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Újra kell gombolni a mellényt
- Modernizáció és a magyar társadalom -

A modernizáció és a mai magyar társadalom összefüggéseinek elemzése már
eleve felveti azt a kérdést, hogy a modernizációs elmélet alkalmas elméleti esz-
köz-e arra, hogy segítségével meg tudjuk válaszolni, milyen ténylegesen a mai
magyar társadalom? Nagyon sok eszközzel próbálkoztunk már korábban is, hi-
szen minden kor kitermeli a maga teóriáját. Ám ezek az eszközök kevésbé vol-
tak sikerültek. S épp e sikertelenség után vetődött fel néhány évvel ezelőtt a
modernizációs elmélet használatának kísérlete, melynek keretében mutatnám
be a magyar társadalmat. Úgy szeretnék eljárni, mint ahogy egy rossz krimi-
ben szokás, előre elmondom az eredményt. A modernizációs elmélet működik,
de azt mutatja, hogy a mai magyar társadalom nem modernizált. Nem ment
még át a modernizáció "keresztútján", vagy legalábbis felemás, ellentmondásos
módon: sok tekintetben megtorpant rajta. A modernizációt rossz programmal
hajtottuk végre. Ezért a társadalom modernizációja sem történhetett meg más-
képp, mint felemásan és ellentmondásosan.

Közel van-e a szocializmus?

Mi volt az a korábbi elméleti program, amelynek alapján megpróbáltuk ele-
mezni társadalmunkat? Ha ebből két kulcsszót kellene említenem, az egyik
mindenképpen a formációelmélet, a másik a tulajdonviszonyok lenne. A formá-
cióelmélet kulcsszava azt jelentené, hogy a társadalomban a kapitalizmus és
azt váltó szocializmus perspektívájával szemlélünk. Azaz a nagy társadalmi
formációk perspektívájával, melybe igyekszünk beleépíteni a magunk éveit és
évtizedeit. Ebből a szemléletmódból következik, hogy közelinek tűnik az, amit
jövőként képzelünk el magunknak. Tehát egy rövid átmenetről van szó. Ezért
a formációelmélet mint eszköz egyben ígéret is arra, hogy néhány évtizeden be-
lül lényegi, alapvető változás történik. Ezért sem fog át a formációelméleti mér-
ce túl nagy időszakot. Világosan látnunk kell azonban, hogy ez a megközelítés
hallatlan optimista programot foglal magába, azt az ígéretet, hogy olyan rövid
távú és még érdemi változások történnek, amelyeket csak nagy társadalmi for-
mációk értékével lehet megragadni.
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Ha azonban Nyikita Szergejevics helyett Cao Ce Jang-ra hallgatunk, aki a
KKP főtitkára, s egy évvel ezelőtt tartott XIII. kongresszusukon azt mondta,
hogy véleménye szerint Kína a szocializmusra való átmenet legkezdeti lépése-
inél tart, s ha minden jól megy, a jövő század közepén a közvetlen átmenet meg
is kezdődik, azaz a tulajdonképpeni szocializmus, más megvilágításba kerül.
Ha ilyen típusú, hosszú távú prognózisokat adunk, ha halasztjuk a jövő század
közepére a dolgot, akkor aligha tudjuk mi történik majd. Rengeteg olyan ténye-
zővel kell számolnunk, amelyek ma még nem láthatók be. Ez az egyik nagy
probléma. A másik nagy probléma - a formációelméletnél maradva - röviden és
tömören az ismert székely viccel jellemezhető: messze van-e Kolozsvár? Ha
rossz irányba indulunk akkor persze - a vicc szerint - rövidesen az lesz a vá-
lasz: most már messze van Kolozsvár. Formációelméleti közelítésben az érde-
mi válasz nemcsak azt a terhet viseli magán, hogy azt kérdezzük: 40 év múl-
tán márközei van-e a szocializmus, hanem ellenkezőleg, megkell mondanunk,
hogy rossz úton indultunk el - különösen az utolsó 15 évre vonatkozólag -, ak-
kor messze van. Nemcsak azért van messze a szocializmus, mert nem olyan
könnyű felépíteni mint gondoltuk, hanem azért is, mert az utolsó 15 évben, le-
tévedtünk az útról. így szükségképpen messzebb van, mint 15 évvel ezelőtt volt.
Ennek okáról kétszeresen is megkérdőjelezhető az, hogy van-e értelme egy
adott társadalmat formációelméleti mércével jellemezni és elvárni, hogy pon-
tos, hű képet adjon arról, milyen a magyar társadalom - mondjuk - a 80-as évek
végén. Annál is inkább, mert hivatalos véleményként is elhangzik, hogy mi sem
vagyunk benne, legfeljebb - ha jól csináljuk - közelítünk felé. Tehát a szocia-
lizmus, mint minősítés a fennálló magyar társadalomra "egy az egyben" nem
alkalmazható.

Amikor arról beszéltünk, hogy beléptünk a szocializmusba, akkor azt mond-
tuk, mihelyt beléptünk, a szocializmus lényege, esszenciája mindjárt adott szá-
munkra, nevezetesen készen állnak a termelési viszonyok. Ha tehát átléptünk
a szocializmusba, akkor e mérce szerint kell meghatározni létezésünket. Ám a
termelési viszonyokat addig csupaszítottuk, hogy egyetlen kritérium lett belő-
le, a tulajdonviszonyok, melyek adminisztratív, jogi aktussal megoldhatók.
Ezért azt vártuk el modellünktól, hogy a tulajdonviszonyok válaszoljanak ar-
ra, milyen is az a társadalom? Ez sajnos már önmagában véve belevitt bennün-
ket egy ellentmondásba. Tudniillik a tulajdonviszonyok alapján alig lehetett a
társadalomban valami különbséget felfedezni. A tudathasadás abból szárma-
zott, hogy mindenki tudta, ez nem egy homogén társadalom. Ha a tulajdonvi-
szonyok mércéjét használjuk, akkor alig állapítható meg valami különbség a
társadalomban. És ami megállapítható, az is rendkívül mesterséges, hiszen a
"mindenki bérmunkás és mindenki tulajdonos" szocialista állapotához közelí-
tett. Sőt, ebbe belekergettük a szövetkezeti parasztságot is, nemcsak elméleti-
leg, hanem gyakorlatilag is. Közben jól látta mindenki, hogy a társadalom nem
volt homogén. Mint ahogyan nem volt érdek-érték-és homogén sem. Mindenki



látta, hogy nagyon mély barázdák voltak ezen a társadalmi arcon, ellentétek
karmolták össze. De a tulajdonviszonyok alapján mozgatóerőket feltárni nem
lehetett.

Más rétegképző kritériumok
Mindenesetre ez egy nagyon világos elméleti és társadalmi kudarcot jelölt.

A 60-as évek vitáiból tűnt ki, hogy a magyar társadalom a tulajdonviszonyok
alapján nem jellemezhető. S éppen 1968-ban indultak meg azok a polémiák a
magyar társadalomtudományban, amelyek az önjellemzésben egy lépéssel el-
őbbre akartak menni. A tulajdonviszonyok kategóriáját félretéve, más réteg-
képző kritériumokat kerestek; mint a munkamegosztás, vidék és város különb-
sége, a településstruktúra, azzal kapcsolatos ellátottság kérdése és így tovább.
Ez a szemléletváltás megint aktuálissá vált. Nemrég jelent meg a sajtóban a
filozófiai intézet pártbizottságának levele, amelyben kérik azon pártér-
telmiségiek rehabilitását, akik annak idején ezt a szociológizáló nézőpontot
képviselték. Vagyis azt mondták, hogy nem a tulajdonviszonyok, hanem sok
egyéb más tényezők határozza meg a társadalmat. így ha a formációelméleti
nézőpont semmiképp sem alkalmas önmagunk megismerésére, a tulajdonvi-
szony kategóriája pedig túlságosan absztrakt eszköz ahhoz, hogy egy társada-
lmat jellemezzünk vele /különösen a korai szocialista társadalmat, ahol a jog
és tulajdonviszonyok valóban homogenizálódnak/, óhatatlanul más eszköz után
kell néznünk. Feltehetően ez magyarázná, miért vált a 80-as években divatos-
sá a modernizációelmélet.

Mi az oka tehát annak, hogy előjött a modernizációs elmélet? Az egyik nyil-
vánvaló ok az, hogy a modernizációs elmélet úgynevezett középszintű elmélet.
Ez magyarán azt jelenti, hogy nem "szalad föl" az említett módon a formáció-
elmélet magasságáig, az elmélet nagy síkjáig, ahol egy-egy nagy történelmi kor-
szak áttekintése mutatkozik meg. Hanem - úgymond - középszinten helyezke-
dik el; lehetővé teszi egy rövidebb, történelmi szakasz alaposabb szemrevéte-
lezését és ennyiben előnyévé válik az, hogy formációsemleges. Eleve történel-
mi és társadalmi összehasonlításra törekszik, akár régión belül és a régiók kö-
zött - mon djuk a magyar és a lengyel fejlődés között. Hasonló folyamatokat vizs-
gál; s nem engedheti meg azt, hogy a vizsgálódás beleszoruljon egy-egy időpont-
ba, vagy egy-egy nemzeti nézőpontba. Ezért egyben lefordíthatóvá is teszi a
nemzetközi tudomány eredményeit. Mert a gondolkodás módja, szóhasznála-
ta, az eredmények és kudarcok jelzése ugyanúgy történik. így a nemzetközi tu-
domány akkumulálódhat a modernizációs elméletben, mert minden országban
hasonló előkészítések vannak. Nemcsak a modernizációs folyamat eredményei
mérhetők össze, hanem a nemzetközi kutatási folyamatoké eredményei is.



A másik ok pedig az integratív elmélet kérdésével függ össze. Nevezetesen,
ha a formációelmélet nyelvével dolgozunk, önálló problémává válik az, hogy
nem tudjuk a szaktudományok eredményeit integrálni, vagy csak nagyon ne-
hezen és hosszú távon. Nem köt össze szerves kapcsolat a tapasztalattal. Te-
hát azzal, hogy összeszedjük az empirikus társadalomvizsgálat eredményeit és
ez közvetlenül adjon nekünk valami eredményt. A modernizációs elméletre az
jellemző, hogy egyrészt az empirikus tudományok eredményei épülnek bele a
középszintű általánosításokba, másrészt integráns módon jelen vannak a leg-
különbözőbb tudományok felismerései a demográfiától a szociálpszichológiáig.
Például: milyen változások mennek végbe a lakónépességben /faluról való el-
vándorlás, a városi koncentráció/ ezeknek milyen következményei vannak, egé-
szen a szociálpszichológiai, erkölcsi, vagy életmódbeli kérdésekig. Mindezt a
modernizációs elmélet egyetlen összefüggő blokkban tárgyalja, amelynek az az
előnye, hogy időnként nehéz is benne megkülönböztetni a résztvevő szaktudo-
mányokat. Nehéz pontosan megmondani, hogy valamely felismerés melyik
résztudományhoz tartozik. Hiszen inkább életmódon belüli blokkokat vizsgál
integrált módszerrel, mintsem az egyes szaktudomány felől közelít.

Múltidőben kezdődött folyamatok
A modernizációs elméletnek tehát van egy határozott teoretikus frissessé-

ge, s lehetővé téve, hogy a magyar tudomány - a korábbi megtorpanás után - a
80-as években importból gyorsan felfusson nemzetközi színvonalra. Azt hi-
szem, mindkét általam említett szempontból érthető. Egyrészt közvetlen kap-
csolódást jelent a nemzetközi tudományossághoz, másrészt a magyar tudo-
mányban is a szétszóródó eredmények együttes felhasználását teszi lehetővé.
A demográfiától a szociálpiszchológia területéig, beleértve olyan nagyobb tudo-
mánycsoportokat is, mint a történettudomány, szociológia, vagy éppen a poli-
tológia. A modernizációs elmélet tehát a magyar társadalom megértéséhez egy
elég jelentős tudományos lökést jelentett. Megteremtette azokat az utakat, mó-
dokat, hogy reálisan és nemzetközi összehasonlításban szemléljük magunkat.
Csakhogy megtorpanásának és elég hosszú ideig való stagnálásának is legfőbb
oka az volt, hogy a tükör pontos volt. Tudniillik, olyan képet mutatott az or-
szágról, amelyet a hivatalos vezetés - beleértve időnként a tudomány vezetését
is -, nem nagy örömmel szemlélt. Ezért a modernizációs elmélet maga is meg-
érte hosszabb-rövidebb hazai lappangásának időszakát.

Hogyan lehet mármost az elmúlt 40 év fejlődését a modernizációs elmélet
szemszögén át vizsgálni? Ehhez néhány gazdaságtörténeti és társada-
lomtörténeti vonást is szükséges felvázolni. Alapvetően inkább szociológiai,
azaz a társadalom tagoltságát és arculatát érintő kérdésekre szeretnék kitér-
ni. A 40-es évek végén a magyar társadalom egy nagyon jelentős modernizáci-



ós programmal indult, mely nagyon ambiciózus, rendkívül felfuttatott fejlődés-
sel lassult le a 60-as évek közepén. Talán nem mindenki emlékszik arra, hogy
1965 nagyon rossz gazdasági év volt, ez terelt az 1966. májusi párthatározat
felé, ami 1968-as mechanizmus kezdést befolyásolta. De igazából a 70-es évek
elejének törése és lelassulása a nyilvánvaló. Gyötrő dilemma számunkra: va-
jon itt az történt-e, hogy először gyorsan megindultunk és aztán bizonyos pon-
tokon megtört, illetve lelassult ez a fejlődés /ami a kisebbik baj lenne egyéb-
ként/, vagy pedig már eleve rosszul indult a fejlődés és ezért bele volt progra-
mozva nemcsak a későbbi megtorpanás, hanem az útról való letérés kérdése?
Én a második magyarázat mellett szeretnék érvelni.

Mi volt az alapvető problémája a 40 évvel ezelőtt megindult modernizációs
folyamatnak? Az egyik, hogy ez a modernizációs program a fejlett tőkés orszá-
gok múltjának utolérésére irányult. Amit jövőbéli célként tűztek ki a 40-es évek
végén, az sajnos már az elhatározás időpontjában gazdaságtörténeti és társa-
dalomtörténeti múltidő volt. Miről van itt szó? A legegyszerűbb közelítés min-
dig a technika története. Az az iparstruktúra, amely a munkásmozgalmat kí-
sértette, a múlt század fordulóján alakult ki Németországban, ahol a legerő-
sebb volt a mozgalom. A századfordulón - körülbelül a világháborúig - hihetet-
lenül erős koncentrációs tendencia uralkodott a termelésben; a nagy méretek
ökonómiája dúlt, nehézipar-és nagyüzem-centrikus struktúrák jöttek létre. Eb-
ben született a munkásosztály, ez termelte ki és hozta létre a maga ellenzéke-
ként. Amit a gyári szocializmus ideáljának szoktunk nevezni, örökölte az orosz
munkásmozgalom, és 1945 után - a sztálini minta mechanikus másolásaként -
a többi kelet-európai szocialista ország munkásmozgalma és vezetése. Ám ez a
két világháború között is egy elavult modell volt; a koncentrációs tendenciák
és a nehézipar-centrikusság korán megroppant a vezető országokban, 1945
után pedig végképp lekerült a napirendről.

Bármilyen fájdalmas is, el kell mondani, hogy az 1970-es években, amikor
még mindig a gigán tornán, anyag-és energiaigényes termelési egységekbe ru-
háztunk be, akkor Nyugat-Európában ezeknél nagyobbakat, eredményesebbe-
ket, hatékonyabbakat is lebontottak. A frissen építettek nem érték el azt a mér-
téket, amit Nyugat-Európában lebontottak. A svédek például úgy döntöttek,
hogy száműzik a hazai hajógyártást, bár annak a hatékonysága 3-4-szer akko-
ra volt, mint a Lenin Hajógyár hatékonysága, amelyben a szolidaritás mozga-
lom született Lengyelországban.

Vagyis - a magam kifejezését használva - szabadtéri technikai múzeumokat
létesítettünk. Ez az igazság. Ez nem modernizáció, ez zsákutca volt. Amit mi
építettünk, az a tőkés országokban a második világháború után már válság-
iparág volt és aki válság-iparágba ruház be, az a válságot idézi elő. A moderni-
zációs program első nagy zsákutcája tehát a nagy, a szép elvével ragadható
meg, amelynek számos következménye van. Csupán példaként említem ennek
számos politológiai következményét. Tudniillik az államszocializmussal na-



gyön jól "összerímelnek" a nagyszervezetek; összefonódik ezeknek a nagyszer-
vezeteknek a "gazdasági vezetése" és a koncentrált államhatalom politikai ve-
zetése, a személyek körforgását nem tudjuk követni. Mert a KB-ban ugyanazok
ülnek, de az illető egyszer miniszterhelyettesként bukkan fel, egyszer vezér-
igazgatóként, és ez még mindig nem múlt idő. Ha gyáriparban a múlt gyáripa-
rát akartuk felépíteni, akkor ez még fájdalmasabban igaz a társadalmi prog-
ramra. A XIX. század végi munkásosztályt akartuk "kiépíteni" a XX. század
közepétől. A szociáldemokraták a múlt század végén találták meg és formali-
zálták jelvényüket, a kalapácsos embert. Akalapácsos ember a fizikai munkás,
az anyagi termelés résztvevője. Ez a XIX. század végén tetőző, második iparo-
sítási hullám főszereplője.

Akkor azt gondolták a munkásmozgalom teoretikusai, hogy ez a fajta mun-
kásosztály, amelyet a nagyüzem megfegyelmez, egyszerre lép, és ez lesz a tár-
sadalom döntő többsége. Erre homogenizálódik a társadalom egésze és egy rö-
videbb átmenet elve arra alapozható, hogy a munkásosztály készen áll, és vele
szemben bármely más réteg egyre gyengülő pólus lesz, hisz a kispolgárság fel-
morzsolódik, az értelmiségi bekerül a termelés szolgálatába, s a munkásosztály
a hatalmat fegyelmezetten átveszi.

A világpiac a tudást fizeti
A 60-as és 70-es években - a beruházástól a párt szervezeti szabályzatáig -

azt a modellt követtük, amit a XIX. század végén találtak ki, hogy az így értel-
mezett munkásosztály, mint a "kalapácsos ember" világa, "elnyeli" majd az
egész társadalmat. Ezért egy olyan XIX. századi munkás-fogalom rabságában
maradtunk, amelyben a termelés világa már túllépett és amelyen, mihelyt a 70-
es évek elején ránt tört a világpiac, már csak tönkremenni lehetett. Ehhez
ugyanis olyan fogalomrendszer kapcsolódik, hogy az termel értéket, aki kala-
pál. A "kalapácsos ember" logikája feltételezte azt a modellt, amelyben egy át-
lagos világpiaci termék értékének túlnyomó része a benne lévő anyagból és fi-
zikai munkából származott. A második világháború utáni közvetlen időszakra
ugyan még érvényes volt, de a 70-es évek elején közismerten megfordult az
arány. A világpiac átlagos termékében 80 százalékban a szellemi munka foglal-
ta el a helyet, és 20 százalék alá csúszott az anyagi és fizikai-gépi munka /bele-
értve a termeléshez felhasznált energiát is/. Olyan felgyorsult fejlődés ment vég-
be 1945 és 1975 között, amely ezt az arányt az ellenkezőjére billentette át. En-
nek felelt meg a társadalmi átstrukturálódás is. Az Egyesült Államokban pél-
dául 24 százalék körül van manapság az anyagi termelésben foglalkoztatottak
száma összesen, és a századfordulóig 15-17 százalékra fog csökkeni. Ezek nem
utópiák, hanem a modernizációs elmélet pontosan körüljárt számai és statisz-
tikái.
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Miért fontos ez a mai magyar társadalom térképének felmérésében? Azért,
mert mi létrehoztunk óriási erőfeszítésekkel egy elsőgenerációs munkásosz-
tályt, egy XIX. századi típusú munkásosztályt, amely inmobil, és amely csak a
kalapácsos ember feladatát tudta betölteni, s az 1972. novemberi párthatáro-
zatban kimondtuk, hogy a társadalomnak, a politikának, és a pártunknak a fő
ereje.

Lehet, hogy érzelmeket sértek vele, de aki eltűnőben lévő osztályra épít, az
egy lemorzsolódó politikai uralmat épít fel. Mert az említett folyamat - minden
erőfeszítésünk ellenére - Magyarországon is lejátszódott, már a 70-es évtized
végén a szolgáltatásban dolgozók száma lett a legnagyobb foglalkoztatási cso-
port, így azzal az ideologikus megítéléssel, hogy munkás, paraszt, értelmiségi
éppúgy nem lehet társadalmi rétegeket jellemezni, mint ahogy merítőhálóval
nem lehet vizet merni a Tiszából. Nem marad benne semmi. A társadalomban
lezajló valóságos rétegződés egészen más tipusú volt, melyről nem vettunk tu-
domást, mert egyrészt a múltat akartuk felépíteni, másrészt pedig a koncent-
rált, makroszintű beruházásokkal akartuk ezt a gyors, erőltetett menetet vé-
gigcsinálni. Hogy világos és statisztikailag is érthető legyen, az alapkérdés ab-
ból következik, hogy a nemzet által megtermelt bruttó össztermék hány száza-
lékát vonja az állam költségvetésként a keze alá. Nálunk ez az arány rendkí-
vül feszített volt és ezen belül a felhalmozásra fordított rész 30 százalék fölött
mozgott. Az emberekre semmit, mindent az össztársadalmi folyamatban vég-
rehajtott beruházásra fordítottak, amelynek a sorrendjét ismerjük. Az anyagi
termelésen belül is a nehézipar, azután következhetnek az anyagi termelés
egyéb formái, a termelést közvetlenül szolgáló infrastruktúra, a maradék inf-
rastruktúra és legvégén az ember és a rá vonatkoztatott beruházás.

Ebben a modernizációs modellben két óriási buktató is van. Egyrészt az,
hogy a világban az emberi beruházás modellje került előtérbe. Mi tehát abba
fektettük a legkevesebbet, ami valóban a legnagyobb mértékig húzó, forrada-
lmasító termelési tényező volt, az ember termelési kultúrájába és életmódjába.
Ám ez csak az egyik nagy buktató, mert az említett felhalmozási prioritás-rend
még súlyosabb hiányosságot is hordott magában. Nemcsak a zsákutcás fejlesz-
tés, hanem a súlyos pazarlás értelmében is. Az emberektől, a fogyasztástól el-
vont összegek - Berend T. Iván adatai szerint - hozzávetőlegesen 25 százalékát
elpazarolták ötéves tervről - ötéves tervre. Össztársadalmi méretekben tehát
szinte termelési alapelvvé vált a pazarlás, s ráadásul az eladhatatlan készle-
tek olyan érvágást jelentettek a költségvetésnek, amely minden évben megha-
ladta a katonai költségvetés mértékét. Azt a pénzt tehát, amit kidobtunk arra,
amit megtermeltünk, nagyobb terhet jelentett a társadalomnak, mint évről-év-
re a katonai költségvetés.

"Kannibál" jellegű ez a modernizációs folyamat azért, mert fölfalja az ösz-
szes létező előfeltételeket. Felfalja ökológiailag - tudniillik tönkre teszi környe-
zetét -, valamint infrastrukturális és emberi előfeltételeit is. Mert mindkettő-



ben van mindig egy nagy kifutás, egy nagy mozgástér. Nevezetesen az infrast-
ruktúra közvetlenül nem korlátozza a termelést, de mikor elhanyagolják és ve-
le szemben fejlesztik az anyagi termelést, akkor igen, a meglévő infrastruktú-
ra is tönkre megy. A másik következmény pedig az, hogy az emberi tényező tel-
jes elhanyagolása következett be annak révén, hogy célul tűztük ugyan "az em-
ber a legfőbb érték" elvét, de az emberi beruházásra fordított hányad - nemzet-
közi és történeti összehasonlításban is - az ipari társadalomba való átmenet
ívének alsó peremén mozgott. Sikerül ebből negatív világcsúcsot csinálnunk.
Kevesebbet fordítottunk az emberre magára, és onnan vissza mindenre. Kés-
leltetett városfejlesztés, késleltetett infrastruktúra fejlesztés, késleltetett kul-
turális beruházás, és így tovább. Ezeknek a következtében tovább-" örökítettük"
az elmaradottságot.

Visszatérve a feltett kérdésre, hogy vajon a 40 év első nekifutásában jó volt-
e és csak után lassult le a dolgok természete szerint, vagy sem? Elmondtam a
magam álláspontját és szavaztam a második variáns mellett. Úgy érzem, né-
mileg indokoltan. Ezért nevezhető a modernizációs folyamat önlefékezőnek,
mert ez a vázolt előreszaladás nemcsak rossz irányba visz, hanem szükségkép-
pen összegyűjt olyan ellentmondásokat, amelyeken a saját mozgása nélkül is
elakad.

A hazai modernizációs modell azon az alapelven nyugodott, hogy a város ill.
a proletár modern, a falu, ill. a paraszt menthetetlenül tradicionális. A végered-
mény pontosan az ellenkezője. Magyarországon létrehoztunk egy ijesztően tra-
dicionális munkásosztályt, és világméretekben is elég szépen modernizálódott
parasztságot. De sajnos sikerült ennek a parasztságnak a modernizációs kifu-
tását a 80-as években megállítani és megtörni, hogy nem túl nagy legyen a kont-
rasz.

Egy nagy szikla, sokmillió kavics

Az, hogy a munkásosztályunk miért nem modern, nagyjából már megpró-
báltam leírni. A gigantikus nagy szervezetek egyre jobban kikerülnek a terme-
lés központjából. Mindenkinek eszébe jut a General Elektric, vagy más társa-
ságok sokasága. Több tucat országban termeltetnek. Mind ez igaz, de a terme-
lésnek és a termelöknek egyre kisebb hányadát fogják át. Inkább optimalizáci-
ós pontok sajátos tevékenységformákra. S a Japánok a maguk képes módján
már a 70-es évek elején megfogalmazták milyen az ideális termelési szerkezet.
Képzeljünk el egy nagy tengerparti sziklát, amit millió és millió kis kavics vesz
körül, ez a jó termelési szerkezet. És így épül fel a japán termelési szerkezet.
Magyarországon viszont csak az a szikla látszik. A sokmillió kisebb-nagyobb
kavicsot nem látjuk, amelyek a kis cégek zömén keresztül támogatják, tartják
a "nagy sziklát". Egészében véve is világos az a tendencia - különös tekintettel
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a komputerizációra -, hogy a nagy méretek abszolút fölénye nemcsak hogy el-
tűnt, hanem világméretekben átadta a helyét a kisméretek fölényének. Nálunk
csak a nagyméretek gazdasága létezik, van egy hatalmas űr, s alig van száz
személynél kevesebbet foglalkoztató vállalat. Japánban ezek a cégek alkotják
az üzemek 60-70 százalékát. Ezért tehát az a fajta modell, amely az egyszerű
munka tömegméretű, militáris megszervezésén és a nagy méretű üzemeken
alapul, egyszer s mindenkorra nemcsak technikailag, hanem társadalmilag is
muzeális dologgá vált.

Bármennyire meglepő is, a KSH adatai szerint Magyarországon mindnyá-
jan "két úr szolgái" vagyunk. Jövedelmünk 50 százaléka származik a hivata-
los, első gazdaságból, 50 százaléka a másikból. Nevezhetjük második gazdaság-
nak is, árnyékgazdaságnak is. Az az abszurditás jött létre tehát, hogy körülbe-
lül egyenlő nagyságú jövedelme származik a magyar polgárnak mindkét szfé-
rából. Világos, hogy az állami tulajdon alapján való csoportosítása már csak
ezért sem lehetséges. Másrészt az egyének általában valamely településen él-
nek és többnyire családban. Ám a családot a tulajdonviszonyok diktatúrája ide-
jén rétegképző elemként fogták fel. Pedig ha alaposabban körülnéztek volna,
kiderült volna, hogy két karakterisztikus családtípus van Magyarországon,
amely együtt kb. a családok 70 százalékát jellemzi. A tervgazdálkodás beveze-
tése után többszörösére duzzadt fel az államapparátus és az adminisztratív ap-
parátusa az egyes üzemeknek, és kialakult az alapvető városi családtípus, mint
a munkásság és az értelmiség szövetsége. /Munkás, adminisztárátor feleség./
Ugyanez falun - a tsz-tag feleséggel és az ingázó férjjel - a második alapvető
családtípus a magyar társadalom térképén. A magyar munkásosztály 56 szá-
zalékban vidéken élt és kétlaki. Nem mozdul ki az iparba a mezőgazdaságból,
se a családja, se az életmódja révén. Ha nagyot "ütök" a vidékre, akkor a mun-
kásosztály egy része is feljajdul. Ezt az elemi statisztikát nem nézték meg a
pártvezetők a 70-es évek közepén. Amikor munkásérdekre hivatkozva vezet-
ték be azt, hogy adóztassuk meg a parasztot, hogy ne gazdálkodjék. A munkás
ott tudott megélni, házat építeni és ezen az alacsony bérszinten a maga élet-
módját kialakítani.

Ezek is mutatják már, hogy azoknak a kategóriáknak, hogy munkásosztály,
parasztság és értelmiségi, semmi értelmük nincs a magyar társadalomban. Ko-
losi Tamás és mások által leírt modellnek viszont megfeleltethető kb. 5-6 na-
gyobb társadalmi csoportosulás Magyarországon. De én mégis egy kicsit türel-
metlenül szeretnék továbblépni, s azt mondanám, hogy van egy harmadik szer-
vező elv is a magyar társadalomban. Ezt nevezhetjük a kulturálódás, a műve-
lődés, a képzettség mértéke tengelyének. Arról van szó, hogy mikor elkezdjük
a társadalmat a politika és a gazdaság tengelye mentén vizsgálni - ahogyan a
70-es években - nagyon jó eredményeket kapunk, kivéve egy pontot. Azt hinné
az ember naivul, a szociológusok várták, hogy bármelyik tengely mentén előre-
haladunk, az életmód kulturáltabbá válik és nő a művelődés, a képzettség irán-
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ti igény. Ez 75-80 százalékban nem jött be. Nincs konzisztencia, összefüggés a
magyar társadalom politikai és kulturális tengelye mentén elmozduló csopor-
tok között, s a gazdagodó rétegek sem lesznek okosabbak. Ezért kezdték beve-
zetni a 80-as évek elején ezt a harmadik tengelyt. Kiderült, hogy a magyar tár-
sadalomban ez a három mérőszám - hatalom, vagyon, kulturáltság - semmifél
módon nem függ össze. Mind a három elv szervezi a társadalmat, de a maguk
módján: többé-kevésbé egymástól teljesen függetlenül. Mindháromnak meg
van a maga presztizsstruktúrája. A művelődés gazdasági jelentősége, vagy
akár a képzettségé, nemcsak romlik, hanem tönkre megy. Az elmúlt 15 évben
az értelmiség átlagjövedelme lesüllyedt a szakmunkás színvonalára. Mégis
vannak olyanok, akik nem törődnek azzal, hogy rosszabbul bérezettek, de még-
is mindenáron képzettséget akarnak szerezni - bár ez gazdaságilag teljesen ir-
racionális. A szakmunkás ugyanis 20-as évei elején éri el a keresete maximu-
mát és mozog az átlagával, az értelmiségi pedig a 30-as és 40-es éveiben. Va-
gyis a megszerzett reáljövedelme sokkal kevesebb, mint a szakmunkásoké. Az
értelmiségiek tehát irracionálisán viselkednek, s irracionálisán viselkedik az
a pedagógus réteg is, amelynek meg van ugyan a maga társadalmi presztízse,
de nem illeszthető bele az L-modellbe, mert mindkét tengely mentén hátrányos
helyzetű.

A századvégek összekacsintanak
Három tényező tagolja a magyar társadalmat, amelyek ellentmondanak

egymásnak. Ha pozitívan akarom mondani, azt mondanám, nem akkumulálód-
nak, ha negatívan akarom mondani, azt mondom, hogy a politikai elit nem okos-
kodik, a gazdasági elit nem akar képzettséget szerezni, s a kulturális elitnek
nincs politikai befolyása és nem fizetik meg. Ez a csúcsokon markánsabb, lefe-
lé kevésbé kontrasztos, de az eltérők bejárják a magyar társadalmat. Ismétlem,
ennek óriási előnyei is vannak, hiszen egy klasszikusan elmaradott moderni-
zált társadalomban az előnyök akkumulálódnak és monopolizálódnak. Az isko-
lázottság királyi útja a politikai elit, amelyben biztosítva van a gazdaságilag is
a nagyobb jövedelemhez való jutás. Magyarországon nem ez az eset világos,
hogy ha elkülönítjük a "politikai osztályt", akkor nem ezek a legjobban keresők
ebben az országban; ha elkülönítjük azt, hogy kik keresnek a legjobban, ezek
nem a legnagyobb politikai befolyással rendelkezők, s műveltségi szintjük az
átlagosnál kisebb. Ennek alapján a magyar társadalom nagy része jól leírható.
Ám ez nemcsak modernizációs zsákutca, hanem egy modernizációs kudarc is.
És ekkor megszólal a történész. Magyarország története megfelelő kötetét ki-
nyitva, a múlt század végéről ugyanezt a társadalomképet kapjuk. A mai ma-
gyar társadalom ugyanolyan, mint a múlt század végi társadalma. A század-
végek "összekacsintanak". A múltszázad végén plurális társadalom volt abban
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az értelemben, hogy rétegszerűen - sőt időnként etnikailag is - elkülönültek
egymástól a vagyon, a hatalom és a művelődés szerveződésének elvei szerint.
Volt tehát egy kulturális burzsoázia, amely európai szintű és rangú volt, volt
egy gazdasági burzsoázia, amely nem feltűnően magyar neveket viselt és volt
egy mindenáron kétes ipszilonnal végződő társaság, a történelmi osztály, amely
betöltötte a politikai uralkodó osztály szerepét. Az a tragikus, hogy egy évszá-
zad után is ugyanez a helyzet.

Igaz, hogy a társadalom nagy többségét illetőleg az előnyök nem akkumu-
lálódnak. Lásd a státuszinkonzisztencia problémáját. De a társadalom egyre
jobban növekvő alsó részét illetőleg a hátrányok sokszorozódtak. A 70-es évek
elején létrejött - leszorítva a társadalmi folyamatok alá - olyan 10 százaléknyi
tömege a lakosságnak, amely többszörös hátrányos helyzetű. Se a vagyonban,
se a politikában, se a kultúrában nem tartanak sehol. És ezzel olyan állapot
jött létre, amiből nem lehet kitörni. Hiszen nem versenyképes egyik szempont-
ból sem. Politikailag néma, gazdaságilag "béna" és kulturálisan kiszorult a tár-
sadalomból. Ez a 10 százalék a 80-as évek végére a társadalom 30 százaléká-
ra szaladt föl. A modernizációs folyamat 15 éves kudarca leszakított egy óriá-
si réteget a társadalomtól, társadalom alattivá tette abban az értelemben, hogy
mindaz, ami társadalmi normának számít, ebben a rétegben, - amit új szegény-
ségnek nevezünk - nem lelhetjük fel. Ezért - korántsem játszva a szóval - egy
újabb plurális társadalom jött létre Magyarországon. Az egyik kínosan-keser-
vesen, de mégis tud és megpróbál együtthaladni a fejlődéssel, túlmunkával,
önkizsákmányolással, de fenntartja életszínvonalát, próbálja újratermelni ma-
gát. Önemésztó módon, de sikeresen, legalábbis rövid-vagy középtávon. A tár-
sadalom stabilizálódó egyharmada azonban egyre jobban és egyre reménytele-
nebbül leszakad. Nemcsak erkölcsileg elfogadhatatlan mindez, hanem min-
dennemű további modernizációs kísérlet és kiugrás elemi akadályát képezhe-
ti a társadalomnak ez a lecsúszott egyharmada, amelynek szociálpolitikai se-
gítése - a vergődő és gyenge állami gazdaság miatt - szinte egyáltalán nem re-
mélhető.

Magyarországon tehát 1945 után egy történelmi modernizációs zsákutca
termelődött újjá, történelmi mélyszántásra vállalkoztunk, s ebből a történelmi
mélyszántásból visszaesés következett be ugyanarra. Az új szegénység fogal-
ma arra emlékeztet bennünket, hogy a világ óriásit változott, de ehhez a világ-
hoz képest az egyharmadnyi népesség ugyanolyan helyzetben van, mint a múlt
század végén. A fizikai mutatók szerint jóval nyomorultabb állapotban lévő há-
rom millió koldus volt elmaradva az akkori Európától. Modernizációs kísérle-
tünk kudarca, hogy két ugrással egy szakadékot nem lehet áthidalni. A társa-
dalom struktúráját nem sikerült modernizálni és nem sikerült alapvetően mo-
bilizálni sem. A 70-es évek elején a mobilizációs struktúrák megmerevedtek.
Tekinthetjük ezt bármilyen értékrend felől, nem kell ehhez egy szocialista né-
zőpont sem, hogy szomorúak legyünk akkor, ha ránézünk a mobilizáció térké-
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pere. A társadalmi rétegek lényegében újratermelik magukat, zárttá válnak.
Ugyanolyan nehéz a kilépés egy-egy társadalmi rétegből, mint ahogy az az is-
mert történelmi modellek mentén volt. Nyilvánvalóan alapvető újrakezdésre
van szükség. Ennek az újrakezdésnek a jellege nem lehet az, hogy Magyaror-
szágon szociálpolitikával oldjuk meg a leszakadó egyharmad helyzetét. Mivel
tudjuk megoldani? Itt jön elő az emberi beruházás sokat emlegetett, talán már
unalmassá is vált, de alapvető kérdése. Nyugat-Európában az a mondás járja,
hogy csak magas szinten fogyasztó ember tud magas szinten termelni. Európa
keleti felében hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy gazdag társadalmak sok
mindent megengedhetnek maguknak. Megengedhetik maguknak az oktatás, a
kulturálódás, a magas szintű életmód luxusát, mert gazdagok. Ebből egy szó
sem igaz. Épp az ellenkezője igaz. Azért gazdagok, mert sokat fogyasztanak,
mert sokat oktatnak és sokat művelődnek.

A második világháború után azok voltak egyedül a "sikerországok", amelyek
azt mondták: szegények vagyunk, ezért nem tehetünk egyebet, mint minde-
nünk, ami van, befektetjük az oktatásba. Ezek az országok voltak azok, ame-
lyek - 20-30 más országot megelőzve - az élmezőnyhöz közelhúztak. Lehetnek
a világ legkülönbözőbb tájain, a stratégiájuk ugyanaz. Ebből látszik: ha egy or-
szág az emberi beruházást veszi komolyan és megteremtik a magas képzettsé-
gű termelőt, akkor válik igazzá az a logika, hogy magas szinten fogyasztó em-
ber, magas szinten termel. Míg a maga életmódja primitivitásba visszaszorí-
tott, a termelés egész struktúrája iránt érdektelen és nem motivált, alacsony
képzettségű ember, alacsony szinten, olcsót termel. Nem voltunk hajlandók be-
ruházni a kiművelt emberfőkbe, az innovatív emberi képességbe. S ezért a vi-
lágpiac állandóan leértékelt bennünket. Leértékeltette a pénzünket, az életün-
ket és az életmódunkat. Hol vagyunk manapság? A hivatalos statisztika sze-
rint 1973-ban. Visszatértünk e tekintetben is a 15 éves zsákutca kezdetéhez. A
társadalom tehát ebben a szerkezetében nem tud megújulni. Amikor a világpi-
ac a "kalapácsos ember" munkáját nem ismeri el, akkor nem lehet a "kalapácsos
ember" munkahelyébe beruházni.

Világos tehát, hogy a magyar társadalom egy rosszul programozott, felemá-
san végrehajtott, modernizációban tipródik és csak Deák Ferenc mondandójá-
val lehet kirépni belőle: Ha rosszul van begombolva a mellény, újra kell gom-
bolni. A magyar társadalomnak 40 év után új stratégiára van szüksége. Meg
kell szabadulnia a XIX. századra jellemző osztályfogalmaktól, s ennek megfe-
lelően a dolgozó ember fogalmának alapvető átértékelését kell elvégeznie.
Mindazt tehát, ami 1972 óta olyan szent volt számunkra, hogy feláldoztuk ér-
te a fejlődést, a jövőt és az egész megkezdett modernizációt, újra kell kezdeni,
legyen útja bármilyen fájdalmas is. /A szerző beleegyezésével az 1989. márci-
us 17-én Szolnokon az Oktatási Igazgatóságon elhangzott előadását szerkeszt-
ve adjuk közre./
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