egyének foglalhatnak he
lyet, s ugyanazon szerep hordozói meg egymástól elkülönült csoportokban stb. A szociális 
kategorizációról mint e vonatkozások egyikének vagy másikának eltúlzásáról lásd Tajfel, H.: 
Humán groups & social categories: Studies in social psychology. Cambridge etc., 1981, Cambridge 
University Press.

8 „Valahányszor az embernek olyan információja vagy vélekedése van, amelynek, ön
magában véve, arra kellene őt késztetnie, hogy ne kövessen el egy bizonyos tettet, ez az in
formáció vagy vélekedés disszonáns azzal a ténnyel, hogy a kérdéses tettet igenis elkövet
te." Festinger: The theory of cognitive dissonance. In Schramm (ed.): The Science o f humán 

communication. New York, 1963, Basic Books, 17-27.
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A szociális kategorizáció működhet a visszájáról is: megannyiszor elő
fordul, hogy az egyén azért tartózkodik bizonyos tevékenységtől, nehogy 
ez besorolja abba az alacsonyabb státuszú szociális kategóriába, vagy meg
rögzítse benne, amelynek ez a tevékenység a sajátja. Ezért azután, példá
ul, az ember egy bizonyos életkorban többnyire elhagyja azt a szórakozást, 
amelyet a vurstli látogatása kínál, még akkor is, ha ennek árai úgy alakulná
nak, hogy a költség semmiképp se haladja meg az élvezetet. Ilyenkor a kog
nitív disszonancia ismét előállhat, s belőle a felbillent kognitív egyensúly 
ismét úgy állhat helyre, hogy az egyén utólag értékeli olyannak a tovább ki
sebb költség mellett sem folytatott tevékenységet, mint amely nem is annyira 
élvezetes, hogy akár csak ennyi költséget is megérne.

így, amikor az emberek döntési helyzetbe kerülnek, olyankor nem az 
történik, hogy egymástól teljesen független egyének egymás után felhagyná
nak, illetve előállnának tevékenységekkel, annak függvényében, melyikük
nek mennyire terhes, illetve élvezetes egyik vagy másik. Holott ez lenne a 
feltétele, hogy az ár effektív szabályozója legyen a piacon a „tevékenység"- 
áru kínálatának, illetve keresletének. Ehelyett az történik, hogy a választó 
személyek, noha egyénileg más-más mértékben jelent számukra terhet, illet
ve élvezetet ez vagy az a tevékenység, így az ármozgásnak más-más pont
ján kerülnek egyáltalán választás elé, de társadalmi azonosságukat (esetleg 
tudattalanul) egymásra vonatkoztatva tartják számon, és megannyiszor ez 
lendíti ki őket a Buridán szamarának mérlegelési holtpontjáról. A tevékeny
séget, amelyet ilyenkor tudattalanul azért választanak, mert ez fejezi ki a 
kérdéses társadalmi azonosságot, utólag majd úgy értékelik át, hogy végül 
is hozamának, illetve költségének alakulásától függően alakul terhessége, 
illetve élvezetessége is.

Az esetek nagy hányadában az egyén a tevékenység terhes vagy élveze
tes volta, továbbá hozama vagy költsége mellett tudatosan mérlegeli a tevé
kenységnek ezt a társadalmi jelentését is. A mindebből együttesen eredő ér
dekének megfelelően folytathatja a tevékenységet még olyankor is, amikor 
tudja, hogy ez számára kevesebb hasznot hajt, mint amennyire megterhelő, 
vagy hogy kevésbé kellemes, mint amennyire költséges, ha közben úgy tud
ja, hogy ezzel tartozik a maga társadalmi rangjának („noblesse obiige").

Amikor a társadalmi azonosság ilyen tudatos megfontolás közvetíté
sével fejti ki hatását, olyankor ez nem eredményez kognitív disszonanciát. 
Amikor azonban a társadalmi azonosság számontartása tudattalanul van je
len a tevékenységért fizetett, illetve fizettetett ár változása nyomán fellépő 
dilemma eldöntésében, olyankor a kognitív disszonancia is fellép. Márpe
dig ha a munka jellegű tevékenység árának változásával nem azok száma 
változik, akik, vagy az az időtartam, ameddig hajlandók e tevékenységet 
szolgáltatni, akkor ennek az árunak nincs többé effektív ára.
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Hasonló a helyzet, ha a szórakozás jellegű tevékenység árának változása 
nem azok számát befolyásolja, akik nem tudnak ellenállni e tevékenység 
csábításának, és nem is azt az időtartamot, ameddig. Ha az ár változása 
ehelyett azt változtatja meg -  a fellépő kognitív disszonancia csökkentésé
nek közvetítésével -, hogy ezt vagy azt a tevékenységet mennyire érezzék 
terhesnek vagy élvezetesnek ahhoz, hogy kínálatának, illetve keresletének a 
mértékén ne kelljen változtatni, akkor az ilyen ár pszichológiailag effektív, nem 
pedig ökonómiailag.

A PSZICHIKUM: KÍSÉRŐJELENSÉG VAGY HATÓTÉNYEZŐ?

A fentiekből következik, hogy a szociálpszichológiai tényező nemcsak a 
tervgazdálkodás, de a piaci gazdálkodás rendszerébe is gyökeres bizony
talanságot visz.

Amiből azután az a kényszerűség adódik, hogy a gazdasági rendszer
nek, akár a piac, akár a terv útján akarja szabályozni magát, valamilyen el
járást kell alkalmaznia a pszichológiai tényező kezelésére is. Azok az auto
matizmusok, amelyek egykor függetlenné tették a termelést a termelőtől, s 
általában a gazdasági élet dologi összefüggéseit a benne részt vevő szemé
lyek lelki életének összefüggéseitől, többé nem működnek.

Korábbi írásokban annak a váltásnak, amelynél fogva a pszichológiai 
faktor a gazdasági folyamatok kisérőjelenségéből ezek hatótényezőjévé vált, a 
következő aspektusát mutattam be:

A gépi nagyipar első évszázadában a gép kezeléséhez absztrakt erőkifej
tésre és absztrakt felügyeletre volt szükség. A 19. század végére aztán a tech
nikai fejlődés olyan gépi berendezéseket vezetett be, melyeken az absztrakt 
erőkifejtés követelményét egyre inkább a gyorsaságé váltotta fel, az absztrakt 
felügyeletét pedig a koordinálásé több műszer figyelemmel követése és több 
irányítószerkezet kezelése között. Mármost a technikai fejlődés egyszerre 
eredményezte a gépi berendezések sebességének és bonyolultságának nö
vekedését: a bonyolultság növekedéséből következően a gépkezelőnek egy
re több időre volt szüksége az optimális reagáláshoz, a sebesség növekedé
sének következtében pedig egyre kevesebb idő állott rendelkezésére. Azokat 
a személyeket, akik az egymás ellen ható követelményeket össze tudják egyeztetni, 
speciálisan meg kellett termelni.

Ezzel a szükségszerűséggel függ össze azután az a tendencia, amely 
mind a tervgazdálkodási, mind a piacgazdálkodási rendszerekben megfi
gyelhető: egyre növekszik azok aránya a társadalomban, akik nem dolgok termelé
sével foglalkoznak, hanem valamilyen módon a termelés nélkülözhetetlen személyi 
feltételeinek megtermelésével, karbantartásával, igazgatásával.9

9 A nem anyagi szolgáltatásban foglalkoztatottak aránya 1969-től 1980-ig a lakosság 
27,6%-áról 30,2%-ára nőtt az Egyesült Államokban, meghaladva ezzel az iparban foglalkoz-
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S minthogy e személyi feltételek termelését végző oktatásnak, a kar
bantartását ellátó gyógyításnak, általában a szolgáltatásnak, amelyek egyre 
növekvő méretű ipari szervezetekben működnek, továbbá ezen állami vagy 
magánszervezetek igazgatásának személyi feltételeit szintén meg kell ter
melni, karban kell tartani és igazgatni kell, sajátos láncreakció indul be.

Érdekes hogy e láncreakciót, ha egyáltalán tekintettel vannak rá, pusztán 
technikai oldaláról szokták tekinteni. Valahogyan annak mintájára, ahogyan be
látható, hogy géppel több terméket lehet előállítani, mint nélküle, hogy ez így van 
akkor is, ha a termék történetesen maga a gép, amelynek birtokában azután majd 
még több gépet lehet előállítani, hogy ezek birtokában majd még annál is többet 
lehessen.

A kapitalista gépi nagyüzemről a társadalomra átvitt ezen szemléletet frap
pánsan képviseli Zola Igazság című regénye, ahol Marc, a pedagógus gyerme
keit éppúgy pedagógusnak neveli, mint növendékeinek legjavát, akik a maguk 
részéről gyermekeiket, Marc példáját követve, éppúgy pedagógusnak nevelik, 
mint növendékeik legjavát, akik azután megannyian hasonló módon járnak el. 
Úgyhogy amikor a pátriárka korú Marc a regény végén elidőzik gyermekeinek, 
unokáinak, dédunokáinak és ükunokáinak, s növendékeinek, valamint másod-, 
harmad- és negyedíziglen való növendékeinek körében, megállapíthatja, hogy 
élete nem volt hiábavaló, mert íme az egész társadalom megváltozott.

Eközben azonban a nevelői gyakorlatban, amelyet -  akár csak mint szülő -  
folytat az ember, mindennapos tapasztalat, hogy ugyanaz a technika más és más 
hatásfokkal működik attól függően, hogy ki az, aki alkalmazza, és hogy kicsodán: 
apa érvel-e fiának, vagy tanár a növendékének, szülő tereli-e pofonnal az igaz 
ösvények felé gyermekét, vagy idősebb testvér a fiatalabbat, anya kérleli-e lányát, 
vagy barátnő a barátnőjét, nevelő sulykolja-e az alaki rendet, vagy Áts Feri, a 
vörösingesek vezére.

E láncreakciónál fogva növekvő tempóban növekszik azok aránya, akik 
tevékenységükkel vannak jelen a munkamegosztás posztkapitalista társadal
mi rendszerében, s nem valamilyen dolog előállításával. így aztán a pénzkifi
zetések egyre növekvő hányada azért a különös árucikkért történik, amely
ről fentebb kitűnt: szociálpszichológiai feltételektől függ, van-e effektív ára.

Hogy a szociálpszichológiai feltételt ahhoz, hogy akár az ár, akár a terv- 
utasítás effektív legyen, külön meg kell termelni, karban kell tartani és igaz
gatni kell, annál is kevésbé megkerülhető kényszerűség a posztkapitalista 
alakzatokban, mert a fenti technikai folyamatra, amelynél fogva megszűnik 
a gazdasági élet dologi összefüggéseinek függetlensége a személyek lelki 
életének összefüggéseitől, ráépül egy szociális folyamat, amely ugyanebben 
az irányban hat:

tátották arányát, amely 34,2%-ról 29,4%-ra csökkent. Még erősebben mutatkozott meg ez a 
tendencia Svédországban, ahol ugyanezen idő alatt az előbbi mutatónak a növekedése 24,0%- 
ról 34,7%-ra történt, az utóbbi mutatónak 39,8%-ról 31,4%-ra történt csökkenése mellett. Bár 
a változás lassúbb, de a tendencia hasonló egyebek között Japánban, Franciaországban, a 
NSZK-ban, az Egyesült Királyságban. Labour force statistics 1969-1980. Paris, 1982, OECD.
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Mint a termelés dologi feltételeinek, úgy személyi feltételeinek megter
melése is tőkeráfordítást igényel. Már Adam Smith az állótőke alkotórészei 
közé sorolja „a lakosoknak, illetve a társadalom tagjainak szerzett és hasz
nos képességeit", rámutatva: „A munkás tökéletesített ügyességét ugyan
olyan szemszögből lehet tekinteni, mint egy gépet [...], amely megkönnyíti 
és megrövidíti a munkát, és amely bár bizonyos költséget okoz, ezt a költséget 
profittal együtt megtéríti" .10

Ennek a megtérülésnek, mint minden más áru esetében, itt is az a felté
tele, hogy a termékkel az rendelkezzék, aki a befektetést eszközölte. Csak
hogy itt a termék: a munkaerő, a munkás teste és lelke, s minthogy ennek 
képességeibe a kiképzés során a befektetett tőke szervesen épül bele, elvá
laszthatatlanul attól, ami „természettől fogva" adva van, a tőkével csak úgy 
rendelkezhet a beruházó, ha a munkás testével és leikével ennek totalitásá
ban rendelkezik.

Másfelől viszont tudjuk, hogy a kapitalizmus képlete az, hogy mun
kaerejével a munkás szabadon rendelkezik. Ennek az összefüggésnek ki- 
terjesztése a kibontakozó posztkapitalista formációra azt jelentené, hogy a 
munkaerejébe szervesen beépült tőke felett is ő rendelkezik. Ami igen bi
zonytalanná tenné a befektetett tőke sorsát, tekintettel egy ellentmondás
ra, amelyben minden posztkapitalista alakzat alapellentmondása sejthető: 
minél magasabban kvalifikált munkaerőről van szó, egyfelől annál nagyobb tőkék 
lekötését igényli a megtermelése -  másfelől annál bizonytalanabbá teszi a lekötött 
tőke sorsát az autonómia, amelyre igényt tart.

A dilemma világtörténelmileg első megoldási kísérlete a tőke javára tör
ténik.

A TOTÁLIS Á LLA M O K  ALKALM ATLANSÁG A

Tulajdonképpen ez az, amiről József Attila beszél jelen dolgozat elején idé
zett tételében: az állam, kisajátítva a tőkeeszközöket, egyszersmind kisajá
títja „a dolgozni tudó egyéneket mint termelési eszközöket": a kisajátítandó 
tőkejavak egy része ekkor már ezeknek az egyéneknek a dolgozni tudásában van 
lekötve.

József Attila itt elméletileg megfogalmaz valamit, ami az I. világhábo
rúval kezdődő időszakban egy posztkapitalista formáció létező gyakorlata. 
Ezt a gyakorlatot a posztkapitalista állam anélkül is folytatja, hogy a tőke
eszközök kisajátítására ténylegesen sor került volna. Az új gyakorlat kulcs- 
tényezője nem ez és az állami tulajdonba vétellel megalapozott tervgazdál
kodás, hanem egyáltalán az állam beavatkozása a tőke és munka viszonyá
ba, olyan feltételek mellett, amelyeket a fenti dilemma jellemez.

10 Smith, A.: An lnquiry intő the Natúré and Causes ofthe Wealth ofNations című könyvének 
francia fordításából idézi Marx i. m. 220-221. o. Kiemelés tőlem -  G. L.
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Ez a beavatkozás az állam részéről a két világháború közötti időszakban 
egyre totálisabbá válik, és akár az állam által irányított tervgazdálkodás, 
akár egy érintetlenül hagyott piaci gazdálkodás közvetítésével a munkaerő 
olyan ellenőrzését teszi lehetővé, amely a tőke számára az „emberi beruhá
zás" megtérüléséhez szükséges garanciákat ígéri: a totális állam minimális
ra korlátozza az egyén döntéseinek mozgásterét, márpedig ezekről fentebb 
láttuk, hogy az egyéni választás az, amin kicsorbul mind a tervutasítás, 
mind az ár effektivitása.

Ráadásképp a totális állam még pótlólagos biztosítékot is kínál a tőke
eszközök (állami vagy magán-) tulajdonosának arra az esetre, ha egyéni 
döntésre mégis sor kerül: manipulálja a társadalmi azonosságot, amelyről 
fentebb ugyancsak láttuk, hogy pszichológiailag rajta múlik, hogy a meg
változott gazdasági körülmények a Buridán szamarának egyensúlyi hely
zetében hozott igazi döntések közvetítésével megváltozott magatartást, vagy 
egy változatlan magatartás megváltozott átélését eredményezik-e. A totális 
állam mármost a társadalmi azonosságot úgy manipulálja, hogy a szociá
lis kategóriát, amelyhez az egyén odatartozik, vagy kitágítja úgy, hogy az 
állam által ellenőrzött társadalom totalitása beleférjen, vagy leszűkíti úgy, 
hogy az egyén egyes-egyedül találja magát benne, négyszemközt a Vezér
rel, aki bármikor meghatározhatja, hogy az atomizált egyének közül kik tar
tozzanak együvé, és ki legyen az ellenség.

A totális állam azonban mégis alkalmatlannak bizonyul arra, hogy akár 
a terv-, akár a piacgazdálkodási rendszer működéséhez szükséges pszicho
lógiai feltételeket megteremtse, mégpedig -  egymással összefüggő -  két ok
ból.

Az első ok az, hogy a fenti dilemmával, amely a tőkétől többé nem elvá
lasztható, mert magába inkorporáló munkaerőé, együtt jár egy ikerdilemma 
a posztkapitalista társadalmi struktúra ellentétes pólusán. Itt az történik, 
hogy az a pozíció, amelyet a klasszikus kapitalista alakzatban a tőkés vállal
kozó foglal el, kettéhasad: akinek tőkéje van, abból hiányozhat a vállalkozó 
szellem ennek előnyt ígérő befektetéséhez, s akinek érzéke van az optimális 
kockáztatáshoz, nem okvetlenül van mit kockáztatnia.

A tőkeeszközöket és a vállalkozó szellemet egyesíteni kell egymással. De 
milyen szerkezetben: olyanban-e, ahol a tőke alkalmazza a vállalkozót, a mene
dzsert, amint alkalmazza a munkást is, és rendelkezik mindkettővel? Vagy 
pedig olyanban, ahol a vállalkozó hitelt vesz fel, fizet a tőke használatáért, amint 
fizet a föld használatáért is, de ő rendelkezik mindkettővel.

Mindkét esetben a dologi és a személyi feltétel dilemmájáról van szó, s a di
lemmát a totális állam, akár tervgazdálkodás, akár piacgazdálkodás bázi
sán épül fel, ezúttal is a tőke dologi szempontja szerint dönti el.

A vállalkozó szellem ugyanis az a diszpozíció, hogy az embernek előzetes 
utasítás nélkül támadjon ötlete, méghozzá olyan, amely kiválasztja őt a többiek kö
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zül: ha sikert arat, előnyösen, ha kudarcot szenved, hátrányosan. Márpedig 
a totális államnak nincs is veszélyesebb ellensége, mint az az állampolgár, 
akinek spontán és originális gondolatai és, pláne, tettei támadnak.

így aztán, ha a munkaerő dilemmáját tekintve azt láttuk, hogy a totális 
állam ígér garanciát a tőkének: a munkaerő magatartása nem fogja zavarni 
az „emberi beruházás" megtérülését -  most, a vállalkozó szellem esetében a 
tőke ígér garanciát a totális államnak: a vállalkozó szellemű személy spon
taneitása nem lépi túl a tőke technikai utasításai által szigorúan kijelölt ke
reteket, s ha mégis, akkor az ilyen személy originalitását lecseréli majd egy 
másik személyére.

Fontos látni, hogy e tekintetben a magántőke, ahol fennmarad, ugyan
olyan garanciákat tud nyújtani a totális államnak, mint az a tőke, amelyet 
az állam maga kezel ott, ahol államosításra került sor. S éppolyan fontos 
látni, hogy az előbbi esetben piacgazdálkodás mellett hamarosan ugyanaz 
a felfedezés tehető, mint az utóbbi esetben a tervgazdálkodás mellett: hogy 
hiányzik a vállalkozó szellem. A totális állam által igényelt vállalkozó szellem 
ugyanis paradox: hordozója olyan személy lenne, akinek akkor és ott támadna 
előzetes utasítások nélkül ötlete, amikor és ahol ezt technikai utasítások előírják neki, 
s akit ötletének a következményei éppúgy választanának ki a többiek közül, mint 
bárki mást, akit ötletének a következtében az ő helyére tesznek.

Hogy a totális állam alkalmatlannak bizonyul a gazdálkodási rendszer 
működéséhez szükséges pszichológiai feltételek megteremtésére, ennek 
másik oka az, hogy a személyi feltételek megtermelésének feladatához csak a 
szerint a logika szerint tud hozzáfogni, amelyet a posztkapitalista rendszer 
a kapitalista formációtól örökölt, s amelynek megfelelően ez utóbbi a maga 
működésének dologi feltételeit termelte.11

E logika szerint a személy ugyanúgy hordozza tulajdonságait, mint a 
dolog, s e tulajdonságok ugyanúgy változtathatók, mint a dologéi. Fia le 
akarok gyártani egy személyt, aki, például, tud olvasni, a megfelelő okta
tástechnikai eljárásokat kell alkalmazni, hogy megtanulja a betűk, a szavak, 
a mondatok, végül esetleg egész bekezdések információhordozó kompo
nenseinek felismerését, majd gyakoroltatással kell a kialakított készséget 
biztonsággal működő rutinná tenni. Ha olyan személyt akarok gyártani, 
akinek tulajdonsága az engedelmesség, a pszichológus szakember esetleg 
a jutalmazás/büntetés neveléstechnológiai eljárásait ajánlja. Ha olyan sze
mélyre van szükségem, akiben mindkét tulajdonság megvan, mindkét tech
nológiai folyamatnak alá kell vetnem, ami nagyobb ráfordítást igényel, a

11 Packard, V.: The pyramid climbers. New York, 1964, Fawcett World Library című könyvé
ben idéz a Nation's Business egy közvélemény-kutatásának eredményeiből, amely a menedzse
rek iránt támasztott új kívánalmakat vizsgálta, és megállapította, hogy a „new claim number 
one": Legyenek alkotóképes konformisták! Magyarul a könyv részleteit lásd Packard, V.: Fel
törekvés, reklám, szexualitás Amerikában. Budapest, 1971, Gondolat Kiadó.
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céltól való nagyobb távolság arányában. Ha egy személyt mint egyik vagy 
másik vagy valamennyi technikai tulajdonság hordozóját legyártottam, 
semmi akadálya, hogy a prototípusról áttérjek a sorozatgyártásra, és száz-, 
tízezer- vagy milliószámra termeljem a modellt. Számíthatók a termelés 
költségei, s eldönthető, úgy gazdaságosabb-e a termelés, hogy előzetesen 
szelektálják, ki az, akit a technológiai folyamatba egyáltalán befognak; vagy 
úgy, hogy válogatás nélkül munkálják meg az egyéneket, de mindenkit 
addig idomítanak, ameddig szükséges; vagy esetleg úgy, hogy a válogatás 
nélkül megmunkálás alá vett egyének közül meghatározott idő elteltével 
eliminálják a selejtet.

S mind e gondolatmenetekkel és a logikával, amelyre -  tervgazdálkodás 
vagy piacgazdálkodás mellett egyaránt -  épülnek, nem az a fő baj, hogy 
konzekvensen végiggondolva a megsemmisítő és a munkatáborok képle
tét adják, s így erkölcsi szempontból fertelmesek; hanem az, hogy, ráadá
sul, tisztán pragmatikus szempontból is használhatatlanok, minthogy a 
személyi feltételek megtermelésének legfontosabb vonatkozásával nem szá
molnak. A termelés dologi feltételeit kiegészítő személyi feltétel nemcsak a 
személyek valamilyen dologi vonásaként lehet adva vagy nem adva, hanem 
közöttük fennállható viszonyként is. Elton Mayo klasszikus kísérletében,12 
például, munkásnők egy csoportjáról kiderült, hogy diszpozíciója arra, 
hogy termelékenységét fokozza akkor is, amikor javulnak, és akkor is, ami
kor romlanak a munkafeltételek, annak a ténynek volt köszönhető, hogy a 
vezetés megkülönböztetett érdeklődése irányult rá. Márpedig ez a tény nem a 
dologi munkafeltételek egyike, mint amilyen, például, a munkahely meg
világítása, hőmérséklete, szellőzése; de nem is személyeknek olyan dologi 
tulajdonsága, amely úgy jellemezné őket, mint az intelligenciahányados, a 
reakcióidő vagy az ujjlenyomat.

Ha a dologi munkafeltételek egyikéről lenne szó, akkor a vezetés ezt biz
tosítani tudná, mihelyt kielégült érdeklődése aziránt, hogy mi is a terme
lékenység szempontjából kulcsfontosságú munkafeltétel -  ezzel szemben 
az a helyzet, hogy mihelyt ez az érdeklődés kielégül, meg is szűnik, holott 
éppen ez a keresett feltétel. Ha viszont a személyek dologi tulajdonságainak 
egyike lenne a kérdéses tényező, akkor csak ráfordítás és hatékony techno
lógia kérdése lenne a termelőegység minden dolgozójánál kialakítani ezt a 
hasznos tulajdonságot, ezzel szemben be kell látni, hogy ha valóban sike
rülne elérni, hogy a vállalatnál megkülönböztetett érdeklődés tárgyává váljék 
megkülönböztetés nélkül minden dolgozó, akkor többé egyikük sem hordozná 
ezt a termelési diszpozícióját oly mértékben meghatározó „tulajdonságot".

Térjünk vissza mármost ahhoz a személyi diszpozícióhoz, amelyről fen
tebb láttuk, hogy éppolyan nélkülözhetetlen, mint amennyire a totális ál-

12 Mayo, E.: The Humán Problems ofan Industrial Civilization. New York, 1933, Macmillan.
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lám viszonyai között hiányzó feltétele a posztkapitalista gazdasági rendszer 
működésének: a vállalkozó szellemhez. Képzeljük el, hogy e feltételt (a sze
mély diszpozícióját, hogy spontán módon originális ötlete támadjon) neki- 
állnak legyártani a dologi termelés vázolt logikája szerint. Könnyű belátni, 
hogy minél szervezettebben halad a személy spontaneitásának előállítása, 
annál kevésbé állhat elő e technológiai folyamatban a spontaneitás. S azt is, 
hogy minél nagyobb lesz annak az -  oktatási-nevelési -  termelőegységnek a 
kibocsátókapacitása, amely a személy originalitását állítaná elő, annál kevés
bé állhat elő benne az originalitás.

A termelőrendszer megérlelődött igénye, hogy a tőkés vállalkozó ketté
hasadt pozícióját újraegyesítse, s a totális állam képtelensége, hogy a tőke 
dominanciája mellett dologi tulajdonságként képezze ki vagy szelektálja a 
vállalkozó szellemet, szükségszerűen vezet el az egyedül lehetséges kísér
lethez, hogy mégis előálljon olyan személy, akinek úgy támadnak utasítás 
nélkül olyan ötletei, amelyek a többiekkel szemben kitüntetik, hogy ez ne 
jelentsen veszélyt a totális állam számára: ez a Vezér, akiben a totális állam 
inkarnálódik.

A TOTÁLIS ÁLLA M  ALTERNATÍVÁI

A totális államok összeomlásakor a „természetes" és a „logikus" alternatíva 
egy demokratikus államberendezkedésé volt, amely a személyeket szuve
rén lényekként kezeli, nem pedig nyersanyagként ilyen vagy olyan normák 
szerinti átalakításokhoz vagy dolgokként, amelyeket ilyen átalakítások a 
tőke részére előállítanak.

A „természet" és a „logika" azonban, amely ebben a váltásban megnyil
vánult, még maguké a totális államoké volt, amelyek számára, láttuk, a gaz
dasági rendszer működésének személyi feltételét másképp, mint dologként, 
nem lehet előállítani, tehát személyek dologként való kezelésétől másképp 
nem lehet megszabadulni, mint úgy, hogy a személyi feltétel megtermelésé
nek kérdését radikálisan leveszik a napirendről.

A gazdasági megfontolások ezután kizárólag úgy vetődnek fel, mint do
logi feltételek termelésére és allokációjára vonatkozóak. Mintha kizárólag 
az lenne a kérdés, hogyan ésszerűbb a termelés és az allokáció: úgy-e, ha a 
dolgok használati értékének volumenét tartja nyilván és igazgatja a tervezés, 
vagy ha csereértéküket a piac. És sohasem az, hogy a termelő és a fogyasztó, 
a vásárló (vagy az igénylő) és az eladó (vagy a kiutaló) pszichológiai „irra
cionalizmusa" miképpen húzza keresztül a gazdasági ésszerűséget. Ponto
sabban ez a tényező csak úgy szerepel az érvelésekben, mint szükségszerű 
következménye a tervgazdálkodás (illetve a piacgazdálkodás) gazdasági 
ésszerűtlenségének, amely úgyszólván magától eltűnne, ha a társadalom át
térne a gazdaságilag ésszerű piacgazdálkodásra (illetve tervgazdálkodásra).
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Holott efelől már az kétségeket kell hogy támasszon, hogy mindkét gaz
dálkodási rendszer számára a gazdasági ésszerűség kritériuma valamiféle 
dologi hatékonyság (a termelt használati értékek növekvő volumene, illetve 
a felhalmozódó csereérték), míg ezzel szemben világtendencia, hogy egyre 
csökken azok aránya, akiket a mezőgazdaság és az ipar foglalkoztat, ahol 
dologi javak tényleges termelése folyik,13 s az 1980-as évek elejére a legfej
lettebb magántőkés gazdaságokban a foglalkoztatottak több mint 50%-a a 
szolgáltatásban dolgozott, vagyis olyan ágazatokban, amely a nemzeti ter
méknek fogy asz tója.

S ha az anyagi szolgáltatások ágazataiban a dologi hatékonyságot mérő 
paradigma alkalmazása legalább arra jó, hogy az egyén érdemeit lemérhes
sék, s így a társadalom az egyén méltányos díjazását ehhez szabhassa, a nem 
anyagi szolgáltatások terén a dologi mérce egyáltalán nem alkalmazható. 
Mert az ugyan számítható, hogy 10 millió kilowattóra elektromos energi
ának vagy 100 ezer köbméter földgáznak az eljuttatása a fogyasztóhoz, 10 
ezer vagonnak a be- és kirakása, 10 korsó csapolt sör forgalmazása hányszor 
nagyobb érdem, mint 2 millió kilowattóráé, illetve köbméteré, 2 ezer vagoné 
vagy 2 korsó csapolt söré. A nem anyagi szolgáltatásokra azonban ez a szá
mítás nem alkalmazható, minthogy ezek tétjei közt mindig szerepelnek a 
személyek közötti viszonyok, amelyekről már fentebb kitűnt, hogy nem en
gedelmeskednek annak a logikának, amely dolgok tulajdonságaival operál.

A fenti összefüggés általánosabb érvényének bemutatása végett vegyük a 
nem anyagi szolgáltatásoknak olyan képviselőjét, mint egy ökölvívóedző. Tegyük 
fel, hogy tíz, azonos súlycsoportot képviselő ökölvívó tartozik a keze alá, akikkel 
gyakoroltatja, hogy különböző stílusban küzdő ellenfelekkel szemben helytálljanak. 
A dologi hatékonyság paradigmáját alkalmazva össze lehetne mérni az övével 
annak az edzőnek az érdemét, aki csak két sportolóval éri el ugyanezt a teljesít
ményt, és azét, aki csak eggyel. Csakhogy: két ökölvívóval nem lehet valósan 
gyakoroltatni, hogy különböző stílusban küzdő ellenfelekkel szemben helytállja
nak, egyetlen ökölvívóval pedig még azt sem, hogy egyáltalán küzdő ellenfelekkel 
szemben helytálljon (itt most a példa kedvéért elvonatkoztattunk azoktól a lehe
tőségektől, amelyet magának az edzőnek a ringbe szállása képvisel).

A nem anyagi szolgáltatás különböző ágaiban terjed a felismerés, hogy ilyen 
jellegű összefüggésekkel kell számolni benne. A Palo Altó-i iskola pszichoterápi
ás szemléletében, például, a pszichikus megbetegedés oka nem a beteg személy 
valamilyen belső dologi tulajdonságában, s nem is a környezet valamilyen dologi 
feltételében keresendő, hanem a személyek közötti viszonyban egy szociális szer
kezeten (például a családon) belül: abban, hogy a beteg különbözik a többiek
től, vagy éppen, hogy olyanokhoz akar egyidejűleg hasonlítani, akik egymáshoz 
nem; abban, hogy erősen függ másoktól, vagy hogy másokat tart erős függésben

13 A magántőke legfejlettebb országaiban ez az arány már 1969-ben kevesebb volt a fog
lalkoztatottak felénél, s 1980-ra jelentősen tovább csökkent: az Egyesült Államokban 38,9%- 
ról 33%-ra, az Egyesült Királyságban 46,9%-ról 39,4%-ra, Svédországban 48,3%-ról 37%-ra. 
A Német Szövetségi Köztársaságban, Franciaországban, Japánban ez az arány az 1980-as 
évek elejére csökkent 50% alá. Labour force statistics 1969-1980. Paris, 1982, OECD.
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saját magától stb. Úgyhogy ha a betegséget mint a beteg személy dologi állapotát 
sikerül megszüntetni anélkül, hogy a kérdéses viszonyt megváltoztatták volna, 
akkor megannyiszor tapasztalható, hogy a szerkezeten belül egy másik személy 
betegszik meg.14 E viszony iróniája, hogy esetleg éppen az konzerválja, hogy ben
ne valaki megváltoztatásának érdekében évek óta teszi terápiás erőfeszítéseit; 
máskor meg elég a kórokozó viszony megváltoztatásához az, hogy egy terapeuta 
gyógyító szándékkal egyszer csak belelép -  egyik eset sem alkalmas arra, hogy a 
nem anyagi szolgáltatást végzőnek az érdemét a dologi hatékonyság paradigmája 
szerint mérjék meg.

Úgy néz ki, mintha a pszichológiai „irracionalizmus" megfelelne egy 
gazdasági „irracionalizmusnak": a tevékenységnek -  láttuk fentebb -  nincs 
effektív ára, de olyan dologi terméke is csak egyre csökkenő hányadának 
van, amely értéke szerint díjazható, sőt még azt is csak egyre csökkenő mér
tékben engedi, hogy legalább az egyén érdemét, aki a tevékenységet folytat
ja, a dologi hatékonyság paradigmája szerint mérjék és díjazzák.

Ezt a tendenciát azonban, mely szerint a foglalkoztatottak egyre növekvő 
hányadát nem a dologi feltételeket termelő ágazatokban foglalkoztatják, nem
csak úgy lehet értelmezni, hogy a bruttó termék egyre növekvő hányadát 
a különböző országokban termelés helyett a fogyasztás dologi feltételeként 
használják fel. Hanem úgy is, hogy e növekvő hányad a termelésnek dologi 
feltétele helyett a személyi feltételét állítja elő. A személyi feltétel előállításá
nak ésszerűségét viszont nem lehet a dologi feltételek termelésének logikája 
szerint megítélni.

W. Leontieff adatai alapján számított értékek szerint 1970-ben, 1980-ban, 
1990-ben, illetve 2000-ben a különböző országcsoportokban a bruttó termék kö
vetkező százalékértékeit fordították szolgáltatásokra:15

1970 1980 1990 2000

fejlett országok 27,2 29,1 32,7 34,7

fejletlen, de nyersanyagokban 
gazdag országok

16,1 18,7 24,2 33,06

fejletlen, és nyersanyagokban 
szegény országok

16,33 18,2 22,65 26,9

világátlag 25,6 27,4 31 33,06

Ha a nem anyagi szolgáltatásokról, amelyek az emberi erőforrást terme
lik, nem lehet megállapítani dologi mérce alkalmazásával, hogy mekkora

14 Lásd Buda Béla (szerk.): Pszichoterápia. Budapest, 1981, Gondolat Könyvkiadó, 221-318., 
432-443. és különösen 461-499. o.

15 Leontieff, Wassily: A népesség növekedése és a világgazdaság jövője. Statisztikai Szem
le, 60. 453-474. o.
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ráfordítás mellett mekkora a kibocsátásuk, akkor nemcsak a tőke és a meg
termelt munkaerő fentebb tárgyalt dilemmája marad megoldhatatlan. Ha
nem az a hagyományos kérdés is, hogy ha a munkaerő előállítására a tőke 
bérmunkát alkalmaz, akkor ennek megtermelt értékén milyen arányban 
osztozik a tőke és a termelő munkaerő. Egy további megoldhatatlan kérdés, 
hogy milyen a gazdasági viszony a között a munkaerő között, amely termel, 
és a között, amelyet termelnek (a között, aki oktat, gyógyít vagy igazgat, és 
a között, akit oktatnak, gyógyítanak, igazgatnak stb.).

E három kérdés pedig a modern oktatási, egészségügyi, igazgatási, ál
talában szolgáltatási szervezetek alapviszonyaira vonatkozik: a szervezet 
ügyfelei, alkalmazottai és azok közötti viszonyokra, akik az emberi beruházás 
eszközei felett rendelkeznek.

E tényezők közötti gazdasági viszonyoknak a jellemzésére a dologi ha
tékonyság kategóriáiban nincs elvi lehetőség. Nincs elvi lehetőség annak 
megállapítására, mekkora dologi értéket képvisel az a munkaerő, amelyet 
az oktatás meghatározott idő alatt létrehoz, vagy a gyógyítás meghatározott 
idő alatt megment, vagy az igazgatás meghatározott időn keresztül működ
tet (vagy működésében akadályoz). Ezért aztán annak kiszámítására sincs 
elvi lehetőség, mennyit ér annak a munkaereje, aki az oktatást, a gyógyítást, 
az igazgatást stb. végzi.

Ezeket a számításokat nem helyettesíti, ha tudjuk, hogy egy-egy tanulóra 
egyetemen 66 741, szakközépiskolában 22 515, szakmunkásképzőben 16 732, gim
náziumban 14 577, általános iskolában 10 536 forint az állam által eszközölt évi rá
fordítás (Statisztikai Évkönyv, 1983j, mert a kérdés éppen az, hogy ekkora inputból 
mennyivel több (esetleg mennyivel kevesebb) outputot állítanak elő.

A tudományos kutatómunka tekintetében -  minthogy ez a dologi termelés 
rendszerébe kapcsolódik -  nincs elvi akadálya a dologi haszonra és az ennek meg
felelő méltányos bérre vonatkozó számításoknak. S mégis, a pusztán gyakorlati ne
hézségei annak, hogy az ilyen számításokat elvégezzék (például az a tény, hogy a 
dologi haszonhoz való közvetítés többszörös áttételen keresztül jut csak érvény
re), elégségesek olyan groteszk megoldásokhoz, mint hogy némely tudományos 
kutatóintézetben az egyéni teljesítményt végül is nem ebben, hanem a „megter
melt" közlemények volumenében mérik. Vagy annak az állapotnak a tartós fenn
állásához, amelyet Gyarmati István akadémikus a vele készült interjúban jogos 
kritikával említ: hogy a tudomány és a tudósok messze tényleges hozzájárulásuk 
aránya alatt részesülnek a bruttó nemzeti termékből.16

így annak megállapításához, mennyi ezeknek a munkáknak a méltányos 
bére, nem lehet másból kiindulni, mint abból, mekkora az a díjazás, amely 
mellett e szolgáltatásoknak kereslete és kínálata éppen egyensúlyt tart.

Amit is megállapíthatatlanná tesz a tény, hogy az ilyen tevékenységnek 
nincs effektív ára.

16 Természet Világa, 1984/12. 534-542. o.
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AZ EMBERI ERŐFORRÁS TERMELÉSÉNEK MÉRCÉJE

A posztkapitalista társadalmat a II. világháborút követő időszakban egy
re gyakrabban írták \e fogyasztói társadalomként. Akik ezt társadalomkritikai 
éllel tették, azok ideologikus rosszallással emlegették, mint presztízsfogyasz
tást, mint státuszszimbólumok hajszolását, azt a jelenséget, hogy az embert 
fogyasztásában egyre csökkenő súllyal vezeti az az ésszerű szempont, hogy 
a lehető legkisebb költséggel a lehető legnagyobb élvezethez juttassa magát, 
és egyre növekvő súllyal az, hogy mivel tartozik társadalmi rangjának.

Valójában arról van szó, hogy a hasznosság is és a kellemesség is kettős. 
Egy tevékenység hasznosságát megadhatja a használati érték, amelyet előál
lít, vagy a csereérték, amely abban a pénzösszegben jut végül is kifejezésre, 
amelyhez a tevékenység révén hozzájutnak. A tevékenység kellemességét 
pedig adhatja az a kielégülés, hogy a benne megnyilvánult technikai erő ré
vén a személy bánni tud dolgokkal,17 vagy hogy egy szociális erő révén, ame
lyet a tevékenység megjelenít, a személy bánni tud más személyekkel.

E négy tényező csak részben esik egybe azokkal, amelyeket Baudrillard18 19 
megkülönböztet, amikor a használati értéken és a csereértéken kívül beszél a tár
gyaknak a közösséghez tartozást megnyilvánító (például az ajándékozásban, az 
ünnepek megülésében) betöltött szimbolikus értékéről és a státuszt megjelölő jel
értékéről, rámutatva, hogy ez utóbbi kettő között ugyanolyan a viszony, mint az, 
amelyet az előbbi kettő között Marx elemzett a politikai gazdaság(tan) bírálata 
során. Éppen ez utóbbi gondolat miatt érdemes felfigyelni rá, hogy Marxnál a 
használati érték is technikai erő, s a csereérték is szociális erő, csak eldologiasítva. 
Baudrillard mindkét tényezője ezzel szemben olyan, ami a személy szociális ere
jét jeleníti meg: a jegygyűrű is, amelyből éppúgy egyetlen darabot és ugyanolyan 
formájút viselek, mint akárki más, aki hozzám hasonlóan azt akarja szimbolizálni, 
hogy egyetlen személyhez tartozik, aki éppolyan kiváló a maga nemében, mint 
bárki másnak a társa -  és az a gyűrű is, amelyből minél többet húzok az ujjamra, 
és minél inkább remekei ezek az ékszerészfantáziának, annál kiválóbbnak jelölik 
meg viselőjüket.

A négy tényező -  tudatos vagy tudattalan -  számításba vételének pszi
chikus teljesítményét mármost kapitalista formációban, úgy látszik, a csere
érték, posztkapitalista alakzatokban viszont a szociális erő szervezi: a tevé
kenység tétje, amely az egyén döntését effektíven motiválja, az előbbiben a 
pénz, az utóbbiban a státusz.

Vance Packard írja le elsők között a státuszhajhászás19 jelenségét, amely, 
úgy látszik, a pénzhajhászás elé lépve éppolyan általános szenvedélyévé vá

17 Korábbi írásokban (Személyiségdinamika és társadalmi lét. Budapest, 1969, Akadémiai Ki
adó; Szabadságszükséglet és esztétikum. Budapest, 1980, Akadémiai Kiadó) a mellett hoztam fel 
érveket, hogy e megnyilvánulásokban egy specifikusan emberi alapszükséglet elégül ki.

18 Baudrillard: Pour une critique de Véconomie politique du signe. Paris, 1972, Gallimard.
19 Packard, V.: The Status Seekers (Penguin Books Ltd. É. n.). A könyv részleteit magyarul 

lásd In Packard, V.: Feltörekvés, reklám, szexualitás Amerikában. Budapest, 1971, Gondolat Kiadó. 
Szerencsétlenül fordítja „státuszkeresők"-nek a kifejezést, mely nem olyan személyeket jelöl
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lik a modern korszak emberének, mint volt emez a klasszikus kapitalista 
formáció feltételei közt élt személyeknél. E váltás megnyilvánul abban a 
tényben is, hogy míg a régi szenvedély a pénz megszerzésére sarkallt, addig 
ez az új az akár még meg sem szerzett, csak hitelbe felvett pénz elköltésére 
buzdít, ami azonban nem azáltal okoz örömet, hogy az így megvásárolt árut 
használati értékének megfelelően elfogyasztják, hanem azáltal, hogy a rá 
elköltött pénz státuszt szimbolizál.

Ugyanígy státuszt szimbolizálhat a megszerzett pénz is. A tevékenységet 
többé nem elsősorban az a különbség motiválja, amely például, hasznossá
gának és kellemetlenségének mértéke között, általában a bevétel és a ráfor
dítás között mutatkozik, hanem egyre gyakrabban az, amelyik a mi bevéte
lünk és mások bevétele között.

Klasszikus kísérletében Tajfel azt találta, hogy -  a társadalmi valóság kon
textusától függően -  a kísérleti személy olyankor is kész lehet arra, hogy „saját" 
csoportjának s egy „idegen" csoportnak a bevétele között a különbséget fonto
sabbnak tartsa a saját csoport bevételének abszolút nagyságánál, ha a két csopor
tot olyan csekély fontosságú dimenzió mentén alakították ki, mint hogy egy teszt 
manipulált eredményének „tanúsága" szerint Klee és Kandinszkij közül melyiket 
részesíti előnyben maga a kísérleti személy, és melyiket mások, akiknek ő mind
végig csak monogramját ismeri.* 20

Megannyiszor szóba kerül a gazdasági mechanizmussal kapcsolatos 
tennivalók között, hogy ezt az úgynevezett „egyenlősdi" felől az egyen
lőtlen teljesítménynek jobban megfeleltetett jövedelmekhez kell közelíte
ni. Mármost látni kell, hogy az „egyenlősdi" sohasem jelentette tízmillió 
magyar egyenlően kimért fizetését és fizetésen kívüli juttatását, s a telje
sítménybér sohasem fogja jelenteni annak számontartását, hogy tízmillió, 
egymással minőségi okokból össze nem mérhető teljesítmény mindegyike meny
nyit ér a társadalomnak: mindkét esetben társadalmi kategóriák spontán 
vagy szándékolt megállapításáról van szó, amelyen belül meghatározott 
egyenlőséget, míg közöttük meghatározott arányú egyenlőtlenséget rögzít 
a szervezet. Mármost hasonló módon járnak el az egyének is, amikor létező 
vagy éppen ezáltal kialakított társadalmikategória-határok mentén eltúloz
zák hasonlóságaikat és különbségeiket, például azokat, amelyek szerint az 
ember igazságosnak tartja, hogy ugyanannyi legyen a jövedelme, mint X-é, 
de igazságtalannak, ha Y-é is ugyanannyi, természetesnek veszi, hogy három
szor kevesebbet keres, mint K., de erkölcstelennek, hogy az ő 5000 forintjával 
szemben L. fizetése 5500 forint.

meg, akik serdülésük során még nem találták meg, vagy deklasszálódásuk folytán elveszítet
ték státuszukat, és ezért keresik, hanem akik egyre magasabb státuszt hajhásznak.

20 Tajfel, H.: Humán groups & social categories: Studies in social psychology. Cambridge etc., 
1981, Cambridge University Press, 268-287. o.
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Amikor arról van szó, hogy a díjazást méltányos módon illesszék a telje
sítményhez, akkor számításba kell venni a következő összefüggést:

A teljesítmény kifejezi a személy technikai erejét: minél gazdagabb együt
tesét hordozza a személy a képességeknek, általában annál nagyobb teljesít
ményre képes; a díjazás pedig a szociális erejét: minél magasabb a státusza a 
személy társadalmi azonosságának, általában annál előnyösebb a díjazása.

Ám magasabb teljesítmény nem okvetlenül jelent mennyiségileg mérhető 
több teljesítményt: az űrhajós teljesítményét nagyobbnak érezzük a vágóhí
di mészárosénál, ezét meg a háziasszonyénál, noha az első semmi dologi 
értelemben mérhetőt nem termel, míg az utóbbi hétnapos munkahétben 
nyújtja szolgáltatásait, amelynek érdeme dologilag is számon tartható. Az 
érdem számontartásánál azonban, úgy látszik, nem ez vezeti intuíciónkat, 
hanem annak tudattalan megfontolása, hogy melyik teljesítmény kiválóbb: 
ezért tarthatja rendjénvalónak, hogy az űrhajós esetleg évtizedekkel a telje
sítménye után is gyaníthatóan a mészárosénál magasabb díjazást kapjon, a 
háziasszony pedig, aki gyakran nyugdíjas kora végéig folytatja szolgáltató 
tevékenységét, se fizetést, se nyugdíjat.

Azonban a díjazás sem csak úgy lehet magasabb, hogy több pénzben fe
jeződik ki: minden szervezet kialakítja a kedvezmények rendszerét, amely 
szerint előnyben részesítik az alkalmazottak egy részét az egész állomány
nyal szemben, az állomány egészét azokkal szemben, akik nem tartoznak a 
szervezethez, a törzsügyfeleket az ügyfelek összességével szemben, sőt, ez 
utóbbit a teljes populációval szemben, ahonnan válogatódnak stb. Bár az 
előnyök között olyan is van, amelynek hasznossága pénzben számolható (a 
szervezet kedvezményezettjei, de szerényebb mértékben minden alkalma
zottja rendszeres jövedelmén felül ingyenesen vagy kedvezményes bérért 
használhatja a szervezet ingatlan és ingó vagyonának tárgyait, hozzájuthat 
olyan szolgáltatásokhoz, amelyeket részben vagy egészen a szervezet fizet 
helyettük, a törzsügyfelek árengedménnyel jutnak a szervezet által nyújtott 
szolgáltatásokhoz stb. Intuíciónkat azonban, amellyel a díjazás értékét szá
mon tartjuk, úgy látszik, nem elsősorban a pénzben kifejezhető nagyságával 
kapcsolatos megfontolás vezeti, hanem annak mérlegelése, mennyire kitün
tető a kapott kedvezmény.

A magasabb teljesítménynek ezért nem csak úgy feleltethető meg ma
gasabb díjazás, hogy a dologi hatékonyság paradigmája szerint mért több 
eredményért többet fizetnek, hanem úgy is, hogy a kitűnő teljesítményt ki- 
tüntetően díjazzák. Ilyenkor tulajdonképpen már nem a termelt dolog, hanem 
a termelő személy érdemének leméréséről van szó: a kitűnő teljesítmény mögött 
intuíciónk a technikai erőnek olyan kombinációját sejti, amely ritkaságánál 
fogva kitűnő, ahogy a kitüntető díjazás mögött pedig a személy kitüntetett 
szociális erejét.
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Kitüntető jellegével a díjazás a státuszt szimbolizálja, a státuszhajhászás 
szenvedélyénél fogva mozgatja meg az embereket, még akkor is, amikor a 
pénzhajhászás megszállottjainak látszanak: a vállalati gmk21 vagy a kisvál
lalkozó családi vagy baráti csapata nemcsak azért hajszolja magát olykor 
embertelen tempóra, hogy tagjai az életszínvonalukat szinten tartsák, nem 
is csak azért, hogy hozzájuthassanak olyan árukhoz, amelyekről ipari prole
tár vagy vendéglátó-ipari alkalmazott korukban még csak nem is álmodhat
tak volna; hanem legalább ennyire azért is, hogy ezáltal megmutassák, mire 
mennek, ha csak rajtuk áll.

Hogy csakugyan mire, azt a pénzben vagy az általa megszerezhető és 
megmutatható javakban mért dologi érték fejezi ki a számukra is, a többi
ek számára is. De nem abszolút nagyságánál, hanem kitüntető jellegénél 
fogva: ahogyan a frizsider vagy az autó ma már nem alkalmas annak meg
mutatására, hogy mire ment az ember, ugyanúgy a 20-30-40 ezer forintos 
havi jövedelem sem képezne akkora mozgósítóerőt a teljes erőbedobásra, 
ha minden dolgozó maga választotta társakkal dolgozhatna vállalati gmk- 
ban vagy kisvállalkozóként.

Általában a magasabb díjazás magasabb státuszt szimbolizál. Hogy azonban 
a díjazás olyan motiváló hatásáról van szó, amelyet a státuszhajhászás közvetí
tésével gyakorol, erre mutat az aluldíjazás paradox hatása az érintett szociális 
kategória termelékenységére. A hatásmechanizmus felől árulkodik a jelenség, 
hogy az aluldíjazott kategória képviselője, vagy egy kategórián belül az érintett 
személy megannyiszor büszkén panaszkodik: „Hol találni még egy ilyen marhát, 
aki ennyiért csinálná ezt a munkát!" Kifejezve ezzel paradox igényét, hogy ha 
már a teljesítmény exkluzivitását nem ismerik el a kivételességnek járó díjazással, 
legalább annak a teljesítménynek az exkluzivitása legyen elismerve, hogy valaki 
alulfizetve is túlteljesít.

Ugyanezt a szenvedélyt írja le „az expanzió belső kényszereként" 
Kornai, amikor választ keres a kérdésre: „[...] vajon mi készteti beruházás
ra, reáltőke-felhalmozásra a szocialista gazdasági vezetőt, aki nem érdekelt 
a nyereségben?"

A legfontosabb mozzanatnak azt találja, hogy „a vezető [...] azonosul 
saját munkakörével". Az ilyen vezető számára azután „mindig adódik ösz- 
szehasonlítási alap, amelyhez képest az ő egysége elavultnak és szegényes
nek tűnik. [...] A vezető a szó szép értelmében vett szakmai irigységet érez. 
Szeretné növelni szakmai presztízsét [...]. Ehhez társulhatnak talán kevésbé 
nemes, de emberileg nagyon érthető motívumok is. A vállalat, a közület nö
vekedésével együtt nő a vezető hatalma, társadalmi tekintélye, s ezzel együtt

21 Gazdasági munkaközösség -  ahogyan a mezőgazdasági szövetkezetek peremén egy 
korábbi időszakban engedélyezték háztáji gazdaságok létesítését, ezek mintájára a rendszer- 
váltást közvetlenül megelőző időben ipari nagyüzemekben vált lehetővé olyan csoportok 
létesítése, amelyek a szocialista anyavállalat keretein belül maradva, ennek forrásait (megkö
tött szerződés mentén vagy illegálisan) használva piaci tranzakciók útján működtek.
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a saját fontosságának tudata. Tízezer ember irányítójának lenni -  sokan úgy 
érzik -  nagyobb dolog, mint ötezerének. A nagyobb hatalom, a konkrét ér
dekeltségi rendszertől függően, esetleg több anyagi elismeréssel, több fize
téssel, prémiummal, kiváltságokkal jár."22

Gondoljunk el egy olyan állapotot, amelyben Magyarország ötezer főt szám
láló egységekre lenne közigazgatásilag bontva. Gondoljunk el azután egy olyan 
változást, amelynek következtében valamennyi egység lélekszáma megkétszere
ződne. Semmi nem igazol egy olyan feltevést, hogy az egyes adminisztratív egy
ségek vezetői ilyenkor is úgy éreznék, hogy „tízezer ember irányítójának lenni 
nagyobb dolog, mint ötezerének".

Kornai különben, miután ezt írja: „Ha valaki mondjuk az ország egyik 
legnagyobb egyetemének rektora lett, vagy felelős az ország összes műem
lékének védelméért, vagy rá van bízva az ország vízellátásának gondja -  ak
kor sem fizetése, sem tekintélye, sem hatalma nem fog attól növekedni, hogy 
még 20 százalékkal több beruházást tud-e szerezni saját területe számára", 
maga is felismeri: „Az expanzió belső kényszere a gazdasági hierarchia 
minden szintjén jelentkezik: a néhány munkásból álló brigád vezetőjétől a 
százezres vagy milliós létszámot irányító miniszterig. Amikor a beruházási 
erőforrások elosztása van napirenden, mindegyik azért verekszik: kapjon 
minél több beruházást a mi brigádunk, a mi vállalatunk, a mi tárcánk."23

Egy újabb gondolatkísérlet elvezethet ahhoz a felismeréshez, hogy ami ilyen
kor a vezetőt motiválja, az ezúttal sem annyira a dologi mércével mérhető nagy
sága az általa irányított egység expanziójának, mint amennyire ennek az expanzi
ós lehetőségnek a kitüntető jellege:

Vajon melyik gazdasági vezető váltaná ki beosztottainak és saját magának 
nagyobb fokú megelégedettségét? Az-e, amelyiknek gazdasági egysége hozzájut 
egy országos 20 százalékos fejlesztési terv reá eső beruházási részéhez? Vagy az, 
amelyiknek egyedül sikerül 100 gazdasági egység közül a magáénak megszerezni 
egy 2 százalékos fejlesztési lehetőséget? Vagy esetleg az, amelyik egy országos 
beruházási stop ellenére, amely 10 ezer gazdasági egység közül 9999-et a legszi
gorúbban érint, a magáé számára mégis megszerez egy 0,2 százalékos bővítést 
lehetővé tevő beruházást?

Kornai ezt az általa leírt pszichológiai tényezőt olyan gazdaságiakkal 
összevetve, mint a terv szükségképpen feszített jellege és a szocialista vál
lalatoknál fellépő halmozási tendencia, azt írja, hogy ez utóbbiaknál „az 
expanzió belső kényszere még fontosabb, mert még erőteljesebb a hatása a 
rendszer működésére",24 elsősorban pedig annak a jelenségnek a létrehozá
sában, amelyben Kornai számára a rendszer lényege jelenik meg: a hiányé
ban.

22 Komái János: A hiány. Budapest, 1980, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 204-205. o. 
A kiemelés mindenütt Komáié -  jómagam a kiváltságokat kurziválnám.

23 Uo. 206. o.
24 Uo.
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Pszichológiai tényezőnek egy gazdasági rendszer működésében ilyen 
nagy fontosságot tulajdonítani: meglepő lehet annak a logikának a számá
ra, amely akár a piacgazdálkodás, akár a tervgazdálkodás mellett érvelő 
gondolatmenetekben megnyilvánul. Annál logikusabban illeszkedik a 
posztkapitalista gazdasági rendszerek alaptényéhez, amelyet jelen dolgozat 
elővezetett: hogy ezeknek működésük személyi feltételeit éppúgy meg kell 
termelniük, mint kellett a klasszikus kapitalista alakzatnak saját működése 
dologi feltételeit.

A személyi feltételek kiképezése a különböző jellegű szolgáltató szerve
zetekben: olyan folyamat, amelynek idealizált kezdetén teljesen kiképzetlen, 
és ezért egymással szerepfunkciójukban felcserélhető személyeket találunk, 
idealizált végén pedig olyanokat, akik pótolhatatlanok abban a szerepfunk
cióban, amelyre az egyes személyeket speciálisan kiképezték, illetve ame
lyet speciálisan egy-egy személy kiképezett egyediségének megfelelően 
alakítottak ki.25 Ezért aztán idealizált tendenciaként elfogadható, hogy a stá
tusz, amely azt jelöli, hogy egy szervezeten belül meghatározott szerepben 
mennyire pótolhatatlan az a személy, aki éppen betölti: annak mércéje, hol 
tart a személy a gazdasági rendszer működésének feltételeként való kiképeződés fo 
lyamatában.

25 A különböző posztkapitalista formációk legkülönfélébb -  politikai és nem politikai -  
szervezeteiben újra meg újra előáll az a fejlemény, hogy egy kitűnő személyiség számára ala
kítanak ki olyan szerepfunkciót, amely kizárólagosan az ő egyéniségére illik, azonban túléli 
őt, amikor is a más személyekkel betöltött személyes szerep kisebb-nagyobb zavart okoz a 
szervezet életében. Érdemes ebből a szempontból szemügyre venni két olyan merőben külön
böző szervezet két olyan merőben különböző szerepét, mint a francia V. Köztársaság állam- 
szervezetében Charles de Gaulle személye számára kialakított köztársasági elnöki funkció, 
valamint a megreformált Magyar Tudományos Akadémia apparátusának és az általa igaz
gatott kutatóintézet-hálózatnak élén álló főtitkár Erdei Ferenc személyére szabott funkciója.
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Röpirat az em berrel való kufár gazdálkodásért*

kufár: nyerészkedő, haszonleső
Magyar értelmező szótár

„SEM M IBŐ L Ml SEM LESZ”1

Kegyes szavak olvashatók rendszerváltás előtti és utáni dokumentumok
ban emberi értékekről. Negyven évvel e korszakhatár előtt arról értesítettek 
bennünket, hogy éppenséggel a legfőbb érték az ember. Negyven héttel utána 
pedig a múlttal radikálisan szakító kormány gazdasági programjában ez ol
vasható: „A kormány stratégiai és gazdaságpolitikai felelősségét szem előtt 
tartva mindenekelőtt a humán értékeket kívánja megerősíteni és mozgósí
tani, a kiművelt humán és műszaki ember-főkre, a szorgalmas parasztra, a 
jól képzett és a munkájára büszke munkásra, a bátor és tehetséges vállalko
zókra, a becsületben megőszült és sokat tűrt nyugdíjasokra számít. Az új 
Magyarország felépítésében nagy feladatok, de még nagyobb lehetőségek 
várnak a fiatalokra." A Magyar Demokrata Fórum alelnöke meg ugyanerről 
így fogalmaz: „Igenis kell építeni a kétkezi munkások verejtékezésére, nél
külük a nemzeti fennmaradás sem lehetséges".

Lelkesítő szavak ezek -  a Kádár előtti és a Kádár utáni korszakban egy
aránt. Eközben azonban a gazdasági számításokban nem emberi, hanem 
csakis anyagi értékek szerepelnek, a humán értékeket pedig nem gazdasági 
tényezőként, hanem kizárólag mint politikai, ideológiai, kulturális megfon
tolások tárgyát veszik tekintetbe. Ebbe belefér, hogy ha egy rezsim például

* A tanulmány a szerző által vezetett OTKA-kutatás keretében készült; az 1993-ra elké
szült szöveg megjelent „Röpirat az emberrel való kufár gazdálkodásért" címen a Mozgó Világ
ban, 1993/12. 72-80. o. Újabban: Globális rendszerváltás? 95-114. o.

1 Shakespeare: Lear király.
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a politikai érdeket éppenséggel többre tartja a gazdaságinál, akkor ennek 
oltárán gazdaságilag ésszerűtlenül anyagi értékeket áldoz -  meg belefér az 
is, hogy ha történetesen gazdasági tűzoltással foglalkozik, akkor humán ér
tékeket szórjon a tűzre, hogy fészkét eltömítse.

Vajon mit lehetne tenni annak érdekében, hogy a társadalom a maga 
emberi potenciálját is gazdasági tényezőként kezelje: mint erőforrást, 
amelynek előállítása, telepítése, karbantartása, exportja-importja és hoza
ma ugyanolyan reális gazdaságossági számításokat igényel és tesz lehető
vé, mint az anyagi erőforrásé? Olyan számításokat, amelyek megmutatják, 
mekkora ráfordítástól mekkora hasznot lehet várni, ha emberről van szó, s 
hogy mekkora kár éri a társadalmat, ha nem fordít kellő mértékben eszkö
zöket az emberek képességeinek kifejlesztésére.

Lássunk egy példát, hogy kiderüljön, miről van szó:
Ma Magyarországon az egy főre jutó fogyasztás csak körülbelül 60 szá

zalékát teszi ki az ausztriainak. Ez kétségtelenül összefügg azzal a másik 
ténnyel, hogy Magyarországon az egy főre jutó termelés csak 50 százaléka e 
hozzánk oly közeli és tőlünk mégis éppoly távol került ország megfelelő 
adatának.

S vajon ennek -  hogy ugyanakkora iparkodásnak a mai Magyarországon 
feleakkora a hozama, mint Ausztriában -  nincs-e további összefüggése az
zal, amit az 1. ábra bemutat?

1. ábra. Egyetemi hallgatók aránya az egyetemista korú népességben 
Magyarországon és Ausztriában

E grafikon szemléletes tanúsága szerint Magyarországon 1964-ig folya
matosan nőtt például az egyetemi hallgatók aránya a megfelelő életkorú
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-  18 és 23 év közötti -  népességben, ám ekkor a növekedés csökkenésre 
váltott, és csak tizenhat évvel később, 1980-ban érte el újra ugyanazt a 12,5 
százalékos színvonalat. Ausztria 1964-ben ennek az értéknek még 35 százalé
kával elmaradt, 1980-ban azonban már 90 százalékával túlhaladta. Hogy pedig 
itt általános tendenciáról van szó, mutatja az alábbi táblázat.

Év A u sz tr ia F in n o rs z á g G ö r ö g o r s z á g Ja p á n S p a n y o lo rs z . S v é d o rsz á g

1964 - 3 5 % - 1 5 % - 3 0 % - 1 5 % -6 0 % -1 0 %

1980 + 9 0 % + 1 6 0 % + 4 0 % + 1 5 0 % + 9 0 % + 1 5 0 %

Nehéz volna tehát elhárítani a gyanút, hogy ezzel az irányzattal valami
lyen módon összefügg az a másik, amelyről fentebb volt szó: hogy a ma
gyarországi munkaerő alkalmazásának ma feleakkora a hozama, mint az 
ausztriainak. Ha pedig az előző grafikon által ábrázolt irányzatot egybevet
jük a 2. ábrával, akkor meg kell fogalmazni egy további gyanút is.

2. ábra. Kormányzati kiadások oktatásügyre fordított hányada Magyarországon és 
Ausztriában

Az a tény, hogy a kormányzati kiadásoknak az oktatásügyre fordított 
hányada éppúgy 1964-ben kezdett el zuhanni, mint például az egyetemis
ta korú lakosság képzésre fogott részének az aránya, miközben Ausztriáé 
ezúttal is erőteljesen növekedett, egy olyan összefüggéssorra enged gya
nakodni, melynek okozó elején a magyar kormányzatnak az a döntése áll, 
hogy csökkenti kiadásainak azt a hányadát, amelyet az oktatásügyre fordít, 
okozati végén pedig az, hogy a lakosság majdnem harminc évvel később a 
szomszédjához képest alig feleakkora színvonalon él.
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Hogyan lehetne tehát elérni, hogy a társadalom -  a kormányzat is és a 
lakosság is -  számon tartsa ezt az összefüggést, vagyis hogy a ráfordításnak 
számítható hozama van akkor is, ha nem az anyagi termelésben hasznosul, 
hanem emberi potenciál kifejlesztésében, a ráfordítás elmaradásából pedig 
ugyancsak kalkulálható kár származik? Hogyan lehetne elérni, hogy a tár
sadalom az emberrel kufár módon gazdálkodjék?

AZ ELSŐ ÉS A MÁSODIK M ODERNIZÁCIÓ

Persze, az emberrel való kufár gazdálkodás eszméjéhez tudatunkban fer
telmek társulnak: Tamás bátya kunyhójának vidékére piaci portékaként el
adott rabszolgák, precíz náci könyvvitel arról, hogy mekkora marhavagon- 
kilométernyi szállítási költséggel mennyi követ lehet kifejtetni a zsidókkal 
annyi idő alatt, ameddig még érdemes életben tartani őket, s utána mennyi 
ciklon-B gáz árán mennyi fogaranyat, mennyi szappant és mennyi bőrdísz
művesnek való nyersanyagot lehet belőlük kitermelni...

Ez az eszmetársítás nagyon régi tapasztalatok emlékére megy vissza:
A kapitalizmus klasszikus -  19. -  századában a gazdasági rendszer más

képp viszonyult működésének dologi, és megint másképp személyi feltételei
hez. A dolgokat a kifejlődő nagyipar tömegméretekben alakította át olyan
ból, amilyenek, olyanná, amilyen a gazdaságban célszerűen használható. 
A személyekkel ugyanakkor a modernizációnak e 19. századi első szakaszában 
nem volt gond, mert még mielőtt valamelyikük gondot okozott volna, a 
rendszer lecserélte: vagy valamely gépi berendezésre, tehát olyan dologra, 
amelyet előzetesen célszerűen alakítottak ki, vagy pedig olyan más szemé
lyekre, akiket jó- vagy balszerencséjük úgy teremtett, hogy az előbbieknél 
jobban használhatók legyenek. Mindkét cserének tulajdonképpen ugyanaz 
volt a feltétele: hogy a jólhasználhatósághoz a személynek ne holmi agya
fúrt tulajdonságok ravasz kompozícióját kelljen hordoznia, hanem olyan 
egyszerű képességet, amelyet egy dologban (a gépben) is ki lehessen ala
kítani, vagy amely tömegesen megterem a lakosságban, s amely így, amint 
szükség támad rá, magától is mindig kéznél van.

Mármost a modernizációnak a 20. századi második szakaszát vizsgálók ismé
telten felfigyeltek arra, hogy a kevésbé megfelelő személyek lecserélésének 
ez a feltétele immáron nem teljesül. Ezért a modern gazdasági rendszeré
nek az emberről is gondoskodnia kell. Persze nem az isteni vagy a huma
nista gondviselés kegyes értelmében, hanem a jó iparos pragmatizmusával, 
amellyel a mesterember gondoskodik, mielőtt munkához fogna, hogy a 
keze ügyében legyen minden szerszám, amelyre majd szüksége lehet.2

2 Lásd ennek a tendenciának elemzőbb bemutatását „...kis pénz —> kis foci"? Egy gazda
ságpszichológia megalapozása (Budapest, 1990, Magyar Közgazdasági Társaság kiadása) című 
könyvemben.
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A szerszámok összetételében, amelyekről a pragmatista iparosnak gon
doskodnia kell, valószínűleg azzal összefüggésben következik be váltás, 
hogy míg az első modernizáció korszakában a gazdálkodás mindenekelőtt 
nyers- és feldolgozott anyaggal való gazdálkodás volt, most a második moder
nizáció során egyre inkább átalakul információgazdálkodássá. Az előbbinek a 
legfontosabb szerszámai ennek megfelelően olyanok voltak, mint például 
a Martin-kemence, az esztergapad: az anyag feldolgozását végezték. S az 
utóbbinak éppígy a legfontosabb szerszámai az információt feldolgozó be
rendezések lesznek, márpedig az ilyen berendezések rendszerében a leg
fontosabb tényező: az ember.

A második modernizáció osztozik az elsővel abban a felismerésben, 
hogy a gazdálkodás szerszáma nem terem meg szervesen a természetben, 
hanem azt a természeti folyamatokba mesterségesen beavatkozva kell kiképezni. 
Ezen belül megkülönbözteti az, hogy a felismerést az anyaggazdálkodás 
szerszámáról kiterjeszti az információgazdálkodáséra.

Ily módon az első, illetve a második modernizáció érdeke gyökeresen 
eltér egymástól az emberi potenciállal való gazdálkodásra nézve. A 19. szá
zadi modernizáció az emberek jól használható tulajdonságait nem termelte, 
csak kitermelte. Ezért aztán az emberekkel kapcsolatos kufár szemlélet a 
kizsákmányolásé volt. Miközben az anyagi termelésben a 19. századi gaz
dálkodó nyerészkedő, haszonleső beállítódással azt kalkulálta, mekkora rá
fordítás mennyi hasznot hajt, a humán potenciált ugyanez a szemlélet és a 
hozzá tartozó gyakorlat úgy kezelte, mint ami gazdasági erőfeszítésektől 
független okokból áll rendelkezésre, s így a belőle kihozható haszon ingyen 
van, nem az emberre való ráfordítás kamatozik benne. S ezt kiegészítette ugyan
ezen összefüggés ellenkező irányban számon tartott evidenciája: az emberre 
való ráfordítás nem kamatozik.

Holott már Adam Smith másképp beszél ugyanerről, amikor „a lako
soknak, illetve a társadalom tagjainak szerzett és hasznos képességeit" az 
állótóke kategóriái közé sorolja, és rámutat: „Az ilyen tudás és készség meg
szerzése tényleges kiadásokat jelent, mivel megszerzőjét neveltetése, tanul
mányai vagy tanonckodása idején el is kell tartani; alapjában véve úgy kell 
felfogni őket, mintegy az illető személyben rögzült és megtestesült tőkét. Ez 
a tudás és készség az illető személy vagyonának egy része, de egyben része ama 
társadalom vagyonának is, amelyhez a személy tartozik. A munkás foko
zott egyéni kiképzését ugyanúgy foghatjuk fel, mint a munkát megkönnyítő 
és megrövidítő gép vagy szerszám beszerzését: bizonyos kiadást jelent ugyan, 
de ez profittal együtt megtérül."3

Igaz, Adam Smith ugyanerről az összefüggésről mást is mond. Miközben 
a tőke ráfordítását a képességek megszerzésére hasznosnak mondja, ugyan-

3 Smith, A.: A nemzetek gazdagsága. Budapest, 1992, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
282. o. Kiemelés tőlem -  G. L.
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akkor a munka ráfordítását ugyanerre mint improduktívat különbözteti meg 
attól a munkától, amely csak attól produktív, hogy dologi javakat termel.

Produktív és improduktív munka megkülönböztetését Marxnak tulajdonítot
ta az is, aki Marxra való hivatkozással teremtett magának jó lelkiismeretet ahhoz 
a gyakorlathoz, amely a humán potenciál kifejlesztésére irányuló (például peda
gógusi) vagy karbantartásával foglalkozó (például orvosi) tevékenységet másod
rendűnek értékelte, meg Marxnak tulajdonította az is, aki e gyakorlattal együtt 
Marxot is elvetette. Aki pedig e megkülönböztetésről például a következőket írja: 
„...az áruk világa két nagy kategóriára esik szét: az egyik oldalon a munkaképes
ségek; a másik oldalon maguk az áruk. .. .az áru mint múltbeli, tárgyiasult munka 
jelenik meg, tehát ha nem jelenik meg egy dolognak a formájában, akkor csak 
magának a munkaképességnek a formájában jelenhetik meg... Termelő munka 
ezek szerint olyan munka, amely árukat termel vagy magát a munkaképességet köz
vetlenül termeli, képezi, fejleszti, fenntartja, újratermeli." Amihez mindjárt ezt teszi 
hozzá: „Az utóbbi fajta munkát A. Smith kirekeszti a maga termelőmunka-rova
tából; önkényesen..."4

Az  értelmiségnek az az 57%-a, amelyet az 1980-as népszámlálás Magyaror
szágon a nem anyagi szolgáltatás ágazataiban talált foglalkoztatva, egzisztenciá
lis érdekeltséggel figyeli, vajon a régi gyakorlat megváltoztatása a rendszerváltás 
óta e tekintetben többet jelent-e annak a verbális szokásnak az elhagyásánál, hogy 
e foglalkozásokra a „nem termelő" címkét alkalmazzák.

Egy általam vezetett OTKA-kutatás keretében Falusné Szikra Katalin akadé
mikus saját korábbi könyvében5 közzétett kutatásainak kérdésfeltevését a rend
szerváltás előtti időszak utolsó és a rendszerváltás utáni időszak legelső periódu
sára megújítva — e tekintetben olyan változásokat talál, amelyekről értelmezés 
kérdése eldönteni, vajon valami új tendenciának a kezdetéről van-e szó, vagy 
a régi tendencián belüli hullámzás felmenő ágáról. Például 1991-ben az anyagi 
ágakban dolgozó értelmiségiek 16 és fél ezer forintos nettó átlagkeresetét az 50 fő
nél több személyt foglalkoztató vállalatoknál a nem anyagi ágakban dolgozóknak 
fizetett majdnem 19 ezer forint 14%-kal meghaladja; ugyanakkor a költségvetésből 
ugyanennek a kategóriának kifizetett alig több mint 15 és fél ezer forint 12%-kal 
alatta marad.

Adam Smithnek különben a kirekesztésre méltányolandó oka volt, ha 
nem is tudományos, hanem ideológiai ok. „A társadalom néhány igen tisz
teletreméltó rendjének munkája", írja, „a házicselédek munkájához hason
lóan, nem termel semmiféle értéket... Az uralkodó például, az alatta szolgá
ló összes bírákkal és katonatisztekkel egyetemben, az egész hadsereg és ha
jóhad mind nem termelő munkások... Ezek a köz szolgái, és a más emberek 
iparkodása által létrehozott évi termék egy része tartja el őket. Ugyanebbe 
az osztályba sorolandók... papok, jogászok, orvosok, mindenfajta írástu
dók; színészek, bohócok, zenészek, operaénekesek és táncosok stb."

4 MÉM, 26/1. kötet. Értéktöbblet-elméletek. (A tőke IV. könyve). 1.136. o. Kiemelések tőlem 
-  G. L. A termelő- és a nem termelőmunkára általában vonatkozólag lásd jelen kötet 137-139. 
és 249-251. oldalait.

5 Falusné Szikra Katalin: A tudás leértékelődése. Budapest, 1990, Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó.
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Az, hogy „a társadalom néhány igen tiszteletreméltó rendje" ekképpen 
együtt találta magát a nem termelő munkások gazdasági kategóriájában 
házicselédekkel és bohócokkal, „furcsa megszentségtelenítése volt éppen 
azoknak a funkcióknak, amelyeket mindeddig dicsfény övezett, babonás 
tisztelet vett körül", mutat rá Marx, megjegyezve: „A politikai gazdaságtan 
a klasszikus időszakában... szigorú és kritikai álláspontot foglal el az állam- 
gépezettel... szemben".

Érdemes felkutatni mai ideológiai okokat is, amelyek továbbra is fenn
tartják annak a munkának a kirekesztését a termelőmunka köréből, amely 
„magát a munkaképességet közvetlenül termeli, képezi, fejleszti, fenntartja, 
újratermeli".

EGY NEMES IDEOLÓGIA NEMTELEN HATÁSA

A második modernizáció érdeke az emberi potenciállal való gazdálkodásra 
nézve éppen abban tér el az elsőétől, hogy immáron az emberek jól haszno
sítható tulajdonságait is termelik, s ezért az emberekkel kapcsolatos kufár 
szemlélet sem lehet többé a kizsákmányolásé. Ez egyszerre kellene, hogy 
jelentse azt a felismerést, hogy az emberből kihozható haszon nem ingyen van, és 
azt, hogy az emberre való ráfordítás nem terméketlen. Miként az anyagi terme
lésre nézve már a 19. századi modernizáció, úgy a 20. századi a humán terme
lést tekintve is azt kellene, hogy kalkulálja, ha beállítódása haszonleső, hogy mekkora 
ráfordítással mekkora haszon jár, s hogy mekkora haszonnal mekkora ráfordítás.

Mármost a keresett ideológiai ok, amiért ez mégsem így van, valószí
nűleg összefügg azzal a történelmi ténnyel, hogy a totális állam volt az a 
társadalmi szerveződés, amely először ismerte fel, hogy az emberrel való 
bánás, az ember alakítása a hasznot hajtó iparkodás egy sajátos ágazata. 
Akár fasiszta vagy nemzeti szocialista, akár bolsevik ideológiával képződő 
változatában ez volt az a nagyüzem, amelyben a 20. századi modernizá
ció során első ízben foglalkoztak azzal a sajátos ipari folyamattal, amelyben 
a nyersanyag szerepét és az ezt megmunkáló szerszám funkcióját egyaránt 
emberek töltötték be. Más helyen6 részletesen előadom érveimet amellett, 
hogy ezek a totális államok nem ideológiai, hanem gazdasági okból álltak 
elő és maradtak fenn, s ugyanezen ok magyarázza bukásukat is; a szovjet 
típusú totális állam esetében az összeomlást ez az érvelés annak tulajdo
nítja, hogy ez a konstrukció a humánerőforrások kitermelését az anyagi (s 
egyszersmind maguknak a humán) erőforrásoknak egyre inkább pazarló 
elfogyasztása mellett valósította meg. Ennek a gazdasági ténynek ideológiai

6 Lásd az Identitásgazdaságtan: Gazdaságpszichológia másképpen című könyvnek különösen 
„A totális állam" és „A posztkapitalizmus bolsevik-szovjet változata", valamint „...elvegyül
tem és kiváltam című könyvemnek „A bolsevik típusú szociálpszichológiai szerkezet parado
xonjai" című fejezetét.
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következménye mármost az a félreértés, mintha csupán ennek a rendszer
nek az agyréme volna egyáltalán a tendencia, mely szerint az anyagi erőfor
rások növekvő részét humánerőforrások alakítására fordítják.

Holott a modernizáció 20. századi szakaszának általános tendenciájáról van 
szó, akár a totális államok valamelyikének a formájában, akár más formában 
valósul meg. Ugyanezt a tendenciát valósítják meg a szociális piacgazdaság 
rendszerében, amikor a nemzeti össztermék egyre nagyobb hányadát for
dítják képzésre, sőt a második világháború utáni rekonstrukció befejezésétől 
fogva egyszerűen a lakosság fogyasztására; növekszik más -  mezőgazdasági 
és ipari -  tevékenységgel szemben a szolgáltatások, ezen belül pedig a nem 
anyagi szolgáltatások részaránya.7 Nem anyagi szolgáltatás, fogyasztás, 
képzés közös jellemzője, hogy olyan ráfordításokat igényelnek, amelyek 
nyomán nem dolgok újabb tulajdonsága áll elő, hanem személyek valamilyen új 
viszonya a maguk gazdasági világához.

Pedig e humán ráfordítások a piacgazdaság szigorú kritériumai szerint 
kifejezetten ésszerűtleneknek látszanak. Ennek megfelelően most az átme
net során a kormányzat e sűrűn emlegetett kritériumok jegyében minden 
tőle telhetőt meg is tesz az ilyen kiadások lefaragására. Úgy tűnik, mintha 
indokoltságukat ezek a ráfordítások legfeljebb gazdaságon kívüli megfon
tolásokból meríthetnék (ha nem „az emberről való szocialista gondoskodás" 
motívumaiból, akkor a keresztényi szeretet kegyes érzéseiből, egy nemzeti 
romantika szolidaritási buzgalmából, mecénások úri gesztusából).

Mármost e látszatnak az az oka, hogy a gazdaság ésszerűségi kritériu
mait a 19. század az anyag- és energiagazdálkodás testére szabta, miközben 
a 20. században már az információgazdálkodás teljesen másféle értékszem
pontjai szerint kellene számolni.

Az anyaggal való gazdálkodásnak ideálisan megfeleltethető egy piaci 
rendszer: ha én átengedem neked az anyag meghatározott mennyiségét, 
akkor nekem ennyivel kevesebb marad, s e veszteséget kiegyenlíti, ha el
lentételezésül te ugyanakkor átengeded nekem pénzednek megfelelő meny- 
nyiségét. Ugyanígy feleltethető meg az energiagazdálkodásnak egy másik 
ideális modell: a klasszikus nagyüzemé, ahol egyetlen gőzgép állítja elő az 
energiát, és azt egy transzmissziós rendszer osztja el minden egyes műhely
be, a műhelyen belül pedig minden egyes géphez. Itt az összefüggés az,

7 Egy korábbi tanulmányban (Determining economic activity in a post-capitalist system. 
Journal of Economic Psychology, 1987/8. 77-90.), amely ennek a részarány-növekedésnek a ten
denciájával foglalkozott, amellett hoztam fel érveket, hogy puszta megjelenése a tendenciát 
öngerjesztővé teszi: minthogy a szolgáltatással tevékenység válik áruvá, a tevékenységnek 
pedig olyan a gazdaságpszichológiai természete, hogy árának módosulása nem okvetlenül 
annak kínálatát és keresletét változtatja meg, hanem esetleg annak a személynek az érzése
it, aki a szolgáltatást nyújtja, illetve aki azt élvezi, ezért a tanulmány érvelése szerint újabb 
szolgáltatásra van szükség ennek ellensúlyozására és annak biztosítására, hogy a kérdéses 
szolgáltatás ára mégis effektív legyen. A tanulmánynak egy korábbi, magyar nyelvű változa
tát lásd: Laikus dolgozat a tervezésről meg a piacról. Valóság. 28.1985/8. 25-41. o.
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hogy ha az egyik alrendszernek jut az energiából, akkor nemhogy ezáltal 
másoknak kevesebb jutna, hanem, ellenkezőleg, a rendszer egyensúlyban 
tartása megköveteli, hogy egyidejűleg más alrendszerek is részesedjenek. 
S amit az alrendszer kap, annak ellentételezése nem úgy történik, hogy cse
rébe adnia is kell valamit, hanem úgy, hogy aki elfogadja a központtól az 
energiát, amellyel eszközöket tud működtetni, az elfogadja hozzá a célokat 
is, amelyeket a központ a maga terveinek megfelelően alakít ki, és ugyan
azon transzmissziós struktúra mentén oszt szét a műhelyek, azon belül pe
dig az egyes gépek között.

A szocialisták a gazdálkodásnak ezt a tervszerű nagyüzemi modelljét 
akarták össztársadalmi méretarányban érvényre juttatni.

Ellenfeleik azután egy időben azt hozták fel ezzel a sémával szemben, hogy a 
technikai fejlődés nyomán már egyetlen nagyüzem méretarányában is érvényét 
veszti, amikor feltalálják a villanymotort. A gőzgéptől eltérően a villanymotor 
lehetővé teszi, hogy az energiát egymástól független munkagépekhez közvetle
nül csatlakoztassák. Az egyes gépek kezelői ekképpen az energiával ugyanúgy 
gazdálkodhatnak egyéni belátásuk és ügyességük szerint, mint a piacon besze
rezhető anyaggal, miközben gazdálkodói érdemeik még a nagyüzemen belül is 
egyénileg számon tarthatók és díjazhatok.

Akárhogy is, e két modell vetélkedésével az anyag-, illetve az energia- 
gazdálkodás logikáján belül vagyunk. A rendszerváltás is megmarad ezen 
a logikán belül, amikor egyszerűen a visszájára fordítja a „valóságosan lé
tezett szocializmusnak" azt a megbukott gyakorlatát, amely a kapitalizmus 
19. századi valóságával egy szocializmus 19. századi fogantatású eszméjét 
állította szembe.

AZ INFORM ÁCIÓGAZDÁLKODÁS LOGIKÁJA

Közben azonban a 20. századi második modernizációnak a tengelyében 
már az információgazdálkodás áll, amelynek merőben más a logikája, mint 
akár az anyag-, akár az energiagazdálkodásé volt.

Anyaggazdálkodáson felnevelt mentalitással evidensnek tartom, hogy 
amikor valakinek a raktárából elhozok egy komputert és hozzá tíz lemezt, 
akkor pénzbeli kompenzációval tartozom, amiért neki annyival kevesebb 
jószága maradt -  ugyanakkor ha a magam lemezeire a magam gépén átmá
solom az illetőnek az információit, akkor sokszor úgy érzem, semmivel sem 
tartozom neki, minthogy információkészlete nem fogyatkozik meg ettől a 
művelettől.

És mégis: ma 200 forint sem szükséges, hogy megvásároljak egy kompu
terlemezt, melyre azután ráírhatom a magam információit -  de esetleg 200- 
szor 200 forint sem elégséges, hogy megvásároljak egy információt, melyet 
ráírhatok a magam lemezére.
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Hasonlóképpen, egy energiagazdálkodás fogalmi és intézményi kere
tében maradva magától értetődően fogok ügyelni egy elosztóközpont elő
írásaira, amikor azt akarom, hogy saját munkagépem egy központi kazán 
energiakészletéből részesedjék, nehogy a kazán felrobbanjon attól, hogy 
rosszkor vagy rossz helyen nyitom meg a csapját. Ha viszont egy központi 
memória információkészletét akarom a magam gépe számára megcsapolni, 
esetleg úgy érzem, nem kell ügyelnem semmilyen központi megszorítás
ra, mert egy információtárolónak az egyensúlyát nem fenyegeti a hirtelen 
támadó űr veszélye, még akkor sem, ha akár az összes tárolt információt 
egyszerre lehívnám belőle.

A valóságos összefüggések azonban e tekintetben is mást mutatnak: 
komputerem be- vagy kikapcsolása felől, vagyis arról, hogy működteté
séhez mennyi energiát fogyasztok, saját belátásom szerint dönthetek -  el
lenben az információ kezelése során a legnagyobb zavarok támadhatnak, 
ha a rendszer nem szabályozza, hogy hányán férnek ahhoz hozzá, s hogy 
kicsodák. Az az információ, amelynek monopolizált birtokában az Egyesült 
Államok atombombát tudott gyártani, valami merőben mássá alakult, ami
kor már a Szovjetunió is birtokolta. S amikor egy papíron ezt olvasom: „Én 
írok levelet Magának", akkor akár katasztrofális következménye is lehet, ha 
kiderül, hogy az üzenetet nem a kedvesem küldte nekem, hanem Tatjána 
Anyeginnek.

Ezért az információnak ezeket a meghatározóit a rendszernek valaho
gyan nyilván kell tartania, méghozzá úgy, hogy a rendszer minden alko
tórésze tekintettel legyen erre a nyilvántartásra. Az a „szocialista" kísérlet, 
hogy ez a szabályozás a modern információs hálózatban úgy történjen, hogy 
a központ csak általa preparált információt engedjen eljutni általa megvá
lasztott felhasználókhoz, nem bizonyult sikeres megoldásnak. Kár volna 
azonban ebből egy olyan modell sikerére tippelni, amelyben az információ 
sorsát az határozná meg, hogy egy árverésen ki mennyi pénzt kínál érte. 
Nem valószínű, hogy ha túllicitálom Anyegint, akkor Tatjána majd nekem 
küldi el azt a bizonyos levelet. Még kevésbé látszik értelmes feltevésnek, 
hogy ha a Szovjetunió 1945 őszén megfelelő árajánlattal áll elő, akkor az 
USA megosztja vele az atomtitkot.

AZ INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁS SAJÁTSZERŰSÉGEI

Az információgazdálkodásnak egyszerűen piaci eszközökkel való szabá
lyozását különösen az nehezíti, hogy szemben az anyaggazdálkodással, 
amelynek számára tényezőinek tulajdonságai a meghatározóak, itt a ténye
zők közötti viszonyok válnak fontossá.

A tulajdonságról meg lehet állapítani, mely dolgok hordozzák, és me
lyek nem, mint ahogy az is eldönthető, mely személyek élvezhetik e dol
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gok kérdéses tulajdonságát. Elvben kiszámítható, milyen áron lehet más 
dolgokban más személyek számára kifejleszteni ugyanezt a -  hasznos vagy 
kellemes -  tulajdonságot.

Valójában az ilyen megállapítások és számítások még az anyagi javak 
esetében is elvonatkoztatnak attól, hogy „ezek a termékek és szolgáltatások 
vásárlóikon kívül másoknak is gyakran szereznek örömet vagy okoznak 
bosszúságot, kellemetlenséget. Egy szép ház látványában a szomszédok 
és a járókelők is gyönyörködhetnek. A ház építésével járó zaj, por, piszok 
viszont sokaknak okoz kellemetlenséget. Ezeket a járulékos, a kívülállókat 
érintő előnyöket és hátrányokat (externalitásokat) nem szokás beszámítani 
a nemzeti termékbe, mert az érintettek nem fizetnek az élvezetükért, illet
ve nem kapnak kártérítést az elszenvedésükért. Nyilvánvalóan jelentős vi
szont az emberi közérzetre gyakorolt pozitív és negatív hatásuk. Mivel ezek 
a járulékos előnyök és hátrányok fontos melléktermékei a gazdasági tevé
kenységnek, indokolt lenne a figyelembevételük a gazdasági döntésekben. 
Ennek módja azonban mindmostanáig a közgazdaságtudomány megoldat
lan kérdései közé tartozik."8

S ez utóbbi tény annál is sajnálatosabb, mivelhogy az információgazdál
kodásban az externalitások, egy jószág vagy egy szolgáltatás „járulékos" 
vonatkozásai többé nem melléktermékei a gazdasági tevékenységnek, ha
nem ennek a lényegét teszik.

Ha autóm van, ennek valóságos használati értéke elvileg független attól, 
hogy másoknak is van-e. Persze, mások autójának járulékos kellemetlen
ségeit megszenvedi az ember: szennyezett levegőt szív, a parkolóhelynek 
használt járdán nem tud lépni, saját autójával jóval hosszabb időbe telik, 
míg a közlekedési dugók ellenére célba jut, s amíg ott ő maga is parkolni 
tud. Mindez az externalitás azonban elvben kiküszöbölhető, s kellő kapa
citású út és kellő számú parkoló építésével elvben el lehetne érni, hogy az 
ember a maga autójának a tulajdonságait attól függetlenül tudja élvezni, 
van-e másoknak is ilyen járművük vagy nincs.

Ezzel szemben, ha például egy mobiltelefonom van, akkor az informá
cióforgalmazásnak merőben más eszköze van a birtokomban attól függően, 
vajon adás- és vételkörzetén belül egyetlen-e ez a készülék, mely esetben 
csak szobadísznek használható, vagy van még néhány, netán mindenkinek 
van, akivel valaha is a kritikus távolságon belül ezen az úton akarok érint
kezésbe lépni. A többiek információfeldolgozó berendezése nem a maga tu
lajdonságát nyilvánítja meg mintegy járulékosan az én számomra -  a hatás 
forrása a berendezések viszonya, amely a lényegre nézve határozza meg az 
én berendezésem értékét.

8 Scitovsky, T.: Az örömtelen gazdaság. Gazdaságlélektani alapvetések. Budapest, 1990, Köz- 
gazdasági és Jogi Könyvkiadó, 79. o.
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Mármost a humánerőforrásnak az egészére nézve ez utóbbi paradigma érvé
nyes. Az emberi tudást sem tulajdonsága minősíti, hanem viszonya más em
berek tudásához.9

Ami a tudás értékét megadja, az igen gyakran például az elsőnek tudás, vagy 
éppenséggel az egyedül való tudás: az atombomba gyártásának monopolizált is
merete nem ugyanaz az ismeret, mint lett, amikor már ketten birtokolták. Máskor 
éppen a tudás elterjedtsége adja meg a tudás lényegét: eszperantóul tudni nem 
ugyanaz a tudás, amikor egyedül Zamenhoff birtokolja, mint amikor már ezer 
eszperantista tudja szervezett összejövetelein az egymás közötti érintkezésben 
használni, s megint más, ha már milliószámra vannak, akiknek aztán éppen ettől, 
hogy már milliószámra vannak, olyan tudásuk van, amelyet spontánul előállható 
élethelyzetekben is lehet használni. A szovjet gazdasági-társadalmi rendszerben 
felhalmozott fantasztikus tömegű és igen kiváló minőségű tudást is tulajdonsága 
ellenére az a viszonya tette a rendszer egésze számára nagyon erősen csökkent 
értékűvé, hogy a rendszer szerkezete nem tette lehetővé, hogy e tudás eredeti -  
hadiipari -  kialakulási helyéről elterjedjen.

Ugyanilyen kritériuma lehet a szellemi munkaképességnek az a viszony, 
hogy a szellemi érték egymással vetélkedő szellemi termékek közül váljék ki. 
Ahol a pozitív és a negatív érték eleve egyértelműen ki van osztva a szellemi élet 
különböző produktumai között, ott semmilyen szellemi életről nincs szó. Sőt, a 
legegyszerűbb lelki élet is csak ott áll elő, ahol az élethelyzet valami többértel
műséget foglal magában -  e nélkül csak fiziológiai mechanizmusok által szabá
lyozott automatikus működések vannak. Ezzel függ össze a pszichológiának az 
a felismerése, hogy a gondolkodás csak másképpen gondolkodás lehet: aki ugyanúgy 
gondolkodik, mint ezt ő vagy másvalaki korábban tette, az nem gondolkodik, 
hanem működik, amint ezt bármely más automata is teszi mindaddig, amíg egy 
váratlan fejlemény nyomán zavar nem támad a működésében.

Végül is az emberrel való kufár gazdálkodás olyan számítást feltételez, 
amely az emberrel nem csak mint az adott egyénnel kalkulál, akiben pénz 
és munka ráfordításával hasznos tulajdonságok fejleszthetők ki, melyeknek 
ő lesz a haszonélvezőjük. Hanem más egyének, a többi egyén tulajdonságai
val is, melyek -  immáron nem járulékos -  externalitásainak szintén ő lesz a 
haszonélvezőjük: ezek éppúgy, mint saját tulajdonságai, meghatározzák az 
adott egyén viszonyait, amelyektől függeni fog, hogy ő milyen minőségben 
és milyen hatásfokkal lesz az információgazdálkodás hatótényezője.

Ezzel függ össze például az az ugyancsak Scitovsky Tibor által felismert mo
dernizációs fejlemény, hogy, teszem azt, az olyan viszony, mint az egyenlőség, 
illetve egyenlőtlenség, a politika és az erkölcs szférájából a gazdaságéba is át
emelődik. Scitovsky ezt olyan jószágnak tekinti, amellyel kapcsolatosan éppúgy 
vizsgálni lehet, hogyan alakul iránta a kereslet, s ezt hogyan elégíti ki a kínálata, 
mint az árutermelés feltétele mellett általában megtesszük, mégpedig nemcsak

9 Teljes egészében ezzel az összefüggéssel foglalkozik „...elvegyültem és kiváltam"... című 
monográfiám, amely e tételt bizonyítja mind az egyén pszichológiai tulajdonságaira nézve 
(József Attila alkotótevékenységének elemzésén keresztül), mind pedig egy társadalmi szer
veződés szociológiai tulajdonságait tekintve (a bolsevik típusú struktúra vizsgálata révén). 
A további megállapításokat nagymértékben ennek a könyvnek az érvelésére építem.
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azokkal a javakkal, amelyeknek dologi formájuk van, hanem szolgáltatásokkal 
kapcsolatosan is, méghozzá magánszolgáltatással (amely mellett én magam 
adom át a pénzt a szolgáltatást végző például taxisofőrnek) nem jobban, mint 
közszolgáltatás tekintetében (melynek esetében a közigazgatás adja át az adóként 
befizetett pénzt a szolgáltatást nyújtó buszsofőrnek). A magán- és a közkiadások
nak egyaránt gazdaságosaknak kell lenniük -  hangsúlyozza Scitovsky vagyis 
olyanoknak, amelyek minimális ráfordítás mellett maximális kielégülést nyújta
nak. A közpreferenciák sorában pedig számításba veszi azt, amely az egyenlőség 
és az egyenlőtlenség konkrétan meghatározott mértékére vonatkozik: a vagyonok 
és a jövedelmek olyan elosztása, amely megfelel ennek a mindenkori közprefe
renciának, írja, „ugyanazon közjavak sorába tartozik, mint a tömegközlekedés, a 
városi parkok, a honvédelem..."10 11

Scitovsky elhárítja azt a lehetséges ellenérvet, hogy éppen a vagyon és a jö
vedelem egyenlőtlensége miatt nem alakulhat ki közpreferencia az egyenlőség 
optimumára nézve; szerinte ez is rokonítja ezt a közpreferenciát azzal, amely 
például a tömegközlekedésre vonatkozik: „A te tömegközlekedésed az én tö
megközlekedésem is. A létező autóbusz-útvonalak és -menetrendek a te sajátos 
szükségleteidnek esetleg jobban kedveznek, mint az enyéimnek, de ugyanazon a 
közlekedési hálózaton osztozunk, és nincs mód rá, hogy ez egyszerre elégítse ki 
egyikünk előszeretetét az autóbuszok iránt és másikunk utálatát e járművekkel 
szemben. Ugyanígy vagyunk az elosztással is. Egyesek pénzügyi helyzete 
kedvezőbb másokénál; de az elosztás egyenlőtlenségének a foka ugyanaz 
mindnyájunk számára, közös az elv, amely szerint a jövedelmek és a vagyonok 
elosztásra kerülnek. Ha az elosztási rendszer alkalmazkodni akar a közönség 
preferenciáihoz, akkor különböző preferenciák közötti konszenzushoz vagy 
kompromisszumhoz kell alkalmazkodnia".11

Szóval, a kufár gazdálkodásra épülő társadalmi rendszer, miután a má
sodik modernizáció során az emberrel is kufár módon kezdett gazdálkodni, 
immáron eljutott oda, hogy merő haszonlesésből érvényesít olyan szem
pontokat, amelyek nálunk szociális szempontok címkéje alatt szerepelné
nek.12 Ez utóbbiak valójában a hatékony kapitalista gazdálkodásra orientáló 
hazai politikai vezetés érdeklődésétől még távolabb kerülnek, mint azok a 
ráfordítások, amelyek árán közvetlenül hasznosítható tulajdonságokat lehet 
az emberben kiképezni, s melyeknek a közvetlen haszon mégiscsak esélyt 
ad, hogy időnként az érdeklődés perifériájának majdnem a közelébe kerül
jenek.

Ezért szándékozott jelen röpirat az emberrel való kufár gazdálkodásra 
uszítani.

10 Scitovsky 1986, 4. o.
11 Uo.
12 Az ezzel összefüggő érvelést részletesebben lásd a Magyar Tudományos Akadémia 

1993. évi Közgyűlésének keretében tartott, „Etika és gazdaság: Ne érvényesüljön erkölcsi 
szempont a gazdaságin kívül!" című előadásom szövegében. Jelen kötetben 65-76. o.
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A „hivatal” és az „ész”: 
a bürokrácia gazdaságpszichológiájához*

A bürokrácia „minden tapasztalat tanúsága szerint... az eredmények kiszá
míthatóságában mind az úr, mind az érdekeltek részéről... a legracionálisabb 
uralkodási forma".

Ezt a kijelentést Max Weber teszi 1922-ben, aki is ezután még deklarál
ja, hogy „a bürokratikus igazgatás nagy fölényének forrása a szaktudás, 
amelyet teljesen nélkülözhetetlenné tesz a javak termelésében alkalmazott 
modern technika és maga a gazdasági élet, teljesen függetlenül attól, hogy 
kapitalista vagy szocialista módon szervezték-e meg, hiszen az utóbbi meg
oldás, ha ugyanilyen technikai teljesítményre törekszik, csak a szakbürok
rácia roppant méretű növekedését jelentené".1

Weber prognózisa elképesztően pontos, hiszen a „szocialista megoldás" 
valóban „a bürokrácia roppant méretű növekedését jelentette". Ugyan
akkor a prognózis elképesztően pontatlan: a gazdasági élet bürokratikus 
igazgatásáról -  „teljesen függetlenül attól, hogy kapitalista vagy szocialista 
módon szervezték-e meg" -  ma keveseknek jutna eszébe a szaktudás nagy 
fölénye, s ezt az uralkodási formát „minden tapasztalat tanúsága" sokkal 
inkább mutatja az évszázad leg/rracionálisabbjai között „mind az úr, mind 
az érdekeltek részéről". E tapasztalatok tanúsága szerint a bürokratikus 
igazgatás nem „a javak termelésében alkalmazott modern technika" érde
kében, hanem éppen ennek az érdeknek a rovására terjed.

Mi történt?

* A Magyar Közgazdasági Társaság XXVII. Közgazdász-vándorgyűlésének (Szombat
hely, 1989. július 2-3.) plenáris nyitóülésén tartott előadásnak a Valóság számára kibővített 
szövege megjelent 32.1989/10.10-17. o.; Globális rendszerváltás? 115-128. o.

1 Weber, M.: Gazdaság és társadalom. Budapest, 1967, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
78-79. o.
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Előadásomban annak bizonyítására teszek kísérletet, hogy a bürokrácia 
sorsának alakulása azért tért le arról az útról, amelyen betölthette volna a 
Max Weber által jósolt küldetést a dologi erőforrás termelésének optimalizá
lásában, mert „roppant méretű növekedését" végül is nem ennek, hanem 
személyi erőforrás termelésének érdekei uralták.

Személyi erőforrásról szólva ugyanazt a feltételt fogalmazzák meg sze
mélyekre vonatkozóan, mint amit dolgokra vonatkozóan szoktak, amikor 
dologi (vagy jelző nélkül csupán) erőforrásról beszélnek: olyan tulajdon
ságokra vagy viszonyokra gondolnak ilyenkor, amelyeknél fogva a szemé
lyek, illetve a dolgok többet termelnek, mint amennyit fogyasztanak. Ilyen érte
lemben egy gép dologi, egy gépész pedig személyi erőforrás.

A SZEMÉLY HATÓTÉNYEZŐKÉNT A DOLOG MELLÉ LÉP

Egy korábbi tanulmányban2 olyan tényeket mutattam be, melyek szerint 
a gazdasági rendszerek hosszú ideig másképp viszonyultak a dologi, és 
megint másképp a személyi erőforráshoz: a dologi feltételeket, amelyektől 
működésük függött, egyre inkább maguk termelték -  a személyi feltételek
től viszont, melyeket nem maguk termeltek, egyre inkább függetlenítették 
működésüket. A termelés lehetőségeit ebben az időben nem annyira az ha
tározta meg, hogy az embernek milyen képessége volt, mint inkább az, hogy 
milyen gépe. S hasonlóképpen a fogyasztást ekkoriban nem annyira az kor
látozta, hogy kinek mire nem volt leküzdhetetlen szüksége, mint inkább az, 
hogy mire nem volt pénze.

Abban az időben viszont, amikor Weber a bevezetőben idézett megálla
pítást teszi, az I. világháborút követő időszakban már nyilvánvaló lett, hogy 
azok a mechanizmusok, amelyek a gazdasági rendszer működésének ezt a 
függetlenséget biztosították a személyi feltételektől, maguk immár műkö
désképtelenek.

Kiderült például, hogy éppen a gép működtetéséhez, amely függetlení
tené a termelést az emberi képességektől, merőben új képességek kellenek. 
S a pénzhiányról is kitűnt, hogy már nemcsak a fogyasztásnak szab feltéte
leket és korlátokat, de ezzel együtt a felhalmozásnak is -  az utóbbinak a le
hetőségeit biztosító hitelrendszer pedig az előbbinek a korlátáit is kitágítja. 
A fogyasztás és a felhalmozás lehetőségeinek elhatárolásához immár nélkü
lözhetetlen az emberek egyfajta uralma szükségleteiken. Ez az az időszak, 
amikor Max Weber már érvelhet amellett, hogy a szükségleteket megrend- 
szabályozó puritanizmus olyasmi, amivel a protestáns etika a kapitalizmus 
szellemét erősíti.

2 Gazdaságpszichológiai dolgozat a tervezésről meg a piacról. Lásd jelen kötetben: 208- 
228. o.
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Az idézett tanulmányban mindebből arra a következtetésre jutottam, 
hogy a modern gazdasági rendszereknek működésük személyi feltételeit éppúgy 
termelniök kell mint a dologiakat.

A HATÁS TECHNIKÁJA -  ÉS AMI AZON TÚL VAN

Éppúgy meg kell termelniök -  csak másképpen.
Megszoktuk, hogy a dologi erőforrás termelésében az alkalmazott esz

közök hatása a folyamatra nem függ mástól, mint ezek technikai tulajdon
ságaitól. Mondani sem kell, hogy ez a helyzet, amikor az alkalmazott eszkö
zök maguk is dologiak, éppúgy, mint a hatásuk által kitermelt erőforrás; de 
ugyanez az összefüggés érvényesül olyankor is, amikor a dologi erőforrás 
kitermelésének eszközei között megjelennek a fent emlegetett hasznos sze
mélyek is: a gépésznél éppúgy, mint a gép esetében, csak az érdekes, hogy 
valóságos tulajdonságainál fogva milyen dolgok termelésére képes, és mi
lyen dolgok fogyasztására van szüksége.

Ez az összefüggés annyira triviális, hogy csak azért kell megállapítani, 
mert a személyi erőforrás előállítására nem érvényes többé: a személyi erőfor
rás termelésében az eszközök szociális viszonyaik közvetítésével nyerik el hatásukat.

Minthogy az előzővel szemben ez az összefüggés éppenséggel nem tri
viális, itt szükséges egy rövid szociálpszichológiai kitérőt beiktatni a bemu
tatására:

Ha egy személy szervezetébe valamilyen vegyi anyag kerül, akkor a 
megfigyelhető hatást egyértelműen meghatározzák az anyag vegyi és a 
szervezet élettani tulajdonságai. így ha a kérdéses anyag például adrenalin, 
akkor felgyorsul és felerősödik tőle a szívdobogás, enyhe hányinger s más 
hasonló vegetatív tünetek léphetnek fel.

Vajon a személy változik-e ilyenkor, vagy egy dolog, ti. a személynek a 
szervezete?

Egy klasszikus laboratóriumi vizsgálatban olyan kísérleti személyeknek 
fecskendezték be ezt az anyagot, akik úgy tudták, hogy egy ártalmatlan vi
tamininjekció hatását fogják rajtuk tanulmányozni. A kísérleti személyek 
közül azok, akiket előre tájékoztattak a „vitamin" várható hatásáról, s ezt 
úgy mutatták be, hogy a leírás megfelelt az adrenalinénak, hamarosan érez
ték is az enyhe hányingert és azt, amint szívük gyorsabban és erősebben 
dobog. Azoknál viszont, akiknek nem mondták meg előre, hányadán áll
janak a „vitaminnal", igen figyelemreméltó különbség volt megállapítható 
a között, amit vizsgálati műszerek az ő szervezetükben is érzékeltek, és a 
között, amit e személyek maguk éreztek: a műszerek regisztrálták a szív 
és az emésztőrendszer működésének ugyanazokat a változásait -  a szemé
lyeknek azonban tájékozott társaiknál kevésbé volt az az élményük, hogy
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szívük másképp dobogna, vagy hogy keveregne a gyomruk; ők inkább va
lamilyen bizonytalan rossz érzésről tudtak számot adni.

Persze azoknak, akik tudják, hogy mit várhatnak a szervezetükben a 
„vitamintól", nem e tudás dobogtatja meg a szívét, s nem is az történik, 
hogy amit megtudnak, attól kapnak hányingert. Hogy miről is van szó, azt a 
kísérlet folytatásából érthetjük meg, amelynek során újabb kísérleti szemé
lyeknek sikerült a bizonytalan rossz érzés helyett valamilyen más élmény
hez jutniok:

Az történt, hogy a tájékozatlan kísérleti személyek egy részét felkérték, 
töltsenek ki egy hosszabb kérdőívet, melyet szándékosan úgy állítottak ösz- 
sze, hogy kérdéseit lehetett bosszantónak, de éppúgy lehetett nevetséges
nek is találni. A kísérleti személyek párosával vesződtek ezzel a munkával, 
mely csak fokozta meghatározatlan rossz érzésüket. E változat egy hánya
dában azonban a két személy egyike valójában a kísérletvezető segédje volt, 
s ennek utasítása szerint az igazi kísérleti személy előtt, látszólag „közös" 
szituációjuk hatására egyszer csak „dühkitörést" imitált, vagy „mámoros 
jókedvvel" marháskodni kezdett. Ekkor a kísérleti személyek a maguk ál
lapotát már nem bizonytalan rossz érzésként élték át, de nem is a műsze
rek által tanúsított élettani természetének megfelelően, hanem egyesek úgy, 
mint saját féktelen dühüket, mások pedig úgy, mint tulajdon féktelen jóked
vüket, attól függően, hogy társuk éppen melyik szerepet játszotta előttük.

A kísérletet azért ismertettem ilyen részletesen, mert minden tényező je
len van benne, amelynek rendszerétől laboratóriumon kívül, a természetes 
világban is függ a hatás, amelyet

1. egy dolog egy másik dologra tulajdonságaik függvényében gyakorol, 

de

2. olyan személyek közötti társadalmi viszonyok közvetítenek, akiknek 
legalábbis valamelyikére a dolgoknak legalábbis valamelyike valami
lyen módon vonatkoztatva van (ha másképp nem, legalább mint e sze
mélynek a szervezete), és

3. a személyeknek legalábbis valamelyike úgy dolgoz fel, hogy ezáltal 
meghatározottságuk a társadalmi viszonyok kérdéses alakzata által va
lamilyen módon kétértelműből egyértelművé váljék.

A legkülönfélébb tapasztalatunk tanúsítja, hogy természetes világunk
ban is ezek az összefüggések érvényesülnek, jóllehet e tapasztalatokra eset
leg nem ilyen összefüggésben szoktunk gondolni:

Például, hogy a sertéshús alkalmas-e, hogy hatásával előmozdítsa az 
egyedi emberi szervezet életének fenntartását, ezt a kérdéses tápláléknak ké
miai tulajdonságai, valamint annak a másik dolognak a biológiai tulajdonsá
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gai határozzák meg, ami az emberi egyed szervezete. Ám hogy egy személy 
számára az a dolog táplálék-e egyáltalán, ez attól függ, hogyan definiálja 
ezeket a tényezőket társadalmi viszonyaik rendszere: ha a személyt minden
napi társadalmi gyakorlata például egy vallásos zsidó vagy muzulmán kö
zösség tagjaként azonosítja, akkor számára a sertéshúst nem azonosíthatja 
táplálékként. Ilyen társadalmi azonosság híján pedig a megfelelő technikai 
hatás nem érvényesülhet. Sőt, ilyenkor, ha a kérdéses anyag mégis bekerül 
az egyén szervezetébe, ott akár a legsúlyosabb mérgezéses tüneteket okoz
hatja, anélkül hogy ezt a hatást a technikai tulajdonságok indokolnák.

Mindennapos tapasztalat, hogy egy személyen ugyanaz a technika más 
és más hatásfokkal működik attól függően, hogy mi a szociális identitása 
annak, aki alkalmazza, és annak, akivel szemben alkalmazzák: apám ér
vel-e, vagy a tanárom, gyermekemet terelem-e pofonnal az általam igaz
nak tartott útra, vagy öcsémet/húgomat, barátnő kérleli-e a barátnőjét, vagy 
anya a leányát. S ha valaki mindebben csak olyasminek a hatását vélné, ami 
az értelem ideiglenes vagy tartós kikapcsolásának köszönheti érvényre jutá
sát, annak be kell látnia, hogy még egy szövegnek, amely pedig a befogadó 
személynek tisztán az értelmére akar hatni, a tiszta értelme is attól függ, 
milyen a társadalmi azonossága annak, aki kibocsátja. Ezt Karinthy Frigyes 
egyik felismerését kissé módosítva így lehetne bemutatni: ha az van odaírva 
egy szövegbe, hogy eleven ember, másképp hat ránk, ha angol a kibocsátó
ja, aki számára „eleven ember" annyit tesz, hogy tizenegy zsarátnok. S ez 
ugyanígy lesz közép-európai kötöttségünk másik irányában is: akinek az a 
szövegrész kerül olvasói szeme elé, hogy b o t  k a p t a , más hatást szenved el, 
ha orosz a szerző, aki ezzel a gutenbergi alakzattal -  „bot kapta" -  csak arra 
akart rámutatni, hogy itt a térkép.

A legkülönfélébb ősi és modern fétisek hatását magyarázza, hogy a do
log nem technikai tulajdonságainál, hanem annál a pozíciónál fogva gyako
rol hatást a személyre, amelyet a szociális viszonyok rendszerében elfoglal. 
Ismeretes, hogy Marx ilyen összefüggésnek tulajdonítja azt a hatást, ame
lyet a kapitalista társadalomban a gazdasági történések ágenseként működő 
személyekre az áruként, pénzként, tőkeként stb. működő dolog gyakorol.

Ha viszont a személyt alakító hatás tényleg függ attól is, hogy a dolog, 
amely, vagy a másik személy, aki gyakorolja, milyen pozíciót foglal el a 
társadalmi viszonyok rendszerében, akkor ez a hatás lényegesen módosul
hat, amikor a kérdéses dolgot vagy személyt egy pozícióba kinevezik vagy 
onnan leváltják.

Dologról szólva furcsának tetszhet ennek kinevezéséről vagy leváltásá
ról beszélni. Márpedig erre kerül sor például a placebojelenségben. A placebo 
tudvalévőén olyan gyógyszerkinézetű készítmény, amelynek hordozóanya
ga nem tartalmaz hatóanyagot. Az ilyen szer mégis gyógyhatást nyerhet, 
méghozzá „kinevezés" útján: ha az orvos az ampulla tartalmát úgy fecs
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kendezi a szervezetbe, vagy a tablettát úgy véteti be a beteggel, mint példá
ul altatót vagy fejfájás elleni szert, akkor az így kezelt betegek jelentős há
nyada el is alszik, illetve megszabadul migrénjétől. Eközben a hatás fontos 
feltétele, hogy a személy, aki azt „kinevezés" útján hozzárendeli a szerhez, 
maga olyan legyen, akihez az a hatás, hogy a gyógyszerek hatékonyságát 
megállapítsa, hozzá legyen rendelve, például azáltal, hogy az illető személy 
orvosnak van „kinevezve": ugyanaz a gyógyszerre vonatkozó szöveg más
nak a szájából esetleg teljesen hatástalan maradhat.

AKINEK HIVATALT, AN N AK ÉSZT IS?

S e ponton pszichológiai kitérőnk visszavezetett a bürokráciához.
A bürokrácia viszonyrendszerében a társadalmi hatás meghatározott 

köre (a hatáskör) egy pozícióhoz van rendelve, amelyet valaki a társadalom 
struktúrájában elfoglalhat; személyhez e hatáskört csak annyiban rendelik, 
amennyiben az illető a kérdéses pozíciót legitim módon elfoglalja. Ez így 
van tekintet nélkül arra, hogy egyébként megvannak-e ebben a személyben 
a szükséges technikai tulajdonságok ahhoz, hogy a szóban forgó társadalmi 
hatást gyakorolja, vagy sem.

Ha pedig így fogjuk fel, akkor a bürokráciát éppen azoknak a szociál
pszichológiai összefüggéseknek az intézményesítéseként tekinthetjük, ame
lyekről az előzőekben láttuk, hogy közvetítik azt a hatást, amely a személyi 
erőforrást is termeli.

Ezért miközben megállapítjuk, hogy a dologi erőforrásra nézve, úgy lát
szik, nem áll helyt Max Weber érvelése, hogy a bürokrácia megteremtené 
nagyüzemi termelésük és allokációjuk racionális, kiszámítható igazgatásá
nak feltételeit, meg kell fogalmazni a következő sejtést:

A társadalom széles körű bürokratizálódásáért talán a személyi erő
forrás nagyüzemi méretarányú termelésének és allokációjának igaz
gatásával kapcsolatos igények a felelősek.

Ez az összefüggés sok mindent megmagyarázhatna abból, hogyan lett a 
bürokrácia a technikai teljesítményt előmozdító racionális eszköz helyett, 
aminek Weber oly magától értetődően leírta, a technikai haladást fékező 
irracionális erő.

A magyarázathoz azonban még hiányoznak logikai láncszemek. Önma
gában attól, hogy egy hatótényező abban működik hatékonyan közre, hogy 
a gazdasági fejlődés folyamatainak személyi feltételeit termelje meg, mű
ködése még éppolyan racionális és hasznos lehetne, mint azé a tényezőé, 
amely a dologi feltételeket biztosítja. Az irracionális jelleget és ennek révén 
is a gazdasági fejlődést hátramozdító hatást az adhatja a bürokráciának,
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hogy benne a dologi, illetve a személyi erőforrás termelésének egymástól 
merőben eltérő logikája keveredik.

A kitűnő szatirikus, Arkagyij Rajkin egy állatmesében (amelyért a teg
napi szokásoknak megfelelően több hónapra letiltották saját színpadáról) 
arról a medvéről mesélt, aki nyűiként dolgozott, mert medvének nyulak 
voltak kinevezve, s aki hiába emelt panaszt emiatt az oroszlánok tanácsá
ban, mert oroszlánnak meg szamarakat tettek meg. Az ilyen és ehhez ha
sonló bürokráciaellenes szatírákat annál az évszázados evidenciánknál fog
va tudjuk élvezni, mely szerint észt és hivatalt csak úgy lehet egymáshoz 
illeszteni, ha a hivatalt illesztik az észhez, mert az Isten sem képes az észt 
megadni a hivatal mellé. Mármost amennyire kétségbevonhatatlan ennek 
az evidenciának az érvényessége a dologi erőforrás termelésére, annyira 
mást mutatnak a pszichológia megállapításai, amint a személyi erőforrás 
termelésére terelődik a szó.

Nem laboratóriumban, hanem iskolai osztályban végezték azt a kísérle
tet, amellyel azt vizsgálták, mi történik azokkal a tanulókkal, akiket a tanár
-  nyilvánosan vagy csak magában, tudva vagy esetleg csak tudattalanul -  
tehetségesnek, és azokkal, akiket tehetségtelennek minősít. Annyi megálla
pítható volt, hogy ha ezek teljesítménye nem felel meg a minősítésüknek, 
olyankor az esetek nagy részében a tehetségesnek minősített tanuló közepes 
teljesítményét a tanár jobbnak látja, a tehetségtelennek minősített tanulóét 
pedig rosszabbnak. Ez eddig belefért a fentebb ismertetett összefüggésbe: a 
személyre (esetünkben a tanáréra) a dolgok, illetve más személyek (a tanu
lók) technikai tulajdonságaiktól (teljesítményük színvonalától) viszonylag 
függetlenül gyakorolhatnak hatást, mert ezt befolyásolhatja pozíciójuk (itt: 
a tehetséges, illetve a tehetségtelen tanulóé), amelybe esetleg kinevezés he
lyezte őket. Olyan kinevezés, amely ezúttal ugyanannak a személynek (ti. a 
tanárnak) a műve, aki a következményének a hatása alá került -  ezért a je
lenséget Pygmalion-effektus néven tartják számon a mitológiai király emléké
re, aki saját keze művének került végzetesen a hatása alá, amikor szerelmes 
lett a szép Galatea ő maga által alkotott szobrába.

Akik azonban kutatták a Pygmalion-effektust, azokat (jelen gondolat
menetünk kategóriáiban kifejezve) az is érdekelte, miről van szó olyankor, 
amikor a tehetségesnek tartott tanulónak a teljesítménye is tehetséges: ar- 
ról-e, hogy a tanár már eleve a „hivatalt" illesztette az „észhez", vagyis azt a 
tanulót „nevezte ki" tehetségesnek, akit tulajdonságai is ilyennek mutattak
-  vagy pedig arról, hogy akinek a tanár képében „az Isten hivatalt adott", 
annak utóbb igazi teljesítményekben megnyilvánuló „észt is adott hozzá".

A kutatók úgy jártak el, hogy pszichológiai vizsgálóeljárással megálla
pították az iskolai osztály tanulóinak tényleges képességeit egy adott idő
pontban és egy adott tantárgyból, majd amikor vizsgálatuk eredményét 
ismertették a kérdéses tantárgyat oktató tanárral, akkor a mindig népes kö
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zépmezőnyből kiválasztottak találomra kettőt-hármat, akire külön felhívták 
a pedagógus figyelmét, mondván, hogy a tesztek ezeket a tanulókat „későn 
érőknek" mutatják. Későn érőnek lenni annyit jelent, mint egyelőre semmi
vel sem kitűnni, de biztató ígéretet nyújtani a jövőre -  mivel a pszichológus 
által választott tanulók addig a pillanatig valóban semmivel sem tűntek ki, 
a tanár rögtön látta, hogy valami van a dologban, és elkezdte erősen figyelni 
a későn érőnek kinevezett diákokat: gyakrabban szólította ki őket felelni, 
nagyobb jóindulattal hallgatta, mit mondanak, bátorítóan bólogatott, ha jót 
mondtak, mérlegelőén fontolgatta, ha rosszat. Mindennek együttes hatása
ként, amikor egy idő elteltével a pszichológusok újra felmérték az osztály 
tanulóinak a képességeit, megállapíthatták, hogy a reményt keltőnek kine
vezett, nemrég még harsányan közepes ifjak az osztály élvonalában voltak.

Érthető kutatás-erkölcstani okokból nem vizsgálták, de fel kell tételez
nünk, hogy amikor negatív minősítés jelöli ki valakinek a helyét az iskolai 
osztályban vagy azon kívül, ennek éppúgy lehet a következménye nemcsak 
az, hogy az illető kisebb hatást ér el, mint amekkora tisztán technikai tulaj
donságaiból következne, hanem az is, hogy e tulajdonságok hozzásilányod- 
nak hordozójuk társadalmi minősítéséhez.

így aztán ha Rajkin állatfarmján kizárólag azzal foglalkoznának, hogy az 
állati gazdaság működésének személyi feltételeit megtermeljék, nem csak 
az volna lehetséges, hogy a kinevezett oroszlán a maga szamársága elle
nére legyen hatékony. Ezenfelül esetleg a nyúlnál az a bánásmód, amelyet 
is iránta nem a nyúli „ész", hanem a medvei „hivatal" fog meghatározni, 
kifejlesztheti nála a medvei „ész" némely valóságos tulajdonságát. Ahogy a 
medve is attól, hogy nyúlként kezelik, nyúllá satnyulhat, legalább annyira, 
hogy az állatsereglet (és nem csupán a szamár oroszlán-tanács) rámutathas
son, és ekképp szólhasson: „Hát hogyan kezeljük? Hiszen tényleg nyúl!"

A HAL JÓ N ÁSN AK FÁJ, JÓ NÁS A HALNAK

A Pygmalion-effektus azonban a dologi erőforrást termelő ágazatokban 
nem érvényesül: gépésszé tényleg nem lehet kinevezés útján megtenni va
lakit, ahogyan gépet sem lehet azon az úton előállítani, hogy például a ma
gyar népgazdaságban alkalmazott átlagos termelőberendezés írást kap róla, 
hogy előléptették.

Hogy a bürokráciának van ilyen becsvágya, ezt nem csak az emléke
inkből tudjuk. Az előzőekben bemutatott megfontolások alapján ezt most 
annak tulajdoníthatjuk, hogy az efféle szociálpszichológiai effektusok ér
vényességének és érvénytelenségének tartományai elvileg elhatárolhatatla- 
nok egymástól, hiszen a személyi erőforrást, láttuk, éppen azért kell meg
termelni, hogy a dologi erőforrást megtermelje.
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Ennek a felfogásnak alternatívája az a hagyományos megközelítés, amely 
termelésről csak a dologi erőforrás tekintetében beszél, míg a személyi erőforrás 
előállításáról olyan kategóriákban szól, mint „kulturális szféra", „szociális ellá
tás" stb. Ez a megközelítés szervesen illeszkedik ahhoz a szemlélethez, amely a 
személyi erőforrás megtermelését nem termelőmunkaként könyveli el, továbbá ah
hoz a gyakorlathoz, amely díjazni is e minősítésnek megfelelően díjazza a magyar 
értelmiség azon részének (az 1980-as népszámlálás adatai szerint 57%-ának) a 
tevékenységét, amelyikről csak azt a negatívumot szokták megfogalmazni, hogy 
„az anyagi javak megtermelésében közvetlenül nem vesz részt": e kategóriának 
az átlagbére 1980-ban a népgazdasági átlag 96 százalékát érte el.

Miközben az lehetetlen, hogy a kétféle termelés -  a személyi erőforrásé 
és a dologi erőforrásé -  ne egymásra vonatkoztatva történjék, az lehetséges
nek tűnik, hogy a kettőt ne ugyanaz az instancia felügyelje.

Amikor a bürokrácia, amelyről fentebb azt láttuk, hogy a személyi erő
forrás termelésének egyfajta intézményesített közege, felvállalja azt is, hogy 
a dologi erőforrás termelését intézményesítse, ennek következményeként 
lép fel az imént megidézett ambíció, amellyel a bürokrácia a dologi javak 
termelésében is kész a „kinevezés", a társadalmi minősítés eljárásaihoz fo
lyamodni. Főképpen azt a kárt szokták felróni a bürokráciának, amelyet ez
zel a dologi javak termelésének okoz.

Semmivel sem kisebb azonban az a kár, amit ilyenkor a személyi erő
forrás termelése szenved el azáltal, hogy reá meg ugyanaz a bürokrácia a 
dologi termelés logikáját méri.

E logika szerint, ha egyetlen autót legyártanak, ennek mindaz a techni
kai tulajdonsága meg kell, hogy legyen, amelyet majd a sorozatgyártás min
den egyes termékének hordoznia kell. Ezért azután első megközelítésben 
úgy tekinthetem, hogy az autóknak minél nagyobb tömegét állítják elő, és 
ezek minél megbízhatóbban hasonlítanak egymásra, annál jobb. Egy idő óta 
már tudjuk, hogy ez még a dolgok termelésének is csak első megközelítése.

A személyi erőforrás megtermelésére azonban ez a logika még első meg
közelítésben sem érvényes: e sajátos termelés termékeinek nem okvetlenül 
erénye, ha minél nagyobb tömeget állítanak elő belőle, és ha a gyártmány 
egyes darabjai minél megbízhatóbban hasonlítanak egymásra.

A nemzetgazdaság funkcionálásának személyi feltételeiről jelen előadás 
több megközelítésben törekedett bizonyítani, hogy nemcsak a személyek 
valamilyen bennük rejlő tulajdonságaként lehet adva vagy hiányozhatik, ha
nem közöttük fennálló viszonyként is. Elton Mayo klasszikus kísérletében 
például munkásnők egy csoportjánál a gyáron belül létrehozott laboratóri
um körülményei között vizsgálták, hogy melyik munkafeltételtől hogyan 
függ a termelékenység. Meglepetéssel állapították meg, hogy a munkásnők 
akkor is készek voltak fokozni munkájuk termelékenységét, amikor javul
tak, és akkor is, amikor romlottak a munkafeltételek (például a munkahely 
megvilágítása, hőmérséklete, szellőzése). Kiderült, hogy ez annak a ténynek 
volt köszönhető, hogy erre a kiemelt csoportra a vezetés megkülönböztetett fi
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gyelme irányult. Ha ezután a vállalati bürokrácia a dologi termelés logikája 
szerint próbál áttérni a munkafeltételektől függetlenül magas termelékeny
ségű brigád prototípusáról a sorozatgyártásra, akkor ehhez az kell, hogy 
minél nagyobb tömegét állítsa elő a tömegből kiemelt munkásoknak, és megkülön
böztetés nélkül mindegyikük felé megkülönböztetett figyelemmel forduljon.

Ahol a dologi erőforrás termelésének logikáját alkalmazzák a személyi 
erőforrás termelésére, az efféle paradoxonoknak sem kivédésére, sem ke
zelésére nincs lehetőség és az igényelt személyi erőforrás még annyira sem 
fog megtermelődni, amennyire a bürokrácia beavatkozása nélkül vadon 
megteremne.

LEVÁLTANI FUNKCIÓJÁRÓL A BÜROKRÁCIÁT?

Kézenfekvőnek látszik az elmondottakból Petőfi módján jutni következte
tésre. Ő, amikor előszámlálta: „Halál, rablás -  mind a király miatt", nem 
késlekedett a konklúzióval: „Akasszátok föl a királyokat". Ha a bürokrácia 
a dologi meg a személyi erőforrás termelésének kerekét is megköti, akkor 
nem az lenne-e a megoldás, hogy a hivatal mindkét termelőágazatból vo
nuljon ki?

Úgy gondolom, hogy erre a következtetésre jutni a dologi termelés logi
kájának újabb diadala lenne, hiszen nem a bürokráciának valamilyen belső 
tulajdonságáról van szó, hanem ezúttal is egy viszonyról, amely történe
tesen a bürokrácián áll elő: a dologi és a személyi erőforrás termelését az 
hátráltatja, hogy ugyanazon kéz igazgatja e két szférát.

Ebből a szempontból azonban a piac láthatatlan keze is ugyanazon kéz: 
ha a dologi javak termelésével együtt a személyi képességek és szükségle
tekkel szembeni függetlenség előállítása és karbantartása (például az ok
tatásügy és az egészségügy) is privatizálódik, akkor ismét elveszti a lehe
tőségét mindkét tartomány, hogy a másikkal való összefüggéseinek teljes 
tudatában, de saját logikája szerint szerveződjék.

Előadásomban amellett kívántam bemutatni érveket:
Egyaránt fontos, hogy az állam kivonuljon a dologi erőforrás gaz
daságából, és hogy vállalja a maga felelősségét a személyi erőforrás 
előállításáért és karbantartásáért: e két területnek intézményesen el 
kell válnia egymástól.
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A második m odernizáció*

A modern világot különböző szempontok szerint szokták megkülönböztet
ni a hagyományos világtól.1 Jelen tanulmány mint gyártott világot fogja meg
különböztetni attól, amelyet a benne élő ember természetes folyamatokból 
vagy egy isten teremtő aktusából eredeztet.

A modernizáció, amikor kiteljesíti azt a tendenciát, hogy a maga műkö
dési feltételeinek javítása végett a társadalom mesterségesen beavatkozik termé
szetesfolyamatokba, 19. századi első szakaszában másképp kezeli a működé
sének anyagi, és megint másképp az emberi feltételeit. Az anyagi feltétele
ket, amelyektől a társadalmi-gazdasági rendszer működése függ, egyre in
kább maga ez a rendszer termeli -  az emberi feltételektől viszont, amelyeket 
is nem maga termel, egyre inkább függetleníti a működését.

Ismert összefüggésekről van szó, ám olyanokról, amelyek leginkább 
azon a téves módon lettek ismertté, mintha a gazdasági rendszerek termé
szetéhez tartozna, hogy működésük független azoktól a személyektől, akik
nek gazdasági magatartása által megvalósul. Holott valójában az a helyzet, 
hogy egy gazdasági rendszer működésének személyi feltételei is vannak, 
csak a 19. századi kapitalizmus gazdasági rendszere külön mechanizmusok működ
tetésével úgy intézte, hogy ne csináljon magának gondot belőlük.

* Kézirat. Helyenként jelentősen módosított szövege megjelent Garai László 
Identitásgazdaságtan. Gazdaságpszichológia másképpen című kötete (Budapest, 2003, Tas Kiadó) 
4. fejezeteként. Újabban: Globális rendszerváltás? 129-162. o.

1 Lásd például Márkus György: Kultúra és modernitás. Budapest, 1992, T-Twins Kiadó -  
Lukács Archívum.
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A M ODERNIZÁCIÓ  KÉT SZAKASZA

Kap ita lizm us és po sz tka p ita lizm u s
A függetlenség mechanizmusai • Kialakult például a gépipar, mely a saját 

működéséhez is nélkülözhetetlen gépet megtermelte -  másfelől a gép füg
getlenné tette az ipart számos olyan személyes képességtől, amelyet az ipar 
nem tudott maga előállítani.

S ha a termelés esélyeit egyre kevésbé határozta meg, hogy egy népes
ség tulajdonságai között milyen képességek vannak, s egyre inkább az, hogy 
tulajdonában milyen gépek -  a fogyasztást sem az fogta vissza a felhalmozás 
esélyeinek javára, hogy a lakosságnak mire nincs leküzdhetetlen szüksége, ha
nem egyre inkább az, hogy mire nincs pénze.

Márpedig a kapitalista gazdasági rendszerben olyan automatizmus is 
működik, amely a tulajdonos tetszése szerint elkölthető pénz elvonását biz
tosítja onnan, ahol a tetszés a fogyasztásnak kedvezhetne, és átirányítását 
oda, ahol esély van rá, hogy a tulajdonos tetszésén keresztül a felhalmo
zás érdekei érvényesüljenek. Marx e tekintetben is gépet emleget: „Ha a 
klasszikus gazdaságtan számára a proletár csak gép, amely értéktöbbletet 
termel, akkor a tőkés is csak gép, amely ezt az értéktöbbletet többlettőkévé 
változtatja át".2

Marx a polgári közgazdaságtanról azt írja, hogy „számára döntően fon
tos volt, hogy a tőke felhalmozását a polgár első kötelességévé nyilvánítsa 
és fáradhatatlanul prédikálja: nem tud felhalmozni az, aki egész jövedel
mét megeszi, ahelyett, hogy annak jó részét pótlólagos termelő munkások 
félfogadására fordítaná, akik többet hoznak a konyhára, mint amennyibe 
kerülnek".3 Ő maga ugyanakkor amellett érvel, hogy a felhalmozásnak en
nél a tényezőjénél sokkal hatékonyabbak azok a „körülmények, amelyek az 
értéktöbblet tőkére és jövedelemre [vagyis a termelést, illetve a tőkés szemé
lyes fogyasztását szolgáló hányadra] való megosztásának arányától függet
lenül meghatározzák a felhalmozás terjedelmét".4

E körülmények sorában a legfontosabbnak Marx azt a tőkeviszonyt te
kinti, melynek révén az értéktöbblet egyáltalán előáll, leírása szerint oly 
módon, hogy e viszony emberek egyre nagyobb tömegétől vonja el auto
matikusan mindazt a pénzt, amely, ha rendelkeznének felette, módot adna 
rá, hogy többet fogyasszanak a nélkülözhetetlennél. A tőkeviszonyt pedig, 
amely ekképpen függetleníti a kapitalista gazdasági rendszer működését 
a nélkülözhetetlent meghaladó szükségletektől, és a személy hajlandósá
gától arra, hogy ezeket aszketikus kordában tartsák, e gazdasági rendszer

2 MÉM, 23. kötet, 556. o.
3 Uo. 550. o.
4 Uo. 560. o.
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éppúgy bővítetten termeli újra, mint működésének másik dologi feltételét: 
a gépi nagyipart.

Mármost a helyzet az, hogy éppen azok a tendenciák, amelyek a sze
mélyi tényezőt kikapcsoló mechanizmusokat működtették, fordultak egy 
ponton az ellentétükbe: például, a gép működtetéséhez, amely függetlení
tené a gazdasági növekedést biztosító termelést az emberi képességektől, 
merőben új képességek kellenek.

A gépi nagyipar első évszázadában a gép kezeléséhez absztrakt erőkifej
tésre és absztrakt felügyeletre volt szükség. A 19. század végére aztán a tech
nikai fejlődés olyan gépi berendezéseket vezetett be, melyeken az absztrakt 
erőkifejtés követelményét egyre inkább a gyorsaságé váltotta fel, az absztrakt 
felügyeletét pedig a koordinálásé több műszer figyelemmel követése és több 
irányítószerkezet kezelése között. A gyorsaság és a koordinálás azt jelentet
te, hogy a gép kezelőjének a dolga annyi volt, hogy a megfelelő időpontban a 
megfelelő módon reagáljon a gép működésére.

Az információgazdálkodás antinómiája • A megfelelő időpontban a megfelelő 
módon -  e két feltétel azután a gép fejlődésének kettős tendenciája mentén 
kettéválik. A technikai fejlődés egyszerre eredményezte a gépi berende
zések gyorsaságának és a koordinálás bonyolultságának növekedését, s a 
feladat, hogy a gépkezelő egyszerre tartson lépést mindkét fejlődési ten
denciával, egymást pszichológiailag kizárta: a koordinálás bonyolultságának 
növekedéséből következett, hogy a „megfelelő módon" történő reagálás
hoz egyre több információt kellett feldolgozni, amihez egyre több időre volt 
szükség -  a gyorsaság növekedésének következtében pedig a „megfelelő 
időpontban" történő reagáláshoz egyre kevesebb idő állott rendelkezésre.

Az információval való gazdálkodás általános antinómiájáról van itt szó, 
amelynek lényege, hogy a gazdaságfejlődésének ugyanaz a trendje egyszerre ger
jeszt az információkezelés tekintetében két olyan szükségletet, amelyek bármelyiké
nek érvényesítése a másikat korlátozza az érvényre jutásban.

Ugyanennek az általános antinómiának további megnyilvánulásai kö
zött ott találjuk majd például azt, amely annak nyomán áll elő, hogy a máso
dik modernizáció előrehaladása során vállalatokon belül egyre több (első
sorban kutatással és fejlesztéssel összefüggő) szerveződés alakul, amelyek 
egyfelől emberek egyre nagyobb számát egyre szervezettebben koordinálják -  másfe
lől az így egymáshoz idomított személyek mindegyikétől egyre kreatívabb működést 
várnak e l

Az információval való gazdálkodásnak ez az antinómiája új irányt kény- 
szerített rá a modernizációra. A képesség, hogy megfelelő időpontban a 
megfelelő módon reagáljon egy gép működésére, olyan tulajdonságnak lát
szott, amely minden normális személyben egy bizonyos életkorra vadon is 
megterem -  olyan személyes feltétel tehát, amely bármikor tetszés szerinti
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tömegben állhat rendelkezésére a termelésnek. Arról a képességről azon
ban, hogy egy gépi berendezést gyorsasága ellenére is a megfelelő módon 
kezeljenek, s hogy a kezelő beavatkozására a gépi berendezés bonyolultsága 
ellenére is a megfelelő időpontban kerüljön sor (melynek mintája az egyre 
gyorsabbá, egyszersmind egyre bonyolultabbá váló repülőgépek pilótáinak 
képessége), nem tartható többé, hogy egyszerűségénél fogva vadon is meg
terem a népességben.

Ha egy termelési folyamatnak az az emberi feltétele, hogy a szükséges 
időben és helyen a szükséges mennyiségben álljanak rendelkezésre szemé
lyek, akik ilyen vagy hasonló képességek birtokában vannak, akkor e képes
ségeket éppúgy meg kell termelni, mint ahogy a termelés anyagi feltételeit megter
melik.

Hasonló összefüggés érvényes a szükségletek tekintetében is. Mint fen
tebb a gép fejlődésének láttuk, itt a tőkeviszonynak figyelhetjük meg kettős 
irányzatát, melynek mentén ugyancsak kettéválnak és a visszájukra fordul
nak a klasszikus kapitalista alakzat összefüggései. Azt a tendenciát tekintve, 
hogy a pénz mint vállalkozói tőke elválik a munkaerőtől, az történik, hogy 
a pénztőke magától a vállalkozástól is elválik. Az a pozíció, amelyet a klasz- 
szikus kapitalista alakzatban a tőkés vállalkozó foglal el, kettéhasad: akinek 
tőkéje van, abból hiányozhat a vállalkozó szellem az előnyt ígérő befekteté
séhez, s akinek érzéke van az optimális kockáztatáshoz, annak nem okvet
lenül van mit kockáztatnia.

Mindenesetre annyit máris megállapíthatunk, hogy a pénzhiány ekkor 
már nemcsak a fogyasztásnak szab feltételeket és korlátokat, de ezzel együtt 
a felhalmozásnak is. A hitelrendszer pedig, amely ilyen viszonyok mellett is 
biztosíthatja a felhalmozás lehetőségeit, szükségképpen a fogyasztás korlá
táit is kitágítja. A fogyasztás és a felhalmozás lehetőségeinek elhatárolásá
hoz immár nélkülözhetetlen az emberek egyfajta uralma szükségleteiken. 
Ez az az időszak, amikor Max Weber5 már érvelhet amellett, hogy például 
a szükségleteket megrendszabályozó puritanizmussal a protestáns etika a 
kapitalizmus szellemét erősíti.

Különben amikor ugyanő rámutat, hogy a kapitalizmus működéséhez 
nélkülözhetetlen a bürokrácia,6 akkor ez egyebek között azt is jelenti, hogy 
egy olyan tőkeviszony működtetéséhez, amely az emberek szükségletére 
nem nézve terelné az eszközöket a fogyasztástól a felhalmozáshoz, hivata
lokat kell létesíteni és fenntartani. Azóta ez mindennapos tapasztalatunk, 
s kiváltképp napjainkban, márpedig ez azt is jelenti, hogy emberek egyre 
újabb kontingensének -  ti. a hivatalt viselőknek -  kell a szükségletéről gon
doskodni: akár úgy, hogy kielégítik, akár úgy, hogy kordában tartják.

5 Weber, M.: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Budapest, 1982, Gondolat Kiadó. 
(Társadalomtudományi Könyvtár.)

6 Weber, M.: Gazdaság és társadalom. Budapest, 1967, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.
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Ezért azután, amiképp a gazdasági rendszer működése többé nem füg
getlen attól, milyen képességeket lehet mozgósítani az adott populációban, 
egy posztkapitalista gazdasági rendszer működése nem független immár 
attól a személyi feltételtől sem, mennyire lehet a nélkülözhetetlent meghala
dó szükségleteket a népességben kordában tartani: e szükségletekkel szemben 
való szabadságot meg kell termelni, hasonlóan ahhoz, ahogy a termelés dologi 
feltételeit megtermelik.

Szerzőben a gazdaságpszichológiai vizsgálódás évei alatt megszilárdult 
a bizonyosság, hogy éppen ezek azok a változások, amelyek okot adtak 
Schumpeternek, hogy az első világháború után nem sokkal megállapíthas
sa: „A kapitalizmus olyan nyilvánvaló módon alakul át valami mássá, hogy 
nem is maga e tény, csak a tény értelmezése válthat ki vitákat"; amihez az
tán még azt teszi hozzá, hogy azt, amivé a kapitalizmus átalakul, „csak ízlés 
és terminológia kérdése lesz szocializmusnak nevezni vagy sem".7

Az első időkben, hogy megkerüljem „ízlés és terminológia" e kérdését, 
azt, amivé a kapitalizmus átalakult -  tekintet nélkül arra, vajon a piac me
chanizmusára épült-e, vagy pedig a tervezésére -  posztkapitalizmusnak ne
veztem.8 Abból indultam ki, hogy ízlés és terminológia sem teszi vitatha
tóvá, hogy amivé a kapitalizmus átalakul, az időben utána van a kapitaliz
musnak; sem pedig azt, hogy ami időben utána van, az „poszt-".9

„A munkás a termelési folyamat mellé lép" -  ez a fejlemény a gazdaság 
fejlődésében éppenséggel nem úgy következett be, ahogyan Marx „a kapi
talizmus utánra" előre látta.

Miközben trivialitás megállapítani, hogy a felvázolt társadalmi beren
dezkedés nem valósult meg, ugyanakkor úgy látszik, hogy a halálát követő 
évtizedekben olyan fejlemények álltak elő, melyek éppen így írhatók le: a 
személy a dolog mellé lép, a népességben adott emberi potenciál ugyanolyan felté
telévé válik a társadalomban végbemenő gazdasági folyamatoknak, mint a népesség 
rendelkezésére álló anyagi potenciál.

A 60-as években a reneszánsz marxisták egyik kedvenc locusa volt az, ahol 
Marx így hasonlítja össze a szerszámmal a később kifejlesztett gépet: „A gép

7 Schumpeter, J., 1971: The instability of capitalism. In Rosenberg, N. (ed.): The economics 
of technological change. New York, 1971, Hammondsworth (Penguin), 41-42.

8 Lásd például Garai: „...kis pénz -»  kis foci"? Egy gazdaságpszichológia megalapozása. Bu
dapest, 1990, Magyar Közgazdasági Társaság kiadása, http://www.jate.u-szeged.hu/~garai/ 
Mo90.htm

9 Megtisztelő számomra, hogy egyik kritikusom észrevette, hogy ez a „szóhasználat 
esetleg nem csak ízlés és terminológia megkerülésére szolgált a szerzőnek, hanem tabuk 
megkerülésére is. Emlékeim szerint [...] Garai László már több évvel ezelőtt is megjelentetett 
írást a posztkapitalizmusról. Akkoriban tabuk tiltották a vizsgálódást, amely kétségbe vonta 
volna, hogy a »szocializmus« szocializmus. A »posztkapitalizmus« szóval azonban e tabuk 
szelíd őreit tovább lehetett szelídíteni: aki »posztkapitalizmus«-t mondott, az majdnem »szo- 
cializmus«-t mondott. Hiszen mi más következne »post capitalismum«?" Szabó Péter recen
ziója „...kis pénz -*■ kis foci?" című könyvemről, Magyar Közgazdasági Szemle, 1991/2.192. o.
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semmilyen vonatkozásban sem jelenik meg az egyes munkás munkaeszköze
ként. Differentia spedficája semmiképpen sem az, hogy, mint a munkaeszköz
nél, a munkás tevékenységét az objektumra közvetítse, hanem ez a tevékenység 
éppenséggel úgy van tételezve, hogy már csak a gép munkáját, annak akcióját a 
nyersanyagra közvetíti -  felügyel rá és zavaroktól óvja. Nem úgy, mint a szer
számnál, amelybe a munkás mint szervbe saját ügyességével és tevékenységével 
lelket lehel, és amelynek kezelése ezért a munkás virtuozitásától függ. Hanem a 
gép, amely a munkás helyett [maga bír] ügyességgel és erővel [...], maga a vir
tuóz, amely saját lélekkel bír a benne ható mechanikai törvényekben [...] A mun
kás tevékenységét, a tevékenység puszta elvonatkoztatására korlátozva, minden 
oldalról a gépi berendezés mozgása határozza meg és szabályozza, nem pedig 
fordítva [...] A termelési folyamat véget ért abban az értelemben munkafolyamat 
lenni, hogy a munka, mint a rajta uralkodó egység, túlnyúljon rajta. Éppenség
gel a munka csak mint tudatos szerv jelenik meg, a mechanikai rendszer számos 
pontján egyes eleven munkások alakjában szétszórva, besorolva maga a gépi be
rendezés összfolyamata alá, maga is csak egy tagja a rendszernek, melynek egy
sége nem az eleven munkásokban, hanem az eleven (aktív) gépi berendezésben 
létezik, amely a munkás egyes, jelentéktelen ténykedéséhez képest mint hatalmas 
organizmus jelenik meg vele szemben". Végül ennek a történelmi útnak, melyen 
először a személy maga alá rendelte a dolgot, majd pedig engedte magát a dolog 
alá rendelni, a végső fejleményét látta Marx úgy, hogy a termelő személy a terme
lő dolog -  a munkás a termelési folyamat -  „mellé lép", és ezzel összefüggésben 
vázolta fel azt, amit ő kommunizmusnak nevezett.10 11

Mégis a továbbiakban „ízlésnek és terminológiának" az az alakulása, 
amely Magyarországon és a térségben a rendszerváltás során végbemegy, 
amikor is e váltást úgy írják le, mint visszatérést a kapitalizmushoz,11 arra 
késztetett, hogy olyan terminológiára térjek át, amely legalább gondolati
lag lehetővé teszi e „visszatérés" elhatárolását egy olyan folyamattól, amely 
a kapitalizmust a szó szoros, tehát 19. századi értelmében restaurálná. Ezért a 
schumpeteri váltás megjelölésére a kapitalizmus-posztkapitalizmus termi
nológiai páros helyett áttértem egy olyan terminológiára, amely a moder
nizáció 19. századi első szakaszától megkülönbözteti a 20. századi második 
modernizációt.

*

A kapitalista gazdaság a modernizáció általa megvalósított első szaka
szában a dolgokat olyanból, amilyenek, nagy tömegben átalakítja olyanná, 
amilyen e gazdaságban célszerűen használható. A schumpeteri váltás utá
ni második modernizáció pedig ezen annyit változtat, hogy a dolgok mellett

10 MÉM, 46/11. kötet, 161. o.; arra nézve, hogy ettől hogyan különbözött az, amit az elmé
letére hivatkozó gyakorlat vagy ennek gyökeres elutasítása nevezett így, lásd jelen könyv: 
303-322. o.

11 Érdemes észrevenni, hogy ez a leírás teljesen egybecseng egykori „agitpropos" értel
mezésekével, amelyek mentén arról értesülve, hogy valaki a rendszer radikális megváltozta
tására törekszik, Illetékes Elvtárs ezt azonnal a kapitalizmushoz való visszatérés szándéká
nak minősítette.
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feldolgozás tárgyává teszi a társadalmat alkotó személyeket is: a gazdaság 
ezeket is nagy tömegben átalakítja olyanból, amilyenek, olyanná, amilyent 
célszerűen használni tud.

A modernizáció első szakaszában a személyekre azért nem volt gond, 
mert még mielőtt valamelyikük gondot okozott volna, a rendszer lecse
rélte: vagy valamely gépi berendezésre, tehát olyan dologra, amelyet elő
zetesen célszerűen alakított ki, vagy pedig olyan más személyekre, akiket 
jó szerencséjük úgy teremtett, hogy az előbbieknél jobban használhatóak 
legyenek. Mindkét cserének tulajdonképpen ugyanaz a feltétele: hogy a jól- 
használhatósághoz a személynek ne holmi agyafúrt tulajdonságok ravasz 
kompozícióját kelljen hordoznia, hanem olyan egyszerű képességet, ame
lyet egy dologban (a gépben) is ki lehessen alakítani, vagy amely tömegesen 
megterem a lakosságban, s amely így, amint szükség támad rá, magától is 
mindig kéznél van.

A századforduló idejére mármost megállapítható, hogy a kevésbé meg
felelő személyek lecserélésének ez a feltétele többé nem teljesül: azok a me
chanizmusok, amelyek a gazdasági rendszer működésének a függetlensé
get biztosították az emberi feltételektől, maguk immár működésképtelenek. 
Láttuk, például, hogy a gép működtetéséhez, amely függetlenítené a gaz
dasági növekedést biztosító termelést az emberi képességektől, merőben új 
képességek kellenek.

A tömegméretekben szükségessé váló új képességeket, s éppígy a szük
ségletekkel szemben való szabadságot is a második modernizáció időszaká
ban ugyanúgy kezdik termelni, mint ahogyan az első modernizáció idején 
a kifejlődő nagyipar a dolgok tulajdonságait alakította át tömegméretekben 
olyanokból, amilyenek, olyanokká, hogy azok a gazdasági növekedést op
timálisan szolgálják. A második modernizáció osztozik az elsővel abban a 
felismerésben, hogy a gazdasági növekedés feltételei nem teremnek meg 
szervesen a természetben, hanem azokat a természeti folyamatokba mester
ségesen beavatkozva kell kialakítani. Ezen belül a második modernizációt 
megkülönbözteti az elsőtől, hogy ezt az eljárást az anyagi feltételekről kiter
jeszti az emberi feltételekre.

Ily módon az első, illetve a második modernizáció érdekei gyökeresen 
eltérnek egymástól az emberi potenciállal való gazdálkodásra nézve.

AZ EMBERI ERŐFORRÁS TERMELÉSE ÉS AZ EMBERI TŐKE

A második modernizáció érdeke az emberi potenciállal való gazdálkodásra 
nézve éppen abban tér el az elsőétől, hogy immáron az emberek jól haszno
sítható tulajdonságait is termelik, s ezért az emberekkel kapcsolatos számí
tás sem lehet többé a kizsákmányolásé. Ez egyszerre kellene, hogy jelentse 
azt a felismerést, hogy az emberből kihozható haszon nem ingyen van, és azt,
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hogy az emberre való ráfordítás nem haszontalan. Ugyanúgy, ahogy az anyagi 
termelésre nézve már a 19. századi modernizáció, úgy a 20. századi a humán 
termelést tekintve is azt kellene, hogy kalkulálja, hogy mekkora ráfordítással mek
kora haszon jár, s hogy mekkora haszonnal mekkora ráfordítás. Innentől fogva az 
a tőke és az a munkaidő, amelyet például új képességek kifejlesztésére fordítanak, 
éppen annyira a gazdasági növekedést szolgálja, mint az, amelyet új gépek kifej
lesztésére.

B eruházás em be ri tő ké b e  és a m á so d ik  m ode rn izác ió
A kétféle ráfordítást már annak idején a gazdaságtudomány klassziku

sa, Adam Smith is úgy vetette össze egymással, hogy mind a kettőt úgy 
tekintette, mint ami egyaránt állótőkét hoz létre. „A lakosoknak, illetve a 
társadalom tagjainak szerzett és hasznos képességeiről" szólva rámutatott: 
„Az ilyen tudás és készség megszerzése tényleges kiadásokat jelent, mivel 
megszerzőjét neveltetése, tanulmányai vagy tanonckodása idején el is kell 
tartani. Alapjában véve úgy kell felfogni ezeket a költségeket, mint az illető 
személyben rögzült és megtestesült tőkét. Ez a tudás és készség az illető sze
mély vagyonának egy része, de egyben része ama társadalom vagyonának is, 
amelyhez a személy tartozik. A munkás fokozott egyéni kiképzését ugyan
úgy foghatjuk fel, mint a munkát megkönnyítő és megrövidítő gép vagy 
szerszám beszerzését: bizonyos kiadást jelent ugyan, de ez profittal együtt meg
térül."12

Igaz, Adam Smith ugyanerről az összefüggésről mást is mond. Miköz
ben a tőke ráfordítását a képességek megszerzésére hasznosnak mondja, 
ugyanakkor a munka ráfordítását ugyanerre mint improduktívat különbözteti 
meg attól a munkától, amely csak attól produktív, hogy dologi javakat ter
mel. A következetlenség valószínűleg azzal hozható összefüggésbe, hogy 
Smith még a modernizáció első szakaszában anticipál olyan összefüggése
ket, amelyek majd csak a második modernizáció időszakában lesznek nyil
vánvalóak.

Theodore W. Schultz viszont már a második modernizáció összefüggé
seire nézve teheti fentebb már idézett megállapítását: „Széles körben meg
figyelték, hogy a nemzeti termék növekedése a föld, a teljesített munkaórák 
és az újratermelhető fizikai tőke növekedéséhez viszonyítva igen nagy. Az 
emberi tőkébe való beruházás valószínűleg a legjobb magyarázat erre a kü
lönbségre."13

Könyvének egy másik helyén így fogalmaz Schultz: „[...] felfigyeltem 
az emberek szerzett képességeinek mint a meg nem magyarázott terme

12 Smith, A.: A nemzetek gazdagsága. Budapest, 1992, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
282. o. Kiemelés tőlem -  G. L.

13 Schultz, T. W.: Beruházás az emberi tőkébe. Budapest, 1983, Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, 44. o.
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lékenységnövekedés fontos forrásának a szerepére. Ezek a szerzett képes
ségek nyilvánvalóan nem ingyenesek. Szűkös erőforrásokat kell igénybe 
venni megszerzésük céljából [...]"u (Majd ezzel összefüggésben rámutat: 
„Mindannak, amit fogyasztásnak nevezünk, jó része az emberi tőkébe való 
beruházást jelent. Az oktatásra, az egészségügyre fordított közvetlen kiadá
sok, a belső vándorlás, amelynek célja a jobb munkaalkalmak megszerzése, 
világos példák erre."15 S ezután kísérletet tesz rá, hogy az anyagi eszközök
nek azon a részén belül, amelyet emberre fordítanak, elválassza egymástól 
azt a hányadot, amelyet fogyasztásra, illetve azt, amelyet az emberbe mint 
tőkébe való beruházásra költenek.

Ezt az elválasztást azonban például Bródy András tulajdonképpen nem 
is tartja fontosnak. Szerinte „ami növekszik, itt már nem a nemzeti jövede
lem, ez túlságosan szűk kategóriának bizonyult a társadalom tevékenységé
nek mérésére. [...] Benne szerepel az összes gazdasági tevékenység szintje, 
nemcsak a termelő és szolgáltató tevékenységeké, hanem az emberi munka
erő újratermelése, képzése, betanítása során megfigyelhető tevékenységeké 
is. A [...] mérőszámnak tartalmaznia kell az emberi munkaerő, sőt az embe
ri élet újratermeléséhez szükséges összes tevékenységet is."16

Mindenesetre a második modernizáció koncepciója teljes egészében el
fogadja a maga érvelésének alapjaként az emberi tőkébe való beruházás el
méletét: azt, hogy „a munkaerő minőségét javító tényezők és folyamatok 
az emberbe fektetett beruházások formájában a gazdaság endogén forrásaivá 
válnak".17

Schultz azonban, miközben tulajdonképpen a második modernizáció
nak írja le markáns tendenciáit, nem dönti el, hogy vajon történelmi válto
zások nyomán megjelent új jelenségekről van-e itt szó, vagy csak szubjektív 
ellenállásunk csökkenéséről, hogy felismerjük végre az emberi tőkébe való 
beruházás tényeit, melyek már jóval korábban is kínálták volna magukat a 
felismerésre.

„[...] miért hőköltek vissza a közgazdászok az emberi tőkébe való beruhá
zás nyílt elemzésétől?" -  kérdezi Schultz, amikor arra a felismerésre jut, hogy „a 
közgazdászok [...] nem hangsúlyozták azt az egyszerű igazságot, hogy az em
berek beruháznak önmagukba, és hogy ezek a beruházások igen nagyok. [...] a 
közgazdászok [...] sohasem merészkedtek odáig, hogy érintkezésbe kerüljenek a 
beruházásnak ezzel a formájával."

Schultz válasza (mely ma és minálunk is érvényes lehet) az, hogy itt „mélyen 
rejlő morális és filozófiai kérdések jelentkeznek. A szabad ember elsősorban és 
mindenekelőtt öncél, amelyet a gazdasági törekvésnek szolgálnia kell, a szabad 
emberek tehát nem tulajdontárgyak vagy értékesíthető vagyontárgyak. [...] Van
nak, akiket az emberekbe fektetett tőke puszta gondolata is sért. Értékrendünk

14 Uo. 21. o.
15 Uo. 44. o.
16 Bródy András: Lassuló idő. Budapest, 1983, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 51. o.
17 Kovács János: Theodore W. Schultz. In Schultz 1983,12. o. Kiemelés tőlem -  G. L.
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és hiedelmeink megakadályoznak bennünket abban, hogy emberi lényekre mint 
tőkejavakra tekintsünk, kivéve a rabszolgaságot, amelytől borzadunk. Erősen be
folyásol bennünket az a hosszú harc, amelyet a társadalom a szolgaság megszün
tetéséért és az emberi szabadságot vívó jogi intézmények kialakításáért vívott. 
Ezeket a vívmányokat igen nagyra értékeljük. Ezért emberi lényeket vagyonként 
kezelni, amelyet beruházással növelni lehet, mélyen gyökeredző értékekkel áll 
szemben. Úgy tűnik, hogy ez a felfogás az embert ismét puszta anyagi összetevő
vé, a tulajdonhoz hasonló valamivé teszi. Márpedig, ha az ember önmagát mint 
tőkejószágot tekinti, ez [...] lealacsonyítónak tűnhet."18

A második modernizáció elmélete ezzel a kétértelműséggel szemben az 
emberi tőkébe való beruházásnak legalábbis azt a mértékét, amelyet többé 
már nem lehet elhanyagolni, a különböző gazdasági-társadalmi rendszerek 
20. századi fejlődéséhez kapcsolja, s egyértelműen a modernizáció első, 19. 
századi folyamataiban előállott fejlemények következményeiként írja le azt 
az elháríthatatlan tendenciát, mely szerint az anyagi erőforrások növekvő 
részét emberi erőforrások alakítására kell fordítani.

In fo rm á c ió g a zd á lko d á s
Egy további különbség, hogy az emberi tőkébe való beruházás koncepci

ója egyének szerzett potenciáljával számol, és azokkal a költségekkel, ame
lyek akkor merülnek fel, amikor ennek alakítása végett az egyének tulajdon
ságainak természetes alakulási folyamataiba történik mesterséges beavatko
zás. A második modernizáció koncepciója az egyes egyéneken adott tulaj
donságok mellett az egyének között előálló viszonyokat is tekintetbe veszi.

Ez azzal összefüggésben válik szükségessé, hogy a második moderni
zációt az információval való gazdálkodás fentebb vázolt antinómiája kény
szeríti ki, aminek folyományaképp a modernizáció 19. századi szakaszában 
a nyers- és feldolgozott anyaggal folytatott gazdálkodás ebben az időszakban 
egyre növekvő súllyal információgazdálkodássá alakul át. Márpedig az infor
mációt nem tulajdonságok minősítik, mint az anyagot, hanem viszonyok.

Amikor a diák lemásolja a tanár által előterjesztett információt, megannyiszor 
úgy jár el, hogy a tábla fekete függőleges felületére felvitt fehér jelet a füzetlap fe
hér vízszintes felületére fekete jelként viszi át -  az információ azonosságát ilyen
kor a tulajdonságok különbözőségének ellenére a viszonyok azonossága hordoz
za. És fordítva: az eleven szónak például hiába ugyanaz az optikai tulajdonsága, 
amikor magyar, illetve amikor angol szövegbe van beleírva, a szó a két esetben 
különböző információt hordoz, mert ezt a magyar, illetve az angol nyelven belül 
különböző viszonyok közvetítik a nyelv többi szavával.

Még nyilvánvalóbb az információgazdálkodásban a viszonyok megha
tározó súlya, ha nem magát az információt, hanem ennek kommunikációját 
tekintjük, amelynek teljesítményét egészen nyilvánvaló módon határozzák

18 Uo. 49-50. o.
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meg egyének tulajdonságai helyett egyének közötti viszonyok: például azok, ame
lyek az információ közlésekor küldő és befogadó között fennállnak.

A tulajdonságról meg lehet állapítani, mely dolgok hordozzák és melyek 
nem, mint ahogy az is eldönthető, mely személyek élvezhetik e dolgok kér
déses tulajdonságát. Elvben kiszámítható, milyen áron lehet más dolgokban 
más személyek számára kifejleszteni ugyanezt a -  hasznos vagy kellemes 
-  tulajdonságot.

Valójában az ilyen megállapítások és számítások még az anyagi javak 
esetében is elvonatkoztatnak attól, hogy „ezek a termékek és szolgáltatások 
vásárlóikon kívül másoknak is gyakran szereznek örömet vagy okoznak 
bosszúságot, kellemetlenséget. Egy szép ház látványában a szomszédok 
és a járókelők is gyönyörködhetnek. A ház építésével járó zaj, por, piszok 
viszont sokaknak okoz kellemetlenséget. Ezeket a járulékos, a kívülállókat 
érintő előnyöket és hátrányokat ([externáliákat vagy] externalitásokat) nem 
szokás beszámítani a nemzeti termékbe, mert az érintettek nem fizetnek az 
élvezetükért, illetve nem kapnak kártérítést az elszenvedésükért. Nyilván
valóan jelentős viszont az emberi közérzetre gyakorolt pozitív és negatív 
hatásuk. Mivel ezek a járulékos előnyök és hátrányok fontos melléktermé
kei a gazdasági tevékenységnek, indokolt lenne figyelembevételük a gazda
sági döntésekben. Ennek módja azonban mindmostanáig a közgazdaságtu
domány megoldatlan kérdései közé tartozik".19

S ez utóbbi tény annál is sajnálatosabb, mivelhogy az információgazdál
kodásban az externáliák többé nem „járulékos" vonatkozásai egy jószágnak 
vagy egy szolgáltatásnak, nem melléktermékei egy gazdasági tevékenység
nek, hanem a dolog lényegét teszik. Többé nem arról van szó, hogy milyen 
mennyiségi mutatók jellemzik a hatékonyságát adott minőségű erőforrás felhasz
nálásának adott elosztási viszonyok mellett, hanem arról, hogy e viszonyok 
határozzák meg az elosztásra kerülő jószág vagy szolgáltatás minőségét is.

Ha autóm van, ennek valóságos használati értéke elvileg független attól, 
hogy másoknak is van-e. Persze, mások autójának járulékos kellemetlen
ségeit megszenvedi az ember: szennyezett levegőt szív, a parkolóhelynek 
használt járdán nem tud lépni, saját autójával jóval hosszabb időbe telik, 
míg a közlekedési dugók ellenére célba jut, s amíg ott ő maga is parkolni 
tud. Mindez az externalitás azonban elvben kiküszöbölhető, s kellő kapa
citású út és kellő számú parkoló építésével elvben el lehetne érni, hogy az 
ember a maga autójának a tulajdonságait attól függetlenül tudja élvezni, 
van-e másoknak is ilyen járművük vagy nincs.

Ezzel szemben, ha például egy rádiótelefonom van, akkor az informá
cióforgalmazásnak merőben más eszköze van a birtokomban attól függően,

19 Scitovsky, T.: Az örömtelen gazdaság. Gazdaságlélektani alapvetések. Budapest, 1990, Köz- 
gazdasági és Jogi Könyvkiadó, 79. o.
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vajon adás- és vételkörzetén belül egyetlen-e ez a készülék, mely esetben 
csak szobadísznek használható, vagy van még néhány, netán mindenkinek 
van, akivel valaha is a kritikus távolságon belül ezen az úton akarhatok 
érintkezésbe lépni. A többiek információfeldolgozó berendezése nem tu
lajdonságot nyilvánít meg mintegy járulékosan az én számomra -  a hatás 
forrása a berendezések viszonya, amely a lényegre nézve határozza meg az 
én berendezésem értékét.

Mármost a humánerőforrásnak az egészére nézve ez utóbbi paradigma 
érvényes. Ha a modernizáció első szakasza az olyan berendezéseket, mint 
amilyeneket öntödékben, fémmegmunkáló műhelyekben, az anyagfeldolgo
zás szerszámaiként teszi tömegtermelés tárgyává, akkor a második moderni
záció során az emberi potenciál tömegtermelése úgy kerül napirendre, mint 
olyan tényezőé, amely az információfeldolgozásnak a szerszáma. Ennélfogva a 
többi információfeldolgozó berendezéshez hasonlóan az embert sem tulaj
donsága minősíti erőforrásként, hanem viszonya más emberek tudásához.

Ami a tudás értékét megadja, az igen gyakran például az elsőnek tudás vagy 
éppenséggel az egyedül való tudás: az atombomba gyártásának monopolizált is
merete nem ugyanaz az ismeret, mint amivé lett, amikor már ketten birtokolták. 
Máskor éppen a tudás elterjedtsége adja meg a tudás lényegét: az a képesség, hogy 
írásban kommunikáljak másokkal, nem ugyanaz a képesség egy analfabéta tár
sadalomban, mint egy olyanban, ahol mindenkiben megvan. Eszperantóul tudni 
nem ugyanaz a tudás, amikor e mesterséges nyelv feltalálója, Zamenhoff egyedül 
birtokolja, mint amikor már ezer eszperantista tudja szervezett összejövetelein az 
egymás közötti érintkezésben használni, s megint más, ha már milliószámra van
nak, akiknek aztán éppen ettől, hogy már milliószámra vannak, olyan tudásuk 
van, amelyet spontánul előállható élethelyzetekben is lehet használni. A szov
jet gazdasági-társadalmi rendszerben felhalmozott fantasztikus tömegű és igen 
kiváló minőségű tudást is tulajdonsága ellenére az a viszonya tette a rendszer 
egésze számára nagyon erősen csökkent értékűvé, hogy a rendszer szerkezeté
ben nem volt lehetőség rá, hogy e tudás eredeti -  hadiipari -  kialakulási helyéről 
elterjedjen.

Ugyanilyen kritériuma lehet a szellemi munkaképességnek az a viszony, 
hogy a szellemi érték egymással vetélkedő szellemi termékek közül váljék ki. 
Ahol a pozitív és a negatív érték eleve egyértelműen ki van osztva a szellemi élet 
különböző produktumai között, ott semmilyen szellemi életről nincs szó. Sőt, a 
legegyszerűbb lelki élet is csak ott áll elő, ahol az élethelyzet valami többértel
műséget foglal magában -  e nélkül csak fiziológiai mechanizmusok által szabá
lyozott automatikus működések vannak. Ezzel függ össze a pszichológiának az 
a felismerése, hogy a gondolkodás csak másképpen gondolkodás lehet: aki ugyanúgy 
gondolkodik, mint ezt ő vagy másvalaki korábban tette, az nem gondolkodik, 
hanem működik, amint ezt bármely más automata is teszi mindaddig, amíg egy 
váratlan fejlemény nyomán zavar nem támad a működésében.
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Ahol az ö reg  hö lgy  m e g lá to g a to tt sze re tő jének p a ra d ig m á ja  
é rvényesü l

S ha nem magáról az információról van szó, hanem feldolgozásának ar
ról a szerszámáról, amely az ember, akkor vajon hogyan alakul a viszony a 
költségek és a haszon között? Ki viselje azokat a költségeket, amelyek árán 
kialakítják valakiben a hasznot hajtó diszpozíciót? S kié legyen a haszon, 
amelyet a kifejlesztett diszpozíciónak a működése eredményez? Fentebb 
idéztük Adam Smith klasszikus megállapítását, amely szerint az egyén ki
képzését úgy foghatjuk fel, mint ami „bizonyos kiadást jelent ugyan, de ez pro
fittal együtt megtérül” -  a megállapítás akkor magától értetődően sugallta, 
hogy annak térül meg profittal, akinek kiadást jelent.

Maga Smith egyébként még hozzáteszi, hogy a megszerzett „tudás és 
készség az illető személy vagyonának egy része, de egyben része ama társa
dalom vagyonának is, amelyhez a személy tartozik", ami meg azt sugallja, 
mintha a személy vagyona és a társadalom vagyona egyfajta sorsközösség
ben lennének egymással, ami a költségek viselését és a haszon élvezetét illeti.

A fentebb megvizsgált összefüggések fényében sokkal inkább úgy lát
szik, mintha olyan ráfordításról és hasznosulásról lenne itt szó, amelyek 
összefüggései egy interindividuális viszonyrendszerben kalkulálhatók, de 
amelyben megannyiszor olyan határköltséget, amelyet a rendszer struktú
rájának meghatározott helyén kezelnek, és olyan határhasznot kell egymás
hoz viszonyítani, amelyet e struktúrának más helyén realizálnak. Mintha 
olyan jelenségtartománynak bizonyulna az emberi tőkéé, ahol markánsan 
az érvényesül, amit Identitásgazdaságtan: Gazdaságpszichológia másképpen 
című monográfiám az öreg hölgy meglátogatott szeretőjének paradigmája néven 
ír le,20 úgy mutatva be azt, mint ami jellegzetesen hajlamosít a potyázásra, de 
legalábbis a balek magatartásának elkerülésére: amikor az egyes személyek 
számon tartják azt is, hogy externáliák nyomán esetleg az általuk eszközölt 
többletráfordításnak nincs többlethaszna számukra, meg azt a lehetőséget is, 
hogy többletráfordítás nélkül többlethaszon támadjon. Márpedig ez a beállítódás 
a modernizáció 19. századi első szakaszáé.

Az em beri tőkéve l való g a zd á lko d á s  há rom  m e g h a tá ro zó  ké rdése
Fentebb, ahol ezt megállapíthattuk, egyszersmind azokkal a történelmi 

kényszerűségekkel is meg kellett ismerkednünk, amelyek szükségszerűen 
vezettek el a 20. században egy második modernizációhoz. A beállítódá
sunk és a történelmi szükségszerűség között feszülő ellentmondás feloldása 
csak azoknak a mostanra megfogalmazódó kérdéseknek a megválaszolásán 
keresztül lehetséges -  ha egyáltalán lehetséges amelyekről éppen ezért

20 I. m. 127-130. o.
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kell belátnunk, hogy ez: az emberi tőkével való gazdálkodás három megha
tározó kérdése.

Az elsőt közülük annak idején már Széchenyi István (1830) megfogal
mazta: „[...] nevelés, tanulás, idomulás kell. De mint eszközöljük ezeket? 
számos mestert miképp fizethetünk, jó nevelőket mi módon tarthatunk, 
minden szorgalmat melly utón fordithatunk gyermekink kimivelésére? Hi
szen mindez szörnyű sokba telik. Pénz kell tehát! De ezt megint ugyan ki 
adja?"21 Vagyis

az első kérdés: Ki a beruházó az emberi tőkébe?

Az egyén-e vagy a társadalom? S ha az egyén, akkor melyik: az-e, akinek 
a képességeit a beruházás kifejleszti -  vagy pedig az, amelyik a vállalatot 
képviseli, ahol a kiképezendő tudást alkalmazzák? Ha pedig a társadalom 
az, akkor vajon a maga céljai mentén saját magát megszervező civil társa
dalom-e -  vagy egy közösnek minősített akaratot az emberekre kívülről rá- 
kényszerítő állam?

A humán beruházáshoz szükséges összeg nagysága az, ami a lehetséges 
válaszok között a vitát drámaivá teszi.

Amikor az oktatási költségeket (s éppígy azokat, amelyek a lakással és a 
közlekedéssel, a kultúrával vagy a munkanélküliség kezelésével függenek össze) 
az egyén helyett az állam viseli, ezzel két jellegzetes félreértés kapcsolatos:

Félreértést okozhat, hogy az ilyen ráfordítás révén az emberről történik 
gondoskodás. Ez a félreértés az, amelynek jegyében egy neoliberális po
litika buzgólkodik Magyarországon csakúgy, mint más országokban is, a 
humán ráfordítások visszaszorítása mellett azzal érvelve, hogy egy gondos
kodó állam a felhalmozástól von el szükséges eszközöket.22 A félreértés itt 
abban áll, hogy a jóléti állam gondoskodása az emberről nem az isteni vagy 
egy humanista gondviselés kegyes értelmében történik, hanem a jó iparos 
pragmatizmusával, amellyel az gondoskodik arról, hogy mielőtt munkához 
fogna, a keze ügyében legyen minden szerszám, amire szüksége lehet. Ha 
e szerszámok sorában az információgazdálkodás kitüntetett helyet juttat az 
embernek,23 akkor a felhalmozás érdekében fogant pragmatizmus nem te
heti meg, hogy ne terjedjen ki az emberre is.

A további félreértés azzal kapcsolatos, mintha az állam az általa vállalt 
költségeket csak az állampolgárok adójából fedezhetné. Holott már a mo

21 Gróf Széchenyi István: Hitel. Pesten, Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István könyv
nyomtató intézetében, 1930, 56. o.

22 Lásd például Kornai János ötrészes cikkét a Népszabadságban (1994. augusztus 29- 
szeptember 2.), valamint a magam vitáját vele (ennek a „Fogyasztás dicsérete" c. vitacikk
nek, minthogy közvetve Békési László új pénzügyi politikájával is vitatkozott, a közlését a 
Népszabadság -  udvariasan -  elutasította, így ez az írás az Élet és Irodalom 1994. december 2-i 
számában jelent meg. -  Lásd jelen kötet 60-64. oldalán).

23 Kötetünkben lásd még 229-241 o.
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dernizáció első időszakában kialakult az a gyakorlat, hogy amikor a szük
ségessé vált anyagi feltétel legyártásába (például a közlekedési vagy a köz
műhálózat fejlesztésébe) a beruházó nem magánszemély (vagy ilyenek tár
sasága) volt, hanem az állam, ez is növekvő arányban tőkés alapon történt, 
vagyis nem okvetlenül az állampolgárok adójából, hanem növekvő mértékben 
olyan beruházásból amely utóbb haszonnal megtérült, amikor az állam az inf
rastruktúra használatáért pénzt szedett. Az állam humán ráfordításaiban 
ugyanez a tőkés mechanizmus működhet: az emberi tőkébe való beruházás sem 
szükséges, hogy állampolgárok adójából menjen végbe, hanem profitot hozó üzleti 
vállalkozásként is lehetséges.

Az ilyen gyakorlat az oktatásra való ráfordítást az emberi potenciál terme
lésének költségei között adminisztrálja, az egészségügyi kiadásokat a karban
tartás költségeként, a lakással és a közlekedéssel kapcsolatos támogatásokat az 
emberi potenciál telepítésének költségeként, a kultúra kiadásait e sajátos tő
kejószág üzemeltetésének költségeként, a munkanélküliség kezelésével kap
csolatos kiadásokat az emberi potenciálnak mint állótőkének amortizációs 
költségei között tartja számon.

Egy ilyen könyvelés számára vetődik fel aztán
a második kérdés: Ki az emberi tőke üzemeltetésének haszonélvezője?

Erre nézve Schultznál két megállapítást olvashatunk: az egyik szerint a 
haszon a társadalomé; a másik szerint pedig ezenfelül az -  önmagába beru
házó -  egyéné.

A társadalom haszna a gazdasági növekedéssel kapcsolatos, amelyre 
nézve fentebb idéztük Schultz megállapítását: „Széles körben megfigyelték, 
hogy a nemzeti termék növekedése a föld, a teljesített munkaórák és az új
ratermelhető fizikai tőke növekedéséhez viszonyítva igen nagy. Az emberi 
tőkébe való beruházás valószínűleg a legjobb magyarázat erre a különbség
re." S Schultz nemcsak általánosságban tesz kijelentéseket arról, hogy az 
emberi tőke a gazdasági növekedésnek negyedik tényezője, hanem olyan 
adatokat idéz gazdasági statisztikákból, amelyek az Egyesült Államok gaz
daságát a nagy válságot követő harminc évben jellemzik, amikor az okta
tásra fordított tőkének a gazdasági növekedéshez való hozzájárulása már 
meghaladta azét a tőkéét, amelyet anyagi tőkejavak létesítésébe ruháztak 
be, míg a megelőző húsz évben ez utóbbi még majdnem kétszer annyival 
járult hozzá a növekedéshez, mint az oktatás.

Az ilyen érvelés, amely oksági összefüggést tételez fel az emberi tőkében 
való felhalmozás és a gazdasági növekedés között (a felhalmozás elmara
dása és a gazdasági növekedésé között pedig szintén), gyakran vitát vált 
ki. Sokan azzal érvelnek, hogy éppúgy található olyan ország, ahol mind
kettőt magas érték jellemzi (ahogyan Svájcban vagy Kanadában), illetve 
mindkettőt alacsony (ahogyan Portugáliában vagy Görögországban), mint
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olyan (például Dánia), amely az oktatási, sőt általában a humán ráfordítá
sok tekintetében az első helyen vagy annak közvetlen közelében található, 
gazdasági növekedésére nézve pedig a középmezőnyben, vagy mint Japán, 
ahol a diszkrepancia éppen ellentétes irányú.

„Dánia sokat költ oktatásra, Görögország igen keveset, Portugália nálunk ke
vesebbet, de ez 5-10 év gazdasági teljesítményeiben kevéssé tükröződik" -  írta 
például a szerzőnek egy 1993-ban megjelent, s jelen kötetben újra olvasható tanul
mányával vitatkozva Antal László.24 A vitatott tanulmányban így érveltem: „Az a 
tény, hogy a kormányzati kiadásoknak az oktatásügyre fordított hányada éppúgy 
1964-ben kezdett el zuhanni, mint például az egyetemista korú lakosság képzésre 
fogott részének az aránya, miközben Ausztriáé ezúttal is erőteljesen növekedett, 
egy olyan összefüggéssorra enged gyanakodni, melynek okozó elején a magyar 
kormányzatnak az a döntése áll, hogy csökkenti kiadásainak azt a hányadát, ame
lyet az oktatásügyre fordít, okozati végén pedig az, hogy a lakosság majdnem har
minc évvel később a szomszédjához képest alig feleakkora színvonalon él."25 Ezzel 
szemben fogalmazta meg Antal László: „...az oktatási kiadások és a GDP-növe- 
kedés között rövid távú függvényszerű kapcsolat nincsen",26 bizonytalanságban 
hagyva arra nézve, vajon az általam vett harminc év rövid távú-e, vagy csak az 
őáltala mérlegelt 5-10 év az.

Igen fontos ebben a kérdésben eligazodni, mert minden olyan neolibe
rális igénybejelentés, amely a közép-európai rendszerváltásokkal összefüg
gésben a második modernizáció visszavételére előáll, azzal érvel, hogy a 
humánerőforrással kapcsolatos többletráfordításnak nem okvetlenül van 
többlethaszna, és a többlethaszon nem okvetlenül követel többletráfordí
tást. Mármost azt kell megállapítani, hogy azokban az esetekben, amikor ez 
a kettő kimutathatóan elválik egymástól, nincs szó a modernizáció első sza
kaszában érvényben volt feltételek visszatéréséről, hiszen azok a mechaniz
musok, amelyek annak idején automatikusan biztosították a többlethaszon 
függetlenségét a humán többletráfordítástól, nem nyerték vissza elvesztett 
működőképességüket.

Ami az egyén hasznát illeti, erre nézve két egészen különböző szerző 
fogalmazza meg ugyanazt a gondolatot. Schultz úgy számol vele, mint ami 
annak a személynek jut, aki a maga pénzét és munkaidejét saját képességei
nek a kifejlesztésére fordítja: nála éppen az motiválja az embert a rendelke
zésére álló pénz és idő egy részének ilyen felhasználásában, hogy iskolázott 
képességeivel (és a diplomával, amit iskolázottságáról adnak neki) később 
jobban fizető munkát talál majd.

Ugyanezt az összefüggést fogalmazza meg Engels: „Magántermelők 
társadalmában a magánemberek vagy családjaik fedezik a tanult munkás 
kiképzésének költségeit; magánembereknek jut ezért elsősorban a szakkép

24 Antal László: Padba, magyar! Mozgó Világ, 1993/12. 83. o.
25 Jelen kötetben lásd: 231. o. A „Röpirat az emberrel való kufár gazdálkodásért" c. tanul

mány eredeti megjelenési helye: Mozgó Világ, 1993/12. 72-80. o.
26 Antal 1993, 83. o.
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zett munkaerő magasabb ára is: az ügyes rabszolgát drágábban adják, az 
ügyes bérmunkást magasabban díjazzák." E kettős precizírozás azt mutatja, 
hogy míg Schultz a fentebb megfogalmazódott dilemmából -  ha az egyén 
a beruházó, akkor az-e, aki a kifejlesztendő képességeket hordozza, vagy 
pedig az, amelyik felhasználja -  csak az „ügyes bérmunkás" képletével fog
lalkozik, Engels pedig a másikkal is („ügyes rabszolga"). Még fontosabb 
azonban, ahogyan az idézett szöveg folytatódik: „A szocialista módon szer
vezett társadalomban a társadalom fedezi ezeket a költségeket, az övéi ezért 
az összetett munka gyümölcsei, létrehozott nagyobb értékei is. Magának a 
munkásnak [nem lehet] többletigénye."27

A szerző, akit itt idézek, nem tartozik ugyan a ma divatosak közé, ám 
azért nagyon is érdemes figyelemmel lenni arra, amit itt ír a „szocialista mó
don szervezett társadalomról". Méghozzá nemcsak azért, mert egybecseng 
azzal, amit ugyanerről Schultz idézett művében találunk, az egyetlen he
lyen, ahol felveti a kérdést: „Az emberi tőkébe történő közösségi beruházás
ból származó hozamot azoknak kell-e kapniuk, akik e beruházás alanyai?" 
Saját kérdésére adott válasza ugyanis ez: „Az állami-közületi beruházás 
révén keletkező fizikai tőkét rendszerint nem adják ajándékként magánsze
mélyeknek. Nagymértékben egyszerűsítené az allokációs folyamatot, ha az 
emberi tőkére fordított állami-közületi kiadásokkal is ugyanígy járnánk el. 
Végül is mi a logikai alapja annak, hogy az emberi tőkébe történt állami-kö
zösségi beruházást más módon kezeljük?"28

Arra, amit Engels a fentebb idézett helyen ír a „szocialista módon szer
vezett társadalomról", elsősorban azért érdemes odafigyelni, mert ama 
kevés pont egyikéről van szó, ahol az önmagát „szocialista módon szer
vezettként" hirdető társadalom gyakorlata megfelelt az általa hivatkozott 
klasszikusok elméletének. Sőt!

Ha „munkáson" itt munkát végző személyt értünk, akkor az ilyen személyek 
közül azokról, akik -  Engels szóhasználatával -  „összetett munkát" végeznek, 
például a szociális és a kulturális „munkásról" Falusné Szikra Katalin (1987, 
1990) vizsgálódása azt állapíthatta meg, hogy a szociális ellátásban és a kulturá
lis szférában az átlagbér 1980-ban a népgazdasági átlag 96%-át érte el. Meg azt, 
hogy 1985-ben a pedagógusok átlagfizetése az ipari átlagbér 93,7%-a, a kezdő

27 MÉM, 20. kötet. 196. o. Az idézett szövegfordítás utolsó mondatát („Magának a mun
kásnak nincs többletigénye") értelemszerűen javítottam. Engels szövege ugyanis így foly
tatódik: „Amiből mellesleg még az a hasznos tanulság is következik, hogy a munkás köz
kedvelt igényének »a teljes munkahozadékra« szintén megvan olykor a maga bökkenője." 
E folytatásból kitetszik, hogy a munkásnak igenis van többletigénye -  méghozzá nem is 
akármilyen, hanem olyan, amely a Marx-féle tan egyik sarktételén nyugszik: minden érték 
egyedül a munkának (nem pedig vele együtt a földnek és a tőkének is) a hozadéka, ezért a 
munkásnak a teljes munkahozadék jár. Engelsnek e pótlólagosan idézett mondatából most 
kitűnik, hogy ez, úgy látszik, másképp van, ha a kérdéses tőkét „a társadalom" ruházza be a 
munkás munkavégző képességébe.

28 Schultz 1983, 69-70. o.
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pedagógusoké pedig -  67%-a. Míg például Svájcban „a tanítók kezdő fizetése a 
feldolgozóipari átlagkereset 127,5 százaléka, a kezdő középiskolai tanároké pe
dig 213,7 százaléka". S hogy itt nem az egyetlen olyan kategóriájáról van szó az 
„összetett munkát végző munkásnak", akinek a rendszer valóban nem ismerte el, 
hogy bármiféle többletigénye lehetne, mutatja, hogy például a mérnökök kerese
te, míg a fejlett tőkés országokban két-háromszorosa a szakmunkásokénak, addig 
Magyarországon, a vezetők fizetését is beleértve, 1979-ben csak 21%-kal volt több 
a munkásokénál.

Az idézett kutatás, amely a rendszerváltást közvetlenül megelőző időszakban 
vizsgálódott, nem olyasmit tárt fel, ami egy korábban meghonosodott gyakorlat
nak múlófélben levő maradványa lett volna. Ezt mutatja, hogy az utóbbi különb
ség 1985-re már 18%-ra apadt. Vagy egy olyan vizsgálathoz kapcsolódó megálla
pítás, amelyet az említett időszakban a Budapesti Műszaki Egyetemen végeztek 
(s erről a tanintézetről tudnivaló volt, hogy mérnök-tanárait inkább a mérnöki, 
mint a tanári fizetésekhez illeszkedő bérekkel ösztönözte, amelyek így a magyar 
egyetemeké közül a legmagasabbak voltak): miközben 1970 és 1985 között orszá
gos átlagban az egy keresőre jutó reálbér 18%-kal nőtt, az egyetem oktató-kutató 
állományánál 16,6%-kal csökkenti

Összességében a diplomás szakember 30 éves korára 60%-át kereste meg 
annak a keresettömegnek, amit ugyanezen életkorig a szakmunkás, míg például 
Franciaországban a kezdő mérnök havi keresete 86%-kal magasabb a vele 
egykorú szakmunkásokénak.

Az önmagát „szocialista módon szervezettként" hirdető társadalom gya
korlata az itt tárgyalt ponton megfelelt az általa hivatkozott klasszikusok 
elméletének -  írtuk fentebb, de még hozzátettük: sőt! Az itt közölt adatok 
fényében világos, mit jelent ez a fokozó kiegészítés: Engels elméleti fejtege
tésében még csak arról volt szó, hogy egy magas szinten képzett alkalma
zott nem kereshet többet a kevésbé (vagy egyáltalán nem) képzetlennél, ha 
kiképzésének költségeit „a társadalom" fedezte -  a számadatokkal jelzett 
gyakorlat pedig az volt, hogy kevesebbet keresett nála.

Visszatérve Schultznak ahhoz a fent idézett feltevéséhez, mely szerint 
az egyént motiválja arra, hogy pénzt és munkaidőt fordítson képességek 
kifejlesztésére saját magában vagy hozzá tartozó más személyben, ha tudja, 
hogy hozzájuthat majd az iskolázott képességek hasznához -  Bródy András 
idézett művében rámutat: nem tudunk olyan tőkés vállalkozásról, amely 
tízévesnél hosszabb megtérülési idejű beruházást komolyan mérlegelne, 
márpedig itt ennek kétszeresénél is hosszabb megtérülési időkkel kell szá
molni, ha arra gondolunk, hogy az újszülöttben esetleg egyetemi diplomá
jának átvételéig marad hasznosulás nélkül lekötve a beruházott tőke.

Ez a szempont mindenesetre társul azokhoz, amelyekről fentebb láttuk, 
hogy potyázó beállítódásra hajlamosítja az embert. Ami viszont annak 
belátására kell hogy vezessen, hogy a humán potenciállal való gazdálko
dás költségei piaci eszközökkel csak igen korlátozottan terhelhetők rá az 
egyénre.

Ezeknek a ráfordításoknak és hozamuknak az adminisztrálása sokkal 
inkább olyan szerveződésben történhet, amely a maga hatalmánál fogva
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kötelezheti a hozzá tartozó személyeket meghatározott terhek vállalására, 
kockázatok elosztására, aminek ellentételezése azután szintén nem kizáró
lag piaci úton történik. Ilyen szerveződés lehet például az állam.

Amikor azonban az emberi potenciál kifejlesztésébe a beruházó az ál
lam, s éppígy amikor egy vállalat, általában, amikor a beruházó személye 
nem azonos azzal, amelyiken a beruházás kifejleszti a potenciált, olyankor 
felvetődik a kérdés: Mi garantálja a beruházónak, hogy hozzájut a pénzé
hez, hogy éppen ő lesz az, akinek „ez profittal együtt megtérül"?

Ilyen garancia a tulajdon lehet. „A tulajdon segítségével szerzett jövede
lemből levonva a hasznosítással együttjáró összes költséget, a fennmaradó 
jövedelem a tulajdonosé" -  olvassuk Komáinál, aki azon tényezők sorában, 
amelyek egyáltalán tulajdonba vehetők, tételesen felsorolja „az élő ember 
személyes képességét" is. Amihez azután mindjárt értelmezőleg hozzáteszi: 
„fizikai és szellemi adottságai, amelyekkel valamilyen szolgáltatást nyújt
hat".29

A harmadik kérdés: Ki a gyártott emberi potenciál tulajdonosa?

Mármost a helyzet az, hogy amíg adottságokról van szó, addig nincs 
is probléma. Ám mi a helyzet a -  hogy úgy mondjam -  „kapottságokkal"? 
Vagyis azzal az emberi potenciállal, amelyet az állam vagy egy vállalat által 
eszközölt humán beruházásból képeznek ki? Előttünk áll a harmadik kér
dés:

Ezt a kérdést azért kell nyomatékkai felvetni, mert a kiképezéskor az 
idegen forrásból származó „kapottság" szervesen épül bele az érdekelt sze
mély testébe és leikébe, elválaszthatatlanul attól, ami benne fizikai és szelle
mi adottságként eleve létezett. Amiből pedig következik, hogy a beruházott 
emberi tőkével az állam, ha ő a beruházó, csak úgy rendelkezhet, s a válla
latnak, ha az a beruházó, csak úgy nyújthat garanciákat a rendelkezésre, ha 
az állampolgárokkal, akiknek testében és lelkében ez a tőke létezik, totáli
san rendelkezik. Ezzel kapcsolatos, nem pedig bárkinek gonosz vagy ostoba 
szándékaival az ilyen állam törekvése és lehetősége, hogy polgárait totálisan 
ellenőrizze.

Persze, a totális ellenőrzés kiterjed arra a hatalmas emberi potenciálra is, 
amely még állami ráfordítások nélkül, teljes egészében magán-erőfeszítések 
nyomán alakult ki. E kiterjedés következik az államosítás tényéből, amely 
ugyan explicit jogi aktusként csak az anyagi tőkét érintette, de érvénye alól 
természetesen nem maradhatott ki a humántőke sem, holott pedig ez utób

29 Kornai János: A szocialista rendszer. Kritikai politikai gazdaságtan. Budapest, 1993, Heti 
Világgazdaság Kiadói Rt. (Újra kiadva: Budapest-Pozsony, 2012, Kalligram Kiadó.) 95-96. o.
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binak az a különlegessége, hogy az államosítás során nem lehet úgy levá
lasztani az állampolgárról, ahogyan a fizikai tőketulajdont.

A totális alávetés lehetősége adódik mindabból, amit a tulajdonkezelés 
gazdaságpszichológiájával foglalkozó írások láttatnak.30 Akkori vizsgáló
dásunkból az derült ki, hogy ha valakit nem minősít tulajdon egy tényező 
tekintetében az ezzel folytatható tevékenység alanyává, sem másodlagos 
viszonyai nem tesznek egy ilyen tevékenységnek legalább közegévé vagy 
akár csak tárgyává, akkor az illető erre a tevékenységre indiszponált lesz.

A maga helyén ezeket az összefüggéseket -  mintegy magától értetődően 
-  olyan tényezők tekintetében vizsgáltuk, amelyek környezetünk univerzu
mának részei (ingatlan és ingó vagyontárgyak). Az ilyenek tekintetében fel
lépő indiszponáló hatás is erőteljes korlátja lehet az ember szabadságának. 
Az emberi tőkével kapcsolatban azonban, amely úgy épül be szervesen az 
ember fizikai és szellemi potenciáljába, hogy közben esetleg nem az ő tulaj
donát képezi, hanem az államét, olyan tényezők tekintetében kell felismer
nünk az indiszponáló hatást, amelyek már nem a környezetünk világának 
képezik részét, hanem saját magunkénak.

Ezzel kapcsolatos az emberi tőkével való gazdálkodás alapdilemmája. Minél 
magasabban kvalifikált emberi potenciálról van szó, annál nagyobb tőke le
kötését igényli a gyártása, másfelől annál nagyobb autonómiát az üzemelte
tése -  így amikor a gyártás feltételét javítja, hogy az állam a humán fejlesztés
hez biztosítja a forrásokat, ugyanakkor az üzemeltetés feltételét rontja, hogy 
a forrásokat kiapadhatatlanná csak az emberi tőkére vonatkozó tulajdona 
révén tudja tenni.

Ez a legmarkánsabban a totális államban nyilvánul meg.

A TOTÁLIS Á LLA M

Ha az állam lehetősége polgárainak totális ellenőrzésére az emberi tőke tu
lajdonviszonyaiból fakad, a törekvés erre általánosabban függ össze a má
sodik modernizációnak azzal a tendenciájával, hogy pszichológiai jelenség 
gazdasági hatótényező lehet, s hogy, következésképp, ha fellépése spontán 
módon történik, ez olyan homokszemet jelent, amelytől a gazdasági rend
szer gépezete bármikor csikorogni kezdhet.

A lelki je le n sé g  h o m o ksze m e i a g a zdasá g i g épeze tben
Az első homokszem: a választás • Hogy a pszichológiai jelenség hatása gon

dot okozhat egy gazdasági rendszer működésében, ez tudatosan abban a 
vitában fogalmazódott meg először, amely a 20. század harmincas éveiben

30 Lásd például Identitásgazdaságtan. Gazdaságpszichológia másképpen, idézett monográfiám 
„2.2.2. A gazdasági tevékenység alanya és a tulajdonkezelés" című fejezetét.
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a tervgazdálkodás lehetőségének kérdéséről folyt.31 Több közgazdász amel
lett érvelt, hogy tervgazdaság nem lehetséges, hacsak nem bánik úgy az 
állam az egyénekkel, mintha a termelés eszközei volnának, nem pedig ala
nyai. Ha ugyanis, írták, az egyén alanyként maga választja meg, hogy mit 
termel, s azt is, hogy mit fogyaszt, e kettős választása az előreláthatatlan és 
kezelhetetlen véletlenek homokszemét viszi a tervgazdálkodás fogaskere
kei közé.

Ezt az összefüggést könnyű belátni. Olyannyira, hogy a tervgazdálko
dás hívei is megfogalmazták -  a visszájáról. József Attilának erre vonatko
zó érveit például jelen kötet egy másik tanulmányának szövege32 idézi. Ott 
amellett érvel, hogy a dolgozni tudó egyéneket mint termelési eszközöket 
szintén köztulajdonba kell venni, különben tervgazdaság nem lehetséges.

S hogy e gondolattal József Attila nem állt egyedül a korszak marxistái 
közül, illusztrálja például Buharinnak ez az 1920-ban megfogalmazott gon
dolatmenete: „...éppen a munkásosztály valódi, nem pedig fiktív szabad
ságának nevében szükséges az úgynevezett »szabad munkavállalás« meg
semmisítése. Minthogy ez nem békíthető össze a helyesen megszervezett 
tervgazdálkodással s a munkaerő tervszerű elosztásával. Következéskép
pen a munkakényszer rendje és a munkaerő állami elosztása a proletárdik
tatúrában az egész apparátus szervezettségének és általában a proletárhata
lom tartósságának viszonylag magas fokát fejezi ki."33

így a korabeli marxista és nem marxista, tervgazdaságpárti és tervgaz
daság-ellenes szerzők számára egyaránt magától értetődő volt, hogy a pszi
chológiai tényező -  például az, amelyik a választást motiválja -  gyökeres 
bizonytalanságot visz a tervgazdálkodás rendszerébe.

Csakhogy a piacgazdálkodás rendszerébe is. Ez egyenesen következik 
előzőekben tett pszichológiai megállapításokból.

A piac az árakon keresztül szabályozná a termelők és a fogyasztók magatar
tását. Ehhez az kellene, hogy az egyén mindenkor annak az árunak a termelését 
válassza, amelyre az éppen kialakult árak mellett a legnagyobb mértékben igaz, 
hogy e termelés hasznossága nagyobb, mint terhessége -  ehelyett gyakran az tör
ténik, hogy az a termelés, amit az ember éppen folytat, az ármozgás ellenére is 
megmarad, csak éppen kevésbé terhesnek fogja azt érezni az ember, mint ameny- 
nyire a kialakult árak mellett hasznos. S a fogyasztónak sem okvetlenül a maga
tartását befolyásolja az áralakulás, hanem esetleg csak az érzéseit, amelyek azt az 
önkényes magatartást kísérik, hogy azt fogyaszt, amit fogyaszt, de ezt mindenkor 
kellemesebbnek érzi, mint amennyire az az éppen adott árszint mellett költséges.

Még egy homokszem: a tevékenység szociális identitása • Az idézett tanul
mánynak egy további megállapítása annak a szerfelett különös árunak a

31 Hayek, F. A. (ed.): Collectivist Economic Planning. London, 1935, Routledge.
32 „Gazdaságpszichológiai dolgozat a tervezésről meg a piacról." 208-228. o.
33 Buharin, N. I.: Ekonomika perehodnogo perioda: Puty k szocializmu v Rosszii. Izbrannüje 

proizvegyenyija. New York, 1967, Omikron Books, 118. o.
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viselkedésével volt kapcsolatos, ami a tevékenység. A tevékenység különös
ségét abban találtuk, hogy szemben a termékkel, amelyet egyszer én enge
dek át másvalakinek az ő pénze ellenében, máskor meg más enged át nekem 
az én pénzem fejében, a tevékenységet, akár én fizetek, akár nekem fizetnek 
érte, mindkét esetben én magam fejtem ki. S hogy annak a tevékenységnek, 
amelyet munkaként megfizetnek nekem, és annak, amelyet szórakozásként 
megfizettetnek velem, fizikai megjelenése azonos lehet, ellenben mind pszicho
lógiai, mind gazdasági lényegük ellentétes egymással. Mindebből fentebb az a 
következtetés adódott, hogy gazdaságpszichológiailag bizonytalan lesz a 
hatása a fizikailag meghatározott tevékenységre az érte felajánlott, illetve 
megkövetelt árnak; más szóval, hogy ennek a furcsa árunak tulajdonképpen 
nincs effektív ára.

Azzal a kényszerűséggel, hogy a gazdaságpszichológiai tényezőből fa
kadó bizonytalanság ellen védekezzék, függ össze azután az a tendencia, 
amely mind a tervgazdálkodási, mind a piacgazdálkodási rendszerekben 
megfigyelhető: egyre növekszik azok aránya a társadalomban, akik nem dolgok 
termelésével foglalkoznak, hanem valamilyen módon a termelés nélkülözhetetlen 
személyi feltételeinek megtermelésével, karbantartásával, igazgatásával.

S minthogy a személyi erőforrás termelését végző oktatásnak, a karban
tartását ellátó gyógyításnak, általában a szolgáltatásnak, amely egyre nö
vekvő méretű ipari szervezetekben működik, továbbá e szervezetek igazga
tásának személyi feltételeit szintén meg kell termelni, karban kell tartani és 
igazgatni kell, sajátos láncreakció indul be. E láncreakciónál34 fogva növek
vő tempóban növekszik azok aránya, akik tevékenységükkel vannak jelen a 
második modernizáció munkamegosztási rendszerében, s nem valamilyen 
termék előállításával. így aztán a pénzkifizetések egyre növekvő hányada 
azért a különös árucikkért történik, amelyről az előzőekben kitűnt: önma
gában véve nincs a piacon effektív ára.

34 Érdekes hogy e láncreakciót, ha egyáltalán számításba veszik, pusztán technikai ol
daláról szokták tekinteni. Valahogy annak mintájára, ahogyan belátható, hogy géppel több 
terméket lehet előállítani, mint nélküle, hogy ez így van akkor is, ha a termék történetesen 
maga a gép, amelynek birtokában azután majd még több gépet lehet előállítani, hogy ezek 
birtokában majd még annál is többet lehessen. Egy másik tanulmány („Gazdaságpszicholó
giai dolgozat a tervezésről meg a piacról") jelen kötet 214. oldalán felidézi jellegzetes megnyil
vánulását ennek -  a kapitalista gépi nagyüzemről a társadalomra átvitt -  szemléletnek Zola 
Igazság című regényében, ahol Marc, a pedagógus, gyermekeit éppúgy pedagógusnak neveli, 
mint növendékeinek legjavát, akik a maguk gyermekeit, Marc példáját követve, éppúgy pe
dagógusnak nevelik, mint növendékeik legjavát, akik azután megannyian hasonló módon 
járnak el. Úgyhogy amikor a pátriárka korú Marc a regény végén elidőzik gyermekeinek, 
unokáinak, dédunokáinak és ükunokáinak, s növendékeinek, valamint másod-, harmad- és 
negyedíziglen való növendékeinek körében, megállapíthatja, hogy élete nem volt hiábavaló, 
mert íme, az egész társadalom megváltozott.
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És m ég  egy: a ve rseny és a m o n o p ó liu m  v iszonya

S amelyen a tervutasítás effektivitása is bármikor kicsorbulhat.
A piacgazdaság optimális működésének van egy alapvető, meghatá

rozó, nélkülözhetetlen gazdaságpszichológiai feltétele: a tökéletes verseny, 
vagyis olyan, amelyet nem korlátoz a gazdasági ágensek valamelyikének 
a monopóliuma. Ezzel szemben a 20. század elejének nincs is szembeöt- 
lőbb gazdaságpszichológiai tényállása, mint olyan monopóliumok meglé
te, amelyek igenis korlátozzák a versenyt. Tulajdonképpen ez a tényállás 
vezette a korszak szocialistáit ahhoz a bizonyossághoz, hogy közvetlenül 
napirendre került a kapitalista piacgazdaság összeomlása és felváltása szo
cialista tervgazdálkodással.

Csakhogy miután létrejön, a tervgazdálkodás optimális működésének 
szintén van egy alapvető, meghatározó, nélkülözhetetlen gazdaságpszicho
lógiai feltétele: a tervhatóság tökéletes monopóliuma, vagyis olyan, amelyet 
nem korlátoz a gazdasági ágensek valamelyikének a versengése. Márpedig 
a 20. századelő gazdaságpszichológiai tényállása nem ez volt, hanem csu
pán annyi, hogy a ténylegesen fennálló viszonyok mellett verseny és monopó
lium kölcsönösen korlátozzák egymást.

*

Azzal tehát, hogy a gazdasági gépezetben megjelennek a lelki jelenség ho
mokszemei, a lelki jelenség gazdasági hatótényezővé válik. Ettől fogva ha 
egy gazdasági rendszer biztosítani akarja a maga számára működésének 
automatizmusát, akkor e működés egyéb feltételeivel együtt erről a felté
telről is gondoskodnia kell, az anyagi feltételekhez hasonlóan az emberi 
feltételeket is a modernizáció mesterséges beavatkozásával kell biztosítani.

AZ EMBERI FELDOLGOZÓIPAR EMBERTELENSÉGE

Ha ennek a kényszerűségnek a szempontjából tekintünk a 20. századra, ak
kor a legelső megállapítás, amelyet tehetünk, az, hogy az I. világháborúval 
kezdődő időszakban a különböző államok gyakorlatilag egy időben beve
zettek egy olyan technológiát, amely a feldolgozóipar nagyüzemi tömegterme
lésének ugyanazt a logikáját próbálja alkalmazni a személyekkel való bánásban, 
amelyet a dolgokkal való bánásban oly nagy sikerrel alkalmaztak a világhábo
rút megelőző évszázad gazdasági szervezeteiben.

A feldolgozóipar logikája a dolgokat három rendbe sorolja: az ember cél
jainak megfelelően működő hasznos dolgok rendjével szemben áll a céljai 
ellenében ható kártékony dolgoké, s kettejük között található a nyersanyagok 
rendje, amelyben a dolgok eredetileg közömbös tulajdonságai hasznos ha
tásra hasznossá, káros hatásra pedig károssá fejleszthetők. A feldolgozóipar
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arról gondoskodik, hogy a nyersanyagokat minél nagyobb mértékben tegye 
ki a hasznos dolgok hatásának, amely belőlük is hasznos dolgokat termel, s 
így ezek tartományát bővíti, míg ugyanakkor a kártékony dolgoknak nem
csak a hatását próbálja kivédeni, nehogy a nyersanyagok is ilyenné válja
nak, hanem a kártékony dolgok tartományát aktívan vissza is szorítja, szem 
előtt tartva, hogy erre a leghatékonyabb eljárás az ilyen dolgok kiirtása.

Ugyanígy sorolja az I. világháborúban megnövelt becsvágyó állam há
rom rendbe a társadalmat alkotó személyeket, megkülönböztetve azokat, 
akik magukat az állam magasabb céljának eszközeként teszik hasznossá; 
azokat, akik formálható nyersanyagként engedelmesen vetik alá magukat 
az előbbiek emberformáló ambíciójának; s végül a kártevőket, akik az állam 
magasabb céljának ellenségei, ráadásul az emberi nyersanyag formálható- 
ságával visszaélve még ennek is egy részét a maguk hadrendjébe állíthat
nák, ezért a leghatékonyabb eljárás velük szemben is a kiirtásuk.35

Ez a gyakorlat és a neki megfelelő szemlélet a totális államban teljesedik 
ki. Megszületésének időpontja azonban nem 1933, amikor Németországban 
a nemzetiszocialisták, vagy 1922, amikor Olaszországban a fasiszták, de 
nem is 1917, amikor Oroszországban a bolsevisták átveszik a hatalmat, ha
nem 1914. Ekkor különböző államokban egyidejűleg a még hagyományos 
hatalom már nem hagyományos feladatot old meg: az általános mozgósítással 
abból a nyersanyagból, amelyet „élni és élni hagyni" akaró civil személyek 
képviseltek, annak a hasznos személynek a nagy tömegét termelte meg, aki 
a katona. A továbbiakban azután a totális államok majd öröklik ezt a kész
terméket is, meg a know-how-t is: a katonát is, aki immár az állam céljai
nak szolgálatába állítható eszköz, meg azt a tapasztalatot is, hogy az állam 
szinte korlátlan hatásfokkal működtethet nagyüzemeket ebben a sajátos 
feldolgozóiparban, amelynek szerszámai is, megmunkálandó anyaga is és 
kiirtandó kártevői is: emberek.

Első megközelítésben mintha úgy vehetnénk, hogy ennek a totális állam- 
alakulatnak a túlélője volt a „létezett szocializmus": a világháborúk után 
még negyven évig próbálta hasznosítani ezek termékét és tapasztalatát, s 
most korszaknyi késéssel követi egykori ideológiai ellenlábasát a történe
lem süllyesztőjébe.

Ha azonban az ideológiai megközelítés helyett a gazdaságpszichológiá
ét alkalmazzuk, akkor más összefüggésekre figyelhetünk fel.

35 Például a zsidókkal kapcsolatos célszerű bánásmódra ekképpen oktatta Horthy Mik
lóst 1943 áprilisában Hitler Adolf: „Úgy kell bánni a zsidókkal, mint a tüdővészbacilusokkal, 
amelyek megfertőzhetik az egészséges testet. Nem olyan nagy kegyetlenség ez, ha az ember 
végiggondolja, hogy még az olyan ártatlan élőlényeket is, mint például a nyúl meg az őz, 
meg kell ölni, mielőtt még súlyos károkat okozhatnának. Miért kellene hát megkímélnünk az 
olyan állatokat, amelyek a bolsevizmust akarják ránk szabadítani?" (A nürnbergi per NG- 
628-as nemzetközi jelölésű dokumentumából idézi Hausner, Gideon: ítélet Jeruzsálemben. Az 
Eichmann-per története. Budapest, 1984, Európa Könyvkiadó, 197. o.
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EGY FURCSA IPARCIKK: A VISZONY

Az eddigiekben a gazdaságpszichológiai vizsgálódás újra meg újra megál
lapította, hogy míg a dolgokat tulajdonságaik szerint lehet például a fentebbi 
három rend tekintetében is minősíteni, addig a személyeket illetően tulaj
donságaik után nyomozva megannyiszor viszonyukra bukkanunk. S külö
nösen az információgazdálkodásban láttuk azt, hogy gazdasági hatóténye
zővé sem csak az egyes emberek személyes tulajdonságai válnak, hanem 
a közöttük fennálló társadalmi viszonyok is: egyenlőségük és egyenlőtlen
ségük, kiválóságuk és közönségességük, szolidaritásuk és atomizáltságuk. 
Ezzel olyasmi kerül be a gazdálkodás hatókörébe, amely egészen a második 
modernizációig a gazdálkodásról teljesen leválasztott erkölcs világába tar
tozott.36

így amikor a gazdasági gépezetben lelki jelenségek homokszemeit fe
deztük fel, ezeknek is nagy részéről azt kell megállapítanunk, hogy ezek 
nem annyira személyek tulajdonságaival, mint amennyire viszonyaikkal 
kapcsolatosak. Például versenyükkel vagy egyiküknek a többiek rovására 
élvezett monopóliumával. A különböző előjelű totális államok által e szá
zadban működtetni próbált sajátos feldolgozóiparnak tulajdonképpen az 
egyik legalapvetőbb termelési feladata az volt, hogy vagy azon a módon, 
ahogyan a piacgazdaság optimális működéséhez szükséges, vagy pedig 
azon a másik módon, ahogyan a tervgazdaságéhoz, egyértelművé dolgozza 
fel a tényleges gazdaságpszichológiai viszonyokat, amelyek mellett verseny 
és monopólium igenis korlátozzák egymást.

Gondoljuk el mármost azt a feldolgozóipart, amelynek nyersanyaga ez 
a felemás viszony. Ez a viszony vagy önmaga megalapozásának pozitív, 
vagy önmaga aláásásának negatív paradoxonát nyilvánítja. Az első paradox 
megállapítás, amelyet tehetünk, az, hogy a verseny és a monopólium együtt lé
tezése maga is verseny, tudniillik a versenyben való érdekeltség és a monopó
liumban való érdekeltség között. Második paradox megállapításunk pedig 
az, hogy az iparcikk, amelyet ennek a felemás viszonynak a nyersanyagából 
előállítanának, a két viszony valamelyikének a kizárólagossága, márpedig a 
monopólium kizárólagossága a versennyel és a verseny kizárólagossága a monopóli
ummal szemben egyaránt monopólium.

Ezért aztán valahányszor a 20. század folyamán a piac az, aminek szem
pontjai szerint a humán feldolgozóipar kifejti működését, vagyis amikor 
csak annak érdekében avatkozik be a spontán történésekbe, hogy semmi
lyen érdek ne élvezzen monopóliumot, hogy minden érdeknek a verseny biztosítson 
esélyt, akkor megállapítható, hogy minél inkább előrehalad humán nyers

36 Szerző a Magyar Tudományos Akadémia 1993. évi közgyűlésének keretében rende
zett ülésszakon mutatta be emellett szóló érveit; előadása megjelent: Etika és gazdaság: Ne 
érvényesüljön erkölcsi szempont a gazdaságin kívül! Magyar Tudomány, XXXVIII. 1993/8. 
967-971. o. Jelen kötetben: 65-76. o.

276



anyagának feldolgozásában, annál távolabb lesz az előállított humán ipar
cikk az előzetes termelési célkitűzéstől: kezdetben a verseny érdekének a 
monopólium érdekével szemben csak e két érdek versenye biztosít esélyt 
-  a végén viszont a monopólium érdekével szemben a versenyé már mono
póliumot élvez.

Ez volt a meghatározó trendje az olyan totális államok fejlődésének, 
mint a fasiszta Olaszország és a nemzetiszocialista Németország.

A totális államoknak ezzel a típusával kapcsolatosan azt szokás megállapíta
ni, hogy gazdasági fejlődésük, szemben a szovjet típusú totális államokéval, nem 
szakadt meg, s a politikai rezsim összeomlása után töretlenül folytatódhatott, 
mert e rendszerek, úgymond, nem ásták alá a gazdálkodás alapját jelentő piacot.

Ennél azonban többről van szó. Ezek a totális államok humán nyersanyagukat 
kifejezetten úgy próbálták meg feldolgozni, hogy a piac számára biztosítsák azt 
a személyi feltételt, ami a tökéletes verseny (ezt fejezték ki propagandájuk olyan 
elemei, mint a veszélyes élet kultuszának, a hőskultusznak a hirdetése), törekedve 
a gazdasági élet olyan tényezőinek gyökeres kiirtására, amelyeknek azt tulajdoní
tották, hogv monopóliumok hordozói (zsidó üzletemberek, szakszervezetek stb.).

Az önmagát aláásó paradoxon áll itt elénk: a fasiszta, a nemzetiszocia
lista totális állam annak érdekében, hogy a monopóliumot kiirtsa, példátlan 
hatalmi monopólium hordozójává teszi magát. A totális államnak az az el
szántsága, hogy „új ember kovácsaként" lép fel, a fasiszta, a nemzetiszocia
lista totális államok esetében nem azon bukott meg, hogy a gyártási eljárás, 
mely szerint „addig verd a felebarátot, amíg meleg", erkölcsileg aljas, ha
nem az ilyen logikai képtelenségen, aminek hatásaképp a rendszer maga 
ásta alá magát.

Merőben más volt ebből a szempontból a szovjet típusú társadalom. 
Méghozzá nem arról a különbségről van itt szó, amelyet mindkét társadal
mi típus uralkodó ideológiája, s még inkább propagandája úgy tartott szá
mon, hogy kozmikus méretűvé túlozta, s ezzel egy újabb oldalról mutatta 
be kettejük hasonlóságát. A különbség kereteit mindenesetre megszabta az 
az alapvető hasonlóság, hogy a totális államok mindkét típusa arra szerve
ződött, hogy a feldolgozóipar sikeres technológiáját dolgokról személyek
re terjessze ki, s ennek során az a további, hogy mindkettő a világháború 
örökségével -  civilből gyártott katonákkal és az ilyen gyártás technológiai 
tapasztalataival -  gazdálkodik.

A szovjet típusú társadalom másságát e kereteken belül az határozta 
meg, hogy a humán feldolgozóipari eljárást a felemás viszonyok egyértel
művé szabására a tervezés érdekében alkalmazták, vagyis azért, hogy ne pia
ci verseny, hanem a tervező monopóliuma döntse el, hogy a gazdasági rendszerben 
mi történjen.

A humán feldolgozóipari eljárásnak mindenképpen paradox hatása van. 
Azonban míg a fasiszta típusú állam éppen a verseny érdekében irtja ki a ver
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senyt, nehogy esetleg a monopólium nyerjen általa teret -  addig a szovjet 
típusú államban a monopólium érdekében történik a verseny megsemmisítése, mi
előtt benne a verseny nyerne teret.

Az első paradox összefüggés által az a társadalmi szerkezet, amelyet épí
teni akarnak, aláaknázza saját magát -  a második paradox összefüggés révén 
viszont maga teremti meg önmaga alapjait. A fasiszta típusú állam azért, hogy 
a monopólium érdeke ne juthasson érvényre, a verseny számára monopóliumot te
remt -  a szovjet típusú állam viszont a verseny érdeke ellen a monopólium szá
mára biztosít monopóliumot.

A különbség az önmagát aláaknázó, illetve a saját magát megalapozó 
társadalmi szerkezetek között különösen fontos annak megértéséhez, ho
gyan történhetett, hogy miután a fasiszta típusú totális társadalmak a vi
lágháború végén összeomlottak, a szovjet típusú totális társadalmak akkor 
kezdtek még terjeszkedni: ezt nem elég a kedvező, illetve a kedvezőtlen ha
diszerencse történelmi véletlenével magyarázni.
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A második m odernizáció és M agyarország*

Közhely, hogy Magyarország a modernizáció gondjaival küzd, s iskolai ta
nulmányainkból fel tudjuk idézni, hogy erre a küzdelemre már Széchenyi 
István próbálta feltüzelni az országot.

Kevéssé ismeretes, hogy Széchenyi 19. századában még inkább kivétel
nek, mint szabálynak számított, hogy ő a szellemet is olyanná akarta tenni, 
hogy hasznára lehessen az országnak. Ebben az időben azok, akik a hasznot 
számították, először is többnyire nem egy ország, hanem a maguk hasznát 
tartották számon. Másodszor pedig ennek érdekében mindenekelőtt a ter
mészetet próbálták minél jobban használhatóvá változtatni.

SZÉCHENYI VILÁGA ÉS EGY MÁSODIK MODERNIZÁCIÓ

Széchenyi a korabeli Angliában olyan világot talált, amely, egyre növekvő 
mértékben, gyártott világ volt: a társadalom úgy modernizálódott, hogy a 
maga boldogulását elkezdte kiszabadítani mind a természet, mind a szel
lem hatalma alól. Az első időszakban ez úgy történt, hogy a társadalom 
létrehozta a nagyipart, hogy azokat a természeti feltételeket, amelyektől a 
maga sikeres működése függ, ezzel gyártassa le -  a szellemi feltételektől 
pedig, amelyeket nem ipar állít elő, függetlenítette a maga boldogulását.

Széchenyi vélhette, hogy a nemzet gyarapodása az emberek képességei
től és szükségleteitől függ, mert minél több képessége van az embernek, an
nál többet tud termelni, s minél inkább ránevelődik, hogy mederben tartsa 
szükségleteit, annál kevesebbet kénytelen fogyasztani. Ám ebben az időben 
a termelés lehetőségeit nem annyira az határozta meg, hogy egy népesség 
tulajdonságai között milyen képességek vannak, hanem egyre inkább az,

* Megjelent: Kritika, 1996/1. 17-19. o.; Garai László: Globális rendszerváltás? Budapest, 2009, 
Népszabadság Zrt., 163-177. o.
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hogy tulajdonában milyen gépek. S hasonlóképpen ekkoriban a fogyasztást 
sem az fogta vissza a felhalmozás esélyeinek javára, hogy a lakosságnak 
mire nem volt kordában nem tartott szüksége, mint inkább az, hogy mire nem 
volt pénze.

A klasszikus közgazdasági gondolkodást ez a 18-19. századi tapasztalat 
határozta meg, ezért a 20. században is sokszor erre a srófra jár a gazdál
kodó ember agya. Holott a modernizáció első évszázadának végére azok a 
mechanizmusok, amelyek a gazdasági rendszer működésének független
séget biztosítottak az ember működésétől, saját magukat hatástalanították. 
A gépről például kiderült, hogy miközben függetlenítené a gazdasági fo
lyamatot az emberi képességektől, neki magának a működtetéséhez merő
ben új képességek kellenek. Az a helyzet ugyanis, hogy a technikai fejlődés 
egyszerre eredményezi a gépi berendezések gyorsaságának és bonyolultsá
gának növekedését, s ez olyan követelményeket támaszt a berendezés keze
lőjével szemben, amelyek teljesítése egymást lehetetleníti: minél bonyolul
tabb egy gép, annál több időre van szükség ahhoz, hogy megfelelően reagál
jak a működésére, de minél gyorsabb a gép, annál kevesebb időt hagy erre.

Azok a személyek, akik az egymás ellen ható követelmények ilyen és ehhez 
hasonló párosát össze tudják egymással egyeztetni, nem teremnek meg vadon 
a populációban. Ha egy társadalom boldogulásának az az emberi feltétele, 
hogy a szükséges időben és helyen a szükséges mennyiségben álljanak ren
delkezésre ilyen személyek, akkor ezeket éppúgy gyártani kell, mint ahogy 
abban a modern világban, amelyet Széchenyi Magyarországon is meg akart 
valósítani, a boldogulás anyagi feltételeit már gyártják.

Ettől a fordulattól fogva az emberi potenciál szintén hatótényezőjévé vá
lik a gazdaságnak. E második modernizáció idején immáron nem teheti meg 
a haszonleső számítás, amit pedig az első szakaszban meg kellett tennie: 
hogy az emberi potenciált úgy kezelje, mint ami gazdasági erőfeszítések
től független okokból áll rendelkezésre. Ezzel a tényezővel többé nem lehet 
úgy számolni, mint ami ingyen hoz hasznot, de úgy sem, mint amire a rá
fordítás haszon nélkül való.

Ha pedig ez így van, akkor érthető, mi adhatott okot némely közgaz
dásznak, például Schumpeternek, hogy az első világháború után nem sok
kal megállapíthassa: „A kapitalizmus olyan nyilvánvaló módon alakul át 
valami mássá, hogy nem is maga e tény, csak a tény értelmezése válthat ki 
vitákat" (amihez aztán még azt teszi hozzá, hogy azt, amivé a kapitalizmus 
átalakul, „csak ízlés és terminológia kérdése lesz szocializmusnak nevezni 
vagy sem").1 A modernizáció első századaiban kialakult kapitalizmusnak 
igazán nem volt sajátja, ami azután olyan markánsan különbözteti meg

1 Schumpeter, J.: The instability of capitalism. In Rosenbert, N. (ed.): The economics of 
technological change. New York, 1971, 41-42. o.
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majd tőle 20. században napirendre került második modernizációt: hogy a 
gazdasági-társadalmi rendszer az emberről is gondoskodjék.

Ez a gondoskodás pedig félreértésre adhat okot: mintha egy isteni gond
viselés helyére lépne itt kegyes értelemben az állam gondoskodása polgá
rairól. Holott az állam itt egyszerűen a jó iparosnak a pragmatizmusával jár 
el, amellyel a mesterember gondoskodik, mielőtt munkához fogna, hogy 
a keze ügyében legyen minden szerszám, amelyre majd szüksége lehet. 
Ebből a szempontból tekintve a második modernizáció során egyszerűen 
a szerszámok összetételében következik be változás, amely valószínűleg 
azzal van összefüggésben, hogy míg az első modernizáció korszakában a 
gazdálkodás mindenekelőtt nyers- és feldolgozott anyaggal való gazdálkodás 
volt, most a második modernizáció során egyre inkább átalakul információ- 
gazdálkodássá. Az előbbinek a legfontosabb szerszámai ennek megfelelően 
olyanok voltak, mint például a Martin-kemence, az esztergapad: az anyag 
feldolgozását végezték. S az utóbbinak éppígy a legfontosabb szerszámai 
az információt feldolgozó berendezések lesznek, márpedig az ilyen beren
dezések rendszerében komputerek és videoszerkezetek tömegtermelésének 
korában is a legfontosabb tényező: az ember.

A második modernizáció osztozik az elsővel abban a felismerésben, 
hogy a gazdálkodás szerszáma nem terem meg szervesen a természetben, 
hanem azt a természeti folyamatokba mesterségesen beavatkozva kell kiképezni. 
Megkülönbözteti tőle ugyanakkor, hogy ezt a felismerést az anyaggazdál
kodás szerszámáról kiterjeszti az információgazdálkodáséra: az emberre.

AZ EMBERI TŐKÉBE VALÓ BERUHÁZÁS

Különben a kétféle szerszámot már annak idején a gazdaságtudomány 
klasszikusa, Adam Smith is összevetette egymással: „A munkás fokozott 
egyéni kiképzését ugyanúgy foghatjuk fel, mint a munkát megkönnyítő és 
megrövidítő gép vagy szerszám beszerzését: bizonyos kiadást jelent ugyan, de 
ez profittal együtt megtérül."2

„S igy nevelés, tanulás, idomulás kell" -  írja a fentebb már hivatkozott 
másik klasszikus, Széchenyi István, aki mindjárt ezután megfogalmazza azt 
a kérdést is, ami a második modernizáció időszakában majd sorsdöntőnek 
bizonyul: „De mint eszközöljük ezeket? számos mestert miképp fizethe
tünk, jó nevelőket mi módon tarthatunk, minden szorgalmat melly utón 
fordíthatunk gyermekink kimivelésére? Hiszen mindez szörnyű sokba te
lik. Pénz kell tehát! De ezt megint ugyan ki adja?"3

2 Smith, A.: A nemzetek gazdagsága. Budapest, 1992, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
282. o.

3 Gróf Széchenyi István: Hitel. Pesten, Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István könyv
nyomtató intézetében, 1930, 56. o.
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Erre nézve két választ ismerünk. Az egyiket például Theodore W. Schultz 
vizsgálódásából. Ő az a -  Nobel-díjas amerikai -  közgazda, aki módsze
resen vizsgálta annak a különleges beruházásnak a természetét, amelynek 
során a pénzt és a munkaidőt nem új gépek kifejlesztésére fordítják, hanem 
új képességek kifejlesztésére. A Schultz által az Egyesült Államokban meg
állapított tendencia az volt, hogy a pénzt is és a munkaidőt is az a személy 
fordította képességeinek a kifejlesztésére, akinek a képességeiről szó volt. 
Mindenesetre Schultz azt állapította meg, hogy az így beruházott pénz és 
ráfordított munkaidő az általa kifejlesztett emberi képesség alkalmazásá
nak kerülő útján esetleg többel járul hozzá a nemzeti termék növekedésé
hez, mint az a beruházás, amelyet közvetlenül fordítanak erre a célra.

A másik gyakorlati választ a magunk tapasztalatából ismerjük: a szoci
alizmusnak nevezett kísérlet során a beruházó az emberi tőkébe éppúgy, 
mint az anyagi tőkébe, az állam.

Persze, az emberi tőkébe való beruházás mindenképpen haszonnal 
jár, ám Széchenyi kérdéséhez társul az ikerkérdés: kié ez a haszon? Adam 
Smith idézett megállapítása -  „bizonyos kiadást jelent ugyan, de ez profittal 
együtt megtérül" -  magától értetődően sugallja, hogy annak térül meg pro
fittal, akinek kiadást jelent.

De vajon így van-e? Smith, láttuk, az összefüggést, amikor „a munkás 
fokozott egyéni kiképzéséről" van szó, ugyanolyannak tartja, mint amikor 
„a gép vagy szerszám beszerzéséről", s a gép vagy szerszám esetében bizto
sak lehetünk benne, hogy a költség tényleg annak térül meg haszonnal, aki 
azt viselte. De csak azért lehetünk ebben biztosak, mert senki nem állhat elő 
olyan képtelen ötlettel, hogy előállításának költségeit részben, netán egész
ben viselje -  maga a gép, a szerszám; sem pedig az ezt kiegészítő másik ab
szurd igénnyel, hogy a költségekből való részt vállalásának megfelelő vagy 
ettől független arányban a haszonból is részesedjék a legyártott szerszám, 
az összeszerelt gép.

Márpedig mindez az igény, ami e gyártmányok vonatkozásában kép
telenség lenne, a legtermészetesebb módon előáll, amikor egy ember tudá
sának és készségének kiképezésével járó kiadásokról van szó és az általuk 
hajtott haszonról. Schultz úgy számol e haszonnal, mint ami annak a sze
mélynek jut, aki a maga pénzét és munkaidejét saját képességeinek a kifej
lesztésére fordítja: nála éppen az motiválja az embert a rendelkezésére álló 
pénz és idő egy részének ilyen felhasználásában, hogy iskolázott képessé
geivel (és a diplomával, amit iskolázottságáról adnak neki) később jobban 
fizető munkát talál majd.

„Magántermelők társadalmában a magánemberek vagy családjaik fede
zik a tanult munkás kiképzésének költségeit; magánembereknek jut ezért 
elsősorban a szakképzett munkaerő magasabb ára is" -  írja ugyanezzel kap
csolatosan egy másik szerző, aki azután így folytatja: „A szocialista módon
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szervezett társadalomban a társadalom fedezi ezeket a költségeket, az övéi 
ezért az összetett munka gyümölcsei, létrehozott nagyobb értékei is. Magá
nak a munkásnak nem lehet többletigénye."

Ez a második szerző nem tartozik ugyan a ma divatosak közé, ám azért 
érdemes figyelemmel lenni arra, amit Engels Frigyes itt4 ír a „szocialista 
módon szervezett társadalomról", mert ama kevés pont egyikéről van szó, 
ahol az önmagát ilyenként hirdető társadalom gyakorlata megfelelt az álta
la hivatkozott klasszikusok elméletének. Ha „munkáson" itt munkát végző 
személyt értünk, akkor az ilyen személyek közül azokról, akik -  Engels szó- 
használatával -  „összetett munkát" végeznek, például a szociális és a kul
turális „munkásról" 1980-ban egy vizsgálódás5 azt állapíthatta meg, hogy 
átlagbérük a népgazdasági átlag 96 százalékát érte el.

Vagyis a szociális és a kulturális „munkásnak" valóban nem ismerte el a 
rendszer, hogy bármiféle többletigénye lehetne.

LEHET-E ÁLLAM OSÍTANI ÉS PRIVATIZÁLNI AZ EMBERI TŐKÉT?

Ez különben annyira kézenfekvő, hogy amikor Theodore Schultz veti fel a 
kérdést: „Az emberi tőkébe történő közösségi beruházásból származó ho
zamot azoknak kell-e kapniuk, akik e beruházás alanyai?", erre ugyanazt 
a választ adja, mint Engels: „Az állami-közületi beruházás révén keletke
ző fizikai tőkét rendszerint nem adják ajándékként magánszemélyeknek. 
Nagymértékben egyszerűsítené az allokációs folyamatot, ha az emberi tő
kére fordított állami-közületi kiadásokkal is ugyanígy járnánk el. Végül is 
mi a logikai alapja annak, hogy az emberi tőkébe történt állami-közösségi 
beruházást más módon kezeljük?"6

Vagyis az emberi tőkére fordított állami-közületi kiadások olyan tőkét 
hoznak létre, amely nem kerül át az érdekelt ember tulajdonába, hanem a 
beruházó állam tulajdonában marad.

A kérdést, hogy kinek a tulajdona az állampolgárok munkaerejének az 
a része, amelyet az állam által eszközölt humán beruházásból képeznek ki, 
olyannak vélhetnénk, amely csak pedáns szőrszálhasogatókat érdekelhet. 
Ebben a vélekedésben azonban meg kell, hogy zavarjon az a tény, hogy 
itt nem éppen elhanyagolható részéről van szó a nemzeti vagyonnak. Az 
Egyesült Államokról szólva Schultz azt írja, hogy a nagy válság után a mun
kaerőbe beruházott szellemi tőke növekedési üteme évtizedeken keresztül 
kétszer nagyobb volt, mint az anyagi vagyon, s így aztán 1956-ban az emberi

4 MÉM, 20. kötet. 196. o.
5 Falusné Szikra Katalin: A tudás leértékelődése. Budapest, 1990, Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó.
6 Schultz, Th. W.: Beruházás az emberi tőkébe. Budapest, 1983, Közgazdasági és Jogi Könyv

kiadó, 69-70. o.
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tőke már majdnem a felét tette ki a teljes tőkeállománynak. Ha most feltételezzük, 
hogy a világnak az a tája, ahol Magyarország is elterül, hasonló utat jár be a 
második modernizáció századában, mégis meg kell kérdeznünk, hogy ami
kor a „szocialista rendszer" a tőkét 1945 után államosítja, akkor milyen mó
don rendelkezik a tőkének azzal az egyre növekvő arányú részével, amely 
nem az állam területén létesített gyárépületekben és ezek berendezésében 
ölt testet, hanem polgárainak képzettségében? És vajon milyen következ
ményekkel jár, ha az emberi tőkét visszaprivatizálják?

Ha egyszer majd meg akarjuk érteni, hogy a mindenkori propaganda 
szólamain túlmenően mit is jelentett a nálunk negyven évig fennállott tár
sadalmi berendezkedés, s mit is jelent most a tőle való átmenet, akkor a 
magyarázatot keresőknek alkalmasint nem is lesz fontosabb dolga, mint a 
részletekbe menően tanulmányozni az imént megfogalmazott kérdést. Jelen 
tárgyunk összefüggésében most csak a következő két megállapítást tehet
jük:

1. A beruházott emberi tőke szervesen épül bele állampolgárok testé
be és leikébe, elválaszthatatlanul attól, ami a kiképezendő ember fizikai és 
szellemi adottságaként létezik. Az állam csak úgy rendelkezhet az államo
sított és az általa beruházott emberi tőkével, ha az állampolgárokkal, akik
nek testében és lelkében ez a tőke létezik, totálisan rendelkezik. Ezzel, nem 
pedig bárkinek gonosz vagy ostoba szándékaival kapcsolatos az ilyen állam 
törekvése és lehetősége, hogy polgárait totálisan ellenőrizze.

2. Ahhoz, hogy az állampolgár visszanyerje önrendelkezését, nélkülöz
hetetlen, hogy azzal a tőkével is ő maga rendelkezhessen, amelyet adottsá
gainak kibontakoztatásába fektettek, akár ő maga volt egykor a befektető, 
akár az állam. S ha a befektető annak idején az állam volt, akkor egy ilyen 
fejlemény éppúgy a tőke privatizációját jelenti, mint ha a Szerencsi Csokolá
dégyárat osztanák szét az ott dolgozók között.

Mindezt csak azért kellett ennyire részletesen elmondani, hogy megért
sük azt a helyzetet, amelyben ma találja magát Magyarországon az emberi 
tőke, miután gyors egymásutánban államosították, majd pedig visszapriva
tizálták.

Gyors egymásutánban -  ez az emberi tőke esetében nem azt jelenti, mint 
az anyagi tőkéről szólva, ahol a két fejleményt negyven évnél több választja 
el egymástól. Az emberi tőke esetében a privatizáció nem 1989-ben kezdő
dött, mint gondolhatnánk, hanem -  huszonöt évvel korábban! A hatvanas évek 
második felétől fogva ugyanis az állampolgár gyakorlatilag maga rendel
kezett saját munkaerejével: gyakorlatilag maga választotta meg, hogy mely 
magyarországi vállalatnál alkalmazza ezt; gyakorlatilag választhatta azt is, 
hogy semelyiknél, hanem valamilyen magánvállalkozásba fog; sőt gyakor
latilag dönthetett úgy is, hogy emberi tőkéjét külföldre viszi és ott haszno
sítja.
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Azért kell mindegyik lehetőséghez hozzátenni, hogy „gyakorlatilag" 
állott fenn, mert közben érvényben maradtak olyan törvények, amelyek 
mindezeket a lehetőségeket kizárták volna, azonban ezek csak annyiban 
kerültek alkalmazásra, amennyiben alkalmazásukhoz valamilyen külön ér
dek fűződött. Ezenfelül is részleges volt ez a privatizáció, hiszen, láttuk, az 
állampolgár továbbra sem juthatott hozzá a szóban forgó tőke hozadékához 
-  míg ugyanakkor például, ha diplomával elment lángossütőnek, akkor a 
belé invesztált tőke kárba menetele mellett nagy jövedelemre tehetett szert.

És mégis, a tőke privatizációjának ez a korai fejleménye messze ható kö
vetkezményekkel járt. A pozitív következményeket (hogy például az ön- 
rendelkezés akár csak korlátozott visszanyerése miképpen készítette elő a 
társadalom egy részét a vállalkozásra) még sokat fogjuk emlegetni -  itt most 
essék szó egy negatív következményről, amelynek terhét máig viseli a ma
gyar társadalom.

AZ Á LLAM  KISZÁLL AZ EMBERI ÜZLETÁGBÓL...

Hiába, Engels meg Schultz előre figyelmeztettek: ha az állam a beruházó az 
emberi tőkébe, akkor ragaszkodik hozzá, hogy az övé legyen a tulajdon és 
a belőle fakadó hozadék is. Ez az összefüggés az emberi tőkének a hatvanas 
évek második felében megindult visszaprivatizálódása után is érvényesült, 
csak éppen a visszájáról. Az állam kezdte a kezéből kiengedni ennek a kü
lönös tőkejószágnak a tulajdonát, s kezdett megmutatkozni a veszély, hogy 
esetleg nem mindig fog tudni problémamentesen hozzájutni annak a pénz
összegnek a hozamához, amelyet az emberre fordított: sem egy Oklahomá- 
ba disszidált, sem a Balatonnál lángost sütő diplomástól vagy szakmunkás
tól nem lehet az egykori beruházás profitját behajtani. S ekkor az állam kezdett 
lemondani arról, hogy az emberi tökébe mindenáron ő legyen a beruházó:

A hatvanas évek első felében a költségvetés átlag 9,4%-át fordították ok
tatásra és képzésre. Ez az arány a hetvenes évek második felére a felére csök
kent. A csökkentést valószínűleg az a megfontolás motiválta, hogy az embe
rek jobban meg lesznek elégedve szocialistának mondott rendszerükkel, ha 
ez szakít azzal a szocialista konvencióval, amelynek értelmében a fizetések
ből csak az anyagi létfenntartás szükségleteinek kielégítésével kapcsolatos 
kiadásokat kell biztosítani, míg a szellemi fejlődés szükségleteiről az állami 
kiadások gondoskodnak. A feltevés az volt, hogy ha az állami kiadásokat 
visszaszorítják, és a különbözetet inkább „beteszik a borítékba", akkor az 
emberek megnövelt jövedelmükből növekvő arányban fogják egyebek kö
zött maguk és gyermekeik kiképzéséhez az eszközöket biztosítani. Az ál
lam egyre inkább rábízta az állampolgárra, hogy a hónapról hónapra neki 
juttatott pénzösszegen a képességeit akarja-e csiszoltatni -  vagy a padlóját.
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Győzött a padló! Míg a hatvanas évek közepén a kormány, a vállalatok 
és a családok együttes erőfeszítése az oktatásra a teljes nemzeti jövedelem
nek (akkoriban ebben számoltunk) több mint 5 százalékát fordította, addig a 
hetvenes évek közepére ez az arány majdnem harmadával csökkent.

Az oktatási ráfordítások arányának ez az előnytelen alakulása további, 
Magyarország számára előnytelenül alakuló arányok előidézője lett. Ha 
például 1950-től az 1960-as évtized közepéig a felsőoktatásban részt vevő 
diákok aránya a megfelelő életkorú népességben több mint háromszorosára 
nőtt, akkor ez a növekedés utóbb másfél évtizedre leállt, s ez az arányszám csak 
az 1980-as évtizedben indult ismét növekedésnek.

Mondhatnánk: minden jó, ha a vége jó. Csakhogy érdemes megnézni, 
milyen helyet foglalt el Magyarország a világ különböző országai között 
akkor, amikor az egyetemi és főiskolai hallgatók arányát tekintve a meg
felelő életkorú népességben a 60-as évek közepén egy tizenöt éves fejlődés 
csúcsára ért -  és milyen helyet akkor, amikor tizenöt év stagnálást követően 
sikerült neki ezt az arányszámot ismét megnövelni:

Év
M agyar-

ország
A usztria

F in n 
ország

G ö rö g 
ország

Ja p á n
S p an y o l-

ország
S v éd 
ország

1964 12,5% 8% 10% 7% 10% 5% 11%

1980 15,5% 30% 40% 25% 30% 30% 40%

S a táblázat adatait érdemes kiegészíteni még eggyel: Thaiföldön ez az 
arány a 60-as évek közepén hatszor kisebb volt Magyarországénál -  a nyolc
vanas évek közepén azonban másfélszer nagyobb!

S vajon mi a helyzet most, hogy immáron a 90-es évek közepét is ma
gunk mögött hagytuk?

Bizakodón jelenthetjük, hogy a rendszerváltás óta eltelt 7 évben a hallga
tók létszáma a felsőoktatásban kevés híján megduplázódott.

S így most vajon milyen arányban van képviselve a megfelelő életkorú 
népesség a felsőoktatásban? Az esti és a levelező tagozatos hallgatók figye
lembevételével ez az arány 23%, csupán a nappali tagozatot tekintve pedig 
16,17 Ez bizony magasabb, mint az 1980-as 15,5 százalékos érték, és ha ezt a 
növekedési tempót tartani tudjuk, akkor 2019-re e tekintetben elérjük azt a 
színvonalat, amelyen Finnország vagy Svédország volt 1980-ban.

Ezzel kapcsolatos bizakodásra az okot legfeljebb csak az csökkenti, ha 
ráhökkenünk: az imént idézett arány egészen a közelmúltig szoros párhu
zamban alakult -  növekedett vagy csökkent -  a költségvetés oktatásügyre 
fordított kiadásaival, s a kormányzat most megpróbálja megszakítani az ösz- 
szefüggést: miközben a rendszerváltás óta a költségvetés megfelelő kiadása 7

7 KSH oktatásstatisztikai adatai, 1996/97 tanév.
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csak nominálisan nőtt majdnem a két és félszeresére, reálértékét tekintve a 
jelenlegi ráfordítás éppenhogy eléri a rendszerváltáskorinak a 2/3-át. Az pe
dig kifejezetten aggasztó, hogy ezen belül az az összeg, amely kormányzati 
ráfordításból egy nappali tagozatos hallgatóra jutott, 1996-ban már nominá
lisan is csökkent: a kevesebb mint 370 ezer forintos összeg nemcsak az előző 
évi több mint 390 ezerhez képest csökkent, de a két évvel korábbi több mint 
377 ezertől is elmarad!8

Egészen nyilvánvaló, hogy Széchenyi kérdésére -  „Pénz kell tehát! De 
ezt megint ugyan ki adja?" -  a jelenlegi kormányzat liberális válasszal kí
sérletezik.

...HOLOTT NEM SZÁLLHAT KI

Logikusnak hangzik a válasz, hogy a költségeket az viselje, aki majd a hasz
nát élvezi annak, ami belőlük megvalósul; ez utóbbira nézve pedig épp
olyan logikusnak tűnik, hogy ez nem lehet más, mint valamilyen tulajdon
ság, amelynek kiképezéséből nyilván annak a személynek van haszna, akin 
ezt a tulajdonságot kifejlesztik.

Számos okom is van azt hinni, hogy nem fog sikerülni ilyen válaszra 
alapoznia a gyakorlatát, hogy az állam nem fog tudni kiszállni az emberi tőkébe 
beruházó üzletágból. Közülük itt most csak hármat említek.

Az egyik ok az, hogy az ember akkor hajlandó saját magának vagy 
gyerekeinek a képzésére számottevő mértékben költeni, ha úgy tekintheti, 
hogy tőkét képez, amelynek majd a későbbiekben látni fogja a hozamát. 
Magyarországon ma létezik ilyen képzés is: az, amelyben olyan tudás nyer
hető, mely az üzleti tevékenységben hasznosulhat. Itt azonban a magas jö
vedelem forrása nem a tudás (ha az lenne, akkor az üzleti szférán kívül is az 
volna), hanem az üzleti tevékenység (akár igényel tudást, akár nem). A na
gyobb tudással megszerezhető jövedelem ma a kevesebb tudást igénylő üz
leti tevékenység hozadékával szemben ugyanúgy lemarad, mint ahogyan 
negyven éven keresztül a feldolgozóipari tevékenység hozadékával szem
ben maradt le. S amíg ez igaz, addig nem érdemes arra számítani, hogy az 
embereknek majd számottevő tömege fog haszonlesésből a magának vagy 
gyermekének tudást termelő üzletágba beruházni.

A másik ok, amiért nem hiszem, hogy a probléma megoldható úgy, hogy 
az állam a piac által koordinált polgáraira bízza a költségek előteremtését, 
az, hogy ez még az Egyesült Államokban sem sikerült. Holott az USA-ban 
igazán nagy pénzben fejeződhet ki a megszerzett tudásnak az egyén számá
ra való hozama. Az egyén ott ennek megfelelően erős késztetésnek enged, 
amikor egyre többször dönt úgy, hogy pénzét az emberi üzletágban kama

8 Magyar Statisztikai Évkönyv 1996. Budapest, 1997, KSH.
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toztassa. S ennek ellenére az a helyzet, hogy még az USA-ban sem fedezi az 
emberi erőforrás iránt megnyilvánuló keresletet az a kínálat, amely úgy áll 
elő, hogy az egyén képességeinek a kifejlesztésébe ő maga vagy a család
ja invesztál. Ennek következtében az emberi tőke előteremtése az Egyesült 
Államokban sem megy állami közreműködés nélkül. Csak éppenséggel az 
az állam, amely az amerikai társadalomnak segít, hogy tudásra irányuló 
igényeit ki tudja elégíteni, nem az amerikai.

Hanem például a magyar.
Az a helyzet, hogy a hiányt, amely az emberi potenciálban felléphetne, 

az USA a hiányzó árucikk importálásával hidalja át. Csakhogy különleges 
importról van szó, amelynek során az árut nem megvásárolják a tulajdonostól, 
hanem elcsábítják a társtulajdonosok egyikétől. Például a magyar államtól, vagy 
valamely másiktól az eurázsiai kontinensen. Ezek az államok az idők so
rán nagy vagy még annál is nagyobb pénzeket fektettek abba az üzletágba, 
ahol egy különleges „feldolgozóipar" jó adottságú emberi „nyersanyagból" 
jól kiképezett munkaerőt „gyárt", miközben az egyén is beszáll az üzletbe, 
amikor fizikai és szellemi adottságain kívül még az idejét is adja, amelyet 
pénzkereső tevékenység helyett a maga kiképeztetésére fordít. A két fél kö
zül, amely az ekképpen előállított árucikknek társtulajdonosa lett, az egyén 
megtalálja a maga számítását, amikor a „brain drain", az elme-elmenés so
rán munkaerejét hazájától nyugatabbra jóval előnyösebben adhatja el, mint 
odahaza. A másik társtulajdonos, az állam pedig elveszíti, amit az emberi tőkébe 
beruházott, s aminek hozamával így nem a maga, hanem a nála amúgy is gazda
gabb másik állam gazdagságát növeli.

Ilyen körülmények között több mint érthető, ha az emberi tőkébe eddig 
beruházó államok menekülnek ebből a számukra veszteségessé lett üzletág
ból. Nem tárgya ennek a cikknek annak megvizsgálása, hogy mit tehetné
nek ehelyett, például olyan nemzetközi fellépéssel, amely tárgyalások útján 
képessé tehetné az elme-elmenésnek kárát valló államokat, hogy a kulturális 
árucikkek nemzetközi forgalmazását szabályozó megállapodások érvényét 
kiterjeszthessék a számítógépes szoftverekről, CD-, videó- és magnófelvé
telekről, továbbá a szerzői jog hagyományosabb tételeiről (szabadalmazott 
találmányokról, könyvekről) a szóban forgó különleges kulturális árucikk 
nemzetközi forgalmazására is.

Be kell viszont még mutatni azt a harmadik okot, amely miatt rossz meg
oldásnak tartom, ha az állam ilyen lehetőségek keresése helyett az emberi 
üzletágból való kivonulással reagál arra a fejleményre, hogy a második mo
dernizáció költségeinek a hasznát nem ő élvezi.

Amikor emberi tudásba fekteti valaki a pénzét, és arra számít, hogy ez 
majd haszonnal megtérül, akkor tudnia kell, hogy a tudás értékét nem az 
embernek az a tulajdonsága határozza meg egyedül, amelyet a reá fordított 
pénzen kiműveltek, hanem viszonya más emberek tudásához. Legalábbis
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az információgazdálkodás előtérbe kerülésével azt a megállapítást teszi a 
gazdaságpszichológia, hogy a gazdaság hatótényezőjeként például azok a 
viszonyok lépnek fel, amelyek az információ közlésekor küldő és befogadó 
között fennállnak.

Ezért ha egy analfabéta társadalomban Kis Pétert kiképezik az írás-ol
vasás művészetére, akkor akár ő maga fordította erre a saját pénzét, akár 
másvalaki a magáét, akár az állam a közpénzeket, az a pénz elveszett: elköl
tése nem állítja elő senkiben a megcélzott képességet, hogy írásban tudjon 
érintkezni másokkal. Ha ezt követően Nagy Pált is kiképezik az írás-olvasás 
művészetére, akkor az, aki erre a pénzét fordította, nemcsak azt éri el, amit 
megcélzott, hanem olyan hasznot is, ami eszébe sem jutott: nemcsak Nagy 
Pálnak lesz ezen a második tőkeráfordításon kialakított képessége arra, 
hogy ha egyetlen személlyel is, de tudjon írásban kommunikálni, hanem 
Kis Péternek is megterem ugyanez a képessége.

Ki viselje Kis Péter és Nagy Pál kiképeztetésének költségeit? „Hiszen 
mindez szörnyű sokba telik. Pénz kell tehát! De ezt megint ugyan ki adja?" 
-  visszatértünk Széchenyi kérdéséhez. Logikusnak hangzik a válasz, hogy 
az, aki majd a hasznát élvezi. A kérdés már csak az, hogy ez kicsoda. S ha 
azt is meg lehet állapítani, hogy például Kis Péternek a saját kiképeztetésére 
fordított pénzből semmi haszna nem támadt, meg azt is, hogy abból a pénz
ből viszont haszna lett, amelyen pedig nem is őt, hanem Nagy Pált képezték 
ki, ez nem könnyíti meg a kérdésre a választ. Viszont hajlamosítja az egyént 
arra, hogy kétszer is meggondolja, mielőtt saját magának vagy gyermeké
nek a kiképeztetésére a maga pénzét költi, ahelyett hogy megvárná, míg 
másvalakinek a költekezéséből találja meg majd ő is a maga számítását.

Meggyőződésem, hogy amikor a beruházás sorsa -  hogy vajon hasznot 
hajt-e, vagy meg sem térül -  nem egyik vagy másik egyén képességén mú
lik, hanem egymáshoz való illeszkedésük viszonyán, akkor a költségek nem 
terhelhetők az illeszkedő felek egyikére vagy másikára, hanem csakis arra a 
szervezetre, amelyben az illeszkedés végbemegy, s hogy jól-e vagy rosszul, 
ettől függ a haszon, amelyet majd e szervezet fog élvezni.

Például az állam. Amelyre ezek a humán kiadások igen nagy terhet ró
nak ugyan. Ám a haszon, amelyet hoznak, a második modernizáció idősza
kában szintén pénzben számolható.

Mint ahogyan a kár sem csak eszmei, amelyet az von az országra, ha az 
emberi tőkébe való beruházás terheit nincs, aki vállalja.
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A GAZDASÁGI ÉRTELMEZÉS ALAPJÁUL 
SZOLGÁLÓ VISZONYOK TÖMEGTERMELÉSE

„A történelem  futószalagára szerelve ígyen ...”
A bolsevik típusú gazdaságpszichológiai szerkezet*

„A kapitalizmus... olyan nyilvánvaló átalakulásban van valami másba, 
hogy nem is maga a tény, csak e tény interpretációja körül lehet nézetelté
rés" -  írta az 1920-as évek elején Schumpeter, hozzátéve, hogy azt, amibe a 
kapitalizmus az első világháborút s a nyomában támadt forradalmakat és 
ellenforradalmakat követően átalakul, „csupán ízlés és terminológia kérdé
se lesz szocializmusnak nevezni vagy sem ".1

Ezzel a „valami mással" foglalkozva, amibe Schumpeter idejében a ka
pitalizmus „nyilvánvaló átalakulásban volt", a Valóságban megjelent két 
korábbi tanulmányomban2 amellett érveltem, hogy a gazdasági rendszerek 
hosszú ideig másképp viszonyultak a dologi, és megint másképp a személyi 
erőforráshoz: a dologi feltételeket, amelyektől működésük függött, egyre 
inkább maguk termelték -  a személyi feltételektől viszont, melyeket is nem 
maguk termeltek, egyre inkább függetlenítették működésüket. A továbbiak 
során pedig e tanulmányok olyan tényeket mutattak be, melyek szerint a 
„valami más" attól állt elő, hogy a modernizációnak a századforduló táján 
kezdődött szakaszával azok a mechanizmusok, amelyek a gazdasági rend
szer működésének ezt a függetlenséget biztosították a személyi feltételek
től, maguk immár működésképtelenek lettek. Kiderül, például, hogy éppen

* Megjelent: Valóság, 34. évf. 1991/10. 50-61. o. Frissebb keletű orosz változat: Pszicho- 
ekonomicseszkaja szisztyema bolsevisztszkogo tyipa. Polisz, 1993/1. 72-76. o.; Garai László: 
Globális rendszerváltás? Budapest, 2009, Népszabadság Zrt., 181-190. o.

1 Schumpeter: The instability of capitalism. In Rosenberg, N. [ed.]: The economics of 
technological change. New York, 1971. 41-42.

2 Laikus dolgozat a tervezésről meg a piacról. Valóság, 1985/8. 25-41. o. A „hivatal" és az 
„ész": A bürokrácia gazdaságpszichológiájához. Valóság, 1989/10. 10-17. o. (lásd jelen kötet
ben: 208-228. és 242-251. o.).
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a gép működtetéséhez, amely függetlenítené a termelést az emberi képessé
gektől, merőben új képességek kellenek.

Ezzel előállt annak szükségessége, hogy a gazdasági rendszerek műkö
désük személyi feltételeit éppúgy termeljék, mint a dologiakat.

A HÁROM REND

Ha a gazdaságpszichológia nekiáll vizsgálni, hogyan bánik a 20. századi 
társadalom ezzel a kényszerűséggel, akkor a legelső megállapítás, amelyet 
tehet, az, hogy az első világháborúval kezdődő időszakban a különböző ál
lamok gyakorlatilag egy időben bevezettek egy olyan technológiát, amely a 
feldolgozóipar nagyüzemi tömegtermelésének ugyanazt a logikáját próbálja al
kalmazni a személyekkel való bánásban, amelyet a dolgokkal való bánásban oly 
nagy sikerrel alkalmaztak a világháborút megelőző évszázad gazdasági 
szervezeteiben.

A feldolgozóipar logikája a dolgokat három rendbe sorolja: az ember cél
jainak megfelelően működő hasznos dolgok rendjével szemben áll a céljai 
ellenében ható kártékony dolgoké, s kettejük között található a nyersanyagok 
rendje, amelyben a dolgok eredetileg közömbös tulajdonságai hasznos ha
tásra hasznossá, káros hatásra pedig károssá fejleszthetők. A feldolgozóipar 
arról gondoskodik, hogy a nyersanyagokat minél nagyobb mértékben tegye 
ki a hasznos dolgok hatásának, amely belőlük is hasznos dolgokat termel, s 
így ezek tartományát bővíti, míg ugyanakkor a kártékony dolgoknak nem
csak a hatását próbálja kivédeni, nehogy a nyersanyagok is ilyenné válja
nak, hanem a kártékony dolgok tartományát aktívan vissza is szorítja, szem 
előtt tartva, hogy erre a leghatékonyabb eljárás az ilyen dolgok kiirtása.

Ugyanígy sorolja az első világháborúban megnövelt becsvágyó állam 
három rendbe a társadalmat alkotó személyeket, megkülönböztetve azokat, 
akik magukat az állam magasabb céljának eszközeként teszik hasznossá; 
azokat, akik formálható nyersanyagként engedelmesen vetik alá magukat 
előbbiek emberformáló ambíciójának; s végül a kártevőket, akik az állam 
magasabb céljának ellenségei, ráadásul az emberi nyersanyag formálható- 
ságával visszaélve még ennek is egy részét a maguk hadrendjébe állíthat
nák, ezért a leghatékonyabb eljárás velük szemben is a kiirtásuk.

Ez a gyakorlat és a neki megfelelő szemlélet a totális államban teljesedik 
ki. Megszületésének időpontja azonban nem 1933, amikor Németország
ban a nemzetiszocialisták, vagy 1922, amikor Olaszországban a fasiszták, 
de nem is 1917, amikor Oroszországban a bolsevisták átveszik a hatalmat, 
hanem 1914. Ekkor a különböző államokban egyidejűleg a még hagyo
mányos hatalom már nem hagyományos feladatot old meg: az általános 
mozgósítással abból a nyersanyagból, amelyet „élni és élni hagyni" akaró 
civil személyek képviseltek, annak a hasznos személynek a nagy tömegét
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termelte meg, aki a katona. A továbbiakban azután a totális államok majd 
öröklik ezt a készterméket is, meg a know-how-t is: a katonát is, aki immár 
az állam céljainak szolgálatába állítható eszköz, meg azt a tapasztalatot is, 
hogy az állam szinte korlátlan hatásfokkal működtethet nagyüzemeket eb
ben a sajátos feldolgozóiparban, amelynek szerszámai is, megmunkálandó 
anyaga is és kiirtandó kártevői is: emberek.

Első megközelítésben úgy vehetjük, hogy ennek a totális államalakulat
nak a túlélője volt a „valóságosan létezett szocializmus": a világháborúk 
után még negyven évig próbálta hasznosítani ezek termékét és tapasztala
tát, s most korszaknyi késéssel követi egykori ideológiai ellenlábasát a tör
ténelem süllyesztőjébe.

Ha azonban az ideológiai megközelítés helyett továbbra is a gazdaság
pszichológiáét alkalmazzuk, akkor egy további összefüggésre figyelhetünk 
fel.

EGY FURCSA IPARCIKK: A VISZONY

A dolgok és a személyek között létezik egy olyan különbség, amely miatt 
képtelenség, hogy az egyik feldolgozásának a logikáját egyszerűen átvi
gyük a másikra. Az a helyzet, hogy a dolgokat tulajdonságaik szerint lehet 
a fentebbi három rend tekintetében is minősíteni mint túlnyomóan haszno
sat, mint hasznosíthatót vagy mint olyant, amelyen a kárhozó tulajdonsá
gok vannak túlsúlyban. Személyek esetében azonban, amikor -  társadalmi 
jelenségek okait kutatva -  ezek tulajdonságai után nyomozunk, újra meg 
újra viszonyukra bukkanunk.

Pszichológusok vizsgálták például, mitől függ, hogy személyek befo
lyást tudnak-e gyakorolni más személyekre. Sorra vettek ebből a szempont
ból minden szóba jöhető tulajdonságot: összehasonlítottak nagy és csekély 
tudású, erős és gyenge, szép és rút, tisztességes vagy tisztességtelen kinéze
tű embereket. Megvizsgálták emellett azt a lehetőséget is, hogy esetleg nem 
a személy tulajdonságain múlik, milyen befolyást tud gyakorolni, hanem a 
pozició tulajdonságain, amelyet az egyén a társadalomban elfoglal: például, 
hogy magas presztízs, nagy hatalom, gazdagság jellemzi-e ezt a pozíciót. 
A végén azután kiderült, hogy a befolyásolás jellege nem annyira attól függ, 
hogy a személy vagy az általa elfoglalt pozíció milyen tulajdonságot képvi
sel, hanem hogy milyen viszonyt: például másképp gyakorol hatást az, aki 
többségben, mint aki kisebbségben van azzal a féllel szemben, amelyik a hatást 
elszenvedi; másképp gyakorolják többségi, de kisebbségi hatásukat is azok, 
akik egységesek, mint azok, akik megosztottak.

A viszonyoknak mármost merőben más a logikájuk, mint a tulajdonsá
goknak. Ez főleg olyankor mutatkozik meg, amikor a tulajdonsággal, illetve 
a viszonnyal társadalmi azonosságomat akarom megjelölni.
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Vegyük szemügyre ebből a szempontból például a dús hajzat tulajdon
ságát, amely adott esetben szembeötlő módon különböztetheti meg az én 
szociális kategóriámat a kopaszokétól. Ilyenkor a tulajdonság és az a szociá
lis kategória valamiképpen összetartoznak egymással: ha át akarok kerülni 
a másik szociális kategóriába, vállalnom kell, hogy ennek feltételeként fel
adom a magam tulajdonságát, és cserébe felveszem az övékét -  másfelől pe
dig, ha fel akarom cserélni a magam tulajdonságát az övékével, vállalnom 
kell, hogy amint kopaszra borotváltattam a fejemet, ennek következménye
ként valamiképpen a kopaszok közé fogok tartozni.

Ezzel függ össze az az újra meg újra megnyilvánuló tendencia, hogy akiknél 
az ember valamilyen az övétől jellegzetesen eltérő tulajdonságot (pl. bőrszínt) 
vesz észre, annak valamilyen, az övétől jellegzetesen eltérő társadalmi azonos
ságot is hajlandó tulajdonítani. S másfelől ha emberek egy csoportja a többiektől 
jellegzetesen eltérő módon határozza meg a maga társadalmi azonosságát, akkor 
hajlandó ezzel együtt valamilyen, a többiekétől jellegzetesen eltérő tulajdonságot 
is kialakítani magán (lásd például a bőrfejűeket).3

Merőben más a helyzet, ha két szociális kategória nem egy tulajdonság 
mentén különböztetik meg magukat egymástól, hanem valamilyen viszony 
tekintetében. Az az érték, amely egy viszony tekintetében jellemzi az em
bert, a tulajdonságoktól eltérően elszakadhat attól a szociális kategóriától, 
amelyhez az illető tartozik. Megállapítható például, hogy azok csoportjá
ba tartozom, akik valamilyen vonatkozásban a többséget alkotják, a másik 
csoport pedig a kisebbség. Ekkor előfordulhat, hogy anélkül menjek át a 
másik csoportba, hogy megszűnnék többségi lenni, hiszen esetleg épp az 
én átmenetelem változtatja majd az új csoportomat kisebbségből többséggé; 
másfelől az is előfordulhat, hogy anélkül váljak többségiből kisebbségivé, 
hogy elhagytam volna a magam csoportját: amikor mások mennek át tő
lünk a másik kategóriába.

Ezért aztán amikor egy totális állam a személyek viszonyait ugyanazzal a 
logikával próbálja kezelni, amellyel a hagyományos feldolgozóipar dolgok 
tulajdonságait kezeli, akkor minden összefüggés a feje tetejére áll. Ez a fej
tetőre állás egyelőre sokkal jobban érdekli különböző viccek szerzőit, mint 
azokat, akiknek valamilyen komoly cél érdekében kellene számolni vele. 
Például amikor egy tulajdonságnak valamilyen kártékony hatásától meg 
akarunk szabadulni, akkor garantáltan beválik az a technológia, amely a tu
lajdonságot hordozó dolgok közül a legutolsót is megsemmisíti. Ezt azután

3 József Attilánál így mutatják be magukat a „város peremének" a lakói:
„.. .ilyenek vagyunk.
Uj nép, másfajta raj.
Másként ejtjük a szót, fejünkön 
másként tapad a haj.

A társadalmi azonosság kialakításának erről a törvényszerűségéről lásd az 5. jegyzetben 
hivatkozott,.....elvegyültem és kiváltam": Társadalomlélektani esszé az identitásról című könyvet.
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a viccben úgy fordítják a visszájára, hogy a technológiát tulajdonság helyett 
viszonyra alkalmazzák: „Vannak önök között kannibálok?" -  kérdezi példá
ul a misszionárius a bennszülöttektől; „Nincsenek" -  válaszolja ez utóbbiak 
szószólója -  „tegnap megettük az utolsót is".

A fejtetőre állító paradoxon azonban mindjárt komoly képével tűnik 
elénk, ha meggondoljuk, hogy a huszadik századi modernizáció gazda
ságpszichológiai alapproblémája éppen egyfajta viszonnyal kapcsolatos. 
Az a helyzet, hogy a piacgazdaság optimális működéséhez olyan emberekre van 
szükség, akiknek gazdasági versenyét nem korlátozza valamelyikük monopóliuma; 
másfelől viszont a tervgazdaság működése olyan embereket igényel akik nem kor
látozzák versengésükkel a tervhatóság monopóliumát. A különböző előjelű totá
lis államok által e században működtetni próbált sajátos feldolgozóiparnak 
tulajdonképpen nem is volt alapvetőbb termelési feladata, mint hogy vagy 
azon a módon, ahogyan a piacgazdaság optimális működéséhez szükséges, 
vagy pedig azon a másik módon, ahogyan a tervgazdaságéhoz, egyértel
művé dolgozza fel a tényleges gazdaságpszichológiai viszonyokat, amelyek 
mellett verseny és monopólium igenis korlátozzák egymást.

Gondoljuk el mármost azt a feldolgozóipart, amelynek nyersanyaga ez a 
felemás viszony. Az első paradox megállapítás, amelyet tehetünk, az, hogy 
a verseny és a monopólium együtt létezése maga is verseny, tudniillik a verseny
ben való érdekeltség és a monopóliumban való érdekeltség között. Második 
paradox megállapításunk pedig az, hogy az iparcikk, amelyet ennek a fele
más viszonynak a nyersanyagából előállítanának, a két viszony valamelyi
kének a kizárólagossága, márpedig a monopólium kizárólagossága a versennyel 
és a verseny kizárólagossága a monopóliummal szemben egyaránt monopólium.

Ezért aztán valahányszor a 20. század folyamán a piac az, aminek szem
pontjai szerint a humán feldolgozóipar kifejti működését, vagyis amikor 
csak annak érdekében avatkozik be a spontán történésekbe, hogy semmi
lyen érdek ne élvezzen monopóliumot, hogy minden érdeknek a verseny biztosítson 
esélyt, akkor megállapítható, hogy minél inkább előrehalad humán nyers
anyagának feldolgozásában, annál távolabb lesz az előállított humán ipar
cikk az előzetes termelési célkitűzéstől: kezdetben a verseny érdekének a 
monopólium érdekével szemben csak e két érdek versenye biztosít esélyt 
-  a végén viszont a monopólium érdekével szemben a versenyé már mono
póliumot élvez.

Ez volt a meghatározó trendje az olyan totális államok fejlődésének, 
mint a fasiszta Olaszország és a nemzetiszocialista Németország.

A totális államoknak ezzel a típusával kapcsolatosan azt szokás megállapíta
ni, hogy gazdasági fejlődésük, szemben a szovjet típusú totális államokéval, nem 
szakadt meg, s a politikai rezsim összeomlása után töretlenül folytatódhatott, 
mert e rendszerek, úgymond, nem ásták alá a gazdálkodás alapját jelentő piacot.
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Ennél azonban többről van szó. Ezek a totális államok humán nyersanyagukat 
kifejezetten úgy próbálták meg feldolgozni, hogy a piac számára biztosítsák azt 
a személyi feltételt, ami a tökéletes verseny (ezt fejezték ki propagandájuk olyan 
elemei, mint a veszélyes élet kultuszának, a hőskultusznak a hirdetése), törekedve 
a gazdasági élet olyan tényezőinek gyökeres kiirtására, amelyeknek azt tulajdoní
tották, hogy monopóliumok hordozói (zsidó üzletemberek, szakszervezetek stb.).

A fejtetőre állító paradoxon áll itt elénk: a fasiszta, a nemzetiszocialis
ta totális állam annak érdekében, hogy a monopóliumot kiirtsa, példátlan 
hatalmi monopólium hordozójává teszi magát. A totális államnak az az el
szántsága, hogy „új ember kovácsaként" lép fel, a fasiszta, a nemzetiszocia
lista totális államok esetében nem azon bukott meg, hogy a gyártási eljárás, 
mely szerint „addig verd a felebarátot, amíg meleg", erkölcsileg aljas, ha
nem az ilyen logikai képtelenségen, aminek hatásaképp a rendszer maga 
ásta alá magát.

Merőben más volt ebből a szempontból a szovjet típusú társadalom. 
Méghozzá nem arról a különbségről van itt szó, amelyet mindkét társadal
mi típus uralkodó ideológiája, s még inkább propagandája úgy tartott szá
mon, hogy kozmikus méretűvé túlozta (s ezzel egy újabb oldalról mutatta 
be kettejük hasonlóságát).

A különbség kereteit mindenesetre megszabta az az alapvető hasonló
ság, hogy a totális államok mindkét típusa arra szerveződött, hogy a feldol
gozóipar sikeres technológiáját dolgokról személyekre terjessze ki, s ennek 
során az a további, hogy mindkettő a világháború örökségével -  civilből 
gyártott katonákkal és a katonák gyártásának technológiai tapasztalataival 
-  gazdálkodik.

A szovjet típusú társadalom másságát e kereteken belül az határozta 
meg, hogy a humán feldolgozóipari eljárást a felemás viszonyok egyértel
művé szabására a tervezés érdekében alkalmazták, vagyis azért, hogy ne pi
aci verseny, hanem a tervezőnek a monopóliuma döntse el, hogy a gazdasági rend
szerben mi történjen.

A humán feldolgozóipari eljárásnak mindenképpen paradox hatása 
van. Azonban míg a fasiszta típusú állam éppen a verseny érdekében irtja ki a 
versenyt, nehogy esetleg a monopólium nyerjen általa teret, addig a szovjet 
típusú államban a monopólium érdekében történik a verseny megsemmisítése, mi
előtt benne a verseny nyerne teret.

Az első paradox összefüggés által az a társadalmi szerkezet, amelyet épí
teni akarnak, aláaknázza saját magát, a második paradox összefüggés révén 
viszont maga teremti meg önmaga alapjait. A fasiszta típusú állam azért, hogy 
a monopólium érdeke ne juthassoyi érvényre, a verseny számára monopóliumot te
remt, a szovjet típusú állam viszont a verseny érdeke ellen a monopólium számá
ra biztosít monopóliumot.
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A különbség az önmagát aláaknázó, illetve a saját magát megalapozó 
társadalmi szerkezetek között különösen fontos annak megértéséhez, ho
gyan történhetett, hogy miután a fasiszta típusú totális társadalmak a vi
lágháború végén összeomlottak, a szovjet típusú totális társadalmak akkor 
kezdtek még terjeszkedni: ezt nem elég a kedvező, illetve a kedvezőtlen ha
diszerencse történelmi véletlenével magyarázni.

FUTÓSZALAG VISZONYOK SZERELÉSÉRE

Ha az eddigi gondolatmenet igaz, és a totális államokat tényleg az állította 
fejre, hogy a személyek viszonyaira ugyanazt a logikát alkalmazták, amelyet 
a feldolgozóipar dolgok tulajdonságaira vonatkozóan alakított ki, akkor külö
nös figyelmet érdemel a szovjet típusú társadalom legfontosabb szervezeté
nek egy szociálpszichológiai sajátossága.

Az előbbiekben volt szó arról, hogyan tér el attól a csoportszervező ha
tástól, amelyben az egyének tulajdonságaik szerint azonosítják magukat és 
egymást, az a másik, amelyben a társadalmi azonosság meghatározásának 
alapja a viszony: nem az, hogy ki dús hajú és ki kopasz, hanem például, 
hogy ki a többségi és ki a kisebbségi. Mármost: a szovjet típusú társadal
mak egy olyan társadalmi csoporthoz vezetik vissza létezésüket, amelynek 
története úgy indult, hogy egy ellenlábas csoporttól nem valamilyen tulaj
donsággal különböztette meg magát, hanem annak a viszonynak a megje
lölésével, hogy kettejük közül ő a többségi. A csoport saját nyelvén, oroszul 
szólva: bolsevik. A csoport tagjai azután a továbbiakban is ezzel a névvel azo
nosították magukat: ők bolsevikok, azaz többségiek voltak; akkor is, amikor 
frakciójuk az Orosz Szociáldemokrata Munkáspárton belül történetesen ki
sebbségi volt; akkor is, amikor ez a frakció már kivált az eredeti pártból, 
ahol ekkor a mensevikek, vagyis, az orosz szó jelentését véve, kisebbségiek 
nemhogy többségiként, de éppenséggel a tagság egészeként maradtak; meg 
akkor is, amikor már a forradalom után a „többségiek" a „kisebbségieket" 
először szervezetileg, majd fizikailag is likvidálták.

A bolsevik pártnak e szociálpszichológiai sajátossága azért érdemel kü
lönös figyelmet, mert speciális esetét képezi egy általános jellemzőjének. 
A kommunista pártok működésében igen gyakran volt megfigyelhető az az 
erőteljes tendencia, hogy annak, amit a tagjai tettek, mondtak, gondoltak 
vagy éreztek, a szubsztanciája hangsúlytalanná lett azzal a formával szem
ben, hogy a kérdéses tény hasonlítson ahhoz, illetve különbözzék attól, amit 
más párttagok (vagy amit közülük például Sztálin követői), illetve amit pár- 
tonkívüliek (vagy amit a párton belül például Trockij követői) tettek, mond
tak, gondoltak vagy éreztek. A bolsevik típusú pártok szerveződése sokkal 
erőteljesebben történt viszonyok, mintsem olyan tulajdonságokra tekintve, 
amelyeken a viszony fennállt. így nagyobb súllyal esett a latba például a
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párt sorainak fegyelmezett egysége mint az, hogy éppen milyen programra 
vonatkoztatva valósul meg: a bolsevik típusú pártok tagságát a fegyelmezett 
egységnek ugyanaz a megbonthatatlansága jellemezte, amikor a program 
a szociáldemokrata vezérek elleni harcra mozgósított; amikor valamivel 
később a kommunistákat a szociáldemokratákkal együtt hívta népfrontba 
egy Hitler-ellenes harcra; amikor közben Trockij ellen is harcra mozgósított, 
akit azzal is vádoltak, hogy Hitlerrel paktál; amikor Sztálin paktált Hitler
rel, s így a Trockij-ellenes mozgósítás motívumai közül ez az egy kimaradt; 
amikor a program egyetlen motívuma lett a Hitlerrel azonosított németség 
elleni háborúra való mozgósítás, angolszász hatalmakkal szövetségben; s 
ugyanígy, amikor a mozgósítás már egy angolszász imperializmussal szem
ben hívott fegyverkezésre.

Ez a tendencia az egyik magyarázata annak, hogy a bolsevik típusú szervezet
ben miért nyer olyan hatalmas súlyt a titokképzésnek mindkét mechanizmusa: az 
is, hogy az igaz tudást forrásának monopolizálásával együtt titokká tegye, és az 
is, amely éppen az igaz tudástól való eltérést rögzíti titokzatos hitként a csoport 
tudatában.

Ilyen transzformációs mechanizmus mentén alakult át egyebek között Marx 
kritikai társadalomfilozófiai elmélete azzá a dogmarendszerré, amely „dialek
tikus materializmus" néven vált ismeretessé, s ahelyett, hogy a praxis teóriája
ként szolgált volna egy szubsztancionálisan meghatározható társadalmi képlet 
(a munkásosztály) számára, már csak a társadalmi identitását jelölte egy, csak 
formailag definiálható szervezet (az egységét, illetve elhatárolódását ismételten 
újradefiniáló kommunista párt) vonatkozásában.4

A folyamatra nézve árulkodó A tűzön nem lelsz gázlót [a magyarországi forgal
mazásban nyert félreérthető címe szerint: A tűzön nincs átkelés] című kitűnő film 
egy jelenete. A polgárháborúban az ösztöneinek teljes mélységében a bolsevikok 
oldalán elköteleződött, ám tudatában még fejlesztendő lány azt tudakolja a 
komisszártól, jó-e, hogy szerelmes lett. A komisszár válasza: „A szerelem tény; a 
tény pedig materialista dolog; tehát jó." A maga hamvas forradalmi naivitásában 
elbűvölően értelmetlen válasznak persze többszörösen nincs köze Marx Károly 
történelmi materialista filozófiájához. Ám olyan fogalmaknak a szóba hozása, 
amelyek ennek a filozófiának a környékén is használatosak, olyanként jelöli meg 
a szóhasználókat, mint akik összetartoznak.

Persze minden politikai szervezet számára hasznos, ha egységes, és ha 
ellenfeleit megosztja. De egy olyan szervezet, amely valamilyen tulajdon
ság szubsztanciája mentén jön létre, nem teszi a viszonynak ezt a formáját

4 Jelen könyv tárgya nem az ideológiakritika, egy ilyen tartalmú rövid megjegyzés azon
ban még belefér: Tisztán formai szempontból tekintve bármilyen tan betölthette volna azt 
a funkciót, amelyről itt szó van. A szubsztanciára nézve azonban a „dialektikus materia
lizmus" különlegesen megfelelt annak a célnak, amelyre a bolsevik típusú szerveződésben 
szolgált: mint materializmus egy olyan világról szólt, amelyre nézve egyetlen igazság lehet
séges, ezért aki birtokában van ennek az egyedül igaz tudásnak, az mindenki mással szem
ben privilegizált hatalmat nyer; mint dialektika pedig azt deklarálta, hogy ez a világ „ellen
tétek egysége és harca", ami lehetővé tette, hogy az egyedül igaz tan bármely pillanatban „az 
ellentétébe csapjon át", mindezzel csupán a valóságot követve.
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létkérdéssé: a szervezet egyfajta egységét már az biztosíthatná, hogy tagjai 
egységesen munkások például, s ugyanúgy e szervezetet máris elhatárol
ná a rajta kívüliektől, hogy azok meg nem. E viszonyt az sem változtatná, 
ha ez utóbbiak esetleg maguk is egyetlen párttá szerveződnének, vagy ha 
az előbbin belül esetleg frakciók jelennének meg. Merőben más azonban a 
helyzet olyan szerveződés esetén, amelynek kritériuma tisztán formai. Ha 
a kritérium például az egységnek a formája, akkor ez nem teszi másképp 
lehetővé a szerveződés elhatárolódását az oda nem tartozóktól, mint ha az 
egység kizárólag a kérdéses szerveződést (s e szerveződést kizárólag az 
egység) jellemezné.

Jól ismert történelmi tény mármost, hogy a bolsevik típusú párt nemcsak 
a maga sorainak fegyelmezett egységére fektet nagy súlyt, hanem eközben 
ellenfeleivel szemben igen rátermetten forgatja azt a politikai fegyvert, ame
lyet „szalámitaktikaként" szoktak emlegetni, s amellyel ezeket markánsan 
meg tudja osztani aszerint, hogy melyikük hajlandó és melyikük nem kom
munistákkal taktikai egységre lépni.

Ezt az egységre és megosztásra irányuló törekvést általában szocio- 
technikai szempontból szokták mérlegelni, annak a haszonnak a szempont
jából, hogy egy politikai szervezet közelebb jut céljainak a megvalósításá
hoz, ha egységes, és ha ellenfeleit megosztja. A bolsevik típusú párt eseté
ben azonban a szociotechnikainál sokkal mélyebb hatásról van szó, amelyet 
ismét a viszonyok paradoxona közvetít, méghozzá egy, az eddigiekhez 
adódó újabb paradoxon. Egy viszonyt tudniillik, egy tulajdonságtól elté
rően az is meghatározhat, ahogyan felőle gondolkodnak azok, akik között 
fennáll: ahogyan például hasonlóságukat és különbözőségüket egymáshoz 
hasonló, illetve egymástól különböző módon dolgozzák fel, az erősíti, illet
ve gyengíti az ekképpen feldolgozott hasonlóságot, illetve különbözőséget.

Ha egy csoport egységes abban, hogy az egység viszonyát tartja magára 
jellemzőnek, akkor a kérdéses viszony ettől máris jellemzi őt valamelyest. 
Ellenkezőleg, ha arra nézve alakul ki egységes álláspont, hogy a csoport 
megosztott, akkor máris kevésbé az. Végül, ha a csoport éppen abban a kér
désben megosztott, hogy vajon egységes-e vagy megosztott, akkor az előbbi 
különvélemény, pusztán azzal, hogy fellép, máris csökkenti, az utóbbi vi
szont növeli a maga érvényességét.

Az emberek, amikor viszonyaikat ekképpen feldolgozzák, társadalmi 
azonosságukat alakítják ki, a feldolgozásnak efféle paradoxonai révén pedig 
a definiált társadalmi azonosság megalapozhatja, vagy, ellenkezőleg, alá
aknázhatja az őt definiáló viszonyokat.5 Mármost a bolsevik típusú párt az

5 E kötet több tanulmánya foglalkozik annak bemutatásával, hogyan képes egy társadal
mi szerkezet arra, hogy miközben építik, egy paradox összefüggés révén maga teremtse meg 
önmaga alapjait -  máskor meg egy másféle paradox összefüggésnél fogva arra, hogy aláak
názza saját magát. Azokról a paradox összefüggésekről, amelyek közvetítésével egy szociál-
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e%ysé& és a megosztottság viszonyának valamennyi paradoxonát úgy mozgósítja, 
hogy azok a párt tagjainak szociális identitását megalapozzák, a pártonkíviiliekét 
pedig aláaknázzák.

A paradox folyamat beindulása előtt egymástól nagyjából egyenlő társadalmi 
távolságra követi egymást az emberek négy kategóriája: a +Ku ultrakommunista, 
a +Km mérsékelten kommunista, a -Km mérsékelten nem kommunista, végül 
a -K u szélsőségesen nem kommunista beállítódással.

Abban az értelemben egyenlőek ezek a szociális távolságok, hogy objektíve 
+Km pozíciója éppúgy érintkezik -Km-éval, aki nem kommunista ugyan, de szin
tén mérsékelt, mint +Ku-éval, aki szélsőséges ugyan, de szintén kommunista; s 
hasonlóan megállapítható, hogy a -Km pozícióját éppannyi választja el +Km-étól, 
aki szintén mérsékelt ugyan, de kommunista, mint -Ku-étól, aki maga sem kom
munista ugyan, de szélsőséges.

Egy bolsevik típusú szerveződés mármost e szerkezetnek mind a négy relá
cióját megváltoztatja:

1. a kommunistákat arra készteti, hogy szélsőséges, illetve mérsékelt csoport
juk túlhangsúlyozza egymással való egységét;

2. továbbá a mérsékelt kommunisták csoportjának elhatárolódását a mérsé
kelt nem kommunistákétól;

3. ugyanakkor a bolsevik típusú szalámitaktika eléri, hogy a nem kommunis
ták szélsőséges, illetve mérsékelt csoportja egymástól való elhatárolódását hang
súlyozza túl;

4. különös tekintettel a nem kommunisták mérsékelt csoportjának a 
szalámitaktikával ugyancsak elért készségére, hogy a mérsékelt kommunistákkal 
való egységét túlhangsúlyozza, s ezt az egységét a szélsőségesen nem kommunis
ták is túlhangsúlyozva róják fel neki.

Fel kell ismerni mármost, hogy az a mód, ahogyan a négy kategória ekképpen 
feldolgozza fent bemutatott viszonyait, e viszonyokat mindjárt meg is változtat
ja, méghozzá kommunisták és nem kommunisták számára egymással ellentétes 
módon:

Az egyetértés, amellyel az ultra-, illetve a mérsékelt kommunisták egymással 
való egységüket hangsúlyozzák, erősíti is egységüket. S éppígy az eltérés, amellyel 
a mérsékelt kommunista és a mérsékelten nem kommunista a maguk viszonyát 
megítéli, amikor -Km az egységüket, míg +Km az elhatárolódásukat hangsúlyoz
za, erősíti is elhatárolódásukat.

Ezzel szemben az az egyetértés, amellyel a mérsékelten, illetve a szélsősége
sen nem kommunista egymástól való elhatárolódásukat hangsúlyozzák, gyengíti 
elhatárolódásukat. S az az eltérés, amellyel a nem kommunista, illetve a kommunis
ta mérsékeltek a maguk viszonyát megítélik, amikor +Km az elhatárolódásukat, 
míg -Km az egységüket hangsúlyozza, gyengíti egységüket.

A négy kategória egymástól való szociális távolságának pszichikus feldolgo
zása a távolság szerkezetét meg is változtatja:

pszichológiai szerkezet ugyanígy képes önmagát megalapozni, illetve aláaknázni akkor is, 
amikor nem egy társadalom építményéről van szó, hanem egyetlen személy társadalmi azo
nosságáról, az érdeklődő olvasó több részletet találhat „...elvegyültem és kiváltam" című köte
tem (Budapest, 1993, T-Twins Kiadó) „József Attila tragikus paradoxonjai" című fejezetében, 
valamint a könyv ezt követő összefoglalásában.
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Amikor a maga társadalmi azonosságát definiálva, a mérsékelt kommunista 
+Km a szélsőséges kommunistáéval érintkező, a mérsékelten nem kommunistáétól 
viszont elválasztó módon úgy határozza meg szociális távolságukat, mintha ez 
kisebb lenne +Ku-tól, aki szélsőséges ugyan, de szintén kommunista, és nagyobb 
-Km-től, aki szintén mérsékelt ugyan, de nem kommunista, akkor ezáltal az első 
távolságot csökkenti is, a másodikat pedig növeli. Ellenben amikor a mérsékelten 
nem kommunista -Km határozza meg a maga szociális távolságát, és ezt kisebb
nek definiálja +Km-től, aki kommunista ugyan, de szintén mérsékelt, és nagyobb
nak akarja -Ku-tól, aki maga sem kommunista ugyan, de szélsőséges, akkor ítélete 
afelől, melyik szempont a fontosabb -  az-e, hogy valaki mérsékelt, vagy pedig az, 
hogy kommunista-e -, éppen azzal hozza érintkezésbe, akitől távol akarja magát 
tudni, és éppen attól választja el, akihez közel.

így tehát:
a bolsevik típusú szerveződés révén a kommunista választott iden
titása e választástól megerősödik, míg a nem kommunista válasz
tott identitását maga e választás meggyengíti.

Ennek a szociálpszichológiai összefüggésnek a számontartása épp olyan fon
tos annak megértéséhez, miért állhatott fenn minden éles történelmi kanyar kö
zepette olyan rendíthetetlennek látszó stabilitással a bolsevik típusú szerveződés, 
mint ahhoz, hogy megértsük, miért porladt szét egyetlen történelmi pillanat alatt 
a Gorbacsov-jelenség fellépésével. Ez legitim kommunista attitűddé tette azt a 
beállítódást, amelynek számára fontosabb szempont lehet, hogy valaki mérsékelt, 
mint az, hogy kommunista. A mérsékelt kommunisták e szempontváltását kiegé
szítette a mérsékelten nem kommunistáké, akik számára -  egy időre -  fontosabb 
lett, hogy valaki nem kommunista-e, mint hogy mérsékelt-e a maga pozíciójában.

E szempontváltást követően a választott identitás önmagát megalapozó, illet
ve önmagát aláásó paradox hatása nem szűnik meg, hanem kölcsönösen átkerül 
a felezővonal túlsó oldalára: minél erőteljesebben hangsúlyozzák immár a mér
sékelt kommunisták, hogy őket semmi sem fűzi a szélsőséges kommunistákhoz, 
s hogy semmi sem választja el a nem kommunista mérsékeltektől, annál markán
sabban összefűzi őket az előbbiekkel, hogy azok ugyanígy definiálják a mérsékelt 
kommunisták társadalmi azonosságát -  s annál inkább elválasztja őket a nem 
kommunista mérsékeltektől, hogy ezek viszont merőben másképp. Ez utóbbiakat 
viszont a maguk szociális identitásában megerősíti, hogy abban a pillanatban, 
amikor felfedezik, hogy abban, ami szembeállítja őket a kommunisták közül még 
a mérsékeltekkel is, van valami lényegbevágó, ez utóbbiak éppen akkor kezdik 
őszintén hangsúlyozni, hogy nincs, s a felek őszintesége ezt a szembenállást iga
zán lényegbevágóvá teszi.

Ha a nem kommunisták térfelén a mérsékeltek és a szélsőségesek nem ab
ban lennének továbbra is egységben egymással, hogy megosztottságukat tartják 
számon, akkor a rendszerváltás után előttünk lenne a teljes bolsevik struktúra a 
visszájáról.

A klasszikus bolsevik struktúrában tehát valamennyi paradoxon a bol
sevik típusú párt javára működik azáltal, hogy a párttagság (őszintén elkö
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teleződött részének) választott társadalmi azonosságát megalapozza, s ugyan
akkor a társadalom nem bolsevik részének választott társadalmi azonosságát 
aláássa. Mármost: ha tekintetbe vesszük, hogy a társadalmi azonosság a 
személy meghatározott módon feldolgozott társadalmi viszonya, s hogy a 
különbség azok között, akiknél a feldolgozás önmagát megalapozza, illet
ve azok között, akiknél aláássa, ugyancsak markáns viszony, akkor azt a 
megállapítást kell tenni, hogy a bolsevik típusú párt viszony termelésére szolgáló 
nagyüzem.

E megállapítás alkalmasint furcsának tetszhet. Azonban aki a modern 
társadalmaknak a gazdaságpszichológia szempontja szerint való vizsgála
tára vállalkozik, azt a furcsaság érzése valószínűleg attól fogva kíséri, hogy 
fel kell ismernie a totális állam által alkalmazott logika és a feldolgozóipar 
nagyüzemi tömegtermelésének logikája közötti összefüggést. Ez az érzés 
feltételezhetően csak elmélyül, amikor az ember e szellemi kalandja során 
arra a következtetésre kényszerül, hogy az a technológia, amelyet a totá
lis állam a feldolgozóiparral közös logikának megfelelően alkalmaz, csak 
azért nem válik be, mert tulajdonságok nagyüzemi tömegtermelése mellett 
viszonyok tömegtermelésére nem alkalmas. S íme, most előttünk van az a 
futószalag, amelyen viszonyok tömegtermelése folyik: ahogyan az anyagi 
feldolgozóipar hasznos terméke lehetővé teszi, hogy a továbbiakban még 
több ilyen hasznos terméket gyártsunk, most emberek megosztottsága a te
kintetben, hogy vajon van-e közük egy meghatározott szervezethez vagy 
sem, lehetővé teszi, hogy még megosztottabbak legyenek e tekintetben, e 
szervezet tagjainak egysége pedig azt, hogy e szervezeten belül az emberek 
még egységesebbek legyenek.

Hogy mennyire a viszonyok bővített újratermeléséről van itt szó, mu
tatja a bolsevik típusú szerveződésnek egy további furcsasága: az egység és 
a megosztottság mintája, amelyet a párt és a pártonkívüliek viszonyában láttunk 
megvalósulni, reprodukálódik a párton belül a Központ és a Tagság viszonyában. 
A Központ egységes: határozatait nem egyszerű vagy minősített szótöbb
séggel hozza, hanem mindig egyhangú szavazással; ugyanakkor a Tagság 
szervezetileg megosztott: alapszervezetekre tagolódik, amelyek kizárólag a 
Központ révén tarthatnak egymással kapcsolatot, minden közvetlen kap
csolatfelvétel kimeríti a frakciózás főbenjáró bűnét. A Központon belül az
után tovább reprodukálódik a minta: a Központnak is elkülönül egy köz
pontja, mely egységes, és egy tagsága, mely intézményesen megosztott.6

6 Tanulságos ebből a szempontból Jelcinnek még pártfunkcionárius korában elkövetett 
egykori bűne. Amikor a moszkvai pártbizottság első titkára volt, Jelcin a Politikai Bizottság 
póttagjaként anélkül szólalt fel a Központi Bizottság plénuma előtt, hogy mondanivalóját -  
amely egyes PB-tagoknak a peresztrojkát fékező tevékenységével és szervezeti lehetőségeivel 
szemben erősen kritikus volt -  előre egyeztette volna a PB ülésén. Annak idején ez még azt je
lentette, hogy a PB-egységet bomlasztva a Politikai Bizottság titkát kivitte a „politikai bizott
ságon kívüliek" közé, amivel is ugyanazt a struktúrát sértette meg, mint amikor a bolsevik
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Ezt a párton, majd annak központi struktúráin belül megnyilvánuló 
törekvést egységre, illetve megosztásra általában szintén szociotechnikai 
szempontból szokták mérlegelni, annak a haszonnak a szempontjából, hogy 
egy szervezeten belül egy csoport annál könnyebben szerzi és tartja meg a 
hatalmat, minél egységesebb, és minél jobban sikerül potenciális riválisait 
megosztania. A bolsevik típusú párt esetében azonban a szociotechnikainál 
ezúttal is sokkal mélyebb hatásról van szó, méghozzá ugyanarról, amelynek 
az imént a párttagok és pártonkívüliek viszonyát vizsgálva láttuk a szociá
lis identitást érintő paradoxonét: a Központhoz tartozók is egységesebbek 
lesznek attól, hogy egységesen őrzik az egységüket,* 7 ugyanakkor a Tagság 
úgy őrzi az egységet, hogy egységes tevőlegességgel vigyáz a maga -  meg
osztottságára.

Az áldozat cinkossága, amellyel a legtevőlegesebb egyetértéssel részt vesz 
például saját sorainak megosztásában, a legfontosabb tényező volt azok so
rában, amelyek révén a bolsevik típusú párt viszony termelésére szolgáló 
nagyüzemmé vált. Megértéséhez érdemes általánosabban és eredetét is szá
mon tartva megvizsgálni azt a matrjoskababák illeszkedését idéző bolsevik 
típusú szerkezetet, amelyben a mindenkori Tagság úgy viszonyul a Köz
ponthoz, ahogyan e Központ tagsága a maga központjához.

típusú párt tagja a pártegységet bomlasztva a párttitkot kiviszi a pártonkívüliek közé. Ennek 
megfelelően Jelcin fellépése a bolsevik típusú struktúrában ugyanolyan főbenjáró bűnnek 
számított.

7 „...mint a szemük világát" -  mondta Sztálin a Lenin temetésekor tett „esküjében", 
amelyben Leninnek a pártegység megőrzésére vonatkozó végakaratára nézve is megfogadta, 
hogy a Lenint túlélők majd teljesíteni fogják. S egyfajta értelemben ez így is történt.
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Nómenklaturizmus: a második m odernizáció  
bolsevik típusú változata*

Létező szocializmusnak mondta e korszakot félhivatalos ideológiájának 
egyfajta „kreatív cinizmusa": „Ez van -  ezt kell szeretni".

Holott eredetileg éppen ez utóbbival szembeállítva alkotta meg a kifejezést az 
NDK-nak egy fontos beosztású nómenklaturistája. A hivatalos ideológia a fenn
állót úgy próbálta bemutatni, mint egy létesítendő új formáció felé való átmenetet -  
ezzel szemben Rudolf Bahro arra mutatott rá, hogy a fennálló maga egy immáron 
létező új formáció. Ahelyett, hogy a kommunizmus alsó fokaként apologetizálnánk, 
amint a korabeli propaganda próbálta, úgy kell vele eljárni, ahogyan Marx az ő 
korában fennállott alakzattal: hiába volt a kapitalizmus is bizonyos értelemben 
átmenetnek tekinthető,1 Marx ennek ismételgetése helyett kritikai vizsgálatnak 
vetette azt alá mint valóságosan létező [existierende] történelmi formációt. Ami
kor e feladat megvalósításához Rudolf Bahro hozzáfogott egy könyvben,2 amely
nek még alcímével (Zűr Kritik des reál existierenden Socialismus) is jelezte az általa 
felvállalt szemlélet- és módszerbeli párhuzamot (Marx: Zűr Kritik dér politischen 
Ökonomie),3 őt ezért a Német Demokratikus Köztársaság egyik bírósága 1977-ben 
nyolc év börtönre ítélte.

Ezzel az alakzattal kapcsolatosan azt a tipikus hibát szoktuk elkövetni, 
hogy úgy vesszük, mintha ez a „létezett szocializmus", miután az ellenke

* Megjelent: Garai László: Globális rendszerváltás? Budapest, 2009, Népszabadság Zrt., 
191-228. o.

1 Egyfelől különböző prekapitalista formációk között, amelyeknek közös jellemzőjét látta 
Marx történetfilozófiája abban, hogy létezésük feltételei természetadta módon voltak adva 
-  és másfelől a Marx felfogásában való kommunizmus között, amely „első ízben kezeli az 
összes természetadta előfeltételeket tudatosan az addigi emberek teremtményeiként, lehántja 
róluk a természetadta jellegüket és aláveti őket az egyesült egyének hatalmának". MÉM, 3. 
kötet. 1845-1846. Budapest, 1963, Kossuth Könyvkiadó, 66. o.

2 Die Alternative. Zűr Kritik des reál existierenden Sozialismus. Frankfurt am Main, 1983, 
Bund-Verlag GmbH.

3 http://w w w .linke-buecher.de/texte/m arx-engels/Zur-Kritik-der-Politischen-
Oekonomie.pdf
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ző előjelű totális államalakulatot a második világháborúban túlélte, most 
korszaknyi késéssel követné azt a történelem süllyesztőjébe, olyan dolgok 
közé, melyek tanulmányozása immáron legfeljebb a történész számára le
het érdekes.

MILYEN 20. SZÁZADO T HAGY M AGA M ÖGÖTT AZ EMBERISÉG?

Ha a 20. század a maga fasizmusaival és kommunizmusaival csak zsákutcá
ja volt a 19. században megindult fejlődésnek, akkor most nyilván nem tör
ténik más, mint visszatérés a kapitalista fejlődés országújára, s ezt a vissza
térést például egy monetarista technika alkalmazásával a gazdaságpolitika 
jól segíthet menedzselni.

Merőben más viszont a helyzet, ha olyan 20. századtól búcsúzunk, 
amelyre nézve Schumpeter fentebb többször idézett megállapítása helyén
való. Ez utóbbi esetben azoknak a rendszereknek az eltűnése, amelyeknek 
ízlése és terminológiája tényleg olyan volt, hogy szocializmusnak (vagy 
nemzetiszocializmusnak) nevezték magukat, mit sem változtat azon a té
nyen, hogy viszont már ezt megelőzően „a kapitalizmus olyan nyilvánva
ló módon alakult át valami mássá", hogy most csak fundamentalistáinak 
vakbuzgósága képzeltetheti, hogy ezt a mássá alakulást gazdaságpolitikai 
beavatkozás visszacsinálhatja.

Ebből a szempontból foglalkozunk itt azzal, amit a búcsúzó században 
szocializmusnak neveztek: nem mint olyasmivel, ami -  a maga nemzeti és 
nemzetközi formájában -  okolható azért, hogy a századra rászabadult „nem 
egy szörnyállam iszonyata"; hanem mint ami csak katalizált egy folyamatot, 
amely nem szűnik meg pusztán attól, hogy a szovjet rendszer megszűnik.

Jelen fejezet úgy vizsgálja meg azt a rendszert, amelynek felépítése, 
fenntartása, távoltartása és leépítése elfoglalta a 20. századot, mint a második 
modernizáció bolsevik típusú változatát, amelynek struktúráját abból a szem
pontból fürkészi, miért lehetett róla azt hinni, hogy adekvát formát kínál 
ezeknek a második modernizációs tartalmaknak.

A TERV

Sok jel mutat arra, hogy szocializmusnak és kapitalizmusnak a szembeállí
tása egy olyan gazdasági-társadalmi rendszernek volt a jellegzetes ideoló
giai (régen így mondtuk volna) felépítménye, amely nyers- és feldolgozott 
anyaggal és energiával folytatott gazdálkodást.

Ami az anyaggal való gazdálkodást illeti, ennek képzelni sem lehetne job
ban megfeleltethető rendszert, mint a piaci: ha én átengedem neked az 
anyag meghatározott mennyiségét, akkor nekem ennyivel kevesebb marad,
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s e veszteséget kiegyenlíti, ha ellentételezésül te ugyanakkor átengeded ne
kem pénzednek megfelelő mennyiségét.

Az energiagazdálkodásnak ugyanígy feleltethető meg egy másik ideális 
modell: a klasszikus nagyüzemé, ahol egyetlen gőzgép állítja elő az ener
giát, és azt egy transzmissziós rendszer osztja el minden egyes műhelybe, 
a műhelyen belül pedig minden egyes géphez. Itt az összefüggés az, hogy 
ha az egyik alrendszernek jut az energiából, akkor nemhogy ezáltal mások
nak kevesebb jutna, hanem, ellenkezőleg, a rendszer egyensúlyban tartása 
megköveteli, hogy egyidejűleg más alrendszerek is részesedjenek. S annak, 
amit az alrendszer kap, az ellentételezése nem úgy történik, hogy cserébe 
adnia is kell valamit, hanem úgy, hogy aki elfogadja a központtól az ener
giát, amellyel eszközöket tud mozgósítani, az elfogadja hozzá a célokat is, 
amelyeket a központ a maga terveinek megfelelően alakít ki, és ugyanazon 
transzmissziós struktúra mentén oszt szét a műhelyek, azon belül pedig az 
egyes gépek között. A 19. századi szocialisták tulajdonképpen

-  az energiagazdálkodásnak ezt a tervszerű modelljét állították szembe az anyag- 
gazdálkodás piaci modelljével;

- a  nagyüzemi gazdálkodást akarták össztársadalmi méretarányban ér
vényre juttatni. S az általuk elgondolt szocializmus Marxnál még egy 
további módon kapcsolódik a nagyüzemhez: az ott dolgozó munkáso
kon keresztül.

József Attila, aki költő létére tudós Marx-interpretátor is volt, Szocialisták 
című versében munkásokról ír, Munkások című versében pedig szocialisták
ról. Ez az azonosság valamikor rajta kívül olyan széles körök számára volt 
magától értetődő, hogy hosszú ideig senkinek sem jutott volna eszébe rá
kérdezni: miért kell úgy lennie, hogy a szocialista értékrend iránt az legyen 
különösen fogékony, aki munkás, a munkás pedig egy olyan értékrend 
iránt legyen különösen fogékony, amely szocialista.

Maga József Attila a feltételezett azonosságot Marxra hivatkozva értel
mezi, aki „a társadalmi haladás alapjául megtette az ipart és a munkásságot, 
amazt mint tárgyi, emezt mint alanyi tényezőt véve számításba, s a társa
dalmi haladás következő állomásaként a szocializmust fogta föl, mint követ
kezményt a modern ipar tárgyi oldaláról nézve és mint célt a munkásság alanyi 
szempontjából" :4

A munkásosztálynak azért jutna a legújabb kori történelem alanyának 
kitüntetett szerepe, akiben célként tudatosul, ami a modern iparban mint 
tárgyban csak következményként működik, mert a munkásoknak kell működ
tetniük azt az ipari berendezést, amelyet csak társadalommá szerveződve 
lehet működtetni. Márpedig a „szocialista és társadalmi forradalomnak az 
emberek közt és az embereken belül egymástól elválaszthatatlanul egyszer-

4 József Attila: Hegel, Marx, Freud. Szép Szó, 1938. január-február. 17. o. Lásd még József 
Attila összes művei. III. Budapest, 1958, Akadémiai Kiadó, 263. o. (Kiemelések tőlem -  G. L.)
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re kell lejátszódnia, más szóval a társadalmat nem alakíthatja más, mint 
maga a társadalom. [...] az emberiség [a munkásosztályban ébred, mert 
eddig] nem ébredhetett öntudatra, vagyis annak tudatára, hogy lényegét 
éppen társadalmi mivolta teszi, hogy vágyai, céljai, törekvései és általában 
cselekedetei társadalmi létéből fakadnak".5

Marxot még egy másik gondolatmenet is oda vezette, hogy kitüntetett 
szerepet tulajdonítson a munkásosztálynak a szocializmus megvalósításá
ban. Eszerint egy társadalomban „a csak politikai forradalom [azon alapul], 
hogy egy meghatározott osztály a maga különleges helyzetéből kiindulva 
magára vállalja a társadalom általános emancipációját. Ez az osztály fel
szabadítja az egész társadalmat, de csak azzal az előfeltétellel, ha az egész 
társadalom ezen osztály helyzetében van [...]. A polgári társadalom egyik 
osztálya sem játszhatja el ezt a szerepet anélkül, hogy önmagában és a tö
megben a lelkesedés egy pillanatát elő ne idézze, egy pillanatot, amelyben 
testvériesül és egybeolvad a társadalommal egyáltalában, amelyben [...a 
társadalom] általános képviselőjének érzik és ismerik el, egy pillanatot, amely
ben igényei és jogai a valóságban magának a társadalomnak az igényei és 
jogai [...]." Majd a gondolatmenetet úgy folytatja Marx, hogy rámutat: van, 
ahol „a polgári társadalom egy osztályában sincs meg a szükséglet és a ké
pesség az általános emancipációra, amíg csak közvetlen helyzete, az anyagi 
szükségszerűség, maguk a láncai rá nem kényszerítik [..., vagyis amíg nem] 
képződik egy radikális láncokat hordó osztály, [...] amely egyetemes szenve
dései révén egyetemes jellegű, és nem tart igényt semmiféle különös jogra, 
mert nem valamiféle különös jogtalanságot, hanem egyáltalán a jogtalanságot 
követik el ellene, amely többé nem egy történelmi jogcímre, hanem már csak 
az emberi jogcímre hivatkozhatik [...], amely [...] az ember teljes elvesztése, 
tehát csak az ember teljes visszanyerésével nyerheti meg önmagát."6

Egy másik szövegben még ezt írja: „Az ember a proletariátusban elvesz
tette önmagát, de egyúttal nemcsak hogy megnyerte e veszteség elméleti 
tudatát, hanem a többé el nem hárítható, többé nem szépíthető abszolúte 
parancsoló szükség -  a szükségszerűség gyakorlati kifejezése -  közvetlenül 
fellázadásra is kényszeríti ez ellen az embertelenség ellen."7

Az ember teljes visszanyerését Marx filozófiai érvelésének értelmében 
a szocializmus megvalósítása biztosítja a társadalomban. Tulajdonképpen 
ilyen gondolatmenet útján jut el Marx a proletariátushoz mint olyan osztály
hoz, amelynek kü/önérdekévé a szocializmus általános-emberi értékei válnak.

Egy Marx-teoretikusnak szintén kitűnő másik író, Semprun De szép vasár
nap! című regényének egyik belső esszéjében arról értekezik, hogy Marx va

5 József Attila: A szocializmus bölcseleté. In József Attila összes művei. III. Budapest, 1958, 
Akadémiai Kiadó, 149. o.

6 MÉM, 1. kötet. 1839-1844. Budapest, 1957, Kossuth Könyvkiadó, 387-390. o.
7 MÉM, 2. kötet. 1844-1846. Budapest, 1958, Kossuth Könyvkiadó, 35. o.
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lamennyi elméleti felfedezését át- meg átszőtte „az a gondolat, hogy létezik 
egy egyetemes osztály, amely mindenféle osztálynak a felszámolása, amely 
csak úgy tudja magát felszabadítani, ha a társadalom valamennyi osztályát 
felszabadítja". Azonban, folytatja Semprun az egyetemes osztályról szóló 
fejtegetést, „legalábbis annak az évszázadnak, amely minket Marxtól elvá
laszt, a legfőbb tanulsága, hogy a modern proletariátus nem az az osztály".

Semprun ehhez még hozzáfűz egy himnikus vallomást is arról, hogy például 
őt személy szerint miért, hogyan és milyen mértékben bűvölte el Marx szóban 
forgó tétele. Marx elméletében -  írja -  „ez az a gyújtópont, amelyben ragyog a for
radalom egész nagyszerű illúziója. [...] E nélkül a vakítás nélkül nem lettünk vol
na marxistákká. [...] Egy egyetemes forradalmi gyakorlat elméleteként felfogott 
marxizmus volt az, ami mélységes esztelenségével az értelmet adta életünknek, 
így tehát legalábbis az én életemnek nincs többé értelme."

Semprun vallomása minden személyessége ellenére olyan pontra mutat rá, 
amely általánosan, az egész humán értelmiségre érvényesen magyarázza, hogy 
miért lett egy időben olyan vonzó a számára a marxista munkásmozgalom és 
ezen belül a kommunista párt. Az a helyzet, hogy a Semprun által idézett ponton 
Marx elmélete és ez a hozzá kapcsolódó forradalmi gyakorlat megoldást ígért 
a szóban forgó társadalmi képlet antinómiájára: a humán értelmiségi, minthogy 
érdeke minden ember értékvilágához kapcsolódik, ezért demokrata, minthogy vi
szont minden ember értékvilágához kapcsolódik, ezért arisztokrata. A Marx törté
nelemfilozófiája szerint való proletariátus mármost mint tömeg válna elitté, s így a 
vele való kommúnió egyszerre ígérné a humán értelmiségi számára annak lehe
tőségét, hogy demokrata legyen, és azét, hogy arisztokrata.

Ami pedig visszavezet mind Semprun személyes, mind a humán értelmiség 
személyen túli problémájának szubjektivitásától annak a problémának az objek
tivitásához, amellyel könyvünk foglalkozik, az egy olyan összefüggés, melynek 
híján e belső jegyzet itt nem lenne helyénvaló: a második modernizáció jellegzetes 
tömegtermelésének, amellyel az imént8 ismerkedtünk, a legyártandó tömegter
méke egy nagy gonddal kiképezett új elit.

S ha az egyetemes osztályról szólva Semprun megállapítja, hogy a mo
dern proletariátus nem az az osztály, József Attila arra hívja fel a figyelmet, 
hogy a bolsevik szocializmus nem az az egyetemesség. A szocializmusnak 
fentebb idézett felfogása, amelyet ő Marx szövegeiből kiolvasott, „elveti a 
parancsuralmat, mert hiszen fegyverrel senkit sem lehet emberi öntudat
ra kényszeríteni", míg ezzel szemben a bolsevik típusú megoldási kísérlet 
„fölvesz -  legalább egy vagy két emberöltőre szóló -  átmeneti időszakot, 
amikor egyetlen párt kezében egyesíti a polgári diktatúrák politikai hatalmát a pol
gári tőkések gazdasági parancsuralmával, és ettől várja egy olyan emberi öntudat 
kialakulását, amely nélkül szocialista társadalmi rend nem lehetséges; parancsszó
val kényszeríti az embereket arra, hogy önként vállalják lényegüket, azt, 
hogy társadalmi lények".9

8 Lásd 252-278. o.
4 József Attila: A szocializmus bölcseleté. I. m. 149-150. o.
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Kérdés persze az, hogy ha a modern proletariátus nem az az osztály, a 
bolsevik szocializmus pedig nem az az egyetemesség, amelyről az eredeti 
filozófiai tervben szó volt, akkor tulajdonképpen mi volt az a társadalmi 
szerkezet, amely háromnegyed évszázadon keresztül ennek a filozófiai 
tervnek a nevében működött, s úgy, hogy például ennek a kérdésnek, mely 
a rendszer igazi természetét firtatta volna, még a felvetését is kizárta.

A TERVEZŐ SZEMÉLY KULTUSZA

A választ erre a kérdésre kezdjük azzal a részével, hogy ha a tervnek radiká
lisan nem felelt meg a megvalósulás, akkor mi volt ebben az a tényező, ami 
a „valósítóknak" a szó minden értelmében túlnyomó többségét egy egész 
korszakon keresztül akadályozta abban, hogy észrevegyék az eltérést terv 
és „valósulat" között.

Az ember természetére hivatkozhatnánk, analógiával érvelve gyanúnk 
mellett. Az analógia más esetekre vonatkozna, amikor nagy terv mozgósí
tott embereket, egyebek között zseniális ötletre inspirálva őket a megvalósí
tás érdekében. Kolumbusz Kristóf esetében10 például abban állt a zseniális 
ötlet, hogy ő Keletet kereste, és cselesen nekivágott Nyugatnak. Lenin eseté
ben ugyanilyen zseniális ötlet volt, hogy ő a szocialista forradalmat kereste, 
és cselesen nekivágott az orosz forradalomnak.

Kolumbusz ötletében az volt a csel, hogy lévén a Föld gömbölyű, ellen
kező irányba indulva is ugyanoda jut az ember. Tudjuk, hogy ez lényegileg 
így is van. Más kérdés, hogy a spanyol hajós India helyett Amerikába jutott. 
Viszont élete végéig hitte, hogy azt találta meg, amit keresett.

Lenin ötletében az volt a csel, hogy egy forradalom hasznosíthatja a 
maga céljaira egy másiknak az energiáit, s ez lényegileg szintén így van. 
Más kérdés, hogy végül is nem a kommunista forradalom használta fel a 
maga céljaira egy orosz forradalom elkeseredett energiáit, hanem az orosz 
forradalom mindazt a szellemi energiát, amit egy szocialista forradalom 
csak gyűjteni és gyújtani tudott magában akkor, s majd még félszáz évig. 
Viszont e hatalmas energiák hordozóinak több nemzedéke hitte, hogy amit 
találtak, az nem más, mint amit kerestek a forradalmukban.

Hogy maga Lenin meddig hitte, hogy ami Oroszországban testté Ion, az 
a marxi ige -  nem tudjuk. Abban az értelemben, hogy ami ebben az „egy or
szágban felépíthető", az lesz majd a szocializmus (ahogyan Kolumbusznak 
az lett az indio, aki az új parton éppen szembejött), 1917-ben még biztosan 
hitte. Hiszen akkor még nem arról volt szó, hogy az orosz forradalom pótol
ja, hanem hogy kirobbantja a világforradalmat, amely hivatott lett volna „az 
uralkodó népek tetteként egyszerre és egyidejűleg" megvalósítani a kom

10 A párhuzam ötletét Görög Tibortól veszem át.

308



munizmust. Egy időben, amikor a rendszer még kereste a maga gyökere
it, történészek utalásokat véltek felfedezni egy olyan feljegyzésre, amelyet 
Lenin egyik titkárnője, Fotyijeva készített volna Sztálin számára, aki a párt 
főtitkáraként kezdettől -  1922-es megválasztásától -  fogva súlyt helyezett 
arra, hogy megismerje a párt fő titkait, márpedig a jelentés (ha csakugyan 
készült ilyen) igazán ilyesmiről számolt be: arról, hogy Lenin a titkárnő 
előtt, „hangosan gondolkodva", hangot adott volna azon felismerésének, 
hogy az orosz forradalom októberi fordulatával kapcsolatos számítások 
nem váltak be, minthogy e szikrából nem lobbant lángra a világforradalom, 
következésképp a bolsevik kísérlet értelmét veszítette, s így vissza kell vo
nulni (e verzió szerint a NÉP Lenin elgondolásában az első lépése lett volna 
ennek a befejezésnek).

Felismerte-e végül Lenin, hogy a gyakorlat nem az elméletet követi, vagy 
sem, tény, hogy nyelvhasználatunk máig őrzi egykori tévedésének emlékét, 
ahogy a Kolumbusz Kristófé nyomán is az történt, hogy miután az Indiák
ról való indio nevét átvitte az amerikai őslakosra, ez a nyelvhasználatban 
mindmáig megmaradt indiánnak.

A kapitalista társadalom látszatvilága dolgokkal kapcsolatosan alakult ki. 
Már Nedd Ludd követői tudták, hogy minden rossznak forrása a gép, amely 
emberek tömegeit teszi tönkre, s amelyet le kell rombolni, hogy az ember 
boldogulhasson. A 20. század beköszöntekor pedig már az egész európai 
és észak-amerikai progresszió meggyőződéssel hirdette, hogy minden jónak 
forrása a gép, amely majd felszabadítja az embert a munka kényszerűsége 
alól.

Lenin követői viszont éppoly meggyőződéssel fogják majd hirdetni, 
hogy minden jónak forrása: Sztálin -  majd később, hogy a szocializmuson be
lül minden rossz forrása: Sztálin.

Úgyhogy az elmélet, amely ideologikus látszatok kritikáját kell hogy 
adja a társadalom igazi mélyszerkezetének a megértéséhez, a szocialista 
társadalom tekintetében, úgy látszik, nem dolgok, hanem személyek tulajdon
ságának látszatvilágában kell hogy el tudjon igazodni.

Amikor a Szovjet Kommunista Párt XX. kongresszusát követő időszak
ban először próbálnak szembenézni azzal a gyakorlattal, amely a szocializ
mus minden erényét Sztálin személyes tulajdonságaiból származtatta, ak
kor a szocializmusnak ezt a hibáját is -  Sztálin személyes tulajdonságaiból 
eredeztetik. A szocializmus lényegétől, mondják, egyébként mélységesen 
idegen a személy kultusza, minthogy ez a történelmi formáció személyek jó 
vagy rossz szándékától függetlenül, a dolgok szükségszerűségével áll elő.

Figyelmet érdemel, hogy amikor majd később azt a gyakorlatot is bírálat 
éri, amely egy egész korszak minden, sorra napvilágra kerülő fogyatékos
ságát Sztálin személyes tulajdonságaiból származtatná, akkor a gondolat- 
menet folytatása az, hogy nem szabad elfeledkeznünk Sztálin környezetéről
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sem, vagyis olyanoknak, mint Berija, Molotov, Vorosilov a személyes tulaj
donságairól.

A személy tulajdonságaival kapcsolatos látszatok uralma különben Sztá
lin idejében sem csupán Sztálin személyének a kultuszát jelentette. Hogy 
a korszak mennyire komolyan vette Sztálin jelszavát: „A kádereken múlik 
minden", bizonyítja az a hatalmas munka, mellyel a (Sztálinnak) megfelelő 
kádereket tömegméretekben kitermelték.

E munka volumene mindvégig kimutathatóan nagyobb volt, mint az, 
melyet Sztálin másik jelszava mentén fejtettek ki: „A technikán múlik min
den".

S ez a(z emberi) természetet átalakító munka távolról sem korlátozódott 
azokra a káderekre, akiken valóban múlott ideig-óráig egy és más, hanem 
célba vette kivétel nélkül minden személy legszemélyesebb tulajdonságát: 
a meggyőződését -  mutatja ezt az a precedens nélküli ellenőrzés, amelyet e 
központosított társadalmakban a központ totálisan gyakorolt minden ki
mondott vagy leírt szó felett, mivel ennek azt tulajdonították, hogy általa a 
személy mindenható módon alakíthatja más személyek szándékait.

Márpedig a szocializmus egész történetét végigkíséri az a gyakorlat, 
melynek szerves része az is, hogy a fejleményeket szándékokból származtatják. 
Vagy úgy, hogy igaz szándékból jó fejleményt eredeztetnek -  vagy pedig úgy, 
hogy a rossz fejlemény t gonosz szándék munkájának tulajdonítják.

Ennek a beállítódásnak a terméke már az a bizonyosság is, amellyel ab
ból, hogy egy forradalomban szocialista szándékkal döntik meg a fennálló 
társadalmi rendet, arra következtetnek, hogy ami ennek a történelmi tett
nek a műve, az szocializmus. Ha pedig az egyetlen országban kitört forra
dalmat nem követi a világforradalom, akkor az lesz a szocializmus, ami a 
szocialista szándéknak ebben az egyetlen országában előáll. Másrészt, azért 
a fejleményért, hogy a világforradalom elmarad, a szándékot okolják: a for
radalmat, úgymond, elárulják, például szociáldemokrata vezetők.

Később az ellenséges, az áruló szándékúak köre bővül. Az a mechaniz
mus, amely a szándék szocialista jellege alapján bármely fejleményt szo
cialistává stilizál, csak addig működhet, amíg a hatalmi akarat nem kezdi 
a bevezetett tervgazdálkodás jegyében előre kijelölni, hogy mi is legyen 
a munkálkodás fejleménye. Ettől fogva viszont minden olyan fejleményt, 
amely a tervezettől elmaradt, ellenséges, szabotáló szándékra vezetnek visz- 
sza. Amikor a mezőgazdaság azért stagnál, mert fejlődésének eszközeit a 
nehézipar erőltetett fejlesztésére fordítják, akkor ez szocialista szándéknak 
a fejleménye, s így maga is szocialista -  amikor e fejlemény kolorádóboga- 
rak inváziójának a következménye, akkor a nyilvánvalóan nem szocialista 
következmény mögött előkeresik azt a nem szocialista szándékot, amellyel 
e kártevő rovarokat kártevő titóista imperialisták telepítik.
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Ennek a gondolkodásnak a stílusparódiája, amikor Sartre azt írja, hogy a bu
dapesti metró építkezését a város ellenforradalmi talaja akadályozta: az történt ugyanis, 
hogy a moszkvai metró építkezésének technológiáját a budapesti metróépítke
zésnél is alkalmazni kezdték, s az ötvenes évek közepére kiderült, hogy ennek a 
városnak hőforrásoktól tagolt talaján azt nem lehet használni.

Még Sartre-nál is előbb felfigyelt azonban az összefüggésre Orwell, aki 1945- 
ben ezt írja szatírájában az állatfarm életéről, amikor szaporodni kezdtek a bajok: 
„Ha betört egy ablak vagy eldugult egy csatorna, biztosan akadt valaki, aki azt 
mondta, hogy Hógolyó [az első számú közellenséggé kinevezett és száműzött ál
lat] járt ott éjszaka és ő csinálta, amikor pedig a hombár kulcsa elveszett, az egész 
gazdaság meg volt róla győződve, hogy Hógolyó dobta be a kútba. Furcsamód 
még akkor is hittek ebben, amikor az elveszett kulcsot már megtalálták a lisztes
zsák alatt. A tehenek egyhangúlag kijelentették, hogy Hógolyó beosont az istálló
jukba, és álmukban megfejte őket. A patkányokról, amelyek ezen a télen sok bajt 
okoztak, szintén azt mondogatták, hogy Hógolyóval szövetkeztek."

A továbbiakban annak bizonyítására teszek kísérletet, hogy
a bolsevik típusú társadalmi struktúra, mely olyannyira bizonyult 
alkalmatlannak az anyagi termelés optimalizálására, a maga prece
dens nélküli furcsaságaival az emberi termelés optimalizálásának 
az alapfeltételét próbálta biztosítani

BÜROKRATIKUS ÁLLAM  ÉLÉN ILLEGÁLIS PÁRT

A szocialista társadalmat úgy uralja egy bürokratikus állam, hogy a maga 
eredetéből, mely egy radikálisan államellenes, antibürokratikus mozgalom 
volt, mindvégig megőrzi az utóbbit annak idején irányító illegális pártot, 
mellyel egyszerre alkot feloldhatatlan kettősséget és elválaszthatatlan egy
séget.

B ü ro k rá c ia  és ka rizm a
A radikális bürokráciaellenesség közös jellemzője volt a 20. század 

legkülönfélébb radikális tömegmozgalmainak, amelyek kimondva vagy 
kimondatlanul, tudva vagy tudattalanul szemben álltak a bürokráciának 
azzal az elvével, mely szerint egy társadalmi hatás nem a személyé, aki hat, ha
nem a funkcióé, amelyet visel a társadalmi alakzatban. Nem véletlenül termel
ték ki minden, olykor egymást kizáró különbözőségük ellenére mindenütt 
e tömegmozgalmak a karizmatikus vezért, akiről a mozgalom militánsainak 
alapélménye lesz, hogy korlátlanul növelhetőnek tetsző társadalmi hatását 
nemcsak hogy nem egy bürokratikus államhatalomtól nyeri, hanem forrása 
éppen ez az antibürokratikus, államellenes radikális tömegmozgalom.

Nyilvánvalóan nem a kormányelnöki pozícióból adódó funkcióként tölti be 
hatáskörét totális államában Mussolini; sem Hitler, még akkor sem, ha utóbbi e 
pozíció mellé még az államfőit is megszerzi.
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A másik póluson Lenin hatáskörét is igen nehéz lenne a forradalom után szer
veződő szovjet államon belül az általa betöltött kormányelnöki pozíció funkció
jaként tekinteni vagy abból levezetni, hogy a párton belül a Központi Bizottság 
Irodájának egyik tagja volt. Sztálin karizmájának sajátos természetére a követke
zőkben még visszatérünk, ezt sem lehet azonban abból származtatni, hogy ő volt 
a párt adminisztrációjának a vezetője (főtitkár), amit később összekapcsolt, majd 
utóbb felcserélt a kormányelnöki funkcióval.

Merőben más jellegű tömegmozgalmakban is független a karizmatikus sze
mély társadalmi hatása az általa elfoglalt pozíciótól. Például Gandhi 1934-et kö
vetően sem pártjában, sem -  India függetlenségének kikiáltását követően -  az 
államban nem foglalt el semmilyen pozíciót, mégis, 1948-ban meggyilkolására is 
azért szánta el magát egy hindu, mert hatása másképp nem volt legyőzhető.

A vezérhez hasonlóan a radikális tömegmozgalom egész vezérkara 
egyfajta kollektív karizmát nyer abban a történelmi folyamatban, amelyben 
különböző országokban megdönti és megragadja az államhatalmat; hason
lóan nyeri el kollektív karizmáját az egész párt, sőt bizonyos mértékben az 
egész mozgalom. Általában

ebben a történelmi folyamatban az a tágabb csoport, amely a vezér ka
rizmájának, illetve a szűkebb csoport kollektív karizmájának közege, 
végső soron az egész mozgalom maga is alanyává válik egyfajta kollek
tív karizmának.

Általában minél tágabb csoportnak a kollektív karizmájáról van szó, 
annál szűkebb a hatásköröknek az a készlete, melyet e karizma a maga 
alanyához hozzárendel. Alább majd látni fogjuk, hogy a kollektív karizma 
alanya és közege között kialakuló viszony később hogyan fog a szocialista 
társadalom mélyszerkezetét meghatározó nómenklatúrává intézményesülni. 
Itt most annyit állapíthatunk meg, hogy a hatáskört a kollektív karizma sem 
pozícióhoz rendeli közvetlenül, hanem a személyekhez, ha nem is minden 
egyes személyhez külön-külön. Az eredeti karizmatikus kollektíva tagja a 
megdöntött és megszerzett államhatalmat az első időben nem funkcionárius
ként gyakorolja, hanem komisszárként.

Persze a továbbiakban, amikor az új hatalom államhatalomként meg
szilárdul, akkor a bürokrácia elve érvényre jut. Akiket megbíztak, hogy a 
hatalom meghatározott körét gyakorolják, sorra kinevezik olyan pozícióba, 
amelynek e hatáskör a funkciója. Sőt, a pártapparátus kiépülésével a bürok
rácia elve behatol az egykori államellenes mozgalmat irányító illegális párt
ba is. Például az orosz forradalom után öt évvel az OK(b)P apparátusában 
már 15 325 funkcionárius dolgozott, további tizenöt évvel később pedig már 
csupán középszintű pártvezetői pozícióba ennek a számnak a két-három- 
szorosa volt kinevezve.

Ennél is sokkal fontosabb fejlemény azonban, hogy, miközben a sze
mélyhez a kollektív karizma is a viselt hivataltól függetlenül rendeli hoz
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zá a társadalmi hatóképességnek meghatározott körét, a kollektív karizma 
képviseletére is kezdik a személyeket kinevezni, mint egy hivatalra.

1923 májusában volt az SzK(b)P-nek 386 000 olyan tagja, akik az illegalitás, a 
forradalom, a polgárháború során bolsevikká tették magukat, s ez akkor -  értéke
lő előjel nélkül megállapíthatjuk -  minden lényeges szempontból meghatározta 
társadalmi hatóképességüket. Egy év leforgása alatt ez a taglétszám több mint 
90%-kal megnőtt, s csak a Lenin halálát követő alig négy hónap alatt a Sztálin 
kezdeményezésére meghirdetett „lenini behívó" keretében 240 000 embert vettek 
fel a pártba, azaz neveztek ki kommunistává.

1930-ban a szövetségi köztársaságok Központi Bizottságainak, továbbá a te
rületi pártbizottságoknak élén olyan titkárok álltak, akiknek 69%-a még a forra
dalom előtt lett a párt tagja s így személyében hordozta a régi lenini gárda kollek
tív karizmáját -  1939-ben e karizma hordozóinak olyanokat neveznek ki, akiknek 
80,5%-a 1924, vagyis Lenin halála után lett párttag.

Hogy kinevezéstől függ, ki az a személy, akinek kinevezéstől függetlenül lesz tár
sadalmi hatóképessége -  ez paradox minőséget ad az egész társadalmi szerkezet
nek, amely a szovjet típusú fejlődés során létrejön. A karizmára való kinevezés 
paradoxonénak tragikusan groteszk visszája volt, hogy a régi gárda tagjait úgy 
„váltották le" arról a kollektív karizmáról, amelyben élettörténetük jogán része
sültek, hogy -  ugyancsak a bürokratikus elvnek megfelelően -  „kinevezték" őket 
a „nép ellenségéinek pozíciójába.

Ezek alapján tekintve Sztálin személyi kultuszát megállapítható, hogy ki
nevezéstől független társadalmi hatóképességét ő is -  kinevezés útján nyerte el! 
Hogy mennyire erről a paradoxonról volt szó itt, ezt mindennél jobban mutatja az 
a válasz, amelyet Buharin (nem sokkal letartóztatása előtt) adott egy nyugat-eu
rópai szimpatizánsnak, aki arról faggatta őt, miképpen történhetett, hogy annyi 
kitűnő és nagy tehetségű személyiség helyett a bolsevik párt forradalmi központi 
bizottságának tagjai közül a középszerű Sztálin lett a vezető. Buharin válasza így 
szólt: „Nem személy szerint őbenne bíztunk meg, hanem abban az emberben, akit a párt 
a bizalmával tüntetett ki. . ."

A d e m o kra tiku s  ce n tra lizm us
A bolsevik típusú struktúrában tehát a karizmatikus vezér sem a maga 

személyében hordozza a személyéből sugárzó karizmát, hanem (végső so
ron) a párt nevezi őt ki olyan személlyé, aki karizmát sugároz; az a párt, 
amelynek tagjai a kollektív karizmából szintén nem élettörténetük révén 
részesülnek, hanem (végső soron) ettől a vezértől kapják a kinevezésüket a 
párttagságra. Eközben az egyik póluson a vezér helyére a totális állam eltű
nésével egy kollektív vezérkar léphet (politikai bizottság, titkárság stb.), a 
másik póluson a párttagság esetleg leszűkül a pártapparátusra -  ami mind
eközben nem változik, az a két pólus között hibátlanul működő visszacsa
tolási mechanizmus.

Minden olyan kísérlet, amely akár e mechanizmus működését, akár a 
működés elvét, a demokratikus centralizmust a bürokrácia kategóriáiban pró
bálja megérteni, szükségképpen visz zsákutcába.
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A bürokrácia nem ismeri a visszacsatolásnak azt a mechanizmusát, 
amellyel saját legitimitásának forrását legitim módon kinevezhetné és le
válthatná. Ha hatáskörét annak köszönhetően gyakorolja valaki, hogy a nép 
akarata hivatalba helyezte, akkor e hatáskör nem terjed ki annak eldönté
sére, hogy ki tartozzék a néphez -  s ha uralkodói kegy juttatja a hivatalt, 
ennek viselője legitim módon nem szólhat bele abba, hogy ki uralkodjék. 
Mindkét esetben előfordulhat ugyan, hogy a szakigazgatás függetleníti ma
gát legitimitásának e végső forrásától, és igenis lecseréli az uralkodót vagy 
éppenséggel a nép egy részét, megelőzve, hogy az lecserélje őt. Ám ez a 
lépés szükségképpen kívül esik azon a hatáskörön, amely a valóban legitim 
módon elnyert pozícióhoz van kapcsolva mint ennek legitim funkciója.

A demokratikus centralizmus mellett viszont a pártapparátuson belüli 
pozícióhoz ennek legfontosabb legitim funkciójaként van kapcsolva, hogy 
„káderkérdésekben döntsön", a káderkérdések legfontosabbika pedig egy 
ilyen struktúrájú szervezetben a kollektív karizma alanyának kinevezésé
vel, illetve leváltásával kapcsolatos: az a kérdés, hogy ki tartozik a minden
kori „demosz"-hoz, és hogy kik alkotják a „centrum"-ot.

Azt a „centrum"-ot, amely egyebek között ezt a kérdést is illetékes el
dönteni. így azután mire a „demosz" esetleg hozzájut, hogy akaratát de
mokratikusan érvényre juttassa a „centrum" megválasztásában, addigra az 
összetételét a tagságból való kizárásokkal, illetve oda történő felvételekkel a 
„centrum" a maga legitim hatáskörében a neki megfelelő módon megváltoz
tathatja. A „centrum" által kialakított „demosz" pedig azt a „centrum"-ot 
fogja megválasztani, amelyiket ez a „centrum" ugyancsak a maga legitim 
hatáskörében jelöl. így a bolsevik típusú pártban a mindenkori „centrum"-nak 
megvan a legitim eszköze, hogy gyakorlatilag korlátlan ideig biztosítsa a maga szá
mára hatalmának feltételeit.

Ennek érdekében nem mindig jár el olyan radikálisan az apparátus, mint azt 
Kubában tette, ahol hat évvel az után, hogy győzött a forradalom, az egész kom
munista pártot leváltotta. Amikor Castróék forradalmuknak szovjet típusú irányt 
adtak, szembe kellett nézni a tantétellel, mely szerint az ilyen forradalomnak bol
sevik típusú párt az élcsapata. Márpedig Kuba Blas Roca vezette kommunista 
pártja a forradalmat kezdettől fogva és még sokáig kispolgári kalandorságnak 
minősítette. Ezért Castro és vezérkara a forradalom egykori résztvevőiből és a ki
épülő hatalom kulcsfiguráiból kinevezett egy új kommunista pártot. Igaz ugyan, 
hogy ez a párt az első kongresszusát majd tíz évvel a megalakulása után fogja 
tartani; viszont ez a kongresszus legitim hatáskört ad a karizmatikus Castrónak 
és kollektív karizmát elnyert csoportjának, mindarra, amit a kommunista párt 
létrehozása körül elkövettek, s aminek révén a kommunista párt tagságával és 
vezetőivel kapcsolatban immáron tényleg el lehetett mondani, hogy a forradalom 
az ő művük volt.

A csehszlovák pártapparátus már csak egy pártkongresszust váltott le: 
azt a XIV. kongresszust, amelyet 1968. augusztus 22-én tartottak meg a prágai 
Vysocanyban, egy második XIV. kongresszuson. Továbbá kizártak 500 000 olyan
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embert a pártból, akiknek esetleges ellenszavazata nélkül a párt apparátusa a 
továbbiakban is legitim módon gyakorolhatta a hatáskörét, egyebek között azt, 
amelynél fogva kizárhat 500 000 olyan embert a pártból, akiknek esetleges ellen- 
szavazata megfoszthatta volna legitimitásától e hatáskör gyakorlását. És leváltot
ták a főtitkárt, akinek így nem kerülhetett sor olyan, az apparátust érintő esetleges 
intézkedéseire, amelyek híján ez a leváltás is legitim hatáskörgyakorlás volt.

Az a csekélyebb horderejű gyakorlat, amikor az új főtitkár a hivatalba lépé
se utáni első évek alatt leváltja maga körül a politikai bizottságot és a központi 
bizottságot, csak azért érdemel említést, mert trivialitásánál fogva hajlamosak 
vagyunk olyan természetesnek elkönyvelni, mint amikor a bürokratikus rend
szerben az új hivatali főnök leváltja elődjének a beosztottait, márpedig a bolsevik 
típusú párt főtitkára semmilyen értelemben sem hivatali elöljárója ezeknek a neki 
fölérendelt testületeknek.

Ellenben a neki tényleg alárendelt pártapparátus maga képes lecserélni a 
főtitkárt, ahogyan ezt például Hruscsovval és Dubcekkel megtette. így nem kerül
hetett sor e főtitkárok olyan, az apparátust érintő intézkedéseire, amelyek híján a 
hivatali főnöknek ez a lecserélése is legitim hatáskörgyakorlás keretében mehetett 
végbe.

A paradoxont, hogy személyeknek legitim hatáskörük legyen arra, hogy 
ennek legitimációs alapját kinevezzék, illetve leváltsák, az teszi lehetővé is 
és szükségessé is, hogy a hatáskör továbbra sem hivatalhoz van rögzítve, 
hanem kollektív karizmához. Az egypártrendszer révén a kollektív karizma 
államilag is intézményesül, s így a személyeket, akik a karizma alanyához 
tartoznak, gyakran valamilyen állami hivatalba is kinevezik.

Gyakran, de nem mindig: a kinevezés szólhat nemcsak hivatalra, hanem 
-  továbbra is -  kollektív karizmára. Ez intézményesül abban a kettősségben, 
amely az állami funkcionáriusok bürokratikus rendszere mellett mindvégig 
fenntartja a párt komisszárjainak -  a pártapparátus illetékes elvtársainak -  il
legális rendszerét.

A n ó m enk la tú ra
A nómenklaturista nem funkcionárius, hanem egy olyan -  uralkodó -  

osztálynak a képviselője a „létező szocializmusban", amelyben feloldódik 
funkcionáriusnak és komisszárnak, egyáltalán bürokratikus államnak és 
illegális pártnak feloldhatatlan kettőssége. Ennek a feloldásnak, a funkci
onáriusokkal, illetve a komisszárokkal dolgozó technika egyesítésének a 
terméke a nómenklatúra: az a jegyzék, amelyben immáron elsősorban nem 
tennivalókat tartottak nyilván, mint a komisszárnál, hanem hivatali ha
tásköröket, mint a funkcionáriusnál. Mégis pontatlan, ha a nómenklatúrát 
„hatásköri listádnak fordítják: valójában a hatásköröknek egy készletével 
együtt a nómenklatúra számon tartotta -  éppúgy, mint a komisszárnál, s 
mint egykor az illegalitásban -  azoknak a személyeknek is egy készletét, 
akiknek bármelyike a kérdéses hatáskörök bármelyikével megbízható. Meg
bízható -  a szónak mindkét értelmében: abban az értelemben is, hogy a sze
mélyt rátermettnek ítélik a listán számon tartott hatáskörök bármelyikére,
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és abban is, hogy olyannak becsülik, mint akitől a szóba jött funkcióban 
lojalitást lehet majd várni a bolsevik típusú szervezet egésze iránt.

Akit a megbízható személyek közül a szóba jövő hatáskörök valamelyi
kével éppen megbíznak, annak megbízatását esetleg legitimálják, kinevezve 
őt arra a hivatalra, amelynek ez a hatáskör a funkciója. Ami azonban számí
tani fog, az nem az, hogy milyen hivatalról van szó.11

Általánosan szólva Voslensky megállapítja: „A nómenklatúrában nem 
létezik a ranglétra fokainak és a kategóriáknak szigorú hierarchiája, amely 
a funkcionáriusok testületét jellemzi, és lehetővé teszi, hogy az állami ad
minisztráció különböző ágazataiban viselt hivatalokat összehasonlítsák. Itt 
semmi efféle nem létezik, az előléptetéseknek semmiféle menetrendje. [...] 
Egyes nómenklaturisták igen változatos karriert csinálhatnak: textilgyári 
igazgató -  szerszámgyári igazgató -  malomüzem igazgatója; vagy vidéki új
ság szerkesztője -  szövetségi köztársaság könnyűipariminiszter-helyettese
-  megyei pártbizottság mezőgazdasági osztályának vezetője. Szakterületek, 
hivatalok, munkatársak, szolgálati kocsik változnak, de a nómenklaturista 
státusza rendíthetetlen."11 12

Ami számít, az nem az, hogy milyen hivatalhoz tartozik az ember, hanem 
az, hogy milyen nómenklatúrához: központibbhoz-e, amelyik személyek
nek egy szőkébb köréhez rendeli a hatásköröknek egy szélesebb készletét
-  vagy valamelyik helyihez, amelyiknek a hatáskörkészlete szűkebb, azon 
személyek csoportja pedig tágabb, akik vele kapcsolatosan szóba jöhetnek.

M a rx tó l M a trjo ská h o z
Fentebb megismerkedtünk Marxnak az egyetemes osztályról szóló gon

dolatmenetével; láttuk, hogy tulajdonképpen ez vezette el őt a proletariá
tushoz mint olyan osztályhoz, amelyről azt a posztulátumot fogalmazhatta 
meg, hogy különérdekévé a szocializmus általános-emberi értékei válnak. Ez 
az az összefüggés, amelynél fogva a szocialista pártok -  így a bolsevik tí
pusúak is -  munkáspártokként alakultak meg. A marxista pártok számára 
azonban a munkásjelleg sohasem szociológiai tulajdonságként volt igazán 
fontos, hanem mindenekelőtt annál a viszonynál fogva, amely szerint a 
társadalom egészének feltételezett történéseit egy kitüntetett részének a tevé
kenysége képviseli.

Ugyanezt a viszonyt reprodukálta azután az élcsapat bolsevik tétele, mely 
szerint a proletariátus egészének a történéseit is egy kitüntetett részének, 
a tudományos elmélettel felfegyverzett pártnak a tevékenysége kell hogy 
képviselje. S ugyancsak ezt a viszonyt fejezte ki a másik bolsevik tétel is, a

11 Jól mutatja a nómenklatúra igazi lényegét egy olyan markáns nómenklaturistának az 
életpályája, mint amilyen Aczél György. Lásd kötetünk következő írásában (326-331. o.).

12 Voslensky, M.: La Nomenklatúra: Les privilégiés en URSS. Paris, 1980, Pierre Belfond, 
132. o.
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demokratikus centralizmusról szóló, amelynek értelmében a párt egészének a 
történéseit egy olyan kitüntetett résznek a tevékenysége kell hogy képvisel
je, amely először a lenini gárda hivatásos forradalmáraiból, utóbb a sztálini 
gárda hivatásos pártmunkásaiból képződik.

Miközben pedig a proletariátusnak tulajdonított viszony formáját ek
képpen új meg új anyagokra viszik át, arról az anyagról magáról, amelyet a 
munkásosztály szociológiai tulajdonsága képezett, egyre nyilvánvalóbb lett 
az, amit Semprun a fentebb idézett helyen úgy fogalmaz meg, hogy rámu
tat: „legalábbis annak az évszázadnak, amely minket Marxtól elválaszt, a 
legfőbb tanulsága, hogy a modem proletariátus nem ez az osztály". A pro
letariátus /oi/önérdeke egyre inkább elvált a szocializmus általános-embe
ri értékeitől, egy lett a partikuláris érdekek sorában. Vélhetően ezeknek a 
fejleményeknek lett az eredménye, hogy a bolsevik típusú párt fokozottan 
érdektelenné vált a szociológiai tulajdonságok szubsztanciája iránt, minden 
hangsúlyt a viszonyok formájára helyezett.

Arra a matrjoskababák szerkezetét idéző formára, amelynek valamennyi 
körében ki van tüntetve egy hozzá képest belsőbb kör:

-  a társadalom esetében a munkásosztály,
-  az osztály esetében a párt,
-  a párt esetében a Központ,
-  a Központ esetében ennek a központja (a központi bizottságon belüli 

politikai bizottság, szervezőbizottság, titkárság stb.), s végül, szinte el
kerülhetetlenül,

-  a Központ legbelsejében a Vezér.
Megállapítható, hogy a mindenkori belsőbb kör hatalmat élvez a tágabb 

kör felett. S megállapítható az is, hogy ezt a hatalmat átveszi tőle a még 
belsőbb kör: így gyakorolja

-eg y  „proletárdiktatúrában" a munkásosztály hatalmát a társadalom 
felett a párt,

-  a „párt vezető szerepét" a Központ,
- s  a „demokratikus centralizmus" rendszerében a Központ hatalmát 

végső soron a Vezér.
A legfontosabb megállapítás azonban, amit a bolsevik típusú pártra és a 

szovjet típusú társadalomra nézve már fentebb meg kellett tenni, az áldozat 
cinkosságára vonatkozik. Az egyes körök a belsőbb kör hatalmának való alá- 
vettetésükben önként tevőlegesen részt vesznek, bármekkora szerepet ját
szik is az alávettetésben az erőszaknak a sztálini (a létezés közvetlen meg
szüntetésével fenyegető) vagy a posztsztálini (a létezés több vagy kevesebb 
feltételét megvonó) változata. A belsőbb kör pedig nemcsak beletörődik, 
hogy a hatalmat a még belsőbb kör átveszi tőle, hanem tevőlegesen lemond 
e hatalomról a még belsőbb kör javára. Mégpedig azért, mert hatalmának 
a záloga ez az önfegyelemmel tett lemondás róla. Ennek a paradox feltétel-
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nek az a magyarázata, hogy az előzőek során már ismerőssé vált képlet itt 
is megjelenik, amennyiben a hatalmi pozíciót semelyik körben sem valamilyen 
társadalmi tulajdonság szubsztanciája különbözteti meg a hatalomnélküliség po
zíciójától

Hosszú hagyománya van annak a gyakorlatnak, hogy a titkot, kié a ha
talom a szovjet típusú társadalomban, társadalomtudósok, politológusok, 
kremlinológusok és újságírók egyaránt úgy próbálták megfejteni, hogy ke
resték azt a szociológiai tulajdonságot, amelynek tekintetében a hatalom 
birtokosai -  az új osztály tagjai -  a leginkább hasonlítanának egymásra és 
a leginkább különböznének azoktól, akik felett a hatalmat gyakorolják. 
Hogy a hatalom a „proletárdiktatúrában" nem a proletároké, ez a felfede
zés, amennyire elképesztő volt a forradalmárok első nemzedékei számára, 
annyira közhellyé lett utóbb. De nincs nagyobb magyarázó ereje a többi fel
tevésnek sem: hogy a hatalom a hivatalnokoké13 vagy a menedzsereké, hogy 
azé, akinek engedelmeskedik a hadsereg vagy az állambiztonsági szervek, 
vagy akié a tőke, vagy aki ismeri a Tant, vagy aki bánni tud a propaganda 
eszközeivel, vagy akinek diplomája van, vagy munkásmozgalmi múltja.

Ha e felsorolásnak megfelelően az a gyanúnk támadna, hogy például több 
hivatalnokot vagy olyant, akinek engedelmeskedik a hadsereg, vagy aki ismeri a 
Tant, vagy olyant, akinek munkásmozgalmi múltja van, találunk a pártban, mint 
a párton kívül, többet a párt központi szerveiben, mint alapszervezeteiben, álta
lában, hogy e kritikusnak vélt szociológiai tulajdonságok bármelyike a szovjet 
típusú szerveződés központibb képleteiben nagyobb sűrűségben fordul elő, mint 
a vele korrelált periférián, akkor fel kell ismernünk, hogy nem annyira az állapít
ható meg, hogy ilyen tulajdonságok hordozói kerülnek a szovjet típusú szerkezet 
központibb helyére, mint inkább az, hogy a központibb hely hajlamosítja rá a 
személyt, aki azt elfoglalja, hogy ilyen tulajdonságok hordozójává legyen.

A szovjet típusú társadalomban nem létezik a keresett kritikus tulajdon
ság, a hatalmi pozíciónak is egyedül viszonybeli kritériuma van: a hatalmi 
pozíció az, amelyet az egység jellemez -  szemben a megosztottak hatalom nélküli 
pozíciójával.

Bolsev ik  típusú ön fegye lem  és a töké le tes  m o n o p ó liu m  
a b sz tra kc ió ja

Aki lemond hatalmáról a belsőbb kör javára, az manifesztálja, hogy az 
egység pozícióján áll. Tehát a hatalomén. Ez ad magyarázatot arra a külön
leges önfegyelemre, amely a hatalom mindegyik körét jellemzi. A belsőbb 
körből kizártak szinte sohasem lázadnak a kizárás ellen, nem vitatják azt: 
nem hoznak létre „igazi" politikai bizottságot, nem alakítják meg az „iga

13 Vö. Voslensky alább (kötetünk következő írásában, 324. o.) részletesen idézett megál
lapításával arról, hogy a nómenklatúra csak álcázza magát adminisztratív apparátussá, hogy 
sose láttassa nyíltan a maga osztálytermészetét.
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zi" központi bizottságot, nem szervezik meg az „igazi" pártot szemben a 
„hamis" vagy „áruló" politikai bizottsággal, központi bizottsággal, párttal. 
Ha megcselekednék, ez azonnal tanúsítaná, hogy nem az egység, hanem a 
megosztottság pozícióján vannak. Tehát a hatalomnélküliség pozícióján.

„Nekünk csak a párttal, a párt által lehet igazunk..." -  olvassuk Trockijnál. 
-  „My party, right or wrong..." Őt ebben az időben még csak a pártvezetésből 
taszították ki, nem sokkal később a párttagság köréből, majd hamarosan a teljes 
jogú állampolgárok köréből, amikor belső száműzetésbe küldték, majd egyálta
lán az állampolgárokéból, amikor az egész országból száműzték.

A fegyelmezett szolidaritás azonban a belsőbb körrel többnyire olyankor is 
megmaradt, amikor az embert éppenséggel a fegyencek vagy a kényszermunka
táborok rabszolgáinak a világába zárták a társadalomból. Szász Béla emlékezik 
meg egy találkozásról, amely 1954-ben esett meg Rákosi Mátyás előszobájában. 
Épp sorára várt, hogy fogadja Rákosi, aki magához rendelte őt, amikor a szobából 
kilépett Kádár János. A várakozó is, a távozó is akkor szabadult a börtönből, s ezt 
épp olyan jól tudták egymásról, mint amilyen jól ismerték Rákosi felelősségét a 
történtekben. A távozó pedig nekiállt ecsetelni Szász Béla előtt Rákosi, úgymond, 
őszinte felháborodását a fölött, hogy az ő megkerülésével milyen gyalázatosán bán
tak egyes elvtársakkal.

A 20. század baloldali társadalmi gondolkodásának számára azonban az 
egyik legnagyobb rejtély az volt, hogy a sztálini nagy terrornak azok az áldozatai, 
akik ellen nyílt tárgyalást tartottak, olyan időpontban, amikor már semmi remé
nyük nem maradhatott egyéni sorsukat illetően, mitől tettek magukra nézve a 
legsúlyosabban terhelő vallomást. Valójában itt ismét arról volt szó, hogy e tragi
kus helyzetű kommunisták azért vallották magukat a párt árulóinak, hogy mani
fesztálják a kommunista párt iránti hűségüket: ha azt vallották volna, hogy soha 
nem követtek el semmiféle egységbontó tettet a párt ellen, amikor pedig a párttól 
azt az utasítást kapták, hogy valljanak egységbontó tettekről, ez maga lett volna a 
valóságos egységbontó tett.14

Amiképp a piacgazdaság optimális működéséhez olyan viszonyra van 
szükség, amelynél a gazdaság szereplőinek versenyét nem korlátozza va
lamelyikük monopóliuma, hasonlóképp igényel a tervgazdaság működése 
olyan viszonyt, amelynél a tervhatóság monopóliumát nem korlátozza a 
többiek versengése.

Anélkül az imént analizált példátlan önfegyelem nélkül, amellyel a bol
sevik típusú szerveződés az áldozatát -  egészen a koncepciós per halálra
ítéltjéig, aki pártellenes árulásról vall, csak hogy megnyilvánítsa párt iránti 
hűségét -  cinkossá teszi, a külső fegyelmezés, alkalmazzon bár minden ko
rábbi korszakénál kegyetlenebb eszközöket, nem lett volna képes közelíteni 
a konkrét társadalmat a tökéletes monopólium absztrakciójához. Minden 
más rendszerben az történik, hogy az, aki a hatalmat monopolizálja, kényte
len az elnyomáshoz igénybe venni az erőszak közvetítő apparátusait, ezek 
pedig, amikor megtapasztalják a maguk hatékonyságát a monopolizált aka
rat közvetítésében, attól fogva bármikor úgy dönthetnek, hogy ezzel az aka

14 Lásd kötetünk következő írásában a Rajk Lászlóról szóló esszét (331-335. o.).
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rattal szembeállítják a magukét mint olyant, amely versengésbe fog vele a 
társadalmi hatásgyakorolásért.

A tökéletes monopólium bolsevik műhelyében kikovácsolható önfegye
lemnek azonban szigorú feltétele van. Ahhoz, hogy a mindenkori tágabb 
kör a szűkebb javára fegyelmezetten lemondjon a hatalomról, az szükséges, 
hogy amikor ezáltal manifesztálja, hogy az egység pozícióján van, nem pe
dig a megosztottságén, akkor az egység pozíciója tényleges hatalmi pozíció 
legyen. Ezt pedig olyan szerveződés teszi lehetővé, melyben a bolsevik tí
pusú párt szerkezeti képletét nemcsak a párton belüli szűkebb kör reprodu
kálja a matrjoskababák mondott képlete szerint, hanem ugyanez a szerkezet 
kifelé is folytatódik. A bolsevik típusú társadalom mélyszerkezetének igazi 
titka, hogy a párt szerveződése végül is az egész társadalomra kiterjed.

Az ö ssze o m lá s  gazdasá g i oka
A termelés hatalomtechnológiai szempontú kezelése a bolsevik típusú 

berendezkedést mindvégig jellemezte. Az ellenség és a társadalmon kívüli
ek ilyen funkciója azonban a Sztálin-féle klasszikus időszak elmúltával hát
térbe szorult egy másik képlettel szemben, amely -  hosszú ideig így tetszett
-  olcsóbban tudja biztosítani ugyanazt a hatást: hogy a társadalom egésze 
az egység pozíciójára helyezkedjék a vezetés belsőbb köreinek tekintetében, 
amelynek javára azért mond le önként (is) a hatalomról, hogy éppen ezáltal 
részesedjék belőle. E képlet szerint egy ilyen viszonynak az a feltétele, hogy 
a mindenkori legtágabb kör lehetőséget találjon arra, hogy körülvegye ma
gát olyan, még hozzá viszonyítva is külső szerveződésekkel, amelyeket vele 
szemben a megosztottság fog jellemezni, s amelyekkel szemben ezért mint 
az egység hordozója gyakorolhat majd hatalmat.

így vette körül magát a szovjet-orosz állam, amely a bolsevik pártot és 
a pártonkívüli társadalom külső gyűrűjét egyaránt magában foglalta, a töb
bi szövetségi köztársaság még külsőbb gyűrűjével, amelynek elemei csakis 
Oroszország közvetítésével, a fővárosában székelő állami és pártszerveken 
keresztül érintkezhettek egymással („a nagy Oroszország kovácsolta frigy"
-  éneklik a szovjet állami himnuszban is). Ezután a Szovjetunió további le
hetőséget talált, hogy körülvegye magát a „népi demokráciák" államalaku
lataival, amelyek megosztottságával szemben a Szovjetunió immár a maga 
egészében képviselte az egységet. Mindezek után következett még egy kí
sérlet, amelynek sikere esetén az egység formájának hordozójaként az egész 
„szocialista tábor" léphetett volna fel, körülvéve magát az 1950-1960-as 
években felszabadult gyarmatoknak, általában a harmadik világ országai
nak körével, amely ekkor a legkülsőbb lett volna, s a megosztottság formá
jához szolgáltatott volna új anyagot.

A „szocialista tábort" körülvevő külső gyűrű kiépítése mindennél fonto
sabb létérdeke volt annak a struktúrának, amely ezáltal biztosíthatta volna,
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hogy a „tábor" a maga egészében léphessen fel mint a hatalom alanya, s 
ez megerősítse készségét, hogy az egység pozícióját foglalja el a hatalom 
delegálásának azzal a matrjoskarendszerével, amelyről láttuk, miképpen 
produkálná a tökéletes monopólium absztrakciója felé közelítő társadalmi 
struktúrát.

Általános gyakorlat, hogy a katonai kiadásokat csak annyiban minősí
tik gazdaságilag, amennyiben arról a vonatkozásukról van szó, hogy ezek 
eszközöket vonnak el olyan területekről, ahol produktíve lehetett volna fel
használni őket, míg katonai felhasználásuk, mutatnak rá az elemzők, im
produktív.15

Az ilyen vizsgálódások társadalomkritikai fontossága túlbecsülhetetlen. 
Azonban az összefüggések analizáló leírásaként ezek pontatlanok: nem 
számolnak azzal az összefüggéssel, amelynél fogva azok a kiadások igenis 
produktívak: akár a mindenkori külső gyűrű egyes összetevőinek gazda
sági és katonai segélyezésére fordítja azokat a bolsevik pártvezetés, akár 
maguknak a belsőbb gyűrűk tényezőinek katonai felszerelésére, akár pedig 
ezeknek az eszközöknek tényleges bevetésére a külső gyűrű olyan pontján, 
amelyik (mint például Afganisztán) éppen vonakodik, hogy e külső körben 
való megosztottságát vállalva a belsőbb körrel állítsa be a maga egységét 
-  ezek a fentebb bemutatott struktúrának a termelési költségeit teszik ki, 
expanziójának minden adott pontján.

Tehát a viszonyaiban is alakított humánerőforrás termelési költségeit.
A „létezett szocializmus" végül is ebben a minőségében omlott össze 

mint olyan szerkezet, amely humánerőforrást termelt.
Összeomlásának végső okai közül az egyik közvetlenül értelmezhető

en gazdasági volt: ez a struktúra kétségtelenül humánerőforrást termelt, de 
olyan drágán, hogy már nem volt rá többé értelmezhető Adam Smith meg
állapítása, mely szerint ezt „ugyanolyan szemszögből lehet tekinteni, mint 
egy gépet [...], amely megkönnyíti és megrövidíti a munkát, és amely bár 
bizonyos költséget okoz, ezt a költséget profittal együtt megtéríti".

A bolsevik típusú szerkezet összeomlásának másik markáns oka pedig 
gazdaságpszichológiai volt, abban a -  viszonyok paradoxonára vonatkozta
tott -  értelemben, amelyet jelen tanulmány bemutatott:

A verseny és a monopólium együttlétezése maga is verseny -  érvelt e 
kötet több tanulmánya. S hogy a tökéletes verseny lenne a piacgazdaság 
ideális feltétele, a tökéletes monopólium pedig a tervgazdaságé.

A verseny akkor tökéletes, ha tényezői közül egyiknek sincs túlsúlya a 
többivel szemben, mely túlsúly monopóliumot biztosíthatna a számára. Is
meretes, hogy a kapitalista piacon a tényezők egyenlőségének ez a feltéte

15 Bródy András Magyarország esetében a katonai kiadások költségeit (az 1980-as esz
tendőre nézve) a bruttó nemzeti termék hivatalosan megadott 2,5%-ával szemben legalább 
25%-ban számítja, kimutatva, hogy ez esetleg 45% is lehet. Valóság, 33. évf. 1990/6, 30-37. o.
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le a maga ideális tisztaságában sohasem állott fenn, így a piac működését 
olyan verseny biztosította, amely a tökéletest legfeljebb rövidebb-hosszabb 
időre megközelítette.

Ilyen előzmények után lépett fel a „létesülő szocializmus", amely egy
re nagyobb sikerrel építette ki fentebb bemutatott rendszerét. Az egyre 
nagyobb siker ennek a rendszernek az esetében nem azt jelenti, hogy egy 
egész, amelynek méretei adva vannak, egyre jobban megközelíti a tökéle
tes monopólium absztrakcióját. Hanem azt, hogy egy olyan rész, amelyet a 
kezdetektől fogva jellemez a maga ideális tisztaságában vett tökéletes mo
nopólium, egyre jobban kiterjed.

Amíg a tökéletes monopólium a bolsevik párt, a szovjetté tett Orosz
ország, a Szovjetunió, a jaltai szovjet érdekszféra struktúráját és a benne 
élő embereket jellemző viszony volt, addig az expanzió egy elszigetelhető 
rendszeré volt. Ez az expanzió ellenállhatatlanul haladt előre, miközben a 
rendszer egyre hermetikusabban záró határain kívül egy tökéletlen verseny 
ettől függetlenül működésben tartotta -  jól-rosszul -  a piacot.

Amikor azután eljött az expanziónak az a pillanata, hogy a „létezett szo
cializmus" a matrjoskababák mintája szerint építkező rendszerének újabb 
külső gyűrűjét a volt gyarmatok bontástermékeiből próbálja felépíteni, a 
rendszernek ezt a körét már nem lehetett elszigetelni attól a másik rend
szertől, amelyhez ezek az országok korábban tartoztak. E térség kapcsán 
megindult a két rendszer versenye, amely azonban nem illeszkedhetett bele 
a korábbi hidegháborús formákba: az a fél, amely az egykor fegyverrel meg
szerzett területeket éppen elbocsátotta, nem kelthette azt a gyanút, hogy 
kész ezeket ismét fegyverrel visszaszerezni -  s a másik fél sem azt, hogy 
szintén hajlandó lenne ezeket fegyverrel meghódítani.

A két rendszer versenye így gazdasági verseny lett. Minthogy pedig a 
két rendszer ekkor egyenlő súlyt képviselt egymással, versenyük a piac tör
ténetében tulajdonképpen első ízben tökéletes versenynek bizonyult.

így a „létező szocializmus" a tökéletes monopólium struktúráját kívánva 
továbbépíteni, biztosította a kapitalizmus számára a tökéletes versenyt, azt 
a feltételt, amely mellett megnyilvánulhatott a piacgazdaság minden előnye 
a tervgazdasággal szemben. Ugyanakkor a maga mindenkori határain belül 
addig tökéletes monopóliumot egyre inkább korlátozta a verseny, amely
nek az új határok között kitette magát, s a monopólium tökéletességének 
korlátozásával a tervgazdaság egyre működésképtelenebbnek mutatkozott.

Ezzel a „létezett szocializmus" sorsa megpecsételtetett.
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Esszék nómenklatúráról és nómenklaturistákról

TULAJDONKÉPPEN Ml AZ A NÓMENKLATÚRA?*

A rendszerváltás kezdetén az embernek kialakulhatott az az érzése az, hogy 
a nómenklatúra nem más, mint a gyalázkodásnak egy felnőttkori stiláris 
eszköze: anélkül, hogy fogalma lenne e szó jelentéséről, egyesek esetleg 
nómenklaturistának titulálják azt, aki indulatot fakaszt belőlük. Meglehet, 
hogy közülük azok, akiknek a stiláris eszközök helyes használata írói mun
kásságuk részét képezi, érzik a különbséget, hogy valaki ekképpen szit
kozódik-e, vagy burzsujnak aposztrofál, nyilasnak mond, netán zsidónak 
vagy Miki egérnek, de a szónak hangulati értéke van számukra, nem pedig 
értelmező ereje.

Holott a „nómenklatúra" szakkifejezés valami roppant fontos összefüg
gést ír le a társadalom szerkezetéből, méghozzá tulajdonképpen éppen azt, 
amely a nómenklaturistára irányított indulatokat felkelti. Ezeknek az össze
függéseknek az ismeretében majd tényleg azt lehet megállapítani, hogy a 
rendszerváltás közel sem annyira radikális, mint amennyire szeretné hinni 
magáról, ám nem azért, mert a nómenklaturista továbbra is ott ül a helyén, 
hanem mert, hogy úgy mondjam, a helye továbbra is ott ül a nómenklatúra 
rendszerében.

Ami a társadalom igazi uralmi viszonyainak a rendszere.
Ezzel azután kapcsolatos egy másik félreértés: mintha nómenklatúra 

valamiképpen ugyanazt jelentené, mint bürokrácia, uralkodó hivatalnoki 
kar, vagy ennek valamilyen különlegesen -  például a hivatalnokok magas 
beosztása által -  minősített részét. Amivel összefüggésben helyénvaló idéz
ni a nómenklatúra első elemzését adó (Nyugat-Európában már több mint 
tíz éve bestsellerré lett, de magyarra -  tudtommal -  le még mindig nem

* Az eredeti szöveg megjelent: Népszabadság, 1993. március 12. 18. o. („A nómenklatúra 
színeváltozása").
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fordított) Voslensky-könyvből a következő megállapítást: „Bár a szocialista 
országokban hivatalosan nem létezik a funkcionáriusoknak semmiféle tes
tületé, a nómenklatúra megelégedéssel látná, ha a külső megfigyelő annak 
venné őt, ami nem. Gondosan álcázza magát adminisztratív apparátussá, 
és kész kijelenteni, hogy egyetért az efféle értelmezéssel: a lényeg az, hogy 
sose láttassa nyíltan a maga osztálytermészetét. A valóságban semmi közös 
nincs egy funkcionáriusi testület és a nómenklatúra között. A funkcioná
riusok végrehajtják kormányszervek utasításait, a nómenklatúra viszont 
adja az utasításokat: vezető pártszervek határozatait, ajánlásait, tanácsait. A 
funkcionáriusok az állam kiváltságos szolgái -  a nómenklaturisták az állam 
urai."1

A funkcionárius és a nómenklaturista közötti különbség valahogyan az
zal kapcsolatos, hogy az egyikük hatalmának a forrása a bürokratikus állam, 
a másikuké pedig, ellenkezőleg, a bolsevikok egykori államellenes illegális 
mozgalma. Az előbbi valamilyen szociális kategória mentén tartja nyilván 
az embereket, tekintet nélkül arra, hogy kiről van szó személy szerint: a 
hivatalnoknál az számít, hogy a ranglétra melyik fokán áll, az ügyfélnél az, 
hogy melyik paragrafus érvénye alá esik. Az illegális mozgalomnak viszont 
éppen a személyről kell tudnia számon tartani, hogy az illegalitás nehéz 
feltételei mellett kiben hogyan lehet megbízni.

Erre a célra alakul ki az a jellegzetes szerveződés, amely mellett a moz
galom irányító központja úgy tartja nyilván a tagságot, hogy előbbinek min
den egyes munkatársa annyi militánssal tartja az összeköttetést, amennyit 
még személy szerint számon tud tartani az illetők megbízhatóságának szem
pontjából. Ez utóbbi szempont vizsgálata egyszerre jelenti az illegalitásban 
oly szükséges éberséget, és káderpolitikai számbavételét annak, hogy a ten
nivalók elosztásakor kit mivel lehet megbízni.

Ez a szerveződés igen nagyfokú rugalmasságot biztosít az egész illegális 
alakulatnak. A kevésbé fontos tennivalókat és az ilyenekkel megbízható sze
mélyeket az összekötő egyedül tartja nyilván, és a velük kapcsolatos dönté
seket maga hozza -  ugyanakkor a fontosabb tennivalókra és az ilyenekkel 
is megbízható személyekre nézve az összekötő tájékoztatja a központot, és 
a továbbiakban az ilyen személyeknek, illetve az ilyen tennivalóknak a ke
zelése a központ illetékességébe tartozik. S a szerveződés ilyen módja egy
szersmind maximális védelmet nyújt az embereknek az ellen, hogy a saját 
sejtjükön kívül történő lebukás láncreakciója órájuk is kiterjedjen: a szerve
zet és annak minden egyes része nagymértékben ellenőrizhetetlen kívülről.

Amikor azután ez az egész illegális mozgalmi szervezet átveszi az állam- 
hatalmat, akkor az első időkben a bürokratikus technikát felváltják ezzel 
a sokkal rugalmasabb, de sokkal ellenőrizhetetlenebb illegálissal. Nem az

1 Voslensky, M.: La Nomenklatúra: Les privilégiés en URSS. Paris, 1980, Pierre Belfond.
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történik, hogy a bolsevik típusú párt a maga embereit helyezi hivatalba, és 
attól fogva ezek a bolsevik funkcionáriusok járnak el -  törvényesen -  minden 
olyan ügyben, amely ennek a hivatalnak a hatáskörébe tartozik. Hanem az 
embereket megbízzák az éppen aktuális tennivalókkal, s ezek a megbízot
tak, komisszárok -  a törvényektől függetlenül -  végzik, amit a maguk forra
dalmi dolgának tudnak.

Később, amikor az új hatalom konszolidálódik, akkor a funkcionári
usokkal, illetve a komisszárokkal dolgozó technikát egyesítik. Ennek az 
egyesítésnek a terméke a nómenklatúra: az a jegyzék, amelyben immáron 
elsősorban nem tennivalókat tartottak nyilván, hanem hivatali hatáskörö
ket, és azokat a személyeket, akik e hatáskörök tekintetében megbízhatóak. 
A megbízhatóság ezúttal is mindkét értelmét jelentette a szónak: azt is, hogy 
a személyt rátermettnek ítélték a listán számon tartott hatáskörök bármelyi
kére, és azt is, hogy olyannak becsülték, mint akitől a szóba jött funkcióban 
lojalitást lehet majd várni a bolsevik típusú szervezet egésze iránt.

A nómenklatúra rendszere az egykori illegális technikának azt a szer
kezetét is megőrizte, hogy a fontosabb hivatalokat és a velük megbízható 
személyeket központibb lista szerint kezelték, a kevésbé fontosakat a köz
ponttól távolabbi listák valamelyikén.

így a Magyarországon a bolsevik típusú berendezkedés utolsó idősza
kában érvényes nómenklatúra szerkezete olyan volt, hogy az MSZMP Köz
ponti Bizottsága tartotta nyilván azokat a személyeket, akik megbízhatóak 
voltak olyan hivatalokkal, mint a miniszterelnöké vagy a Munkásőrség or
szágos parancsnokáé, s ennek az instanciának az állásfoglalásától függött, 
hogy ezek és a velük egyenértékűnek ítélt többi hivatal közül melyikkel ép
pen kit bíztak meg a listán szereplő személyek közül.

A Magyar Tudományos Akadémia vagy a megyei tanácsok elnökének 
a hivatalát s a velük egyenértékű többit már egy periferikusabb nómenkla
túra tartotta nyilván, együtt azokkal a személyekkel, akiknek kinevezése 
e hivatalok bármelyikére már csupán a Politikai Bizottság állásfoglalásá
tól függött. Még periferikusabb volt az a nómenklatúra, amelyen olyan -  
egyenértékű! -  hivatalokat tartottak számon, mint például a Tudományos 
Minősítő Bizottság elnökéé, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokáé 
vagy az Úttörőszövetség főtitkáráé, továbbá e hivatalok bármelyikével meg
bízható személyeket, akiknek kinevezéséhez már elég volt az MSZMP KB 
Titkárságának a jóváhagyása.

Aki a Központi Bizottság nómenklatúráinak még ezen a peremén sem 
szerepelt, az attól még lehetett nómenklaturista: e központi nómenklatúrán 
túl kezdődött a budapesti, a megyei és a megyei jogú pártbizottságok hatás
köri listája. így például ha valakit olyan budapesti székhelyű hivatalok bár
melyikével megbízhatónak ítéltek, mint a Malév vagy az IBUSZ vezérigaz
gatójáé, az MTA Pszichológiai Intézetének vagy az Állami Operaháznak az
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igazgatójáé, akkor e megbízható személyek kinevezéséről ugyanaz a buda
pesti pártbizottság döntött, mint amelyik például az Orvostörténeti Múze
um, Könyvtár és Levéltár főigazgatói hivatalába a maga nómenklaturistái 
közül Antall Józsefet kinevezte.

Ez a nómenklatúra-rendszer tulajdonképpen hézagmentesen folytató
dott addig a legszélső perifériáig, amelyet az egyes hivatalok vagy vállala
tok pártszervezetei kezeltek, amikor a formálisan általuk választott párttit
kár állást foglalt abban a kérdésben, hogy az ott számon tartott személyek 
közül valamelyik kinevezhető-e egy olyan hivatalra, mint amilyen az éjje
liőré.

A bolsevik típusú párt különben csak úgy jön az egész képbe, hogy a nó
menklatúra előtörténete a fent jelzett módon kapcsolódik ennek a pártnak 
az illegális működéséhez, s ugyancsak ez a párt volt, amelynek különbö
ző instanciái kezelték a hivatalok és a megbízható személyek listáit mind 
a központban, mind a periférián. Az viszont, hogy szerepelt-e az ember a 
megbízható személyek valamelyik listáján, Magyarországon 1962 óta nem 
volt párttagsághoz kötve. Lehet ugyan, hogy az éjjeliőr történetesen tagja 
volt a Magyar Szocialista Munkáspártnak. De például Antall József -  több
ször hallottuk tőle -  nem.

Mindenesetre akár tagja volt az ember a pártnak, akár nem, a nómenk
latúra ennek a szervezetnek -  központi vagy helyi -  képviselőjével hozta 
kliensi viszonyba. A nómenklatúra tulajdonképpen ennek a viszonynak ad 
nagy hatékonysággal működtethető struktúrát.

A struktúra azonban, ha már egyszer kialakult, zavartalanul működtet
hető más ideológiával szerveződő párt vagy egyéb alakulat által is. Mint 
ahogyan működtetik is: az a kliensi rendszer, amelyet az új kormányzat 
gyorsuló tempóban kiépít, önkéntelenül is, de néha talán szándékosan, az 
egyszer már bevált formákat ismétli.

Csak a megbízhatóság két értelme közül egyelőre újra többet nyom a 
latban az, amelyik a hivatallal megbízott személy lojalitásával, mint amely a 
rátermettségével kapcsolatos.

EGY NÓMENKLATURISTA ÉRTELMISÉGI

Nyolcvan évvel ezelőtt, 1917. augusztus 31-én született Aczél György.
Gyermekkorának, felserdülésének évtizedében terjedt el Amerikából a 

kifejezés: self made mán. Egyfajta kultusza támadt akkor az érkező hírekre 
fogékony Európában a vonatkozó teljesítménynek: hogy valakit nemcsak 
apjától öröklött nemesi cím, kapott rész egy tőkevagyonban, ellesett vagy 
belévert míves mesterség, netán a családról reá szálló klientúra tehet azzá, 
amivé majd lesz, hanem magát az ember saját maga is megcsinálhatja.
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Alkalmasint ez a gyermekkorát végigkísérő divat is tette, hogy egy zsidó 
hentessegéd árvája négy év árvaházi hányattatás, majd inaskodás, csavar
gás, gyermekbíróság elé kerülés után nekiállt „megcsinálni magát". Nem 
lehet másképp, mint így értelmezni például azt a gesztust, hogy ilyen múlt
tal egy kamasz, akit később majd Aczél Györgynek fognak hívni, megkeresi 
Szerb Antalt, és megkéri, hogy állítsa össze neki azoknak a könyveknek a 
jegyzékét, amelyeket el kell olvasni.

„A listát megkapta, a könyveket elolvasta" -  tudósít Aczél és korunk című 
nagyszerű könyvében2 Révész Sándor.

Akinek „természetesen" jut cím vagy vagyon, tudás vagy kapcsolat, az 
a self made mant gyakran lenézi. „Aczél György parvenü volt" -  írja róla 
is például a könyv egyik kritikusa. Holott a parvenü nem a maga erőfe
szítéseinek köszönheti felemelkedését, hanem a szerencséjének, amelyről 
nem tudja (vagy nem akarja tudni), hogy forgandó, hogy többnyire ejti is, 
akit emel. Ezért a parvenü komikus figura -  a self made mán nem az. Aczél 
György bukásában sem vált nevetségessé.

Az értelmiségi ember különösen őriz valami tiszteletféleséget az iránt, 
aki maga nem értelmiséginek született, de azzá tette magát. Az a helyzet, 
hogy ahhoz képest, aki közülünk a kultúra létező értékeinek megtartásával 
tölti az életét, a becsülés egyfajta többletével tekintünk arra, aki még alkot 
is valamely addig nem létező értéket a kultúrának -  márpedig aki magát al
kotja meg értelmiségiként, az bizonyos értelemben éppen ezt teszi, eltérően 
attól, aki „született értelmiségi" -, de akiről majd még ki kell derülnie, vajon 
alkotó-e még ezenkívül.

Talán ezzel is összefügg, hogy a róla szóló könyvben egy lapnak csak
nem a felét foglalja el azoknak az elitértelmiségieknek a felsorolása, akikkel 
Aczél György baráti viszonyba kerül. Méghozzá nem annak az eszközrend
szernek a révén, amelyet a könyv majd (igen találó szóval) kegy gazdálkodás
nak nevez, bemutatva, hogyan szerez vele Aczél György az elitértelmiségből 
barátokat -  nem magának, hanem a pártnak, amelynek majd második szá
mú vezetője lesz.

Tagja ennek a pártnak tizennyolc éves korában lett Aczél, s ennél meg
felelőbb életkor nincs is az ilyen elköteleződésre. Ez az az életkor, amikor a 
felnőtt életbe kilépő ember felfedezi, milyen rosszul van berendezve a világ, 
és fellázad ellene.

Csakhogy éppen ezért nem mindegy, milyen képét mutatja éppen a vi
lág, amikor az éppen felserdült ifjú szembenéz vele. Aki csak három-négy 
évvel születik előbb, mint a jubiláns, az merőben más esélyeket talál egy el
fogadhatatlan világ ellen való lázadásra, mint az, aki alig három-négy évvel 
később születik őnála.

2 Révész Sándor: Aczél és korunk. Budapest, 1997, Sík Kiadó, 11. o.
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A világ, amellyel Aczél György évjárata találkozik, persze ugyanaz, mint 
a két másik évjárat világa, amelyről sokak közös élménye ekkor, hogy a 
polgári gépezet, amely addig mozgatta, nem működik többé: az európai 
kontinens országaiban létesült demokráciák politikailag mutatják műkö
désképtelennek, a New York-i tőzsdekrach nyomán beállott világfolyamat 
pedig gazdaságilag.

Egy csak kicsit is idősebb évjárat ifjú lázadóit két olyan alternatíva bű
völi, amely, ellenkezőleg, éppen diadalmasan mutat működőképességet. 
Mindkettő szocializmusnak mondja magát: nemzetközinek az egyik, nem
zetiszocializmusnak a másik. 1933 elején az egyik bejelenti az első ötéves 
terv befejezését a maga országában -  a másik pedig a magáéban hatalomra 
jut, és meghirdetett programjának megfelelően véget vet a demokráciának. 
Aki ekkor köteleződik el bármelyik mellett, majd hosszú időn át úgy érez
heti, hogy tevékenyen és hatékonyan vesz részt egy maga választotta alter
natív világnak a megteremtésében.

Aki meg csak annyival fiatalabb Aczélnál, hogy majd a harmincas-negy
venes évek fordulóján szembesüljön ifjú lázadóként a két alternatívával, 
amint éppen paktumot kötöttek egymással, az nemigen találhat lehetőséget 
a közöttük való választásra; s amikor majd az egymással háborúzni kez
dő alternatívák között újra lehet választani, akkor ez már nem az együttes 
tevékenység mellé elköteleződő ifjú ember választása, hanem a drukkeré, 
aki ettől fogva mindennél jobban sóvárogja, hogy „Sztálinék", illetve hogy 
„Hitlerék" győzzenek, de tényleges tevékenységét nem ez a választása fogja 
meghatározni, hanem az, melyik oldalon sorozza be a hatalom katonának.

Magát Aczélt születésének ideje felemás társadalmi személyazonosság
gal áldotta/verte: 1933-ban még túl fiatal ahhoz, a harmincas-negyvenes 
évek fordulóján viszont már túl idős lenne, hogy ifjúkori lázadásához irányt 
választva ekkor kapcsolja hozzá a maga élettörténetét a nagybetűs Történe
lemhez. Aki ilyen köztes évjárathoz tartozik, azzal nem az történik, hogy 
felemás módon választ. Ellenkezőleg, akire ilyen sors méretett, az kettős vá
lasztásra kényszerül: miközben választ, hogy a fennállót kommunista vagy 
fasiszta értékek mentén utasítsa-e el, azt is megválasztja, hogy tettel vagy 
sóvárgással kapcsolódjék-e a választott értékhez.

Pszichológusok megfigyelték, hogy amit választ az ember, ahhoz sokkal 
erősebben kötődik, mint amihez születés kapcsolja. Ha ez így van, hatvá
nyozottan van így, amikor az ember még azt is megválasztja, hogy hogyan 
válasszon. Ez magyarázza azt a különösséget, amire már másokkal kapcso
latosan is felfigyeltek az Aczél György évjáratából. Az 1917-es esztendő je
les elköteleződök születésének éve: Gimes Miklós, Maiéter Pál, Vásárhelyi 
Miklós. A történelem nagy csalódásra ítéli ezeket az embereket, akik radi
kálisan felülvizsgálják ezért, amit egyszer választottak -  és úgy tartják meg.
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Szurkolni vagy beállni a pályára -  Aczél nemcsak csapatot választ, de 
egyúttal ezt is eldönti a maga számára. Ő játékos akart lenni, s tudjuk, hogy 
az is lett. Amit viszont egészen a közelmúltig a legtöbben nem tudtunk: 
hogy milyen játék volt az, amellyel kezdte, s hogy mekkora játékoskedvvel 
és színészi rátermettséggel játszotta azt. Azt hiszem, ha a tét nem lenne 
nagy, és egy nemzeti ellenállás legnemesebb értékeit hordozó, akkor e nyi
tó játék legpontosabb műfaji megjelölése ez lenne: szélhámosság. Ahogyan 
súlyos stádiumban lévő isiászos beteget játszik s így kimenekíti magát a 
munkaszolgálatból; ahogyan a német megszállás alatt hol csendőrtiszti, 
hol német tiszti vagy gestapós egyenruhát, hol terepszínű köpenyt visel
ve, sofőr vezette fekete autón közlekedve, nyilas vezetőkkel németül üvöl
tözve (amely nyelven különben nem is tudott) fordul elő, hogy egyrészt a 
kommunista ellenállásból kivegye a maga részét, másrészt a saját szakállára 
(anélkül, hogy kommunista felső kapcsolatai, Donáth Ferenc és Péter Gábor 
erről tudtak volna) embereket mentsen nagy mennyiségben s még ennél 
is nagyobb rátermettséggel -  ez bizony olyan teljesítmény, amelynek kel
léktára a legendásan nagy szélhámosokét idézi. Az eszközök bevetésének 
célja volt más -  és a halálos kockázat lebukás esetére. „Aczél Gyuri talán a 
legbátrabb ember volt, akit valaha ismertem" -  mondja róla majd egy kései 
interjúban ennek az illegális tevékenységnek egy másik részese, aki Rákosi 
börtönében is társa volt.

Ezekben az illegális akciókban, persze, sok embernek kellett együttmű
ködnie. Az együttes teljesítményben Aczél része „mindössze" annyi volt, 
amennyit az előbb jeleztem. Meg még egy: mindezeknek az együttműködő 
tényezőknek egymással való összehozása. Aczél György számon tartotta, 
kinek mi az erőssége és mi a gyengéje, ki mivel bízható meg, ha az ellen
állásnak a részese, és ki mivel korrumpálható, ha a hatalomé -  az illegali
tás művészete nem is áll másból, mint abból, hogy az éppen előálló dologi 
helyzethez az ember mozgósítani tudja ezeket a személyi feltételeket. Aczél 
nagymestere volt ennek a művészetnek, és amikor ezt megállapítjuk róla, 
akkor tudni kell, hogy amit itt az ellenállásban a javára írunk, az pontosan 
ugyanaz a teljesítmény, amit később kézi vezérlés címszó alatt majd felro
vunk neki.

Később -  nem a hatvanas években, amikor majd országos vezetővé emel
kedik, hanem mindjárt abban a pillanatban, amikor az illegalitásból előjött 
kommunista párt berendezkedik a legális életben, Aczél átemeli onnan ide 
a mondott művészetet. A felszabadulás után Zemplén vármegyében lesz a 
kommunista párt titkára, s amellett, hogy energikusan lát hozzá a rosszul 
működő pártapparátus lecseréléséhez, s a szalámipolitikát is nagy ráter
mettséggel folytatja, lám csak, mit olvashatunk a róla szóló könyvben éle
tének erről az időszakáról: „Aczél a zempléni politikusokkal, de mindenek
előtt a papokkal gyakorolja először azt az offenzív kegygazdálkodást, ami
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egész politikai pályájának egyik meghatározó jellegzetessége lesz. Amint a 
megyébe érkezik, kigyűjteti a papok születésnapját, ajándékokkal kedves
kedik nekik, rendszeresen érdeklődik, hogy mire lenne szükségük, kíván
ságuk szerint küldet nekik reverendára való szövetet, egy láda tokajit stb."3

Az eljárást kézenfekvőnek látszik úgy tekinteni, mint egy eleve gonosz 
technikát, amelynek már az ideája úgy szólna, hogy ha az emberek szemé
lyes megnyilvánulásainak teret engedünk, ezzel nagy hatású eszközt nye
rünk arra, hogy a személyt szőröstül-bőröstül eszközünkké tegyük. Ezzel 
szemben az igazsághoz az is hozzátartozik, amit Aczél egy, már politikusi 
bukása után készült interjúban mondott: „Mindig is tudtam, hogy a kézi ve
zérlés egy rossz szisztéma, de a párt vezető szerepe arra való, hogy azokat a 
jogi szörnyűségeket kiigazítsa, amik megszülettek ebben a túlszabályozott, 
túlcentralizált világban."4 Vagyis hogy egy személytelenül bürokratikus ál
lamot a pártnak éppen a személyes kapcsolatok érvényre juttatásával kell 
kiegészítenie.

Mindenesetre tény, hogy például az értelmiség, s kiváltképp ennek új 
értéket alkotó része nagyon rossz hatásfokkal működik egy bürokratikus 
rendszerben, amely nem vesz tudomást sem az embernek, sem az általa 
megalkotott műnek az egyediségéről. S ettől vagy független, vagy nem 
független további tény, hogy valahányszor egy illegalitásból előjövő kom
munista párt berendezkedik a legális életben, mindig hozza magával az 
illegalitás tapasztalataiból összeállóit listáját annak, hogy kiben hogyan le
het megbízni, amit az új viszonyok között kiegészítenek azzal a praktikus 
szemponttal is, hogy kit micsodával lehet.

Ez a lista a nómenklatúra, s például magának Aczél Györgynek a minden
kori hatásköre tapasztalhatóan ettől függött: hogy milyen sajátszerűségét 
-  kapcsolatait és kapcsolatkezelő képességét -  tartja számon Kádár János, 
nem pedig hogy milyen funkciót visel egy hivatali hierarchiában. Ezt az 
összefüggést fejezte ki az értelmiségi folklór, amikor a hivatali előmene
tele során mindössze a művelődési miniszter első helyetteseként funkcio
náló Aczélt a miniszter első feletteseként emlegette. A nómenklaturista Aczél 
György a maga hivatali elöljárójához képest tényleg az volt. Az észrevett 
összefüggés később is arra késztette e pesti népművészetet, hogy észrevé- 
telezze: ha hivatalára nézve csak portás is Aczél, hatásköre megmarad neki.

Csakhogy...
Amikor Aczél Györgyöt 1949. július 6-án elviszi az ÁVH, hogy tizen

egy nappal több mint öt éven át fogva tartsák, időnként az embertelent is 
alulmúló körülmények között, huszonnyolc hónapon keresztül magánzár
kában -  erre ugyanúgy a nómenklatúrában számon tartott személyes vi
szonyai alapján választották ki őt. Egy bürokratikus rendszerben az számí-

3 Révész 1997.
4 Uo.
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tott volna, hogy a hivatalára vonatkozó előírások és a hivatali működésére 
vonatkozóan megállapítható tényállás között hol mutatható ki eltérés. Ez 
a teljesen személytelen összefüggés nem jött szóba akkor; hivatala csak any- 
nyiban számított, hogy éppen Baranya megyében irányította a kommunista 
pártszervezetet, s ez határos Jugoszláviával, ahol ugyanezt a funkciót Tito 
töltötte be. A kapcsolat -  ez jött akkor is tekintetbe. Számon tartott szemé
lyes kapcsolatainak az a gazdagsága, amelyeket a Rajk-per vádlottjaival, 
meg cionistákkal korábban létesített, és ugyancsak számon tartott szemé
lyes képességei, amikor Aczél Györgyöt választották ki a feladatra, hogy a 
Rajk-per hatását erősítendő az egyik mellékperben meggyőzően alakítson 
egy olyan figurát, aki szervezkedésről tesz meggyőző vallomást...

A katarzis lehetőségeit keresi a megemlékező, amikor be kell látnia, hogy 
az az eljárás, amelyet Aczél György az ellenállás akcióiban oly nagy ráter
mettséggel alkalmazott; az, amellyel vidéki pártvezetőként tartotta együtt a 
helybéli nyájat; az, amelyet pártja több mint öt éven át az ő súlyos sérelmére 
alkalmazott; a kézi vezérlés, amellyel országos vezetőként biztosította az 
alkotó értelmiségi elit számára azt a személyességet, amely nélkül ez nem 
is tud létezni; a nómenklatúra alkalmazása, amellyel őt magát a párt, sze
mélyesen szólva pedig Kádár János az alkotó értelmiségi elit kezelésének 
erre a feladatára kiválasztotta; végül pedig az az eljárás, amellyel ez a párt 
bármilyen, jó vagy rossz feladatra az embereit elosztotta -  ugyanaz.

„Minő csodás kevercse rossz s nemesnek..." E 20. századi ember tragé
diájáról megemlékezve, mondhatjuk-e vajon Madách Imrével: „...a jó saját
ja, míg bűne a koré, mely szülte őt"?

Aligha: Aczél György ahhoz a nemzedékhez tartozott, amely képtelen 
volt elválasztani, ami sajátja, s ami a koré. Tökéletesen feloldotta saját magát 
a korban, s a kort saját magában.

Nyolcvan évvel ezelőtt még termett ilyen nemzedék.

PSZICHOLÓGIAI SZÉLJEGYZETEK 
RAJK LÁSZLÓ ABSZURD DRÁM ÁJÁHO Z*

„Ha becsületes ember vagy, azt mondtad volna, hogy elvtársak, komoly hi
bákat követtem el, sőt, pártellenes tevékenységet fejtettem ki, ezért és ezért. 
De te nem ilyen magatartást tanúsítottál, hanem elkezdted nekünk bizony
gatni azt, hogy te becsületes ember vagy. Már annak alapján, amit eddig 
bevallottál, kiderül, hogy pártellenes vagy. [...] Nincs erőd, nincs bátorsá
god ezt megmondani, és ez mutatja, hogy milyen konok ellensége vagy a 
Pártnak."

* Az eredeti szöveg megjelent: Népszabadság, 1992. március 18. 10. o.

331



Az ÁVH-n készült magnófelvétel közzétett részletéből tudjuk: Farkas 
Mihály a letartóztatott Rajk Lászlóhoz ezt a figyelemre méltó nyilatkozatot 
intézte.5

Hogyan is van ez? Abból, hogy valaki „elkezdi nekünk bizonygatni azt, 
hogy becsületes ember", kiderül, hogy nem becsületes? És abból, hogy nem 
mondja magát pártellenesnek, kiviláglik „milyen konok ellensége a Párt
nak"? Az embernek megváltozna a tulajdonsága attól, hogy beszél vagy 
hogy hallgat róla?

„Még büszkén vallom, hogy magyar vagyok" -  szól Kosztolányinál a 
szegény kisgyermek, s ha erre valaki azt mondaná, hogy ez a bizonykodása 
leplezi le, hogy nem magyar, akkor szamárságot mondana. Éppígy az is, aki 
leleplezne egy nőt: „Ha nem mondod, hogy elmúltál negyven, ez mutatja, 
mennyire elmúltál."

Ez olyannyira logikus, hogy Farkas Mihály szövegét olvasva is készte
tést érzünk azt gondolni, hogy szörnyűséges változatát mondja ugyan, de 
ugyanannak a szamárságnak. „Mentségére" még hozzágondolhatjuk, hogy 
a szóáradat valószínűleg cinikusan hangzott el, anélkül, hogy a látogatók (s 
a másik látogatóra még majd visszatérünk) akár csak egy pillanatig is hihet
ték volna, hogy Rajk László azzal, ahogyan beszélt, és ahogyan hallgatott az 
ÁVH-n, leleplezte magát.

Holott valóban leleplezte.

*

Az a helyzet, hogy az embert tulajdonságai mellett jellemzik még viszonyai 
is, s ez utóbbi jellemzőknek merőben más a logikájuk, mint az előbbieknek.

Pártellenesnek lenni, például, nem tulajdonsága, hanem viszonya az 
embernek: ha cselekedeteimet összhangba hozom a párt legitim módon ki
fejezett akaratával, akkor pártszerű vagyok -  ha szembehelyezem, akkor 
pártellenes, legalábbis ez a cselekedetem.

Tegyük fel (abszurd a példa, de még sokkal abszurdabb az összefüggés, 
amelynek bemutatása végett elővezetem), huszonöt éves koromban azt az 
utasítást kapom a párt akaratának legitim kifejezőjétől, hogy valljam ma
gam negyvenévesnél öregebbnek. Ha megteszem, eljárásom pártszerű, ha 
megtagadom, hivatkozva a tényekre, akkor pártellenes. Persze attól, hogy 
pártszerűen vagy pártellenesen cselekszem, a tény nem változik: az a tulaj
donságom, hogy nem vagyok negyvenévesnél öregebb, csak huszonöt.

Elmondhatom-e ugyanezt a viszonyom esetében? Tegyük fel, hogy a 
pártom nevében arra szólítanak fel, hogy valljam magam pártellenesnek. 
Ha megteszem, eljárásom ezúttal is pártszerű, ha megtagadom, akkor

? Lásd Népszabadság, 1992. március 7. A kihallgatás szövege első ízben megjelent: Társa
dalmi Szemle, 1992/4.
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megint csak pártellenes. Mondhatom-e tehát ismét, hogy attól, vajon párt- 
szerűen vagy pártellenesen viselkedem, a tény nem változik: tudniillik az 
a tulajdonságom, hogy sohasem viselkedem pártellenesen? Nyilvánvalóan 
nem mondhatom: abban a pillanatban, amikor erre a tényre hivatkozva 
megtagadom a párt nevében elrendelt vallomástételt, a tény már nem ez, 
hanem az, hogy éppen most követem el a pártellenes cselekedetet. Farkas 
Mihály a leközölt jegyzőkönyvi részlet olvasóinak a szeme láttára tetten éri 
Rajk Lászlót.

Ha az olvasó figyelmesen követte ezt a levezetést, egyszerre kell azt a 
megállapítania, hogy logikailag támadhatatlan, és azt, hogy teljességgel ab
szurd. Hiszen ennek értelmében a koncepciós perekről, amelyekről tudjuk, 
hogy a gyanút nem vetették össze benne a tényekkel, most kiderül, hogy 
erre szükség sem volt. Méghozzá nemcsak azért, mert korlátlan hatalom 
birtokában bárkit bármiért akárhogyan el lehet ítélni, hanem abból a mé
lyebb okból is így volt, hogy a párt nevében megfogalmazott gyanú magamagát 
logikailag érvényes módon igazolta.

Ezt tulajdonképpen a másik látogató, Kádár János fogalmazza meg. 
Rajk kifejezésre juttatja azt a meggyőződését, hogy attól, hogy a párt egy 
tragikus tévedésből kifolyólag őt kizárta, ő még tarthatja magát kommu
nistának. Kádár ezt kereken tagadja: „Nincs neked erkölcsi jogcímed arra, 
hogy magaddal kapcsolatban kiejtsd azt a szót, hogy kommunista." Majd a 
következő ironikus, de szenvedélyt sugárzó szónoki kérdést teszi fel: „Hát 
mondd csak, Rajk, miért nézel bennünket hülyének, hát miért nem a Gerő 
vagy a Révai, vagy a Farkas, vagy én ülök a te helyeden?! Miért nem velünk 
szemben téved tragikusan a Párt?"

Hogy azonban lássuk, hogy itt nem egyszerűen arról a primitív vak
hitről van szó, amely szerint a kommunista párt tévedhetetlen, tovább kell 
lépnünk a koncepciós perektől, amelyekről később azt a kijelentést tették a 
párt nevében, hogy súlyos eltévelyedés volt „a pártélet lenini normáitól", 
magához a lenini értelemben normális pártélethez.

*

Egy közönséges politikai párt a maga híveit tulajdonságok szerint azo
nosítja: más azoknak a szociológiai tulajdonsága, akik egy munkáspárt, s 
megint más, akik egy parasztpárt vagy egy polgári párt vonatkozásában 
szóba kerülhetnek; más ideológiai tulajdonság jellemzi egy szocialista párt 
elkötelezett hívét, és ismét más egy nacionalista vagy egy liberális pártét. 
Egy ilyen „normális" párt, ha például kizár soraiból, ez a szervezeti döntés 
mit sem változtat a tulajdonságomon, amelyre fennen hivatkozva bizonyít
hatom, hogy én ennek ellenére például munkás vagyok, vagy a saját lelki
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ismeretem tiszta maradhat annak tudatában, hogy világnézetem továbbra 
is szocialista.

A lenini típusú bolsevik párt azonban nem ilyen. Hogy mennyire nem, 
jól mutatja már a neve, ti. „bolsevik" annyit tesz oroszul, hogy többségi. Le
nin csoportja az orosz szociáldemokrata párton belül akkor nyerte el ezt a 
megjelölést, amikor egy kongresszusi szavazáson egyszer többséget kapott. 
Többséginek lenni mármost nem tulajdonság, hanem viszony, s a viszony
nak (láttuk már) más a logikája, mint a tulajdonságnak: ha például kizárnak 
a többségi csoportból, nem mondhatom, hogy én ettől függetlenül is több
ségi vagyok -  viszont előfordulhat, hogy úgy kerülök ki a csoportból, hogy 
emiatt az veszti el többségi jellegét, míg én a továbbiakban az új csoportban 
fogom őrizni azt.

Mindenesetre Lenin szervezetében a tagok szociális identitását megala
pozó tulajdonságok, illetve viszonyok nem úgy működtek, mint bármely 
közönséges szervezetben. Egyfelől a párt fél évszázadon át őrizte a többségi 
-  bolsevik -  megjelölést, teljesen függetlenül attól, hogy milyenek voltak a 
tényleges számbeli viszonyok. Másfelől ebben a pártban a „kommunista" 
sem tulajdonságot, hanem viszonyt jelent: kommunista az, akihez a párt ekként 
viszonyul.

Ilyen értelemben, ha a pártban az a gyanú ébred, hogy nem vagyok kom
munista, akkor pusztán e gyanú érvényénél fogva tényleg nem vagyok az, 
hiszen nem alkalmazható rám többé az iménti definíció. Ezért aztán nem 
a párt az, aki Rajk Lászlóval, hanem Rajk László, aki a párttal kapcsolato
san tragikus tévedés áldozata, amikor azt mondja: ha a párt nem is kom
munistaként viszonyul hozzám, én azért a valóságos tényekre hivatkozva 
tarthatom magam kommunistának. Ez egyértelmű azzal, mint ha Rajk azt 
mondaná: én akkor is olyan ember maradtam, akihez kommunistaként vi
szonyul a párt, ha már olyan ember lettem, akihez többé nem kommunista
ként viszonyul. Ez abszurditás, amellyel szemben Kádár képviseli a logikát.

Ez a logika, nem pedig egyszerűen a fanatikus szervezetekben általában 
honos vakhit teszi, hogy a kommunista a pártját e szervezet fénykorában té
vedhetetlennek hiszi. Tévedni úgy lehet, ha dolgokhoz vagy személyekhez 
olyan a viszonyom, ami nem felel meg ezek tényleges tulajdonságának. Ha 
azonban nem tulajdonságról van szó, hanem viszonyról, akkor lehetetlen, 
hogy e viszony ne feleljen meg -  önmagának. így a párt nem tévedhet: ha 
valakihez kommunistaként viszonyul, akkor biztos, hogy az illető tényleg 
kommunista, azaz -  idézzük a már ismert definíciót -  olyan, akihez kom
munistaként viszonyul.

„Mi, kommunisták, különös emberek vagyunk" -  mondta Sztálin Lenin 
temetésén. Tíz évvel később, amikorra már kiderült, hogy ő maga e különös 
emberek között is különös ember, egyszer Buharint arról faggatta egy nyu
gat-európai szimpatizáns, miképpen történhetett, hogy Lenin halála után
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a bolsevik párt forradalmi központi bizottságának akkori tagjai közül any- 
nyi kitűnő és nagy tehetségű személyiség helyett a középszerű Sztálin lett a 
vezető. Buharin így válaszolt: „Nem személy szerint őbenne bíztunk meg, 
hanem abban az emberben, akit a párt a bizalmával tüntetett ki..." Ezúttal 
sem a tulajdonság számított, hanem a viszony, amely ezúttal is visszaiga
zolja -  saját magát: a párt, ha olyan embert keresett, akibe mint vezetőbe 
belévetheti a bizalmát, nem találhatott volna megfelelőbb személyt, mint 
azt, „akit a párt a bizalmával tüntetett ki".

*

Egy ilyen szociálpszichológiai szerkezet hibátlan önigazoló működéséhez 
nem szükséges, hogy a kommunisták különös tulajdonságokkal bíró em
berek legyenek, elég, ha a szervezetük különös. És a szervezetüknek sem 
szükséges, hogy -  például ideológiai -  tulajdonságai legyenek különösek, 
mert nem ezekről, hanem a benne kialakított viszonyokról van szó.

A kommunista pártok például ideológiai tulajdonságaikra nézve elké
pesztő számú és méretű váltásra voltak képesek, valahányszor programjuk 
megváltozott, és gyakran olyankor is, amikor szövetségesüket és ellensé
güket felcserélték (néha egymással) -  eközben változatlan maradt viszony- 
rendszerüknek az a különlegessége, hogy független azoktól a tulajdonsá
goktól, amelyek hordozzák, s hogy mindenkor fontosabb is náluk.

A viszonyrendszernek ez a kommunista különlegessége pedig azt is ma
gában foglalja, hogy nagy hatásfokú technológiaként való működtetése at
tól is független, hogy annak, aki működteti, olyan ideológiája van-e, amely 
kommunista tulajdonságú. Sőt ilyen tulajdonságú ideológia felváltására 
másikkal éppolyan erőteljesen felhasználható ez a szociáltechnológia, mint 
amikor az előző történelmi időszakban a kommunista ideológia végezte se
gítségével a maga váltásait.

Úgyhogy új rendező új szereplőkkel egyszer még az abszurd dráma fel
újításának próbáiba is belefoghat.
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IV. Folytatható-e a második
modernizáció?





Áthozható-e a 21. századba a 20 . század?  
-  Szociáldem okraták furfangja*

Még nem volt miniszterelnök-jelöltje a Szocialista Pártnak Medgyessy Pé
ter, csak pályázó a miniszterelnök-jelöltségre, amikor Népszabadságnak 
adott interjújában ezt mondta: „A társadalomnak ma azt kell üzennünk, hogy 
egy szociáldemokrata párt kulcskérdésnek tekinti és kormányzása esetén elsőbbséget 
ad az oktatásnak, képzésnek, átképzésnek". Ami szlogennek is jó, meg még igaz 
is, ám a probléma ugyanaz vele, ami az erőssége: amennyiben Medgyessy 
programként veszi komolyan, akkor nemcsak egy szociáldemokrata párt 
nevében üzen vele a társadalomnak, hanem a társadalom nevében is egy 
szociáldemokrata pártnak.

*

„Egy szociáldemokrata párt kulcskérdésnek tekinti"? Első megközelítés
ben úgy tűnhet, minden párt kulcskérdésnek kell, hogy tekintse, ha be akar 
rendezkedni a századfordulónak abban a világában, amellyel kapcsolatban 
nem csak szónoki ékesszólás beszél tudásgazdaságról

Sőt, az összefüggés még ennél is általánosabbnak látszik: amiképp a 
szociáldemokrata párt csak egyike a modern pártoknak, amelyek mind tu
domásul kell, hogy vegyék a modernizáció tendenciáit, hasonlóképpen a 
tudásgazdaság is csak egyik szakasza annak a korszaknak, amelyet a gaz
daságpszichológia második modernizációnak nevez.

A gazdaságpszichológia úgy jön a képbe, mint egy olyan tudomány, 
amely lelki jelenségeket gazdasági hatótényezőkként vizsgál. Ha valaki informá
ciót közöl, ha egy másik ember tudomásul veszi, megérti, elhiszi az infor-

* „Szocdem furfang". Népszabadság, 2004. július 16. (Bővített szöveg.); Garai László: Globá
lis rendszerváltás? Budapest, 2009, Népszabadság Zrt., 297-303. o.
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mációt, ha elraktározza a maga emlékezetében, hogy ezt a tudást majd ak
kor vegye elő, amikor egy élethelyzetben alkalmaznia kell -  megannyi lelki 
jelenséggel áll szemben a pszichológus. Aki azt vizsgálja, hogy információ 
közlése, befogadása, tudásként való elraktározása s az emlékezet elraktáro
zott tudásanyagának felhasználása mennyibe kerül és mennyit hoz a konyhára 
-  az gazdaságpszichológiát művel. S aki gazdaságpszichológiát művel, az 
azt állapíthatja meg, hogy valamiképpen a modernizáció első időszakában 
az ember nem elégszik meg többé gazdálkodásának azokkal az anyagi fel
tételeivel, amelyeket készen talál a világban, hanem gyártani kezdi ezeket a 
feltételeket, egy második modernizáció időszakában hasonlóképpen kezd 
bánni a gazdálkodás pszichológiai feltételeivel is.

Hasonlóképpen -  vagyis hogyan?
Úgy, hogy ezeket a gazdaságpszichológiai feltételeket is gyártani kezdi. 

Többé már nem elégszik meg azzal,
-  hogy úgyis közlünk egymással információkat,
-  hogy a közlések által, a kommunikáció által ránk zúdított információk 

kisebb vagy nagyobb hányadát úgyis tudomásul vesszük,
-  hogy a tudomásunkra jutott információknak egy részét úgyis elhisszük,
-  hogy amit megbízható információnak tekintünk, annak egy hányada 

úgyis megragad az emlékezetünkben,
-  s hogy az emlékezetből a tudás úgyis előkeveredik valahogy, amint 

szükségünk támad rá ahhoz, hogy élethelyzeteink problémáival kezd
hessünk valamit.

A 20. század embere azért lett egyre elégedetlenebb azzal, hogy ilyen 
és ehhez hasonló pszichológiai folyamatok maguktól álljanak elő, ahogyan 
éppen kedvük tartja, mert akkorra ezek már sorra gazdasági hatótényező
vé váltak, vagyis olyasmivé, amelyek lefutásától egyre növekvő mértékben 
függ gazdasági folyamatok lefutása. Ha pedig ennek folytán az, hogy mi 
mennyibe kerül, egyre növekvő mértékben függ attól, hogy az emberi po
tenciál mennyibe kerül, ez erőteljesen megnöveli a súlyát azoknak, akik az 
emberi tőkével való gazdálkodást menedzselik.

És ezen a ponton lép be a képbe a szociáldemokrata pártok kormányzati 
gyakorlata. Erről a gazdaságpszichológia azt vélelmezi, hogy sikerét, aho
gyan összeillesztette egymással a modernizáció érdekeit és a szocialista értékeket, 
a 20. században egy furfanggal tudta elérni: azzal a furfanggal, hogy egy 
kapitalista államban a dolgozó embert tőkeként menedzselte. A szociáldemok
rata kormányok a jóléti állam kiépítésével tulajdonképpen nem tettek mást, 
mint hogy igazgatták a magát bővítetten újratermelő tőke lehető legjobb 
eloszlását a gyarapítandó anyagi tőke és az ugyancsak gyarapítandó emberi 
tőke között.

Hogy a szociáldemokrata pártok 20. századi kormányzati sikereit a gaz
daságpszichológia így írja le, ezt azért hozom szóba, mert ez az, amire néz
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ve a század utolsó évtizedében olyan változás állt be, amely egyelőre igen 
hátrányosan érinti a szociáldemokrata pártokat is és az emberi tőkét is.

Ami ez utóbbit illeti, nemcsak Magyarországon, és nemcsak a rendszer- 
változás nyomán mutatható ki a tendencia, amelynek mentén hazánkban az 
oktatásra fordított pénz a rendszerváltás első tíz éve alatt reálértékben egyharma- 
dával csökkent, hanem a globalizálódó gazdaságnak valamennyi régiójában, 
legfeljebb az egészen periferikusakat leszámítva. S ugyancsak globális a 
másik tendencia is, amely az iméntit elrejti: ugyanakkor rohamosan növek
szik az oktatásban részt vevők aránya egy-egy korcsoportban, sőt az esetleg 
egyre kevesebb például 18-23 éves közül egyre többen járnak egyetemre és 
főiskolára: Magyarországon például a mondott tízéves időszak alatt két és fél
háromszorosára nőtt a felsőoktatás hallgatóinak létszáma. A számarányok más 
országokban eltérhetnek, a tendencia azonban ugyanaz, mint Magyaror
szágon, ahol így a felsőoktatás egy hallgatójára ma reálértékben négyszer-ötször 
kevesebb pénz jut, mint tíz évvel korábban.

Tényleg arról van-e itt szó, amit annak idején Bokros Lajos állított: hogy 
nagyfokú pazarlást mutatott ez az ágazat, és elkövetkezett az ésszerű ta
karékosság ideje? A számos ok között biztosan ez is jelen van, ám a leg
főbb okot gazdaságpszichológiai vizsgálatok abban láttatják, hogy a vas
függöny valamelyes felhúzásával és a globalizációval megélénkült az elme- 
elmenés (brain drain), amelynek gyakorlata egyfelől lehetővé teszi, hogy 
egy nemzetgazdaság (az, ahová az „elme elmegy") anélkül húzzon hasznot 
emberierőforrásból, hogy kifejlesztésére a szükséges tőkét ráfordította vol
na -  másfelől lesznek nemzetgazdaságok (azok, ahonnan az „elme elmegy"), 
amelyek ilyen ráfordításuk hasznát nem tudják élvezni, mert a beruházás 
másutt hasznosul. Más-más okból, de mind az elme-elmenés haszonélve
zőinek, mind kárvallottjainak pólusán erősen csökken ezért a rendelkezők 
hajlandósága arra, hogy emberi tőkébe invesztáljanak: ahol ingyen is hoz
zájutnak emberi tőkéhez, ott ugyan miért invesztálnának belé -  ahol pedig 
az emberi beruházás másnak hoz hasznot, ott pláne.

Amiért pedig az egyre szűkösebb forrásból egyre jobban bővül azok 
köre, akiket bekapcsolnak a felsőoktatás folyamataiba, az az, hogy gyorsuló 
tempóban változik meg ezek két jellegzetes összetevőjének -  a képzésnek és a 
diplomaadásnak -  a viszonya. Az előbbi erősen függ attól, mennyi pénzt, időt 
és egyéb erőforrást szánunk rá, az utóbbi mindettől maximálisan független: 
ha szerényebb tudású oktatónak az idejéből is kevesebb jut egy hallgatóra, 
mint nagy tudású professzoréból korábban, akkor a hallgató a képzési fo
lyamat végén jóval kevesebb tudást fog hazavinni -  ám ugyanannyi diplo
mát. Amikor az egyetemeken/főiskolákon a hallgatókkal való tranzakciók
ban a képzés súlya egyre csökken, a diplomaadásé pedig egyre növekszik, 
akkor erősen forrásfüggő folyamat adja át egyre inkább a helyét olyannak,
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amely forrásoktól maximálisan független. így lehetővé válik minden pénzügyi 
kormányzat álma: kevesebb pénzből jobb statisztikai adatokra futja.

Persze, amikor kevesebb tudáshoz ugyanannyi diploma társul, akkor 
ugyanannyi diplomához kevesebb tudás. A minőségromlásnak ez a tenden
ciája nem magyar, hanem globális jelenség, úgyhogy a magyar kormány nem 
kellene, hogy különös gondot csináljon magának belőle. Egy magyar szoci
áldemokrata kormány viszont nem takaríthatja meg magának a tendenciával 
kapcsolatos gondot, amelyet szociáldemokrata kormány globálisan nem 
tud megkerülni: ha igaz, hogy a szociáldemokrácia a kormányzati sikereit 
azért tudja elérni, mert egy kapitalista államban a dolgozó embert tőkeként 
menedzseli, akkor amit tőkeként menedzselhet (tehát olyasmiként, aminek 
nagyobb a hozama, mint a költsége), az a tudás és nem a róla szóló diploma.

*

Medgyessy Péter mondott interjújának fentebb kiemelt részletében, persze, 
nem csak a felsőoktatásról van szó. Ám ha nemcsak (jó) szlogenként gon
dol azzal, amit mondott, hanem (jó) programként is, akkor a felsőoktatás 
tapasztalatainak tanulságát nem hagyhatja figyelmen kívül. S akkor az idé
zett szavak -  „egy szociáldemokrata párt kormányzása esetén elsőbbséget 
ad az oktatásnak" -  ezt is kell, hogy jelentsék: ezért meg kívánja fordítani 
a folyamatot, amelynek nyomán ma az oktatással szemben a diplomaadás 
élvez elsőbbséget.

Vajon megfordítható-e a folyamat?
Ehhez mindenekelőtt arra van szükség, hogy a kormányhatalmat vissza

szerezni kívánó Szocialista Pártot miniszterelnök-jelöltje megbarátkoztassa 
a gondolattal: ha a ma, ellenkezőleg, hátrányt tűrő oktatásnak például az 
a része, amely a felsőoktatás, egy hallgatójára számítva reálértékben négy- 
szer-ötször kevesebb pénzhez jut, akkor annyi idő alatt, amennyit a követ
kező kormányzati ciklus szab ki, a jelenleginél legalább négy szer-ötször több 
pénzhez kell hozzájuttatni.

S vajon a nagyságrendekkel több pénz meg tudja-e fordítani a folyamatot?
Éppolyan bizonyos, hogy a rendszerváltás előtti reálpénzügyi arányok

nak legalábbis visszaállítása nélkül a folyamatot megállítani sem sikerülne, 
nemhogy megfordítani, mint amennyire az, hogy a pénzügyi feltétel csak 
szükséges, de nem elégséges.

A nagyságrendekkel több pénz, a rendszerváltás előtti reálpénzügyi ará
nyoknak legalábbis visszaállítása még nem oldja meg a problémát. A jóval 
több pénz a jelenlegi struktúra mellett csak elfecsérelődne.

A jelenlegi struktúra sokszínű alkalmatlansága egyetlen mutatóval ösz- 
szefoglalható: nem minőség kiválasztódása történik benne, és nem benne 
történik a minőség kiválasztódása.
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Utóbbit megint a fentebb már szóba került elme-elmenéssel lehetne be
mutatni. Az egyetemek csereszabatos diplomásokat termelnek -  utána aztán 
kiválnak „az egyenlők közül a még egyenlőbbek", és elmennek külföldre 
pénzt keresni. Akik itthon maradnak, azoknak népességét második menet
ben lefölözi a hazai versenyszféra. A felsőoktatásba közülük azután olyan 
jut, akiről az egyetemi rossznyelv így beszél: vagy az mutatja, hogy hülye, 
hogy a válogatásban megmaradt, vagy az, hogy önként választja az egyete
mi oktatást a maga boldogulásának htjaként.

Holott a dolgok logikus rendje az lenne, hogy akik már az egyetemen 
kiválnak, azokat fogja is ott tanulmányaik végén az egyetem tanárnak. Ez 
azért lenne logikus rendje a dolgoknak, mert a tanárember, mióta világ a 
világ, a maga képére alkotott embert a rábízott tanítványból. így aztán a mai 
tanodákban sem történhet más, mint bővített újratermelése a silánynak, a 
középszerűnek -  vagy a kiválónak.

Ha a kiváló, vagy a középszerűnél legalábbis valamivel jobb kerül bő
vített újratermelésre, ez visszaállítja az oktatásban az eredeti képletet: az 
emberi tőkével való gazdálkodásét, amelynek során az oktatásba befektetett 
pénz és idő haszonnal térülhet meg.

Különösen a felsőoktatásba, a társadalmi elit kiképezésébe fektetett pénz 
és idő.

*

Radikális átalakítása kell tehát a struktúrának. Ilyen radikális átalakításá
hoz viszont érdemes számon tartani: nem a magyarországi rendszerváltás 
torzította el a felsőoktatás szerkezetét, hanem globális folyamat. A globali
zálódó világ folyamataival kell szembenéznie annak, aki elsőbbséget akar 
adni az oktatásnak.

Másfelől ha Medgyessy Péternek tényleg sikerül elfogadtatnia a Szocia
lista Párttal a maga elsőbbségi tézisét, akkor figyelem és szándék koncent
rálása a feladatra máris elébe megy olyan gond megoldásának, amellyel az 
egész globalizálódó világnak szembe kell néznie a közeli egy-két évtized
ben.

Elvégre ez mégiscsak egy tudásgazdaság századának lesz első egy-két 
évtizede.
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Kom petenciát gyártó nagyüzem: 
gazdaságpszichológiai kettősségek a mai 
felsőoktatás szerkezetében és m űködésében*

1. A gazdaságpszichológia az emberi potenciál kiképezésének is, erőforrás
ként való alkalmazásának is két aspektusát tartja számon:

a) egy technikai folyamatot, amely kialakítja, karbantartja, megnyilvánít
ja a személynek azokat a tulajdonságait, amelyek együttese a tudását 
alkotja;

b) egy társadalmi folyamatot, amellyel az emberek egymáshoz való vi
szonyaikat adminisztrálják, kialakítva, karbantartva, megnyilvánítva 
ezáltal a maguk szociális identitását.

2. A technikai és a társadalmi folyamat egymástól elválaszthatatlanul 
gazdálkodik tudással és identitással: a gazdálkodás tárgya tulajdonképpen 
az ember kompetenciája, ami egyszerre jelenti hozzáértését egy bizonyos fel
merülő feladathoz, és illetékességét, hogy egy társadalmi struktúrában e fel
adattal foglalkozzék.

3. A tudásból úgy lesz a feladathoz való hozzáértés, hogy a feladattal 
kapcsolatos információ társul hozzá -  ugyanígy állítja elő a szociális identi
tásból az illetékességet a feladattal szorosabban vagy lazábban összefüggő 
okirat.

4. Az emberi potenciál kiképezésének és erőforrásként való alkalmazásá
nak kettősségeit a második modernizáció1 foglalja keretbe, amelyben az anyagi

* Annak a zártkörű konferenciának az indító tézisei, amelyet 2001. szeptember 18-án a 
Magyar Tudományos Akadémia elnökének, Glatz Ferencnek a meghívására Bayer József tan
székvezető egyetemi tanár elnöklete és Chikán Attila, Detrekői Ákos, Klinghammer Károly, 
Mészáros Rezső rektorok (utóbbi egyszersmind a Rektori Konferenciának elnöke), Hámori 
Balázs rektorhelyettes, Vámos Tibor akadémikus, Tamás Pál kutatóintézeti igazgató, Magyar 
Bálint korábbi (és eljövendő) oktatási miniszter, Stark Antal oktatási helyettes államtitkár 
részvétele mellett az egyetemek módosulásainak tendenciájáról folytattak. Bővített, sajtó alá 
rendezett változat.

1 Vö. „A második modernizáció" című fejezettel. Jelen kötetben lásd: 252-278. o.
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erőforrások után immáron az emberi erőforrásokra is érvényes, hogy eze
ket nemcsak igazgatja és felhasználj a a gazdasági-társadalmi rendszer a maga 
működéséhez, hanem maga gyártja is, nagyüzemi méretarányú folyamatok
kal avatkozva be a feltételek képződésének természetes folyamataiba.

5. A modernizáció első szakaszában ez a teljesítmény csak az anyagi fel
tételeket érintette -  a második modernizáció időszakában az emberi feltéte
leket is (ez utóbbi feltételektől a modernizáció első szakaszában függetleníti 
magát a rendszer, azonban a tőlük függetlenné tétel mechanizmusait ké
sőbb működésképtelenné teszi az információgazdálkodás antinómiája).2

6. Az anyagi feltételek modernizációs előállítása és az, amelyben a rend
szer működésének emberi feltételei állnak elő,

a) abban hasonlítanak egymásra, hogy mindkettő olyan tömegtermelése 
csereszabatos gyártmányoknak, amelybe tőkét invesztálnak, és a beru
házott tőke haszonnal térül meg;3

b) abban különböznek egymástól, hogy az emberi feltételek legyártása tu
dás előállítását jelenti, tehát a tudás hordozójának legyártását; a tudás 
hordozója pedig minden társadalomban egy megkülönböztetett elitnek 
része.

7. A magasan kvalifikált tudás képződésének, tehát az ilyen tudást hordo
zó elit kiképeződésének helye, az egyetem a második modernizáció idején be 
kell hogy kapcsolódjék a tömegtermelésbe. A második modernizáció egyete
me a tudáselit tömegtermelésének paradox feladatát kell, hogy megoldja.

8. Minél inkább arról a vonatkozásáról van szó ennek a feladatnak, amely 
a tömegtermeléssel kapcsolatos, annál inkább a bürokratikus igazgatás az, 
amely megfelel neki.

9. Max Weber úgy írja le a bürokratikus igazgatást, mint amely azt, hogy 
az ember illetékességet nyerjen bizonyos tranzakciókra, hozzáértésétől teszi 
függővé,4 a kompetenciának e két oldala itt a maga együttjárásával a már 
megszerzett tudás alkalmazását közvetíti.

10. Ugyanez az együttjárás közvetítheti a tudás kiképezését is -  ez törté
nik olyankor, amikor a legkülönfélébb tanintézetek legkülönfélébb tranzak
cióira nézve illetékességet kell nyerni ahhoz, hogy hozzáértés kiképezésére 
bennük egyáltalán sor kerülhessen.

11. Ez történik egyebek között az egyetemen, ahol diáknak, tanárnak, 
egyetemi részlegnek (tanszéknek, karnak), sőt az egész egyetemnek igazol
nia kell (vizsgák, pályázatok eredményét tanúsító iratokkal) a maguk illeté
kességét, mielőtt közöttük bármilyen tranzakció megindulhatna hozzáértés

2 Vö. Identitásgazdaságtan című kötetem (Budapest, 2003, Tas Kiadó) „A modernizáció két 
szakasza" című fejezetével. 239-245. o.

3 Vö. Schultz, Th. W.: Beruházás az emberi tőkébe. Budapest, 1983, Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó.

4 Weber, M.: Gazdaság és társadalom. Budapest, 1967, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.
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átadására, illetve átvételére; az összefüggés megnyilvánításának utolsó stá
ciója, amikor ahhoz, hogy az ember az egyetemen szerzett tudását tanulmá
nyainak végeztével valamilyen munkakörben hasznosíthassa, fel kell mu
tatnia az egyetemen szerzett oklevelét.

Az oklevél a legmarkánsabb válfaja a 3. tézisben definiált okiratnak. Nem 
egy meghatározott feladatra nevezi ki illetékessé a tulajdonosát, hanem feladatok 
meghatározott kategóriájának tekintetében magára a kinevezhetésre. Tanúsítja a 
teljesítését annak a feltételnek, hogy tulajdonosa meghatározott időt eltöltött az 
oklevelet kibocsátó tanintézetben, és ott teljesítette az összességét azoknak a rész
feltételeknek, amelyek fejében valaki megszerezheti az összességét azoknak a -  
vizsgák, szemeszterek teljesítéséről szóló -  részokiratoknak, amelyek összesítése 
a végül elnyert oklevél.

12. Az megkerülhetetlen, hogy a második modernizáció időszakának 
egyeteme, miközben tudást gyárt, ráfordításainak növekvő összegét ne 
erre, hanem szociális identitás előállítására fordítsa. A munkaerőpiacokon 
egyre inkább olyan munkaerőt keresnek, amely nemcsak tudásnak, de au
tentikus szociális identitásnak is hordozója.5

13. Az identitás kezelésének azonban csak egyik módja az, amelyet a 
bürokratikus igazgatás6 valósít meg -  nem kevésbé hatékony az az eljárás, 
amellyel az identitáskezelést a kapcsolati hatásgyakorolás produkálja.

Ez utóbbi olyan identitást kezel, amelyet a felek korábbi hatásgyakorlásának 
történelme határoz meg, függetlenül attól, hogy melyikük milyen hivatalt tölt 
be -  a bürokratikus hatásgyakorolás, ellenkezőleg, olyan identitást menedzsel, 
amely abban a pillanatban áll elő, a pillanat történelmi előzményeitől függetlenül, 
amikor a hatást gyakoroló, illetve a hatást elszenvedő feleket egymással komple
menter hivatalra nevezik ki, és megszűnik abban a pillanatban, amikor bármelyi
küket a maga hivataláról leváltják.

14. Minél inkább arról a vonatkozásáról van szó a második modernizá
ció egyetemének, amelyet a 7. tézis a tömegtermeléssel hoz összefüggésbe, 
annál inkább a bürokratikus igazgatás az, amely megfelel neki. Másfelől 
mindaz, ami az egyetemet a tudást hordozó elit kiképezésével hozza vo
natkozásba, a kapcsolati hatásgyakorolás fölényét mutatja a bürokratikus 
igazgatással szemben.

15. Ahhoz, hogy a második modernizáció egyeteme az elit tömegterme
lését valósítsa meg, szerkezetében és működésében a bürokratikus igazgatás
nak és a kapcsolati hat ás gyakorlásnak egymással egyensúlyt kell tartania: a tudás

5 Akerlof, Spence és Stiglitz Nobel-díjas kutatása megállapítja, hogy e feltétel híján a piac 
kontraszelektál (részletesebben lásd az 1. jegyzetben hivatkozott szövegben).

6 A bürokratikus igazgatás itt tárgyalt -  gazdaságpszichológiai -  összefüggését részlete
sebben lásd a XXVI. Közgazdász Vándorgyűlés plenáris előadásában: A „hivatal" és az „ész": 
A bürokrácia gazdaságpszichológiájához. In Garai László: Quo vadis, tovaris? A modernizáció 
útjáról és a rajta vándorló emberről. Budapest, 1995, Scientia Humana, 49-60. o.
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elit tömegtermelésében a kiképezett terméknek egyszerre kell csereszaba
tosnak és megkülönböztetettnek lennie (vö. a 6. tézissel).

16. Jó egyetem működésének további feltétele, hogy amikor a bürokra
tikus és a kapcsolati tranzakciókban szociális identitás alakul és nyilvánul 
meg, ez elválaszthatatlan legyen tudás alakulásától és megnyilvánulásától.

17. A bürokratikus igazgatás és a kapcsolati hatásgyakorolás egyensú
lyának az egyetemen kialakult a rendszere:

a) a vizsgák, pályázatok, osztályzatok, bizonyítványok rendszere meg
valósítja a bürokratikus igazgatást, amely azáltal kedvez a tömegter
melésnek, hogy valahányan csak teljesítik egy kategória formai kri
tériumait, azok mind csereszabatos képviselői ennek a kategóriának;

b) a mester és a tanítványok viszonya megvalósítja a kapcsolati hatásgya- 
korolást, amely egy szuverén, mert önmagát megalapozó kiválasztódás 
révén kedvez az elitképződésnek: a mester kiválasztja a hallgatók közül 
a maga tanítványait, olyan kritériumok mentén, amelyeknek egyedül 
az ad érvényt, hogy olyan mesternek a kritériumai, akit a tanítványok 
választanak ki a tanárok közül a maguk kritériumai szerint mesternek.

18. Az egyetemen ma végbemenő folyamatok mégsem kedveznek e két 
feltétel kialakulásának:

a) a bürokratikus tranzakciók akkora túlsúlyban vannak a kapcsolati 
tranzakciókkal szemben, hogy ez utóbbiak még fel nem számolt meg
nyilvánulásait sorra bürokratikusként szabályozza a rendszer.

Jól példázza ezt a „doktori iskolák" esete. Egyetemi hagyományok szerint a 
kapcsolati interakcióknak különösen magas szintjét képviselték azok az esetek, 
amikor a különösen nagy tudású és nagy kapcsolati hatóképességgel is megáldott 
mester körül iskola alakult ki. Az egyetem mai hivatali rendszerében mármost 
a doktori képzés alakzatai között szerepel a doktori iskola, s az iskola vezető
jévé meghatározott előírások teljesítésének feltétele mellett kinevezik az embert: 
egyikét vagy másikát azoknak, akik az egyetemi hivatalban az egyetemi tanár 
hivatalát viselik.

b) A bürokratikus tranzakciók túlsúlya következik abból, hogy e tranz
akciók rendeltetése meghatározóan az igazgatás, és egyre csökkenő 
mértékben annak -  szociális identitásnak és tudásnak -  az előállítása, 
amit igazgatni kell.

c) Azok a tranzakciók, amelyek nem az igazgatással függenek össze, ha
nem az igazgatandó tudásnak és szociális identitásnak az előállításá
val, egyre inkább lerövidülnek, virtuálissá válnak, azzal a perspektí
vával, hogy a diploma megszerzésével kapcsolatos tranzakciók formá
jának a jelzéseivé csökevényesedjenek.7

7 Ennek néhány tipikus példáját mutatja be a Népszabadság 1999. december 1-jei számában 
megjelent „Nyílt levél a rektorhoz papirosokról meg Arkhimédész versének kijavított formá
járól" c. cikkem (lásd jelen kötet következő írását).
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19. A jelzésszerűvé csökevényesedés tendenciájának kedvez, hogy olyan 
tranzakciókról van szó, amelyek egyszersmind emberi tőkével kapcsolatos 
ráfordítások és hozamok váltakozását jelentik [vö. 6. a) tézissel], a ráfordítá
sok csökevényesítéséhez ezért haszonmaximalizáló érdek fűződik a tranz
akció valamennyi partnerénél, akik így egymás cinkosaként működnek együtt 
egy látszatvilág kiépítésében és működtetésében.

A haszonmaximálás kölcsönös cinkossága az emberi tőkével való gaz
dálkodásban azzal kapcsolatosan működik, hogy a tudás és az oklevél itt 
aszimmetrikus módon vannak reprezentálva: kevesebb pénz, idő és egyéb 
erőforrás ráfordításával kevesebb tudás állítható elő, ám ugyanannyi ok
levél -  ugyanakkor a magasabb szintű oklevélnek éppúgy több a pénzben 
számítható hozama, mint a magasabb szintű tudásnak.

Ez így van az állam, s ugyanígy van az egyén szintjén: az állam megvaló
síthatja minden pénzügyi kormányzat álmát: kevesebb pénzből jobb statisztikai 
adatokra futja, jelesül az iskolázottság tekintetében -  az egyén meg éppúgy ki
nevezhető illetékessé (mégpedig nemcsak az olyan bürokrácia által, amelyet 
költségvetési szerv működtet, hanem olyan által is, amelyet a versenyszféra), ha 
oklevelét mutatja fel, mint ha tudását, miközben oklevelének megszerzéséhez ke
vesebb önerő (idő, pénz) szükséges. Magától értetődik, hogy az állam és az egyén 
e tekintetben való közvetítője, az egyetem éppúgy partnere az államnak a kölcsö
nös cinkosságban, mint az egyén, akit pedig éppúgy megkárosít, mint az állam.8

Az egyetemi tranzakciók partnereinek együttes haszonmaximáló ér
dekeivel egyedül a tudásgazdaság kibontakozásának érdeke áll szemben, 
amelyről még nem dőlt el, hogy az egyetemek révén fogja-e magát érvényre 
juttatni, vagy a transzformálódó egyetemek ellenére.

8 Figyelmet érdemel, hogy az oktatásügy itt bemutatott kettősségei -  a tudás és az okle
vél, a hozzáértés és az illetékesség, az információ és a szociális identitás között -  az egész
ségügyben nem léteznek. Ennek megfelelően ott nem virtuális, hanem valódi gyógyítóknak 
valódi forrás felhasználásával beszerezhető valódi gyógyeszközök alkalmazásával valódi 
gyógyhatást kell elérniük. Ennek megfelelően, amikor az egészségügyi ráfordításokat csök
kenti a kormányzat, akkor kölcsönös cinkosság helyett egyre növekvő ellenállással találja 
magát szembe mind a gyógyító potenciáljukban korlátozott gyógyintézmények, mind a 
gyógyulási lehetőségeikben korlátozott betegek és potenciális betegek részéről.
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Nyílt levél a rektorhoz papirosokról meg 
Arkhim édész versének kijavított formájáról*

PROF. MÉSZÁROS REZSŐ ÚRNAK,
A SZEGEDI TUDOM ÁNYEGYETEM  REKTORÁNAK

Kedves Rektor Úr!
Őszinte örömmel gratulálok a Szegedi Tudományegyetem rektorává tör

tént megválasztásodhoz. Azért őszinte örömmel, mert meghirdetett prog
ramoddal lényegileg egyetértek, s megvalósításához sok sikert kívánok 
Neked -  s nekünk magunknak, az új egyetem tanárainak, hallgatóinak és 
mindenkinek, akinek csak köze lesz az universitashoz.

Ha most azt írom: „lényegileg egyetértek", a megszorítás nem arra utal, 
hogy egy s más lényegtelennek mondható dologban nem értek egyet, ha
nem arra, hogy egyetértésem a programmal annak ellenére áll fenn, hogy 
más nézőpontból tekintek közössé lett egyetemünkre, mint -  vélhetően -  Te. 
Kétszeresen is másból.

Először is, Te már rektora voltál egyetemünk egyik jogelődjének (az 
egyelőre ismertebb nevű József Attila Tudományegyetemnek), amikor én 
elkezdtem tanulni ezen az egyetemen... Na nem diákként, hanem tanár
ként, az egyetemen való közlekedésnek a szabályait, amelyek derekasan 
megváltoztak a diákkoromban használatos KRESZ-hez képest, mire az öt 
évvel ezelőtt indult szegedi közgazdászképzésbe meghívtak a gazdaságpszi
chológia oktatására.

A másik különbség már ennek a tudománynak adódik a sajátszerűségé
ből. A gazdaságpszichológia az oktatásra úgy tekint, mint amellyel intim 
sorsközösség kapcsolja össze: amikor előáll az a tárgy, amelyet egy ilyen

* Népszabadság, 1999. december 1.; Globális rendszerváltás? Budapest, 2009, Népszabadság 
Zrt., 315-322. o.
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tudomány egyáltalán vizsgálhat -  az olyan lelki jelenség, amely nemcsak kíséri 
a gazdasági folyamatokat, hanem immáron bele is kapcsolódik ezekbe, segítve vagy 
akadályozva lefolyásukat -, akkor jelenik meg maga a gazdaságpszichológia 
is, meg egy új kényszerűség is, amelyet az új tudomány mindjárt megálla
pít. Eszerint a gazdasági-társadalmi rendszer a maga működésének ezekkel 
az emberi feltételeivel ugyanúgy bánik, mint ahogyan a modernizáció korábbi 
szakaszában a működés anyagi feltételeivel: hogy a természet által nyújtott 
feltételből előbb legyártja azt, amelyet azután majd használni is tud, s hogy 
az oktatás lesz ez a gyártási folyamat.

Szónokinak tetszene a kérdés, hogy ennek micsoda is a terméke: mi más 
lenne, mint a szakember, s ez vajon mi más, ha nem annak a tudásnak és kész
ségnek a hordozója, amelyet szakemberek korábbi nemzedékeitől egyebek 
között éppen az egyetemen vesz át?

Néhány évvel ezelőtt, amikor a vállalkozásoknak jött el az évadja, Buda 
Bélával, Popper Péterrel és Ranschburg Jenővel szakemberképző vállalko
zásba akartunk fogni: közös tudományunk, a pszichológia már egyetemet 
végzett ifjú szakembereinek kínáltunk kiegészítő szaktudást, olyan isme
reteket, amelyekről biztosan lehetett tudni azt is, hogy a pszichológia mai 
egyetemi képzőhelyei nem kínálják fel a tanulóiknak, meg azt is, hogy a mo
dernizáció útján továbbhaladó világ el fogja várni azoktól, akiket pszicholó
gusként fog alkalmazni. Hogy ajánlatunknak e kettős vonatkozása mennyi
re jutott el azok tudatához, akiknek az ajánlatot címeztük, ezt nem tudom. 
Abban azonban nem tévedhetek nagyot, ha azt hiszem, hogy társaimról 
köztudott volt, hogy olyan szaktudás hordozói ők a pszichológián belül, 
amelyet -  így vagy úgy -  érdemes átvenni tőlük. Ehhez képest vállalkozá
sunk parádés bukást könyvelhetett el: az érdeklődők mind azt tudakolták, 
hogy az egyetemit kiegészítő tudás mellett milyen kiegészítő diplomát kínál.

Lehetséges vajon, hogy az egyetemi nagyüzem gyártmánya nem is a 
tudásnak és készségnek a hordozója, hanem a -  diplomáé? Elvégre, ami
kor eljön az ideje, hogy termőre forduljon az a rengeteg idő és egyre több 
pénz, amit az egyetemi hallgató befektet a maga legyártásába, akkor az, hogy 
mekkora haszonnal térül meg ez a befektetés, elsősorban azon múlik, mi
lyen diplomát tud felmutatni az alkalmaztatásra pályázó, s legfeljebb csak 
utóbb, csak másodsorban azon, hogy milyen szaktudást.

Mindenesetre biztató, hogy az, aki a diplomát az Ecserin vásárolja, tehát 
olyan helyen, ahol semmi szaktudást nem társítanak hozzá, nem számíthat 
nagyobb üzleti sikerre, mint az, aki esetleg Buda Bélától, Popper Pétertől, 
Ranschburg Jenőtől szerzett szaktudását úgy próbálná a piacon hasznosí
tani, hogy nem kap mellé tőlük diplomát. Ugyanakkor aggodalomra adhat 
okot, hogy az egyetemi gyártmány hasznosulása olyan piaci rendszerben 
történik, amelynek ma már a legtriviálisabb ügylete, hogy papirosért papírt 
vehetek, ezért pedig majd még újabb papirost. így vehetek pénzért értékpapírt,

350



amelyért aztán, ha a tőzsdén számomra szerencsésen alakulnak a dolgok, 
később majd még többet kapok pénzből, ebből a sajátos papirosból, amely
nek ma már nemcsak aranyfedezetet, de árufedezetet sem kell felmutatnia 
ahhoz, hogy értéknek ismerjék el. Elég az állam tanúsítványa, hogy a kérdé
ses papír valódi értéket képvisel. Kérdés, persze, mi tanúsítja ugyanezt arról 
a további papirosról, ami maga az állami tanúsítvány?

A kérdés úgy jön levelem tárgyához, hogy egy egyetem diplomájáról 
ugyancsak az állam tanúsítja, hogy valódi értéket képvisel. Mármost az ál
lam működésének van egy elve, amely hosszú történelmi haladás vívmá
nya, s így feladni semmiképpen nem szabad (nem is lehet), de látni kell, 
hogy e működésnek nemcsak előnyei, hanem hátrányai is abból fakadnak, 
hogy a törvény előtt mindenki egyenlő, aki bizonyos formai kritériumoknak megfe
lelő teljesítményt produkál.

Ez ellen a formalizmus ellen egyébként nincs több kifogásom, mint Ka
rinthy Frigyesnek, aki megírta, hogy amikor Arkhimédész a tételét, mely 
szerint „Minden vízbe mártott test a súlyából annyit veszt...", beküldte egy 
lapnak, akkor ez a szöveget csekély kiigazítással közölte, mert, mint a fő- 
szerkesztő rámutatott, modernebb felfogásunknak az eredeti konzervatív 
rímnél jobban megfelel ez az asszonánc: „Minden vízbe mártott test a sú
lyához annyit nyer...".

Vagyis kifogásom csak annyi, hogy, úgy látszik, a tudományban nem 
minden a forma, márpedig a tudományegyetem nem véletlenül őrzi a maga 
nevében ezt a szót. Bízom benne, hogy a Szegedi Tudományegyetem meg- 
örökli azokat a mechanizmusokat s a működtetésükhöz szükséges belátást, 
amelyekkel elődei védték magukat a gikszerektől, melyeket a formák meg
kerülhetetlen működtetése kikerülhetetlenül okozna. De a felsőoktatás új 
szerkezeteiben a régi mechanizmusok esetleg csak azután működnek to
vább, ha már bejáratódtak.

Hogy mi történhet addig, amíg a bejáratódó mechanizmusok még csiko
rognak, elmondom a magam tapasztalatát. Erre úgy tettem szert, hogy en
gem egy olyan részlege hívott meg az egyetemnek, amelyről köztudott volt, 
hogy csak ideiglenesen tartozik az Állam- és Jogtudományi Karhoz, mert az 
egyetemnek, a karnak és ennek a részlegnek -  egy közgazdasági tanszék- 
csoportnak -  közös érdeke, hogy utóbbi a JATE önálló karává legyen abban 
a folyamatban, amelyben a JATE egésze majd a Szegedi Tudományegyetem 
részévé. Az ilyen átlényegülés szintén úgy történik, hogy a reá kiszemelt 
részleg kap egy papírt, amellyel az állam tanúsítja róla, hogy -  esetünk
ben -  a József Attila Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karává van 
kinevezve.

A kinevező okmány elnyeréséhez, persze, hosszú az út, s a mondott szi
gorú formák szegélyezik, akár szabályzat rögzíti azokat, akár csak a minta,
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melyet utánozni kell, ha az ember el akarja nyerni a papírt, amely tanúsítja, 
hogy ami előállott, az olyan, mint. ..

Hogy olyan legyen, mint egy egyetemi kar szokott lenni, ahhoz szükség 
van, hogy tanárai között kellő arányban szerepeljenek olyanok, akik birto
kában vannak a papírnak, amelyen az államfő aláírása tanúsítja, hogy ők 
professzorok, ehhez pedig már megelőzőleg kellenek további tanúsítvá
nyok arról, hogy a papír felmutatója habilitált, hogy a Magyar Tudományos 
Akadémia őt legalábbis a maga doktorává nyilvánította stb. Szükség van 
továbbá meghatározott darabszámnál nem kevesebb tanszékre, a tanszékek 
élén olyan vezetőkre, akik pályázat útján nyerték el előírt tanácsok szava
zatainak előírt arányát, s ennek nyomán a papirost, amellyel kineveztetnek 
erre a hivatalra.

Szükség van továbbá meghatározott nevet viselő bizottságokra és taná
csokra, így például Tudományos Tanácsra. S ha már visszakanyarodtunk a 
tudományhoz, essék szó egy további kellékről: szükség van a tudósképzés
nek egy doktori iskolájára, amelynek révén a majdani kart az elnyert papí
roknak egy további darabja arra jogosítja fel, hogy diplomásokat tudósjelölt 
doktoranduszokká, ezeket pedig a megszabott idő elteltével tudós doktorokká 
nyilvánítsa a megfelelő tudományág -  esetünkben a közgazdaságtan -  terü
letén.

Most, mikor felidézem, hogyan vettem jómagam cselekvő részt ennek a 
sokemeletes formának az előállításában, rá kell jönnöm, hogy közreműkö
désem csak részben volt helyénvaló: a jövendőbeli karhoz tartozó profesz- 
szorok, MTA-doktorok számát megdupláztam ugyan, de közben sok gondot 
okoztam annak a formatervezőnek, aki a kinevezendő kar kinevezendő 
dékánjaként egyre nehezebben viselte félreértésemet, amelyet az okozott, 
hogy az általa kivitelezett stíluselemek névrokonságot tartottak olyasmivel, 
ami egy tudományegyetem valódi működéséhez nélkülözhetetlen.

Például ahhoz, hogy egy egyetem tudományt műveljen, hasznos lehet 
egy Tudományos Tanács, amelyben az egyetem vagy egy kar vezető kutatói 
időről időre összejönnek, hogy együtt megvizsgálják, hol tart a kutatás, és 
ötleteljenek arra nézve, mit lenne érdemes változtatni a folytatás hatékony
ságára tekintettel. Mármost kari tudóstársaimmal együtt én anélkül voltam 
több mint egy éven keresztül tagja egy ilyen Tudományos Tanács névroko
nának, hogy egyszer is összejöttünk volna -  de miért is kellene egy állami 
papiros kellékeinek összejönni egymással?

Aztán itt van a doktori program. Ennek én vezetem a gazdaságpszicho
lógiai alprogramját, de az egésznek is én vagyok kinevezve a programveze
tőjévé. Kérdés, mi van kinevezve programmá, ahelyett, amit velem együtt 
a két másik alprogramvezető is fontosnak tartott a maga képzési tervébe 
belevenni. Amikor ezeket kialakítottuk, velem együtt őket is, gondolom, az 
az evidencia vezette, hogy egy induló karnak mindennél nagyobb esélyt
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ad, ha a maga stratégiai elgondolásába beleülő kutatómunkára maga neveli 
ki azokat a tudósokat, akik ezt a kutatómunkát majd a diákok bevonásával 
végezni fogják. Egyszer egy tanácskozásra készülve a magam emlékezteté- 
sére át akartam lapozni a program szövegét, amelyről úgy gondoltam, hogy 
amúgy ismerem, hiszen részt vettem az összeállításában. Persze, én akkor 
még nem tudtam, hogy egy PhD-program helyett a névrokonát állítottuk ösz- 
sze akkor a későbbi kar későbbi dékánjával. Amikor aztán láttam, hogy az 
egyeztetett szövegből utóbb hármunk bármelyikének megkérdezése nélkül 
mit formált -  egy igazi forma bűvész bravúrjával -  az ambiciózus tisztviselő, 
éppúgy estem egyik ámulatból a másikba, mint alkalmasint Arkhimédész 
tette volna, ha tényleg szembesült volna a Karinthy kitalálta ambiciózus fő- 
szerkesztő tudományos tételével.

„Minden vízbe mártott test a súlyához annyit nyer..."
Persze, egyetemünknek ebben a részlegében, mely végül is a szükséges 

formák felvonultatásával beszerezte az őt karrá kinevező papírt, a hallga
tók a diplomával együtt a legtöbb tanártól annak helyes tudását is elnye
rik, hogy „hogyan is szól Arkhimédész tétele". Mégis okom van rá, hogy 
megfogalmazzam a kérdést: Miközben tudomásul vesszük a papiroshoz 
szükséges papiroskellékek megkerülhetetlen formalizmusát, van-e műkö
dő mechanizmusunk, amely intézményesen garantálná, hogy vele szemben 
a szakemberképzés tartalmi szempontjai is mindig érvényre jutnak? Mert 
amúgy ettől függ meghirdetett programod legfontosabb esélye a sikerre.

Hadd mutassam be ezt az összefüggést friss keletű egyetemi tapasztala
taimnak egy további darabjával illusztrálva:

„Tovább kell folytatni a rugalmasságot és a reagálóképességet segítő (ez
által az egyetem gazdasági kondícióit is javító) új képzési programok ki
dolgozását és bevezetését" -  olvasom e programban, majd mindjárt utána 
még ezt is: „Növelni kell a tananyagok eurokompatibilitásának mértékét." 
Amikor két évvel ezelőtt megpályáztam a JATE akkor létrehozott Gazda
ságpszichológiai Tanszékének vezetői pozícióját, pályázatom megfogalma
zásakor éppen ez a két szempont vezetett. Az a helyzet, hogy Nyugat-Euró- 
pa legtöbb közgazdászképző egyeteméhez és főiskolájához képest 5-15 éves 
lemaradást lehetett volna behozni, ha Magyarországon is megindulhatott 
volna kutató és praktizáló gazdaságpszichológusok képzése.

S ha egy ilyen szak alapításával és megindításával az ország egyetlen gazda
ságpszichológiai tanszéke éppen a JATE-n állt volna elő, ez egyúttal jelentősen 
növelte volna a Szegedi Tudományegyetem esélyét, hogy a maga előnyére 
kezeljen egy kettős ellentétet. E nagyon súlyos ellentétnek az egyik fele a 
közgazdasági képezdék növekvő száma és a demográfiai okokból szűkülő 
diákpiac között áll fenn. A másik felébe pedig azért keveredik az új Gaz
daságtudományi Karral bővült egyetemünk, mert gyártmányát egy olyan 
munkaerőpiacon kell kínálnia, amely a Budapesti Közgazdaságtudományi
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Egyetemen, a Budapesti Műszaki Egyetemen, a Pénzügyi és Számviteli Fő
iskolán, a Janus Pannonius Tudományegyetemen, a Gödöllői Agrártudomá
nyi Egyetemen, a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, a Külkereskedelmi 
Főiskolán és az összes többi képzőhelyen diplomát szerzett közgazdászok
kal már telítődött. A gazdaságpszichológusi képesítés megszerzését indu
láskor egyedül a mi egyetemünk tudta volna ajánlani, a többi képzőhely 
pedig később is csak annyiban, amennyiben az általunk kialakított feltéte
lekhez idomulni tud.

Múlt idejű feltételes módba pedig azért kell tenni ezt az egészet, mert 
egy ilyen lehetőségeket hordozó Gazdaságpszichológiai Tanszéknek név
rokona az, aminek tanszékvezetője lettem: a karrá léteiéért erőfeszítéseit 
tevő tanszékcsoport helyiségei között volt egy szoba, amelynek ajtajára 
tábla került ugyanezzel a névvel, a szobában levő íróasztalok egyikének a 
fiókjában címeres pecsét is van, amely a névrokonságot megjeleníti, meg 
fejléces papírok és borítékok. Megjegyzem, amikor ezeket a fejléces papíro
kat arra használtam, hogy megírjam rájuk azokat a leveleket, amelyekkel a 
gazdaságpszichológusok mondott képzését meg akartam szervezni, akkor 
a tanszék egész költségvetése arra is csak szűkén volt elég, hogy a fejléces 
borítékokra a szükséges bélyeget rányaljam. De hát minek egy stíluselemnek 
olyan költségvetés, amely célokhoz forrást rendel? Vagy például a vezető 
mellé munkatársakat: ezeknek száma az általam vezetett kellék esetében 0, 
hacsak nem számítom azt a kolleginát, aki a tanszék szabad félstátuszára 
lett kinevezve, s különben a maga dolgát, mondják, rátermetten teszi, csak 
éppen ennek a dolognak a gazdaságpszichológiához annyi köze van, mint 
ha a te fóldrajztudományi teamedbe azzal helyeznének el egy régészt, hogy ő 
is épp eleget vacakol földdel...

Kedves Rektor Úr!
Bízom benne -  írtam e levélnek egy korábbi helyén -, hogy a Szegedi Tu

dományegyetem most létrejövő hatalmas szerkezetében lesz mechanizmus, 
amely ezeket a problémákat kezelni fogja tudni. Ugye a diákok is bízhatnak 
ebben, s ugye mindenütt a most létrejövő univerzitások univerzumában?

Tisztelettel üdvözöl 
Garai László
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Különvélemény egyetem i autonómiáról és 
egyetemi dem okráciáról*

Egy jó hírű egyetemünk egyik karán üléseztek a döntéshozók: a Kari Ta
nács. Egyszer csak, amikor a döntéshozatalra került a sor, a dékán elrendel
te, hogy ez nyílt szavazással történjék.

Persze, a harmadik évezred elején vagyunk, nem a múlt század harmin- 
cas-negyvenes-ötvenes éveiben, amikor az antidemokratikus rezsimeknek 
volt itt az évadja. Azóta sokat fejlődött a világ: ma már nem kézfelemeléssel 
történik a nyílt szavazás: a döntéshozók egy elektronikus rendszer bemene
tén gombot nyomnak, mindegyikük a maga ketyeréjén választva ki, hogy 
vajon az „igen"-nek, a „nem"-nek vagy a tartózkodásnak a gombját-e -  a 
rendszer kimenetén pedig a dékán képernyőn figyeli, melyikük mire hasz
nálta akaratának szabadságát.

A „karatyák" nem csináltak nagy dolgot a nyílt szavazásból. Nem csi
náltak belőle kis dolgot se -  napirendre tértek fölötte. Az a 81 százalék is, 
aki megszavazta a dékáni előterjesztést, meg az a 19 százalék is, aki még így 
sem nyilvánított vele egyetértést.

Persze miért is kéne titkos szavazással fontoskodni, ha, mondjuk, az a 
kérdés, milyen színű rolettát vásároljanak a kar épületének ablakaira. De 
nem ilyesmi volt a kérdés. Hanem, hogy szüntesse-e meg a kar a maga 
szerkezetének -  minden kar szerkezetének minden egyetemen -  működési 
alapegységeit, a tanszékeket.

Szóltak érvek amellett, hogy igenis szüntesse meg -  szóltak érvek ellene 
is. Jelen írásnak azonban nem az a kérdés a tárgya, jól tette-e az a kar azon 
az egyetemen, hogy végül a dékán előterjesztésének és egy 81 százalékos 
többség kifejezésre juttatott egyetértésének megfelelően megszüntette a 
maga tanszékeit. Hanem hogy jól tesszük-e, ha tudomásul vesszük, hogyan

* Megjelent: Karon varjú (Az egyetemi demokráciáról). Magyar Naraiícs, 2005. március 25.; 
Globális rendszerváltás? Budapest, 2009, Népszabadság Zrt., 323-331. o.
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állnak elő dékáni vagy rektori előterjesztésekből, meg többségbe kerülő, il
letve kisebbségbe szoruló akaratnyilvánításokból a döntések. Például arról, 
megszüntesse-e egy kar a maga tanszékeit -  egyáltalán: bármilyen straté
giai, hosszú távú kérdésről.

Szögezzük le mindjárt: nem történt semmilyen jogszabálynak megsérté
se, amikor a dékán elrendelte a nyílt szavazást. Sem a kar, sem az egyetem 
szervezeti-működési szabályzata nem rendelkezik tiltólag a nyílt szavazás
ról. Még kevésbé szabályozza a működésnek ezt a részkérdését az adott 
vonatkozásban legmagasabb jogszabály: a felsőoktatási törvény.

Amelynek most készül az Országgyűléssel elfogadtatnia magát tizenkét 
év alatt a harmadik változata. S az egyetem világának ugyanazok a polgá
rai, akiknek egy kari tanácsnyi csapata nem csinált ügyet abból, hogy egy 
kar működésének egész stratégiáját megváltoztató döntést nyílt szavazással 
hozatták meg vele, már hónapok óta igenis ügyet csinál abból, amivel az ő 
megítélése szerint a felsőoktatási törvény fenyeget: hogy csorbul az egye
tem autonómiája az oktatásügyi kormányzattal szemben.

A tavaszra az Országgyűlés elé terjesztendő törvénynek a kormány által 
elfogadott szabályozási elvei közül a legnagyobb csatazajt az keltette, ame
lyik kimondja, hogy az állami fenntartású felsőoktatási intézmény belső irá
nyítása hárompólusúvá alakul át: a rektor és az Egyetemi Tanács mellé csat
lakozik egy harmadik döntéshozó, amelynek jelenleg ajánlott neve a maga 
semlegességével nem kellene többé, hogy riadalmat keltsen: Irányító Testület.

S az ártatlan nevű szerveződés mégis valóságos botránykövévé lett a fel
sőoktatás tervezett átstrukturálásának. Míg ugyanis a jelenlegi felállás az, 
hogy az egyetem saját ügyeiről maga dönt, a harmadik pólussal ez radi
kálisan változni fog. Jelenleg a rektort is meg a tanácsot is az egyetem pol
gárai választják, s a jelöltek közé sem kerülhet más, mint egyetemi polgár. 
S ahogy kívülről, például az Oktatási Minisztérium részéről senki sem avat
kozhat bele a jelölési, sem a választási folyamatba, hasonló a viszony a kar 
szintjén: az, hogy ki lesz a dékán, s kikből áll majd a Kari Tanács, kizárólag 
a kar oktatóin, más dolgozóin és hallgatóin múlik, s például a rektor nem 
szólhat bele a maga preferenciáit ajánlva. S akit nem közvetlenül választ az 
egyetem, a kar polgára, azt az általa megválasztott tanács választja, rektor 
nevezi ki az ő nevében is, tehát ott sincs beleavatkozás kívülről.

Ez azután az Irányító Testülettel radikálisan megváltozik, mert erről az 
új törvény kimondja: az Irányító Testületbe a tagok egy részét az oktatási 
miniszter delegálja. Igaz, hogy ez a rész az alku jelenlegi állása szerint ke
vesebb, mint a létszám fele, s az a további megszorítás is bekerült az alkuk 
során a törvénytervezetbe, hogy az oktatási miniszter döntésével szemben 
a tanács kétharmados döntéssel vétót emelhet, s a többi tagot maga a tanács 
delegálja -  igaz, másfelől az érintett minisztériumok egy tagot tanácskozási 
joggal küldhetnek a testületbe.
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Ám akárhogy van is, a továbbiakban megoszlik majd a döntés a Tanács 
között, amelyről kimondatik, hogy csak az akadémiai tevékenységnek (ok
tatásnak, vizsgáztatásnak, kutatásnak, esetleg -  például a klinikákon -  a 
tudás gyakorlati alkalmazásának) irányítását végzi, és az Irányító Testü
let között, amelynek hatáskörébe visszavonhatatlanul átkerül az egyetem 
fenntartásával, működtetésével összefüggő minden stratégiai döntés.

Például az olyan, amelyik afelől rendelkezne, hogy adott karon, netán az 
egyetem valamennyi karán szűnjenek-e meg a tanszékek.

Az egyetemi világ azért zúgolódik, hogy így csorbul az egyetemi auto
nómia, mivel éppen a hosszú távon maradandó hatású döntések átkerül
nek az autonóm testület hatásköréből egy olyanéba, amelynek döntésében 
mindenkor részt vesz a minisztérium akarata -  a minisztérium közben arra 
mutat rá ismételten, hogy, ellenkezőleg, ő átad döntési hatásköröket az Irá
nyító Testülethez, amely mégiscsak félig autonóm szerve az egyetemnek.

Amíg a felek a félig telt/félig üres pohár dilemmáján vitatkoznak, engem 
ahelyett, vajon csökken-e vagy növekszik például a minisztériumnak a be
leszólása az egyetem hosszú távú döntéseibe, az tesz kíváncsivá, hogyan 
alakul az egyetemi polgár beleszólási lehetősége ugyanebbe.

Én tizenegy éve vagyok polgára egy nagy hírű egyetemnek, amely an
nak idején arra hívott meg, hogy vegyek részt ambiciózus terveinek a végre
hajtásában. S attól fogva jelen voltam megannyi történésben, amelyek hosszú 
távra szóltak ezen az egyetemen:

-  a felsőoktatás országos méretarányú integrációjának keretében egybe
olvasztották ezt két másik nagy hírű és nagy létszámú képzőhellyel, 
számos kisebb méretarányú mellett;

-  megindították itt is az ország több másik nagyobb meg kisebb képző
helye után a közgazdászképzést;

-  a már kiképezett közgazdászok nagyobbra törő, egyszersmind tehetsé
gesebb hányadának számára megindítottak egy doktori képzést;

-  a már megindult új képzések helyét kiemelték a mondott egyetemnek 
abból a karából, amelyik addig befogadta a hőskorszakukat élőket, kü
lön Gazdaságtudományi Kart hozva létre számukra.

Mindezekben a történésekben, mondom, jelen voltam, jelenlétem azon
ban annak egyre markánsabb felfedezésére korlátozódott, mekkora a kü
lönbség a jelenlét és a történésekben való részvétel között, amely mellett 
azokba az ember bele is tud szólni. Merthogy amit fel kellett, s ismételten 
újra meg újra fel kell fedeznem, az az volt, mily mértékben nincs lehetősé
gem nemhogy beleszólni, de akárcsak hozzászólni sem.

Ami azért érdemel említést, mert nem arról van szó (amint azt egyik 
napilapunkban hozzájárulásom nélkül megjelent hanyag, pocsék interjú 
sejteti), mintha most e sorokat ahelyett írnám, hogy magánbeadványban 
magánpanaszt fogalmaznék meg arról, milyen hátrányok sújtanak engem
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ezen az éppen nekem jutott munkahelyen. A helyzet ennek bizonyos érte
lemben az ellenkezője. Amikor megállapítom, hogy tíz éven keresztül nagy 
horderejű történések sorában nem volt egy sem, amelynek alakulásába akár csak 
minimális beleszólásom lett volna, akkor halmozottan előnyös helyzetből teszem 
ezt a megállapítást: én ennek az egyetemnek professzora vagyok, három 
éven keresztül tanszékvezető egyetemi tanára voltam, s e hivatalomnál fog
va tagja a Kari Tanácsnak, ahol a kart érintő dolgok eldőlnek; ezenfelül az 
egyetem egyik doktori iskoláját is vezetem, ami ugyan nem von magával 
automatikus hivatali következményeket, de ténylegesen növeli a valószí
nűségét annak, hogy az ember azok között legyen, akiket a rektor kinevez 
Egyetemi Doktori Tanácsba, Egyetemi Tudományos Tanácsba, ilyen-olyan 
további egyetemi tanácsokba vagy bizottságokba, ahol szintén hozzá lehet 
szólni egyetemi dolgokhoz. Hozzá igen, csak bele nem -  amikor most ezt a 
megállapítást teszem, akkor azt szeretném, hogy az olvasó képzelni tudja, 
mekkora lehet akkor e munkahely olyan dolgozójának a hatásgyakorlási 
potenciálja, aki nem professzor, nem vezet doktori iskolát, nem időzik egye
temi vagy kari tanácsokban vagy bizottságokban.

Ha az egyetemnek a minisztériummal szemben, karnak az egyetemmel 
szemben széles körű az autonómiája, ez lehet jó és éppígy lehet nem az (ha 
máshonnan nem, iskolai történelemóráinkról emlékszünk még az esetre, 
amikor a király akaratával szemben széles körű autonómiát élvezett Csák 
Máté). Ám akár jó az egyetemi autonómiának ez vagy az a megnyilvánulá
sa, akár nem, semmiképp sem pótolja az egyetemi demokráciát.

Hogy mármost a demokrácia jó-e, erre nézve ismerjük a megállapítást, 
amelyet a kérdés egyik szaktekintélyének, Churchillnek tulajdonítanak, s 
amely szerint a demokrácia egy nagyon rossz intézmény, de sajnos eddig 
még nem találtak ki jobbat nála. Ez valószínűleg azért van így, mert a de
mokrácia erénye akkor nyilvánul meg igazán, amikor hosszabb távra szóló 
-  stratégiai -  döntésekről van szó. Az ilyen döntésnek az a jellegzetessé
ge, hogy az is csak hosszabb távon derülhet ki, vajon beválik-e vagy sem. 
S amíg erre nézve bizonytalanság van, addig magándöntéseink után is haj
iunk arra, hogy ne csak mások, de saját magunk előtt is -  magunk őszinte 
ámításával -  titkoljuk a be nem válás jeleit, túlozzuk azokat, amelyek mint
ha siker mellett tanúskodnának. S az ilyen ámítások késleltetik a mégoly 
szükséges módosításokat, megátalkodáshoz vezetnek, s a tévelygés amúgy 
is elkerülhetetlenül hosszú időszakát esetleg a többszörösére nyújtják.

Amikor közügyekről van szó, akkor ez a tendencia hatványozódik: im
máron nemcsak annak érezzük kényszerét, hogy magunkat ámítsuk, ha
nem ezenfelül ámítjuk -  egyre kevesebb jóhiszeműséggel -  azokat, akiket 
döntésünk következményei érintenek.

Az egyetemi ámítás okaival és módjaival részletesen foglalkozott a Moz
gó Világban nemrég megjelent (és internetes honlapján azóta is olvasható)
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„Kérjük-e vissza az iskolapénzt?" című tanulmányom.1 Az a szöveg főleg 
abban az összefüggésben vizsgálta a csalás újabb keletű egyetemi jelenség- 
világát, hogy miképpen kényszerül rájuk az egyetem, amikor szűkös for
rásaival próbál valahogy gazdálkodni. Létezik még ezenfelül az a másik 
összefüggés, amelynél fogva a demokrácia hiánya éppoly működésképtelenné 
teszi a felsőoktatás műhelyeit, mint a forráshiány. Azt a hallgatót ugyanis, aki 
3 vagy 5, de maximum 8 évre szegődik el a felsőoktatás valamely szolgál
tatóüzeméhez üzletfélnek, nem kárpótolja egy hosszú távú döntés őáltala 
elszenvedett következményeiért, hogy majd egyszer, amikor talán már két
szer nyolc év is eltelik, s már nincs mód tagadni az egykor hozott stratégiai 
döntés hosszú távú sikertelenségét, akkor a stratégiai vonalat majd egy má
sikkal cserélik fel.

Ebben az összefüggésben pótolhatatlan a demokrácia, amelynek meg
határozó tényezője, hogy a mindenkori kisebbség intézményesen működ
het az egyetemen is mint ellenzék, amely erősen korlátozza a mindenkori 
kormányzók lehetőségét a rossz döntés következményeinek ön- és közámí
tó kezelésére. Az alternatív elgondolások mellett való érvelés demokratikus 
lehetősége helyett a mai gyakorlat az, hogy aki ilyesmire vetemedik, azt 
persze nagyobb hátrány csak ritkán éri, mint amekkorát kari és egyetemi 
szabályok, minisztériumi rendeletek s a mindenkori felsőoktatási törvény 
engedélyeznek, de ezeken a kereteken belül bizton számíthat egy klien
túrából való kitaszítottság hátrányaival, amely hátrányok között jelenleg 
markánsan szerepel annak lehetetlenülése, hogy a következő választásokon 
eséllyel indulhasson a maga alternatív egyetemi elgondolásainak képvise
letében.

Egyetemi klientúráról súlyos illetlenség említést tenni, pedig mióta világ 
a világ és egyetem az egyetem, azóta ez utóbbinak a működéséhez szerve
sen hozzátartozik egy klientúrarendszer. Egyetemi szabályok a tanárt kö
telezik, hogy a hallgatókat egymással egyenlőeknek tekintse, tehát kivétel 
nélkül mindegyiket részesítse a maga szolgáltatásaiból -  s éppúgy köteles a 
diák is a tanárokat egyenlően kezelve eljárni mindegyikük órájára, átvenni 
tőlük a tudást, amelyet azok a mondott órákon átadnak, az egyiknek csak
úgy felkészülni a vizsgájára, mint a másiknak stb. Mindezek helyett azon
ban az történik, hogy a diák is kinéz magának olyan professzort, meg a pro
fesszor is olyan diákokat, akiket úgy kezel, mint „még egyenlőbbeket, mint 
a többiek". Az ilyen válogatásnak s a kiválasztott mellé elszegődésnek a 
legfőbb motívuma, persze, a tudás átadása és átvétele: diákként úgy ítélem, 
hogy X-től több nekem valót tudok tanulni, mint másoktól, tanárként pedig, 
hogy Y-nak szívesebben beszélem el, mint másoknak, amit tudok, mert őná
la inkább számítok rá, mint másoknál, hogy meg is érti és be is fogadja. De

1 Jelen kötetben lásd: 369-390. o.
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a klientúra képződésének mindenkor szerepel a motívumai között, hogy X 
azért is választja Y-t, mert Y meg X-et választja, aki ezt a másiknak érdemei 
között tartja számon.

Az egymást választásoknak ezzel a kölcsönösségével együtt az akadé
miai döntések világában a mester és a tanítvány közötti kliensi viszony kép
ződése kifejezetten hasznos. Ilyen kiválasztás nélkül nem lehetséges igazi 
tudásátadás és -átvétel -  vagy ha mégis, az legtökéletesebben a Google és 
a Google-használók között valósul meg. Viszont a kiválasztásban és kivá
lasztódásban képződő klientúra azután, ha már egyszer előállt, megnyilvá
nulhat másféle választásban és választódásban is, mint ami szigorúan a tu
dás kommunikálásával kapcsolatos. S ha tanár és tanítvány között egyszer 
előállt ez a viszony, vajon miért szakadna meg, amikor a tanítvány tanár
segéddé lép elő? S amikor ezt további előmenetele során már adjunktussá 
szemelik ki? S vajon az egyetemre kívülről jött adjunktus miért maradna 
távol ettől a szerkezettől, amelyben eredményesen lehet megválasztani, ki 
kerüljön be abba a tanácsba, amelyben majd eredményesen tudja megvá
lasztani, ki kerüljön az előmenetel megint magasabb lépcsőfokára...

Évtizedeken, ha ugyan nem évszázadokon keresztül mindez nem 
okozott gondot az egyetemek működésében: ezeknek az intézményeknek 
a szerkezetét és működését létesítésükkel hosszú távra meghatározták, 
ezért évtizedeken, netán évszázadokon keresztül nem került sor stratégiai 
módosításokra: az egyetem világa akadémiai világ volt, amelyben mester 
és tanítvány egymást választó kliensi viszonya a maga helyén való volt. 
Ma azonban, amikor alig van esztendő, hogy ne kerülne sor újabb meg 
újabb hosszú távú döntésekre, máris ott vagyunk a rektorok, dékánok, 
tanácstagok több nemzedékénél, amelyek egymást követő ciklusok során 
át maradnak elköteleződve egyszer meghozott stratégiai döntések mellett.

Persze, az ilyen szerkezet működésében eljön a pillanat, amikor ez aka
dozni kezd -  ilyenkor a klientúra működtetője, amikor újabb stratégiai dön
téshozatalra kerül sor, esetleg nyílt szavazást rendel el. Azonban nem ez a 
következmény az, ami igazán korlátozza az egyetemi demokráciát. Hanem az 
ok: az akadémiai világban helyénvaló tudás-klientúra átszivárgása az egye
temek működésének másik térfelére, ahol már nem a tudás adásvételének, 
hanem a hosszú távú stratégiai döntéseknek vagyunk a világában: abban, 
ahol egyetemek, karok, tanszékek mellett egyének sorsa is hosszú távra el
dől. Akit közülük a klientúra például professzorrá választ, az hetvenéves 
koráig professzor marad, s akit nem választanak azzá, az is hosszú távon 
lebeszélhető annak reményéről, hogy majd legközelebb másképp alakul 
számára ez a dolog. Nemigen marad más esély az egyetemi ember számára, 
mint amit az kínál, ha nem felejti a helyét a klientúrában.

A kliensi rendszert az egyetemen megszüntetni nem lehet, de, mondom, 
nem is szabad. Lehetséges viszont és kívánatos is, ha működő egyetemeket
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akarunk, lezárni a határt ezek akadémiai fele és azon terep között, ahol a 
hosszú távú döntések történnek.

Ha most az elfogadtatás előtt álló felsőoktatási törvény az új Irányító 
Testület létesítésével akkora csatazajt ver az univerzitások univerzumában, 
ez valószínűleg azért van, mert nem annyira az autonómia ősi jussát látják 
tőle veszélyben, mint a másik ősi jussot: a klientúra működtetésének korlá- 
tozatlanságáét. Ha az Irányító Testület az ajtók közül, amelyeken a klientúra 
eddig korlátlanul járt-kelt a két világ között, csak egyet is bereteszel, ez azt 
is jelenti, hogy a klientúra valamivel csökkentett hatni tudással tudja majd 
akadályozni, amikor majd egy második ajtó bereteszelésére sor kerül, s a 
további ajtóreteszelés majd egyszer még ennél is kevésbé lesz nehéz.

S a stratégiai döntéshozatal nagy hatalmú térfelén egyszer csak megin
dulhat az ellenzék működését is lehetővé tevő demokrácia intézményeinek 
a kiépítése, akár titkos, akár nyílt szavazással helyezte azt korábban a peri
fériára a klientúra. Mert további intézmények kiépítése nélkül -  ne feledjük 
el -  a klientúra beleszólása az egyetem sorsába csökkenhet a nélkül is, hogy 
egy kisebbségbe szorult ellenzéknek magától több lenne a beleszólása, mint 
amikor még a klientúra jelölt ki számára helyet a margón.
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Elm élkedések az e lm e-elm enésrő l*

A gazdaságpszichológus valamilyen szellemi rokonságot tarthat azzal a 
várkapitánnyal, aki a hónapok óta ostromlott várban arra ad parancsot, 
hogy az utolsó ökröt süssék le, s a vár fokáról így hajítsák az ostromlók 
közé -  amire pedig emezeknek a kapitánya, úgy látván, hogy a több hónap
ja körülzárt várban még annyi a tartalék, hogy kiszórják a lőrésen, feladja az 
ő seregétől is sok áldozatot követelő s, úgy látszik, reménytelen ostromot.

A szellemi rokonság feltételezésével nem azt akarom sugallni, hogy a 
gazdaságpszichológus szintén hajlamos a blöffölésre.

A várkapitány két ésszerű megoldás között is választhatott volna: tar
talékolni még nehezebb időkre az utolsó ökröt -  vagy még egyszer utoljára 
jóllakatni belőle a lakosságot (vagy ennek kiválasztott részét). Mindkét ész
szerű megoldás pusztulásra ítéli a várbelieket. Ehelyett választotta a telje
sen észellenes eljárást, amelynek révén megmenekültek.

A gazdaságpszichológus is kész rá, hogy olyankor, amikor a gazdasá
gi ésszerűségen belül kínálkozó utak nem vezetnek sehová, észellenes utat 
térképezzen fel, hátha elvezet oda, ahova emezek nem. Esetünkben: ki a 
válságból.

Ilyen, a gazdasági ésszerűség minden számításának ellentmondó meg
oldásként ajánlom:

PAZAROLJUNK JOBBAN!

Nem tudom, hány magyar diplomás dolgozik jelenleg külföldön, de azt 
tudni lehet, hogy tudós 4200. Ezt onnan lehet tudni, hogy a Magyar Tudo

* Összeállítás. Az eredeti szövegek megjelentek: Népszabadság, 1991. április 6., 17-18. o. 
(„Pazaroljunk jobban!"); és 1992. november 18., 19. o. („Akadémiai magánegyetemet!"). A szö
vegek eredeti megjelenése óta több mint húsz év telt el -  az akkor még meglévő lehetőségek 
további elvesztegetésével.
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mányos Akadémia most vizsgálja, mit lehetne tenni, hogy ezek azután majd 
hazatérjenek.

Adalékul a kérdéshez, hogy mit lehetne tenni, elmondok egy történetet. 
Egy kaliforniai egyetemen tartott gazdaságpszichológiai tárgyú előadásom 
példaanyagában szóba került, hogy a magamfajta akadémiai kutató havi 
bére Magyarországon bruttó 300 dollár. Hallgatóim megbocsátón néztek 
össze: bárkivel előfordul, hogy fejben történő osztásnál elvét egy számje
gyet. „Three thousand" -  javított ki tapintatosan az elnöklő kolléga, mind
járt hozzátéve, hogy bizony három ezer dollár szánalmas egy összeg, mert 
náluk még a frissen diplomázott gyakornok is többet kap ennél.

Nem szeretném félrevezetni az olvasót, ezért sietek megjegyezni, hogy 
a történet, s így a benne szereplő adat is tavalyi. Idén az infláció mértékét 
majdnem megközelítő arányban emelték az akadémiai béreket. Annak rea
litásában azonban nem hiszek, hogy ilyen arány helyett a tudományos ku
tatók bérét hirtelen a tízszeresére lehessen emelni, hogy olyiké harminc év 
akadémiai tevékenység után megközelítse egy amerikai egyetem gyakor
nokának bérét. Ezért a „mit lehetne tenni?" kérdésre ez a válasz tűnhet reá
lisnak: örülni. Örülni, hogy Magyarországon egy diplomásra az állam nem 
költ többet, mint amennyit. Ezt az összeget egy 1985-ös kimutatás 607 ezer 
forintnak találta, ha az egyetemi oktatás költségein kívül a középiskolai kép
zésé mellett nemcsak az általános iskolai nevelését számítjuk bele, de még 
három év óvodai fejlesztés díját is. Vélhetnék: 4200 tudós, ha nem tér vissza 
Magyarországra, még így is magával visz az agysejtjeibe beépítve több mint 
két és fél milliárd forintot. S akkor a tudósok csak egy részét teszik ki annak 
a tömegnek, amely a diplomájával külföldre vándorol, s amelynek méretét 
és színvonalát tekintve a World Competitiveness Reporl, 1990 című kötetben 
az olvasható, hogy Magyarország a 23 egymással összemért ország közül a 
21. helyen áll. Szerencsének gondolhatnék ezért, hogy az egyetemista kor
ban lévő lakosságnak csak 15 százaléka jár egyetemre, nem pedig például 
33 százalék, mint Dél-Koreában vagy Új-Zélandon (vagy pláne 59 százalék, 
mint az Egyesült Államokban): ha kétszer (vagy pláne négyszer) több fiatal 
diplomás állna elő évente, akkor esetleg kétszer (négyszer) többnek jutna 
eszébe, hogy megpróbáljon külföldön boldogulni, ha már idehaza nem tud.

A probléma alternatívájának csak az ötvenes évek gyakorlata látszik, 
amikor valóságos betonból és betonnál is szilárdabb megtorló rendszerből 
épült gátak tartottak meg hazai medrében minden magyar agyvelőt, így az
tán nem pazarlódott el, akármennyit fordított is kiképezésükre az állam. De 
ez az eljárás sem alkalmazható a rendszerváltás mai hangsúlyai közepette, 
ha mégannyira úgy van is, hogy az utazást nem a váltás, hanem még a rend
szer tette szabaddá, kezdve a Kádár-korszak és végezve a Grósz-időszak 
intézkedéseivel.
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A LEGFŐBB ÉRTÉK...

Érdekes, hogy valahányszor szóba kerül a „brain órain" (amit az ameri
kai kifejezés tartalmának komolyságát és formájának játékosságát egyszer
re visszaadva talán „elme-elmenés"-nek lehetne fordítani), a szó mindig 
panaszolkodás, sohasem büszkélkedés. Hazánkban azt emlegetik fel, milyen 
sokan kínálják magyarok magasan kiképezett munkaerejüket külföldön, nem 
pedig azt, hogy akár még az Egyesült Államokban is, ahol pedig a megfele
lő korú lakosságnak több mint a fele egyetemre jár, milyen sokan keresik ezt a 
sajátos magyar árucikket.

Érdekes ez, de nem meglepő. Beleillik egy olyan szemléletbe és a neki 
megfelelő gyakorlatba, amelyet Magyarországon, úgy látszik, még semelyik 
rendszerváltás nem ingatott meg. A mostani váltás utáni és előtti dokumen
tumokban egyaránt kegyes szavak olvashatók emberi értékekről, melyeket, 
úgymond, lehetőségeink szerint óvni kell, s amelyeket, ha a haza szüksége 
megkívánja, mozgósítani lehet. Egy korábbi korszakban arról értesítettek 
bennünket, hogy éppenséggel a legfőbb érték az ember. Eközben azonban a 
gazdasági számításokban nem emberi, hanem csakis anyagi értékek szere
pelnek, a humán értékeket pedig nem gazdasági tényezőként, hanem ki
zárólag mint politikai, ideológiai, kulturális megfontolások tárgyát veszik 
tekintetbe. Ebbe belefér az is, hogy ha egy rezsim például a politikai érdeket 
éppen többre tartja a gazdaságinál, akkor ennek oltárán gazdaságilag éssze
rűtlenül anyagi értékeket áldoz -  meg az is, hogy ha a rezsim történetesen 
gazdasági tűzoltással foglalkozik, akkor emberi értékeket szórjanak a tűzre, 
hogy fészkét eltömítsék.

Ez utóbbi esetben természetesen a gazdasági ésszerűségre hivatkozva. 
Hiszen ennélfogva be kell látni, hogy Magyarország nem engedheti meg 
magának, hogy az egyre ínségesebbé váló időkben pénzét kiszórja az abla
kon azáltal, hogy még többet költ olyan személyek kiképezésére, akik csak 
valamilyen amúgy is gazdag másik országnak tesznek majd a javára. Ez 
éppolyan evidens, mint hogy egy ostromlott vár lakói nem tehetik meg, 
hogy utolsó falatjukat kiszórják az ablakon.

AZ ELMENŐ ELME HOZOMÁNYA

Nem meglepő tehát, hogy az „elme-elmenés"-ről általában nem az jut 
eszünkbe, hogy mennyire versenyképes az a sajátos magyar exportcikk, ami 
a magas szinten képzett munkaerő. Nem meglepő, de sajnálatos. Ha ez jut
na eszünkbe róla, akkor talán elcsodálkoznánk azon, hogy Magyarország 
ennek az egyedülállóan versenyképes termékének az előállítására mintegy 
tizenegyszer kevesebbet fordít, mint Dánia vagy Svédország, pedig e két ország 
velünk együtt szerepel annak a listának a végén, amely a „brain drain"-t 
arról az oldaláról tartja nyilván, amelynél fogva károsítja a nemzetközi ver
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senyképességünket. Nem tudom, mit csinál ez a két ország, hogy ne fizes
sen rá erre a pazarlásra. Lehet, hogy csak arról van szó, hogy ők olyan gaz
dagok, hogy megengedhetik maguknak, amit mi nem?

Lehet, de nem biztos. Ami viszont biztosnak látszik, az az, hogy Magyar- 
országnak mit kellene tennie: ahelyett, hogy annak a -  nem létező -  módo
zatait kutatná, hogyan tartható vissza az elme az elmenéstől, vagy hogyan 
csökkenthető még tovább a pazarlás, hogy az elmenővel még hozományt is 
adunk, egy jelentősen bővített magas szintű képzést alapvetően arra kell beál
lítani, hogy termékét közvetlenül exportra termelje.

Hogy Magyarországnak erőteljesen növelnie kell magas szintű képzésé
nek kibocsátását, és hogy ehhez (még sokkal erőteljesebben!) növelnie kell a 
képzésre fordított eszközök nagyságát -  ez az ajánlás olyan összefüggésben 
szokott felbukkanni, amely az aktuális válságra nem ígér megoldást. Senki 
sem vitatta -  nem is lehetett -  azoknak a példáknak a bizonyító erejét, hogy 
a gazdasági növekedés tekintetében első két helyet elfoglaló Japán és Egye
sült Államok a humánerőforrások tekintetében is az első két helyet foglalja el, 
míg például Japán a természeti erőforrások vonatkozásában majdnem olyan 
hátrányos helyzetben van, mint Magyarország, amely nem ezért osztozik 
Görögországgal a két utolsó helyen, hanem valószínűleg azért, mert a hu
mánerőforrás állapotára nézve is ezeken a helyeken osztoznak; hogy a gaz
dasági növekedés erőteljesebben függ ettől, mint az állami beavatkozás fokától 
amellyel pedig magától értetődően hozzuk összefüggésbe, mutatja Norvé
gia példája, ahol e beavatkozás mértéke nem sokkal marad el Magyarorszá
gétól, s mégis a hatodik helyen áll mind a képzésre való költekezést, mind 
pedig a gazdasági növekedést tekintve, míg Portugália gazdasága az elő
nyös 8. helyet érdemli ki az állami beavatkozástól való függetlenségre néz
ve, növekedési üteme mégis ugyanarra a 20. helyre sorolja, mint a képzésre 
való kiadásainak a szintje.

Ám ennek az összefüggésnek mentén sem azokban az egymást köve
tő programokban, amelyeket a kormány, sem pedig azokban, amelyeket 
a különböző ellenzéki pártok kínálnak Magyarország aktuális gazdasági 
válságának megoldására, nem szerepel az az elgondolás, hogy nagyságren
dekkel bővíteni kell a humánerőforrások termelésével kapcsolatos sajátos 
gazdasági ágazat ráfordításait és kibocsátását. Ennek oka gyaníthatóan az, 
hogy -  ha zárójelbe tennénk is a kérdést, hogy a ráfordítás jelentős bőví
téséhez honnan vesszük a pénzt -  a kibocsátás mégoly jelentős bővítése 
sem ígérhetne tíz éven belül jelentős javulást, lévén legalább öt év, míg az 
első „bővített nemzedék" megjelenik a munkavállalók sorában, s legalább 
ugyanannyi, míg a munkája nyomán támadó gazdasági növekedés megter- 
mi a maga gyümölcsét.

Az az ajánlás azonban, amelyet itt elővezetek -  a magas szintű képzés 
szolgáltatóágának olyan, erőteljes arányban való bővítése, amely közvetlenül
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az exportot célozza -  azonnal hasznosítható eredményt ígér. Az a helyzet, hogy e 
sajátos export piackezelésének (marketing) beindításához nem kell megvárni, 
amíg a kérdéses szolgáltatóág bővítésének első termékei előállnak:

Egyrészt már rendelkezésre állnak azok a személyek, akiket egy koráb
bi időszakban képeztek ki, s akiket eddig különböző eszközökkel óvtak az 
„elme-elmenéstőr. Az óvás egyik eszköze kétségkívül az volt, hogy ebbe az 
exportképes -  mint fentebb bebizonyosodott -  termékbe bizonyos, az export 
realizálásához nélkülözhetetlen készséget (például szolid nyelvtudást) nem 
építettek be. Ezzel együtt a véletlenen is múlt, hogy azonos szintű tudás 
hordozói közül eddig kinek sikerült és kinek nem megtenni az utat az ex
port elvont lehetőségétől a konkrét valóságához. Ha mármost kiépülne egy 
olyan, nagyobb vagy kisebb részben állami -  de szakértőkből, nem pedig 
pártpolitikusokból álló -  közvetítő hálózat, amely ebben segít az ilyesmit 
igénylő személyeknek, akkor meg lehet találni a jogi formulát, amelynek 
megfelelően a hazai és a külhoni fizetés különbözeién méltányosan osztoz
hat a személy és az állam. Másféle jogi formulát lehet találni azok esetében, 
akik ilyen közvetítést nem igényelnek, de a magas szintű képzésben kínált 
állami kedvezményeket igénybe vették.

Másrészt a szóban forgó szolgáltatás exportorientációja egyáltalán nem 
csak a késztermék exportját jelentené, hanem magáét a szolgáltatásét is: 
azokból az országokból, ahol -  mint például Franciaországban -  a felsőfokú 
képzés élesen kettéválik egy olcsó, de alacsony szintű tömegképzésre és egy 
magas szintű, de drága elitképzésre, ügyes piackezeléssel nagy számban 
lehetne vevőt találni egy olyan szolgáltatásra, amelynek ára jelentősen el
maradna, színvonala viszont nem maradna el a külhoni elitképzésétől.

MIBŐL???

E cikknek egyetlen dolga maradt: megkísérelni válaszolni a kérdésre, hogy 
miből lehet egy ilyen programot realizálni, vagy legalábbis beindítani?

Mekkora összegről volna egyáltalán szó? Lévén mindenféle rendszer
nek tulajdonsága, hogy a fokozatos változások olyan önvédelmi folyamato
kat indítanak meg benne, amelyek rövid idő alatt kiküszöbölik a változás 
nyomán előálló hatást, a magas szintű képzés magyarországi rendszeréről 
szólva is csak erőteljes változtatás lehetőségei felől érdemes gondolkodni. 
Egy olyan változtatás, amely például a finnországihoz hasonló állapotok 
beállítását célozná meg az ottaninál több mint kétszer nagyobb magyaror
szági népességen, már maradandó hatásúnak tűnik.

Finnországban az egyetemista korú népességnek nem, mint Magyaror
szágon, 15, hanem 35 százaléka jár egyetemre (ez éppen középen helyezkedik 
el a törökországi 10 és az egyesült államokbeli 59 százalék között). Ennek a 
majdnem két és félszer nagyobb arányú tömegnek a kibocsátására 6 és fél
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szer nagyobb ráfordítás esik -  ez sem valami kiugróan magas érték, hiszen 
például ugyanabban a térségben Norvégia 8 és félszer, Svédország 10 és fél
szer, Dánia pedig 11 és félszer többet fordít a lakosság egy főjének kiképezé- 
sére, mint mi. Úgyhogy számoljunk csak a szolid 6 és félszeres finnországi 
fölénnyel, amely egyebek között azt jelenti, hogy -  bizonyos feltételezések 
mellett durván számolva -  egy-egy kibocsátott diplomásra esetleg több 
mint két és félszer nagyobb ráfordítás jut Finnországban, mint minálunk.

Ilyen nagyságrendű változtatás mellett, ha nem időben széthúzva érvé
nyesül, már hatékony maradandó változásra lehet számítani. Mindenesetre 
Magyarország felsőoktatásának felzárkóztatása Európáéhoz egyszerre kel
lene, hogy jelentse mindkét mutatónak a feljavítását: azt is, hogy a megfe
lelő életkorú népesség a jelenleginél lényegesen nagyobb arányban legyen 
jelen a felsőoktatásban; és azt is, hogy a népesség egy főjének kiképezésére 
a jelenleginél lényegesen többet fordítson a nemzetgazdaság.

Ha a finnországi színvonal elérését céloznánk meg, ehhez az évi ráfordí
tást több milliárd dolláros nagyságrenddel kellene növelni.

Valójában a képzés európai színvonalú feltételeinek biztosítását fele-fele 
arányban lehetne biztosítani a ráfordítás növelésével és a meglévő eszközök 
gazdaságosabb felhasználásával.

Ez utóbbi lehetőség példájaként vezettem elő az 1992. évi Akadémiai 
Fórumon az indítványt: létesítsünk a Magyar Tudományos Akadémián magán- 
egyetemet!

Akik érdeklődéssel kísérik a magyarországi magánegyetemek küzdel
mét létesülésükért, tudják, hogy minden olyan érdek, amely ez ellen műkö
dik, azzal tud a legjobban operálni, hogy az egyik egyetemnek nem adják 
oda a kiszemelt munkásőrlaktanyát, amelyben elkezdhetné a működését, a 
másiktól éppenséggel visszaveszik a pártházat, amelyben már régóta el is 
kezdte, a harmadiknak pedig olyan bérleti díjat számítanának fel a szüksé
ges épületért, amely egyéb tényezők nélkül is arra kellene hogy bátorítsa a 
vállalkozót, hogy olyan főváros után nézzen, ahol nem sarcolják meg.

Mármost a Magyar Tudományos Akadémiának nem kellene az infra
struktúrát és a rávalót előteremtenie, mert -  egyelőre -  rendelkezik vele: 
mindegyik kutatóintézetben akad olyan tanácskozóterem, amely tanterem
ként is hasznosítható, s hozzá olyan eszközök (a táblától a képek és írások 
vetítésére alkalmas szerkezeteken keresztül a szaktudományra sajátosan 
jellemző eszközökig), amelyek az oktatásban a demonstrációt szolgálják. 
Profán a hasonlat, de a költségtényezők profán természetűek: a Magyar Tu
dományos Akadémia ugyanolyan helyzeti előnyt hasznosíthatna e tekintet
ben, mint a Postabank létesítésekor hasznosítottak, amikor az ötlet gazdája 
rájött, hogy a rendelkezésre álló postahivatalok építési költségek nélkül biz
tosíthatják a bankhoz szükséges infrastruktúrát.
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S a másik vonatkozás, amelyet szóba kell hozni: a szellemi potenciál -  
egyebek között az MTA kutatóintézeteinél felhalmozott előadásképes 
nyelvtudás amely lehetővé teszi, hogy a szóban forgó szolgáltatást az 
Akadémia exportra is felkínálja. S hogy a kínálatra létezik kereslet is, ezt 
hadd bizonyítsam ugyancsak egyetlen példával.

Franciaországi egyetemi tanári munkám során azt tapasztaltam, hogy 
ebben az országban a felsőfokú oktatás meglehetősen élesen kettéhasad az 
állami egyetemeken folyó képzésre, amely 1968 óta gyakorlatilag szinte in
gyenes, de meglehetősen alacsony átlagszínvonalú, és arra, amelyet az úgy
nevezett „grandes écoles", az elitiskolák folytatnak, és amelynek presztízse is 
és színvonala is igen magas, ám még ennél is magasabb a tandíj. Egy további 
összetevője a helyzetnek, hogy a felsőfokú oktatásban részt vevő francia di
ákság talán még a magyarnál is kisebb részben tud angolul vagy más idegen 
nyelven, s így csekély azok aránya, akiknek lehetőségük van arra, hogy kép
zésüket valamilyen jobb amerikai vagy nyugat-európai egyetemen folytassák 
vagy tegyék teljessé (még akkor is, ha a diákság ez utóbbi lehetőségeit anyagi 
oldalról az Európai Közösség különböző programjai meg is könnyítik).

Mármost ha az ajánlott felsőfokú oktatási hálózatnak létesülne például 
egy olyan része, amelyben az oktatás nyelve a francia volna, a képzési szín
vonal nem lenne alacsonyabb a „grandes écoles" színvonalánál, miközben 
a tandíj nem haladná meg e tanintézetek tandíjának például a felét, akkor 
ügyesen alakított stratégiájú hírveréssel rövid idő alatt nagy érdeklődést le
hetne iránta kifejleszteni mindazok körében, akik ilyenek híján most a fran
cia egyetem színvonala vagy a „grandes écoles" tandíja közötti választásra 
kényszerülnek, mind pedig azon vállalatoknál, illetve közigazgatási intéz
ményeknél, amelyek jelenleg szívesebben alkalmazzák a jobbnevű iskolák 
diplomásait, mint az állami egyetemen végzetteket, de eddig nem szívesen 
viselték ilyenek kiképeztetésének a költségeit.

S akinek más nyugat-európai országok felsőoktatásáról van tapasztalata, 
az biztosan abban is talál olyant, ami e terv céljaira hasznosítható. Az Európai 
Közösség azon programjain felül, amelyek kifejezetten a közép- és a kelet
európai országok egyetemeivel való együttműködés céljaira lettek kitalálva. 
Magukra e közép- és a kelet-európai országokra nézve pedig miért ne lehetne 
Soros Györggyel megvizsgálni a lehetőségét az együttműködésnek az őáltala 
mégiscsak létrehozott Közép-európai Egyetem és a tervezett között. Különös 
tekintettel arra, amit az infrastruktúráról fentebb megállapíthattunk.

Emellett ismeretes, hogy egy igazi univerzitás működtetéséhez hazai és 
nemzetközi alapítványi és banktámogatásokat lehet mozgósítani, márpedig 
a Magyar Tudományos Akadémiának minden bizonnyal megvan a szellemi 
potenciálja ahhoz, hogy ha most fog bele ilyen szolgáltatás beindításába, 
amikor még nem alakultak ki vele kapcsolatos előjogok, akkor az új tevé
kenység közegét igazi univerzitásként szervezze meg.
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Kérjük-e vissza az iskolapénzt?*

Egy hónappal az egyetemi integráció -  adminisztratív -  megvalósulása előtt 
a Népszabadság leközölt egy nyílt levelet, amelyben megkérdeztem egyete
mem rektorát: vajon lesz-e annak a nagyüzemnek, amely az egyetemekből 
és a főiskolákból szerveződik, olyan szerkezeti eleme, amely intézményesen 
garantálni tudná, hogy két gyártmánya, a tudás és a diploma valamikép
pen megőrizze azt a kapcsolatot, amely valamikor magától értetődően állott 
fenn közöttük.1

A levélváltásban mindketten ravaszkodtunk: a rektor úr válasza szemé
lyemről szólt megtisztelőén, nem pedig a dologról megnyugtatóan vagy 
együtt nyugtalankodva velem -  de már az én kérdésem is, miközben a jö
vőről kérdezett, aggodalmamat tulajdonképpen az váltotta ki, hogy az in
tegrálódásnak még előtte álló egyetemen sem láttam ilyen intézményes ga
ranciát. Előhozott példáim mind arról szóltak, hogy a diplomaadás formáit 
egyre kevésbé szervezik a képzés tartalmai, és egyre inkább további papí
rok formájával kapcsolatos megfontolások: olyanok, hogy a diplomaadás
hoz milyen (akkreditációs) papírt kell megszereznie az egyetemnek, s hogy 
a diplomaadásra feljogosító papír elnyeréséhez milyet (habilitációs eljárás 
sikeréről, egyetemi tanári kinevezésről, Széchenyi-ösztöndíj elnyeréséről, a 
Magyar Tudományos Akadémia tagjává, de legalábbis doktorává minősí
tésről szólót) azoknak, akik ezen az egyetemen tanítanak, s akiknek majd 
e papírjai, nem pedig tudása szolgál alapul, amikor egyetemüket, karukat, 
tanszéküket hivatalok vagy bizottságok megítélik.

Jó okom volt rá, hogy ez aggodalmamat kiváltó tüneteket a magam 
egyetemén belül is a magam -  éppen önálló karrá lett -  részlegének életéből 
vegyem. Az a helyzet, hogy korábban egyetemi tapasztalatokat Magyar

* Megjelent: Mozgó Világ, 2004/10. 72-80. o.; Globális rendszerváltás? Budapest, 2009, Nép- 
szabadság Zrt., 333-362. o.

1 Népszabadság, 1999. december 1-jei számában: „Nyílt levél a rektorhoz papirosokról meg 
Arkhimédész versének kijavított formájáról". Jelen kötetben 349-354. o.
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országon csak diákként szerezhettem annak idején, tanárként pedig csak 
külföldi (francia, szovjet, amerikai) egyetemeken. Az az egyetem, amelynek 
rektorát megszólítottam a Népszabadságban, számomra akkor merőben új 
munkahely volt, ahol látásomat még nem tompíthatta megszokás, s ezért 
észrevehettem -  gyorsan növekvő döbbenettel -, mily kevéssé hasonlít ez 
a világ arra, amit valamikor ehhez a szóhoz kapcsolt az ember: „egyetem".

Mégis, sajnálom, hogy újabb keletű tapasztalataim helyszínéről „szivá
rogtattam ki" titkokat arról, miképpen állítunk elő olyan formákat, amelyek 
szükséges kellékei papíroknak, de amelyek mögül egyre inkább kikopik a 
tudás átadásával és megszerzésével összefüggő tartalom. Nem azért sajná
lom, hogy így történt, mert utána úgy jártam, ahogyan több mint fél évszá
zaddal azelőtt egyszer. Amikor elemi iskolába jártam, még külön tantárgy 
volt a szépírás, s engem egyszer csúnya írásomért beültettek a szamárpad- 
ba. Most is ez történt: a Népszabadságban megjelent csúnya írásomért be
ültettek a szégyenpadba. Az egyetemi, elsősorban a kari vezetés: addig is, 
amíg majd jogszerűen ki lehet csapni Kari Tanácsból, bizottságokból, innen- 
onnan, ahol szavam lehet, karanténba helyeztek -  szintén jogszerűen, de 
ténylegesen az omerta megsértéséért.

KIJÉ (!) A NAGYRAVÁGYÓ PROFESSZOR?

Ám, mondom, nem ezért sajnálom, hogy „állatorvosi lóként" használtam 
a szerveződő egyetemi kart. Azért és akkor kezdtem sajnálni ezt, amikor 
láttam, hogyan reagálnak cikkemre más egyetemekről kollégák, barátok és 
felebarátok, ismerősök és ismeretlenek, akik odajöttek az utcán, megkeres
tek telefonon, küldtek e-mailt, egyikük még postai levelet is, s mondaniva
lójukat így kezdték: „Az semmi, amit ír(sz), tudná(d) csak, hogy minálunk 
mi van!" -  s ezzel hozzáfogtak, hogy tudassák.

Volt, aki csak annak a másoddiplomázó, negyedéves hallgatónak az 
esetét beszélte el, aki dolgozatában ezt a szót: „senkié", így írta: „senkijé". 
Tanára megrökönyödve kérdezte: „Biztos benne, hogy ezt így írják, doktor 
úr?" Amire az első diplomája mentén már doktor úr tüstént átlátta, miről 
lehet szó: „Bocs, tanár úr, gondolhattam volna, hogy 'ly'-nal kell írni".

S volt, aki egy jó nevű professzorról tudósítva próbálta a maga történeté
vel túllicitálni az enyémet azoknak a „tapasztalatcseréknek" egyikén, ame
lyekre tudományos tanácskozások szünetében tartott kávézások vagy utána 
való együttes sörözések adják az alkalmat. Az ilyen beszélgetések kialakult 
forgatókönyve szerint valamelyikünk elmond egy történetet arról, hogy az 
ő egyeteme hogyan próbál boldogulni, s mivel az ilyen történetekből sosem 
hiányoznak az egyetemhez valamelyest méltatlan trükkökről szóló tudósí
tások, a hallgatóközönségből mindig akad, akit ez a kellék arra hív fel, hogy 
a történet végét éppen csak kivárva belekezdjen a maga históriájába. „Az
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semmi! Nálunk..." -  ez a történetindító motívum majdnem olyan kötelező 
stíluselem az ilyen mesékben, mint volt a régiekben az „Egyszer volt...".

A narráció professzora egy ugyancsak jó nevű egyetemen igen ambici
ózus tervekkel nyerte el egy újonnan létesített földrajz tanszék vezetői állá
sát. Az ambiciózus tervek az EU-hoz való csatlakozásunkkal és országhatá
rokat máris átszelő régiószerveződésekkel állottak kapcsolatban, és amikor 
a professzor úr beköltözött abba a csinos szobába, amelynek ajtaján tábla 
hirdette a tanszék nevét, egy másik meg a tanszékvezető egyetemi taná
rét, akkor igazán nagy munkakedvvel fogott hozzá terveinek megvalósí
tásához. íróasztalának egyik fiókjában fejléces papírokat talált, amelyekre 
megírta a leveleket mindazoknak, akiket a közösnek tervezett munkába 
meg akart hívni, másikból címeres pecsét került elő, amely a levélnek talán 
szükséges többlettekintélyt kölcsönzött. Amikor azután munkájának ezzel 
az első lépésével elkészült, volt része meglepetésben: kiderült, hogy tanszé
kének egész évi költségvetése arra is csak szűkén elég, hogy az ugyancsak 
fejléces borítékokra a szükséges bélyeget rányalja.

Ennek a történetnek az elbeszélője itt megjegyezte, hogy nem vádolható 
azzal, hogy túlozna, holmi tanszéki elfogultságtól engedve magát elragad
ni, hiszen ő nem tartozik a tanszék állományába. Annál is kevésbé tartoz
hatna oda, tette hozzá, mert a tanszéknek nincsen állománya, hacsak nem 
számítjuk azt a kollégát, akit a tanszék szabad félstátuszára neveztek ki, s 
különben -  régész. „Amikor aztán a professzor úr fel akarta lármázni emiatt 
a Kari Tanácsot (hogy, aszongya, neki az Egyetemi Tanács által jóváhagyott 
terveihez olyan munkatársakra van szüksége, akik a földrajztudományban 
honosak), a dékán leszögezte, hogy egy régész is épp eleget vacakol föld
del... így a hozzáértő dolgozó nép okos gyülekezetében a kérdést letár
gyaltnak vettük" -  mondta az elbeszélő.

Az elbeszélés iróniája azt rótta fel a tanszékvezetőnek, hogy nem volt 
képes felfogni, hogy más egy tanszék és megint más egy tanszék neve: „Az 
előbbi viszi a pénzt -  az utóbbi meg hozza". Persze, a tanszék nevéhez hoz
zá kell rendelni egy tudós jól csengő nevét, meg azokat a címeket, amelyek
től az jól cseng -  de abból csak baj van, ha a neve helyett magát a tudóst 
rendeljük a mondott kellékhez, aki ez összeelegyítéstől majd nekiáll valódi 
eszközöket követelni olyan célokhoz, amelyek pedig maguk csak annyira 
valódiak, mint ennek az egész kelléktárnak a többi stíluseleme.

Miután a professzor úr összetévesztette egy tanszékkel a tanszék nevét, 
s ami még súlyosabb, saját magával a saját nevét -  folytatódott a tudósítás -, 
most duzzog és vádaskodik: a dékánt okolja, amiért ő meg akart indulni 
az úton, és beverte a fejét a díszletbe, amelyre az fel volt festve. Mintha 
direkt azért festették volna fel, hogy ő személy szerint beverje a fejét. Pedig 
hát beláthatta volna, hogy ő személy szerint senkit sem érdekel. Feladatát 
a mondott földrajz tanszék élén Caligula császár kedvenc lova is elláthatta
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volna, ha az antik államfő nem konzulnak nevezte volna őt ki annak idején, 
hanem olyan, a római hatalmi struktúrában kevéssé szokásos neveket osz
tott volna le rá, mint „MTA-doktor (DSc)" meg „Széchenyi-ösztöndíjas" és 
„habil. dr. Ez Meg Ez egyetemi tanár". Sőt -  tette hozzá még narrátorunk 
a történetéhez -  talán jobb is lenne egy ilyen hordozója a formáknak, most, 
hogy ezeknek elismeréseképp az állam Megfelelőnevű Bizottsága kiadta a 
papírt arról, hogy az elbeszélt képzőhely a továbbiakban maga is kiadhat 
papírokat, amelyek majd ezek felmutatóját hozzásegíthetik, hogy idővel 
újabb papírt nyerjen el arról, hogy beiktatták őt egy hivatalba, ahonnan 
azután majd ő is kibocsáthat papírokat. Vélhetően Caligula konzulja nem 
magyarázgatná a Kari Tanácsban, ahogy ezt, hallottuk, a geográfus gyakran 
megteszi, hogy nem elég, ha hallgatóinak végül hivatalt ád az egyetem, az 
sem árt, ha észt is ád hozzá.

A történetet végighallgatok közül ezúttal egyikünk sem vállalkozott, 
hogy azt túllicitáló szövegbe fogjon: „Ez semmi..."

Valahogyan mindannyian azt éreztük, egyetemi emberek, hogy ez nem 
semmi.

*

Nos, igen: igazságtalan voltam az egyetemmel, amelynek rektorával leve
leztünk a Népszabadságban; megkövetem a kart, amellyel, és dékánját, akivel 
kapcsolatos tapasztalataimat akkor megírtam. Amit írtam, igaz volt -  de 
igazságtalan!

A történet már nem az én egyetememről szól, hanem az univerzitások 
egész univerzumáról.

Mi történt ezzel a világgal? Egyetemi emberek könyvben erednek a kér
dés nyomába,2 a népszerű hetilap fórumot ad az egyetem sorsában érde
kelteknek, hogy egymással csaknem egy éven át ütköztessék válaszaikat e 
kérdésre.3 A minapi titokból lassan közhely lesz.

Engem a kérdés közelebbi szakmámnak, a gazdaságpszichológiának né
zőpontjából érdekelt. A gazdaságpszichológia egyik legfontosabb kérdése: 
hogyan bánunk az emberi erőforrással. Válasza pedig erre a kérdésre azt 
állapíthatja meg, hogy amiképpen a modernizáció időszakában az ember 
nem elégszik meg többé gazdálkodásának azokkal az anyagi feltételeivel, 
amelyeket készen talál a világban, hanem gyártani kezdi ezeket a feltételeket, 
egy második modernizáció időszakában hasonlóképpen kezd bánni a gazdál

2 Polónyi István -  Tímár János: Tudásgyár vagy papírgyár. Budapest, 2001, Új Mandátum.
3 Az Élet és Irodalom 2002 januárjában indította meg a kérdés vitáját, amely hétről hétre, a 

mondott év végéig tartott.
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kodás emberi feltételeivel is: ezeket is egy gyártási folyamatban állítja elő, egy 
tőkegazdálkodás logikája szerint fordítva rá pénzt.4

Ez az összefüggés az, amelynek mentén nem is olyan régen még tudni 
véltem, hogy mi a baj a felsőoktatással: a ráfordítási hajlandóság fogyaté
kossága. A Népszabadság tói a Mozgó Világon és a Kritikán keresztül szakfo
lyóiratokig terjedt azoknak a fórumoknak a köre, amelyek lapátjával egy 
időben -  nyolc-tíz-tizenöt évvel ezelőtt -  hánytam a köztudat falára annak 
borsaját, hogy ha Magyarországon például az egy főre jutó fogyasztás csak 
körülbelül 60 százalékát teszi ki az ausztriainak, akkor ez összefüggésben 
állhat azzal, hogy Magyarországon az egy főre jutó termelés is csak a fele e 
hozzánk oly közeli és tőlünk mégis oly távol került ország megfelelő ada
tának. Ezt pedig, hogy az iparkodás nálunk a felét is alig termi annak, amit 
Ausztriában, valahogyan összefüggésben láttam akkor azzal, hogy akik mi- 
nálunk iparkodnak, azok kevésbé iskolázottak, mint akik például Ausztri
ában próbálnak boldogulni: az egyetemista életkorú népesség ténylegesen 
egyetemre járó aránya ekkoriban a fele volt az ausztriai aránynak. Ennek az 
oksági sornak állítottam azután az élére azt a tényt, hogy feleannyit költöt
tünk oktatásra, mint Ausztria.

Hogy az egymásból következő bajok végső oka a ráfordítási hajlandó
ság fogyatékossága a felsőoktatásban, ezt annál is bizonyosabbnak véltem, 
mert különféle mutatóink viszonya nem mindig ilyen volt a szomszédunk
kal. Amikor 1964-ben Magyarországon az egyetemista életkorú népesség 12 
és fél százaléka járt egyetemre, akkor Ausztriában ez az arány még csak 8 
százalék volt. Ekkor azonban Ausztriában a kormány nekiállt növelni azt a 
hányadot, amelyet költségvetési kiadásaiból oktatásra fordított, a korabeli 
magyar állami és pártvezetés pedig ezzel egy időben erőteljesen visszafogta 
ezt a költekezését. Amikor azután 1980-ban, tizenhat évvel később a ráfor
dítások Magyarországon újra elérték korábbi (csúcs)értéküket, s ezzel össz
hangban a mondott arány ismét 12-13 százalékra nőtt, addigra Ausztriában 
ez már majdnem 24 lett. Tehát miközben Ausztriában ez a nagyon fontos 
mutató a háromszorosára nőtt, addig Magyarországon -  ugyanakkorára, 
mint amekkora volt.

Mindeközben Magyarország és Ausztria ugyanannak a dilemmának kí
sérleteztek a megoldásával: kevesebbet költsünk-e felsőoktatásra, mert csak 
ennyire telik -  vagy többet, mert csak magasan képzett emberek iparkodása 
tudja biztosítani, hogy több teljék. Az emberi tőkébe való beruházás dilem
mája ez, érveltem azokban a cikkekben két Nobel-díjas közgazdásznak -  
Theodore W. Schultznak és Gary S. Beckernek -  az érveit is kölcsönvéve. Az 
emberi tőke ugyanúgy működik, mint az anyagi, így szólt az érvelés: amit

4 Lásd erről részletesebben Identitásgazdaságtan. Gazdaságpszichológia másképpen című 
könyvem (Budapest, 2003, Tas Kiadó) „A második modernizáció" című fejezetét.
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hozzáértő módon ráköltenek, az haszonnal megtérül -  s ha a beruházás el
marad, akkor a haszon is kamatostól marad el.

Nem folytatom, már csak azért sem, mert ennek a cikknek a tárgya ezút
tal nem az egyetemek és főiskolák anyagi helyzete, hanem a következménye 
annak, amire ezek az intézmények méltatlan anyagi helyzetükben rákény
szerülnek: a csalásnak.

A GORDIUSZI CSO M Ó VAL EGYÜTT MÉG EGY CSO M Ó T 
ÁTVÁGNAK

Azoknak a nyolc-tíz-tizenöt évvel ezelőtti írásoknak5 a köztudatot -  eufe- 
misztikusan szólva -  nem igazán sikerült mélyen átformálniuk. Tűnődöm: 
nem attól volt-e ez, hogy talán nem volt igazam. Az a dilemma talán nem 
is létezik.

Vagy ha akkor létezett, mostanra talán sikerült megoldani.
Ha így van, Nagy Sándor módján történhetett a megoldás, a gordiuszi 

csomó átvágásával: hiába alakult úgy a rendszerváltást követő első tíz év
ben, hogy az oktatásügyre fordított kormányzati kiadások az eredeti reálér
ték kétharmadára csökkentek, a kevesebb forrásból a felsőoktatásban tanu
lók számát nappali tagozaton több mint a kétszeresére növelték, a levelező, 
az esti tagozaton, a távoktatásban tanuló diákokat is beleszámítva pedig 
majdnem a háromszorosára. S azóta? Friss hír az újságban: „Az elmúlt év
hez képest az idén 7 százalékkal több fiatal kezdte meg felsőfokú tanulmá
nyait. . Pedig -  az újság ezt is írja -  demográfiai hullámvölgyben vagyunk; 
vagyis kevesebből „válogatódott ki" az a több.6

Hogyan sikerült megvalósítani a gordiuszi csomó átvágását? Úgy, hogy 
vele együtt még egy csomót átvágtak: egy csomó diákot, tanárt, a kész dip
lomások majdani alkalmazóit, a társadalmat.

*

Az átvágás, az átverés, az átejtés, úgy látszik, divatba jött. A gazdaság
pszichológia tudományos tanácskozásain az utóbbi időben a legnépesebb 
szekció az, ahol megannyi előadás a gazdasági csalással foglalkozik: miért 
csinálják? hogyan csinálják? Nos, a felsőoktatás intézményei, amikor rá
kényszerülnek, ugyanúgy csinálják, mint a gazdasági élet egyéb területein 
működő vállalatok.

5 Ezek némelyikét összegyűjtve lásd Quo vadis, tovaris? A modernizáció útjáról és a rajta 
vándorló emberről (Budapest, 1995, Scientia Humana) című tanulmánygyűjteményem I. köteté
ben, illetve az Általános gazdaságpszichológia című egyetemi tankönyv (Szeged, 1997, Jatepress) 
szöveggyűjteményi részében.

6 A rendszerváltás évében az érettségizettek 31,7%-a kezdte meg felsőfokú intézmény 
nappali tagozatán a tanulmányait -  tizenkét évvel később 75,5%-a.
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Gazdasági csalást kétféle módon lehet elkövetni -  mindkét eljárással 
pénzt érő dolgok minőségének és identitásának a határán mozog a csaló, és 
mozgatja az áldozatát.

Az első eljárásnál veszünk egy jól azonosítható árucikket, amelynek mi
nőségét meghatározott költségráfordítás mellett tudjuk előállítani, s a költ
ség csökkentése érdekében a minőség egyik hordozóját olcsóbbal pótoljuk 
(például presszókávé készítésekor a frissen őrölt babkávét zaccal), vagy 
éppen helyettesítő nélkül egyszerűen csökkentjük a mennyiségét (például 
a korsó sörét annyival, amennyivel kevesebb kell a sörből, hogy a korsót 
kitöltse, ha az ital habnak van feltupírozva).

A másik típusú gazdasági csalásnál nem az áru azonosságához illesztjük 
csalárd módon a minőséget, hanem ellenkezőleg: adott minőségű áruhoz 
szélhámos módon az azonosságot. Megveszek egy tétel háztartási fűtő
olajat, s eladok ugyanannyi ipari fűtőolajat, miközben a kétféle olajnak 
nemcsak a mennyisége marad azonos, de a minősége is, olyannyira, hogy 
a kétféle olaj -  egyféle. Ám identitásának megváltoztatása után a szőkített 
olajért sokkal több pénzt lehet kapni, mint amennyit az identitás megváltoz
tatása előtt kellett érte adni.

A felsőoktatás világában mindkét csalásnak megvan a maga terepe. Az 
teszi különösen tágassá, hogy az univerzitások univerzuma éppen ott terül 
el, ahol a csalások elkövetésének is a tartománya van: a minőség és az iden
titás határán. A minőséget a tudás képviseli, amit az ember az egyetemen 
szerez -  az identitást a diploma, amit ugyanott.

*

Az univerzitások univerzumának történetében hosszú évszázadokig tartott 
az az időszak, amikor mindenki számára magától értetődő volt, hogy szer
ves kapcsolat van a diploma és a tudás között: a felsőfokú tanulmányok 
végén megszerzett diploma csak tanúsította e felsőfokú tanulmányok során 
megszerzett tudást. Aztán az idők során megjelent a lehetőség, hogy a tanú
sítvány és amit tanúsít, elváljék egymástól.

A változás emlékeztet arra, amely a pénz világában korábban végbe
ment: valamikor a piacon valódi értékért valódi értéket adtunk cserébe: áru
ért aranyat; később az aranyérme-forgalom piaci funkcióját egyre inkább 
átvette a bankjegy, amellyel a kibocsátó bank kötelezettséget vállalt, hogy 
annak, aki ezt igényli, becseréli a névértéknek megfelelő értékű aranyra; 
még később a bankjegyet felváltotta a papírpénz, amelyhez ma már nem 
csak aranyfedezetre, de árufedezetre sincs szükség, hogy értéknek ismerjék 
el. Elég az állam tanúsítványa, hogy a kérdéses papír valódi értéket kép
visel. A pénzt, persze, ettől még nem biztos, hogy hamisítják, de minden 
egyes lépés ezen az úton növeli a lehetőségét a pénzhamisításnak.
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Hogy a tanúsítvány és az, amit tanúsít, a diploma és a tudás esetében is 
egyre jobban elválnak egymástól, ez ma már közhely.

Az elválásnak ismerjük szelídebb fajtáját, és mostanában ismerkedünk 
az egyre vadabbakkal.

A szelídebbeket tekintve vegyük például azt, ami az órával kapcsolatos. 
Az óráról ismeretes, hogy ez 60 perc, iskolában pedig még az is tudnivaló, 
hogy csak 50, mert ezt követi minden óra végén a tízperc. Amikor én jártam 
egyetemre, erre nézve nem volt különbség közte és korábbi iskoláim -  gim
názium, általános iskola felső és alsó tagozata -  között.

Később aztán szokásba jött, hogy egyetemen, főiskolán a tízperc az 15. 
Nagy előny, hogy így a 45 percet, ami marad, hogy az intézmény tegye a 
maga dolgát, blokkosítani lehet: a dupla óra így, amely például reggel 8-tól 
10-ig tartana, kétszer 45 perc alatt, vagyis már fél 10-kor véget ér. Követke
zik a mondott tízperc, amely tehát annyi mint 15, s így a 10-től 12-ig tartó 
második dupla órát már háromnegyed 10-kor el lehet kezdeni, s negyed 12- 
kor már túl is lehet lenni rajta. A kettőig tartó harmadik dupla óra így már 
1-kor véget ér, s ekképpen este nyolcig a tanteremben hat dupla óra helyett 
már hetet lehet teljesíteni.

Ha meggondoljuk, hogy abból a pénzből, amelyet például a rendszervál
tás után tíz évvel költött a kormányzat a felsőoktatásra, vagyis reálértékben 
számolt kétharmadából annak, amit a rendszerváltáskor költött rá, nem sok 
új tanterem épülhetett, akkor a gazdálkodásnak már erre a leleményére rá 
lehet mondani: nem semmi!. De még nem is minden. Az egyik egyetemen 
közben felfedezték, hogy ha a 8-tól 10-ig tartó óra már fél 10-kor véget ér, 
akkor ott a következőt már fél 10-kor el is lehet kezdeni, s így az ugyanazon 
teremben este nyolcig tartható dupla órák száma hatról már nyolcra növel
hető. Fogyatékossága a dolognak, hogy az oktatás másik két kellékét már 
nem lehet ilyen hézagmentesen hasznosítani: az oktatónak is, meg annak is, 
akit oktat, szüksége van időnként némi pihenésre. Mit lehet tenni? Például 
azt lehet tenni, hogy ennek 15 percét nem hozzáadják az oktatási folyamat 
másfél órájához, hanem elveszik belőle: a reggel nyolckor kezdődő óra, 
hogy fél 10-kor elkezdődhessen a következő, negyed 10-kor ér véget, a két 
ötvenperces órából előállított dupla óra kilencven percének hossza így -  75 
perc...

Kétszer ötven perc helyett hetvenöt... 100 helyett 75 ilyen arányú, pél
dául, súly- vagy űrtartalom-csonkítás a kiskereskedelem, a vendéglátás, a 
kisfogyasztók világában nem maradna szankcionálás nélkül: ha a hentes 
egy kiló hús helyett 75 dekát csapna a mérlegre, ha a csapos a korsó sörnek 
a negyedét visszatartaná, a fogyasztóvédelem előbb-utóbb felfigyelne rá.

Ki védi vajon annak a szolgáltatásnak a fogyasztóját, ami a felsőoktatás?
Mielőtt ebben a kérdésben elmélyednénk, előbb emlékeztetni szeretnék 

a fentebb mondottakra: itt még a szelídebb fajtájánál tartunk annak a gaz
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dasági csalásnak, amelynek terepe az egyetemeknek egykoron erkölcsileg is 
nagy tekintélyt koncentráló világa.

Ennél már vadabb, például, az a fajta, amelynek a távoktatás kölcsönzi a 
maga kereteit, ehhez pedig az internet a magáéit.

Az egyetemi élet, tudvalévőén, félévekre tagolódva gördül előre; a sze
meszter ugyan nem hat hónap, amint a neve ígérné, de az egyetem tevé
kenységében hagyományosan úgy számolnak vele, mint ami 14 hetet tölt 
ki. S mivel egy szabvány tárgynak a kurzusa heti két óra előadást foglal 
magában, a tárgy egyszemeszternyi tanítása egy régi konvenció szerint 28 
órából áll, legyen bár egy „óra" hossza 50 perc, vagy -  a fentebb mondottak 
értelmében -  csak 75-nek a fele.

Mármost a távoktatásban az egyetemi előadó és az egyetemi hallgató 
együttlétének huszonnyolc órája, az annyi, mint -  négy. Ehhez az a filozófia 
tartozik, hogy az internet világában annak, aki a tudást átadja, meg annak, 
aki átveszi, nem kell egy térségben időzniük, hanem előbbi feltölti a maga 
ismereteit a világháló virtuális terének valamely virtuális helyére, az utóbbi 
pedig letölti azt onnan, hogy az az ő ismeretévé is válhassék. A mondott 
négy óra tulajdonképpen csak kiegészíti ezt a közvetített interakciót: ha ez 
valahol elakadna, a „hallgató" konzultációs kérdést tehetne fel az ilyenkor 
nem csak virtuálisan jelen lévő „előadónak".

Ezt a filozófiát kiteljesítené egy olyan oktatástechnológia, amelynek a 20. 
század 60-as éveiben volt a nagy időszaka. Programozott oktatás néven lelke
sített fel akkor közülünk sokakat az ötlet, hogy az éppen rohamos terjedésnek 
indult információelmélet és kibernetika alkalmazásával olyan tankönyveket, 
egyetemi jegyzeteket lehet tervezni, amelyek segítségével -  nagy sikert kel
tett akkoriban valaki ennek a mozgalomnak egy reprezentatív nemzetközi 
tudományos tanácskozásán ezzel a megfogalmazással -  a leghülyébb tanár a 
legtehetségtelenebb tanulót is fel tudja hozni az előző időszak iskolai átlagszín
vonalára. E tankönyvekben úgy épültek volna egymásra a tudás emeletei, 
hogy mindegyikre olyan ellenőrző kérdések lettek volna telepítve, amellyel a 
diák maga állapíthatta volna meg, hogy tudása lehetővé teszi-e a magasabb 
szintre lépést, netán szintek átugrásával, vagy az adott emeleten tanulhatók 
ismétlésére, netán alacsonyabb szintre való visszatérésre kényszerít. A háló 
megjelenésével azután a programozott oktatás lehetőségei kiegészülhettek 
volna azokkal, amelyeket a háló a maga linkjeinek rendszerével teremt, s a 
programozott oktatás logikájában szereplő „leghülyébb tanár" helyét elfog
lalta volna az egyébként rátermett, de eleven kontaktust csak korlátozottan 
tartó tanár. A mondott négyórányi kontaktus így tulajdonképpen csak kiegé
szítette volna azt az interakciót, amelyet a programozott oktatás módszerével 
megszerkesztett s a hálóra felvitt tananyag közvetít: ha a közvetett interakció 
valahol elakadna, a „hallgató" a négy óra folyamán konzultációs kérdéseket 
tehetne fel az ilyenkor nem csak virtuálisan jelen lévő „előadónak".
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Biztosan van, ahol a dolgoknak a gyakorlatban is ez a menetük, s re
ménykedjünk benne, hogy a jövőben egyre inkább ez lesz. Mindenesetre, 
ahol én találkoztam egyetemi távoktatással, ott nyoma sem volt effélének. 
Az énáltalam ismert távoktatásban a „hallgató" hagyományos könyvésze
ti technológiával, papíron nyomdafestékkel előállított egyetemi jegyzetet 
kap kézhez, mint negyven-egynéhány évvel ezelőtt, amikor még én is az 
efféléknek nem termelői, hanem fogyasztói közé tartoztam. Éppúgy, mint 
akkor, most is van jegyzet, amelynek hagyományos módon, az informatika 
és a kibernetika teljes mellőzésével előállított szövege alkalmasabb, s van, 
amelyiké kevésbé alkalmas arra, hogy aki forgatja, az el se aludjék rajta, 
meg is értsen belőle ezt-azt, s amit értelme befogadott, azt emlékezete is 
őrizze egy darabig, legalább addig, amíg a „hallgató" be nem csukta maga 
mögött az ajtót, amikor távozott a vizsgáztatóhelyiségből. A mondott negy
ven-egynéhány évvel ezelőtt ehhez az olvasmányhoz társult 28 ötvenperces 
óra, amikor is a jegyzet szerzőjének vagy a szerző tanszéki munkatársának 
az előadását hallgathattam a tárgyról -  most a távoktatásban négy, esetleg 
párosával hetvenöt perces óra. Egy-egy tárgyban a személyes kontaktusra 
épülő tudásközvetítés egy-egy szemesztere akkor 1400 (ezernégyszáz) perc 
volt -  most a távoktatásban esetleg 150 (százötven).

„EGYETEMI FOKOZAT 27 NAP ALATT!”

A diploma és a tudás elválásának ismerjük szelídebb fajtáját -  írtam fen
tebb -, és mostanában ismerkedünk az egyre vadabbakkal. Az imént bemu
tatottal még távolról sem érkeztünk meg a legvadabbak tartományába.

„Egyetemi fokozat 27 nap alatt!" „Nem kell órára járás, tankönyv, dol
gozatírás, vizsgázás. Egyetemünk az ön meglévő tudására és élettapaszta
latára épít."

Ilyen szövegekkel csábítanak házhoz küldött e-mailben és például az 
Egyesült Államok legelőkelőbb folyóirataiban -  olyanokban, mint az Eco- 
nomist, a Time, a Newsweek, a Forbes, a Money, a Business Week, az Investors 
Business Daily, a USA Today -  közzétett egész oldalas, többszínnyomású hir
detésekben. „Csak egy telefonjába kerül, hogy pár napon belül megkapja 
diplomáját."

Persze, ezenfelül még a vételárba is kerül, de az igazán jutányosnak 
mondható. Papi felszentelésemről szóló okirat (amelynek birtokában -  a hir
detés szavai szerint -  magam keresztelhetem a család újszülöttjét, adhatom 
össze választottjával unokaöcsémet vagy -húgomat, mondhatom a gyászbe
szédet öreg nagynéném vagy nagybátyám felett) már 299 dollárért kapható. 
De a világ jogi diplomáinak, mondják, abszolút császára, a Harvard jogi 
diploma sem kerül többe 8000-nél. Szemben az igazi Harvard jogi diplomá
val, amelyért -  tájékoztat a hirdetés -  csak pénzben ennek a tízszeresét kell
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invesztálni, s akkor még nem szóltunk a sokéves tanulmányok során előírt 
órára járásokról, tankönyvekről, dolgozatírásokról, vizsgázásokról.

Vélhetnénk: arról a jelenségvilágról van itt szó, amely „kis színesként" 
szokott szóba kerülni, amikor híre jön, hogy valaki „az Ecserin vette" dip
lomáját, nyelvvizsgapapírját, autóvezetői jogosítványát. Aki úgy véli, hogy 
itt közönséges csalásról van szó, az nem téved nagyot. Aki viszont úgy véli, 
hogy „közönséges" egyben azt is jelenti, hogy „pitiáner", az nagyot téved. 
Ha így volna, hogyan tellene például a Columbia Universitynek, hogy fen
tebb idézett hirdetését a fentebb idézett lista valamennyi lapjában egymaga 
közzétegye!

Sietek leszögezni, nem arról a Columbia Universityről van szó, amely 
New Yorkban a Broadwayt szegélyezi a 112. és a 124. utca között, s amely 
az Egyesült Államok elitegyetemeinek egyike. Ennek a világhírű egyetem
nek van egy névrokona -  ez gyártja a hirdetések alapján megrendelt „Co- 
lumbia-diplomákat". Hasonló a helyzet a többi nagynevű egyetemmel is: a 
Yale-nek, a Princetonnak, a Stanfordnak, a Harvardnak -  mindegyiknek van 
„alteregója".

„Miért ne lehetne önnek is Harvard-diplomája?" -  teszi fel a szónoki 
kérdést figyelemfelkeltő első mondatában az a hirdetés, amelynek nyomába 
eredt John Bear. Ő hosszú ideig az FBI hamisoklevél-szakértője volt, s nem 
ok nélkül riadt meg attól, amit tapasztalt: hogy például azok becsülhető 
aránya, akik ma az Egyesült Államokban praktizáló orvosok közül a maguk 
praxisát olyan diplomára hivatkozva folytatják, amelyet „az Ecserin vettek" 
-1 0  százalék.7

Amikor most abba a kísérletbe fogott, hogy a „Harvard"-hirdetésre re
agálva elküldte megrendelését, kikötötte, hogy nem akármilyen, hanem 
olyan Harvard jogi diplomát akar a pénzéért, amely 1971-ben lett az ő ne
vére kibocsátva. Amikor azután megkapta, amit rendelt, akkor döbbenten 
állapította meg, hogy minden -  aláírások, pecsét s a pecsét kisebb kopása 
-  annyira 1971-es helyén volt, hogy ő a maga évtizedes tapasztalatával sem 
tudta, összehasonlítva a hamisítványt egy korabeli igazi diplomával, mű
szer igénybevétele nélkül megállapítani, melyikük a hamisítvány.

John Bear a hamisítvánnyal felkereste a Harvard -  mi így mondanánk -  
rektorát, és elé rakva az „okiratot", megkérdezte, mit szól hozzá. A rektor 
nem tudta mire vélni a kérdést, s így azt szólta, hogy gratulált John Bearnak, 
akinek a nevét ott olvasta a papíron, gratulált, hogy, íme, Harvard jogi dip

7 Ezt az arányt nem kell annyira riasztónak találnunk, ha megfontoljuk, hogy az ilyen or
vosok között vannak azok is, akik az utóbbi harminc évben úgy érkeztek az egykori Szovjet
unióból, hogy az ottani orvosi egyetemek valamelyikén esetleg kiváló szaktudást szereztek, 
ezt még odahaza esetleg több évtizedes és esetleg ugyancsak kiváló praxissal szilárdították 
és mélyítették, majd amikor azzal szembesültek, hogy diplomájukat a menedékül választott 
új hazában nem fogadják el, akkor úgy illesztettek igazi tudásukhoz „igazi" diplomát, ahogy 
tudtak.

379



lomája van. John Bear azt ajánlotta a rektornak, nézessen utána az egyetem 
dokumentációjában, van-e neki tényleg ilyen okirata. Amikor azután kide
rült, miről van szó, a rektor zavarba jött, ám indulatba nem. Akkor sem, 
amikor megmutatták neki a virtuális Harvardnak azt a hirdetését, amely 
az előkelő folyóiratok egyikében úgy volt elhelyezve a bal oldalok egyikén, 
hogy vele átellenben a jobb oldalon az igazi Harvardnak volt olvasható a 
hirdetése. O, nem hiszi, hogy bármit kellene csinálnia -  mondta válaszul a 
rektor John Bearnek a kérdésére, mit készül tenni a hamisítók ellen -, hiszen 
egy komolyabb embert úgysem lehet megtéveszteni egy ilyen hamisítvány
nyal. John Bear nem hitt a fülének: ezt mondta a nagynevű egyetemnek az 
a vezetője, akit öt perccel korábban igenis meg lehetett téveszteni egy ilyen 
hamisítvánnyal, neki, aki éppen arról értesítette a rektort, hogy őt is.

John Bear értetlenkedik: ha a Coca-Colából egyrekesznyit hamisít valaki, 
biztosra veheti, hogy hatalmas összeg megfizetésére kötelezi őt majd a bíró
ság identitáslopásért: „identity theft" és a megkárosított cég hitelének rontá
sáért -  vajon a Harvard vezetője miért vonakodik, hogy ugyanígy szerezzen 
érvényt az elitegyetem érdekeinek?

KÁROSUL-E EGYÁLTALÁN BÁRKI IS?

Kérdés, persze, történik-e egyáltalán átvágás, hamisítás a diploma és a tu
dás viszonyának imént felsorolt szukcessziójában?

A hamis diploma esetében a hamisítás megállapítása, persze, tautológia. 
De mi a helyzet azzal, amikor egy igazi egyetem akár kilencven százalék
kal is csökkenti azokat a forrásokat, amelyeket szolgáltatásában felhasznál? 
Éri-e vajon egyáltalán kár azt, aki e szolgáltatást ilyen feltétellel igénybe 
veszi?

A kérdés képtelennek látszik: már hogyne érné kár az embert, ha annak, 
ami jár neki, esetleg kilencven százalékával megrövidítik?

„[...] nevelés, tanulás, idomulás kell" -  írta valamikor Széchenyi, ezekről 
a dolgokról szólva, s mindjárt így folytatta: „De mint eszközöljük ezeket? 
Számos mestert miképp fizethetünk, jó nevelőket mi módon tarthatunk, 
minden szorgalmat melly utón fordíthatunk gyermekink kimivelésére? Hi
szen mindez szörnyű sokba telik". S ha a „szörnyű soknak" mindössze csak 
egy töredékét, ha „minden szorgalomnak" csak egy hányadát „fordítjuk 
gyermekink kimivelésére", ha „jó nevelők" helyett csak kevésbé jókra futja, 
s ha ilyenekből is „számos mester" helyett csak kevésbé számosra? Biztos, 
hogy ha szerényebb tudású oktatónak is kevesebb jut az idejéből egy hallga
tóra, mint nagy tudású professzoréból korábban, akkor a hallgató a képzési 
folyamat végén jóval kevesebb tudást fog hazavinni.

Ám ugyanannyi diplomát.
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Persze, éppen ez a probléma: hogy amikor kevesebb tudáshoz ugyan
annyi diploma társul, akkor ugyanannyi diplomához kevesebb tudás. Erre 
vonatkozott a fenti kérdés: éri-e károsodás ezzel kapcsolatosan azt, aki pél
dául egy mai egyetem szolgáltatását igénybe veszi.

Tudatában vagyok annak, hogy ez a kérdés abszurd, ám ami feltéteti 
velem, olyan összefüggés, amely még nála is abszurdabb:

Az a helyzet, hogy az egyetemi diploma megszerzésének a feltétele nem 
(és semmilyen iskolai bizonyítvány megszerzésének a feltétele sem, és soha 
nem is volt) a megszerzett tudás, hanem a kezdetektől és mindvégig az, 
hogy a tudást a tanintézet kielégítőnek ismerje el.

Ez utóbbi az identifikálás rövidebb vagy hosszabb sorának eredménye
képp áll elő. Tudásom identifikálása például vizsgahelyzetben történik, s 
ahhoz, hogy ilyen helyzetbe kerülhessek, előzetesen engem magamat kell 
identifikálni, mint olyant, akitől egyáltalán elvárható, hogy azonosításra ér
demes tudása legyen. Ehhez különböző szintű tanintézetek esetleg számon 
tartják, hogy a tudás valamiképpen függ a megszerzésére fordított időtől, de 
ilyenkor sem egy időtartamnak az a minősége számít, hogy körülbelül elég 
az éppen identifikálandó tudás átadásához és átvételéhez, hanem az az iden
titása, amelyet a képzőhely úgy állapít meg, hogy a kérdéses időtartamot 
szabályokkal vetik egybe. A szabály például úgy rendelkezik, hogy az egye
temi hallgatónak a vizsgára bocsátáshoz meghatározott számú szemesztert 
kell azzal töltenie, hogy a tárgy előadásait hallgatja, s amikor az egyetem 
képviseletében eljárók megvizsgálják ezt a kritériumot, akkor ez automati
kusan olyasmire vonatkozik, amit ugyancsak a képviseletet gyakorló hivatal 
nevez ki szemeszterré, akár ezemégyszáz perc az, amire a „szemeszter" ne
vet alkalmazzák, akár százötven. S miután az erre illetékes egyetemi hiva
tal kinevezi szemeszternek, amit a hallgató hallgatással töltött, egy további 
egyetemi hivatal kinevezheti a hallgatót vizsgázónak. A vizsgán azután nem 
az a tudás bizonyul kitűnőnek vagy elégségesnek, amelynek a minősége ki
tűnő, illetve elégséges, hanem amelyet „kitűnő", illetve „elégséges" osztály
zattal identifikál az a hivatalnok, aki az egyetemi hivatalba tanársegédnek, 
adjunktusnak, docensnek vagy professzornak van kinevezve, s így hivatali 
hatásköre, hogy teljesítményeket ilyenné vagy olyanná kinevezzen.

Tessék elképzelni a piac más szektorában olyan felügyeletet, amely mel
lett a felügyelő intézmény csak azt írná elő, hogy a vásárlónak a pénzé
ért például egy korsó sört kell kapnia, vagy olyan presszókávét, amely 6 
gramm őrölt szemes kávéból készül, de hogy mennyi legyen egy gramm, 
azt a presszó állapítaná meg, s hogy mekkora legyen a korsó, arról a kocs
ma rendelkezne. Egy ilyen rendszernek az abszurditását úgy lehetne ha
szonélvezőinek jóhiszemű tekintete elől is rejtve tartani, ha a vendéglátás 
jogosítványai közé nem saját magának a felügyeletét iktatnák be, hanem a 
vendégnek az ellenőrzését: „kitűnően" vagy csak „elégségesen" frissült-e
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fel a fogyasztott kávétól, nem „elégtelenbe annak foka, amennyire elkábult, 
annak mértéke, amekkora sörhasat növesztett magának a korsóból a torká
ba került itallal.

Mármost annak a szolgáltatásnak az ellenőrzése, amely a felsőoktatás, 
egy ilyen logika mentén történik. A bizarr logikai játékok kedvelője, Ka
rinthy Frigyes már annak idején megírta, hova vezethet adott esetben egy 
ilyen tranzakció, ha nagy a tétje. Igaz, nála a színhely nem a felső-, hanem a 
közoktatás intézménye, annak az akkor még divatos mondásnak kapcsán, 
amely az akkor még ugyancsak divatos feltevésnek megfelelően, mely sze
rint az iskolai szolgáltatás arra való, hogy tudást adjon, szólott a tudatlan 
emberről: „Visszakérheti az iskolapénzt." Karinthynál egy ilyen ember be is 
megy az iskolába, hogy visszakérje a pénzt, amelyért -  abból, hogy tudatlan 
maradt, erre kell következtetni -  nem megfelelő szolgáltatást kapott. Ho
gyan dől el vajon, hogy megalapozott-e a reklamáció? Úgy, hogy a benne 
érintett felek egyike, az iskola összeállít egy vizsgabizottságot, amelynek 
tagjai a reklamációban ugyancsak érintett tanárok, akik levizsgáztatják a 
pénzét visszakövetelőt. Amikor ez például a kérdésre, „Hány évig tartott 
a harmincéves háború?", ezt a választ adja: „7 liter", akkor a válaszról ki
mutatják, hogy egy egyetemes mértékrendszert tekintetbe véve 30 évvel ép
pen 7 liter ekvivalens, tehát a válasz helyes. Vagyis hogy a kifogásolt iskolai 
szolgáltatás megfelelő volt.

A mondás a fogyatékos tudás miatt visszakért iskolapénzről mára már 
csak kultúrtörténeti emlék, minthogy kiveszett mögüle minden realitás: 
hogy bárkinek is eszébe jutna reklamációt támasztani egy tanintézettel 
szemben azon az alapon, hogy nem adott megfelelő tudást. Ha az oklevél, 
amit adott, megfelelő, akkor senki nem talál okot reklamációra.

*

Persze, képzeljük el, mi történne, ha ezt a logikát annak a további szolgálta
tásnak az igénybevételekor alkalmaznák, ami az egészségügyi ellátás. Nem 
kell azért nagy képzelőerő a dolog elképzeléséhez, mert az egészségügyi el
látásban valóban úgy történnek az ügyek, hogy az orvosnak azonfelül, hogy 
kezel, az is a jogosítványai közé tartozik, hogy megítélje, mennyire vagyok 
beteg, s így a gyógykezelés korábbi, illetve későbbi szakaszában hozott íté
letét egymással összevetve ő az, aki értékeli saját szolgáltatását.

Tegyük fel, hogy elbocsátanak a kórházból, és olyan zárójelentést nyom
nak a kezembe, amely gyógyultnak nyilvánít. Ha ezt megelőzően a kórház 
csökkentett költségvetése csak csökkentett gyógyértékű kezelést tett lehe
tővé, s azt is csak a szükségesnél kevesebb napon keresztül, akkor észreve- 
szem és szóvá teszem, hogy ennek nyomán gyógyulásom fogyatékos, és a 
papír hamisan tünteti azt fel teljes értékűnek. Magának a papírnak semmi
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önálló haszna nincs ebben a dologban, értéke teljesen alá van rendelve an
nak, amiről szól: az egészségügyben nem virtuális, hanem valódi gyógyí
tóknak valódi forrás felhasználásával beszerezhető valódi gyógyeszközök 
alkalmazásával valódi gyógyhatást kell elérniük. Ennek megfelelően, ami
kor a kórház tulajdonosa csökkenti a ráfordításokat, akkor egyre növekvő 
ellenállással találja magát szemben, mind a gyógyító potenciáljukban kor
látozott gyógyintézmények, mind a gyógyulási lehetőségeikben korlátozott 
betegek és potenciális betegek részéről. Tiltakozásuk jelzi, hogy amikor 
csökkent lehetőségeknek kapnak igazolást az eredményességéről, szemük
ben az ilyen tanúsítvány nem több, mint értéktelen papírrongy.

Mi lehet az oka, hogy hasonló esetben az oktatási csalás kárvallottja álta
lában nem tiltakozik, nem megy perre, s többnyire tüntetni sem érdekeinek 
védelmében?

Ez a furcsaság fogalmaztatta meg az iménti furcsa gyanút: talán azért 
nem kerül sor az érdek védelmére, mert az érdek sérelmére sem kerül sor, 
talán az előzőekben felmutatott röntgenszerkezet ellenére a felsőoktatás szol
gáltatását igénybe vevő nem okvetlenül válik csalás áldozatává.

A KOMPETENCIA KETTŐSSÉGE

E cikkben az egyetemek mai világát a gazdaságpszichológia hozta gyanúba 
-  ugyancsak a gazdaságpszichológia az, amelynek érveit most tisztelettel 
előterjesztem, hogy vizsgálódásunk tárgyát a csalás gyanúja alól nagyobb
részt tisztázni lehessen. Ez az, amiért kötelességemnek tartottam, hogy az 
olvasót előre figyelmeztessem: ez a tanulmány nem arról fog majd szólni, 
amiről szólani látszik.

Az a helyzet, hogy a gazdaságpszichológia, amikor azt vizsgálja, hogyan 
történik az ember pszichológiai potenciáljának gazdasági erőforrásként 
való hasznosítása, netán ilyen céllal való kiképezése, mind az alkalmazás
nak, mind a kiképezésnek két aspektusát tartja számon: az embernek azokat 
a tulajdonságait, amelyek együttese a tudásunkat alkotja; és viszonyainkat 
egymáshoz, amelyek összessége az ember szociális identitását alakítja ki, tart
ja karban, nyilvánítja meg. Két ikerpotenciálról van szó, amelyek egymástól 
elválaszthatatlanul nyilvánulnak. A gazdálkodás tárgya itt tulajdonképpen 
az ember kompetenciája, ami egyszerre jelenti hozzáértését egy bizonyos fel
merülő feladathoz, és illetékességét, hogy egy társadalmi struktúrában e fel
adattal foglalkozzék. Márpedig hozzáértő abból válik, aki kiképezett tudást 
tud valahogyan hasznosítani, illetékessé pedig olyan ember lesz, akit kiala
kított szociális identitása tesz erre valahogyan alkalmassá.

„Valahogyan" -  ha ezt az első megközelítést pontosítani akarjuk, akkor 
a feladatból kell kiindulni, amelyhez hozzáértővé és illetékessé kell lennie 
annak, aki meghatározott tudás birtokában, illetve meghatározott szociális
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identitás hordozójaként szembesül vele. Ha megvan a kellő tudásom, akkor 
a feladattal összefüggő információt társítva ehhez, előbb-utóbb a feladathoz 
értővé leszek. S ugyanígy: ha valaki megfelelő szociális identitással lát neki 
egy feladatnak, azt e foglalkozásra illetékessé teheti, ha vele kapcsolatos ki
nevezési okiratot kap.

Információ és okirat éppen olyan ikertényezői a történésnek, mint -  lát
tuk -  a tudás és a szociális identitás. Az információról sok mindent tudunk, 
mióta a múlt század egyazon évében -  1948-ban -  megjelent Shannon infor
mációelmélete és Wiener kibernetikája. Az okiratot azonban vonakodnánk 
az információval közös logikai mezőben tekinteni. Okirat névvel általában 
olyan írott szöveget illetünk, amellyel valamely intézmény a reá nézve ér
vényes szabályoknak megfelelően minősít valakit vagy valamit; vélni lehet
ne, hogy nem másról, mint bürokratikus kellékről van szó, amelyet csak 
a hivatal felügyelő tekintete működtet, addig, ameddig. Ezt a kézenfekvő 
feltevést azonban szociálpszichológiai kísérletek egész sora cáfolja.

E kísérletek mintájául tekinthetjük Zimbardo kudarccal végződött börtön
kísérletét. A kísérleti személyeknek úgy kellett volna együtt tölteniük két hetet, 
hogy a kísérletnek a világtól elszigetelt helyszíne börtönt mintázott, a résztvevők 
pedig véletlen módon lettek két csoportra osztva: a „foglyok"-éra és a „börtön- 
őrök"-ére. A kudarc, amelyről említést tettem, felért a leginkább irigylésre méltó 
sikerrel. Abban állt, hogy a kísérletet félbe kellett szakítani, ám e kényszerűség
nek az volt a nagyon figyelemreméltó oka, hogy kiderült, hogy a kísérleti szemé
lyek, akiket pedig nem is hatóság által szabályszerűen kibocsátott okirat neve
zett ki státuszukra, hanem csak a kísérleten belül előterjesztett virtuális szóbeli 
„okszöveg" egy virtuális szerepre, egyre inkább úgy viselkedtek, mintha valóban 
börtönőrök, illetve foglyok lettek volna.

Nem véletlen, hogy e kudarc megalapozta Zimbardo szakmai világhí
rét: ahhoz a nagy fontosságú felismeréshez segített bennünket, hogy a szó, 
amely oly gyakran marad teljesen hatástalan, amikor cselekvésre szólít fel 
valakit, igen nagy hatású tud lenni, amikor ugyanezt az embert kinevezi 
valamivé, minősíti, azonosítja. Ilyen, szociális identitást illető szavakat fog
lal írásba egy-egy okirat; ez az összefüggés teremti utóbbinak a kapcsolatát 
minden további tényezővel is.

Például értékével: magas presztízsű okiratról van-e szó, vagy éppenség
gel értéktelen papírrongyról, nem attól függ, hogy a szociális identitás mel
lett (vagy helyett) mi minden értékest -  például tudást -  tüntet fel jogo
sultan a papír, hanem kizárólag attól, mekkora az értéke annak a szociális 
identitásnak, amelyről a kérdéses okirat szól.

Ha a papír nem társadalmi identitást tanúsítana, hanem tudást, akkor 
helyettesíteni lehetne a tudást tanúsító egyéb papirosokkal: például azokkal 
a könyvekkel, tanulmányokkal, amelyek bárki számára, aki elolvassa őket, 
megjelenítik a tudást, amelynek szerzőjük a birtokában van. Szakmámban 
egy ilyen sokművű szerzővel, akitől nagy tudását még vetélytársai sem vi-
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tátják el, úgy alakult, hogy sosem állt neki annak a vizsgának, amelynek 
eredményeként az embert a tudomány kandidátusának, netán doktorának 
nyilvánítják. Amikor aztán olyan egyetemi állásra pályázott, amely őt kom
petenssé, azaz illetékessé tette volna, amire már régóta kompetens, azaz 
hozzáértő volt, akkor jó szándékú kollégáknak figyelmeztetniük kellett őt, 
hogy még legyen ideje felkészülnie -  a vizsgára. Vajon egy nagy tudású 
embernek, aki nagy tudását a mondott papírokkal -  műveivel -  már tanú
sította, miért kell vizsgáznia? Mit tanúsít majd az a papír, amelyet a vizsga 
nyomán elnyerhet?

A szociális identitás, aminek valójában szó van a tanúsításáról, amikor 
oklevélről beszélünk, végül is összekapcsolhatja ez utóbbit tudással meg ezt 
nyilvánító vizsgákkal, de nem úgy, ahogy ezt a kapcsolatot képzelni szok
tuk. Az a helyzet, hogy amikor egy szociális identitás értékét számszerűsí
teni kell, az identitásgazdaságtan annak függvényében tartja ezt számon, 
mennyire kiválasztottak azok, akik egy populáción belül a szóban forgó 
identitást például okiratukkal tanúsítani tudják.8 A tudás mármost markáns 
kritériuma lehet a kiválasztottságnak, a rátanulással megszerezhető még 
többet tudás pedig a kiválasztottságon belüli további kiválasztottságnak, 
s így miközben az oklevél az értékes identitást tanúsítja, esetleg a tudás az, 
ami erre módot ad. Ám ugyanígy adhat módot más is: vagyon, klientúrá
hoz tartozás, szépség -  bármi, ami kiválasztottság kritériumául szolgálhat. 
Ezeknek csak egyike a tudás.

S amint előfordul, hogy a tudás (vagy az információ) közvetíti az iden
titás értékét az utóbbi által értékessé tett diplomához, éppígy létezik, hogy 
az ikertényezők kapcsolatában a szociális identitás a közvetítő, amely az 
oklevélhez addig vele kapcsolatban nem állott tudást társít.

Ennek bemutatásához újra a szociálpszichológiai kísérletek klasszikus 
kincsestárához kell folyamodni. Az egyik híres kísérletben9 intuíciónknak 
azt a régi gyanúját vizsgálták, hogy az iskolai osztályban az a gyerek, akit a 
tanár tehetségesnek minősít, előbb-utóbb esetleg teljesítményével is több te
hetséget árul majd el, annak pedig, akit tehetségtelennek „neveznek ki", ké
pességei is hozzásilányulnak ehhez a minősítéshez. Az említett kísérletben 
iskolába érkezett vendégkutatók vizsgálódtak, akik úgy jártak el, hogy pszi
chológiai vizsgálóeljárással megállapították az iskolai osztály tanulóinak 
tényleges hozzáértését egy adott időpontban egy adott tantárgy feladatai

8 Erről részletesebben lásd már hivatkozott könyvem {Identitásgazdaságtan. Gazdaságpszi
chológia másképpen. Budapest, 2003, Tas Kiadó) „A kiválasztottság gazdaságpszichológiája" 
című fejezetét. A fejezethez kapcsolódóan bemutatott eljárás kiindulásként azt a logikát kö
veti, hogy minél kisebb az előzetesen számolható valószínűsége annak, hogy egy populáción 
belül valaki az előnyére kiválasztott szociális helyhez tartozhat, annál nagyobb annak az 
értéke, hogy ténylegesen elnyerte a kiválasztott identitást.

9 Rosenthal, R. -  Jacobson, L.: Pygmalion in the Classroom: Teacher Expectation and Pupils' 
Intellectual Development. New York, 1992, Irvington Publishers.
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hoz, majd amikor vizsgálatuk eredményét ismertették a kérdéses tantárgyat 
oktató tanárral, akkor a mindig népes középmezőnyből kiválasztottak talá
lomra kettőt-hármat, akikre külön felhívták a pedagógus figyelmét, mond
ván, hogy a tesztek ezeket a tanulókat „későn érőknek" mutatják. Későn 
érő -  a tudományosnak látszó terminus technicus mögé olyan fejlődésben 
lévő személy képét képzeltették a pszichológusok, aki egyelőre semmivel 
sem tűnt ki, de biztató ígéretet nyújt a jövőre. Azokat a tanulókat, akiket az 
osztályon belüli középszerűek -  Gauss-görbén szemmel követhető -  nagy 
számából a kutatói önkény kiválasztott arra, hogy a mondott identitásra 
legyenek kinevezve, eddig a pillanatig valóban semmivel sem tűntek ki, így 
a tanár rögtön látta, hogy valami van a dologban, és elkezdte erősen figyelni 
a későn érőnek kinevezett diákokat: gyakrabban szólította ki őket felelni, 
nagyobb jóindulattal hallgatta, mit mondanak, bátorítóan bólogatott, ha jót 
mondtak -  mérlegelőén fontolgatta, ha rosszat. Mindennek együttes hatá
saként, amikor egy idő elteltével a pszichológusok újra felmérték az osztály 
tanulóinak a hozzáértését, megállapíthatták, hogy a reményt keltőnek kine
vezett, nemrég még harsányan közepes ifjak az osztály élvonalában voltak.

Kevésbé, ha a kísérlet céljaira választott tantárgy a nyelv és irodalom 
volt, amelyről tartja magát a köztudatban, hogy tanár és diák ítéletének 
szubjektivitása erőteljes szerephez jut az órákon -  markánsabban, ha a vá
lasztott tárgy a matematika volt, amelyről a köztudat, ellenkezőleg, abból 
indul ki, hogy kétszer kettő a tanár és a diák tetszésétől függetlenül négy.

További kísérletek ez utóbbi tárgyon belül tanulópárok hatásával fog
lalkoztak. Egy szellemes kísérletben iskolai osztályok olyan tanulóit, akik 
matematikából igen gyengén teljesítettek, eggyel alacsonyabb osztálynak 
olyan tanulói mellé rendelték tanulópárul, akik meg ott foglalták el az utol
só helyeket a matematikai teljesítmény rangsorában. A kísérleti személynek 
azt a feladatot adták, hogy az őáltala gyámolított tanulónak magyarázza el 
a matematikának az alsóbb osztályban éppen esedékes tananyagát. A fel
adat nem kevesebbet jelentett, mint olyan összefüggések elmagyarázását, 
amelyeket a magyarázatot nyújtó maga sem értett. Kiderült azonban egy 
olyan kapcsolat, amely addig figyelmen kívül maradt: a „nem értés" (vagy, 
ellenkezőleg, az, hogy valaki „érti a matematikát") nem általában jellemzi 
ennek az embernek a képességét a matematikai struktúrának a kezelésére, 
hanem szoros összefüggésben egy másik struktúrának a kezelésével. E má
sik struktúra az illető társadalmi viszonyainak a szerkezete, amellyel attól 
függően bánik valaki, hogy ő maga milyen helyet foglal el benne. Meghatá
rozott pozíciót jelent például, ha valaki egy iskolai osztályban „gyenge ma- 
tekos"-nak van kinevezve. A mondott kísérletben ezt a gyereket egy szóbeli 
okirat „tutorrá" -  afféle segédtanárrá -  nevezte ki az alacsonyabb osztályba, 
s az új identitást definiáló kinevezés elégségesnek bizonyult ahhoz, hogy az 
illető a maga társadalmi struktúrájával együtt a logikai-matematikai struk
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túrát is másképpen tudja kezelni: képes legyen a szükséges magyarázatot 
előadni, mégpedig úgy, hogy ne csak a társa értse azt meg (akit eközben 
tanár és „segédtanár" egyaránt úgy azonosít, amint új „kinevezése" előtt a 
„tutor"-t is azonosították a maga osztályában: mint „gyenge matekos"-t), 
hanem ezúttal ő maga is.

Különben a tudást, ha mégannyira nélkülözhetetlen is gazdasági folya
matok erőforrásaként, kiválthatja, hézagait kifoltozhatja a szociális identi
tás.

Ehhez a nagyon fontos felismeréshez Falusné Szikra Katalin segített hozzá, 
akinek A tudás leértékelődése című könyvében10 11 olvasható, hogy a harmincas évek 
elején kis- és középvállalatok mérnöki, valamint könyvelői munkakörében olya
nok tevékenykedtek, akiknek legmagasabb végzettségét érettségi bizonyítvá
nyuk tanúsította. Jelen időszakban ilyen végzettséggel ilyen munkakör elképzel
hetetlen volna. Aligha azért, mintha a jelen középiskolája a mondott időszakéval 
összehasonlítva annyival kevesebb tudással bocsátaná ki növendékeit. Ellenben 
tudásuk színvonalához a korábbi esetben olyan identitás társult, amelyet az érett
ségizettek 4%-os kiválasztottsága minősített, míg 2001-ben ugyanez az arány, 
amely ugyanennek az identitásnak az értékét manapság megadja, a 18 éves né
pesség 54,5%-a.11

Persze, az iskolai bizonyítvány nem tünteti fel, mint bibliofil gyűjtők 
számára készült exkluzív könyvek magukról: „Ez az oklevél (érettségi bi
zonyítvány stb.) X számozott példányban készült"; s ha feltüntetné, akkor 
sem az az adat volna benne olvasható -  hogy az X milyen arányát képviseli 
annak a populációnak, amelyből kiválasztódott -, amelynél fogva az érett
ségizett ember egykorvolt identitása nagyobb becsű volt, s viselőjét maga
sabb feladatokra tette kompetenssé, mint ugyanazon címnek mai identitása.

Mindenesetre ha egy tanintézet kibocsát egy okiratot, amely kompeten
ciát megalapozó identitást jelöl meg, akkor tudni kell, hogy olyan identi
tásjel került kibocsátásra, amelyről tulajdonosai is meg a velük kapcsolatba 
lépők is valahogyan számon tartják az okiratban olvasható névértéken kívül 
a kiválasztottság mértékéből számítható igazi identitásértéket is.

Ilyen értelemben a gazdaságpszichológia akkor sem okvetlenül tekinti 
az oklevelet papírrongynak, ha az történetesen csak fogyatékos mértékben 
tanúsít megszerzett tudást: még mindig tanúsíthat identitást.

S hogy az identitás mennyire nagy hatású hatótényező, erre épp most 
irányította rá a figyelmet egy kutatás, amelyet ugyan két-három évtizeddel 
korábban végeztek Akerlof, Spence és Stiglitz, de amelynek eredményeiért

10 Budapest, 1990, Közgazdasági és Jogi Kiadó.
11 OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási Évkönyv 2001/2002. A kiválasztottsági mérték 

alkalmazásával az érettségi bizonyítvány K-értéke a harmincas évek elején 140, jelen idősza
kaszban 26,4; majdnem öt és félszer kisebb.
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az új évszázadnak nyerték el első gazdaságtudományi Nobel-díját. Ők azt 
találták, hogy a legkülönfélébb áruk piacának a működése kontraszelektív 
-  vagyis a gyatrább minőségű árut előnyben részesíti a kiválóbb minősé
gűvel szemben ha szereplői átlagolt, egybemosott, együtt kezelt ténye
zői a piacnak, ha az áruknak, az árut kínálóknak, az árut keresőknek nincs 
módjuk, hogy felmutassák a maguk szociális identitását, amely elválasztja 
azokat másmilyen áruktól, másmilyen árusoktól, más vásárlóktól. E gon
dolatmeneten belül Spence aztán amellett érvel, hogy annak a markáns 
tendenciának, hogy az emberek egyre több pénzt és időt fordítanak arra, 
hogy képzésben vegyenek részt, elsősorban nem az a megfontolás képezi az 
alapját, mely szerint a képzés többlettudáshoz juttat, a többlettudás maga
sabb termelékenységhez, ezt pedig alkalmazáskor magasabb bérrel szokták 
elismerni. Valójában a többletképzés többletoklevelet jelent, ez utóbbi pedig 
identifikációs jelölőként szolgálhat a munkaerőpiacon, ahol ennek révén az 
átlagon felülit már nem egy átlagban összemosva díjaznák, kiváltva a kont
raszelekciós hatást, hanem olyan módon, amely egyszerre előnyös az im
máron átlagon felül díjazottnak és annak is a számára, aki az átlagon felül 
kifizetett pénzéért átlagon felüli szolgáltatást akar elvárhatni.12

AMI MÉG ÍGY IS PROBLÉMA M ARAD

Fellélegezhetünk: akik az oktatás, s ezen belül akik a felsőoktatás intéz
ményeinek a szolgáltatásaira pénzt, időt, forrást fordítanak, azok mégsem 
okvetlenül válnak csalás áldozataivá: amikor mind e ráfordításáért cserébe 
oklevelet kap az ember, olyankor esetleg értékes jószágot vásárol, még ha 
történetesen úgy van is, hogy okleveléhez csupán fogyatékos mértékben 
társítottak megszerezhető tudást.

Csak tényleg legyen köze szociális identitáshoz. Amelynek értékét -  lát
tuk -  kiválasztottsága határozza meg.

Ezek után már csak az a kérdés, mi határozza meg a kiválasztottságot.
Ezen a ponton térhetünk vissza -  s kell is visszatérnünk -  a hamis Har- 

vard-diploma történetéhez.
Az amerikai elitegyetemet ott hagytuk el, amikor a hamis diplomák 

szakértője értetlenkedett: miért nem megy perre ez a cég is, miként az üzleti 
világ akármely más cége teszi, valahányszor hamisítással kárt okoznak ér
dekeinek. Fogalmazzuk meg most a gyanút: a csalás esetleg még nagyobb 
kárt okoz, amikor tárgya egy egyetem oklevele, mint amikor egy fogyasztá
si cikket gyártó cégnek a terméke.

Tegyük fel, hogy egy bírósági tárgyalásról tudósító újságcikkek nyomán 
ország-világ megtudja, hogy meghatározott márkát képviselő négy üveg

12 Spence, M.: Markét Signaling. Cambridge, MA, 1974, Harvard University Press.
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igazi üdítőitalra egy olyan ötödik jut, amelynek csak jellegzetes üvege meg 
rajta a címke betűi valódiak, a göngyöleg tartalma azonban hamisítvány. A 
hírből kiszámítható, hogy a vásárlások 20%-ánál károsodik az igazi gyártó 
cég is, meg a fogyasztó is, ám ez a károsodás nem érinti az esetek többi 
nyolcvan százalékát, amelyben mindkét fél hozzájut ahhoz, amit a csalás 
nélkül a felek százszázalékos eséllyel kellett volna, hogy megkapjanak. Az 
esély 100-ról 80 százalékra csökken, de az áru és a pénz, amelyhez teljes, 
vagy amelyhez csak csökkent bizonyossággal jutok hozzá, változatlanul 
ugyanaz marad: az ötödik üveg hamisított tartalma mit sem változtat a 
négy igazi üvegnek a tartalmán.

Más a helyzet, amikor az identitásjel, az okirat, a diploma az, amit hami
sítanak. Tegyük fel ismét, hogy egy bírósági tárgyalásról tudósító újságcik
kek mindenkit informálnak arról, hogy az elitegyetem igazi négy oklevelére 
egy olyan ötödik jut, amelyet -  fentebbi példánknál maradva -  az ál-Har- 
vard bocsátott ki. A hírből ezúttal is kiszámítható, hogy az oklevélvásárlá
sok 20%-ánál károsodik az igazi egyetem. A diploma „fogyasztójának" a 
káráról nincs értelme beszélni, hiszen itt a hamisított termék fogyasztójára 
nem rosszsorsa méri ugyanannyi pénz ellenében, amennyit az igaziért is 
adnak, az értéktelen terméket, hanem ő társtettesi tudatossággal szerzi be 
az áldiplomát. Viszont ha egy ilyen termék hamisítása azzal a tökéletes
séggel történik, amilyenről a fentebb idézett John Bear azt állította, hogy 
eredményét szinte lehetetlen megkülönböztetni a hamisítatlan terméktől, 
akkor e tényleg tökéletes hamisítvány csereszabatos az igazi okirattal. Az 
ilyen csereszabatos gyártmányokról mármost nem azt tudom megállapíta
ni, hogy mindössze 80 százalék az esélye, hogy teljes értékű oklevelem lesz 
a pénzemért. Hanem 100 százalékos bizonyossággal azt, hogy bárhogyan 
jutottam is az oklevelemhez, az csökkent értékű lesz: minthogy itt az áru
cikk értékének lényegébe vág, hogy mekkora eséllyel lehet hozzájutni, az, 
hogy minden négy oklevél helyett ötnek kerül sor a kibocsátására, csökkenti 
valamennyinek a K-értékét.

Vélhetően ezért nem megy perre a Harvard: ha nyerne is a megítélt 
kártérítésen, esetleg még többet veszítene azon, hogy a per közhírré tenné, 
hogy oklevele immár nem ér annyit, amennyit a hamisítás előtt ért.

De nem irigylendő az egyetemek sorsa olyankor sem, amikor ez nem ha
misítóknak, hanem magának az egyetemnek van a kezébe letéve. Az egye
tem csereszabatos diplomásokat termel, s a maga teljesítményét, mint min
den termelő nagyüzem, a kibocsátó kapacitásban méri. Iménti példánknál 
maradva: ha a legyártott üdítőital adott mennyisége jó, akkor az adott idő
egység alatt kétszer annyi még jobb teljesítményt mutat, ötször annyi pedig 
még ennél is sokkal jobbat -  s hasonlóképpen, oklevelek adott mennyiségé
nél kétszer többnek a produkálása nagyobb, ötször annyié pedig még ennél 
is sokkal nagyobb elégedettséggel tölti el egy karnak, egy egyetemnek, egy
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ország felsőoktatásának a vezetőit, amikor teljesítményüket adminisztrál
ják. Míg azonban ötször annyi hamisításmentes Coca-Cola ugyanabból a 
minőségből jelent nagyobb mennyiséget, ötször annyi diploma, ha senki 
nem hamisítja is (éppúgy, mint -  láttuk -  amikor a hamisítás tökéletes), 
csökkent értékű identitásjelölőnek jelenti a nagyobb mennyiségét.

Persze, annak nincs semmi akadálya, hogy miután előállnak a cseresza
batos diplomások, ezeknek hatalmas és ezért csökkent értékű tömegéből 
kiváljanak „az egyenlők közül a még egyenlőbbek". Ez történik, amikor a 
diplomás visszaül az iskolapadba, hogy megszerezze a második oklevelét: 
kétdiplomássá kisebb valószínűséggel válhat valaki, tehát amikor ténylege
sen elnyeri valamely egyetemen ezt az identitást, ennek nyilván nagyobb 
lesz az értéke.

Félni lehet azonban (és majdnem biztosnak lenni benne), hogy annak 
mértékében, ahogy az egyetem által produkált nagyobb érték a másoddip
loma lesz, az egyetem is ezt fogja számon tartani teljesítményének igazi 
mutatójaként: sikerült-e megdupláznia, megötszöröznie kibocsátott másod- 
diplomásainak a számát. Hogy az egyetem jelenlegi szerkezetében minden, 
ami azt célozza, hogy minőség kiválasztódása történjék benne, az, ha siker
rel jár, az értékes identitásnak azonnal a tömegtermelésére indít.

S a minőség kiválasztódásának az egyetem helyett egyre inkább más lesz 
a terepe. Például az elme-elmenés (brain drain).13 Azok számára pedig, akik 
itthon maradnak, azoknak a népességét második menetben a hazai verseny- 
szféra fölözi le. Magának a felsőoktatásnak mindezek után az ott végzettek 
közül olyan jut, akiről az egyetemi rossznyelv így beszél: vagy az mutatja, 
hogy hülye, hogy a válogatásban megmaradt, vagy az, hogy önként választ
ja az egyetemi oktatást a maga boldogulásának htjaként.

Holott a dolgok logikus rendje az lenne, hogy akik már az egyetemen 
kiválnak, azokat fogja is ott tanulmányaik végén az egyetem tanárnak. Ez 
azért lenne logikus rendje a dolgoknak, mert a tanárember, mióta világ a 
világ, a maga képére alkotott embert a rábízott tanítványból. így aztán a 
mai tanodákban sem történhet más, mint bővített újratermelése a kiváló
nak. Vagy jó esetben a középszerűnek, kevésbé jóban a silánynak.

Ha a kiváló, vagy a középszerűnél legalábbis valamivel jobb kerülne bő
vített újratermelésre, ez utat nyithatna mindkét itt tárgyalt probléma meg
oldása felé: hogy az egyetem az értékes szociális identitás termelésének a 
műhelye legyen, s egyúttal hogy ismét a tudás termeléséé is.

13 Jelen könyv „Elmélkedések az elme-elmenésről" című fejezetében (362-368. o.) tettem 
kísérletet arra, hogy az amerikai kifejezést tartalmának komolyságát és formájának játékos
ságát egyszerre visszaadó magyarral helyettesítsem.
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V. SZÓVAL: MINEK NEKÜNK 
GAZDASÁGPSZICHOLÓGIA?





GAZDASÁGPSZICHOLÓGIA
MAGYARORSZÁGON

Kell-e nekünk gazdasági lélektan? 
-  Két beszélgetés Garai Lászlóval*

A Valóság 1985. augusztusi számában jelent meg Garai László „Laikus dol
gozat a termelésről meg a piacról" című tanulmánya, melynek egyik, figyel
met keltő gondolata, hogy létrejött egy új tudomány, amelyre nekünk is 
szükségünk lehetne: a gazdasági lélektan, avagy pszichoökonómia.

Ez az „avagy" vitatott kérdés. Vannak, akik úgy látják, hogy a kettő nem 
azonos. E kutatások egyik kezdeményezője, a magyar származású amerikai 
professzor, George Katona maga is előbb, az 1950-es években „economic 
psychology"-ról, gazdasági lélektanról beszélt, majd a 70-es évektől egy
re inkább „psychologic economy"-ról, pszichoökonómiáról. S e szóhasz
nálati különbség kutatási irányainak megváltozását is jelezte. Katonát 
kezdetben az érdekelte, hogyan határozzák meg a gazdaság működését 
olyan lélektani tényezők, mint például, hogy a „nagy hatalmú fogyasztó" 
a maga szükségleteinek kielégítésére dolgok milyen osztályát választja 
ki. A pszichoökonómia viszont arra kíváncsi, hogy az a körülmény, hogy 
a gazdasági szervezet személyek milyen osztályát választja ki valamilyen 
funkció betöltésére, miképpen határozza meg a személyek lélektani folya
matait. Én azonban inkább hiszem, hogy ez egy összefüggésrendszer két 
oldalával foglalkozó egyetlen tudomány.

-  Sokan gyanakszanak az új tudományok zászlóbontásaira, s nemegyszer jog
gal: gyakori a társadalomtudományokban, hogy régi közhelyekből csinálnak 
új elnevezésekkel, a szakkifejezések átkeresztelésével nemzetközi divatforradal
makat.

A gazdasági lélektannak is próbálnak ősöket keresni, s például a 18-19. 
század fordulóján élt angol bölcselő, Jeremy Bentham kerül ilyen gyanúba. 
Én azonban úgy látom, hogy ez valóban új tudomány. Régebben a gazda-

* Kritika, 1985/8.1. o. Az interjút készítette: Szerdahelyi István.
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sági szervezetben tevékenykedő embernek csak elvben volt lehetősége arra, 
hogy lelki diszpozíciói alapján így vagy amúgy válogasson a dolgok között. 
Ahol nem túl nagy bőségben állnak a termelő személyek rendelkezésére 
a fogyasztható dolgok, ott gyakorlatilag sokkal inkább az történik, hogy a 
gazdasági szervezet válogat a személyek között, s ha ez vagy az az ember 
lelki tényezőinél fogva nem megfelelően működik, a gazdasági szervezet 
egyszerűen lecseréli egy másikkal. A lelki tényezőknek tehát azelőtt nem 
volt olyan jelentőségük a gazdasági életben, hogy vizsgálatuknak egy külön 
tudományágat kellett volna szentelni.

A modern korban viszont a dolgok tömegtermelése kiszélesíti a szemé
lyek választási lehetőségeit, s ez oda vezet, hogy a lélektani mozzanatok 
egyre nyomatékosabb szerepet játszanak a gazdaságban is. Az elsődlege
sek természetesen ma is mindig az objektív gazdasági erők: ha például egy 
nemzetgazdaság vagy a világgazdaság válságba kerül, ennek mindig ilyen 
okai vannak. De a válság méretét már rendkívüli mértékben befolyásolhat
ják lélektani tényezők is. Amikor 1929. október 23-án néhány óra alatt ösz- 
szeomlott a New York-i tőzsde, ezt -  az objektív gazdasági okok mellett 
-  bizonyára a pánikhangulat is befolyásolta. Látván, hogy zuhannak a rész
vényárfolyamok, az ember dönthetett volna úgy is, hogy most kell bagó
ért mindent felvásárolni, és szép nyugodtan kivárni, amíg az árfolyamok 
stabilizálódnak, majd ismét növekedni kezdenek. Ehelyett mindenki úgy 
döntött, hogy neki is gyorsan meg kell szabadulnia a részvényeitől, mielőtt 
minden összeomlik -  s ettől minden össze is omlott.

-  S miben lehetne segítségünkre ez a gazdasági lélektan nekünk, magyaroknak, 
mai gondjaink-bajaink közepette?

Nagyon sok mindenben. Például abban, hogy az anyagi érdekeltség te
kintetében tisztán lássunk. Ma az egész anyagi ösztönzési rendszerünk arra 
a feltevésre épül, hogy a gazdasági szervezetek éppúgy, mint a bennük se
rénykedő vagy lógó emberek a szerint az érdek szerint működnek, hogy a 
legkisebb befektetéssel a legnagyobb hasznot érjék el, s ha e működés nem 
felel meg ilyen vagy olyan elvárásnak, a szervezetet vagy az embereket 
azért korholjuk, hogy e tekintetben való érdeküket nem harmonikusan il
lesztik a másik fél érdekeihez. Mármost a „Laikus dolgozat"-bán1 amellett 
vonultattam fel érveket, hogy nemcsak arról van szó, hogy a nem anyagi 
szolgáltatás ágazataiban -  amelyekről tudjuk, hogy súlyuk egyre növekszik 
a nemzetgazdaságban -  a dologi ráfordítás és a dologi haszon elvileg mér
hetetlen, hanem arról is, hogy tudatos vagy tudattalan döntéseinek növek
vő hányadában nem ezzel kalkulál az ember, s a szervezetek sem. Hanem 
azzal, hogy kit mennyire tüntet ki a maga társadalmi kategóriáján belül a

1 Laikus dolgozat a tervezésről meg a piacról. Valóság, 1985/8. 25-41. o.
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teljesítménye egyfelől, e teljesítmény jutalma másfelől, s mennyire tűnik ki 
maga a kérdéses társadalmi kategória.

Bemutatom egy példán, hogy mire gondolok. A példa Japánból szárma
zik, ahol különböző vállalatoknál úgynevezett kiválósági körök alakultak, 
ahol az embereket nem az ösztönözte, mint európaiaktól várnánk, hogy 
mennyi fizetést kapnak a szervezettől, de nem is az, mint -  hézagos isme
reteink alapján -  japánoktól várnánk, hogy mennyi fáradozást nyújtanak a 
szervezetnek. Hanem hogy mindaz, amit nyújtanak, és mindaz, amit kap
nak, mennyire tünteti ki őket a hozzájuk hasonlók közül a szervezetben, s 
hogy mennyire tűnik ki maga ez a szervezet. Az én feltevésem mármost 
az, hogy a mai társadalmakban általában is érvényesül egy ilyen kiváló
sági paradigma: nem lehet csak a divat majmolásának tulajdonítani, hogy 
a japán minta például Franciaországban olyan gyorsan terjed, amennyire 
csak lehetőséget hagy rá a vállalatvezetés és a szakszervezet egymással egy
becsengő ellenállása. Nem az ösztönöz a leginkább, hogy ha csak ennyit 
teljesítek, akkor csak ennyi lesz a fizetésem, míg hogyha a kétszeresét, akkor 
(abszurd a feltevés, de azért csak tegyük fel) a kétszerese. Hanem az, hogy 
ha a szervezeten belül egy kategória, vagy a kategórián belül egy személy 
teljesítményével, egész magatartásával úgy kitünteti magát, mint százból 
csak egy, akkor a szervezet is úgy tüntesse ki őt juttatásokkal s a státusszal, 
melyet a szervezeten belül elfoglal, mint százból csak egyet.

-  Ez nagyon szép, de számunkra kevéssé hasznosítható. Mi egyelőre ott tartunk, 
hogy ha valaki a legkiválóbb matematikus, gyengébb teljesítményű kollégái 
elüldözhetik az egyetemről, s ugyanakkor annyit sem kereshet, mint -  mond
juk -  a száz zöldséges maffiavezér közül a sorban a legutolsó. Mit szól ehhez 
a gazdasági lélektan ?

Mindenekelőtt azt, hogy ki mennyire kiváló matematikus, meg sem le
het ítélni azon a módon, ahogyan a dologi javak termelőiről ítélkezünk. Ezt 
azért említem, mert vannak tudományos kutatóhelyek, ahol úgy próbálják 
megítélni, hogy ki mit ér, hogy, amiképpen a hengerműben lemérik a mun
kásnál, hogy hány tonna acélt hengerelt, hasonlóképpen lemérik a tudósnál, 
hogy hány tonna közleményt termelt egy tervidőszak alatt. Mármost, ha 
tekintetbe vesszük, hogy például a gén szerkezetének felfedezéséért adott 
Nobel-díjjal egyetlen, mindössze kilencszáz szóból álló közleményt tüntet
tek ki, akkor elképzelhető, hogy a fenti dologi hatékonyságnak tisztán gaz
daságiam logikáját alkalmazva miféle igényekkel állhatnának elő kiválósá
guk elismertetésére azok, akiknek ugyanannyi idő alatt tíz közleménye is 
megjelent, s ezek legrövidebbike akár kilencezer szóból is állt. A tisztán lé
lektani szemléletről, amely a tevékenység dologi terméke helyett ennek sze
mélyi feltételével számol, itt most ne is beszéljünk, hiszen tudvalévő, hogy 
például a tehetség mily kevéssé ismerhető fel másképp, mint tettenérés út
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ján. A gazdasági lélektan azonban magával a tevékenységgel foglalkozik: 
nem azzal, amiből megterem, nem is azzal, ami belőle megterem, hanem 
magával a tevékenységgel, ahogyan más tevékenységekkel egy gazdasági 
szervezetben illeszkedik.

Ha mármost egy ilyen gazdasági szervezetben a kiválósági paradigma 
nem úgy érvényesül, hogy aki teljesítményével jobban kitűnik, azt a szer
vezet juttatásokkal jobban kitünteti, akkor érvényesül a visszájáról: akinek a 
szervezet kevesebbet juttat, annak a tevékenysége előbb-utóbb értéktelenebbnek fog 
tetszeni.

-  Cikked érveléséből azonban következtethetünk arra is, hogy a kiváló matema
tikus miért nem csap fel mégse zöldségesnek. Vagyis a gazdasági lélektan arra 
jó, hogy egy abszurdumot érthetővé tegyen, de arra nem jó, hogy a megszün
tetéséhez vezessen.

Ám minden abszurditás megszüntetésének feltétele, hogy tudjuk, mi
től van s milyen a természete. Az igaz, hogy a gazdaságpszichológia nem 
alkalmas arra, hogy megoldja az effajta problémákat, hiszen ezek nem gaz
daságpszichológiai, hanem gazdaságpolitikai természetűek. Amikor annak 
idején De Gaulle elhatározta, hogy a francia nemzetgazdaságba bevezeti a 
tervezés bizonyos elemeit, nem azért vont be ebbe a munkába pszicholó
gusokat is, hogy átadja nekik a döntések jogát és felelősségét. Hanem ta
lán emlékezett: a tervgazdálkodás kezdeteinél közgazdászok azt az érvet 
hozták fel, hogy ennek a kísérletnek a szabad pályaválasztáson és a szabad 
áruválasztáson meg kell buknia, márpedig a pszichológustól várható, hogy 
megmondja, hogy a létező gazdasági alternatívák esetében miért így választ 
az ember, nem pedig amúgy. De az alternatívákat nem a pszichológus hoz
za létre. Megállapíthatja, hogy a választás mikéntje attól függ, hogy az em
ber milyen szociális kategóriához tartozik, s milyenhez szeretne tartozni, de 
ezeket a kategóriákat nem ő alakította ki, és nem ő sorol be minket egyikbe 
vagy a másikba. A gazdasági lélektan csak konstatálni tudja a létezőt.

-  Ha ugyan jól konstatálja. Itt van például ez a kiválóságügy. Tény, hogy az 
emberek egy ideig hajlamosak hirért-névért szerényebben vagy kifejezetten 
szűkösen élni -  de csak egy ideig. Egy-két generáció még vállalkozik az ilyen 
„fenn az ernyő, nincsen kas" kiválóságra, tradícióból, reménykedésből, de az
tán tudatosodik, hogy ez öncsalás, és elfogynak a vállalkozók. A gyakorlati élet 
objektív tényei előbb-utóbb mindig szétfoszlatják az illúziókat, még ha ez az 
„előbb-utóbb" társadalmi méretekben történelmi léptékű is. A matematikus
zöldséges viszony efemer, átmeneti jelenség, amelyet a gazdasági erők minden 
lélektan nélkül korrigálnak: ha a helyzet így marad, nem lesznek matematiku
saink.
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A klasszikus gazdaságtan logikájának megfelelően egy hosszú történel
mi korszakon keresztül tényleg úgy volt, hogy a lélektani okokból elköve
tett -  esetleg akár politikai súlyú -  hibákat korrigálták gazdasági tényezők. 
Ez abban a korszakban volt, amikor a gazdasági szervezet úgy működött, 
hogy e működésnek minden dologi feltételét maga igyekezett létrehozni, a 
személyi feltételeket pedig éppen e korrekciós mechanizmus révén úgy biz
tosította, hogy a nem megfelelő elemet lecserélte egy másikra.

A korrekciókra természetesen továbbra is sor kerül, de -  ha hinni lehet 
Bródy András képletének a lassuló időről -  két korrekciós mozgás között egy
re hosszabb ideig tart az „efemer, átmeneti szakasz", és a gazdasági szer
vezet egyre kevésbé engedheti meg magának, hogy működésének személyi 
feltételeit kizárólag azon az úton biztosítsa, hogy akik rossz döntést hoz
nak, azok időről időre majd úgyis kiugranak különböző tőzsdék ablakain, 
s velük együtt zuhan majd azoknak a kategóriáknak (s talán nem csupán a 
zöldségesekének) a bevétele is, akiket a gazdasági szervezet indokolatlanul 
juttatott előnyhöz más kategóriákkal (s talán nem csupán a matematikuso
kéval) szemben.

Ezért azután a 20. században a gazdasági szervezet mindenféle eljárá
sokkal kísérletezik, hogy az átmeneti szakaszok tartama alatt is gondoskod
jék működésének személyi feltételeit illetően is ezek megtermeléséről. Ezt 
szolgálják a legkülönfélébb gazdaságpolitikai beavatkozások. Nos, a gazda
sági lélektannak is éppen ez az átmeneti szakasz az igazi lételeme, a döntési 
helyzet és a majdani korrekció között eltelő időszakban végezheti a maga 
megfigyeléseit, s teheti meg ajánlásait.

Minthogy pedig bennünket, halandó embereket nem szokott vigasztal
ni, hogy a történelem majd halálunk után korrigálja önmagát, úgy látszik, 
bármilyen efemer is a gazdasági lélektan lételeme, szükségünk van a léte
zésére.

*

-  Professzor úr pszichológia és filozófia szakon végzett az ELTE-n. Mikor kez
dett el gazdaságpszichológiai témákkal foglalkozni?2

Még egyetemi hallgató koromban. A modern cinizmusról írtam a szak- 
dolgozatomat eredetileg Heller Ágnesnél, aki egy korszakkal később a 
JATE professzora lett. Amikor őt még az előző korszakban kirúgták (mert 
Lukács György köréhez tartozott), hívatott a tanszékvezető, és felszólított, 
válasszak más témát, én azonban ezt megtagadtam. Elhatároztam, hogy 
megmutatom neki, hogy ez egy komoly téma. A dolgozat egyik fejezetében 
azt vizsgáltam, milyen gazdasági alapjai vannak az akkori világban -  az

2 Szegedi Egyetem, 2003. március 31. 3. o. Az interjút készítette: Kelemen Zoltán Gergely.
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ötvenes évek végén -  a modern cinizmusnak. Négy évvel később a Filozófiai 
Szemle közölte szakdolgozatomnak ezt a fejezetét, én meg korrektúrajavítás 
közben rájöttem, hogy úgy látszik, még mindig érdekel, hogy egy erkölcsi 
jelenségnek hogyan lehet egyszerre valamilyen gazdasági oka is a pszicho
lógiai okok mellett.

-  Előny vagy hátrány, ha valaki határtudománnyal foglalkozik?
Óriási hátrány. Erről pár évvel ezelőtt jelent meg a Magyar Tudományban 

egy vitairatom, amire egyebek között amerikai-magyar Nobel-díjasunktól, 
Oláh Györgytől kaptam egy levelet. Azt írta, egész életében soha mással 
nem foglalkozott, mint határtudományokkal, de biztos benne, hogy ha 
ezt bevallotta volna, akkor sose kapott volná Nobel-díjat. Az általam mű
velt gazdaságpszichológia halmozottan hátrányos helyzetben van, hiszen 
többszörösen határtudomány. Maga a pszichológia egyszerre természettu
domány, történeti tudomány (vagy ahogy korábban mondták volna: szel
lemtudomány), ugyanakkor a matematikához is van valami köze. A gaz
daságpszichológia nem ezt a határtudományt műveli, hanem ennek és a 
szociológiának a határán képződött szociálpszichológiát, de ott is a szoci
álpszichológiának és a gazdaságtudománynak a határán előálló kérdéseket 
vizsgálja. Ha egy egyszerű határtudomány akkora hátránnyal járhat, hogy 
Oláh György nem kapja meg érte a Nobel-díjat, akkor mekkora hátránnyal 
járhat háromszoros határtudományt művelni.

Több kísérletet tettem arra, hogy ez a tudományág itthon meghono
sodjék. Ezek a próbálkozások több menetben azon buktak meg, hogy köz
gazdászok és pszichológusok egyaránt követelték, hogy egyértelműsítve 
legyen, hogy ez közgazdaság-tudomány-e vagy pszichológia. Pár évvel 
ezelőtt, amikor Szegedre jöttem, a gazdaságpszichológiai képzés elindítása 
többek között azon bukott meg, hogy az akkreditációs bizottság pszicholó
giai szakbizottságának vezetője bejelentette, hogy a diplomában, amelyet 
majd adunk, nem szerepelhet a gazdaságpszichológus megjelölés. Ilyet 
csak pszichológiai oktatóhely adhat ki, mi csak olyan diplomát adhatunk, 
amin pszicho-közgazdász megjelölés szerepel. A kilencvenes évek közepén 
Nyugat-Európában az összes nagyobb egyetemen már volt ilyen képzés, 
hazánkban ma sincsen.

-  Professzor úr 1999-ben nyílt levélben fordult a rektorhoz3.
A levél akkor született, amikor küszöbönállt az integráció; azt firtattam 

benne, hogy mi lesz az egyesülés után létrejövő nagyüzemnek a gyártmá
nya: a tudás-e, vagy az az okirat, amely arról tudósít, hogy rendelkezünk 
ezzel a tudással. Nagyon érdekes utóélete volt a levélnek, többek között

3 Lásd jelen kötet 349-354. oldalán.
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elvezetett a most megjelent Identitásgazdaságtan című könyvhöz. Annak ide
jén én azt hittem, hogy azért hívnak Szegedre, hogy létesüljön egy gazda
ságpszichológiai képzés, ehelyett létesült egy szoba, amelyre ki van írva, 
hogy Gazdaságpszichológiai Tanszék, és a közgazdász hallgatók az első 
évben kötelesek hallgatni egy szemeszternyi kurzust. A diák is a piacról él 
-  bár őt nem pénzben fizetik feltétlenül, hanem osztályzatokban és kredit- 
pontokban -, amire a diák odajutna, hogy valamit hasznosítson abból, amit 
megtanult, rég elfelejti azt is, hogy valamikor ilyen tárgya volt. Az egyete
men tanultam csillagászatot, a professzorom nagyon meg volt elégedve a 
vizsgaeredményemmel, amikor megkérdezte, nem akarok-e erre szakosod
ni, akkor elcsodálkoztam, és azt mondtam neki, hogy nem. Nap mint nap 
ezt élem át, nem merem megkérdezni a nagyon tehetséges diákjaimat, mert 
magam előtt látom az azóta elhunyt professzorom arcát, aki a túlvilágon 
kárörvendően röhög rajtam, mert ugyanúgy járok, mint annak idején ő.

Akkoriban úgy éreztem, az egyetem derekasan átvert, és a Népszabad
ságban megjelent nyílt levelemet a rektor úrhoz ezzel kapcsolatos indulatok 
motiválták.
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Csinálhat-e esőt az esernyő?5*'

-  Hová lesz a kiruccanás, Kohn? -  kérdi kedélyeskedve Grün, mikor meg
pillantja volt osztálytársát a vonaton.

-  Megyek Olaszliszkára az anyósomhoz.
-  Na nézd, Kohn! Ha te azt mondod nekem, hogy Olaszliszkára mégy az 

anyósodhoz, akkor tudod, hogy azt gondolom magamba': „Nü, ez megint 
Szikszóra megy a szép Spitznéhez." De én véletlenül tudom, hogy te most 
tényleg Olaszliszkára mégy az anyósodhoz. Hát mondd, Kohn: Mér' akarsz 
te engem félrevezetni?

Persze, ez csak egy vicc. De viccen kívül is így forog az agyunk, amikor 
felebarátunk szavába fűzzük a magunkét, vagy a másiknak a lépésére fele
lünk a magunkéval: értelmezzük, mit gondolhat, ha azt mondja, amit; jelek
ből próbáljuk megállapítani, mit léphet a jövőben, ha a múltban ezt meg ezt 
lépte. S így működünk olyankor is, ha partnerünk nem egy személy, hanem 
egy csoport, egy intézmény, egy intézményrendszer, vagy azon belül egy 
szerep.

Például a pénzügyminiszteré. Tényleg, mit gondolhat, ha azt mondja 
egy bankról, hogy nincs vele semmi baj? Ha volna, akkor mit mondana? 
Talán amikor éppen semmit sem szól, akkor kell a bajt várni? A múltkor is 
azt mondta... A múltkor is azt mondták... Ezek. A Bokros. A Nemzeti Bank 
elnöke. A főkapitány-helyettes. A Kádár. A Kádár Béla? Mindegy. Ezekkel a 
bankokkal különben is mindig baj van. A múltkor is volt valami a Budapest 
Bankkal. Meg az Agrobankkal. Meg a Clark Ádámmal... Vagy Ybl? Mind- 
egy!

Ilyesféleképpen építkezünk, amikor bizalomhiányunkat építjük. Ebbe 
a játékba, amelyben jeleket értelmezünk, kapcsolódnak be azután az álhí
rek, akár szándékkal terjesztik azokat, akár csak „érdek nélkül". Az álhír

* Megjelent: Üzleti 7. 1997. március 17. 4. o.
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„segít" nekünk következtetéseket levonni ott, ahol a jelek kétértelműek, s 
ezért bizonytalanságot érzünk velük kapcsolatban. Régi megfigyelés, hogy 
ahol igazi baj van, ott az álhíreknek nincs talajuk. Álhírek nem a földrengés 
epicentrumában terjednek, s nem ott, ahova becsapott a bomba, hanem a 
szomszédban, még inkább a harmadik szomszédban, ahová a katasztrófá
nak csak a híre jutott el, s kérdés, milyen következtetést kell abból reánk 
nézve levonni: legyen-e bizalmunk, hogy a baj minket majd elkerül -  vagy 
vonjuk meg a bizalmat a gondviseléstől, a kormánytól, a partnerünktől. 
Vagy a bankunktól -  ha már csődbiztos dolgozna benne, nem ülnénk fel 
vele kapcsolatos híreszteléseknek.

Többszereplős játék az, amiről itt beszélünk, társasjáték. Említést érde
mel, hogy ugyanígy játszik velünk is a társunk, ahogyan mi ővele. Kohn 
próbálja magában kitalálni a kérdezősködő Grünről: „Ezt meg miért eszi a 
fene, hogy megtudja, hogy én hova megyek?" S éppígy a miniszter, a kor
mány, a hatalom is tulajdonít szándékokat nekem. Persze Medgyessy Pé
ter vagy Horn Gyula nem azt számolgatja, hogy én, Garai László, milyen 
szándékkal s miféle hátsó gondolatokkal teszem, amit művelek (például mit 
rejtegetek azzal, amit ebben az írásban összehordok). Ok a lakosságnak tulaj
donítanak indítékot, ahogyan mi ezeknek.

Vajon hogyan összegeződik a tapasztalatunk bizalommá vagy bizalom- 
hiánnyá, amellyel azután Kohn tudni véli Grünről, mi meg ezekről, ők meg a 
lakosságról, hogy mi telik ki tőle?

Hiszen éppen ez az: hogy ahol a bizalom a kérdés, ott nincs szó igazán 
tapasztalatról.

Tapasztalata lehet az embernek például az időjárásról, s tapasztalatát 
esetleg összegezi holmi népi bölcsességgé, amelynek mentén azután általá
nosíthatja, hogy mit kell várni a jégtörő Mátyástól és mit a fagyosszentektől. 
Ilyenkor azonban bármekkora is a „bizalom", például Sándor, József s Be
nedekben, ez nem akadályoz minket, hogy észrevegyük, ha egy adott évben 
az tapasztalható, hogy történetesen nem hordják zsákban a meleget.

Az időjárással való játék azért nem állja útját a tapasztalásnak, mert ez 
nem egy társasjáték: Medárd-napon esetleg fürkésszük a felhőket, hogy 
hoznak-e majd esőt, de a felhők nem fürkésznek minket, hogy hozzuk-e 
majd az esernyőnket. Ezért ha például elmarad a negyvennapos eső, és mi 
negyven napon át hiába cipeltük magunkkal az ernyőnket, akkor az sem 
lehetetlen, hogy e tapasztalatra visszaemlékezve majd a következő évben 
úgy döntünk, hogy előtte inkább mindennap meghallgatjuk az időjárás-je
lentést. Ezzel szemben, ha az időjárással is társasjátékot játszanánk, akkor 
ugyanaz a fejlemény a tapasztalat hasznosítása helyett esetleg azzal járna, 
hogy agyafúrt módon megállapítjuk: idén csak azért maradt el a monszun
eső, mert végig esernyő volt a kezünkben.
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Ilyesmit mondani ugyan szoktunk, ám nem komolyan: normális felnőtt 
embernek nem juthat eszébe, hogy az, hogy ő milyen időjárásra számít, ha
tótényezője lehetne magának az időjárásnak. Az ember az ő reményeivel 
és félelmeivel kívül esik az időjárás világán. Ahol az ember és a világ kívül 
esnek egymáson, ott bizalom és bizalmatlanság helyett tapasztalatszerzés 
van, és a tapasztalat többé-kevésbé ésszerű hasznosítása.

Az ember és a gazdaság világának viszonya nem ilyen. Gazdasági vi
lágunkon nem esünk kívül: egymással feleselő gazdasági magatartásunk 
alkotja ezt a világot, s így bizalmunk és bizalmatlanságunk igazi hatóté
nyezője a gazdasági folyamatoknak. Ezért van az, hogy itt újra meg újra 
megállapítható: az inflációs várakozás inflációt gerjeszt (mert inflációtól 
való félelmünkben nekiállunk a pénzünket költeni, s az ilyenkor általunk 
megnövelt kereslet felhajtja az árakat), a munkanélküliséggel kapcsolatos 
várakozás munkanélküliséget kelt (mert az elbocsátástól való félelmünk
ben buzgóbban dolgozunk, s így kevesebb is elég belőlünk ugyanannak a 
munkának az elvégzéséhez). S így történhet, hogy például ha egy bankkal 
szemben kialakul a bizalmatlanság, amely a pénzintézet csődjével számol, s 
a betéteseket egyszerre ösztönzi arra, hogy betéteiket „még időben" vissza
nyerjék, akkor ez tényleg elvezethet a bank csődjéhez.

A bizalomból és a bizalmatlanságból eredő várakozásoknak ez az önbe
teljesítő működése ma már közismert. Kevésbé gondolunk rá, hogy a gaz
daságot a várakozásaink ellenkező módon is képesek befolyásolni, s hogy 
ebben áll tulajdonképpen a piac alapműködése: amikor bízunk meghatá
rozott gazdasági tevékenység konjunktúrájában, akkor befektetéseinkkel 
esetleg egyszerre megrohanjuk a területet, s az így támasztott túlkínálattal 
lerontjuk a konjunktúrát, amelyet vártunk.

A bizalom és a bizalmatlanság azonban a gazdasági életben nemcsak 
arra a folyamatra képes erőteljes befolyást gyakorolni, amelyre vonatkozik: 
kiderült például, hogy a tartós fogyasztási cikkek konjunktúrája -  akár au
tóról, akár mosógépről, akár hifitoronyról van szó -  akkor növekszik, ami
kor növekszik a fogyasztó bizalma általában a gazdaság egészére nézve.

Mivel a bizalom és a bizalmatlanság ekképpen az egész gazdaság sor
sát befolyásolni képes, ezért szokták vizsgálni különböző gazdasági ható
tényezők -  vállalatok, háztartások, kormányzat és önkormányzat -  bizalmi 
indexét.

Eredetileg éppen erre a célra „találta fel" a gazdaságpszichológiát George 
Katona: hogy jelezni tudja, mint a meteorológus, milyen a „várható hangu
latjárás". Később azonban az új tudományágnak megnőtt az önbizalma, és 
megpróbálta, nem tudna-e túllépni azon, hogy passzívan megállapítsa, ho
gyan alakul magától a bizalmat odaítélő vagy megtagadó hangulat, nem 
tudná-e aktívan befolyásolni ezt a lelki tényezőt, amely oly nagy erővel befo
lyásolja a gazdaságot.
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Láttuk, hogy ez utóbbi azért lehetséges, mert -  nem úgy, mint az idő
járás tekintetében -  a gazdaság világát az embertől nem határolja el sem
mi... Pontosabban a gazdaságpszichológia így fogalmaz: semmi más, mint 
maga az ember, aki igenis kettéhasítja azt a gazdasági-társadalmi világot, 
amelynek ő maga is része. A világ egyik felét így nevezi: mi -  a másik fe
lére pedig így gondol: ők, vagy pláne: ezek. Mi vagyunk azok, akik egymás 
iránt bizalommal vagyunk -  ezek meg olyanok, akikről csak annyit vélünk 
bizonyossággal tudni, hogy tőlük bármi kitelik, s a bevezetőben jellemzett 
társasjátékban próbáljuk kifürkészni, hogy most éppen micsoda.

Hogy lehet tehát befolyásolni azt a lelki, de gazdaságilag hatékony té
nyezőt, ami a bizalom és a bizalmatlanság? Mi sem egyszerűbb ennél -  vála
szolja a gazdaságpszichológus, ha például a kormány arra kíváncsi, hogyan 
tudná elérni, hogy a lakosság a vele szembeni bizalmatlanságot váltsa fel a 
gazdaságilag mindkét fél számára előnyösebb bizalommal: ehhez mindösz- 
sze csak annyit kell tennie, hogy okot adjon a szóban forgó embereknek, 
hogy a felezővonalat úgy húzzák meg gazdasági-társadalmi világukban, 
hogy ezek a határvonalon belül kerüljenek.

Egyetlen nehézség a módszerrel: alkalmazásához ezeknek is úgy kell 
meghúzniuk a határvonalat, hogy a lakosság belül kerüljön.

403



Gazdaságpszichológia:
egy (nálunk még mindig) új határtudom ány*

„A gazdaságtudományok érdeklődésének gyújtópontjában áruk viselkedé
se áll, nem pedig embereké" -  indokolja meg Boulding 1956-ban megjelent 
könyvében1 azt a kollégái által akkor széleskörűen osztott véleményt, mely 
szerint gazdaságpszichológiára semmi szükség nincs.

A pszichológusok erről egészen hasonlóan vélekedtek akkor. Magyar- 
országon pedig még jóval később is. E sorok szerzője húsz évvel később 
bukott meg azzal a kísérletével, hogy egy ilyen határtudomány szemléletét 
pszichológiai kutatásaiban meghonosítsa.

Az történt, hogy meghívott a Pszichológiai Intézetbe akkori igazgatója, 
szervezzek személyiségpszichológiai kutatócsoportot, s támogatólag vette 
tudomásul, hogy a személyiségnek nem biológiai, hanem társadalmi vonat
kozásai foglalkoztatnak: a helyett a kérdés helyett, hogy egy veleszületett 
alkat milyen sajátosságokat ad az egyén magatartásának, csoportommal azt 
kívántam megvizsgálni, hogy az egyének a magatartásukkal hogyan teszik 
egyszer hangsúlyossá, máskor hangsúlytalanná azt a sajátosságot, amely 
őket egymástól megkülönbözteti.

Ez az irány a kutatást tulajdonképpen személyiségpszichológiai helyett 
sokkal inkább szociálpszichológiaiként minősítette, de ezt nem bántam. 
Holott a társadalom-lélektant, mióta csak létezett, egy dilemma hátrányo
san különböztette meg a személyiségpszichológiától, ahogyan az általános 
lélektantól is.

Az általános és a személyiségpszichológia egyaránt olyan lelki jelensége
ket vizsgál, amelyek az egyénen belül mennek végbe, és ezekhez a jelensé

* A Magyar Közgazdasági Társaság és a Magyar Pszichológiai Társaság által együttesen 
működtetett Gazdaságpszichológiai Szakosztály elnökeként 1991-ben készített feljegyzés.

1 Boulding, K. E.: The Image. Knowledge in Life and Society. Ann Arbor, 1956, University of 
Michigan Press.
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gekhez egy klasszikus hagyománynak megfelelően hozzárendel egy olyan 
mechanizmust, amely ugyancsak az egyénen belül létezik: az agyvelőt. 
A szociálpszichológia ezzel szemben olyan lelki jelenségekkel foglalkozik, 
amelyek az egyének között állnak elő, s ezzel dilemma elé kerül: megra- 
gad-e jelenségek leírásának szintjén, lemondva arról, hogy mechanizmusu
kat feltárja, vagy az egyének között végbemenő jelenséget az egyénen belül 
adott mechanizmussal próbálja összefüggésbe hozni.

Erről a dilemmáról annak idején a Magyar Tudomány egy közleményében 
számot adtam.2 Jómagam a dilemma megoldását másutt kerestem: olyan 
mechanizmusban, amely éppúgy extrapszichikus, mint az agyvelő, de épp
úgy interindividuális, mint a szociálpszichológiai jelenségek, amelyekkel 
összefüggésbe hozható.3

Ennek az összetett kritériumnak a gazdasági struktúra látszott megfelel
ni, amelyben különböző egyének különböző helyeket foglalnak el, s a szer
kezet e helyek függvényében koordinálja az egyéneknek azt a magatartását, 
amellyel feldolgozzák a maguk szociális identitását.

Pszichoökonómiai személyiségelmélet néven próbálta a kutatócsoport 
kidolgozni ezt az elgondolást, amellyel azután pillanatok alatt vákuumba 
helyezte magát a hazai szakmán belül. „A pszichológia érdeklődésének 
gyújtópontjában emberek viselkedése áll, nem pedig áruké" -  mondhatták 
volna Boulding fentebb idézett kijelentésének szimmetrikus megfelelője
ként a lélektan képviselői, amikor olyan szövegekkel találkoztak például, 
melyek szerint „az idegesség bacillusa az áru és a magántulajdon", mert 
az egyénben „az életösztön úgy kerül szembe a társadalmi élet ösztönével, 
ahogy a szükségletek kielégítésére szolgáló hasznos cikkek termelése ellent
mondásba jut az értéktárgyak termelésével". E szöveg ugyan nem a szóban 
forgó műhelyből került ki, hanem József Attila tollából,4 ám a műhelyből 
származó kommentár azt állítja róla, hogy éppolyan jól megalapozható 
tudományosan, mint egy olyan szöveg, amely valamely lelki jelenséget az 
agy valamely területének működéséből eredeztet, például egy jelenetszerű 
hallucinációt abból, hogy az egyén agykérgének halántéki lebenyét ennek 
elülsőbb és alsóbb területein valamilyen inger éri.

Amikor gazdaságtudomány és pszichológia kölcsönös idegenkedése 
egymástól Magyarországon még megakaszthatta egy kutatás kibontako

2 Tézisek az agyról, a jelentésről és a dualizmusról. Magyar Tudomány, 1979/24. 617-627. o.
3 Lásd az előző jegyzetben idézett „Tézisek" kifejtését: The brain and the mechanism of 

psychosocial phenomena. Journal of Russian and East-European Psychology. 31. 1993/6. 71-91. 
(Magyar fordítása: A szociálpszichológiai jelenségek mechanizmusáról. Pszichológia, 1993/2. 
205-224. o.); továbbá: Vygotskian implications: On the meaning and its brain. A kevnote paper. 
In Mezsdunarodnaja Konferencija „Kulturno-isztoricseszkij podhod: Razvityije gumanyitarnych 
nauk i obrazovanyija". Proceedings. Rosszijszkaja Akagyemija obrazovanyija i Rosszijszkij 
Goszudarsztvennyj gumanyitarnyj unyiverszityet. Moszkva, 21-24 oktvabrja 1996. No. 3.

4 József Attila összes művei. III. Budapest, 1958, Akadémiai Kiadó, 128-130. o.
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zását,5 ugyanekkor Nyugat-Európában a gazdaságpszichológiai kutatások
nak egy máig töretlenül tartó konjunktúrája vette kezdetét.

MIT KUTAT?

Amerikában húsz évvel korábban, nem sokkal a háború után George Kato
na diametrálisan ellenkező végéről kezdte fúrni az alagutat, amely a gaz
daságot és a pszichológiát kell, hogy összekösse: nem ez utóbbinak az el
mélete, hanem az előbbinek a gyakorlata felől. Motívumát utóbb így fogal
mazta meg: „A nagy számok törvénye csak akkor alkalmazható gazdasági 
szituációkra, ha a véletlen tényező túlsúlyban van. Ha családok vagy cégek 
ezreinek döntései egymástól független okokból fakadnak, akkor az, hogy 
az ezrek mit tesznek majd, tényleg bizonyosabban előre látható], mint az, 
hogy egyvalaki mit tesz. De ha ugyanaz a tényező egyidejűleg nagyon sok 
embert ugyanabban az irányban befolyásol, akkor az [elméleti] középérték
től való eltérések összeadódnak, ahelyett, hogy semlegesítenék egymást."6

A középértéktől való eltérések összeadódásának eredménye, hogy nem
csak az figyelhető meg, hogy az egyik ember gazdasági magatartását opti
mista alkata határozná meg, a másikét pedig ugyanakkor a reá spéciéi jel
lemző pesszimista hajlam; hanem az is, hogy váltják egymást olyan idősza
kok, amelyeket általában az optimista, és olyanok, amelyeket a pesszimista 
gazdasági magatartás ural. Katona rámutat, hogy az USA-ban az 50-es, 
majd ismét a 60-as években létezett egy meglehetősen általános egyetér
tés arra vonatkozóan, hogy a depressziók, sőt még a recessziók is a múltba 
tűntek, s az ilyen időszakok váltogatták egymást olyanokkal, amikor (1958- 
ban, majd megint 1970-ben) a munkanélküliség meredek növekedése és egy 
gyors infláció a jövedelmek gyors csökkenésével emberek millióinál oko
zott rossz közérzetet és szorongást. Meghökkentő megállapítása pedig az, 
hogy nemcsak az az összefüggés jut érvényre, hogy a munkanélküliség és 
az infláció növekedése rossz közérzetet teremt; hanem éppígy az is, hogy a 
rossz gazdasági közérzetből olyan gazdasági magatartás fakad, amely ront-

5 A magyarországi gazdaságpszichológiai kutatások leállásának ez csak az egyik oka 
volt. Egy másik, nem kevésbé fontos ok abban állott, hogy a kutatásokat 1970-ben az 1968-ban 
megindult reformfolyamat eredetileg tervezett radikális lefutására számítva indítottam, s 
amikor e folyamatot 1974-ben leállították, akkor a kutatási tervek módszertanilag is vákuum
ban találták magukat: makroszociálisra tervezett méretarányuk nem tette őket egy labora
tóriumba bezsúfolhatóvá, miközben egy terepkísérlet lehetőségei megszűntek. Az elvetélt 
kutatásról, amely így a maga metaelméleti alapjainak kidolgozásáig jutott, a csoport tagjai az 
International Social Sciences Council referáló folyóiratában számoltak be: Garai, L. -  Erős, F. -  
Jaro, K. -  Köcski, M. -  Veres, S.: Towards a Social Psychology of Personality: Development and 
Current Perspectives of a School of Social Psychology in Hungary. Social Science Information, 
1979/1.137-166.

6 Katona, G.: Psyschological economics. Elsevier, New York -  Oxford -  Amsterdam, 1975, 
155-156. o.
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ja a gazdasági helyzetet: az inflációtól való félelem pánikszerű vásárlást ger
jeszthet, ami növelheti az árakat, az elbocsátástól való félelem pedig olyan 
serénykedésre sarkallhat, amely kevesebb munkaerő alkalmazása mellett 
tudja biztosítani ugyanazt a kibocsátást.

Katona következtetése: a gazdaságtan nem lehet meg a középértéktől 
való eltérések lélektana nélkül. Megbízható prognózisokat kell tudni készí
teni a különféle gazdasági magatartásra vonatkozóan, méghozzá úgy, hogy 
ezek a kormány és a vállalatok magatartásán kívül előre tudják jelezni a 
háztartások magatartását is.

A háztartások magatartásának előrejelzésére vonatkozólag mármost 
Katona kulcsfontosságúnak tekinti a tartós fogyasztási cikkek vásárlásával 
kapcsolatos attitűdök vizsgálatát.

Amikor növekszik az ember jövedelme, növeli a fogyasztását, de Keynes 
szerint kisebb mértékben, mint amilyen a jövedelmének növekedéséé, köz
ben ugyanakkor növeli megtakarítását is, ezt viszont a jövedelmének növe
kedésénél nagyobb mértékben.7 Ugyanez az összefüggés érvényes Keynes 
szerint az ellenkező irányban is: a jövedelem csökkenésekor, de ennek ará
nyainál kisebb mértékben, csökken a fogyasztás is és -  a csökkenés arányai
nál nagyobb mértékben -  a megtakarítás is.

Jóllehet Keynes „pszichológiai alaptörvénynek" nevezi e fogyasztá
si hajlandóságot meghatározó függvényt, Katona megállapítja róla, hogy 
amennyiben az általa kifejezett összefüggés csakugyan érvényre jut, nincs is 
szükség arra, hogy pszichológiai közvetítő tényezőkre tekintettel legyünk: 
ha például van, aki jövedelmének növekedésekor nem növeli a fogyasztá
sát, akkor olyan is van, aki, ellenkezőleg, nagyobb mértékben növeli azt, 
mint ahogy a jövedelme növekedett, s az egymást közömbösítő „nem nor
mális" egyedi esetek hátterén érvényre jutna a „normális", vagyis a kérdé
ses „pszichológiai alaptörvényének megfelelő gazdasági magatartás, így a 
nagyszámú ember összesített jövedelme és összesített költekezése közötti 
viszony megfelelne annak, amit egy tisztán gazdaságtani logikával ki lehet 
számítani.

Katona szerint mármost Keynes gondolatmenete akkor lehetett érvé
nyes, amikor a lakossági költekezések fogyó javak beszerzésére vagy szol
gáltatások biztosítására irányultak: ezek gazdaságpszichológiai „maga
tartása" ugyanis lényegesen eltér a megtakarításétól. A tartós fogyasztási 
cikkek beszerzése ezzel szemben afféle átmenetet képvisel a szokásszerű

7 Például aki 10 000 forintos jövedelmének 100%-át kénytelen elfogyasztani, az jövedel
mének esetleges megduplázódásakor a fogyasztását is növeli, de például csak annyira, hogy 
az új -  20 000 forintos -  jövedelemből most 18 000 forintot, az egésznek tehát 90%-ra csökkent 
részét fogyasztja el. S ugyanígy az esetleg 30 000 forintra növekedett jövedelemből az előző
nél többet, például 24 000 forintot költenek fogyasztásra, ami azonban az új jövedelemnek 
csak kisebb hányadát teszi ki. Eközben a megtakarítás 0 forintról (0%) 2000 forintra (10%), 
majd 6000 forintra (20%) növekedett.
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vásárlások és a megtakarítás között: az előbbiekhez hasonlóan a megvásá
rolt jószágot használni és élvezni lehet -  de az utóbbihoz hasonlóan e jószág 
befagyaszt vásárlóerőt, amit később esetleg vissza lehet nyerni.

Márpedig, mutat rá Katona, a második világháborút követően a vásárlá
sok jelentős hányadának tárgya tartós fogyasztási cikk. így aztán előfordul
hat, hogy a Keynes-féle „pszichológiai törvény" összefüggései egyáltalán 
nem érvényesülnek, hogy például a szokásszerű vásárlások és a megtaka
rítások volumene, amikor növekedniük kellene, esetleg egyszerre csökken, 
mert a megnövelt bevételeket azok bármelyikének növelése helyett valami
lyen tartós fogyasztási cikk beszerzésére fordítják.8

Ez utóbbiról mármost Katona azt tételezte fel, hogy a reá vonatkozó vá
sárlási hajlandóságot nem a jövedelemben bekövetkező tényleges változás 
határozza meg, hanem e változás szubjektív jelentése: úgy értelmezi-e azt 
az ember, mint egy tartósabb változási tendenciát kifejező eseményt, vagy 
pedig mint olyant, amely most az egyszer éppen előállt.

A szubjektív jelentést olyan reprezentatív kérdőíves felmérésekkel szán
dékozták felderíteni, amelyekben azt firtatták, milyennek látják az egyes 
emberek saját egyéni -  rövid, illetve hosszabb távú -  gazdasági kilátásai
kat, valamint ezek tágabb feltételeit a nemzetgazdaság perspektíváiban. Az 
erre irányuló kérdéseket végül követte az, amely azt tudakolta, kedvezőnek 
találja-e a megkérdezett az időket arra, hogy éppen most vásároljon valami
lyen tartós fogyasztási cikket, például autót.

Következtetéseit pedig Katona nem az egyes kérdőívekre kapott vála
szokból vonta le, hanem e válaszoknak a 40-es években hathavonként, az 
50-es években négyhavonként, az 1960-as években pedig már háromhavon- 
ként megismételt felmérések során megfigyelhető jellegzetes időbeli válto
zásaiból. Szerinte ezekből sokkal megbízhatóbban lehet előre látni azokat 
a változásokat, amelyek a tartós fogyasztási cikkek vásárlásában, tehát a 
költekezés és a megtakarítás arányában bekövetkeznek, mint a családok be
vételeinek alakulását számon tartva.9

8 Valójában a tartós fogyasztási cikkek beszerzése nemcsak a megtakarítások lassúbb 
növekedésével vagy éppen csökkenésével járhat együtt, hanem a vásárló éppenséggel vásár
lási hitelt is igénybe vehet. Másfelől annak megfontolásához, hogy a szokásszerű vásárlások 
csökkenhetnek, amikor a bevételek növekedése ezeknek is a növekedését diktálná, érdemes 
emlékezetbe idézni, hányszor fordul elő (legalábbis nálunk), hogy a nagyobb beszerzést 
(majd pedig esetleg a beszerzett jószág -  például egy autó -  fenntartását is) megkoplalják.

9 A Katona-féle vizsgálatok megállapításait tulajdonképpen a következőkben lehet ösz- 
szefoglalni:

-  amikor nőtt azoknak a személyeknek az aránya, akik úgy találták, hogy a gazdasági 
magán-, illetve közállapotok rosszabbak, mint korábban, akkor ezeknek az állapotok
nak az objektív mutatói tényleg rosszabbak voltak, mint korábban, s amikor a megkér
dezettek növekvő aránya ezzel ellenkező irányú változásokat érzett, akkor a helyzet 
ténylegesen javult;

-  amikor növekszik azoknak az aránya, akik a gazdasági magán-, illetve közállapotokat 
rosszabbnak találják, akkor egyszer az állapítható meg, hogy ezt a múltbeli romlást
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NYUGAT-EURÓPÁBAN -  HÚSZ ÉV KÉSÉSSEL

Idén huszonkettedszer kerül sor a Nemzetközi Gazdaságpszichológiai Ku
tató Társaság (IAREP) évente megrendezésre kerülő kollokviumára.

Az első kollokviumot annak idején igazán nem egy nemzetközi gazda
ságpszichológiai kutató társaság első kollokviumának szánták. Az történt, 
hogy az egyik holland egyetem tanára levelet fogalmazott, s ezt elküldte 
minden nagyobb (természetesen nyugat-) európai egyetem címére. A levél
ben előadta, hogy ő néhány év óta kormányának megbízásából azt vizs
gálja, hogyan lehet biztosítani a pszichológiai feltételeket ahhoz, hogy a 
nemzet piacgazdaságát a tervezés hatékony eszközeit is alkalmazó vegyes 
gazdasággá alakítsák át, s hívta a címzett egyetemen dolgozó kollégákat, 
ha van közöttük olyan, aki hasonló -  mint írta: jobb szó híján gazdaságpszi
chológiainak nevezhető -  kutatásokat végez, jöjjenek össze, és nézzék meg, 
nincs-e valami mondanivalójuk egymás számára.

Úgy látszik, lehetett, mert az összejött kollégák újabb meg újabb kol
lokviumokra hívták meg egymást, s amikor hatodjára azt állapították meg, 
hogy körük egyre bővül (akkor -  1981-ben, Párizsban* 10 -  már az Egyesült 
Államokból, sőt Kelet-Közép-Európából is voltak jelen gazdaságpszicholó
gusok), elhatározták, hogy következő alkalommal hivatalosan is megalapít
ják nemzetközi társaságukat.

Ilyen előzmények után alakult meg 1982-ben Edinburghben hivatalosan 
is az IAREP, amely ezt a megalakulásának keretet adó kollokviumot immá
ron a hetedikként tartotta számon.

Nem több tünetnél, melyből arra következtethetünk, hogy a gazdaság
pszichológiai kollokviumoknak -  a jól ismert tendencia ellenére -  az intéz
ményesülés sem ártott, hogy a tizedikre (1985-ben Ausztriában) már az elő

jövőbeli hanyatlás előjeleként értelmezik, máskor meg az a vélekedés kap többséget, 
hogy az aktuális állapot olyan mélypontot képvisel, ahonnan már csak felfelé vezet 
út; s éppígy a kedvező közelmúltbeli helyzetalakulást is egyszer pesszimista, máskor 
optimista prognózis kíséri;

-  hogy azok aránya növekszik-e, akik úgy érzik, hogy gazdasági sorsuk az utóbbi időben 
rosszabbra fordult, vagy pedig azoké, akik azt tartják, hogy jobbra, ez nem annyira 
befolyásolja, hogy vajon csökken-e vagy növekszik azok aránya, akik éppen úgy vélik, 
érdemes tartós fogyasztási cikket vásárolniuk, mint azok arányszámának alakulása, 
akik a helyzet jövőbeni alakulására nézve pesszimisták, illetve optimisták;

-  végül, ha növekszik azok aránya, akik szerint az adott időpontban érdemes tartós fo
gyasztási cikket vásárolniuk, akkor várható azok arányának a növekedése, akik vala
milyen tartós fogyasztási cikket ténylegesen megvásárolnak.

10 Érdekes tünetként mutatja az új határtudomány társadalmi presztízsét, hogy e kon
ferencia résztvevőit -  a hasonló rendezvények protokolljában teljesen szokatlan módon -  a 
Szenátus elnöke (a Francia Köztársaság rangban második, közvetlenül az államfő után követ
kező méltósága) hívta meg a Luxembourg-palotába fogadásra. S miközben az elnök a pohár
köszöntőjében -  igen helyesen -  rámutatott, hogy például a munkanélküliség megszüntetése 
vagy a külkereskedelmi mérleg javítása nem a pszichológiától várható, hangoztatta, hogy 
egyetlen kormány sem nélkülözheti e súlyos problémák s a hozzá hasonlók gazdasági meg
oldásához a pszichológia hozzájárulását.
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re beküldött előadásoknak egy kötetét érkezéskor kézbe kapták a résztve
vők, majd 1987-ben az előadásokat már két, 1989-ben pedig három kötetben 
kellett kiadni, hogy az 1991-ben tartott tizenhatodik kollokvium több mint 
háromszáz előadásának már csupán a kivonatait legyen lehetséges megje
lentetni.

A gazdaságpszichológia konjunktúrájának viszont már jóval több, mint 
pusztán tünete az a tény, hogy több nyugat-európai egyetemen és főiskolán 
(Párizsban, Rotterdamban, Sussexben, Stockholmban) gazdaságpszicholó
giából immáron szakdiplomát lehet szerezni.

A gazdaságpszichológia konjunktúrája nemcsak azért látszik tartósnak, 
mert már eddig tartós volt. Ez a tendencia összefüggésben látszik állni több 
más olyan tendenciával, amelyek együttes hatása az említett trend folytatá
sát ígéri:

1. A gazdasági folyamat egy-egy tényezője nemcsak közvetlenül fejt ki 
hatást, hanem olyan jelként is, amelyet pszichológiai folyamat értelmez, 
s így a hatást kisebb vagy nagyobb mértékben ez az értelmezés közvetíti. 
Ezért a gazdasági folyamatot egyre nehezebb akárcsak megközelítően is 
prognosztizálni e pszichológiai folyamat számításba vétele nélkül.

Amikor Veblen11 felfedezte az általa feltűnő fogyasztásnak (conspicuous 
consumption) nevezett jelenséget, amelyet az utókor inkább Veblen- 
effektusként emleget, akkor még úgy nézett ki, hogy olyasmiről van szó, 
ami a dolgok normális rendjét megbontja. A dolgok normális rendje az vol
na, hogy az áruk meghatározott osztályán belül minél jobb minőségű egy 
konkrét alosztály, annál magasabb az ára, s minél drágább az az alosztály, 
amely meghatározott cég márkanevéhez kapcsolódik, vagy amelyet meg
határozott üzlet kínál, annál kevesebben vásárolják ezt: a gazdagabb enged
heti meg magának, hogy drága árucikkeket szerezzen be, a magas ár meg
fizetése pedig lehetővé teszi, hogy jobb minőségű áruhoz jusson. A Veblen- 
effektus mármost úgy bontja meg a dolgoknak ezt az ésszerűen átlátható 
összefüggését, hogy a szimbolikus feldolgozás erre „rátesz egy lapáttal": 
a gazdag ember még drágább árucikket vásárol, mint amilyent indokolna 
a minőséggel kapcsolatos igénye, mert ha a drága áru megvásárlása jelzi, 
mennyire gazdag az ember, akkor a túlzottan magas ár megfizetése eltúlzó 
jelzést ad erről.

2. A nyers- és feldolgozott anyagokkal és energiával folytatott gazdálko
dás egyre inkább átalakul olyanná, amelynek tárgya elsősorban információ 
s az ennek feldolgozásához szükséges program. A gazdálkodás ezúttal is a 
legkisebb ráfordítással a legnagyobb kibocsátás megvalósítását jelenti -  ám 
annak megállapítására, mi képvisel „kisebb" és mi „nagyobb" értéket eb
ben a rendszerben, ahol az információ és a program első számú hordozója

11 Veblen, Thorstein: The Theory ofthe Leisure Class: An Economic Study of Institutions, New 
York, 1899, Macmillan.

410



az ember, pszichológiai összefüggések számításba vétele nélkül nem lehet 
válaszolni.

3. A 20. századi társadalmi-gazdasági rendszerek abban különböznek 
a legmarkánsabban 19. századi előzményüktől, hogy nemcsak a dolgokat 
alakítják át nagy tömegben olyanból, amilyenek, olyanná, amilyen e terme
lésben célszerűen használható, hanem ugyanilyen termelés tárgyává teszik 
a társadalmat alkotó személyeket is.

EGY MAGYARORSZÁGI GAZDASÁGPSZICHOLÓGIÁÉRT

Ezekkel a tendenciákkal függhet össze, hogy -  bár korszaknyi (sőt két kor- 
szaknyi) késéssel -  Magyarországon is feltámadt az a kereslet a gazdaság
pszichológia iránt, amely Nyugat-Európában,illetve az USA-ban húsz, sőt 
negyven évvel korábban kiprovokálta, hogy e sajátos határtudományban 
meginduljon a kutatómunka, majd ettől elválaszthatatlanul a szakképzés. 
Ezzel szemben Magyarországon a kereslet eddig nem váltott ki olyan fejle
ményeket, amelyek folytán majd egy kínálat felelne meg neki. Egyszerűen 
hiányoznak azok az emberek, akik a keresletnek megfelelő tevékenységet 
tudnák szolgáltatni akár a gazdálkodás gyakorlatának, akár egy ezt megala
pozó kutatás elméletének kialakításában.

Meggyőződésem, hogy ennek az az alapvető oka, hogy e határtudo
mányt a közgazdászszakképzésben mindössze egy-egy szabadon vagy kö
telezően választható kurzus képviseli, a pszichológus-szakképzésben pedig 
az az idegenkedés, amely egyszer már hozzájárult ahhoz, hogy a gazdaság
pszichológiai alapkutatás, amely pedig lényegileg a nyugat-európaival egy 
időben indult meg 1970-ben az MTA Pszichológiai Intézetében, több mint 
tíz évre megszakadjon.

A kereslet növekedése, amelyet nem követ a megfelelő színvonalú kíná
lat arányos növekedése -  roppant káros képlet mindenféle szolgáltatásban, 
így a gazdaságpszichológiában is azt eredményezheti, hogy szakemberek 
kellő számának hiányában a konjunktúrát meglovagolják azok, akik a ha
tártudomány egyik vagy másik (netán mindkét) oldalán híján vannak an
nak a tudásnak, amely bármiféle gazdaságpszichológiai intervenció felté
teleinek belátásához és biztosításához egyaránt nélkülözhetetlen.

Ezen a veszélyes helyzeten csak az segíthet, ha
1. a gazdaságpszichológia egészen sajátos szemlélete és metodológiája 

megjelenik mind a közgazdász-, mind a pszichológus-szakképzésben az 
alapozó kurzusok között;

2. akiben a megfelelő kurzusok hallgatói közül feltámad az érdeklődés e 
határtudomány iránt, az -  mind a közgazdász-, mind a pszichológus-kép
zés keretein belül -  lehetőséget kap arra, hogy gazdaságpszichológusi szak
képzésben szerezze meg a diplomáját.
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Mindkét feltétel tekintetében az lenne az ideális, ha a gazdaságpszicho
lógia egy átfogóbb társadalom-gazdaságtan részeként, a gazdaságszocio
lógiával, gazdaságtörténettel, gazdaságfilozófiával, gazdasági néprajzzal, 
gazdaságpolitikával, gazdasági joggal, gazdaságetikával és esetleg további 
hasonló jellegű diszciplínákkal kerülne előadásra.

A kiképezett gazdaságpszichológusok lehetséges alkalmazására vonat
kozóan csak külföldi tapasztalatokból indulhatunk ki. Az USA-ban válla
latok, Nyugat-Európában az államapparátus ismerte fel elsőnek, hogy a 
gazdaságpszichológus szaktanácsára szükség van minden olyan esetben, 
amikor a gazdasági folyamatok alanyai olyan döntés előtt állnak, vagy tár
gyai olyan újraelosztásra kerülnek, amely érinti e folyamatok szereplőinek 
társadalmi azonosságát. Újabban egyre gyakrabban kerül sor arra, hogy ön- 
kormányzatok is alkalmaznak gazdaságpszichológust, vagy mert módosak, 
és így lehetőségük, vagy mert szegények, és így szükségük van rá. Várható 
olyan szaktanácsadó hálózat kiépülése is, amely a háztartásoknak fog ren
delkezésére állni a maga tanácsadásával minden tartósabb kihatású gazda
sági döntéshozatal előtt, vagy kényszerű (például súlyosabb betegség vagy 
haláleset után támadó) újraelosztás után.

Amikorra Magyarországon a szokásos lemaradási távolságot tartva az 
ezredfordulóra előállanak ugyanezek az igények, éppen akkorra jelennének 
meg a tervezett képzés keretében kiképezett első gazdaságpszichológusok.
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PEDIG...

M agánhangzók és m ássalhangzók*

Aki ismeri a gazdaságpszichológia magyarországi történetét, annak nagy 
öröm ennek a könyvnek a megjelenése.

Az a helyzet, hogy amikor Magyarországon előálltak a gazdaságpszi
chológiai kutatások, akkor -  harmadszázaddal ezelőtt -  sorsuk az lett, amit 
vegyes fogadtatásnak szoktak nevezni. Ezeknek a helyszíne az MTA Pszi
chológiai Intézete volt, ahová e sorok íróját azért hívta meg Ádám György 
igazgató, hogy egy hagyományos kutatásra szervezzen kutatócsoportot. 
A tudománytörténet iróniája mármost, hogy míg e széles látókörű vezető 
tudomásul vette -  mégpedig nemcsak „tűrve", de „támogatva" -, hogy az 
ő intenciójától derekasan eltérve a gazdaságpszichológia szokatlan szemlé
letét próbáljuk érvényre juttatni a kutatásban, addig más kutatói részlegek 
hagyományos szemléletű munkatársai nagyon rosszul viselték az elhajlást.

Talán jobb lett volna a magyarországi gazdaságpszichológiának, ha ak
kor nem úgy folytatódik a története, hogy e hagyományos szemlélet hang
adói ellehetetlenítik. Ám, lévén minden jó, ha a vége jó, nagyon lehet örülni, 
amikor most, alig több mint harminc év elteltével, olyan gazdaságpszicho
lógiai tankönyvet tarthat kezében a történelmi amnéziát nem fejlesztett ol
vasó, amelynek szerzői között nem egy van ama gazdaságpszichológia-el
lenes hangulat egykori tanúi közül.

S ha örömről szólok, az cseppet sem káröröm: a könyv, amelyről szó van, 
derekasan egyenetlen színvonalú ugyan, de ha átlagoljuk a közgazdaságtan 
pszichológiai vonatkozásairól szóló nagyon jó nyitó fejezetet (Mérő László 
munkája), meg olyanokat a nívó mérlegének túlsó végpontján, amelyek ne
vesítésétől most eltekintenék, akkor az így kapott átlagszínvonal nem rossz. 
Ráadásul ez a tisztes átlagszínvonal egyfajta teljesség igényével fogja át a 
gazdaságpszichológia témáit: olyanokat, mint a gazdasági viselkedés raci-

* Hunyady György -  Székely Mózes (szerk.): Gazdaságpszichológia című kötetéről (Buda
pest, 2003, Osiris Kiadó) a kritika megjelent: Élet és Irodalom, XLVII. évf. 30. szám, 2003. július 
25.
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onalitása; a döntéshozatal, amelyben ama racionalitás megnyilvánulhatna, 
ha megnyilvánulhatna; a fogyasztói magatartás (s valamelyest a befektetői 
is); a reklámozás (talán enyhén túltárgyalva azzal, hogy -  más-más cím alatt
-  két tanulmány is szól róla).

Meg a pénz pszichológiája. Arra ugyan nem tudtam rájönni, milyen 
megfontolás választotta ezt el a tulajdon és a tulajdonlás pszichológiájától
-  igaz viszont, hogy arra sem, mi vezethette a szerzőket és a szerkesztőket, 
amikor a gazdasági szocializációval viszont egybekapcsolták a pénz témá
ját. Persze, tudjuk, amikor a gyermek tanulja a gazdaság világát, akkor ha
marabb tanulja meg, mi a pénz, mint azt, mi a tőke, mi a profit, mi a tőzsde, 
mi a multinacionális vállalat. Ám a tulajdonkezelést éppoly hamar tanulja 
meg: amikor esetleg még nem tudja megmondani, azonos fajtájú tárgyak 
közül melyik a kék, melyik a piros és melyik a sárga, azt már biztonsággal 
megmutatja, melyikük az ő tulajdona, melyik a testvéréé, melyik az anyué 
és melyik a Pista bácsié. Sietek leszögezni, hogy e két fejezet tartalmával 
nincs semmi bajom, csakis a mondott szerkesztésbeli furcsasággal. A tarta
lom itt annál is inkább kedvem szerint való, mert e két fejezetnek egyike) 
az, aminek köszönhető, hogy a könyvből nem marad ki teljesen a szociális 
identitás, amelyről pedig előadtam más helyen (a magam gazdaságpszicho
lógiai alapvetésében, amely Identitásgazdaságtan: Gazdaságpszichológia más
képpen címen majdnem napra ugyanakkor jelent meg, mint az, amelyről itt 
szó van) tiszteletteljes érveimet, amelyeknél fogva hasznosnak gondolom, 
ha egy gazdaságpszichológia azt a maga rendezőelvének tekinti.

A tőzsde, a szerencsejáték és az adócsalás -  gazdaságpszichológiai tu
dományos tanácskozások e hagyományosan kedvenc témái -  a könyvben 
is megkapták a maguk egy-egy fejezetét. Csodálkozni való azonban vala
melyest itt is akad: a mondott tanácskozásokon az idők során egyre népe
sebbé váltak azok a szekciók, amelyekben már az adócsalás mellett (vagy 
helyett) a csalással általában foglalkoznak -  hogy-hogy ez a tárgy a könyv 
tárgymutatójában egyáltalán nem szerepel? Különösen furcsa ez arra te
kintve, hogy a mondott egyre népesebb szekciói a gazdaságpszichológia 
tudományos tanácskozásaink együtt vizsgálják a csalást és a bizalmat, s a 
bizalomról a könyvben úgy szól külön fejezet, hogy a csalást sem ez nem 
hozza szóba, sem a könyvnek az a fejezete, amely pedig 50 oldalt szán etikai 
kérdések taglalására. S a csalás mellett a nemzetközi gazdaságpszichológiai 
tanácskozások két másik kedvencére sem jut a félszázból egy fél oldal sem: 
a potyázásra, amely pedig a közjavakkal való ésszerű gazdálkodás legfőbb 
kerékkötője, és a korrupcióra, amely szintén. *

*
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Mivel minden könyv arról a (véges) tárgyról szól, amelyről, következés
képpen nem szól arról a (végtelen) tárgyról, amely a könyv világán kívül 
eső térséget tölti be, ezért minden könyvvel el lehet játszani azt a bájosan 
szellemes játékot, hogy kritikusa szemrehányóan sorolja, mi minden nem 
található benne. E recenzió olvasója azonban talán látja, hogy itt nem erről a 
játékról van szó, hiszen csalásnak és potyázásnak szervesen ott a helye, ahol 
bizalomról és erkölcsről a gazdaságpszichológia szemszögéből van szó. S a 
korrupciónak is, ha ott, ahol a gazdaságpszichológus a piaci magatartással 
együtt a szervezeti magatartást is vizsgálja, eljut ennek ahhoz a rétegéhez, 
amelyet intézmények szabályoznak.

Csakhogy a Hunyady György és Székely Mózes által szerkesztett Gazda
ságpszichológia azon a két lap híján kétszáz oldalon, amelyet -  igen helyesen 
-  a szervezeti magatartásnak szentel, nem szentel két szót sem az intézmé
nyeknek. Igen helytelenül.

Miért gondolom, hogy ez utóbbi -  fogjuk szelídebbre a szót -  nem sze
rencsés? Mert elolvastam a könyvet. Például „A marketingstratégia ele
mei és azok pszichológiai implikációi" című fejezetben azt olvastam, hogy 
amikor egy terméket piacon akarok értékesíteni, marketingstratégiámnak 
roppant fontos része kell legyen az, hogy „a közgazdász elemzés tárgyá
vá teszi a terméket, és ezzel párhuzamosan meghatározza azoknak a körét, 
akik potenciális vásárlói, fogyasztói lehetnek az adott terméknek" (308. o.), 
szemben azokkal, akik nem. Esetünkben a termék -  a könyv által kínált 
gazdaságpszichológia -  addigra már úgy van bemutatva, „mint az alkalma
zás... új területe", vagyis mint olyasmi, amivel már raktáron lévő ismeret
készletéből a pszichológia most gazdaságügyi alkalmazásra kínál ezt-azt.

Mármost ha mindez így van, akkor rá kell ébrednünk, hogy a gazdaság
pszichológia áruvá tételekor a piaci szegmentáció vonala ugyanott húzó
dik, ahol az, amely a gazdaságtudomány főáramát (mainstream) elválaszt
ja olyan irányzatoktól, amelyek e főáramhoz az utóbbi egy-két évtizedben 
egyik kihívás után a -  növekvő meggyőző erejű -  másikat intézik. E válasz
tóvonal egyik oldalán, a mainstreamközgazdász nem lesz vevő gazdaság
pszichológiára. A mainstreamközgazdász mentalitását tárgyunkra nézve 
egyik jeles képviselőjének ez a nyilatkozata fejezi ki: „A gazdaságtudomá
nyok érdeklődésének gyújtópontjában áruk viselkedése áll, nem pedig em
bereké."

Az a piaci szegmens viszont, amely a pszichológia kínálatára a gazda
ságtudomány részéről esetleg kereslettel válaszolna, nem egyszerűen kívül 
esik a gazdaságtan főáramán, hanem olyasféle kihívásokat intéz hozzá, mint 
például az intézményi gazdaságtan. Ennek a mostanság különösen nyomu
ló irányzatnak tulajdonképpeni megalapítója, Rónáid H. Coase nemcsak 
azért kellett, hogy ötvennégy évet várjon, amíg majd elnyeri a közgazda- 
sági Nobel-díjat 1991-ben, mert díjazandó tanulmányának megjelenésekor,
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1937-ben még nem szerepelt a díjazandó tudományok között a közgazda
ságtan. Hanem azért is, mert amikor a Bank of Sweden bőkezűsége ezt a tu
dományt is társította azokhoz, amelyeket Nobel eredetileg méltatott a maga 
figyelmére, akkor díjazásra érdemesített teljesítmény még vagy tíz éven ke
resztül a mainstream gazdaságtannak kellett hogy legyen a teljesítménye. 
Olyan tehát, amely azt állapítja meg, hogyan viselkedik az áru, amikor ter
melésének költségei reáfordíttatnak, majd haszonnal megtérülnek.

Coase viszont még ezenfelül arra is kíváncsi volt, hogyan gazdálkodunk 
annak a termelésnek a költségeivel és hasznával, amelynek terméke nem 
maga az áru, hanem ennek előállítója: a cég, az intézmény. E kérdés meg
vizsgálásához -  annak fürkészéséhez, hogyan társulnak egyének céggé, 
meglévő cégek még nagyobb céggé, hogyan hasadnak ezek többfelé, ho
gyan bomlanak esetleg fel egészen -  hogy is ne volna szükség gazdaság
pszichológiára?

Ha viszont a gazdaságtudomány alternatív irányzatai kereslettel vála
szolnának a pszichológia olyan kínálatára, mint amilyet ez a könyv is fel
vonultat, ugyan mihez tudnak kezdeni ez utóbbival, ha ennek 941 oldalán 
legfeljebb véletlen előfordulását, de többnyire még azt sem találják olyan 
fogalmaknak, amelyek az ő számukra rendezőelvül szolgálnak?

Mint intézmények vagy szociális identitás.

*

Talán ezért van az, amire vezető közgazdászaink egyike hívta fel a figyel
memet, amikor levélben reagált arra az interjúra, melyet a 168 Órának arra 
a kérdésére adtam, mi lehet az oka, hogy egymás után következő két év
ben történik az, hogy a gazdaságtudományi teljesítményért járó Nobel-díjat 
olyan kutatásért ítélik oda, amely gazdaságtudományi kérdésre pszicholó
giai választ kínál. „Én kész vagyok Neked elhinni -  írta a kitűnő közgaz
dász, akinek a szavait hozzájárulásával idézem (valamelyest sajnálva, hogy 
nevének idézéséhez viszont nem járult hozzá) -  interjúdnak azt az állítását, 
mely szerint valójában első alkalommal nem tavaly, hanem már 24 évvel 
ezelőtt megtörtént, hogy a gazdaságtudomány számára létesített díjjal gaz
daságpszichológiai teljesítményt díjaztak; s azt is kész vagyok Neked el
hinni, hogy azóta 13 olyan közgazdász nyerte azt el, akinek vagy a díjazott 
tudományos felfedezése, vagy valamiképpen ő maga hozható kapcsolatba 
gazdaságpszichológiával. De pont ezzel összefüggésben lenne egy kérdé
sem, ha meg nem sértelek vele, Téged és a szakmádat:

Mondd, kérlek szépen, mivel magyarázod azt, hogy a díjazott gazdaság
pszichológiai teljesítmények nem úgy álltak elő, hogy a közgazdász pszi
chológiai kérdésére pszichológus kereste volna a választ, hanem úgy, hogy 
a magamfajta közgazda maga kényszerül a saját kérdésére a választ is ösz-
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szebarkácsolni. Bizonyára nem fogod azt mondani, hogy a pszichológiának 
is megvan ezekre a kérdésekre a válasza, csak azt a közgazdasági Nobel-díj 
kuratóriuma nem díjazza -  hiszen éppen az idei díjodaítélés (a pszicholó
gus Kahnemannak) mutatja, hogy igenis díjazza, amikor van mit.

Kíváncsiságom, hogy mivel magyarázod szakmád furcsa tartózkodását 
attól, hogy az én szakmám pszichológiai kérdéseire megadja a maga vála
szait, tulajdonképpen még nyomatékosabb, mint ahogy itt interjúd nyomán 
megfogalmazom. Mert valójában nem a gazdaságtudomány teszi fel a pszi
chológiai kérdéseket, hanem maga a gazdaság. Márpedig gondolható, hogy 
amikor a globalizálódó gazdaság oldaláról támasztanak keresletet, akkor 
derekasan fizetőképes keresletről lehet szó, s így a pszichológiának bizony 
nagyon nyomós érdeke sérül, ha ez a tudomány nem válaszol a keresletre a 
megfelelő kínálattal. Ezért megfogalmazódhat a gyanú, hogy esetleg azért 
nem válaszol kínálattal, mert nincs kínálnivalója.

Vajon miért nincs?"

*

Zavarba ejtő levél. Egyfelől nyilvánvaló, hogy nincs igaza, hiszen itt van 
mindjárt ez a könyv is a pszichológiai ismereteknek 941 oldalnyi kirakatá
val. Másfelől nyilvánvaló, hogy a hosszan idézett levél bármennyire is pa
radox tényt, de tényt állapít meg: ahelyett, hogy a közgazdász pszichológiai 
kérdésére pszichológus kereste volna a választ, „a közgazda maga kénysze
rül a saját kérdésére a választ is összebarkácsolni".

De hát miért?
A kötet két szerkesztőjének egyike, Hunyady György nagy erudícióval 

ered a könyv utószavában tulajdonképpen ennek a kérdésnek a nyomába.
Tulajdonképpen. Mert nem fogalmazza meg a kérdést, mint ahogy a 

közgazdász tette, de ezt firtatja az utószó: hogyan talál egymásra a gazda
ságtan és a pszichológia. Már amennyiben egymásra talál.

Egyszer a divaton most éppen kívül időző, de attól még nagyszerű szati
rikus szerzőpárost, Ilfet és Petrovot megkérdezték, hogyan tudják műveiket 
együtt írni. Már nem emlékszem, melyikük volt, amelyik -  a tőlük meg
szokott komolytalansággal, persze -  elárulta a titkot: egyikük írja a magán
hangzókat, másikuk pedig a mássalhangzókat. S tulajdonképpen miért is 
ne? Elvégre bárki ellenőrizheti: a kész mű tényleg másból sem áll, mint e 
két összetevőből.

A gazdaságpszichológiai ismerettel is úgy kell lennie, hogy nemigen ta
lálunk benne semmit, ami ne lenne vagy pszichológiai eredetű, vagy gazda
ságiam származású. Akkor viszont tényleg nehéz megérteni, miért is ne le
hetne eljutni egy olyan ésszerű komplementaritáshoz, amelynek mentén ha 
a két doboznak egyikében vagyok honos, de olyan ismeretre támad szük
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ségem, amelyről beláthatom, hogy lelőhelye a másik doboz, akkor arrafelé 
mozdulva egy gazdaságpszichológia irányába teszek lépést.

Mint ahogy a pszichológia főáramához tartozó szerzők is, meg ezek 
tanítványai, lám, elmozdultak egy olyan könyv irányába, amelynek címe: 
Gazdaságpszichológia.

S ennek, mondom, örülni kell.

*

Remélem, nem ront örömet, ha idemásolom abból a nyilatkozatból, amelyet 
az új évezred első gazdaságtudományi Nobel-díjának kihirdetése után a dí
jazottak egyike, George Akerlof mondott ugyanerről:

„Problémáinak megoldásához a gazdaságtudomány a társadalomtudo
mányoktól kaphat ötleteket, de engem nem elégít ki, hogy a viselkedés-köz
gazdászok [behavioral economists -  ez a gazdaságpszichológus leginkább 
elterjedt megnevezése a mai amerikai tudományban] a gazdaságtant a pszi
chológiával kapcsolják össze, mert ugyanannyit lehet meríteni a szocioló
giából, az antropológiából és más ehhez hasonló diszciplínákból. Nem sza
bad, hogy egyedi társadalomtudományaink legyenek, amelyek mindegyike 
a maga megközelítésmódját alkalmazza; egyetlen egyesült társadalomtu
dományra van szükség. Ha a gazdaságtan nem e felé tart, az kötelességmu
lasztás a részéről."

S ha a pszichológia?
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G azdaságpszichológiai kom m entárok egy  
politikapszichológiai alapvetéshez*

Amikor megkaptam Lányi Gusztáv felkérését, hogy vegyek részt a politikai 
pszichológiai tankönyvének alapozó bevezetéséről szóló vitában, nagysze
rűnek találtam az ötletet, hogy ez a vita, amely politológusok, pszicholó
gusok és szociológusok egymásétól eltérő szempontjait mutatja be majd 
könyvének propedeutikájáról, része lesz ennek a bevezető kötetnek. Ponto
sabban fogalmazva azt is mondhatnám, hogy a guta ütött meg, hogy nekem 
miért nem jutott eszembe ugyanez, amikor most egy gazdaságpszichológiai 
egyetemi tankönyvet írok.

Az, hogy a politikai pszichológiáról a gazdaságpszichológia jutott 
eszembe, nemcsak attól van, hogy -  mint a viccbeli Mórickának -  mindenről 
az jut eszembe. Hanem azért is, mert teljesen egyetértek Lányi Gusztávval, 
amikor azt írja, hogy a gazdaságpszichológiát: „nagyon is fontos, mond
hatnám: az alapok mélységéig lenyúló... közös szálak fűzik a politikai 
pszichológiához". És akkor is majdnem teljesen egyetértek vele, amikor így 
folytatja: „Azért sem feledkezhetünk meg erről a kapcsolatról, mert nálunk 
különösen erős szálak kapcsolják össze ezt a két alkalmazott pszichológiai 
diszciplínát." Azért gondolom hozzá egyetértésünk megvallásához, hogy 
„majdnem", mert én pontosabbnak érezném, ha két elméleti és alkalmazott 
pszichológiai diszciplínáról beszélnénk a politikai és a gazdaságpszicholó
gia tekintetében. Lehet, hogy ez csak kényszerűségből van így, és csak ide
iglenesen lesz, de ma a gazdaságpszichológiáról bizonyosan tudom, a poli
tikai pszichológiáról pedig már csak az is gyanítanom engedi, hogy elméleti

* Részlet a szerző Identitásgazdaságtan: Gazdaságpszichológia című monográfiájából. Buda
pest, 2003, Tas Kiadó, 52-56. o.
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diszciplína is kell hogy legyen, amit Lányinál olvasunk a szálakról, amelyek 
a mi térségünkben különös erővel kapcsolják össze e két tudományt:

„...arról van szó, hogy Közép- és Kelet-Európábán az az illúzió uralko
dott (és uralkodik), hogy a gazdasági és a politikai aktor maga a rendszer" -  
írja Lányi Gusztáv, és idézi egy gazdaságpszichológiai szöveg megállapítá
sát, mely szerint e térségben „a személyiséget nem alapnak, hanem csupán 
derivátumnak tekintik", vélvén, hogy „a pszichológiai ismeretek inkább 
csak az alapvető, mélyen fekvő rendszertörvények felületi megnyilvánulá
sait ragadják meg; ...olyasvalamik, amiktől a rendszertörvények tiszta felis
merése érdekében minél hamarabb el kell tekinteni."

Amit itt Lányitól idézek, s az is, amit ő meg Magyari Beck Istvántól, az 
pontos leírása egy pszichológiaellenes közkeletű vélekedésnek, amelynek 
„következtében ebben a régióban -  így Magyarországon is -  a politikai 
pszichológiához hasonlóan a gazdaságpszichológia sem tudott kialakulni". 
De ha eközben azt érzékelteti, hogy e hatás okozóját a térség politika- és 
egyáltalán társadalomtudományának környékén kell keresni (a környékhez 
sorolva a hétköznapi tudatnak is a tárgyra vonatkozó evidenciáit), akkor 
méltányos, ha rámutatunk a társtettesre is.

Lányi megnevezni éppen megnevez egy társtettest, amikor ugyanabból 
a gazdaságpszichológiai szövegből egyetértőleg idézi: „A valóság, amely 
az ismertetett szemléletet ontológiailag megtámogatni látszott, az indivi
duum hosszan tartó, nagyfokú kiszolgáltatottsága volt Közép- és Kelet-Eu- 
rópában." S tény, hogy ha Közép- és Kelet-Európa politikai (és gazdasági) 
gyakorlata olyan, hogy benne a pszichikus tényező nem játszik szerepet 
azokkal az egyén feletti hatalmakkal szemben, amelyeknek az individuum 
ki van szolgáltatva, akkor a politikai (és a gazdasági) struktúráknak és ezek 
működésének megismeréséhez nemigen van szükség pszichológiára.

Ámde vegyük csak szemügyre a következő kijelentést: „A gazdaságtu
dományok érdeklődésének gyújtópontjában áruk viselkedése áll, nem pedig 
embereké". Szerzője nem a mi vidékünkről való, a Michigani Egyetem köz
gazdászprofesszora ő. Azon a tájon az egyént (legalábbis, ha fehér bőrű volt, 
keresztény és középosztálynál nem alábbvaló) nem sanyargatták, Boulding 
pedig, lám itt egy olyan álláspontot juttat kifejezésre, amely arrafelé is szé
leskörűen elterjedt vélemény, s amely az egyéni magatartást azért tartja irre
levánsnak az áruk piaci magatartásának szempontjából, mert a pszichológiai 
véletlenek nagy száma egymást kiegyenlíti, s a piac „láthatatlan keze" így 
biztosítja, hogy a gazdasági törvényszerűség érvényre jusson. Az -  érdekte
len -  egyénektől függetlenül, sőt, ha kell, olyiknak akarata ellenére.

Vajon különbözik-e bármiben ez a felfogás attól, amelyről Lányi Gusz
táv meg tudja győzni az olvasóját (engem is), hogy felelőssé tehető, amiért 
Közép- és Kelet-Európábán politikatudomány és pszichológia egymásra ta
lálása oly sokat késett?
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Ezt a kérdést szónokinak tekintem, annyira szemmel látható, hogy 
ugyanarról az antiindividualizmusról van szó akkor is, amikor erről be
szélünk, meg akkor is, amikor azokról az okokról, amelyek miatt a gazda
ságtudomány késlekedett -  Eszak-Amerikában, igaz, még annál is többel 
Nyugat-Európában, s még a többnél is többel Közép- és Kelet-Európábán -, 
hogy megleljék egymást a pszichológiával.

Van viszont egy további kérdésem, amely cseppet sem szónoki: Vajon 
bizonyos-e, hogy ez az antiindividualizmus egyszersmind pszichológiael- 
lenesség is?

Érdemes ebből a szempontból megtekinteni a gazdaságpszichológia tör
ténetének egy szűk, de jellemző szegmensét: a közgazdasági Nobel-díjak 
történetét.

Ezt a díjat 1969-ben ítélték oda először, s az első tíz évben kivétel nél
kül olyan munkák nyerték el, amelyek éppúgy, mint szerzőiknek (például a 
fentebb szóba hozott Bouldingnak) egész munkássága, szigorúan megma
radtak a gazdaságtudomány diszciplínájának keretein belül. 1978-ban vi
szont a díjat Herbert A. Simon „a gazdasági szervezetekben előálló döntési 
folyamatok úttörő vizsgálatáért" kapta, amely stockholmi formula, akárho
gyan is nézzük, gazdaságpszichológiai teljesítményt ír körül. Az azóta eltelt 
huszonnégy év alatt pedig tizenegyszer történt, hogy a Nobel-díjat olyan 
közgazdászok nyerték el, akiknek vagy maga a díjazott tudományos felfe
dezése volt gazdaságpszichológiai, vagy egy olyan további kutatása, ame
lyet a díjazotthoz hasonlóan szintén nemzetközi érdeklődésével tüntetett ki 
a közgazdaság-tudomány.

írjuk ide a névsort: az említett Herbert Simonon kívül ilyenek az ifjabbik 
James M. Buchanan (1986), Rónáid H. Coase (1991), Gary S. Becker (1992), 
John C. Harsanyi, John F. Nash és Reinhard Selten (1994), valamint Theodore 
W. Schultz, aki az 1979-ben díjazott munkáján kívül nemzetközi feltűnést 
keltett Beruházás emberi tőkébe című könyvével, és az 1988-ban díjazott Mau- 
rice Allais, akinek felfedezése, az ő nevét viselő paradoxon szintén olyan, 
amely gazdaságpszichológiai kézikönyvekben nem maradhat említetlenül.

A még nem teljes névsort azért írtam ide, hogy látnivaló legyen: miköz
ben a díjazott teljesítmény pszichológiai volt, akik előálltak vele, maguk 
nem pszichológusok, hanem közgazdászok voltak.

Mi lehet vajon az oka, hogy itt a dolgok menete eltért attól, ahogyan 
egy tudomány határán elő szokott állni, amikor a határon innen támadó ke
resletnek a határon túlról megfeleltethető egy kínálat? A kérdésre közelebb 
hozhatjuk a választ, ha beillesztjük az iménti listába a legutóbb megosztva 
odaítélt közgazdasági Nobel-díj kitüntetettjei -  George Akerlof, Michael 
Spence és Joseph E. Stiglitz -  közül különösen az elsőt.

Nem azért szorgalmazom Akerlof megkülönböztetését a másik kettőtől, 
mert ő írta több mint harminc évvel ezelőtt azt a cikket, amelynek nyomán
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azután később a másik kettő is azt vizsgálta, mi történik a piacon olyankor, 
amikor az eladók és a vásárlók közül az egyik fél a másikkal szemben alul
informált. El akarod adni a használt autódat a „tragacsok piacán" (nem én 
illetlenkedek ezzel a tudományos igényű szöveg fennköltségébe nem való 
kifejezéssel, csak lefordítom Akerlof cikkének címéből: „Markét of lemons"), 
vagy meg akarod vásárolni egy biztosítónak a szolgáltatását betegséged és 
halálod esetére. Én, aki autót keresek az egyik piacon, vagy egészség- és 
életbiztosítást kínálok a másikon, személy szerint téged nem ismerlek, de 
ismerni vélem az ilyen „magadfajtákat", tudni vélem, hogy átlagban mi telik 
ki tőletek: nem tudatjátok velem autótok általatok jól ismert hibáit, nehogy 
alacsonyabb árat ajánljak az áruért, s az egészségetek előlem rejtett hibái is 
rejtve maradnak, nehogy magasabb árat számoljak a szolgáltatásért. Erre mit 
csinálok én, hogy mégse érjen kár? Mindenesetre alacsonyabb árat ajánlok az 
autódért, magasabb árat számolok a biztosításért, mert az általam kalkulált 
árat eleve az általam kalkulált átlaghoz szabom. S mit csinálsz te, aki tudod, 
amit tudsz, s amit én nem? Mit csinálsz, ha tudod, hogy az autód vagy éppen 
az egészséged állapota történetesen jobb az átlagnál? Egy darabig próbálko
zol, hogy meggyőzzél engem is, majd belátván, hogy eszközeid erre végesek, 
előbb vagy utóbb feladod, és kivonulsz a piacról, mert az általam továbbra 
is tartott ár olyan alacsony, hogy annyiért nem éri meg neked eladnod a jó
szágodat, illetve olyan magas, hogy annyiért nem érdemes megvásárolnod 
tőlem a szolgáltatást. Miután pedig hozzád hasonlóan kivonul a piacról min
denki, aki hozzád hasonlóan előnyösen tér el az átlagtól, ott pedig végül a 
korábbi átlag fogja képviselni a jó végletet olyan eladásra kínált autók, illetve 
olyan biztosítást kereső egészségi állapotok között, amelyeknek az átlaga si
lányabb minőségű lesz, mint amilyen a korábbi átlag volt.

Hogy a piaci választék elsilányulásának gazdasági jelenségét itt pszicholó
giai tényezők közvetítik, erre nézve, gondolom, nincs különbség a három 
új Nobel-díjas között. Amiért a kitüntetettek közül kitüntetném Akerlofot, 
az az, hogy ő tudatosan vallja és -  például Nobel-interjúiban -  híreszteli is, 
hogy egy teljes értékű gazdaságtudomány produkálásához nélkülözhetet
len a pszichológia. Úgyhogy őnála pszichológiaellenességről aztán igazán 
nem lehet szó.

Csakhogy Akerlof ezt a gondolatmenetet például úgy folytatja, hogy rá
mutat: ő nem ért egyet ennek az interdiszciplináris programnak egy olyan 
formulájával, amilyent a behavioral economics valósít meg, mert szerinte az 
építkezéshez a pszichológián kívül szükség van még például a szociológiá
ra és az antropológiára is.

Árulkodó megjegyzés. Vajon miért a pszichológián kívül, holott például 
a szociálpszichológia azzal a programmal műveli a pszichológiát, hogy a 
szociológia szempontja e határtudományon belül legyen, s ugyanígy jár el a 
pszichoanalízis, amennyiben az antropológia szempontjáról van szó.
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Úgy vélem, közelebb juthatunk ahhoz, hogy magyarázni tudjuk Akerlof 
megjegyzésének -  meg az egész helyzetnek, amelyre vonatkozik -  a fur
csaságát, ha annak a mély és elhúzódó elméleti-módszertani válságnak az 
összefüggésében tekintjük, amelyen a pszichológiának túl kell előbb jutnia 
ahhoz, hogy részt tudjon venni olyan határtudományának kifejlesztésében, 
mint amilyen akár a gazdaságpszichológia, akár a politikai pszichológia.

Jelen politikapszichológiai kommentárnak, természetesen, nem lehet 
tárgya e válság elméleti-tudománytörténeti összefüggéseinek az ismerteté
se,1 annak megállapításán túl, hogy a pszichológiát ugyanaz vitte a válság
ba, ami a legfőbb erőssége volt a válság előtti időszakban: az, hogy önmagát 
természettudományként azonosította. Tárgyunk tekintetében mármost az 
a helyzet, hogy a természettudomány eszközeivel épp azt lehetetlen értel
mezni és vizsgálni, ami például a gazdaságpszichológia jelenségvilágának 
a legsajátosabb tartománya. Például a három Nobel-díjas által vizsgált je
lenségtartományt.

A természettudomány ugyanis kauzális vagy statisztikai összefüggése
ket tud. Egy természettudományos pszichológia a kauzális összefüggések 
vizsgálatára alkalmas eszközeit alkalmazni tudja például annak leírásában, 
ami az áruját eladó konkrét egyén és az azt megvásároló másik konkrét 
egyén között végbemegy -  de az Akerlofék által szóba hozott jelenségvilág 
nem ez. Másfelől kiválóan helyt tud állni a természettudomány eszközeivel 
egy tudomány akkor is, ha tömegjelenséget kell vizsgálnia: például egy piac 
működését, teljesen függetlenül attól, hogy Hajmási Péter milyen árut ad 
el, és Hajmási Pál mennyi pénzt fizet ki érte. Az a jelenségvilág azonban, 
amelynek a vizsgálatát most Nobel-díjjal tüntették ki, se nem egyének kö
zött előálló jelenségekből, se nem tömegjelenségekből áll, hanem olyanok
ból, amelyek egyéni, pszichológiailag motivált cselekvések és makrogaz
dasági folyamatok határán állnak elő, s így leírásukban, különösen pedig 
prognosztizálásukban a kauzális törvényekre történő hivatkozás éppúgy 
csődöt mond, mint a statisztikai törvényszerűségekre történő. A közgaz
dász teoretikus tehát nem tehet mást, mint egyfelől megállapítja, hogy 
olyan jelenségekre bukkant, amelyek félig pszichológiaiak s csak felerész
ben közgazdaságiak -  utána pedig lemond arról, hogy a pszichológiai térfél

1 E tágabb összefüggések iránt esetleg érdeklődők megtisztelő figyelmébe két olyan szö
vegemet tudom ajánlani, amely se nem politikapszichológiai, se nem gazdaságpszichológiai: 
Természettudomány-e a pszichológia? Magyar Tudomány, 1994/1. 62-73. o. (Hozzászólások: 
Pléh Csaba, Fehér Márta, Vajda Zsuzsanna és Buda Béla. Uo. 74-81. o.). http://www.jate.u- 
szeged.hu/~garai/Termtud.htm

Another crisis in the psychology: A possible motive fór the Vygotsky-boom (társszerző: 
Köcski Margit). Journal of Russiati and East-European Psychology. 33:1. 82-94. (a 3. Nemzetközi 
Tevékenységelméleti Kongresszuson -  Moszkva, 1995 -  tartott főreferátum szövegének elő
zetes publikációja; utóbb a szöveget a kongresszusi vita tapasztalataival bővített változatban 
a Voproszy Filoszofii [1997/4. 86-96.] is leközölte): http://www.staff.u-szeged.hu/~garai/Vygotor. 
htm
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tekintetében az ott illetékes tudománytól várja a segítséget, s e várakozás 
helyett azt csinálja, hogy a pszichológia ajánlásain kívül a szociológiáét meg 
az antropológiáét is tekintetbe véve maga barkácsolja össze a maga haszná
latára szükséges gazdaságpszichológiát.

Azért gondolom, hogy a politikai pszichológia művelőjét hasonló sors 
várja, ha a természettudományos pszichológia oldaláról érkezett meg a 
politikatudománnyal való határra, mert neki ugyanilyen jelenségvilágban 
kell tudnia a közlekedést: amely nem írható le sem egyének közötti interak
ciók, sem tömegfolyamatok eredőjeként, ahol az egyéni megnyilvánulásról 
mindazt el lehetne mondani, amit fentebb idézett szavaival ama korai No- 
bel-díjas a piaci folyamatokkal összefüggésben elmondott. Hanem például 
a választó egyén úri (vagy éppenséggel népi) kedve és az összességnek az a 
tendenciája ütközik itt össze, amelynek eredményeként nem X párt, hanem 
Y párt fog egy ideig kormányozni.

Jómagam húsz évvel ezelőtt kényszerűségből kezdtem el foglalkozni a 
politikapszichológiai univerzumnak éppen ezzel a tartományával. Mond
hatni természetes hajlamaim engem is természettudósi ambíciókkal ruház
tak fel, s ezeket viseltem akkor is, amikor húsz évvel ezelőtt megérkeztem 
Franciaországba, hogy egyik egyetemén éppen az Akerlof által kitüntetett 
két tudomány, a szociológia és az antropológia egyetemi tanoncainak szo
ciálpszichológiát tanítsak.

Éppen elnökválasztási kampány folyt az országban, s a diákok azt a vizs
gafeladatot kapták, hogy a kampánynak ki-ki tetszése szerint megválasztott 
mozzanatáról esettanulmányt készítsen, megvizsgálva egyik vagy másik 
bemutatásra kerülő szociálpszichológiai elmélet jelenségmagyarázó erejét. 
Ezeknek az esettanulmányoknak messze a legtöbbek által kezelt kérdése 
az volt, hogyan hat az egyén szándékára, ha más egyének szándékával az 
összesség tendenciájává összegződik, s erről az egyén visszajelentést kap. 
Amikor például, a választások előtt a közvélemény-kutatásokból, válasz
tások közben pedig az első forduló eredményeiből minden egyes választó 
megtudhatja, hogy együttes hajlandóságuk a bal- vagy a jobboldalnak ked
vez-e, ennek vajon milyen hatása lesz? Ha kedvemre van a visszajelzéskor 
kapott információ, akkor vajon cselekvésre mozgósít-e, mert „küszöbön a 
győzelem'' -  vagy ellenkezőleg, passzívvá tesz, mert „gyakorlatilag már 
győztünk"? S vajon a kedvem ellen való értesülés aktivizál-e annak tudatát 
kialakítva, hogy „meg kell menteni a helyzetet", vagy az embernek ilyenkor 
kedvét veszi a cselekvéstől az a tudat, hogy „már úgyis minden hiába".

Azoknak a franciaországi egyetemi hallgatóknak egy markáns többsé
ge akkor, húsz évvel ezelőtt egy olyan elméletet tüntetett ki egyetértésével, 
amely szerint az, hogy a politikapszichológiai információ mikor hat így és 
mikor amúgy, attól függ, hogy az általa jelzett politikapszichológiai folya
matok iránya (tehát esetünkben az emberek növekvő vagy csökkenő hajlan
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dósága, hogy inkább ezt, mint azt a politikai irányzatot válasszák) megfe
lel-e annak az iránynak, amelyben a csoport életének nempszichológiai té
nyezői történelmileg éppen alakulnak. Amikor igen, a politikapszichológiai 
visszajelentés erősíti az irányzatot, amelyről tájékoztat; amikor nem, akkor 
pedig mintegy korrigálja a csoport egyes részeinek magatartását, hogy ez 
ne zavarja a mélyben ható tényezők érvényre jutását. így, példánknál ma
radva, amikor 1981-ben a munkanélküliség növekedése, a vásárlóerő csök
kenése, a külkereskedelem alakulása és más nempszichológiai tényezők 
Franciaországban kedveztek egy baloldali fordulatnak, az elnökválasztás 
első fordulója által nyújtott visszajelentés arról, hogy Giscard d'Estaing 
-  Mitterrand -  Chirac -  Marchais a vezető elnökjelöltek sorrendje, a kö
vetkezőket eredményezte: a jobboldal híveit passzívvá tette a tudat, hogy 
„gyakorlatilag már győztek", s különösen Chirac híveit késztette a máso
dik fordulótól való tömeges távolmaradásra a felismerés, hogy ezen belül 
Giscard-t lehagyni már nincs mód; a baloldalt viszont valamilyen eufóriás 
aktivitás töltötte el a felismeréstől, hogy „az nem lehet, hogy ezek győzze
nek", s különösen Mitterrand táborát aktivizálta a második fordulóban az a 
tudat, hogy megmutathatják a Marchais-t követőknek, hogy végleg elmúlt 
az az idő, amikor a szocialistáknak a kommunisták diktáltak. így történt, 
hogy a politikapszichológiai visszajelentés korrigálta azt, amiről tájékozta
tott: hiába előzte meg az első fordulóban a liberális Giscard d'Estaing két és 
fél százalékkal a szocialista Mitterrand-t, a második fordulóban éppen ezért 
a baloldal fölényesen győzött.

Miután ezt a gondolatmenetet akkor az egyik előadásomban bemutat
tam mint a lehetséges forgatókönyvek egyikét, az egyik diák esettanulmá
nyában a következőképpen érvelt.

Az elnökválasztás végeredménye -  tehát az, hogy az első fordulót kis fö
lénnyel megnyert liberális Giscard d'Estaing helyett a második fordulóban 
derekas fölénnyel a szocialista Mitterrand győzött -  maga is visszajelentés, 
ezúttal a politikapszichológiai folyamatoknak olyan irányáról, mely immár 
megfelel a nem pszichológiai tényezők éppen adott irányának, ezért a hipo
tézis szerint most erősítenie kell azt a tendenciát, amelyről a franciákat infor
málja. Ha tehát ennek a politikapszichológiai elméletnek igaza van -  írta a 
diák az elnökválasztást követő napokban -, akkor egy esetleg előrehozott 
parlamenti választáson néhány hét múlva a jobboldalnak majd még pasz- 
szívabbnak kell lennie, de ezúttal nem attól a tudattól, hogy „gyakorlatilag 
győztünk", hanem attól, hogy „gyakorlatilag minden elveszett"; s a baloldal 
sem attól a kilátástól lesz majd még aktívabb, hogy győz a jobboldal, hanem 
attól, hogy veszít a jobboldal.

Amikor azután Mitterrand a nemzetgyűlési választásokat, aligha a di
ákom politikapszichológiai ajánlása mentén, de tényleg előrehozta, s ezen 
a szocialisták már az első fordulóban megszerezték a szavazatok abszolút
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többségét, akkor ez a siker nemcsak Mitterrand híveinek táborában erősítet
te az önbizalmat, hanem ezekben az akkor jövendőbeli társadalomtudósok
ban is: úgy látszik, van lehetőség, hogy a társadalomtudós olyan -  például 
politikapszichológiai -  megállapításokat tegyen, amelyeknek nemcsak di
agnosztikai, de úgy látszik, még prognosztikai érvényességük is lehet.

Eközben azonban tanáruknak csak az egyik szeme nevetett. Korántsem 
volt annyira tragikus a felismerés, mint Semmelweis Ignácé, de olyasféle 
volt, amikor rá kellett jönnöm, hogy a fenti kérdésre (amelyet, mint most 
Lányi Gusztávnak, úgy húsz évvel korábban saját magamnak tettem fel), 
hogy ki a társtettese annak, aminek nyomán ma nem, de már húsz évvel 
korábban sem kellett a pszichológia a vele határos tudományoknak, még 
olyankor sem, amikor pedig pszichológiai kérdéseket feszegetnek, a pontos 
válasz: a társtettes maga a pszichológia. S hogy ezért a pszichológia -  legalább
is politika- vagy gazdaságpszichológiaként való -  használhatóságát a pszi
chológus csak azon az áron tudja megvásárolni, ha, akár saját hajlamai elle
nére is (mint jómagam akkor), búcsút tud mondani annak a rögeszmének, 
hogy ő a természettudományoknak műveli egyikét. E nélkül a pszichológus 
óhatatlanul rögződik a logikánál, amely vagy kauzális, vagy statisztikai tör
vényszerűségeket kerestet vele, s az ilyen pszichológus rákényszeríti kollé
gáját, aki a pszichológia határán túli birodalmakat lakja, hogy megpróbál
jon őnélküle boldogulni.

Engem a magam búcsúja egy természettudományos pszichológia illú
zióvilágától végül is a gazdaságpszichológia felé vezetett. De meggyőződé
sem, hogy a politikapszichológia felé ugyanez az út vezet.

Ennek végigjárásához jó utat kíván a politikapszichológus Lányi Gusz
távnak

Garai László
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GAZDASÁGPSZICHOLÓGIA A VILÁGBAN

Vállalkozzunk gazdaságpszichológiára!*

Mekkora az üzleti hozama a jóvátehetetlen lelkiismeret-furdalásnak? Fran
cia gazdaságpszichológusok kiszámították, hogy -  a temetkezési vállalko
zók örömére -  a „drága halottunk" kifejezés szó szerint annál is inkább igaz, 
mert amikor rádöbbenünk, hogy immáron jóvátehetetlen, hogy életében 
nem, vagy nem eleget törődtünk vele, akkor a mi lelkiismeret-furdalásunk- 
kal súlyozottan arányos lesz a temetkezési vállalkozó bevétele.

1956-ban a Michigani Egyetemnek egy jeles gazdaságtantanára, amikor 
meghallotta, hogy egyes kollégái valami új tudományt emlegetnek gazda
ságpszichológia néven, kijelentette, hogy erre semmi szükség sincs, mert 
a gazdaságtudományok érdeklődésének gyújtópontjában áruk viselkedése 
áll, nem pedig embereké.

Történetesen ugyanezen az egyetemen ugyanebben az időben működött 
egy másik tanár is, aki egyszerre volt a gazdaságtan és a pszichológia pro
fesszora, s mint ilyen, ő -  a magyar származású George Katona -  lett a gaz
daságpszichológia „feltalálója".

A háború utáni években kereste meg Katonát az egyik nagy amerikai 
autógyár, hogy segítsen megállapítani, mitől függ az autók iránti kereslet 
hullámzása, aminek nagyon előnyös lett volna ismerni a természetét, hiszen 
ez lehetővé tette volna, hogy a gyár a maga kínálatát ennek bővítésével, 
illetve szűkítésével mindenkor a kereslet éppen várható alakulásához tudja 
idomítani.

Egy olyan gazdaságtudomány, amely a maga érdeklődését valóban 
áruk viselkedésére irányítja, nem pedig emberekére, az autókereskedelem 
konjunktúrájának az alakulását a munkaerőpiac konjunktúrájának az ala
kulásából kellene hogy megértse, azt várva, hogy amikor jó idők járnak a 
munkaerőpiacon, s a háztartások többségében ezért növekszik a -  mun
kabérből befolyó -  jövedelem, olyankor jobban telik autóvásárlásra is. Az

* Az eredeti szöveg megjelent: Cégvezetés, 1993/1.100-101. o.
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autógyárnak azonban rá kellett jönnie, hogy ez a kézenfekvő összefüggés a 
valóságban nem nyilvánítja magát: kiderült, hogy van, amikor fellendülés 
idején is lanyha az üzletmenet az autópiacon, s van úgy is, hogy recesszió 
idején meg élénk.

Katona mármost azt tételezte fel, hogy a vásárlási hajlandóságot nem 
maga a jövedelemben bekövetkező változása határozza meg, hanem e vál
tozás szubjektív jelentése. A szubjektív jelentést pedig olyan felmérésekkel 
szándékozta felderíteni, amelyekben az embereket -  a 1940-es években hat- 
havonként, az 1950-es években négyhavonként és az 1960-as években már 
háromhavönként -  saját anyagi helyzetük alakulása felől kérdezték, és arról, 
milyennek látja a megkérdezett a nemzetgazdaság helyzetének alakulását.

Az autógyár pénzén több mint negyedszázadon keresztül folytatott 
vizsgálatból egyértelműen kiderült, hogy akár jó, akár rossz idők jártak a 
nemzetgazdaságra, illetve személy szerint a megkérdezett emberek ház
tartására, amikor a helyzet javulását várták a jövőben (akár a jó további 
javulását, akár pedig a rossz javulásának megindulását), ilyen időkben a 
gépkocsi-kereskedelem fellendülését lehetett megfigyelni -  amikor viszont 
a megkérdezettek többsége a helyzet romlásától tartott (akár annak elrom
lásától, ami jó, akár az eleve meglévő rossz erősödésétől), ilyenkor az autó
üzlet visszaesett.

Az, hogy az ember derűlátó vagy borúlátó módon tekint a jövőbe -  lelki 
jelenség, amelyhez a gazdaságtannak nem sok köze van, még akkor sem, 
ha az optimizmus, illetve a pesszimizmus tárgya történetesen a család vagy 
az ország nemzetgazdasága. De ha az ilyen lelki jelenség gazdasági hatóté
nyezővé lesz, amely befolyásolni képes jelentős ágazatok fellendülését vagy 
lanyhulását, akkor már a gazdaságpszichológia tárgyával állunk szemben, 
s nem véletlen, hogy ennek kutatására az amerikai autóipar több évtizeden 
át nem sajnálta a pénzt George Katonától.

Különben amit Katona megállapított, az nem különösen az automobil, 
hanem általában a tartós fogyasztási cikkek vásárlására érvényes összefüggés. 
Ezekről hosszú ideig nem lehetett igazán tudni, hogy tulajdonképpen mi 
viszi rá az embert a döntő elhatározásra, hogy kinyissa értük a pénztárcáját 
vagy a csekkfüzetét, elővegye a hitelkártyáját.

Ezek a vásárlások nyilvánvalóan különböznek azoktól is, amelyek fogyó 
javak beszerzésére irányulnak, és azoktól is, amelyek szolgáltatások biztosí
tására. Az előbbinek a motívumait többnyire az ember szükségleteiből pró
báljuk származtatni. Az utóbbinál tekintetbe kell venni, hogy a szolgáltatást 
kínáló nagyobb mértékben próbál keresletet kelteni, mint ez a szolgáltatás 
vevőjének „természetes" szükségleteiből magától adódna, ezért a szolgálta
tásnak nagyobb vagy kisebb súllyal, de mindenkor (és nem csupán annak a 
bizonyos ősi szolgáltatásnak az esetében) szerves része a csábítás.
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A tartós fogyasztási cikk mármost napi huszonnégy órában ott kelleti 
magát a szemünk előtt a kirakatüvegen és a reklámon keresztül, s esetleg 
éveken át ellen tudunk állni a csábításnak -  mi történik hát abban a pil
lanatban, amikor többé nem állunk ellen? Másfelől kérdéses, mennyiben 
beszélhetünk a tartós fogyasztási cikkek tekintetében szükségletekről. 
Mondhatjuk-e, hogy az embernek autószükséglete, mosógépszükséglete, 
DVD-szükséglete, személyiszámítógép-szükséglete van, mint ahogy van 
kenyérszükséglete vagy cipőszükséglete? S ha közvetetten beszélhetnénk is 
olyan szükségletekről, amelyek kielégítéséhez eszközül szolgálhat az autó, 
a mosógép, a képmagnó, a személyi számítógép, vajon magyarázhatjuk-e 
ezekből a szükségletekből, hogy miért éppen az adott pillanatban válnak 
ezek a vásárlás motívumává, nem pedig tavaly vagy jövőre, mint ahogyan 
egy „kenyérszükséglet" vagy egy „cipőszükséglet" megközelítő magyará
zatot nyújthat a kielégítéséhez vezethető vásárlás időzítésére?

Katona kutatásaiból mármost tudjuk, hogy bármiféle tartós fogyasztási 
cikk esetében a vásárlás időzítését a szükséglet vagy a csábítás helyett az 
motiválta, hogy a vásárlók úgy érezték, hogy a várható fellendülés ideje 
most kedvez az ilyen vásárlásnak.

sí-

Felesleges mondani, hogy az általános vásárlási kedv sem jelenti, hogy 
mindenki vásárol magának valamilyen tartós fogyasztási cikket, s az olyan 
dekonjunktúra idején is, mint amilyen például most van Magyarországon, 
vannak, akik felkeresik az ilyen cikkeket árusító üzleteket.

Ezt azért felesleges mondani, mert amúgy is azt a feltevést tartanánk 
kézenfekvőnek, hogy az emberek döntései egymástól független okokból fa
kadnak, s hogy ezért általában a véletlenen múlik, hogy például kicsoda, 
milyen áruból, mikor mennyit vásárol.

Nem felesleges viszont rámutatni, hogy ez azért nem így van. Ha így 
volna, akkor gazdaságpszichológiára valóban nem volna semmi szükség, 
mert akkor azt, hogy ki mikor milyen gazdasági döntést hoz, nyugodtan 
figyelmen kívül lehetne hagyni, mint olyan pszichológiai véletleneket, ame
lyek nagy száma egymást úgyis kiegyenlítené, s ezért nem lehetne hatásuk 
a gazdaságra.

Ha ez az okoskodás igaz volna, akkor sosem állna elő olyan katasztrófa, 
mint amilyen az 1929-es nagy tőzsdekrach volt. Egymástól függetlenül re
agáló emberek mindegyike a maga módján reagálna a tőzsdén arra, hogy 
tulajdonában lévő részvények ára zuhanni kezd: egyik úgy, hogy nem vár, 
amíg az ár a mélypontját éri el, hanem azonnal eladásra kínálja e részvénye
ket -  másik meg úgy, hogy vár, amíg az ár a mélypontját éri el, hogy meglévő 
részvényeihez bagóért hozzávásárolja a többit, mert így a mélypontról majd

429



emelkedni kezdő részvénytársaságnál az ő kezében lesz az ellenőrző pakett. 
Ilyen feltevés mellett egymástól függetlenül reagáló emberek az egymással 
ellentétes döntések mindegyikét nagy számban produkálták volna, s ezek 
kölcsönösen közömbösítették volna egymást.

A valóságban azonban nem ez történt azon a fekete pénteki napon. Az 
emberek egymás viselkedésére legalább annyira figyeltek, mint a részvé
nyek árának a mozgására. S amikor úgy látták, hogy X részvényt „minden
ki" eladni próbálja, akkor nekiálltak ugyanúgy viselkedni, mint a többiek, 
s ennek következménye tényleg az lett, hogy mindenki eladni próbált. Azt a 
gazdaságpszichológiai jelenséget, hogy valaki történetesen úgy dönt, hogy 
eladja a részvényeit, azért nem lehet figyelmen kívül hagyni, mert nem el
lensúlyozza mások döntése, hanem felerősíti, amikor ezek nem tőle függetle
nül, hanem őt utánozva döntenek. Ilyenkor a lelki jelenség -  az is, hogy Mr. 
Smith úgy dönt, hogy elad, s az is, hogy Mr. Brown úgy dönt, hogy ebben 
őt utánozza -  gazdasági hatótényezővé válik.

Tulajdonképpen mindössze az történt, hogy Katona, amikor kitalálta a 
gazdaságpszichológiát, felfigyelt rá, mennyire erőteljes gazdasági hatóténye
zővé lehet a döntéshozatal lelki jelensége olyankor, amikor gazdasági döntése
ket nemcsak tőzsdei, vállalati, továbbá kormánytényezők viszonylag kis száma hoz, 
hanem minden háztartás. Legyen bár szó a háztartás olyan stratégiai döntései
ről, hogy jövedelmét hogyan ossza el vásárlásának különböző, nem egyenlő 
mértékben szükséges tételei között, hogy nagyobb kiadással járó vásárlásá
hoz vajon előzetes takarékossággal, vagy utólagos hiteltörlesztéssel vonja-e 
el az eszközöket a mindennapi fogyasztásától; vagy olyan taktikai döntések
ről, hogy vásároljon-e egyáltalán egy bizonyos áruféleséget (például olyan 
anyagot, amelyből enyhén serkentő hatású, esetleg társas együttlét során 
fogyasztandó élvezeti ital készíthető), ha igen, milyen árucikk legyen az 
(példánknál maradva, a kérdéses anyag a kávé legyen-e vagy a tea), milyen 
márkájú legyen a választott árucikk, melyik üzleti negyedet keresse fel érte 
az ember, melyik üzletbe lépjen be, mennyit vásároljon a kérdéses áruból.

*

Persze, a vásárlás távolról sem az egyetlen gazdasági folyamat, amelybe lel
ki jelenség mint hatótényező beékelődik. A vállalaton belüli folyamatokban 
a legfontosabb gazdaságpszichológiai tényező: az erőforrásként alkalma
zott emberi potenciál.

Az egyik legfigyelemreméltóbb gazdaságpszichológiai vizsgálat fűző
dik ehhez, amelynek különlegessége, hogy úgy volt gazdaságpszichológiai, 
ahogyan Moliére úrhatnám polgárának beszéde próza volt: csak utólag de
rült ki róla, hogy az, amikor a gazdaságpszichológia mint olyan „fel lett 
találva".
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Az a helyzet, hogy ha emberi potenciálról van szó, akkor hajlamosak 
vagyunk azokra a tulajdonságokra gondolni, amelyek működtetése lehet 
hasznot hajtó vagy kárt okozó, s a kérdés, amely felvetődik, ugyanaz, mint 
a gazdasági célból alkalmazott dolgok esetében: hogyan lehet ezeket a tu
lajdonságokat minél kevesebb kárt okozóvá és minél több hasznot hajtóvá 
tenni. Ezt vizsgálták abban a hatvan évvel ezelőtt, a General Electricnél le
folytatott kísérletben is, amelynek célja annak megállapítása volt, milyen 
tényezők hatása jótékony a vállalatnál dolgozó munkásnők termelékeny
ségére.

Egy kísérletet persze nem lehet egy egész népességen lefolytatni, így, 
annak rendje és módja szerint, kiválasztották a munkásnők egy csoportját, 
akikről nyilvánvaló volt, hogy tulajdonságaikra nézve olyanok, mint a töb
biek, és megvizsgálták, hogyan alakul a munkakedvük, amikor sorra meg
változtatták a munkafeltételeket. A kísérlet mármost azt a meghökkentő 
eredményt adta, hogy akár növelték, akár csökkentették a munkahely meg
világítását; akár az egész terem központi megvilágítására tértek át, akár a 
munkapad helyi megvilágítására; akár emelték a helyiség hőmérsékletét, 
akár csökkentették; akár többet, akár kevesebbet szellőztettek; akár több
ször tartottak rövidebb szünetet, akár ritkábban hosszabbat -  a hatás újra 
meg újra a munkateljesítmény javulása volt.

Ez a felfedezés meglepte a vizsgálatot végző szociálpszichológusokat is 
(húsz évvel később már gazdaságpszichológusoknak mondták volna őket), 
s a vállalat felső vezetését is, amelynek képviselői újra meg újra megjelentek 
a kísérlet színhelyén s őszinte kíváncsisággal tudakolták, hogy éppen mi
lyen a munkásnők közérzete ebben a kiválasztott csoportban.

Az derült ki, hogy hiába volt, hogy a munkásnőket úgy választották ki, 
hogy tulajdonságaikra nézve semmiben se különbözzenek a vállalat többi 
munkásnőjétől, viszonyaikra nézve éppen ebben különböztek: hogy kiválasz
tották őket. S hiába változtatták a környezeti tényezők tulajdonságait, hogy 
ezek hatására változzanak a kísérleti személyek munkavégző diszpozícióját 
jellemző tulajdonságok, az a viszonyuk egyetlen pillanatra sem változott 
meg, hogy a vezetés megkülönböztetett érdeklődése irányult rájuk. És a vizsgá
lat azt a meghökkentő eredményt hozta, hogy például az emberek készen
léte arra, hogy jó teljesítményt nyújtsanak a munkájukban, nem annyira tu
lajdonságaiktól függ, mint ilyesféle viszonyaiktól.

*

Annak, hogy az emberi potenciál pszichológiai összefüggései gazdasági ha
tótényezővé válnak, a gazdasági rendszer modernizációjának egy érdekes 
fejleménye adja (legalábbis az egyik) magyarázatát: a modernizáció első, 19. 
századi szakaszában a rendszer mindenekelőtt nyers- és feldolgozott anya
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gokkal és energiával folytatott gazdálkodást, amely most a modernizációnak 
egy újabb, 20. századi szakaszában egyre inkább átalakul információgazdálko
dássá. Az anyaggal való gazdálkodásnak a legfontosabb szerszámai olyanok 
voltak, mint például a Martin-kemence, az esztergapad; az anyag feldol
gozásának érdekében egyre többet kellett belőlük a gazdasági rendszernek 
megtermelnie. A második modernizáció legfontosabb szerszámai az információt 
feldolgozó berendezések lesznek, márpedig az ilyen berendezések rendszerében a leg
fontosabb tényező: az ember.

Az pedig, hogy gazdaságpszichológiai összefüggések tekintetében az 
embereknek nem annyira tulajdonságai, mint inkább viszonyai váltak fon
tossá, szintén az információgazdálkodás fejleményével kapcsolatos. Az in
formáció olyasmi, aminek értékét nem annyira hordozójának tulajdonságai 
határozzák meg, mint amennyire az alakzat, amelybe e hordozó elrendező
dik. Más optikai tulajdonság a fehér, és megint más a fekete színű anyagé, 
de a fehér papíron fekete tintával írott szöveg ugyanazt az információt hor
dozhatja, mint az, amelyet fehér krétával fekete táblára írunk. Más és más 
információs tulajdonsága van ennek a két jelnek: 1 és 9. Ahhoz azonban, 
hogy értéküket ismerjük, tudni kell a helyüket: más lesz a helyi értékük 
ebben a számban: 19, és megint más ebben a másikban: 91. S más a helyi 
értéke a „tizedes" szónak, ha matematikusok alkalmazzák, s megint más, 
ha katonák.

Ha az emberi potenciál mint információgazdálkodást folytató rendszer 
kulcstényezője válik fontossá egy vállalatnál, ebből két furcsa, mert szokat
lan dolog is következik.

Az egyik az, hogy ha a vállalat jövedelmének növekvő részét az ember
re költjük, akkor nem improduktív módon bánunk az anyagi forrásokkal, 
hanem e ráfordítással a termelési rendszernek ugyanolyan fontos tényező
jét állítjuk elő, mintha száz évvel ezelőtt például Martin-kemence építésébe 
ruháztunk volna be.

A másik pedig az, hogy ez akkor is így van, ha az anyagi ráfordítás nyo
mán a vállalat személyi állománya esetleg semmilyen új, hasznosnak minő
sülő tulajdonsággal nem gyarapszik, mindössze a viszonya alakul át, vagy 
a hely, amelyet a vállalati struktúrában elfoglal. Akár csak egyetlen gaz
daságpszichológiai kísérlet idejére, mint a General Electric munkásnőinek 
megkülönböztetett figyelemmel körülvett csoportja.

*

Egy vállalatnál különben rengeteg lehetőség kínálkozik rá, hogy a vezetés 
olyan gazdaságpszichológiai beavatkozást hajtson végre, amelyek költsége 
jóval alacsonyabb, mint a hozama. Ehhez csak azt kell tudni, hogy az egyén
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státusza a vállalatnál, akárcsak a vállalat státusza az egész gazdasági-társa
dalmi rendszerben, immáron nem valamilyen gazdaságon kívüli szempont.

Például az egyenlőségnek meghatározott mértéke egy szerveződésben 
nemcsak erkölcsi követelmény, hanem a kommunikációnak olyan feltéte
le, amelynek híján ugyanazt a közleményt a kibocsátó és a befogadó, ha a 
társadalmi egyenlőtlenség különböző osztályaihoz tartoznak, más és más 
módon fogják érteni.

Egy francia gazdaságpszichológiai kísérletben ilyen szerkezetű monda
tokat kellett megérteni: „A munkanélküli, aki nem segélyből, hanem tisztes 
munkából szeretne megélni, a társadalomtól minden támogatást meg kell, 
hogy kapjon." Úgy tűnhet, a nem különösebben bonyolult alárendelt mon
datszerkezet megértése semmi nehézséget nem támaszt.

És mégis, két teljesen egyenértékű értelmezés létezik, s a kísérletből ki
tetszett, hogy ha a társadalomban halmozottan hátrányos helyzetű emberek 
állnak szemben halmozottan előnyös helyzetűekkel, akkor az egyik osztályt 
igen nagy valószínűséggel az egyik, a másikat meg a másik értelmezés fog
ja jellemezni. A hátrányos helyzetű osztályt ez: A munkanélküliek mind 
olyanok, hogy szeretnének tisztes munkából megélni, nem pedig segélyből, 
ezért mindnyájuknak meg kell kapniuk a társadalomtól minden támogatást. 
Az előnyös helyzetű osztályt pedig ez: A munkanélküliek között vannak 
olyanok, akik szeretnének tisztes munkából megélni, nem pedig segélyből, 
s az ilyeneknek meg kell kapniuk a társadalomtól minden támogatást.

Ha egy vállalkozás nem információgazdálkodást folytat, akkor is nehe
zen boldogul (tudjuk Bábel építőinek esetéből) a kommunikáció lehetősége 
nélkül. Ha az információkezelésnek nem kisegítő funkciója van, akkor az 
ilyen természetű félreértések olyan garantáltan vezetnek a vállalkozás csőd
jéhez, hogy az ilyen gazdasági szerveződés legelső gazdasági érdeke olyan 
viszonyok megteremtése, amelyek immáron nem erkölcsi közeget szolgál
tatnak egy gazdasági tevékenységhez, hanem erőforrást.

*

Ilyen és hasonló feladatok húsz év óta szakadatlanul növekvő konjunktúrát 
teremtenek a gazdaságpszichológia számára Nyugat-Európában. Magyar- 
országon egyelőre e két szakágazat külön-külön védi a határtudományi ele
gyedéstől a mundért s a stílusban hozzá illeszkedő vaskalapot.
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A pszichológia apportja*

A tudományok történetében nem egyedülálló, hogy ugyanaz a tudomány 
egyidejűleg különböző, egymás érvényét logikailag kölcsönösen rontó el
méleteket fejlesszen ki, amelyekről egy ideig nem dönthető el, melyikük az 
egészet átfogó érvényes elmélet, de az sem bizonyosodik be, hogy egymás 
érvényét kölcsönösen korlátoznák a tudomány tárgyának egyik, illetve má
sik részére.1

A pszichológia helyzetének különlegességét ebből a szempontból az 
jelenti, hogy önálló fejlődéstörténetének első fél évszázada alatt négy elmé
letet fejlesztett ki, amelyek az azóta eltelt újabb háromnegyed század során 
anélkül követték fejlődéstörténetük saját logikáját, hogy valamelyikük át
fogóvá tudott volna válni, miközben mindegyikük megtartotta kizáróla
gossági igényét, ahelyett hogy keresték volna a lehetőséget érvényességi 
területük olyan meghatározására, aminek révén egymás kiegészítőjévé vál
hattak volna.

Mindenesetre egészében véve valószínűleg egy megszorítással igazat 
adhatunk Katonának, amikor ezt írja: „Van, aki megjegyzi: a baj nem az, 
hogy nincs pszichológia, hanem hogy sok pszichológia van. A pszichológia 
különböző iskolái a viselkedés különböző aspektusait hangsúlyozzák és kü
lönböző, gyakran egymásnak ellentmondó elveket vezetnek elő. Ami helyt
álló ebben a véleményben, az [...] bármely növekedőben lévő tudományra 
jellemző. Különböző ösvények ugyanahhoz a hegycsúcshoz vezethetnek; 
haszonnal jár, ha a csúcsnak a felkutatását minden oldalról egyszerre indít
juk. Mi több, az egyes pszichológiai iskolák közötti különbséget erősen eltú
lozzák. Van, hogy az ilyen túlhangsúlyozás hasznos a különbségek tisztázá

* Megjelent: Emberi potenciál mint tőke. Bevezetés a gazdaságpszichológiába. Budapest, 1998, 
Aula Kiadó, 20., 25-48. o. Bővített változat.

1 Ilyen viszony van például a modern fizikában a kvantumelmélet és a relativitáselmélet 
között.
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sa végett. Van azonban egy bizonyos alapvető egyetértés a pszichológusok 
között, s ez nagy jelentőségű a pszichoökonómia számára."2

Megszorítást kell alkalmazni Katona megfogalmazásával szemben, mely 
szerint a pszichológia különböző iskolái abban különböznének egymástól, 
hogy „a viselkedés különböző aspektusait hangsúlyozzák". Valójában a 
viselkedés már egyike azoknak a lehetséges aspektusoknak, amelyeket a 
maga tárgyában a pszichológia úgy vesz észre, hogy egyik iskolája ezt, a 
másik azt hangsúlyozza. Közülük az egyik történetesen éppen a viselkedést 
[behavior].

A BEHAVIOR ISTA PSZICHOLÓGIA

A viselkedés, amelyet a behaviorista pszichológia vizsgál: a kísérleti állaté -  
ennek mintájára magyarázza az ember viselkedését is. Ha a kísérletet meg
előzően éheztetett állatot olyan folyosó végébe helyezik, amelynek átellenes 
végébe táplálékot raktak, padlójának rácsozatába viszont villanyáramot ve
zettek, akkor az, hogy megindul-e az állat a folyosón, vagy pedig veszteg 
marad, egyértelműen megjósolható abból, melyik az erősebb: az éhség-e 
vagy a villanyáram keltette fájdalom.

Tulajdonképpen ez az a pszichológia, amelynek embere ésszerű gaz
dasági döntést hozó lény módjára viselkedik. Nem véletlenül nevezték el 
csereelméletnek3 azt az elgondolást, amely a behaviorizmus logikája szerint 
várja el az ember viselkedését a legösszetettebb szociálpszichológiai hely
zetekben is.

A jutalom: amit nyer az ember egy tranzakción; a ráfordítás: amibe került neki 
ez a nyereség; az egyenleg: a ráfordítás és a jutalom közötti különbség, amely ked
vező esetben pozitív; és az összehasonlítási szint: a korábban vagy/és mások által 
megvalósított egyenleg, amely meghatározza az ember mindenkori várakozását, 
mellyel azután majd egybeveti az aktuális egyenleget, hogy eldöntse, jó vagy 
rossz üzletet csinált-e -  ezek a csereelmélet alapfogalmai.

Hogy jó vagy rossz üzletet csinál-e az egyén -  ettől függ azután az el
mélet szerint a hajlandósága, hogy barátságot kössön, vagy hogy szerelem
be essen, hogy hatalmi pozíciót foglaljon el, vagy hogy alárendelt helyze
tet vállaljon: a serdülő azért vállalja szívesen, hogy a felnőttszerepre térjen 
át, mert e váltásnak nagyobb a profitja kisebb költségkihatás mellett, míg 
az öregedő ember azért berzenkedik az öregszerep elvállalásától, mert ott 
nagyobb befektetés mellett kisebb a haszon, vagy legalábbis e kettőnek az

2 Katona, G.: Psyschological economics. New York -  Oxford -  Amsterdam, 1975, Elsevier, 42.
3 A csereelmélet átfogó bemutatása olvasható magyar nyelven: Secord -  Backman: Szo- 

ciálpszichológia. Budapest, 1972, Kossuth Kiadó -  Mezőgazdasági Könyvkiadó. A könyv és az 
irányzat kritikáját lásd Garai László: Quo vadis, tovaris? A modernizáció útjáról és a rajta vándorló 
emberről Budapest, 1995, Scientia Humana, 389-396. o.
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egyenlege elmarad attól az egyenlegtől, amelyet az ember korábban megva
lósított, és amit ennek alapján az aktuális élethelyzetében is elvár magától.

A kérdés, amelyet ez az elméleti gondolatmenet óhatatlanul kivált: ho
gyan lehet egymással összemérhetővé tenni a ráfordítást és a jutalmat, ame
lyek minősége különbözik egymástól. Kézenfekvő a próbálkozás: mint aho
gyan a piac az áruk értékét pénzben fejezi ki, a pszichológus is a különböző 
minőségeket valamilyen közös minőség különböző mennyiségeire vezesse 
vissza. A behaviorizmus a specifikus késztetéseket valamilyen aspecifikus 
hajtóerőre [drive] próbálja visszavezetni, és megfogalmazza a hajtóerő-csök
kentés [drive reduction] hipotézisét. Eszerint az állatok egyedei (s éppígy az 
ember is) azt a viselkedést választják, amely végeredményben a hajtóerő -  
vagyis a belső feszültség -  legerőteljesebb csökkentését biztosítja.

A fenti példánál maradva: amikor a kísérleti állat olyan folyosóban fut, 
amelynek padlójába villanyáramot vezettek, akkor hajtóerőszintje kimu
tathatóan megemelkedik, amikor viszont végül hozzájut a táplálékhoz, és 
elfogyasztja azt, csökken ez az energetikai szint -  a fokozódás és a csökke
nés együttes mérlege lesz, ami meghatározza, hogy az állat elvégzi-e ezt a 
viselkedési aktust.

A mérleg persze csak a viselkedési aktus végeredményeként áll elő -  ho
gyan határozhatja hát meg előre, hogy sor kerül-e egyáltalán a viselkedési 
aktusra? A behaviorizmus szerint az egyed tanul a végrehajtott aktusokból, 
méghozzá attól függően, hogy ezeknek milyen lett a végső mérlege. Ha e 
mérleg negatív, akkor ez a tapasztalat hozzákapcsolódik bizonyos, az aktus 
előtt már tapasztalható ingerekhez, amelyek a szituáció megismétlődésekor 
majd előre jelzik az ígérkező negatív egyenleget, s így megóvnak a kedve
zőtlen kimenetelű cselekvés ismételt elvégzésétől. Amennyiben viszont a 
végső mérleg pozitív, akkor az aktus előtt már adott ingerek a tanulás révén 
olyan jelekké lesznek, amelyek a helyzet ismételt előállásakor arra késztetik 
az egyedet, hogy ismételten produkálja azt a viselkedést, amely a korábbi
akban már bevált.

Ilyen tanulási folyamatban történik a behaviorizmus szerint a hajtóerő 
szervezeten belüli viszonyainak környezeti tényezőkhöz kapcsolása is. 
A specifikus késztetések visszavezetése valamilyen aspecifikus hajtóerőre 
annak tételezését is jelenti, hogy az olyan magától értetődőnek látszó kész
tetések arra, hogy az egyed a környezet tárgyaival meghatározott módon 
viselkedjék, mint amilyen például az éhség vagy a félelem érzete, eredetileg 
a szervezeten belül képződő aspecifikus ösztönzésből származtak.

Ezt az eredeti aspecifikus ösztönzést mesterségesen elő tudták állítani 
az állaton, amelynek agyába igen vékony és ezért az agy megfelelő helyére 
pontosan beültethető elektródát operáltak. Ha ezen keresztül olyankor ve
zettek meghatározott erősségű villanyáramot, amikor az állat egy, a kísérle
tező pszichológus tetszése szerint kiválasztott A tárgy közelébe került, s ezt
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a mesterségesen megemelt energiaszintet olyankor csökkentették nullára, 
amikor az állat egy B tárgy szomszédságába ért, akkor elérték, hogy az állat 
a továbbiakban A-tól „féljen,,/ B-re pedig „vágyjék".

Fontos eközben, hogy a behaviorizmus valamennyi kísérletében nyil
vánvalónak veszi, hogy az állat a maga normális életfeltételei mellett olyas
mitől tanul meg félni, ami reá nézve biológiailag tényleg veszélyes, és olyas
mire tanul meg vágyakozni, ami életfunkcióira nézve tényleg hasznos.

Ez a behaviorizmus számára akkor is axióma, ha éppen az általa végzett kí
sérletek mesterséges feltételei mellett viszont nem ilyen összefüggés érvényes. 
Kísérleti állatnál kialakítottak például „narkomániát": az állat vénájába katétert 
vezettek, amelyen keresztül egy pedál lenyomása által barbiturátot lehetett a vé
nába juttatni; az állat, amikor félelmet kiváltó ingereknek tették ki, megtanulta, 
hogy a pedál működtetése révén szabaduljon meg félelemérzetétől.

Még ennél is frappánsabb volt annak a kísérletnek az eredménye, amelyben a 
kísérleti állat agyának olyan helyére telepítettek elektródát, ahová az agy normá
lis működése során olyankor érkezik be gyenge elektromos áram által hordozott 
jel, amikor egyébként a hajtóerő csökkentése a szervezetben bekövetkezett; így az 
energiaszint növekedése ezen a helyen paradox módon az energiaszint általános 
csökkenéséről hordoz hírt, minek révén az állat számára éppolyan kielégüléssel jár, 
mint maga a hajtóerő-csökkenés. A kísérletben mármost ez a helyi energiahatás 
előidézhetővé lett anélkül, hogy az általános energiaszint tényleges csökkenése 
alapozta volna meg azt, ez utóbbit pedig valamely biológiailag fontos kedvező 
fejlemény tényleges bekövetkezése: az állat az agyába beépített elektródán ke
resztül egy pedál lenyomása révén maga adta magának azt a kellemesnek érzett 
impulzust, amelynek tapasztalása a létfenntartását szolgáló viselkedések helyett 
azt a viselkedést tanítja meg neki, hogy a pedál ismételt lenyomásával ismételten 
hozzájuttassa magát rövid úton egy kielégüléshez, amely abból a fajtából való, 
mint a narkománé.

Az, hogy a behaviorizmus nyilvánvalónak veszi, hogy az egyed visel
kedését normális életfeltételek mellett olyasmi motiválja, amire az állatnak 
valóban szüksége van biológiai létének fenntartásához, azért különösen 
fontos, mert ez teszi lehetővé, hogy az elméletet az ember magatartására 
is alkalmazzák. Az embernek, amikor mindennapi életét vagy az azt meg
szakító történelmi eseményeket éli, nem lehet az agyába elektródát ültetni, 
hogy azon keresztül szabályozzák energiaszintjét, amelynek emelését és 
csökkentését azután Rómeó szerelmeként éli át, vagy Otelló végtelen bizal
maként és végtelen gyanakvásaként, Lear elszántságaként, hogy majd meg
változtatja birodalmának mélyszerkezetét, vagy Macbeth elhatározásaként, 
hogy dacol a végzetével, amint ezt a végzete reá rója. De még csak azt sem 
lehet, hogy miközben például jónak vagy rossznak bizonyuló gazdasági 
döntéseket hoz a termelésben, a fogyasztásban, a bankügyekben, az adó
ügyekben, az agyába ültetett elektróda közvetítésével regisztrálják, mikép
pen csökkenti vagy növeli a döntést követő viselkedés az energiaszintet, s 
hogy tehát mekkora benne a feszültség vagy a kielégülés.
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Ami lehetőség a viselkedéspszichológus számára az emberrel kapcso
latosan megmarad: figyelni, hogy milyen preferenciák nyilvánulnak meg 
a döntéseiben, s közben bizonyosnak lenni, hogy amit ilyenkor az ember 
választ, arra tényleg nagyobb szüksége van, mint azokra a lehetőségekre, 
amelyeket ilyenkor feláldoz.

Mi van azonban, ha a szituáció olyan alternatívát kínál az egyénnek, 
amelynek tétjei egyenértékűek a számára? A dinamikai megközelítés az 
egymást kiegyensúlyozó erőket úgy kezeli, mint amelyek nem változtathat
ják meg a rendszer mozgásállapotát. így a behaviorizmus logikája szerint

-  ha két inger ellenkező irányból egyenlő erővel vonzza az egyedet;
-  vagy ha ellenkező irányba taszítja;
-  vagy ha ugyanaz az inger ugyanakkora erővel taszítja is és vonzza is 

-  mindezen esetekben a viselkedést determináló hatások egymást lerontják: 
az egyed egyenlő értékek között nem képes választani.

A KOGNITÍV PSZICHOLÓGIA4

Ha a behaviorivista pszichológia egy olyan lénynek a modelljét vázolja fel, 
amely a maga lehetőségei közül mindig azt választja, amelyik a leginkább vonzza 
vagy a legkevésbé taszítja, akkor a kognitív pszichológia modellje olyan lény
ről szól, amely éppenséggel egyenlő értékek között választ, s utólag mindig 
az vonzza a leginkább, amit a maga lehetőségei közül választott, vagy lés az taszítja 
a leginkább, amit eközben feláldozott.

Ennek a pszichológiának az elméleti megfontolásai Kurt Lewinig men
nek vissza.

Lewin azt a filozófiai-tudománymódszertani felismerést fogalmazta meg, 
hogy a fizika nyomán a pszichológiának is meg kell tennie a lépést az Arisztote- 
Zész-féle logikától egy Galilei-íé\e logika felé: „Az arisztoteliánus fogalmakban a 
környezetnek csak annyiban van szerepe, amennyiben 'zavart' okoz, erőszakosan 
módosítva a szóban forgó objektum természetéből fakadó folyamatokat. Az ob
jektum mozgását meghatározó vektorokat az objektum mindenestül meghatároz
za. Vagyis nem függnek az objektumnak a környezetéhez való viszonyától, s egy
szer és mindenkorra hozzátartoznak ehhez az objektumhoz, tekintet nélkül arra, 
hogy bármely időpontban mi veszi azt körül. [A] dinamika galileánus elmélete 
számára [viszont a] szituáció [...] ugyanolyan fontosságra tesz szert, mint maga

4 Az itt bemutatandó irányzat csak névrokona annak a kognitív tudománynak, 
kognitivizmusnak, amely az utóbbi évtizedekben a komputer- (s mindenekelőtt a szoftver-) 
készítés technológiájához kíván tudományos megalapozást nyújtani, nem utolsósorban a 
pszichológiának is felhasználva bizonyos eredményeit, míg a kognitív pszichológia a maga 
részéről szintén hasznosítani próbálja e technológiai eljárások kialakításának tudományos 
tapasztalatait (Eysenck, M. W. -  Keane, M. T.: Kognitív pszichológia. Budapest, 1997, Nemzeti 
Tankönyvkiadó). Ez utóbbi próbálkozások lehetőségeinek határairól lásd Garai László: Quo 
vadis, tovaris? A modernizáció útjáról és a rajta vándorló emberről. Budapest, 1995, Scientia Huma
na, 183-206. o.
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az objektum. Az esemény dinamikáját meghatározó vektorokat csak az objektu
mot és a szituációt egyaránt tartalmazó konkrét egész definiálja."5

A Lewin feltevésére épülő gondolatrendszer -  szemben a 
behaviorizmussal -  nem tekinti úgy, mintha a személyt belülről mozgató 
feszültség „egyszer és mindenkorra hozzátartozna ehhez az objektumhoz 
[ti. az emberhez], tekintet nélkül arra, hogy bármely időpontban mi veszi 
azt körül", s ez mint veleszületett szükséglet eleve meghatározná, hogy 
az egyén milyen célt szándékozzék elérni. A cél elérésének szándéka és 
a rendszeren belüli feszültség Lewinnél sokkal inkább fordítva függenek 
össze egymással: amit a személy céljául kitűz, az belső feszültségként fog 
létezni számára, amely a továbbiakat úgy határozza meg, mintha szükség
let lenne (Lewin szakkifejezésével: kváziszükségletként). Azt viszont, hogy a 
pszichológus által vizsgált személy milyen célt tűz maga elé, Lewinnél „az 
objektumot és a szituációt egyaránt tartalmazó konkrét egész definiálja": 
a személy, aki pusztán belső késztetéseinek egyensúlyánál fogva tényleg 
nem lenne képes e késztetések között választani, és ezzel kilendülni a dina
mikai holtpontról, az őt magát és szociális szituációját egyaránt tartalmazó 
konkrét egészen belül mégis megteszi a maga választását. Ilyenkor nem az 
történik, hogy az a késztetése, amelyik nagyobb erejű volt, győz a gyengébb 
indíték(ok) felett, hanem az, hogy a győztes késztetés nagyobb erejűvé lesz.

Lewin elméletének alapján kialakult az az elgondolás, hogy olyankor, 
amikor egy cselekvésre kellő indokoltság híján vagy éppenséggel indokolt
ság ellenére szánja el magát valaki, ez a cselekvés kognitív disszonanciát kelt 
benne: „Valahányszor az embernek olyan információja vagy véleménye van, 
amely önmagában véve arra kellene hogy késztesse, hogy ne kövessen el 
egy bizonyos tettet, ez az információ vagy vélemény disszonáns lesz egy 
olyan ténnyel, hogy ezt a tettet mégis elkövette" -  írta a kognitív disszonan
cia elméletének megfogalmazója.6

A kognitív disszonancia éppolyan feszültséggel jár, mint amilyennel a 
behaviorizmus testi szükségletek kapcsán számolt, s e feszültséget csak a 
disszonancia kiküszöbölésével lehet feloldani. A kognitív disszonancia ki
küszöböléséhez pedig úgy jut az ember, hogy egymással disszonáns tudat- 
tartalmai közül az egyiket úgy változtatja meg, hogy az ezáltal összhangba 
jusson a többivel.

Az elmélet szerint ha egy pszichikus rendszerben valamely X tényező elő
állása nyomán feszültség lép fel, akkor ennek feloldásához nemcsak egy olyan 
viselkedés vezethet, amelynek nyomán ami X, az többé nem áll fenn , hanem egy

5 Lewin, K.: A mezőelemélet a társadalomtudományokban. Válogatott elméleti tanulmányok. Bu
dapest, 1972, Gondolat Kiadó, 71-72. o.

6 Festinger, L. The theory of cognitive dissonance. In Schramm, W. C. (ed.): The Science of 
humán communication. New York, 1963, Basic Books, 18. o.
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tudattartalom (cognitio) olyan megváltozása is, amelynek nyomán ami fennáll az 
többé nem X.

így például egy döntési helyzetben az okozza a feszültséget, hogy a tétek kö
zül az, amit választhatnék, nem nagyobb annál, amit fel kellene áldoznom, hogy 
megszerezzem. A feszültség feloldásához nem szükséges, hogy a tétek ilyen vi
szonya ne álljon fenn -  elégséges, hogy ami fennáll, az ne ilyen viszonya legyen a 
téteknek: nem szükséges, hogy az egyén azt válassza, ami már előzetesen nagyobb, 
és azt áldozza fel, ami kisebb értéket képviselt a számára -  elégséges, hogy amit 
az egyén választ, az utólag értékesebb, amit pedig feláldoz, az kevésbé értékes 
legyen majd a számára.

Számos laboratóriumi és terepkísérlet mutatja, hogy amit egy döntési helyzet
ben a kísérleti személy választ, azt utólag túlértékeli, s amit eközben feláldoz, azt 
alulértékeli. így például egy nagyáruházban a marketingosztály alkalmazottjaként 
bemutatkozó pszichológus a vásárlókkal a számukra képviselt szubjektív érték 
szerint rangsoroltatott tíz, kb. azonos kereskedelmi értéket képviselő árut, majd 
e rangsorolás végeztével a közreműködés jutalmaként mindegyik vásárlónak 
felajánlotta, hogy egy általa választott árut ingyen becsomagolnak számára. En
nek során mindegyik vásárló az általa előzetesen két szomszédos középső helyre 
besorolt árucikk közül választhatta ki a jutalmát, amelynek átvétele után a tíz 
árucikk újabb rangsorolására kérték fel. Az utólagos rangsorolást az előzetessel 
összehasonlítva kitűnt, hogy a jutalomként választott árucikk utólag az előzetes 
besoroláshoz képest egy-két hellyel előbbre került, az pedig, amelyről a döntés
kor lemondtak, egy-két hellyel hátrább.

Egy másik jellegzetes terepe az elmélet körüli kísérletezésnek a saját attitűd
del szembeni érvelés [counter-attitudinal advocacy]. Az ilyen kísérletben részt vevő 
személyt, akiről előzetesen megbizonyosodnak, hogy meggyőződése egy számá
ra legalábbis szituatíve fontos kérdésben X, ráveszik, hogy vonultasson fel olyan 
érveket, amelyek alkalmasak arra, hogy más személy(eke)t arról győzzenek meg, 
hogy az igazság: nem X. így az elmélet klasszikus kísérletében a pszichológus 
azt az általános felháborodást hasznosította kiindulópontul, amelyet a kísérlet 
időpontjában a Yale Egyetem tanáraiból és diákjaiból éppen kiváltott az a fejle
mény, hogy egy tüntetés alkalmából a rendőrség behatolt autonóm területükre, 
ott sortüzet nyitott, és négy személyt -  akik ráadásul a tüntetésnek csak nézői vol
tak -  megölt. A kísérleti személyek a pszichológus kérésére olyan védőbeszédet 
szerkesztettek és mondtak el tévékamerák előtt, amely a brutális rendőri akció 
indokait megértőleg sorolta elő. A kísérleti személy akkor élte át a kognitív disz- 
szonanciát, amikor ezt a védőbeszédet egy olyan, személyét pontosan azonosító 
videofelvételben látta viszont, amelyről azt hitették el vele, hogy egy nyilvános te
levíziós vitaműsor részeként kerül majd adásba. Az erőteljes kognitív disszonan
cia feloldásához úgy juthatott a kísérleti személy, hogy, miután nem az történt, 
hogy azt mondja, amit hisz, tudattalan kognitív folyamatban bekövetkezett, hogy 
azt higgye, amit mond: a további vizsgálat kimutatta, hogy igazi meggyőződésében 
helyet találtak olyan érvek, hogy a rendőrségnek elvégre az a dolga, hogy őrizze a 
rendet, hogy fegyveres beavatkozásáért a felelőtlen diákokat kell hibáztatni, hogy 
ez volt a kisebbik rossz, amellyel sikerült elejét venni az igazi tragédiának stb.

A valóságos társadalmi élethelyzetek azzal a tapasztalattal szolgálnak, hogy 
az attitűdnek ez az összhangba hozatala a viselkedéssel elmarad ott, ahol az em
ber erősen érdekelt abban, hogy másképpen beszéljen, mint ahogyan gondolko
dik. Ezt az összefüggést szintén modellezték a kísérleti helyzetben. A kísérleti 
személynek fizettek azért, ha hajlandó volt annak érdekében felvonultatni ér
veket, hogy más(oka)t a maga meggyőződése ellen hangoljon. Ennek során azt 
találták, hogy minél nagyobb volt a fizetség, annál inkább igazolva érezte a kísér
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leti személy, hogy megtegye azt a szolgálatot, amelyet ennek fejében rendeltek 
tőle, esetünkben az attitűdjének ellentmondó viselkedést; s minél erősebb külső 
indoka volt a viselkedés és az attitűd ellentmondásának, annál kevésbé keltette 
ez a kognitív disszonancia feszültségét, amelyet az attitűdnek a viselkedéshez 
való igazításával kellett volna feloldani. A legnagyobb pedig akkor volt a kog
nitív disszonancia és a feloldását szolgáló attitűdváltás, amikor a fizetség éppen 
hogy elégséges volt annak a kellemetlenségnek a vállaltatásához, amellyel ez az 
attitűdnek ellentmondó viselkedés jár.

Ez az összefüggés azután általánosabban is megfogalmazható. A kog
nitív disszonancia annál nagyobb, minél inkább egyensúlyt tart egymással 
egy ügyletben a haszon és a kényelmetlenség, amelynek fejében megszerez
hető, illetve az élvezet és az ár, amelyet fizetnek érte. A kognitív pszicholó
gia modelljében olyan lényről van szó -  írtuk fentebb aki egyenlő értékek 
között választ, márpedig egyensúly esetén akár úgy dönt az ember, hogy 
vállalja a kényelmetlenséget, illetve a költséget a remélt haszonért, illetve 
élvezetért, akár pedig ellenkező módon, egyenlő tétek között választ.

Az elmondottak ismeretében vizsgáljunk meg egy modellhelyzetet, 
amelyben két tevékenységet találunk egymással szembeállítva.

Tegyük fel, hogy időm egy részét programozói tevékenységre fordítom, 
egy további időtartam alatt pedig másokat tanítok a programozás mester
ségére és művészetére. Egyaránt előfordulhat, hogy a programozásra fordí
tott időmennyiség növelésének minden további egységéért cserébe

-  elvárom az oktatói tevékenységre fordított idő egyre növekvő mértékű 
csökkenését (mivel mindkettő munka);

-  elvárom az oktatói tevékenységre fordított idő egyre növekvő mértékű 
növelését (mivel a programozómunka kényszerűség, és az oktatás szó
rakoztató tevékenységével kárpótolom magam érte);

-  vállalom az oktatói tevékenységre fordított idő egyre csökkenő mérté
kű növelését (mivel a programozás hobbi, és oktatómunkával fizetek 
érte);

-  vállalom az oktatói tevékenységre fordított idő egyre csökkenő mérté
kű csökkenését (mivel mindkettő szórakozás).

Vajon itt most a kognitív pszichológia modellhelyzete állt-e elő, mert a 
programozómunka többletének árán megvásárolhatom a lehetőséget, hogy 
több időt tölthessek az oktatás szórakoztató tevékenységével? Vagy a kog
nitív modellhelyzet -  ellenkezőleg -  attól áll elő, hogy a hosszabb ideig való 
programozás többletélvezetét megfizettetik velem, amikor több oktatómun
kára köteleznek?

Vagy éppen fordítva: itt a behaviorista pszichológiának állunk szem
ben egy jellegzetes modellhelyzetével, amelyben nem is tekinthető igazán 
választásnak, ha vállalom, hogy többletidőt fordítsak egyszerre két ilyen 
szórakoztató tevékenységre; illetve, ha elhárítom, hogy egyszerre két ilyen 
munkának is növeljem a szolgáltatását?
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A kérdésre a válasz attól függ, hogy a különféle tevékenységeket hogyan 
azonosítják, akik azokat egymás számára végzik, s hogy maguk a szereplők 
magukat és egymást is hogyan azonosítják e tevékenységek révén.

Hogy milyen lesz egy szociális szituációban a meghatározott tárgyi te
vékenységet folytató emberek szociális identitása, s hogy a meghatározott 
szociális identitású emberek milyen interakciót fognak végezni -  ezzel fog
lalkozik a pszichológia két másik elmélete.

A SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA

„Szociálpszichológia" címen általában a lélektan egyik ágát szokták számon 
tartani, amelynek egyes művelői a behaviorizmus, mások a kognitivizmus 
elméletét alkalmazzák annak vizsgálatában, hogy miképpen megy végbe 
az általuk egyéninek tartott lelki folyamatok szociális befolyásolása. Jelen könyv 
szociálpszichológián nem ezt a tudományágat érti, hanem egy tudományos 
elméletet, a pszichológia négy nagy elmélete közül azt, amelynek számára 
az ember lelki jelenségei mint ilyenek interindividuális jellegűek, tekintet nélkül 
arra, hogy részt vesznek-e bennük további egyének, akik aktuálisan „szoci
ális befolyásolást" gyakorolnának.7 Az itt bemutatandó szociálpszichológia, 
akárcsak a következő fejezetben olvasható pszichoanalízis, meghaladja azt 
a módszertani individualizmust, amely hosszú időn keresztül egyeduralkodó 
volt a pszichológiában.

A magyarországi katedrapszichológiában mindmáig egyeduralkodó mód
szertani individualizmus, összefüggésben azzal a másik közkeletű tévedéssel, 
amely a pszichológiát úgy próbálja oktatni és működtetni, mintha egészében ter
mészettudomány volna8 -  e kettős forrásból ered az a szerencsétlen groteszk fej
lemény, hogy Magyarországon a gazdaságpszichológiának sem a pszichológus-, 
sem (látszatok ellenére) a közgazdászképzésben nem jutott hely.9

7 A „normális egyénnel" és „szociális befolyásolásával" kapcsolatos elgondolásokról 
lásd Popper Péter -  Garai László: Sajtópszichológia. Budapest, 1998, MÚOSZ Bálint György 
Újságíró Akadémia, 79-88. o.

Egy József Attiláról szóló esettanulmányban azt próbáltam bemutatni, hogy szociálpszi
chológiai jelenség az olyan tevékenység is, mint a szobájának magányába zárkózott művész 
alkotó képzeletének működése. Lásd Garai László: „...elvegyültem és kiváltam": Társadalomlé
lektani esszé az identitásról. Budapest, 1993, T-Twins Kiadó, 113-197. o.

8 Lásd erről „Természettudomány-e a pszichológia" című vitairatomat és az általa kivál
tott vitát a Magyar Tudomány 1994/1. számában, 62-73., illetve 74-81. o.

9 A szegedi József Attila Tudományegyetemen 1994-ben megindult közgazdászképzés 
keretén belül az alapozó képzésbe a kezdetektől beiktattak egy kötelező gazdaságpszicho
lógia-kurzust, és távolabbi tervek megvalósításának céljából a Gazdaságtudományi Kar ke
retén belül létesült egy Gazdaságpszichológiai Tanszék is. A távolabbi tervek egy gazda
ságpszichológiai szak megalapítására és megindítására irányultak, azonban ezeknek a ter
veknek az akkreditáltatása megbukott pszichológusok és közgazdászok bornírt ellenállásán. 
A történet elméleti-módszertani vonatkozásait lásd az itt következő gazdaságpszichológiai 
esszében: Gazdasági döntések etikája, 457-468. o.
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A szociálpszichológiai jelenség semmiképp sem írható le mint egyének 
kölcsönös reagálása egymás aktusaira. A szociálpszichológia Palo Altó-i is
kolája10 amellett vonultatja fel a maga tapasztalati és elméleti érveit, hogy 
olyan interakcióról van szó egyének, csoportok, vagy egyén és csoport kö
zött, amelynek lényeges hatótényezője az értelmezés és a manőverezés, s 
amely az iskola képviselőinél olvasható leírások nyomán így sematizálható:

a) Én a Te aktusodra úgy válaszolok, hogy közben értelmezem.
b) Ezért a Te üzeneted már eleve tartalmaz egy metakommunikatív utasítást 

arra nézve, hogyan kell értelmezni.
így például amikor szépnek mondjuk, amit rondának ítélünk, hatalmasnak 

mondjuk, amit csekélynek tartunk, hanghordozással, mimikával jelezzük a 
szövegünkbe rejtett iróniát, hogy helyesen értse, akihez beszélünk.

c) Hogy az Én értelmezésem mennyire követi a Te utasításodat, ez ket
tőnk interakciójának körülményeitől függ. Ezért amikor a Te üzenetedhez ha
sonlóan az Én válaszom is tartalmaz egy metakommunikatív utasítást arra 
nézve, hogyan kell mármost őt értelmezni, ez az utasítás egyebek között 
arra is vonatkozik, hogyan kell leválasztani arról, amiért vállalom a felelős
séget, a válasznak azt a részét, amelyről nem Én magam tehetek, hanem a 
körülmények.

Tegyük fel, hogy villamoson beszélgetek egy ismerősömmel, aki baráti évő- 
désnek szánt ironikus észrevételt tesz szerinte gyarapodó testsúlyomra, s a követ
kező pillanatban fájdalmat okozóan rálépek a lábára; az illető esetleg gorombán 
válaszol, amit, előfordulhat, hogy ingerülten kikérek magamnak, s a szóváltás 
még szándékos tettlegességig is eszkalálódhat. Az interakciónak azonban már az 
elején más irányt szabhat, ha egy „pardon"-nal jelzem, hogy a kellemetlen testi 
hatás, amelyet előidéztem, nem szándékomból fakadt, hogy azt, amit verbális sé
relemnek értelmeztem, fizikai sérelemmel toroljam meg, hanem a villamos hirte
len fékezése idézte azt elő.

d) Ezek után az, ahogyan Te most már az Én válaszomat értelmezed, 
nemcsak az eddig bemutatott tényezők megismétlődésétől függ, hanem 
kettőnk interakciójának eddigi előtörténeté tői is: attól, ahogyan Te emlékszel 
arra, mi(k) volt(ak) a korábbi üzenete(i)d, amely(ek)re, íme, ezt a választ 
kaptad.

Ha társam felidézi, hogy korábban már volt ilyen eset közöttünk, két másik 
megelőző alkalommal pedig az általam szállított tárgyat vágtam bele a gyomrába,

10 Az iskola kettős kötés (double bind) elméletének legreprezentatívabb tanulmánya
it gyűjti kötetbe Sluzki, C. E. -  Ransom, D. C. (eds.): DOUBLE BIND: The foundation of the 
communicational approach to the family. New York -  London -  San Francisco, 1976, Grune & 
Stratton. Magyar nyelven hozzáférhető egyebek között R Watzlawick, P. et al.: Változás: a prob
lémák keletkezésének és megoldásának elvei. Budapest, 1990, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 
Továbbá több szöveg: Buda Béla: A pszichoanalízis és modern irányzatai. Budapest, 1971, Gondo
lat Kiadó, 443-465. o.; valamint Uő: Pszichoterápia. Budapest, 1981, Gondolat Kiadó, 221-288., 
293-318., 432-443. és 461-499. o.
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illetve a képébe, akkor ezek az általa számon tartott történelmi precedensek ront
ják az esélyét az általam sugalmazott értelmezésnek.

e) A Te viszonválaszodra Én ugyanilyen komplex együttes mentén fogok 
reagálni, de a reagálásba közben bekapcsolódik azoknak a szabályoknak is az 
értelmezése, amelyeket kettőnk interakciójának addigi története teremtett: 
ha Teneked az Én válaszomra ez a viszonválaszod, akkor Énnekem a Te vá
laszodra az lesz.

Ha valaki, akinek a lábára léptem, verbális agresszivitással válaszol, annak 
sértő a viselkedése. De ha az agresszív válasz annak ellenére következik be, hogy 
jeleztem: semmiféle rossz szándék nem vezetett a fejleményben, amelyet nem el
követtem, csak önkéntelen okozója lettem, akkor az agresszív válasz sértő jellege 
igen nagy nyomatékot kaphat. S fokozza ezt a nyomatékot, ha felidézhetek olyan 
múltbeli eset(ek)et, amely(ek)ben társam volt a sértő fél és én elnéző voltam irán
ta.

Az értelmező manőverezésnek nem kell ebben a teljességben jelen lennie 
ahhoz, hogy nagy hatásfokkal közvetíthessen gazdasági folyamatokban. Az 
ilyen értelmező manőverezésnek jellegzetes esete például a piaci alku.

A eladná az áruját, ha valaki 800 forint feletti árat ajánlana érte -  B megvenne 
egy ilyen árut, ha eladója 1000 forintnál nem kér többet érte. A vásár közöttük 
létrejöhet, és ha például 900 forintos áron köttetik meg, akkor mindkettő azzal az 
érzéssel hagyhatja el a színhelyét, hogy jó vásárt csinált. Azonban A nem írhatja ki 
ezt az árat, nehogy elriasszon egy vevőt, ha az ennyiért nem, de például 50 forint
tal olcsóbban már megvenné, s nehogy ötletet adjon egy vásárlónak, aki 50 forint
tal többet is hajlandó lenne fizetni. A ki nem írt ár felől érdeklődő kérdésre azután 
1300 forintnak mondja azt. Az érdeklődő, noha a mondott ár messze meghaladja 
azt a szintet, amelyen az ő hajlandósága maximáltatok, nem keres más standot, 
mert úgy értelmezi: ha tényleg ennyi lenne az ár, akkor ki lenne írva. Ezért bizto
sítja az eladót, hogy egy áruért, amelyről ennyire látszik, milyen gyenge minősé
gű, 500-nál többet akkor sem adna, ha történetesen lenne neki ennél több pénze, 
de akkor olyan standhoz menne, ahol igényes vevő számára kínálják az árut. Az 
eladó a szöveget úgy értelmezi, hogy az érdeklődőnek komoly a szándéka az áru 
megvásárlására, mert ellenkező esetben alku nélkül sarkon fordult volna. Megér
tést fejez hát ki a vevő anyagi helyzete iránt, amely alkalmasint egyedül okolható, 
ha ezért a príma áruért a méltányos árat nem tudja magának megengedni -  az 
erre hivatkozva ajánlott új ár 1200 forint. A vevő a váltást úgy értelmezi, hogy az 
ésszerű árat valószínűleg el lehet érni ezzel az eladóval, akit ezért biztosít, hogy 
efféle jószágért még akkor sem adott többet 600-nál, amikor még megengedhette 
magának, hogy költekezzen, de akkor az az áru viszont meg is volt csinálva. És 
így tovább araszolgatva érik el végül a mindkettejük számára elfogadható árat. 
Amennyiben bármelyikük azt tapasztalja, hogy az ő lépésére a másik nem hason
ló megállapodási készséget kifejező lépéssel válaszol, ezt úgy értelmezi, hogy a 
partner a maga végső árbeállításának a közelébe érkezett.

Jól követhető az értelmező manőverezés a tőzsde működésén, amelyről 
André Kostolany leírta, hogy 90 százalékban pszichológia, minthogy nem 
az események befolyásolják a tőzsdei árfolyamokat, hanem a tőzsdézők re
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akciói az eseményekre. A tőzsde rutinosabb és nagyobb tőkeerőt képviselő 
szereplői ezt fel is használják a gépezet számukra előnyös működtetésére. 
Egy tőzsdetörténeti anekdota szerint például a Waterlooi csata idején elter
jedt Rothschildról -  az alapítónak a londoni bankházat működtető fiáról-  
akit angol állampapírokban való érdekeltség motivált, hogy kiküldött ügy
nöke várja postagalambokkal a francia és a velük szemben álló (egyebek 
között) angol hadak közötti csata kimenetelének hírét. Amikor valóban 
megkapta a hírt az angol győzelemről, ami a papírokat felértékelte, további 
ügynökei a tőzsdén angol állampapírokat kínáltak eladásra. Ezt mindenki, 
akinek még ilyen papírok voltak a tulajdonában, ügy értékelte, mint annak 
jelét, hogy Rothschild az angol hadak vereségéről értesült, és ezek a tőzsdézők 
az értelmezés nyomán megpróbáltak sürgősen megszabadulni papírjaiktól. 
Amikor azután ezek árát az erőteljes túlkínálat kellően levitte, az amúgy is 
felértékelődő állampapírokat Rothschild olcsón vásárolhatta össze.

Az értelmező manőverezésnek tehát nem kell egyszerre valamennyi lé
pésével jelen lennie. Másfelől viszont a gazdaságilag hatékony értelmező 
manőverezést az teszi teljessé, ha tétje az, hogy az egyes szereplők szociális 
identitása felől döntsön, minthogy a szociális identitás a legfontosabb pszicholó
giai közvetítője gazdasági tranzakcióknak.

Egy ilyen értelemben vett utolsó lépés zárja le ezért a lépések fenti sorát.
f )  Az értelmezés a tranzakció múltbeli szabályaiból következtet a szo

ciális identitásra (egyféleképpen annak az identitására, aki az értelmezés 
szerint betartja a szabályt, másképpen azéra, aki megszegi, és megint más
képpen, amikor az értelmezés olyannak tüntetheti fel a szabályszegőt, aki 
új szabályt alkot) -  másfelől a manőverezés az identitás alapjára építi rá a 
jövendőbeli tranzakciókat.

Múltbeli és jövendőbeli tranzakciók között az identitás közvetít: az Én 
identitásomtól (vagy legalábbis attól, milyennek mutatja azt a manővere
zésem) nagymértékben függ, milyen interakcióba tudok lépni, s a Te iden
titásodtól (vagy legalábbis attól, milyennek mutatja azt az értelmezésem) 
nagymértékben függ, milyen interakcióba akarok lépni. A közvetítésnek az 
értelmező manőverezés által működtetett kulcstényezője: a bizalom.

Vajon ugyanaz marad-e az Én, illetve a Te identitásod, amikor létrejön 
közöttünk az interakció, mint volt ezt megelőzően? Vajon felcserélhetők va
gyunk-e egymással, vagy felcserélhetetlenül különböző pozíciót foglalunk 
el az interakcióban? Mi történik társadalmi azonosságunkkal, ha az inter
akciót Enhelyettem valaki más folytatja, vagy ha Tehelyetted valaki mással? 
S mi marad a kialakult szociális identitásból akkor, amikor az interakció 
egy másiknak adja át a helyét? Vagy ha megszakad közöttünk?

A világirodalom jószerivel egyébbel sem foglalkozik, mint hogy ezekre a 
kérdésekre keresse a választ, s a legjobban e kérdések kapcsán a szépirodalom
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válaszait ismerjük. Fazekas Mihályét például, akinél az interakció úgy ismétlő
dik meg háromszor, hogy benne Ludas Matyi és a Döbrögi uraság eredeti helyü
ket felcserélik. Vagy a nagy tragédiákét. Akár „dalban elbeszélve", mint például 
Arany János Hídavatásábán:

Én hű valék a kézfogásig
S elvette Alfréd a húgom'

-  ami a boldogtalan leányt a Duna habjai közé vezeti. Akár drámában, mint pél
dául Shakespeare-nél: Rómeó az „interakció" tárgyát váltja fel, amikor szerelme 
immáron nem egy bizonyos Róza nevű veronai hölgy, hanem Capulet Júlia iránt 
lángol; Macbeth meg az alanyát, amikor a skót királynak és a trón valamennyi 
örökösének maga lép a helyére; Hamletnél is az interakció tárgya változik, de im
máron nem úgy, hogy ő változtatja, hanem úgy, hogy azt egy másik tárgy szorítja 
ki, amikor a dán trónörökös elődjének a helyét Hamlet apja helyett a nagybátyja 
foglalja el...

Az értelmező manőverezésnek végső soron nincs is fontosabb tétje, mint 
annak definiálása, melyikünk lesz az interakcióban ennek 

alanya, aki kezdeményezi a folyamatot;
közege, amelyet a folyamat használ, hogy közvetítésével megvalósuljon; 
tárgya, amely a folyamat végeredményét elszenvedi, illetve élvezi; vagy 
háttere, amellyel vonatkozásban megállapítható, hogy mi is történt.

Amikor Shakespeare drámájában Júlia üzen a dajkájával Rómeónak, akinek 
barátai tanúk az üzenet átadásánál, akkor ennek a folyamatnak Júlia az alanya, a 
dajka a közege, Rómeó a tárgya, s a hátteret a barátok képezik, akikkel összevetve 
Rómeót kitünteti a történet, megítélhetővé teszi, s a barátok magukkal összevetve 
meg is ítélik a közülük kitűnt Rómeót.

A tranzakció alanyának, közegének, tárgyának és hátterének a meg
különböztetése terminológiai problémákat vet fel. Az ügynökelmélet11 a 
principal/agent [megbízó/ügynök] szembeállítást alkalmazza a fenti struk
túra első két tagjára, az alanyra és a közegre: az előbbi kétségtelenül kez
deményezője a folyamatnak, amelynek az utóbbi csupán megvalósítója. Ha 
azonban az elemzés nem a módszertani individualizmus jegyében fogan, 
hanem interakcióban gondolkodik, akkor éppolyan fontos strukturáló té
nyező, hogy a folyamat másik pólusán ki a -  például szolgáltató -  tevékeny
ség tárgya, amelyet megváltoztat e folyamat, s ki csupán az összehasonlítás 
háttere, amelyen a tárgy állapotát értékelni lehet. A tárgy és a háttér11 12 te

11 Vö. Pratt, John Winsor -  Zeckhauser, Richard: Principals and agents: the structure o f busi
ness. Cambridge, 1985, Harvard Business School Press.

12 A principal (alany) és az agent (közeg) mellett e két utóbbi angolul úgy jelölhető meg, 
mint tar get (tárgy), illetve reference (háttér). Ami a terminológia magyarítását illeti, a megbí
zó/ügynök fogalompáros az intézményi gazdaságtan igényeinek talán megfelel, a gazdaság
pszichológiáénak biztosan nem, minthogy a vonatkozó interakciónak csak intézményesített 
válfaját tudja kezelni, holott a kérdéses interakció a felek egyike vagy másika számára esetleg 
még csak nem is (netán egyike számára sem) tudatos. Ilyen esetek megragadását is szolgá
landó, talán helyesebb volna a folyamat generátorának és közegének a megkülönböztetése. Az
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kintetbevétele nélkül a szervezet viszonyai nem írhatók le: ilyen kísérletek 
megannyiszor odavezetnek, hogy olyan tranzakciós triászokat, mint ami
lyen az orvos, a beteg és a társadalombiztosítás közötti, a kultúra alkotója, befoga
dója és a kettejük kapcsolatát megteremtő mecénás13 közötti, a bűnöző, az áldozata 
és a kettejük kapcsolatának útját állni próbáló bűnüldözés közötti, erőltetetten 
próbálnak belerendezni a megbízó/ügynök duális sémájába.

A tranzakció előrehaladtával ugyanazok a személyek váltakozó funkci
óval vehetnek részt ugyanabban a történetben, amelyben elválaszthatatlan 
egymástól egyfelől a maga fizikai valóságában előrehaladó interakció (szeret
kezés, harc, javak adományozása, eltulajdonítása, cseréje), másfelől a logikai 
világban mozgó értelmező manőverezés, amely eközben az okok és az okoza
tok, a célok és az eszközök valóságos világában alany, közeg, tárgy és háttér 
tekintetében helyezi el a személyeket.

Jellegzetes példája ennek az értelmezéses manőverezésnek az, amely például 
a Palo Altó-i iskola családterápiás gyakorlatában kerül napvilágra, amikor a férj 
elmondja a terapeutának: „Én nem tehetek róla, ha olykor elkeseredésemben fel
hajtok egy pohárral, de nem lehet józanon kibírni, hogy feleségem hajnaltól estig 
zsörtölődik" -  a feleség pedig elmondja a terapeutának: „Én nem tehetek róla, 
ha olykor elkeseredésemben erősebb hangot vált ki belőlem, hogy férjem estétől 
hajnalig iszik". Itt a manőverezéssel mindkét fél a másikat akarja interakciójuk 
alanyának megtenni, magát pedig mindössze is csak közegének, amelyen az in
terakció kényszerűen megvalósul.

Ellenkező irányuláséi a manőverezés, amikor például a „behaviorista szem
léletű" szülő büszkén vallja szülőtársai előtt, hogy ő úgy intézi, hogy helyes 
jutalmazással rávegye gyermekét a tőle elvárt magaviseletre -  a gyerek pedig 
kérkedik kortársai előtt, hogy ő úgy intézi, hogy tőle elvárt magaviselettel ráve
gye szülőjét a helyes jutalmazásra. Watzlawick, Beavin és Jackson14 ugyanezt a 
logikát ironikusan alkalmazzák arra a sémára, amellyel a behaviorista szemléletű 
leírás úgy próbál boldogulni, hogy egyedül a kauzális interakciót veszi tekintet
be. Az idézett Palo Altó-i szerzők az ilyen szemszögből jegyzőkönyvezett törté
nést, amelyben a pszichológus megtanultatja az állattal, hogy ha táplálékhoz akar 
jutni, akkor megfelelő jelre le kell nyomnia egy pedált, annak a kísérleti fehér 
patkánynak a szemszögéből írják le, aki ugyanazt a kísérletet így jegyzőkönyvez
hetné: „A kísérletező pszichológust sikerrel kondicionáltam, hogy valahányszor 
lenyomom a pedált, ennem adjon."

Az értelmezések egyéni önkényét újra meg újra korlátozzák ebben a tár
sas játékban. Egyebek között ezért van, hogy a szociális identitás váltásai a 
mindennapi élet drámáiban nem okvetlenül érik el egy tragédia méretará

itt alkalmazott terminológiát, amely ennek a problémának az áthidalását célozza, ideiglenes
nek, „jobb híján való"-nak tekintem.

13 A divatba jött szponzor kifejezés helyett azért használom itt a divatjamúlt mecénás szót, 
mert a szponzor közreműködése nem korlátozódik a kultúra ügyének előmozdítására (lásd 
például kórházak működtetésének, lakásépítési programok megvalósításának szponzorálá
sát).

14 Watzlawick, P. et al.: Pragmatics of humán communication: A study of interactional pattern, 
pathologies and paradoxes. New York, 1967, Norton.
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nyait. A társadalom például a gazdasági tranzakciók esetében a jog eszkö
zeivel előre jelentősen korlátozza, hogy milyen identitásváltások következ
hetnek be. Az interakcióba lépők identitását esetleg tulajdonukhoz kapcsolja 
(a tulajdon és a szociális identitás összefüggéseiről lásd alább, a szociális 
identitás kimunkálásáról szóló fejezetben). Máskor az interakciót részben 
vagy egészében áthelyezi a benne részt vevők identitásnyilvánító akaratá
nak hatásköréből a felelősségüket érvényesítő hatóságéba. Megint máskor 
elidegeníthetetlen jogosítványokat rögzít a személyhez, akihez ezáltal a jogo
sítványoknak megfelelő identitás is rögzítve marad.15

A jogi normák mellett egyéb szabályokkal, rítusokkal, metakommunikatív 
utasítással, történelmi precedens számon tartásával történik az egyéni önkény 
korlátozása. Interindividuális, az egyének fölött álló eszközök ezek, ame
lyeknek nyomatékot ad, hogy végső referenciájuk a természet, amely úgy válik 
az ember számára a túlélést biztosító élettérré, hogy egyik ember (csoport) 
a másik rovására birtokba veszi azt. A szabály, a precedens, a rítus, az utasítás 
végső soron erre a tulajdonkezelésre vonatkozik, miközben maga a természet az 
ok és okozat közötti, a cél és eszköz közötti összefüggések áthághatatlan 
törvényei szerint működik. így, láttuk: a természeti törvény és a társadalmi 
szabály a használatban újra meg újra összekapcsolódik egymással.

Egy ilyen összekapcsolás lehetőségére építi a maga elméletét Williamson, aki 
a gazdasági tranzakciót abból a technológiai kényszerűségből származtatja, hogy 
egy jószág legyártása a részmegmunkálás különböző eljárásainak egymásutánján 
történik: tranzakcióra akkor kerül sor, „amikor egy jószág vagy szolgáltatás tech
nológiailag elválasztott csatlakozásokon halad keresztül; a tevékenység egyik 
szakasza véget ér, és egy másik szakasz kezdődik"16. Az elmélet ugyan tudatában 
van annak, hogy a csatlakozási pontokon nemcsak arról van szó, hogy a még 
csak félig kész terméket el kell juttatni a következő gyártási fokozathoz, hanem 
hogy a termelési folyamat csatlakozási pontjain személyek tevékenykednek, akik
nek megállapodásra kell jutniuk egymással. Ám miközben azzal számol, hogy a 
tranzakciós költségek -  amelyek a szerződésre csábításnak, a szerződés megkötésének, 
a megkötött szerződés teljesítésének, valamint a teljesítés ellenőrzésének és a szankcio
nálásnak a költségeiből tevődnek össze -  nagyságrendjükre nézve nem maradnak 
el a termelés költségeitől, a kétféle költség hatásmechanizmusát is valamiképpen 
hasonlónak képzeli egymáshoz: mintha az egyiknek a megfizetése ugyanolyan 
szigorúan determinált folyamatokat váltana ki, mint a másiké. Holott a helyzet 
az, hogy míg egy termelési folyamatról elvben kimutatható, mennyivel költsége
sebb, mint ha a technológiát optimálisan választották volna meg, a tranzakciós 
folyamatokról még elvben sem állapítható meg, mekkora a költségnövelő hatása 
egy optimális kapcsolat alternatíváinak, a szabály megszegésének, amikor egy- 
egy csábító alkalmat megragadok, s előnyömet a másik fél rovására keresem, akit

15 Vö. Calabresi -  Melamed „Tulajdoni szabályok, felelősségi szabályok és elidegeníthe
tetlenség" című tanulmányával. In Harmathy A. -  Sajó A. (szerkj: Gazdasági és jogi tanulmá
nyok. Budapest, 1984, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

16 Williamson, O. E.: A tranzakciós költségek gazdaságtana: a szerződéses viszonyok sza
bályozása. In Harmathy -  Sajó (szerk.) 1. o.
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ezáltal az érdekemet szolgáló tranzakció helyett az érdekem ellen való tranzak
cióra késztetek.

Valójában bármilyen komollyá válhat is az interakciós társasjáték, ko
molyságát újra meg újra fellazíthatja, hogy miközben az egyéni értelmezést 
egyén feletti szabály korlátozza, az, milyen szabály jut érvényre, megannyiszor 
maga is az értelmező interakció kimenetelétől függ.

H. Simon azt vizsgálta, „hogyan lehet döntéseket hozni, [...] ha a különböző 
természetű alternatívák összehasonlítására nem áll rendelkezésre valamilyen ál
talános és konzisztens hasznossági függvény",17 méghozzá egyebek között azért 
nem, mert a döntési feladatot, lévén a megoldásához szükséges „figyelem szűkös 
erőforrás",18 több szakértő között kell felosztani, „ezek munkáját pedig megha
tározott kommunikációs csatornák, valamint meghatározott autoritásviszonyok 
révén kell koordinálni".19

Legyen A és B két szakértő, akit közös szervezetük más-más illetékességi 
körbe helyez azzal az utasítással, hogy mindkettő dolgozza fel a maga kompe
tenciájába tartozó információkat, és e feldolgozás végtermékeként terjessze elő 
szervezeti döntésre vonatkozó javaslatait. Kérdés, hogyan vegye tekintetbe a 
szervezet a két javaslatköteget, ha ezek egymás érvényre jutását korlátozzák. Le
gyen A álláspontja erre a kérdésre vonatkozóan az, hogy a szervezet létszámának 
megszavaztatása útján meg kell állapítani a többségi álláspontot, s ezt kell majd 
a szervezet döntéseként alkalmazni -  B-é pedig az, hogy egy szakmailag kompe
tens bizottság mérlegelje az egymással ellentétes javaslatkötegek mindegyikének 
várható költségeit és hozamait. Hogyan döntsön mármost a szervezet a tekintet
ben, hogy vajon szavazással vagy kompetens mérlegeléssel döntsön-e: szavazás
sal vagy kompetens mérlegeléssel?

Az interakció szabályozásának megértésére a szociálpszichológia az 
ilyen tudatos alku mintája helyett egyre gyakrabban a nyelvi kommunikáció 
paradigmáját használja, „...a század közepétől [...] a nyelvet és a nyelvi kom
munikációt úgy tekintik, mint az emberi viszonyok és objektivációk minden 
formájának egyetemes paradigmáját" -  mutat rá Márkus György.20

A nyelvi kommunikációban, úgy tűnik, az interakció szabályozása tény
legesen független az interakcióban álló felek értelmezési manővereitől, s 
ezért valóban alkalmasnak látszik arra, hogy mentesítsen az egyenértékű 
alternatívák közötti választás önkényétől.

Hogy azonban tényleg mentesít-e, erre vonatkozóan kételyeket kell tá
masztania már annak a megfigyelésnek is, hogy a nyelvi kommunikációban 
a szabály betartására nem olyan késztetések ösztönzik az embert, amilye
nekkel a behaviorista pszichológia számol. Tudniillik aki „helyesen" beszél, 
nem azért teszi ezt, mintha ezért valamilyen, a behaviorista pszichológia

17 H. Simon, H. A.: Korlátozott racionalitás. Budapest, 1982, Közgazdasági és Jogi Könyv
kiadó, 35. o.

18 Uo. 81-83. o.
19 Uo. 36. o.
20 Márkus, G.: Langage et production. Paris, 1982, Denoél -  Gouthier, 17. o.
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által számon tartott jutalmat remélne, s a „helytelen" beszédén nem azért 
változtat, hogy valamilyen büntetést elkerüljön.21 De nem is arról van szó 
ilyenkor, amivel a behaviorizmushoz hasonlóan szintén célracionalista má
sik modell, a kognitív pszichológiáé számolna: hogy az embert szemléle
tének, illetve gondolkodásának strukturális sajátosságai késztetnék arra, 
hogy előnyben részesítsen bizonyos formákat, amelyeket általános érvény
nyel minden ember „jó" formáknak érezne, szemben a velük ilyenkor ösz- 
szehasonlítható alternatív formákkal.

Ami az egyik nyelvben a beszédet helyes irányba terelő forma, az a másik 
nyelvben -  grammatikai hiba. így a francia nyelvben az első személyről második 
személyre való áttéréshez megannyiszor elég egy szókezdő m betűnek t-re vál
tása: moi/toi, mon/ton. Magyarul viszont a hasonló megoldás, amely a beszélni 
tanuló gyermek nyelvében gyakran előfordul, helytelen: miénk/íiénk. Az ilyenkor 
helyes, több helyen egyszerre alkalmazott váltást {miénk/tiétek) máskor éppen a 
francia írja elő (je me léve / tu te leves), míg a magyar grammatikai forma egyetlen 
váltással is megelégszik (felkekfc/felkelsz).Máskor ugyanazon nyelven belül válik 
értelmetlenné az értelmes forma, attól függően, hogy a szabály alkalmazásának 
milyen, további szabály alkalmazása által minősített esetéről van szó. Például ér
telmes diskurzust lehetővé tevő „jó forma" a következő szekvenciáé:

A: Ez asztal?
B: Igen, asztal,

míg ezzel szemben értelmetlen, „rossz forma" ezé a szekvenciáé:
A: Ez az enyém?
B: Igen, az enyém,

bár a grammatikai szerkezettől elvonatkoztatva tekintett pszichológiai forma 
ugyanaz, mint az előbbi volt.

Annak a szemléletnek a jellemzésére, amely az itt tárgyalt jelenségtartomány
ban is egyenlőtlen értékekkel kívánna számolni, és kritériumokat keresne, ame
lyek mentén az egyenlő értékek egyikét kitüntethetné a többiek rovására, létezik 
egy rövid szöveg, amely a pszichológiatörténet folklórjából való -  már nem is 
lehet tudni, hogy ki is volt a pszichológia jelesei közül, aki először illusztrált ál
tala ironikusan egy jellegzetes szemléletmódot: „Nézze meg ezt a kést, uram. Az 
angol azt mondja rá: 7knife7, a francia meg: 7couteau7; az orosz úgy véli, 7nozs7, a 
német szerint meg 'messer7 -  az istennek sem tudnak megegyezni. Pedig milyen 
egyszerű: világosan belátható, hogy egyiknek sincs igaza. Mert mit mondunk, 
mi, magyarok a késre? Hogy 'kés7. S ha elfogulatlanul tekintjük a kérdést: mi más 
lenne valójában egy kés, mint: 7kés7?"

Mindent összevetve, amikor a nyelvi kommunikációban az interakciót 
szabályozása függetleníti az interakcióban álló felek önkényes értelmezési

21 A behaviorista modell egyik ellenfele a nyelvpszichológiában kiszámította, mennyi ju
talmazó, illetve büntető megerősítésre lenne szükség ahhoz, hogy az egyént így tanítsák meg 
arra, hogy a beszédben előfordulható, 2-től 50 szóig terjedő hosszúságú mondatok közül a 
nyelvtanilag helyeseket a helytelenektől elhatárolja. Azt találta, hogy e tanulási cél érdekében 
az egyénnek élete teljes folyamán másodpercenként 1000 jutalmat/büntetést kellene magára 
hatni engedni. A számítás végén még ironikusan hozzátette, hogy aki ezt erősen túlzónak 
tartja, vegyen tízszer kisebb értéket: másodpercenként 100 jutalmat a helyes, illetve büntetést 
a helytelen beszédért, életfogytiglan...
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manővereitől, akkor az önkényesség nem tűnik el egy természeti vagy egy logikai 
szükségszerűség mögött, csak az egyén önkényének a helyét elfoglalja a kultúráé.

Hogy hogyan korlátozza az interakcióban álló egyének önkényét a kul
túra, ezzel foglalkozik a pszichológia negyedik nagy elmélete:

A PSZICHOANALÍZIS

A pszichoanalízis az interakció múltjából indul ki. Eszerint, ha egyszer úgy 
alakult, hogy meghatározott identitású emberek meghatározott interakci
óba léptek egymással, vagy hogy meghatározott interakció meghatározott 
identitást adott a benne részt vevőknek, akkor a továbbiakban ez a viszony 
rituálisan újra meg újra megnyilvánítja magát: abban is, hogy aki az egyszer 
volt identitást akarja magán demonstrálni, annak az egyszer volt interakci
ót kell másokkal folytatnia, meg abban is, hogy meghatározott interakció 
alanyává csak olyan ember válhat, akit a kritikus szociális identitás minősít. 
Ekképpen a jelenben folyó interakció csak szimbolikus eszköz arra, hogy általa az 
ember a múltbeli interakciós identitásmintákat rituálisan megjeleníthesse vagy, el
lenkezőleg, még az emléküket is kirekessze az interakcióban állók tudatából.

A pszichoanalízis „feltalálója", Sigmund Freud szerint ilyen ősi interak
ciós minta például az Odipusz-háromszög, amely egyszer volt ősi interakciónak 
(Ödipusz király egykor volt történetének, amelyben megölte apját és nászra lé
pett anyjával) a mintáját jeleníti meg mai családi szervezet megfelelő identitású 
személyeinek -  a Fiúnak, az Apának és az Anyának -  mai interakciójában. Freud 
szerint az olyan mítoszokban, mint amilyen az Odipuszé, az ember olyan történé
sekre emlékezik vissza, amelyek nem az ő egyéni élettörténetében fordultak elő, 
hanem az ember kollektív történetében, emlékét azonban annak teljes egykori 
drámaiságával örökli az egyes ember.

Freudnál az idői perspektíva, amelyben a kultúra hatékonyan rögzíti a maga 
mintáit, több ezer éves. De ennél nagyságrendekkel rövidebb időtartam is elég 
ahhoz, hogy egy-egy társadalmi alakzat aktuális interakcióiban az egyszer volt 
interakció jelenítse meg magát. Álljon erre itt két példa!

Az első példa két szomszédos franciaországi község esete, amely sok fejtö
rést okozott a vele találkozó szociológusoknak és politológusoknak. A két köz
ség a mindennapi élet valamennyi fontos meghatározójában -  gazdasági hely
zetében, életvezetésében, vallásában -  megegyezett egymással, egymás között 
házasodtak. Ami azonban politikai viselkedésüket illeti, az egyik község lakói 
jobboldali pártra szavaztak még abban az időben is, amikor Franciaországban 
még a kommunista párt volt a parlament legerősebb pártja, a másikéi pedig ez 
utóbbit választották még akkor is, amikor ennek népszerűsége odáig süllyedt, 
hogy kérdésessé válhatott egyáltalán bekerülése is a parlamentbe. Kiderült, hogy 
e kétféle politikai magatartás eredete azokra a forradalom előtti -  két évszázaddal 
korábbi -  évtizedekre megy vissza, amikor konfliktus támadt a vidék földjeinek 
ura és parasztsága között. Amikor választani kellett a konfliktus kezelési módjai 
között, akkor az első község úgy döntött, hogy bepanaszolja urát a királynál -  a 
másik község lakói pedig úgy, hogy kiegyenesített kaszával vonulnak uruk ellen. 
S a két község lakói két évszázad után egymással szemben őrzik identitásukat,
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amelyet annak idején egymással szemben választottak, s amelyből „jobboldali", 
illetve „baloldali" minta lett.

A második példa Mérei Ferenc klasszikus kísérletéből22 való, amely óvodások 
csoportjaiban vizsgálta, mitől függ, hogy valaki hatalomhoz jut-e benne. A felte
vés eredetileg az volt, hogy egy-egy gyereket erejének fitogtatása helyez vezéri 
pozícióba, Mérei viszont azt találta, hogy ez nem elég, hanem az is feltétlenül 
szükséges, hogy korábban másutt bevált vezéri allűrjeit olyan interakciók elren
delésében próbálja megnyilvánítani, amelyeket ez a csoport még az ő bekerülése 
előtt együttes játékban a maga számára kialakított.23

E két példa egymástól is és a Freud-féle elemzés anyagától is merőben 
különbözik, de ugyanazt a formát mutatja: a múlt rátelepszik a jelenre, 
amely végül is csak ezt a múltat jeleníti meg.

A szociálpszichológiához hasonlóan a pszichoanalízis is olyan ember 
képét rajzolja meg, aki nem tud jó üzletet kötni a világgal abban az értelem
ben, ahogyan a behaviorizmus embere teszi: hogy a lehetőségek közül azt 
választaná, amelyik a leginkább vonzza vagy a legkevésbé taszítja.

Pedig amikor Freud ezt az elméletet megalapozza, az alapot éppúgy 
az örömelvbe (Lustprinzip) helyezi, akárcsak a behaviorizmus. E hedonista 
elv alapján Freud szerint a lelki apparátus működése úgy szabályozódik, 
hogy biztosítsa belső feszültségek elkerülését vagy oldódását, miközben e 
feszültségeket az ember gyötrelemként, oldódásukat pedig örömként éli át.

Később azután Freud arra a következtetésre jut, hogy -  amint egy mun
kájának a címében megfogalmazza -  az örömelven túl24 kell lépni, mert az 
objektív-mennyiségi és a szubjektív-minőségi mutató nem ilyen mechani
kus módon kapcsolódik egymáshoz: létezik olyan feszültség, amelyet az 
ember örömként él át, és olyan feszültségoldódás, amelyet gyötrelem kísér.

Ami a pszichoanalízis elméletének mindezen változásain keresztül vál
tozatlan marad, az egy következetesen dualista szemlélet. Az az ember, 
amelyiket a pszichoanalízis modelljéből ismerhetünk meg, egymással ellen
tétes ösztönzések párja által közrefogva éli az életét, és valahányszor ezek egyike 
mentén a maga örömét keresné, a másik azonnal megbünteti, s így a mérleg mindig 
nullszaldós. A pszichoanalízis által bemutatott ember számára a választható 
alternatívák nem az érték dimenziója mentén állnak szemben egymással, 
hanem a történelmi időé mentén: nem nagyobb érték kerül túlsúlyba kisebb ér
tékkel szemben, hanem a történelmi múlt a történelmi jelennel szemben.

22 Mérei Ferenc: Az együttes élmény. In Társ és csoport. Tanulmányok a genetikus szociálpszi
chológia köréből. Budapest, 1989, Akadémiai Kiadó.

23 A szenvedélyesen antifasiszta Mérei a nácizmus bukását közvetlenül követő időszak
ban végzett kísérletével azt próbálta bizonyítani, hogy Hitler nem erőszakkal kényszerítette 
magát a német nemzetre, hanem ennek saját múltjából idézett fel interakciós mintákat, ame
lyekért így nem egyedül Hitlert terheli felelősség, hanem az érte nem véletlenül lelkesedő 
egész németséget.

24 Jenseits des Lustprinzips. Az 1920-ban írott munka magyarul A halálösztön és az életösztö
nök címmel jelent meg.
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A vonatkozó tapasztalati tényeket Freud a halálösztön (Todestrieb) spe
kulatív koncepciójában dolgozta ki. Eszerint minden élőlényt belső ten
dencia hajt, hogy létezésének korábbi állapotába térjen vissza. Ez a korábbi 
állapot végső soron a szervetlen létezés, melyet stabilitás, mindenféle fe
szültség teljes feloldódása, az abszolút nyugalom jellemez. A halálösztönnel 
szembefeszülnek az életösztönök (Lebenstriebe), amelyek nemcsak az életet 
hordozó egységek fenntartására törekszenek, hanem arra is, hogy ezekből 
egyre átfogóbb egységeket képezzenek, hogy az élő anyag részei között ko
héziót alakítsanak ki és tartsanak fenn.

A halálösztön és az életösztönök szembeállítása markánsabbá téve foly
tat egy olyan dualizmust, amellyel Freud korábban a szexuális ösztönt meg
különbözteti az önfenntartási ösztöntől.

Freud egészen különleges jelentőséget tulajdonít magyarázati kísérlete szá
mára annak a tagadhatatlan ellentétnek, amely azon ösztönök között, melyek a 
szexualitást, a szexuális örömszerzést szolgálják, és azok között áll fenn, amelyek 
célja az egyén önfenntartása. E kettő együtt alkotja későbbi nómenklatúrája sze
rint a halálösztönnel szemben álló életösztönöket. A dualizmus általában jellemzi 
Freud gondolkodását, amely bármilyen tendenciát vizsgálva megannyiszor el
lentétpárokra bukkan (örömelv/realitáselv, apa/anya funkciója az Ödipusz- 
komplexumban, szadizmus/mazochizmus, voyeurizmus/exhibicionizmus). Az 
ekképpen párosított kategóriák kölcsönösen levezethetetlenek egymásból.

Elmélete kialakításának ebben a korábbi szakaszában Freud az önfenn
tartási ösztönnek azt tulajdonítja, hogy neki köszönhető, hogy az én, ami
kor elfojt, vagyis a tudatból a tudattalanba szorít bizonyos, a szexuális ösz
tönhöz kapcsolódó képzeteket, általában amikor elhárít valamit, ami nagy 
örömmel járna, ám az énnel összeférhetetlen, akkor a szexuális ösztön ha
talmas energiáival nem fegyvertelenül áll szemben, hanem az önfenntartási 
ösztön energiáit mozgósítva. Későbbi elméletében a felettes én (Über-Ich) az, 
ami a szabályozást végzi, amely a kultúra ősi szempontjainak szerez tu
dattalanul érvényt, a halálösztön energiáit mozgósítva az életösztönökkel 
szemben.

A PSZICHOLÓGIA APPORTJÁNAK KÉTFÉLESÉGE

Fentebb idézett művében Márkus György25 kétféle logikát vet össze egy
mással, amelyet ma a társadalomtudományok alkalmaznak. A pozitivizmus 
logikája a racionalitást tulajdonképpen azonosítja a Max Weber-i értelem
ben vett célracionalitással. Vele szemben a hermeneutikák olyasmiből indul
nak ki, amiről Wittgenstein beszél, amikor a nyelvi kommunikációt nyelv
játéknak (language game) nevezi, és rámutat, hogy a kritériumokat, amelyek

25 Márkus 1982.
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szerint ennek játékszabályai alkalmazhatók, maguk ezek a szabályok tartal
mazzák, amelyek alapján meg lehet ítélni, hogy egy bizonyos teljesítmény 
a játékon belül helyes-e vagy helytelen, de nem létezik e szabályoktól füg
getlen, abszolút kritérium, amelyek alapján magukat e szabályokat, tehát 
az adott nyelvjátékot mint totalitást kritizálni lehetne. Márkus szerint azok 
a társadalomtudományok, amelyek ez utóbbi logika mentén a nyelvből in
dultak ki, különféle hermeneutikákban a másik logika mentén értelmező 
pozitivizmusnak kerestek ellensúlyt.

A fentebb bemutatott négy nagy pszichológiai elmélet közül ugyanígy 
áll szembe egymással az utóbbi kettő a korábbi kettővel. A behaviorizmus 
és a kognitivizmus a pszichológia két változata a Max Weber-i értelemben 
vett célracionalitásra: a kognitivizmus pontosan megfelel annak a logiká
nak, amely a célhoz, bármi legyen is az, a racionalitásnak ugyanazokat a 
formáit rendeli -  a behaviorizmus pedig e formák mögött azt a tartalmat 
gyanítja, melyet a kitűzött célok az ember biológiai szükségleteiből merí
tenének. A szociálpszichológia és a pszichoanalízis pedig ugyanúgy lép fel 
a behaviorizmus és a kognitivizmus alternatívájaként, ahogyan a társada
lomfilozófiában a pozitivizmussal szemben felléptek a nyelvből kiinduló 
különféle hermeneutikák. A társadalomban zajló folyamatok megértéséhez 
e kétféle logika egyike sem nélkülözhető.

A kétféle logika egyikét a másik nélkül alkalmazó, egymással ellentétes be
rendezkedésű két társadalom kitűnő képét találjuk Szathmári Sándor Kazohinia 
című regényében. A leírás a behin társadalom rituális és //ezért „ésszerűtlen" 
életét úgy szembesíti azzal a célracionális „ésszerűséggel", amelyet a mi társadal
munkból érkezett Gulliver képvisel, hogy előzetesen bemutatta a hin társadalom 
célracionálisan megszervezett életének „abszurditását", ahogyan ezt Gulliver az 
ugyancsak magával hozott rítusok „józan értelmének" szemszögéből megítéli.

E kalandjai során Gullivernek már a köszönéssel nem volt szerencséje. Ami
kor egy hinnék, akit földesúrnak sejtett (bár csodálkozott rajta, hogy öltözéke 
miért nem különbözött a társáétól, aki egyéb jelek alapján a sofőrjének látszott), 
meg akarta adni az uraságnak kijáró tiszteletet, és ezért mélyen meghajolt előtte, 
sapkáját ívben megemelve, az ahelyett, hogy fogadta volna a köszönést, haboz
va elvette tőle sapkáját, melyről azt hitte, hogy Gulliver e gesztussal felkínálja 
neki. A behineknél viszont megrökönyödve tapasztalta, hogy amikor arra haladt 
egyikük, akinek térde fölött láncra kötve egy nehéz rézkocka lógott, amely min
den lépésnél fájdalmasan nekiütközött lábszárának, a másik, aki nem viselt ilyen 
nehezéket, felugrott, jobb lábát kezébe kapta, és fájdalmas arccal jajgatta feléje: 
Vaké! Vaké! Holott, mint Gulliver technikai szempontból igen helyesen megje
gyezte, éppen akkor lett volna oka lábfájás miatti jajgatásra, ha neki csapkodta 
volna sípcsontját egy ilyen himbálózó fémtömeg.

Ennél azonban sokkal kellemetlenebb élmény érte Gullivert, amikor egy hin 
nő nekiesett, és technikai ürüggyel (hogy segítsen neki rossz ruháját jóra váltani) 
szégyentelenül a nyílt utcán lemeztelenítette őt. S másképp volt kínos, hogy a 
behinek méltóságviselője ideológiai ürüggyel egyheti elzárásra ítélte őt, amiért 
egy, az éhezéstől elgyengült nőnek enni akart adni az utcán, s ezzel, úgymond, 
súlyosan megsértette a „ketnit".
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Ám akkor sem volt nagyobb szerencséje Gullivernek, mikor a hinek életének 
uniformizáltságával és monotóniájával szemben az egyéniség jogát akarta meg
idézni arra, hogy épületeit, melyekben lakik, ruháit, melyeket visel, a tárgyakat, 
amelyeket használ, a maga ötleteivel széppé tegye -  a hinek állították, hogy az op
timális egyensúlyt egyetlen módon lehet elérni, s az épületen, a ruhán vagy más 
tárgyon, mely ezt az optimumot megvalósítja, minden változtatás csak rontana. 
A behinek viszont egyebek között azt a megpróbáltatást mérték Gulliverre, hogy 
kényszerítették: pompás anyagból készült, remek szabású ruháját hasogassa be, 
mert, úgymond, így „kipu"; s mikor aztán Gulliver, behódolva a többségnek, az 
ennél látott mintának megfelelően a bal mellen és a jobb ülepen szaggatta meg 
ruháját, megtudta, hogy ez már nem „kipu", mégpedig éppen azért, mert akkor 
már mindenki így viselte.

És ugyanígy ütközött bele egy technikai szűklátókörűségbe itt, egy ideologi
kus korlátoltságba amott, amikor például közgazdaságtani ismereteket terjesz
tett. A hinek nem értették, miért kell a villamoson való utazáshoz pénz, holott, 
mint mondták, a villamost nem ilyen fémdarab hajtja, hanem villanyáram -  a 
behinekkel viszont azt az egyszerű matematikai-közgazdaságtani összefüggést 
nem tudta megértetni, hogy minél több lakás épül az országban, annál több em
bernek jut belőle. Ok lakásgazdasági tudományuknak azt a megállapítását hozták 
fel Gulliver érvelésével szemben, hogy egy igazságosan berendezett társadalom
ban amíg a lakások építkezése tart, a benne részt vevők havonta hozzájuthatnak 
egy igazolványhoz, amely egy hónapra feljogosítaná őket egy lakás használatára, 
csak ekkor még nincs lakás -  amikor viszont az építkezést már befejezték, van 
lakás, de építőmunka végzése híján már nincs igazolvány, ami a használatára jo
gosítana; s idézték e társadalom tudósainak a megoldását e dilemmára: csak az a 
lakásépítő munka tekinthető közhasznúnak, amelynek nyomában nem támadnak 
lakások.

Gulliver a behinek között szerzett tapasztalatait végül is így összegezi: „Min
den csoportnak van bizonyos rögeszmeköre, és látszólag ez különbözteti meg a 
másiktól. Ez azonban csak látszat. A valóság az, hogy nem rögeszmékért küz
denek, hanem a küzdelemhez agyalják ki a rögeszméket. Valaki csak azért lesz 
kékfülű, hogy más legyen, mint a sárgafülű, és viszont."

*

Az eddigiekben a pszichológia négy elméletét arra nézve hasonlítottuk ösz- 
sze, ahogyan -  respektíve -  mindegyikük azt a folyamatot tekinti, melyben 
a dolgok közötti viszony feldolgozásával eldől, hogy melyikük lesz egy (pél
dául gazdasági) tevékenység tárgya. A négy pszichológia azonban még arra 
nézve is markáns különbségeket mutat, hogy miképpen tekinti azt a másik 
folyamatot, amelyben a személyek közötti viszony feldolgozásával az dől el, 
hogy melyikük lesz egy (például gazdasági) történés alanya.

Minthogy ez utóbbi összefüggéssel a részletekre kiterjedően foglalko
zik e könyv következő fejezete, ezért itt csak a legvázlatosabban, az egyes 
elméletek logikájának összehasonlítására összpontosítva a következőket ér
demes tekintetbe venni:
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A behaviorizmus és a kognitív lélektan arra a kérdésre, hogyan valósul 
meg az ember magatartása,26 olyan szerkezetben keresi a választ, amelyben 
egy személy egynél több dologgal találja magát szembe, s ezek közül kell ki
választania azt, amelyiknek a tekintetében majd magatartása megvalósul. 
Ezzel szemben a pszichoanalízis és a szociálpszichológia ugyanazt a kér
dést olyan struktúrában vizsgálja, amelyben valamiképpen egy dolog több 
személlyel szembesül, s ez utóbbiak közül ki kell válnia annak, amelyik majd 
a dologhoz rendelendő magatartást megvalósítja.

Az egyes párosokon belül azután az egyes elméletek a maguk kérdé
sét egymással ellentétes módon közelítik meg. A behaviorizmus szerint -  
láttuk -  az ember szükségletei valóságosan meghatározzák, hogy az egyes 
dolgok mennyire különböznek egymástól a szükségletek kielégítésében 
megnyilvánuló értékükre nézve, s e különbségük determinálja, hogy melyi
ket választjuk -  a kognitív lélektan viszont számon tart egyfajta szabadságot 
arra, hogy a választó ember eljelentékteleníti vagy eltúlozza a dolgok kü
lönbségét egymástól. A pszichoanalízis szemléletében szintén valóságosan 
meghatározott, mégpedig a kultúra ősi parancsai és tilalmai által, hogy az 
egyes személyek identitása között milyen különbség van. A szociálpszicho
lógia ezzel szemben számol azzal a szabadsággal, hogy szociális identitásu
kat az egyének pszichikusán feldolgozzák, egyszer túlhangsúlyozva, más
kor jelentéktelenítve különbségeiket.

26 A behaviorizmus esetében a legtöbbször állati egyed viselkedéséről van szó, amelynek 
megfigyeléséből azonban olyan következtetéseket von le, amelyeket az ember magatartására 
nézve is érvényesnek tart.
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Gazdasági döntések etikája*

A tudományos disszertáció védését eredetileg egyfajta tudományos vita 
céljaira találták ki. Az évtizedek során azonban az átlagos és az átlagon aluli 
értekezések tömege kialakította azt az etikettet, amelynek mentén már illet
lenségnek számított bármivel húzni az időt, ami a jelöltet elválasztja a bol
dogító „igen" kimondásától, opponenseket, bírálóbizottságot s a teremben 
összegyűlt rokonokat és barátokat pedig a szendvicstől és a pogácsától.

Jómagámnak amúgy sem volt soha hajlamom az ilyen koreográfiák iránt. 
Zsolnai László Gazdasági döntések etikája című doktori értekezésének védése 
pedig néhány hónappal ezelőtt lehetővé tette számomra a kegyes rítustól 
a tudományos vitához való visszatérést. Jelen szöveg nem az akkori oppo
nensi véleményem, de referenciaszövegként használja azt a disszertációt, 
amely önkéntelenül is arra vállalkozott, hogy, miközben a gazdaságetika ha
tárterületén vizsgálódik, egy multidiszciplináris kutatási terület valameny- 
nyi határzónájának -  a gazdaságtudomány és a jogtudomány, a szociológia, 
a pszichológia, a filozófia közötti határterületeknek -  alapkérdéseit felvesse 
vagy felidézze.

*

A gazdaságtanon belül és e tudomány peremén az idők során különböző 
gondolkodási irányok léptek fel azzal az igénnyel, hogy elszakadjanak a 
mainstreamtől. Ez utóbbinak két sarokköve:

-  a maga hasznát maximalizáló homo ceconomicus és
-  az egyének önzéséből láthatatlan kézzel közhasznot -  az erőforrások 

optimális elosztását -  megvalósító piac.

* Megjelent: Magyar Tudomány, 2004/9.1015-1023. o.
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A fundamentalizmusán való túllépés ethoszát követi a referenciaszöveg 
által megvalósított gazdaságetikai vizsgálódás is, amelynek határozottan 
előnyére vált volna, ha bemutatásából kiderülhetett volna, milyen viszony
ban van szemléleti kerete olyan irányzatokéval, mint az institucionális gaz
daságtan (és az új institucionális gazdaságtan),1 a Law and Economy moz
galom,1 2 az az irányzat, amelyet Stiglitz információ-gazdaságtannak nevez,3 
és az a másik, amelyet Hámori Balázs érzelem-gazdaságtannak.4

Vagy a gazdaságpszichológia. Mivel ez utóbbihoz valamelyest érteni vé
lek, hadd mutassam be ezen, mire is gondolok.

Egy gazdaságpszichológiai kézikönyvben ez olvasható: „Szinte vala
mennyi gazdasági elmélet és szinte valamennyi empirikus gazdaságiam 
kutatás azon az eszmén alapszik, hogy az emberi viselkedés ésszerű, ab
ban az értelemben, hogy megérthető ebből a kérdésből kiindulva: Kellő
en informált egyének miképpen cselekszenek, hogy a legnagyobb előnyt 
biztosítsák a maguk számára? Ezzel szemben szinte valamennyi pszicho
lógiai megközelítés azt sugallja, hogy a viselkedést valami más határozza 
meg, mint az ésszerűség. A tanuláselmélet követői számára a megerősítés 
ütemezése a meghatározó; a freudisták számára a tudattalan motívumok; 
a fejlődéspszichológusok számára az egyén kognitív fejlődésében éppen 
előállott stádium; a szociálpszichológusok számára a folyamatok szociá
lis kontextusa és a mód, ahogyan ezt az egyén megjeleníti; még a kognitív 
pszichológusok is amellett érvelnek, hogy az egyén teljesítményének sajátos 
információfeldolgozó apparátusa szab feltételt."5

Bárki rámutathat, hogy ehhez képest már Herbert Simon azért kapta 
1978-ban a gazdaságtani Nobel-díjat, mert már akkor nem abból a kérdés
ből kiindulva próbálta megérteni az emberi viselkedést, hogy „kellően in
formált egyének mit tesznek azért, hogy a legnagyobb előnyt biztosítsák 
a maguk számára": Simon szerint az egyén sohasem kellően informált a 
legnagyobb előnyhöz, ezért nem is ezt célozza meg egy benne állítólag mű
ködő ideális racionalitás, hanem egy korlátozott racionalitás egy mindössze 
akkora előnyt, amely már kielégítő.6 Ilyen értelemben az idézet szerzői való
színűleg egyszerűen tévednek -  vélhetnénk. Jómagam arra tippelek, hogy

1 Coase, R. H.: The Firm, the Markét and the Law, 1988.; Williamson, O.: The Mechanisms 
of Governance. Oxford, 1996, Oxford University Press.

2 Bouckaert, B. Geest, G. De (eds.): Encyclopedia of Law & Economics. 2000, Cheltenham, 
Edward Elgar.

3 Lásd például Stiglitz, J. E.: The Contributions of the Economics of Information to 
Twentieth Century Economics. Quarterly Journal of Economics 115 (Nov. 2000): 1441-1478.

4 Hámori Balázs: Erzelemgazdaságtan. A közgazdasági elemzés kiterjesztése. Budapest, 1999, 
Kossuth Könyvkiadó.

5 Lea, S. E. G -  Tarpy, R. M. -  Webley, P.: The individual in the economy: A textbook ofeconomic 
psychology. Cambridge etc., 1987, Cambridge University Press, 103.

6 Vö. Simon, H. A.: Korlátozott racionalitás. Budapest, 1982, Közgazdasági és Jogi Könyv
kiadó.
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inkább talán arról lehet szó, hogy a hetvenes évek tájéka valami forduló
pontfélét jelenthetett, mert például G. Becker még 1976-ban úgy definiálta a 
közgazdaságtant, mint az ésszerű választás tudományát.7

Zsolnai László kérdése azonban nem az, racionalitás mozgatja-e gazda
sági döntéseinket, hanem ezek etikája érdekli. Őnála a homo ceconomicusszal, 
aki a maga egyéni hasznát maximalizálná, nem olyan lény áll szemben, aki 
erre képtelen (például mert a teljes informáltság ehhez szükséges feltétele 
nem valósulhat meg), s nem is olyan, aki -  lévén a Simon által leírt fajtá
ból való -  erre nem is törekszik. Az üzleti etika tartományában vagyunk, s 
a vizsgálódás tárgya nem az, aki a maga döntéseit ésszerűen vagy csupán 
korlátozott racionalitással, netán teljesen értelemellenesen hozza, hanem az, 
aki felelősséggel dönt.

Pontosabban, akinek felelősséggel kell döntenie: az üzleti etika nem leíró, 
hanem normatív modell segítségével vizsgálódik. Egy pszichológiai modell 
leírja, hogyan történik például a döntéshozás, az üzleti etikáé pedig előírja, 
hogyan történjék. Amikor Kant szembeállítja egymással, amit majd utóbb 
leíró, normatív tudománynak fogunk nevezni, akkor rámutat, hogy van
nak „olyan törvények, amelyek szerint minden végbemegy", és „olyanok, 
amelyek szerint mindennek végbe kellene mennie, s egyúttal -  teszi hozzá 
mindjárt -  mérlegeli a feltételeket is, amelyek között gyakorta nem történik 
meg, aminek meg kellene történnie".8

Kant tudhatott valamit arról, hogy egy normatív tudomány az ilyen 
feltételek mérlegelésén áll vagy bukik. Ezt az összefüggést valamelyest az 
üzleti etika is kezeli -  erre mindjárt visszatérek. Essék azonban előbb szó 
egy másik kategorizációról, amelyet az üzleti etika esetleg szintén alkalmaz, 
amikor a maga modelljét úgy definiálja, mint amely való világbeli döntésho
zókra vonatkozik, nem pedig ideális döntéshozókra. Sajnálatos, hogy e meg
különböztetésről semmi továbbit nem sikerül megtudnunk a referenciaszö
vegből. Ez azért hagy hiányérzetet az olvasóban, mert fontos módszertani 
különbségről van itt is szó, amellyel kapcsolatosan például jómagam eredeti 
szakmájában, a pszichológiában immáron több mint hetven éve, hogy e tu
domány egyik óriása, Kurt Lewin megfogalmazta tudóstársai által azóta is 
figyelmen kívül hagyott ajánlását: végre kell hajtani ebben a tudományban 
is azt a fordulatot, amelyet a fizika akkor hajtott végre, amikor az arisztotelé- 
szi gondolkodást felcserélte Galilei gondolkodásmódjára.9 A pszichológiára 
tartozó részletek mellőzésével: arról van szó, hogy Arisztotelész idejében 
egyfelől létezett Eukleidész geometriája, amely egy ideális világ absztrakt

7 Becker, G.: The Economic Approach to Humán Behaviour. Chicago, 1976, Chicago Univer- 
sity Press.

8 Kant, I.: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése. Budapest, 1991, Gondolat Kiadó, 14. o.
9 Lewin, K.: Az arisztotelészi és a galileánus gondolkodásmód összecsapása a mai pszi

chológiában. In A mezőelmélet a társadalomtudományokban. Válogatott elméleti tanulmányok. 
Budapest, 1972, Gondolat Kiadó.
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leírása volt, másfelől Arisztotelész fizikája, amely a való világra olyan konk
rétsággal vonatkozott, hogy benne más törvények vonatkoztak a keringő 
égitestekre, és mások a szabadesést végző földi testekre, s megint mások 
arra, amelyek könnyűségük folytán nem szabadon esnek, hanem csak li
begnek a levegőben. Galileinél mármost a való világ mindeme jelenségeit 
ugyanaz a törvény írja le, amit az tesz lehetővé, hogy ez a törvény kellően 
absztrakt, ugyanakkor azért alkalmazható mégis a való világra, mert Galilei 
módszertani-szemléletbeli találmánya ezt lehetővé teszi. A tömegpont fogalma 
ez a találmány, ahogyan Bibler nevezi kitűnő monográfiájában,10 11 rámutatva: 
felfedezésnek nem mondható, tekintve, hogy felfedezésre váró tömegpont a 
való világban nem létezik. Ami valóságosan létezik, az a tömeg, s Galilei 
módszertani-szemléletbeli találmánya abban állt, hogy ezt összekapcsolta 
azzal az absztrakt idealizációval, ami a mindenféle valóságos kiterjedéstől 
elvonatkoztatott pont: Galilei úgy számolt a valóságos tömeggel, mintha a 
tér egyetlen pontjába volna összezsúfolva.

A referenciaszöveg tárgyára alkalmazva a mondottakat:
A döntéshozásnak is ismerjük ideális modelljét, amely éppolyan abszt

rakt, mint Eukleidész geometriája. Ez a modell a homo oeconomicusról szól, 
aki a lehető legkisebb ráfordítással a lehető legnagyobb hozamot törekszik 
elérni. Amiképp Eukleidész modelljével szemben nem tekinthető érvényes 
ellenérvnek, hogy a valóságban nem léteznek kiterjedés nélküli pontok, vo
nalak, síkok, úgy a gazdasági döntés absztrakt modelljével szemben sem ér
vényes, ha rámutatunk, hogy a pszichológiai valóság embere nem így hoz
za a maga döntéseit, hanem úgy, ahogy ezt Simon vagy ahogy Kahneman 
leírja.11 A kérdés sokkal inkább az, nem lehet-e a döntéshozatal pszicholó
giájában szintén „feltalálni a tömegpontot" vagyis a tökéletesen absztrakt 
ideált összekapcsolni a tökéletesen konkrét valósággal.

Zsolnai László nem ezt a kérdést feszegeti, s erre két oka is van. Az első 
nyilvánvalóan az, hogy a döntéshozatalnak nem a pszichológiájával, ha
nem az etikájával foglalkozik. A második oka Zsolnainak, hogy ne foglal
kozzék saját módszertani előfeltevéseinek problémáival, sajnos olyan ok, 
amelyet ő maga állít elő, amikor annak, mire is gondol, még a definiálá
sára sem tesz kísérletet, mikor nemcsak azt írja, hogy „a disszertációban 
kifejtendő felelős döntéshozatali modell normatív jellegű", hanem azt is 
hozzáteszi a maga modelljének jellemzésére, hogy „valódi döntéshozókat 
tételez fel, nem pedig ideálisakat". Az előbbiről a maga témájára alkalmaz
va vállalja, hogy az ő modellje „megmondja, hogy a felelős döntéshozónak 
hogyan kellene eljárnia", az ideális vs. reális dimenziója mentén azonban 
csak ezt olvashatjuk: „Valódi döntéshozókról van azonban szó, olyanokról

10 Bibler, V.: Alkotó gondolkodás. Budapest, 1972, Gondolat Kiadó.
11 Kahneman, D. -  Tversky, A.: Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases. New 

York, 1982, Cambridge University Press.
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tehát, akik képesek közvetlenül alkalmazni a javasolt döntési modellt való
di élethelyzetekben" (15. oldal).

S akik a javasolt döntési modellt képesek nem alkalmazni is -  tennénk 
hozzá mindjárt a Kanttól idézettek szellemében, meg a magunk realitásér
zékének szellemében is, mely tehát „mérlegeli a feltételeket is, amelyek kö
zött gyakorta nem történik meg, aminek meg kellene történnie". Kant etikai 
munkáiban nagy figyelmet fordít annak megvizsgálására, mitől függ, hogy 
a normatív előírás megvalósul-e. Nagyjából két tényezőt ismerünk, amely 
nyomatékosíthatja a normatív előírást: eredete vagy folyománya. Ha nem 
akárhonnan ered az előírás, hanem tekintélytől -  vagy ha megszegéséért 
büntetés jár, nagyobb, mint amekkora érdek csábít a megszegésre. Kant nem 
akármilyen tekintélyt vizsgál meg, mint hatékonnyá tévő eredetet, hanem 
abszolút, transzcendens tekintélyt: Istenét; s éppígy nem akármilyen, ha
nem abszolút büntetést, transzcendens büntetést: az örökkévalóságig tartó 
túlvilágit. Az előírásnak, a tilalomnak nagy nyomatékot adhat, ha Istentől 
eredeztethető, vagy ha a gyehenna tüze riaszt el a megszegésétől. Kantnak 
ezzel a két tényezővel az a gondja, hogy a maguk abszolút, transzcendens 
jellegében nem tartja őket az elméleti ész számára sem bizonyíthatónak, sem 
cáfolhatónak, s így, hogy Isten létezik (ami pedig nélkülözhetetlen feltétele 
annak, hogy előírásokat és tilalmakat bocsásson ki), és hogy a lélek halha
tatlan (ami nélkül pedig sokan azzal szállnának sírba, hogy megúszták a 
büntetést), ez a gyakorlati ész posztulátuma: kell, hogy létezzék Isten, s kell, 
hogy a lélek halhatatlan legyen, különben nem létezhetne olyan gyakorlat, 
amely az erkölcs imperatívuszainak vagy megfelel, vagy ezek megszegője 
örök gyötrelemben félné a büntetést.

Zsolnai László azonban nem ilyen összefüggéseknek abszolút, transz
cendens világában vizsgálódik, hanem a nagyon is relatív üzleti jelensé
geknek e világában. Itt ugyan vajon miért kellene, hogy akár az egyén, akár 
a csoport, akár a szervezet felelős döntést hozzon?

Ebbe a problémába s megoldásának nehézségébe évszázadok óta bele
ütközik minden olyan etikai gondolatmenet, amely etikai kérdést úgy akar 
megvizsgálni, hogy nem ideák, hanem a valóság világából indul ki. Ezek 
a -  régen így mondtuk volna -  materialista szándékok Epikurosztól Spi
nozán keresztül Helvetiusig és Csernisevszkijig oda lyukadtak ki, hogy 
magát a valóság világában kétségtelenül megnyilvánuló önzést kell vala
hogyan arra kényszeríteni, hogy -  Zsolnai kifejezésével szólva -  a felelős 
döntés szolgálatába szegődjék. Tudjuk, hogy a kerülő utat, amely az önzést 
az erkölcshöz kormányozza, volt, aki -  mint Adam Smith vagy mint Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel -  az önző egyénen kívülre helyezte (például a pi
acba, amely láthatatlan kézzel eredményezteti a sok önzésből a végső jót; 
vagy egy egyén feletti észbe, amely a maga cselvetésével teszi ugyanazt). 
S volt, aki az önző egyén élelmességére apellált, amely segít ennek belát
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ni, hogy jobban szolgálja a maga érdekeit, ha ehhez eszközül használja a 
többiekét. Ez utóbbi gondolatmenet vezetett el a játékelmélettel kapcsolatos 
megfontolásokhoz, ahol adott játékos mindenkori döntése kihatással van az 
ő hasznára is, meg a másik játékoséra is, akit ezáltal befolyásolhat a maga 
döntésében, s így esetleg elérheti, hogy előnyösebb legyen az első játékos 
érdekeire nézve is.

Ez utóbbi gondolatmenet ismert eljárása az, amely a fogolydilemma mátrixával 
dolgozik. A játékelmélet matematikai absztraktságával mutatok be az identitás
gazdálkodással foglalkozó könyvemben12 egy másik mátrixot, amelynek mentén a 
játékosok egyike nem kevesebbet kényszerít ki, mint hogy a másik játékos ővele 
versengés helyett kooperáljon:

0\0 2\2
1\3 3 \ 1

Az első játékos a maga közvetlen érdekeit követve (a mátrix alsó sorát vá
lasztva nyereménye 0 helyett 2, illetve 2 helyett 3) igazi érdekei ellen dolgozna 
(lehetővé tenné, hogy partnere a mátrix bal oldali oszlopát választva az ő nyere
ményét 3 helyett 2-re szorítsa le). A maga közvetlen érdekei ellen döntve viszont 
az érdekellentét helyett az érdekazonosságot kényszeríti a partnerére, aki most a 
maga nyereményét növelve egyúttal az övét is növeli (a mátrix felső sorát választ
va a partnert rászorítja a jobb oldali oszlop választására, s ezzel az ő nyereménye 
az imént megállapított 2 helyett 2 lesz).

Zsolnai ezt a racionális, haszonelvű gondolatmenetet elutasítja: ő olyan 
döntések felől gondolkodik, amelyeknél az ésszerű szempont kiegészül a 
deontológiai szemponttal, miközben ez utóbbi nem meríti ki nála az erkölcs 
vonatkozását: ebben a normakövetést illető szemponthoz társul a döntés 
érintettjeinek tekintetbevétele.13 Miközben az erkölcsi vonatkozások ketté
választása igen produktív szempont lehetne,14 szeretném felhívni a figyel
met arra, hogy az ellenkező póluson az érdek szempontja szintén kettéválik 
a hasznossal, illetve a kellemessel kapcsolatos megfontolásokra. Ez a kü
lönbségtétel ugyan elsősorban pszichológiai lenne, azért érdemel mégis em
lítést, mert olyan erőteljes etikai vonatkozásai vannak, hogy például Max 
Weber a protestáns etikával kapcsolatos gondolatmenetét15 nagymértékben

12 Garai László: Identitásgazdaságtan. Gazdaságpszichológia másképpen. Budapest, 2003, Tas 
Kiadó, 202-204. o.

13 Amikor egy meghonosodó szakterület kialakítja a maga terminológiáját, nemritkán 
előfordul, hogy valamely idegen nyelv rosszul lefordított terminusa rögződik meg a befo
gadó kultúrában. Ezért érdemes időben alkalmazni a kritikát, amikor, mint például ezúttal 
is az történik, hogy Zsolnai -  véleményem szerint -  tévesen fordítja a „respect" terminust 
„respektus"-nak.

14 Azért fogalmazok feltételes módban, mert megítélésem szerint ebben a megkülönböz
tetésben sokkal több gondolati lehetőség van, mint amennyit feltalálója felhasznál belőle.

15 Weber, M.: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Budapest, 1982, Gondolat Kiadó. 
(Társadalomtudományi Könyvtár.)
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arra építi, hogy ez az etika a híveit arra ösztönzi, hogy a kellemességgel kap
csolatos érdeket korlátozzák a hasznossághoz tapadó érdek javára. A fen
tebb idézett törekvések különben arra, hogy az egyéni érdeket fogják be az 
erkölcs szolgálatába, ezt nemcsak a haszonra, hanem a kellemességre te
kintő érdek vonatkozásában is megfogalmazzák: lásd például Goethe Napló 
című, pajzánul erkölcsös versét, amelyben a társ megcsalására vonatkozó 
szexuáletikai tilalomnak nem más ad ellenállhatatlan nyomatékot, mint a 
társsal átélt szexuális gyönyörök emléke:

A kötelesség ellenáll, hatalmas,
De csak szerelem lehet diadalmas.

-  összegzi vonatkozó erkölcsi tapasztalatait a felvilágosodás kori költő.
Mitől kapja mármost Zsolnai Lászlónál a hatékonnyá tevő nyomatékot 

akár a deontológiai szempont, akár a döntés érintettjeinek tekintetbevétele? 
Jómagámon a referenciaszöveg olvasása közben elhatalmasodott a gyanú: 
semmitől. Ami akkor is felvetne kérdéseket, ha Zsolnai a maga kutatását 
nem való világbeli, hanem ideális döntéshozókra vonatkoztatná.

Azok a kérdések arra vonatkoznának, mi a funkciója Zsolnai vizsgáló
dásában az általa alkalmazott matematikai apparátusnak. Hadd világítsam 
meg e -  virtuális -  kérdést egy példán:

A 98. oldalon a jelölt az általa korábban mondottak összefoglalásaként 
definiálja a komplex döntési helyzetek fogalmát: ilyenekről akkor beszélhe
tünk, írja, ha

-  legalább két alternatíva áll a döntéshozó rendelkezésére;
-  legalább egy etikai norma szabályozza a cselekvést;
-  a döntéshozónak van legalább egy célja; továbbá
-  számolnia kell legalább egy érintett szereplővel.
Ez eddig világos (még akkor is, ha közben eszébe jut azért az opponens

nek, vajon hogyan alakulna ez a logikai képlet, ha Zsolnai számításba venné 
a fentebb szóba hozott különbséget a kellemesség és a hasznosság között). 
A kérdés az, mit nyer a vizsgálat, ha a jelölt mindjárt ezután jelzi az al
ternatívák egész lehetséges sorát Am-ig, kikötve, hogy m > 2, majd rögtön 
ezután a normák, a célok, illetve az érintettek lehetséges sorát is D-ig, Gn- 
ig, illetve Sr-ig, sorra kikötve, hogy p, n, illetve r > 1. Vajon ezzel közelebb 
jutottunk-e ahhoz, hogy olyan számítást végezzünk egy üzleti-erkölcsi di
lemmán, amelynek végeredményeként közelebb juttathatnánk az erkölcsi 
dilemmával küszködőt, hogy ráébredjen, miért kell neki az így számítható 
normatív ajánlást jobbnak tartani a többi alternatívánál?

Szabadjon az opponensnek egy szubjektív kitérőt tenni.
Egyetemistaként Heller Ágnes kitűnő etikakurzusát hallgattam. O is, 

miképpen Zsolnai László, példázatokon elemezte és elemeztette velünk 
az etika különböző összefüggéseit. Példázatainak egyike -  a kor szellemé
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nek megfelelően -  egy munkásról szól, aki társaival együtt úgy dönt, hogy 
sztrájkba lépnek, s közben tüdőgyulladást kap a kisgyereke. Hogy a gyerek
nek legyen esélye az életben maradásra, több pénz kellene, mint amennyit a 
család egyébként költhet -  a sztrájk következtében azonban kevesebb pénz 
jut költekezésre, mint egyébként. Sztrájktörővé legyen-e a munkás, vagy 
gyermeke potenciális gyilkosává -  így szólt a kérdés, amelyről Heller Ág
nes akkor meggyőzött minket: nincs jó megoldása a dilemmának. Ha len
ne, mondta a tanárnő, akkor jogi szabályozásban heteronóm módon lenne 
előírva, mit kell felelős döntéshozóként tenni. Az erkölcs azonban a maga 
normáit eleve úgy fogalmazza meg, hogy teljesítésük autonóm döntése le
gyen a lelkiismeretnek.

Mi akkor, Heller etikakurzusának hallgatói mindannyian átéltük az ilyen 
lelkiismereti döntés tragikus drámaiságát. Majdnem fél évszázad után is hálá
ra kényszerítene az emlék egy olyan tudományos eredmény iránt, amelynek 
eljárása azt ígérné, hogy megszabadítja az embert az ilyen lelkiismereti dön
tés gyötrelmeitől, matematikai eszközt adva annak kiszámításához, melyik 
alternatívát kell követnem, hogy eljárásom optimális legyen. Méghozzá nem 
egy homo oeconomicus haszonelvű szempontja, hanem egy felelős döntésho
zóé mentén. Vajon ilyesmit ígér-e Zsolnai László kirándulása a matematikai 
képletek világába? Figyelmesen elolvastam a referenciaszöveg mindhárom 
példázatát (az autóbalesetről, a Donna esetéről és a Ford Pinto esetéről szó
lót), még annál is nagyobb figyelemmel a felelős döntéshozatali modell köz- 
gazdasági alkalmazásairól szóló fejezetet; először csak úgy olvastam ezeket a 
szövegrészeket, aztán tanulmányozva a velük összefüggésben felvonultatott 
matematikai kellékeket. Mindezek során végig azt kellett megállapítanom, 
hogy a gazdasági döntések etikája, úgy látszik, sem meghaladni nem tudja a 
következő alternatívát, sem pedig választani közöttük:

-  vagy belátni, hogy a felelős döntéshozás tétjei összemérhetetlenek egymás
sal (vö. például a fentebb H. Simon nyomán mondottakkal), s akkor a ma
tematikai kelléktár ellenére Heller Ágnes tételénél maradunk arról, hogy a 
felelős döntést a lelkiismeret hozza, autonóm módon, mert teljesen magára 
hagyva (ezt fejezte ki annak idején J.-P. Sartre mára -  méltatlanul -  feledésbe 
merült tétele arról, hogy az ember szabadságra van ítélve);16

-  vagy keresni a tétek súlyozásának és aggregálásának lehetőségeit,

ami csak odébb tolja a dilemmát:
-  ha belátjuk, hogy a súlyozás és aggregálás minden lehetősége véget ér ott, 

ahol a cselekvés morális értéke és instrumentális értéke úgy állnak szembe 
egymással (vö. például a 121. oldalon idézett Amartya Sennel), mint immá
ron tényleg összemérhetetlenek, akkor e két szempont között megint csak 
„szabadságra vagyunk ítélve";

16 Sartre, J.-P.: L'existentialisme est un humanisme. Série „Folio". Folio Essais 284. Paris, 1996, 
Editions Gallimard.

464



-  ha pedig e végső határvonalon keresztül is keressük a matematikai közvetí
tés lehetőségeit, akkor visszaérkezünk a Zsolnai László által már elutasított 
racionalizmusmodellhez. A végső határvonal kicselezésének lexikografikus 
eljárásáról a jelölt maga mondja ki, hogy „így a komplex döntési probléma 
végül is leegyszerűsítődik a 4.3. alfejezetben tárgyalt elemi döntési problé
mák valamelyikére" (122. o.); a maximin szabállyal kapcsolatosan azonban 
még az sem kelt benne gyanút, hogy ezt „igazán ismertté Neumann János 
tette, aki a játékelméletben mint a bizonytalansággal szembeni alapvető 
stratégiát értelmezte" (123. o.).

Érvelésemnek egy korábbi pontján már kifejeztem a sajnálkozást, amiért 
Zsolnai László nem kezeli a bemutatott gondolatmenet viszonyát azokhoz, 
amelyeknek a kiindulása az övétől eltér ugyan, de a végső célja ugyan
az. Most az ottani lista bizonyos értelemben kiegészíthető Heller Ágnes 
marxista korszakában kidolgozott etikájával. Marxnak abban az időben 
ideologikus-apologetikai-propagandisztikus „olvasata" mellett létezett egy 
tudományos olvasata is, amely a maga ökonomizmusával ugyanarra a lo
gikai srófra járt, mint a mai mainstream. Ezt a logikát ugyan elutasították a 
maguk voluntarizmusával Lenin követői, Heller Ágnes viszont azzal az am
bícióval lépett fel az 1956-ot közvetlenül követő években, hogy megmutatja: 
a gazdasági-társadalmi rendszer működésének leírásába szubjektív elemet 
bevinni nemcsak lenini módon, hanem úgy is lehet, hogy az etika szem
pontjait érvényesítjük történetfilozófiai igénnyel és komolysággal.

Miközben azt csak szelíden állapítom itt meg, hogy a fiatal Heller Ágnes 
e kísérletének tapasztalatait kár nélkülözni, amikor valaki ma akarja egy 
gazdasági világ döntéseinek szempontjai közé odacsempészni az etikáét is, 
egy másik hasonló kimaradásról kevesebb szelídséggel kell szólni: Immá
nuel Kantéról.

Kantról, akinek a nevét a referenciaszöveg irodalomjegyzékében nem 
érdemes keresni, ez olvasható az értekezésben: „Immánuel Kant »kategori- 
kus imperatívusza« úgy is megfogalmazható, hogy másokat mint önértékű 
létezőket kell kezelnünk.17

Mármost Zsolnaitól értesülhetünk (a 23. oldalon), hogy „gazdasági kon
textusban Kenneth E. Goodpaster dolgozta ki a felelős döntéshozatal eddigi 
legjobb modelljét" (amely állítást jómagam nem ellenőriztem, de meggyő
zőbben hatott volna rám, ha a referenciaszöveg azt írja körül, miben is áll en
nek a modellnek a kiválósága, meddig késztette Zsolnai Lászlót arra, hogy 
a maga megállapításait reá építse, s honnantól ihlette arra, hogy a modellt 
továbbfejlessze). Ha azonban ez mégannyira így van is, az akkor is groteszk, 
hogy Kantra nézve opinion káderként legyen kezelve. Különben Kantnak az 
a gondolatmenete, amely a fent idézett módon „szerepel" Zsolnai László 
szövegében, meghatározó annak a tárgynak a vonatkozásában, amellyel a

17 Goodpaster K. E .: Can a Corporation have a conscience. Harvard Business Review, 1982. 
60 (1) 134.
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disszertáció foglalkozik: ha az etika világában a többi embert mint önértékű 
létezőt kell kezelnünk, a gazdaság világában viszont az ember más célok 
szolgálatába állítható erőforrásként van számon tartva, akkor nagy kérdés, 
hogyan lehet (s vajon lehet-e egyáltalán) társítani ezt a két világot.

*

Az idők során különféle érveket vonultattam fel a mellett a gyanúm mellett, 
hogy a bevezetőben sorolt törekvések sorában a gazdaságpszichológia már 
tud kezelni olyan összefüggéseket, amelyek megfelelőjét a gazdasági etika 
(még) nem. Nem volna értelme megismételni itt ezeket az érveket, s annál is 
inkább nem, mert módszeres összefoglalásukat nemrég mutatta be fentebb 
már hivatkozott Identitásgazdaságtan: Gazdaságpszichológia másképpen című 
könyvem. Az identitás úgy jön a gazdasági döntések etikája által feszegetett 
kérdésekhez, hogy a gazdaságpszichológia a normát, az előírást, a tabut a 
szociális identitással összefüggésben kezeli, mint olyan szabályt, amelynek 
nem a maga verbális erejénél fogva kell boldogulnia, de amelynek nem is 
valamilyen fizikai szankció (például testi fenyítés) vagy ennek szimbolikus 
meghosszabbítása (például pénzbírság) ad nyomatékot, hanem az a ve
szély, hogy a tabu megszegője kikerül abból a szociális kategóriából, amely
ben a szociális identitását ő és mások is számon tartják. Tabuszegésért identi
tásvesztés jár büntetésül -  e köré a megállapítás köré csoportosítja a könyv a 
mondott érveket, alkalmazva köztük azokat is, melyeket a Palo Altó-i iskola 
félszázaddal ezelőtt a kettős kötésről fogalmazott meg.18 Az alkalmazás sze
rint a szociális identitás és a tabu között létesülő kapcsolatnak ilyen kettős 
kötés adhat ellenállhatatlan erőt: amikor például egy igazhitű muzulmán
nak nemcsak azt tiltják (egy tárgyi tett szintjén), hogy például bort igyon, 
de azt is (immáron magára a tilalomra vonatkozó metaszinten), hogy azt 
gondolja, hogy igazhitű muzulmánnak nincs is tiltva, hogy bort igyon.

Arról a nyomatékről azután, amelyet a kettős kötés adhat a normatív elő
írásnak, megvizsgálható, hogyan viszonylik ahhoz a nyomatékhoz, amely
ről fentebb jeleztem, hogyan kerül összefüggésbe Kantnál a transzcendens 
tekintéllyel és a transzcendens büntetéssel. Mindenesetre ez a vizsgálódás 
az etika tudományának illetékességi körébe illeszkedik -  de mi kapcsolná 
vajon gazdasági problematikához?

Nos, azok a gazdaságpszichológiai kutatások, amelyeket Kahneman év
tizedeken keresztül folytatott Tverskyvel, s amelyek iránt most a Nobel-díja 
nagy figyelmet keltett, tartalmazzák a választ erre a kérdésre. A gazdasági 
döntések etikájához hasonlóan a gazdasági döntések pszichológiája is olyan 
tényezőkre kíváncsi, amelyek eltérítik ezeket a döntéseket a gazdaságtani-

18 Sluzki, C. E. -  Ransom, D. C. (eds.): DOUBLE BIND: Thefoundation ofthe communicational 
approach to thefamily. New York -  London -  San Francisco, 1976, Grune & Stratton.
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lag számítható optimumtól, ám nem úgy, hogy normatív előírás térítené 
a döntést más irányba, hanem az eltérülést gondolkodásunknak valamely 
általános -  nem az adott egyént jellemző -  hibája okozza. Mármost a hibák
nak egy nem csekély hányada éppúgy az identitás kezelésével kapcsolatos, 
mint az etikai eltérülés esetében.

Ilyen például az a gondolkodási hiba, amelyet „framing effect" néven 
tartanak számon.19

Tulajdonképpen az összefüggések előadásának megszerkesztéséről, szóba 
foglalásáról, s így tehát az egyes tényezők identifikálásáról van szó. Másképp 
gondolkodunk Péterről és Pálról, ha tudatják velünk, hogy „Péter okosabb, mint 
Pál", és megint másképp, ha azt adják értésünkre, hogy „Pál kevésbé okos, mint 
Péter", holott ugyanannak az összefüggésnek a narrációja történik. Hivatkozott 
könyvemben Naszreddin Hodzsa példáját említem, aki egyszer kimentett a tó
ból egy fuldokló gazdag nagyurat, mégpedig úgy, hogy amikor látta, hogy a tó 
partján az emberek hiába nyújtogatták a fuldokló felé segítőkészen a kezüket, 
kiáltozva: „Add a kezed!", ő is nyújtotta a magáét, de ezt kiáltotta: „Nesze!", s a 
tranzakció máris megtörténhetett. Csak annyi kellett, hogy azt, ami addig adás
nak minősült, valaki kapásnak állítsa be. Ha munkának identifikálják, ami pedig 
szórakozás, akkor az ember elvárja, hogy még fizessenek is neki érte, s ha szó
rakozásnak, ami munka, akkor maga hajlandó fizetni, hogy elvégezhesse. S az, 
hogy egy tranzakcióban melyik fél fizet és melyik kapja a fizetséget, esetleg maga 
teszi munkává a szórakozást (Puskás Öcsi-effektus) vagy szórakozássá a munkát 
(Tóm Sawyer-effektus).20

Más összefüggését kezeli az identitásgazdálkodásnak a gazdasági dön
tések etikája, megint mást a gazdaságpszichológia, s megint csak mást azok, 
amelyek a közgazdaságtant határoló további tudományok irányában orien
tálódnak. De annak a vizsgálódásnak, amelyet Zsolnai László bemutat, meg 
mind a többi eretnek kíváncsiskodás eredményének közös konklúziója: a 
gazdaságtudománynak, úgy látszik, ha előre akar haladni problémáinak 
megoldásában, nem arra vezet a további útja, amerre a mainstream azt ki
jelöli.

19 Azoknak a szövegeknek a magyar fordításai, amelyek a fentebb hivatkozott Palo Altó-i 
iskola égisze alatt keletkeztek, „keretbe helyezési hatásaként magyarítják a terminust, magá
nak Kahnemannak és Tverskynek magyar hivatkozásai inkább „keretezési hatásaként emlí
tik. A jelenségkör érdemének bemutatását lásd Kahneman, D. -  Tversky, A.: Choices, Values, 
and Frames. American Psychologist, 1984: Vol. 39. No. 4. 341-350. Újraközölve: Kahneman, D. 
-Tversky, A. (eds.): Choices, Values, and Frames. Cambridge, 2000, Cambridge University Press, 
1-16.

20 Garai 2003, 42-44. o. Könyvemnek ez és számos további helye bemutat pszichológiai 
laboratóriumi kísérleteket, amelyek közvetve bizonyítják az identifikációs hatás létezését. 
Azokból a kísérletekből, amelyeket Kahneman és Tversky azért végeztek, hogy közvetlen 
bizonyítékát nyújtsák az effektus általános létezésének, szellemesen ismerteti részletesebben 
az egyiket Hámori Balázs „Kísérletek és kilátások -  Dániel Kahneman Nobel-díja kapcsán" 
című cikkében. Közgazdasági Szemle, L. évf., 2003. szeptember, 784-785. o.
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