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Szociológia - a szegények oldalán álló tudomány 

Történeti visszatekintés 

A szociológusok túlnyomó része a tudomány megszületése óta küszködik két alternatíva között: 
a tudományos tárgyilagosságot tekintse-e tevékenysége legfőbb céljának, kritériumának vagy 
álljon ki határozottan az általa vizsgált társadalom szegényeinek és elnyomottainak az oldalán, 
próbáljon az ő sorsukon segíteni. 

Max Weber a századforduló körül nagyon határozottan fogalmazta meg az objektivitás vagy 
tárgyilagosság követelményét. Azt szeremé - mondta - , ha tudományos eredményeit ka
tolikusok és szabadkőművesek egyformán használni tudnák. Ugyanakkor a Vilmos-császári 
Németország helyén demokratikusabb és polgáribb társadalmat szeretett volna látni, és élete 
folyamán több alkalommal közel állt ahhoz, hogy aktív politikai szerepet vállaljon. 

Másrészt a szociológia a 19. század közepén azon felismerés alapján született meg, hogy a 
kapitalista gazdaság sok súlyos ellentmondást hoz létre a társadalomban, nagy tömegeket 
szegénységben tart, a nagyvárosokban nyomornegyedek alakulnak ki, elterjednek a lelki prob
lémák és a deviáns viselkedések, mint az öngyilkosság, az alkoholizmus, a bűnözés. Továbbá a 
demokrácia formális szabályainak megtartása esetén is a társadalom jelentős részének sem
milyen hatalma nincs, ki van szolgáltatva a nagyhatalmú eliteknek. Még súlyosabb volt a ha
talomnak való kiszolgáltatottság a 20. században az európai diktatúrákban. 

Emlékeztetni kell arra, hogy nem kézenfekvő, hogy a társadalomtudományok a szegények 
oldalán állnak. Adam Smith, a közgazdaságtudomány legfontosabb „alapító atyja" a szabad 
verseny előnyeinek bemutatásakor elhanyagolta azt, hogy ez a verseny a valóságban nagy 
jövedelem egyenlőtlenségeket hoz létre és hogy a szegények helyzete legalábbis súlyosan prob
lematikus. Malthus, a demográfia egyik „alapító atyja" pedig egyenesen a szegényeket tette fe
lelőssé a szegénységükért, mondván, hogy az alapvető ok az, hogy a szegény családok felelőt
len módon sok gyermeket hoznak a világra. 

Gerhard Lenski „Hatalom és privilégium" című angol nyelvű munkájában az emberi gon
dolkodásban, a társadalomtudományokban és azokon belül a szociológiában két ellentétes 
irányzatot különböztet meg. A társadalom harmonikus voltát hangsúlyozó irányzat arra helyezi 
a súlyt, hogy a társadalomban való kölcsönös együttműködés mindenki számára előnyöket hoz. 
A társadalomkritikai irányzat viszont rámutat, hogy a társadalomban szegénység, kizsák
mányolás, elnyomás van és ezeknek megszüntetésére vagy legalább mérsékelésére törekszik. A 
társadalomtudomány előtti évszázadokban először talán az ószövetségi próféták voltak a kri
tikus álláspont képviselői, amikor a hatalmasokat és gazdagokat bírálták. A hatalmaskodást 



elítélő és a hatalmi különbségeket természetesnek, sőt jogosnak tartó álláspont összeütközésé
nek ótestamentumi példája, amikor Náthán felelősségre vonja Dávidot Hitteus Uriás halaiáért 
és Betshabé elrablásáért. Náthán próféta tehát a szegények, elnyomottak és üldözöttek mellé 
álló szociológusoknak mintegy az előképe. 

Marx Károlyt szoktuk a szociológia időben első alapító atyjának tekinteni. Noha számos 
megállapítását elavultnak látjuk, jóslatai téveseknek bizonyultak és az általa kezdeményezett 
politikai mozgalom - igaz, nem csak az ő súlyos hibái miatt - , rettenetes szenvedésekhez ve
zetett, mégis a szegénység, elnyomatás, kizsákmányolás, elidegenedés vizsgálatával, azoknak a 
társadalomtudományi kutatás középpontjába való állításával a mai napig példát mutat a szo
ciológia számára. Engels Frigyes pedig a korabeli angol munkásosztály helyzetéről írt köny
vében alaposan dokumentálva mutatta be a nyomort és más társadalmi problémákat. 

A fent említett Max Weber viszont a hatalmi viszonyokra helyezett különösen nagy súlyt, 
arra, hogy az emberi társadalmakban egy kisebbségnek nagy hatalma van, és rákényszerítheti 
akaratát a hatalom nélküli többségre. 

Emile Dürkheim, akit Marx és Weber mellett a szociológia harmadik alapító atyjának, 
klasszikusának szoktunk tekinteni, elsősorban a modern társadalmakban kifejlődő anómiára, 
vagyis az érték- és normarendszer meggyengülésére és az ebből adódó normaszegő viselkedé
sekre, elsősorban az öngyilkosságra fordította figyelmét. Ezzel a szociológiában egy nagyon 
fontos tradíciót, a lelki szenvedést okozó, illetve a lelki problémák miatt kialakuló önpusztító 
viselkedések kutatását indította el. 

A három alapító atya egyike sem volt a szó szoros értelmében vallásos, bár mindhármukat 
érdekelte a vallás szociológiája. Ebben bizonyára szerepet játszott Weber pietista édesanyja és 
Dürkheim tudós rabbi édesapja. Érdemes azonban megemlíteni a századforduló táján dolgozó 
két szociológust, akit nem annyira az elméleti kérdések, sokkal inkább a szegénység konkrét 
vizsgálata és a közvélemény elé tárása érdekelt. Mindketten vallásosként definiálták magukat, 
egyebek mellett vallásos meggyőződésük indította őket a szegénység vizsgálatára. Le Play 
bányamérnökként ismerte meg a francia munkások életkörülményeit és a családi költségvetések 
vizsgálata alapján mutatta be a szegénységet. Charles Booth, aki a századforduló körül 
vizsgálta a londoni szegénységet és sok kötetben publikálta kutatásának eredményeit, hogy 
ezáltal meggyőzze a kormányokat, a törvényhozókat és a közvéleményt a szegénységet enyhítő 
lépések szükségességéről. Az Üdvhadsereg alapítójának, William Boothnak a testvére volt. 

A szegénység és a hatalomnak való kiszolgáltatottság, továbbá a tág értelemben vett tár
sadalmi problémák a 20. században is a világ szociológiai kutatásainak középpontjában álltak. 
Ugyanezt mondhatjuk el az 1960-as évek elején újjászületett magyar szociológiáról is. Legfon
tosabb kutatási eredményei voltak: a hivatalos ideológiával ellentétes egyenlőtlenség, a városok 
és falvak közötti szakadék, a társadalmi mobilitás területén jelentkező esélyegyenlőtlenségek 
kimutatása, a figyelem felhívása az öngyilkosság, az alkoholizmus és a lelki betegségek 
gyakoriságának állandó növekedésére. A szegénység kutatása, vagy pontosabban a „szegény
ség" kifejezés használata tabu volt egészen a Magyar Szociológiai Társaság 1981. évi konfe
renciájáig, amelynek témája a többszörösen hátrányos helyzet, vagyis a szegénység volt. Ezt 
követően kezdte a Központi Statisztikai Hivatal a létminimumot kiszámítani, és ennek alapján 
mutatták ki az alacsonyabb jövedelmekből élők arányát. 



Magyarországi szociológiai kutatások a 90-es években 

A rendszerváltás és különösen a Bokros-csomag 1995. tavaszi bevezetése óta a magyarországi 
tudományos kutatások súlyos anyagi nehézségekkel küzdenek. Ezzel szemben nincsenek tabu
témák és nincs hivatalosan előírt szociológiai elmélet. Ebben a helyzetben a magyar szocio
lógusok túlnyomó többsége folytatja a világ szociológiájának hagyományát: a szegénység, a 
hatalomnak való kiszolgáltatottság és a társadalmi problémák empirikus vizsgálatára és ma
gyarázatára összpontosítja figyelmét. Az alábbiakban röviden utalok néhány legújabb kutatási 
eredményre, amely az 1990 utáni évek empirikus vizsgálatán alapul. 

1. A szegények száma erősen megnőtt. Pontos számuk attól függ, hol vonjuk meg a sze
génység határát. Ha a KSH-nak az 1980-as évek első fele óta számított létminimumát vesszük 
alapul, amelyet 1994 óta már nem mutatnak ki , a szegények száma az 1980-as évekbeni egy 
millióról mára 3,5-4,0 millióra emelkedhetett. A KSH új létminimum-számítása szerint a 
szegények száma 3 millió körül lehet. Ha a nyugat-európai gyakorlatnak megfelelően azokat 
tekintjük szegényeknek, akiknek átlagos egy főre jutó jövedelme nem éri el az átlag 50 száza
lékát, akkor 14 százalék minősül szegénynek. Használtunk egy a megkérdezettek véleményén 
alapuló szegénységi küszöböt is. Azt kérdeztük ugyanis, hogy „az Önök véleménye szerint 
mekkora az a legkisebb havi összeg, amiből az Ön családja még éppen ki tud jönni?". A kapott 
válaszokból számítottuk ki , hogy különböző típusú, összetételű, lakóhelyű háztartásokban 
mekkorának tartják ezt az összeget. Sokatmondónak tartom, hogy ennek alapján 1996-ban a 
lakosság 36 százaléka volt szegény, tehát ez a „szubjektív" szegénységi küszöb a más 
módszerekkel kapott magasabb szegénységszámokat igazolta. Szociológiai vizsgálatok alapján 
azt is tudjuk, hogy melyik társadalmi és demográfiai csoportokban különösen gyakori a sze
génység. Ezek: a szakképzetlen fizikai foglalkozásúak, különösképpen a munkanélküliek, az 
idős nyugdíjasok, a rokkant nyugdíjasok, az özvegyi nyugdíjasok, továbbá a gyermekes, első
sorban a három és többgyermekes családok, végül, de nem utolsó, hanem elsősorban a cigány 
etnikumhoz tartozók. 

2. Megnőtt a jövedelmek egyenlőtlensége. A szocialista korszakban - a hivatalos ideológi
ával ellentétben - volt egyenlőtlenség, éspedig körülbelül a skandináv országokhoz hasonló 
mértékű egyenlőtlenség. A rendszerváltás után a jövedelmi egyenlőtlenségek nagyjából a nagy 
nyugat-európai országok, például Németország szintjére emelkedtek. Ezt még érthetőnek vagy 
szükségszerűnek mondhatjuk. Aggasztó azonban az a tendencia, hogy a legutolsó években az 
egyenlőtlenségek tovább nőni látszanak, így elérhetjük a nyugat-európainál lényegesen ma
gasabb, amerikai szintet, sőt Latin-Amerika felé közeledhetünk, ahol jelenleg a Világon a leg
nagyobb a jövedelmek egyenlőtlensége. (Sokkal nagyobb, mint a gazdaságilag sikeres Japán
ban és a kelet-ázsiai „kis tigris" országokban.) 

3. Magyarországon mindig - a kiegyezés óta - nagyok voltak a jövedelem és az életkö
rülmények területi különbségei. Ezek a második világháború után, elsősorban a hatvanas
hetvenes években némileg mérséklődtek. 1990 után a különbségek újra erőteljesen megnőttek. 
Nagy az egyenlőtlenség a főváros és az ország többi települései között, s nagyobb városok és a 
kisebb települések között, különösen hátrányos helyzetbe kerültek a kisebb falvak. Végül na
gyon nagy különbségek alakultak ki a főváros és környéke, valamint Nyugat-Magyarország, 
másrészt a keleti, különösképpen északkeleti régiók között. 

4. A munkanélküliség és szegénység az átlagosnál sokkal kisebb mértékben sújtja a maga
sabb iskolai végzettségű rétegek tagjait, ezért a családok számára a szegénységből való 



kiemelkedés biztosítéka, ha a fiatalok magasabb végzettséget tudnak szerezni és ezáltal a pri
vilegizáltabb rétegekbe kerülhetnek. A jobb módú és a szegényebb családok gyermekeinek erre 
való esélye azonban mindig is nagyon határozottan különbözött és ez a különbség az utolsó 
években nőni látszik. Bizonyítja ezt többek között a nem-értelmiségi családból származó és 
nem-fővárosi lakóhelyű fiatalok arányának erős csökkenése a Budapesti Közgazdaságtudo
mányi Egyetemen, amely jelenleg azon felsőfokú iskolák egyike, amelynek diplomája a legjobb 
karrier-esélyeket ígéri. A tandíj bevezetése és várható emelése (hacsak nem nyílik mód 
hallgatói kölcsönök felvételére) feltehetően tovább fogja növelni ezeket az esélyegyenlőtlensé
geket. A hierarchia másik végén azok a fiatalok, akik a 8 általános iskolai osztály elvégzése 
után nem tudnak továbbtanulni, vagy még addig sem jutnak el (mert egyes községekben esetleg 
csak 6 osztályos iskola működik), igen rossz esélyekkel indulnak. 

5. Ma már közismert, hogy a magyar népesség egészségi állapota igen rossz. Ezt bizonyítja 
a halandóság nagyon kedvezőtlen alakulása már az 1960-as évek közepe óta. Kevésbé köz
ismert, hogy az egészség-betegség-halál vonatkozásában is igen nagyok az egyenlőtlenségek. A 
segédmunkások várható átlagos élettartama sok évvel rövidebb az értelmiségi foglalkozá-
súakénál. Ez a halandóság területi különbségekben is megmutatkozik. Budapest , j ó " kerü
leteiben a férfiak halandósága olyan, mint Nyugatnémetországban, a szegények lakta és le
romlott kerületekben azonban a szíriai szinthez hasonló. 

6. Az elmúlt évtizedekben a magyar népesség lelki egészségi állapota is fokozatosan rom
lott. Amikor szociológiai adatfelvételekben ennek tüneteire kérdeztünk rá, kitűnt, hogy azoknak 
- egyebek között a gyakori erős fejfájásnak, remegésnek, szorongásoknak, idegességnek, 
kimerültségnek előfordulásáról sokkal többen panaszkodnak a szegény rétegekben, mint a jobb 
módúak között. Hasonlóképpen gyakoribbak az anómia és az elidegenedés megnyilvánulásai is 
a hátrányosabb helyzetű rétegekben (lásd a táblázatot). Azt mondhatjuk tehát, hogy az alacsony 
jövedelem, a hátrányos lakóhely, a munkanélküliség, az alacsony iskolai végzettség, a rossz 
egészségi állapot, a lelki problémák, az anómia és az elidegenedés halmozódik a mai magyar 
társadalom hierarchiájának alján elhelyezkedő rétegekben, amelyek a lakosság 20-40 százalékát 
alkotják. Minél lejjebb megyünk ezekben a szegény rétegekben, annál súlyosabbak a hátrányok, 
és annál kisebb a remény a kiemelkedésre. 

A szociológia tudományának fő feladata a tények feltárása. A fenti tények azonban nagy 
erővel sugallják, hogy a társadalom egészének valamilyen módon segítenie kell a magyar 
társadalomnak ezeken a hátrányos helyzetű tagjain, családjain, rétegein. Ellenkező esetben a 
társadalom szétszakad, a tartósan szegények kirekesztődnek belőle. A szociológusok többsége 
olyan jóléti rendszert, szociálpolitikát tart szükségesnek, amely megakadályozza leszaka
dásukat. 

A szociológiai kutatások tehát egészen másfajta következtetésekhez vezetnek, mint az 
utolsó években divatossá vált szélsőséges neoliberális ideológia, amely szerint az egyén felelős 
önmaga sorsáért, ezért nem várhat támogatást a társadalomtól. Más szóval a szegény, szeren
csétlen, szenvedő embert, a társadalom „versenyképtelen" tagjait nem kell, sőt nem szabad 
támogatni. Hangsúlyozni szeretném, hogy ez nem a klasszikus liberalizmus álláspontja. Ezért 
szoktam megkülönböztetésül radikális vagy vulgarizált neoliberalizmusnak, esetleg libertariz-
musnak nevezni. Mivel nagyon is konkrét és húsbavágó kérdésekről van szó, mint a nyug
díjrendszer átalakításáról és a családi támogatások értékvesztéséről, a vita a szociológusok és a 
libertárius ideológia képviselői között aktuálisan világszerte és különösen Magyarországon igen 
éles. 



Végezetül szeretném - mintegy olvasói továbbgondolásra - azt a kérdést felvetni, hogy 
miközben a szociológia a szegénység és a hatalomnak való kiszolgáltatottság kérdéseiben 
láthatóan nagyon közel áll Jézus tanításaihoz, mi az oka annak, hogy a kereszténység és a 
szociológia jó esetben közömbös viszonyban volt egymással, de némelykor kifejezetten ellen
séges megnyilvánulásokkal is találkozhattunk. Mi az oka annak, hogy a magyar szociológusok 
között is viszonylag kevés olyat találhatunk, aki valamelyik történeti egyházhoz kötődik? 
Visszatekintve saját életutamra, azt kell mondanom, hogy abban, hogy több különböző társa
dalomtudomány közül a szociológia müvelése mellett döntöttem, biztosan szerepet játszottak 
azok a jézusi tanítások, értékek, amelyeket fiatalkoromban ismertem még és tettem magamévá. 

Az anómia és elidegenedés megnyilvánulásainak gyakorisága, 
jövedelmi ötödönként, 1996 
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kijelentés 

jövedelmi ötödrész 

Együtt 

Problémáimat nem tudom megoldani 14,3 11,9 4,9 2,6 2,6 6,9 
Sorsom alakulását alig tudom befolyásolni 15,3 17,2 13,7 7,4 3,2 11,1 
Fontos dolgokban tehetetlen vagyok 16,0 16,5 9,5 4,6 4,9 10,0 
Gondjaimon alig tudok enyhíteni 22,6 17,7 12,2 5,6 4,7 12,1 
Alig tudok az élet dolgaiban eligazodni 26.4 25,5 19,8 11,1 8,3 17,8 




