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Az államszocializmus
szolidaritás-modellje

A szociális ellátó
rendszerek leépítése

Leépülő társadalmi
szolidaritás és meg
roppant jóléti állam
Az utóbbi hónapok vitái Magyarországon és a térség más államai
ban is elsősorban a jóléti állam fogalma alá sorolható társadalmi
intézmények leépülésére összpontosítanak. Meglepő azonban,
hogy ennek során lényegében nem esik szó a kilencvenes évek egy
ide kapcsolódó, s még általánosabb folyamatáról, a társadalmi szo
lidaritás le ép ül és ér ől, eddigi formáinak drámai meggyengüléséről
a "poszt-szocialista" társadalmakban. E folyamatot - ha és akik
mégis észreveszik - többnyire egyszerűen az 1989 előtti hivatalos
ideológia bomlásából vezetik le. A szocialista ideológia valóban el
ismeri a kollektív felelősséget a szociális problémák megoldása te
rén, eredeti formáikban deklarálja a szociális jogokat, és szól a tár
sadalmi szolidaritásról is. Azonban a nyolcvanas évek késő kádári
társadalmának uralkodó ideológiája mindettől messze eltávolodott
(sőt, a társadalmi békét bizonyos mértékben az egyéni "megmen
tési-kiszabadulási technológiákra" való összpontosítástól tették
függővé). Ugyanakkor a társadalomban léteztek más eredetű, a k ű

l önb öző mozgalmakból, a pre-modern helyi közösségekből,vagy a
történeti egyházak tanításából származó szociális vagy etnikai szo
lidaritási modellek is. Ez utóbbiaknak, valamint az állami szociál
biztonsági modellek bizonyos elemeinek és a sajátosan vulgarizált
korábbi szocializmusképeknek a szimbiózisából állt össze a bomlás
előtti pillanat államszocializmusának szolidaritás-felfogása.

1989 után ez az amalgám bomlani kezdett. Nem következett be
ugyanis a civil társadalom megerősödése - legalábbis nem ab
ban a mértékben, ahogy azt a változások előtti társadalomelméleti
írások feltételezték. Ugyanakkor gazdasági szükségszerűségekre

és külföldi politikai mintákra történő együttes hivatkozással el
kezdődött az állami szociális ellá tási rendszer át a gyakorlatban
leépítése.

A jóléti állam hetvenes évekbeli maximális kiterjedése után
Nyugat-Európában is elkezdődött nemcsak az arról folytatott vi
ta, hanem kisebb mértékben a szolgáltatások megszűrése, és eset
leges nagyobb reformok koncepeion ális előkészítése. Ezekben az
államokban azonban nem volt példa a szolgáltatások olyan m ér-
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tékű visszavonására, amelyre Kelet-Közép-Eurépa néhány orszá
gában készülnek. Ehhez persze hozzá kell tenni, hogy nincs pre
cedens - ilyen gazdasági fejlettségi szinten - a nemzeti jövede
lem nálunk szokásos hányadának jóléti-szociális szférabeli fel
használására sem. Ugyanakkor megállapítható, hogy nem egysze
rűen - Kornai János kifejezésével élve - a "koraszülött" jóléti
állam megroppanásáról, hanem sajátos aszimmetriákat tudatosan
elfogadó akkumulációs modell válságáról van szó az ipari társa
dalmakban is. Ehhez adódnak hozzá az újabban tartósan forráshi
ányos kelet-európai állam problémái, melyek a helyi krízist to
vább mélyítik. Ilyen helyzetben a szolidaritás megmaradt intéz
ményeíre, műhelyeire, szervezeti-mozgalmi morzsáira termé
szetesen különleges terhek nehezednek, mert - amennyire ez
egyáltalán lehetséges - eddig az állam által ellátott feladatokat
kell átvennünk. A szolidaritási paktumok feladása még akkor is
rendkívül nagy kiegészítő terheket, szerepmódosulást jelentene a
"még lábon maradó" civil szféra számára, ha az biztosan állna a
lábán, ha intézményei már mind kiépültek volna. A feladatok
azonban olyan szervezetrendszerre és aktivista hálózatra nehe
zednek, amelynek menedzsmentje tapasztalatlan, intézményei pe
dig, többnyire rajta kívül álló okokból, erőforrás-hiányosak.

Külső körülmények

A társadalom
biztosítási rendszerek

ellehetetlenedése

A jóléti állam szociális intézményrendszerének átalakítása az ipari
társadalmakban már nemcsak a dekonjunkturális szakaszokban,
hanem a gazdasági fellendülés időszakaiban is folytatódik. A for
dis ta akkumuláció időszaka azonban láthatóan véget ért, a jóléti
állam korábbi (mindmáig uralkodó) változata, a társadalmi bizton
ság törvényes garantálása a hetvenes évek közepén a világgazda
ság központjaiban is láthatóan válságba jutott.

A törvényileg biztosított társadalombiztosítás csak annyiban
tudja a piacgazdaság érdekközpontúságát enyhíteni, amennyiben
azon kockázatok eloszlását, hogy betegek leszünk vagy munka
nélküliekké válunk, az összes alkalmazott együtt vállalja. Mivel
azonban tovább folytatódik a munkaerő felszabadulása a terme
lésből - mégpedig egyelőre anélkül, hogy másutt, például a hu
mán szolgáltatások területén valódi alkalmazásra találna, a társa
dalombiztosítási rendszerek (amelyek mind arra épültek, hogy 
legalábbis az ipar férfi szakmunkásai - lényegében folyamato
san, nagyobb kiesések nélkül dolgoznak, s így befizetők marad
nak) ellehetetlenednek. Szó sincs tehát arról, hogy a megmaradó
"szolidaritási szervezeteknek", így az egyházaknak is, kivételes
állapotra kell berendezkedniük Magyarországon, amely a költség
vetési feszültségek előbb-utóbb bekövetkező csökkenésével ele
nyészne. A nyugdíjrendszer szükségszerű reformja során világos-

712



sá fog válni, hogy itt nem (egyszeruen) az idős korcsoportok nö
vekedéséből eredő demográfiai problémával, hanem sokkal in
kább egy relatíven túlnépesedett munkaerőpiaccal kell megbir
kózni.

A reformok ára

A neoliberális szociális
reformok ára

Nagy-Britanniában

A reformok
hatékonysága

A morális szempontok
szociológiai kritikája

A neo-liberális szociálpolitikai reformok ára korántsem ismeretlen.
S itt nemcsak a bevezetés költségeire kell gondolni, hanem azokra
a társadalmi stratégiákra, amelyekkel egyének és csoportok az így
kirajzolódó változásokat feldolgozzák. Példaként a nyolcvanas
évekbeli Thateher-féle szociális csomagok hatásai említhetőek

Nagy-Britanniában. Ezek olyan feszültségeket okoztak, amelyekre
az állam is kénytelen volt reagálni. 1993-ban egyfajta .back to basies"
programmal a thatcheri reformok negatív hatásainak tompítására
még a konzervatív kormány is különleges lépésekkel próbálkozott.

Az 1980-ban bevezetett új rendszer, mint közismert, a szociális
ellátás növekvő költségeivel két módon próbált szembenézni a
szigetországban. Az univerzális ellátás visszafogadásával megkí
sérelték a ráfordításokat a legjobban rászorulókra összpontosítani
és az individuális szükségleteket pontosan' felmémi. Másodszor,
az erőforrások szétforgácsolódását, vagyacéloktól független fel
használását kiküszöbölendő bizonyos szolgáltatásokat az érintett
csoportok önmaguk számára végzett tevékenységévé kívánták át
alakítani. Jelentős mértékben kvázi-piaci formák bevezetésétől

várták a hatékonyság-növekedést; az állami aktorokat szociálpoli
tikai szolgáltatások előállítóira és fogyasztóira osztották fel, és fel
nyitották a "jóléti píacot".

Az ilyen "pontosított rendszerek" működtetésének elsődleges

kritikája az üzemeltetési költséggel kapcsolatos. A rászorultság
részletes és individualizált vizsgálata közismerten idő- és munka
erő-igényes (egyes becslések szerint az angol Social Fund kiadása
inak mintegy SO%-át az adminisztrációra fordítják). Biztosabb kri
tériumválasztással, gyorsított teszteléssel, egyes csoportok auto
matikus bevételével, mások - bizonyos viselkedésmódokat bün
tető - kizárásával nyilvánvalóan lehetséges ezt a rendszert is ol
csóbbá tenni. Azonban a valódi probléma nem ez, hanem hogy
az új intézményi szerkezetek mindenféle szempontból és minden
ki számára szub-optimálisak.

Célszerűnek tűnik az igazságosság, az anyagi logikával szem
ben kizárólag a moralitás érveit alkalmazó-hirdető gondolkodás
módot természetesen nem feladni, de némileg háttérbe szorítani.
A szociális szolgáltatásokat igénybe vevők szociológiai értelem
ben éppúgy játékosok, mint mindenki egy társadalmi rend
szerben. Az elérhető hasznot ők is maximalizálni akarják, válasz
tásaikat más szereplők választásaihoz igazítva. Az így kialakított
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stratégiák a másokéra adott "legjobb válaszok", s ebben az érte
lemben egyetlen játékos sem tudja helyzetét javítani, ha az összes
többi szereplő stratégiája változatlan marad. Az etikai elemek az
aktor ezen cselekvési programjainak részei (s emellett, termé
szetesen, elemei lehetnek a játékot elemző minden post hoc értéke
lésnek is). A szociális szolgáltatásokat fogyasztók azonban ugyan
olyan instrumentálisan-racionálisan döntenek, mint más társadal
mi játékosok, akár az ipari vezetők vagy a szakszervezeti aktívis
ták. E modellben, önmagában, nem értékelhetőek a különböző

kulturális meghatározottságok (vagy a szolgáltatásokat igénybe
vevők esetleges olyan biológiai korlátai, amelyek játékoskénti sze
replésüket, "racionalitáshasználati modelljeiket" részlegessé teszi,
vagy esetleg egyáltalán le is állítja). A keresztény fogantatású szo
ciálpolitika szolidaritásfogalma feltehetően elsősorban azokra ter
jedhetne ki, akik az ily módon felfogott instrumentális racionali
tásra épülő szociális szolgáltatáshasználatra teljesen, vagy részle
gesen képtelenek (öregek, mentálisan visszamaradottak, a többsé
gi nyelveken nem bírók, bevándoroltak), és akiknek reagálóképes
sége más stratégiákra, így a szolgáltatásait újraszervező államéra
is igen korlátozott (vagy teljesen le is épült). Ezért ha a szociálpo
litika működési mechanizmusa azon alapul, hogy (szinte) vala
mennyi játékosa ugyanúgy racionális reakciós stratégiákkal képes
élni, mint ahogyan az a gazdaság- vagy a környezetpolitikában
megszokott - és így alapvetően különbözik azoktól a timussi-i,
vagy towensendi tradícióktól, amelyek szerint minden szociálpo
litikának van erkölcsi dimenziója -, a játékosi stratégiákat meg
fogalmazni képtelenek ellátására szakosodott intézmények (ke
resztények, államiak vagy bármilyen más közösségi szolgálatok)
különleges jelentősége továbbra is megmarad.

A modellek kulturális meghatározottsága

Jóléti alapmodellek

1Esping-Andersen, G.: The
Three Wot1ds of Welfare

Capitalism, Policiy Press,
Oxford, 1990.

A szociálpolitikai irodalomból mindeközben az is jól látszik,
hogy ilyen vagy olyan modellek alkalmazása nagymértékben
függ a kultúrától, vagyis erősen befolyásolja az azt kiépítő, alkal
mazó ország politikai kultúrája, hagyományai, megszokott intéz
ményeinek rendszere. A jóléti állam a szociális termelés és elosz
tás stabilizálását szolgálja, ám az egyes ipari társadalmak stabili
tás-felfogása nem homogén. Ráadásul az egyes társadalmakban
kialakult "jó társadalom"-felfogások egymástól nagymértékben el
térnek, s e területen az egyes társadalmi-gazdasági fejlődési SZiIl
tek között is szakadás van.

Esping-Andersen könyvében1 három jóléti alapmodellről
(vagy inkább a jóléti modellek háromféle külső kondicionáltságá
ról) beszél. Némileg leegyszerűsítve az angolszász országok libe
rális, a közép-európai, német mintákat követő korporativista és a
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A modellek
Magyarországon

A jóléti modellek
alkalmazhatósága

skandináv szociáldemokrata jóléti felfogásváltozatait figyelhetjük
meg. Létezik persze még egy negyedik alapmodell, a dél-európai
is. Ennek az úgynevezett latin peremnek sajátos intézményegyüt
tese alakult ki: ebben egyfelől a jóléti állam nagyon csökevényes,
a szociális jogok (kodifikált formájukban) igen korlátozottak, de a
katolikus egyház igen kiterjedt szociális szolgáltatásaival a "védő

háló" kiépítését válamiféleképpen megelőlegezi. Kelet-Közép-Eu
rópa szociálpolitikai vitáiban - külső viszonyítási pontként vagy
idézett ideológiaként - az első három modell elemei keverednek,
a negyedikről azonban nem vesznek tudomást. Pontosabban, az
egyes modellek más-más társadalmi erőközpont vagy szakértői

csapat hivatkozásai alapjává váltak. A magyar "zapadnyikok" an
golszász tájékozódásukból következőert valamilyen liberális min
tát követelnének, és fel vannak háborodva, hogya magyar társa
dalom értékrendje mindettől eltér, és az állam szereperől koránt
sem ezen nézetekhez közeli felfogást vall. A különbőző bal- és
jobbközép politikai erők és szakértői elitek lelkük legmélyén kor
poratisták, de mert ez a politikai gyakorlat a közírók jórészének
szemében valamiképpen antidemokratikusnak, tisztátalannak mi
nősített, mindezt igen nehéz nyilvánosan bevallani. Végül a skan
dináv szociális filozófia magyar hívei érdekes módon az eredeti
leg kifejezetten balközép fogantatású alapkoncepciótól jóval balra
helyezkednek el, s ez a tulajdonképpen mérsékelt, alkukon,
kompromisszumokon alapuló szakpolitikai megközelítés a kezük
ben - itt és ma - radikálisan baloldali programmá válik. Az
persze mindettől függetlenül sem vitás, hogy elvileg valószínűleg

a jóléti állam eredeti alapprogramját legteljesebben az a szociálde
mokrata rezsim elégítené ki, amely az univerzális szociális jogo
kat minden csoportra kiterjesztené. A legkevésbé ilyennek pedig
az a liberális felfogás nevezhető, amely aszociális szolgáltatások
vevőkörét a "szegényekre" korlátozná. Miután azonban a jelenle
gi kelet-európai balközép elit sajátos neofita buzgalommal "írja
le" a szociáldemokrata megoldást, nem világos, hogy milyen tár
sadalmi-politikai erők lennének ennek régióbeli hordozói (e jóléti
állammodell esélyeit tovább rontja, hogy a térségben igazi keresz
tényszocialista mozgalmak sincsenek).

Mindeközben nyilvánvaló, hogy a jóléti modellek végül is a
munkaerőpiaci szerkezetek, a férfi-nő kapcsolatok és szerepek
szociális kondicionáltsága és a társadalmi biztonsági megállapo
dások háromszögében mozognak. A munkaerőpiac és a társadal
mi biztonságfelfogások közötti szoros kapcsolat egyébként vala
mennyi jóléti állammodellben kimutatható. A megválaszolandó
kérdés azonban nem a kelet-európai modellek hozzárendelése
lenne ezek egyikéhez-másikához. Hanem az, hogy a modellek
kulturális hagyományokhoz kötöttsége és azoktól való függősége

a szélesebb ideológiai, politikai mezőktől mekkora játékteret en
ged a mienkhez hasonló válsághelyzetekben.
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Az igazságosság
különböző megítélése

Az egyházak kihívása

Míg a modem igazságosságelméletben ma az alapvita John
Rawls liberális és Michael Walzer kommunitárius elméletei között
folyik, a gyakorlati justice studies (melynek keretében tömérdek
vizsgálat született az utolsó tizenöt évben) tanúsága szerint a tár
sadalom, ha a teljesítményelvnek, az egyenlőségelvnek vagy a
szükségleteivnek megfelelő elosztási formák megítélésére kerül
sor, lényegében képtelen egységes ítéletre. Ezek az ítéletek egy
részt nagymértékben függnek a poltikai kultúrától. A németek
egalitáriusabbak az amerikaiaknál, a skandinávok pedig még ná
luk is erősebben egyenlőségpártiak, de Németországon belül is a
keletiek erősebben egalitáriusok, mint a nyugati országfél lakói. A
különbözö elosztási rendszerek ráadásul egymás mellett léteznek,
hiszen a szükségletelv primer szolidarisztikus közösségekben
(például a családban), a teljesítményelv instrumentális szerveze
tekben (például az üzemekben), az egyenlőségi elv pedig például
az állampolgársági jogok területén domináns. E vizsgálatokból az
is látható, hogy míg az absztrakt igazságos elosztási modellekkel
a megkérdezettek valójában nem sokat tudnak kezdeni, addig
egyfajta "mikro-igazságossági szférában", az általuk belátható és
rendszeresen megítélhető helyzetekben nagyon biztosan és stabil
értékkitűzök mentén képesek dönteni. Mindebből az igazságossá
gi és szolidaritási modellek nagyfokú variabilitása, sokféleségük
együttes léte is következik. Ezek szükségszerű figyelembevétele
nélkül (ami ugyanakkor sajátos toleranciát is megkövetel), a meg
maradt szolidaritási intézmények még jobban magukra marad
nak, és társadalmi hatékonyságuk tovább romlik. A lehetséges ko
operációs partnerek cselekedeteit irányító-befolyásoló értéktarto
mány ilyen kibővülése komoly kihívás minden "kemény világ
képhez kötött" segítőszervezet, így az egyházak számára is.

Hipotézisem szerint a többi "szolidaritás-érzékeny", nagy tár
sadalmi szervezet vagy intézmény (szakszervezetek, jóléti állam,
stb.) leépülésével, az önálló szociálpolitikai szervezetek működé

sének objektív korlátait is figyelembe véve, az átmeneti korszak
nagy szociális szolgáltatójává - az utolsó nagy "hivatásos szoli
daritásfelelősként", de kifelé szinte ideológiamentesen - a (törté
nelmi) egyházak válhatnának. Az azonban, hogy e predesztinált
ság ellenére a kelet-európai egyházak - szélesedő szociális szol
gáltatásaikkal együtt is - e modellszereptől miért vannak mégis
oly messze, komolyabb vizsgálódást igényeine.
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