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A  normakövető és normasértő magatartás értel
mezése a társadalomtudományok nagy kihívásai 
közé tartozik. A szociológia mint a válság 

tudománya folyamatosan saját kiindulópontjait, 
emberképét fogalmazza újra. hiszen a homo sociologi- 
etts normakövető ember, hasonlóan a jog feltételezésé
hez. Éppen a válságok teremtenek azonban sokszor 
olyan helyzeteket, amikor a társadalmi, az erkölcsi, a 
jogi normák, a szokások, illetve az illemek elenyész
nek. megváltoznak vagy éppen érvényüket vesztik. Ezt 
a normaromlást a kortársak szükségképpen válságként, 
kellemetlenségként, összeomlásként, vagy egyenesen 
tragédiaként élik meg.

A szabályok átalakulása permanens, köztudomásúlag 
léteznek „örök” törvények, olyan együttélési szabá
lyok, amelyek különös stabilitással rendelkeznek. De

Fleck Zoltán

Normakövetés és 
társadalmi zavarok

nincs olyan szabály, amelynek ne léteznék megsértése, 
figyelmen kívül hagyása vagy elutasítása. Sőt, az egyet
értés a normával sem biztosíték a követésre vonatkozó 
készségre. Súlyos bűncselekményeket elkövetők is 
képesek mélyen egyetérteni azzal, hogy tettük a kö
zösség büntetését vonja maga után. Az egyetértés a 
szabállyal, annak követése, a norma ismerete és mind
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azok a tényezők, amelyek a szabályok követését vagy 
megsértését magyarázhatják, összetett és nehezen kibo
gozható kapcsolatban vannak egymással, az okozati 
összefüggésekről általában csak feltételezéseink lehet
nek. A normazavar és válság kauzális kapcsolatának 
kérdését ezért fel sem vetem, ellenben a használt fogal
mak értelmét igyekszem tartalommal megtölteni: mit 
értünk normazavar és válság alatt? A komplex jelen
ségek okainak keresése sokszor túlzott leegysze
rűsítésekhez vezet: a válság okaként a gyors változá
sokat, a kapitalizmust, a globalizációt, valamiféle nem
zeti végzetet vagy az öröklött tényezők útfüggőségeket 
okozó hatását egyaránt lehet találni.

I. Válságértelmezések
A rendszerváltás óta eltelt két évtized a kortársak 

számára hosszú időnek tűnik, különösen a várakozások 
teljesülésének arányaihoz képest. Önmagában az is 
képes a válság érzetét erősíteni, hogy várakozásaink 
jelentősen meghaladták a tényleges lehetőségeket, vagy 
a javulás túl lassúnak tűnik. Kétségtelen azonban, hogy 
a rendszerváltás után húsz évvel felhalmozódó válsá
gokat nem sorolhatjuk minden további nélkül a hamis 
tudat osztályába. Figyelemmel kell lennünk viszont 
arra, hogy a nagy társadalmi változásokat a társadalom- 
tudomány hagyományosan válságteremtő hatásúnak 
írja le. A legismertebb értelmezések a magyar tár
sadalom állapotának megértéséhez is hozzájárulhatnak. 
Persze nincs olyan fogalom, amely önmagában elégsé
ges lenne társadalmi környezetünk jelenlegi állapotá
nak megértéséhez.

A legismertebb klasszikus válságértelmezés az Émile 
Durkheimtől (1858-1917) származó anómia. amely a 
társadalmi változás sebességével, kiterjedtségével hozza 
összefüggésbe a normák elbizonytalanodását. A ma
gyarországi rendszerváltás összetett és gyors változásai 
mindezek szerint a régi igazodási pontok, szabályok és 
viselkedési minták elveszésével és újak megjelenésével 
jártak. De a bűnözési mutatók vagy az önpusztító 
devianciák adatai csak részben támasztják alá ezt a ma
gyarázatot. Az öngyilkosság mutatószámai a rendszer- 
váltást közvetlenül megelőző időkben javuló tendenciát 
vesznek fel. és ez sokáig nem is változik. Az anómia 
eredeti magyarázata szerint ez valószínűtlen. Konzer
vatív értelmezésre ad lehetőséget megszületése óta 
Ferdinand Tönnies (1855-1936) elmélete, amely a ha
gyományos közösségek felbomlásából eredezteti a mo
dern társadalom válságát. Az ősi. természetes emberi 
kötelékek elveszése gyökértelenné. magányossá tette az 
embert: ez a válság elsősorban a társadalmi integráció 
válsága. A rendszerváltás piacgazdaságot, demokráciát 
és jogállamot létrehozó nagy mozgásai valóban a kapi
talista modernizáció felé sodorták az országot, annak 
minden sajátos válságjelenségével együtt.

Természetesen növekedett az egyenlőtlenség, megje
lent a munkanélküliség és a kapitalizmus által kitermelt 
magasabb fokú kockázatok. Ez utóbbi tényező Ulrich

Beck (1944—) nagyhatású értelmezését juttatja eszünk
be a kockázat-társadalomról. Hirtelen, viszonylag 
kevés felkészülést engedve szembesültek a volt szocia
lista társadalmak a választás kényszereivel, a választá
sokkal együtt járó egyéni felelősséggel, az állami gon
doskodás leépülésével. Az életstratégiák, egziszten
ciális döntések hosszú távú hatásai, a kiszámíthatat
lanság és kiszolgáltatottság, védtelenség érzetével jár
tak. A függés, az állami paternalizmus, a hirtelen kilé
pés a korlátozott szabadság állapotából tájékozódási 
zavarokat és félelmeket táplált, amelyek bűnbakkere
séssel és erős piacellenességgel jártak.

A lengyel származású szociológus, Piotr Sztompka 
( 1944—) civilizációs inkompetenciának nevezi a poszt- 
kommunista társadalmak felkészületlenségét a piac, 
demokrácia, alkotmányos jogállam befogadására. A 
formális, intézményi változások mögött sokszor a ver
seny és közösségvállalás arányainak, a demokratikus 
magatartásnak, a mások jogait elismerő viszonyulások
nak a hiánya húzódik meg. Ennek következtében a ha
gyományos, a nagy átalakulás során átvett, inkorporált 
intézmények üres vázaknak bizonyulnak, amelyekben 
tenyészik a korrupció, a tekintélyelvű értékrendszer, a 
merev hierarchikus gondolkodásmód, és ahol minden
napos tapasztalat a menekülés a szabadságtól.

II. Mi van válságban?
Az utóbbi időben politikusok, közírók, sőt közjogi 

méltóságok is előszeretettel értelmezték a válság ter
mészetét. ezzel legtöbbször maguk is hozzájárulva a 
politikai válsághoz. ízléstől és politikai szándékoktól 
függően lehet hallani gazdasági, politikai, társadalmi, 
érték-, sőt erkölcsi válságról. A jogi intézményrendszer 
tudományos kutatójaként fontosabbnak gondolom az 
intézmények, az intézményi kultúra, illetve az intéz
mények működését vezérlő értékek válságát. Mindezek 
ugyanis a társadalmi normakövetés alacsony szintjének 
közegében fejtik ki egymást erősítő hatásukat. A min
dennapi élet kereteit, az emberi kapcsolatokat, az 
egyéni életstratégiákat néhány nagy rendszer teljes áté- 
pülése valóban jelentősen átszabta: például az átmenet 
a diktatúrából demokráciába, vagy a szocialista tábor 
zártságából egy nyitott és globális világba.

Hasonlóképpen, a szocialista korlátozott fogyasztás
ból a kaptalista fogyasztói társadalomba, a munka biz
tonságának világából a munkanélküliség fenyegeté
sébe. a viszonylagos biztonságból a kockázatokkal teli 
életbe tartó átmenet az elfogadott és működőképes 
értékek változását is jelentette. A Pew Global Atrirudes 
Project (PGAP)1 kutatása szerint a demokrácia alap
értékeinek támogatottsága a rendszerváltás elejéhez 
képest 2009-re a volt szocialista államokban csökkent. 
A többpártrendszert ma Magyarországon tizennyolc 
százalékkal kevesebben értékelik pozitív változásként, 
mint 1991-ben: vagyis ötvenhat százalék, az 1991 -es 
hetvennégy százalékkal szemben.



Még nagyobb a visszaesés a piacgazdaság értéke
lésében: a megkérdezettek mindössze negyvenhat szá
zaléka gondolja ma azt, hogy ez pozitív változás, míg 
tizennyolc évvel korábban a piacgazdaság támoga
tottsága nyolcvan százalékos volt. Ezzel Ukrajna után a 
magyar társadalom a legkevésbé piacbarát. A magyar 
megkérdezettek közül hetvenkét százalék gondolja azt, 
hogy az emberek ma rosszabbul élnek, mint a kommu
nizmusban. Összevetésként. Lengyelországban például 
ez az arány mindössze csak harmincöt százalék. Sem a 
demokráciát, sem pedig az Európai Uniót (EU) nem 
igazán látjuk egy kedvező fejleménynek.

Arra a kérdésre, hogy mi a fontosabb, az erős demok
rácia vagy a jól működő demokrácia, a posztkommu
nista társadalmak a régebbi demokráciákkal szemben 
inkább a materiális javak biztonságát választják. Cseh
országban és Szlovákiában negyven százalék fölötti 
azok aránya, akik a demokráciát tartják fontosabbnak. 
Magyarországon csak húsz százalék. Hetvenhárom szá
zalék pedig egyértelműen a gazdaságra szavaz. 
Összehasonlításképpen: a spanyol társadalom huszon
hat-huszonnyolc százalék arányban részesítette előny
ben a demokráciát. A normakövetési hajlandóság szem
pontjából nagyon kedvezőtlen képet festett a TÁRKI 
által közzétett összehasonlító európai értékvizsgálat 
kutatási eredménye.2 Ebből az értékvizsgálatból szá
mos elgondolkodtató összefüggés látszik, a normák 
esélyeit tekintve azonban különös figyelmet érdemel, 
hogy a magyar társadalom igen nagy arányban fogadja 
el azt. hogy a személyes haszon és a tisztességes ma
gatartás bizony gyakran szembekerülnek egymással. 
Azzal a kijelentéssel például, hogy „ha az ember pénzt 
akar keresni, nem mindig járhat a tisztességes úton", a 
Magyarországon megkérdezett emberek jóval az euró
pai átlag felett értenek egyet. A társadalom értékrend- 
szerének ilyen állapota az a háttér, amely a jogrendszer 
számára egyrészt a kiinduló feltételeket biztosítja, más
részt maga is a jogrendszer működésének sajátos követ
kezménye.

III. A  jog válságai
A jog és társadalom kölcsönhatása bonyolult össze

függésrendszer, ezért most csak azokat a pontokat fog
lalom össze, amelyek arra az alapvető kérdésre igye
keznek válaszolni, hogy van-e köze a válsághoz a jog
nak? Három alapvető, a rendszerváltás idejére vissza
vezethető illúziót gondolok olyannak, amelyek rom
bolták a társadalom viszonyát a joghoz, és hosszú távon 
csökkentették az esélyét egy normakövető kultúra 
kialakulásának. Mindhárom illúzió mély történelmi 
gyökerekkel rendelkezik, különböző formákban koráb
ban is kedvezőtlen hatással voltak a jogi kultúrára, a 
társadalom normakövetésére vagy a jog normatív ere
jére. Az egyik rendszerváltó illúziót minden bizonnyal 
a joggal kapcsolatban megnyilvánuló túlzott várakozá
sok okozták: az a hit, hogy a jogi eszközzel minden tár

sadalmi feszültséget gyorsan meg lehet oldani. Ez az 
intézményi derűlátás viszonylag gyorsan elenyészett, 
keserű csalódást hagyva maga után. A társadalom irá
nyításában azonban a command and controü (C2) 
szemlélet, a társadalmi valóság elhanyagolása mara
dandó maradt. A korábban sem ismeretlen instrumen- 
talivmts a jogi eszközt puszta technikai elemnek tekin
ti. a norma érvényesülésének társadalmi és kulturális 
feltételei pedig rendszerint elhanyagoltuknak bizonyul
nak. Ez jelenik meg többek között abban a sajátosság
ban, hogy a hatásvizsgálatok szinte ismeretlenek a jog
alkotásban.

A második illúzió a társadalom és az állami jog 
viszonyában elsősorban az ellenségességet látja, követ
kezésképpen minden állami beavatkozást a társadalom 
szövetébe elutasít. Ez az antipolitikai hagyomány a dik
tatúra demokratikus ellenzékéből hagyományozódott át 
a jogállami viszonyokra. A demokrata illúzió szerint a 
civil társadalom elégséges alapja a demokratikus jog
állami működésnek, tehát minden alapjogi korlátozás 
tilalmas, mert nem veszélyezteti semmi társadalmi a 
demokratikus berendezkedést. Ha ilyenek átmenetileg 
mégis lennének, akkor azokat a társadalom immun- 
rendszere magától kiveti magából, következésképpen 
nem kell intézményes védelem. Ez a logika az újnáciz
mus rohamos terjedésével látványos csődöt mondott.

A harmadik illúzió a jog professzionalizmusára vo
natkozik. Az állam és a jog intézményi működésének 
megítéléséből a laikusokat, illetve az intézményen 
kívülieket kizáró szemléletmód a jogot a jogászi szak
értelem kizárólagos területének képzeli. Ez a szemlélet 
a hatalomgyakorlás ellenőrzését vonja kétségbe. A ha
zai jogi és politikai hagyományok kevés olyan elemet 
tartalmaznak, amelyek a felelősség kultúrájának jelen
létére utalnának. Sokszor idegen tőlünk a számon- 
kérhetőség vagy a nyilvánosság igénye. Ezért még ma 
is küzdelmeket kell folytatnunk azért, hogy a közhata
lom működésének lényeges adatai nyilvánosságra ke
rüljenek, illetve hogy a hatalom gyakorlóinak tevé
kenysége felett ellenőrző lehetőségek álljanak. A titko
sítási hajlam, a számonkérhetőség elutasítása két évti
zeddel a rendszerváltás után is jellemző elemei a jog 
működésének. A professzionális szabályok bonyolult
sága, a szakmai döntések demokratikus ellenőrzésének 
lehetetlensége vagy a nyilvánosság képviselőinek hoz
zá nem értése egy káros illúzió igazolását szolgálják.

így állhatott elő az a helyzet, hogy a jogállami 
intézmények autonómiája mindent felülíró szervezési 
elvvé változott: az az intézmény, amely szervezetileg 
független, nem szorul ellenőrzésre, és függetlenségé
nek görcsös őrzése pusztán a hatalmi és szervezeti 
kényelmet és ellenőrizetlenséget szolgálja. Az ügyész
ség szervezeti, valójában csak látszólagos politikai 
függetlensége súlyos károkat okoz a jogállami műkö
désre vonatkozó társadalmi képzetekben. Hasonlókép
pen diszfunkcionális a bíróságok szervezeti független
ségének félreértése. Az önállóság ugyanis nem azono
sítható az átláthatóság és számonkérhetőség hiányával. 
Ezek az illúziók rossz intézményes működésmódokat,,.



stabilizáltak, amelyek folyamatosan rombolják az al
kotmányos berendezkedés iránti bizalmat.

A társadalom normakövetési hajlandósága és a de
mokratikus értékek támogatottsága addig nem változ
hat, ameddig a jogállam intézményes váza nem lesz
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Göncöl Katalin, Darvas Ágnes és 
Köles Sándor kerekasztal-beszélgetése

Gönctől Katalin (Kriminológiai Tanszék), Darvas 
Ágnes szociológus és gyermekszegénység-kutató 
(ELTE TáTK) és Köles Sándor szociológus (a De
mokratikus Átalakulás Intézet igazgató-helyettese) 
kerekasztal-beszélgetésén a rendszerváltás veszteseiről 
volt szó, benne a gyermekszegénységről, a mélysze
génységről és az elszegényedésről. Bemutatták, hogy mi 
a különbség a szegénység és a kirekesztődés között, és 
hogy melyek a legveszélyeztetettebb társadalmi csopor
tok. A beszélgetés résztvevői külön foglalkoztak azzal, 
hogyan hat a „lecsúszástól félők” biztonságteremtésére 
irányuló igénye a társadalompolitika alakítására.

/. Szegénység és peremre szorulás
A programot Gönczöl Katalin bevezetője nyitotta, 

aki már az elején kiemelte, hogy a jóléti társadalmak
ban a szegénységet gettósodásnak hívják, míg a szo
cializmusban ez a meghatározás a hátrányos helyze
tűeknek felelt meg. Gyakorlatilag ez utóbbi elnevezés 
egészen 1990-1991-ig megállta a helyét, ám az új gaz
dasági rend kialakulásával a hatalom és a társadalom 
ráeszmélt, hogy nem csupán társadalomkutatási, szoci
ológiai kérdésről beszélünk, de a kérdéskört nagyon 
súlyos gazdasági szemszögből is vizsgálnunk kell. 
Nyitóbeszédében Ferge Zsuzsa tanulmányára hivatkoz
va Gönczöl Katalin elmondta: maga a válság és a vál
ságtünet, így együttesen fölgyorsítja a kirekesztést, 
amelynek súlyos kulturális és gazdasági követ
kezményei voltak, vannak és lesznek. Ezek a követ
kezmények a szociológia és a politológia alaptéziseiből

képes bizonyítani, hogy érdemes a bizalomra. Egyelőre 
ördögi körben vagyunk.

1 http://pewglobal.org
2 http://www.tarki.hu/hu/research/gazdkult

kiindulva politikai viszályokat, konfliktusokat is ger
jeszthetnek, ami pedig újabb peremre szoruláshoz, mar
ginalizálódáshoz vezet. Ez a fajta marginalizálódás a 
magyar társadalomban mindig is halmozottan volt 
jelen, de az igazi gond. hogy fokozatosan halmozódik.

Jogászként szólt egy 1998. évi európai uniós ajánlás
ról, amely szerint a kirekesztettség, az emberi méltóság 
és az alapvető jogok megsértése a demokratikus 
alapértékeket is veszélyezteti. Ha ettől el is tekintünk, 
mondta Gönczöl Katalin, egyfajta nemzedéki, 
nemzetiségi és szociális konfliktusról mindenképpen 
szót kell ejtenünk. Egy újabb szociológiai kutatásra utal
va megemlítette Polányi Károly 1948-as tanulmányát, 
amely szerint a szegénység önmagában nem katasztrófa, 
és önmagában nem megoldatlan, a halálos sérülésnek az 
számít, ha a kötelek elszakadnak. Újabb tudományos 
dolgozatra hivatkozott, mikor Baumann 1997-es tételeit 
vázolta a hallgatóságnak, amelyeket úgy foglalt össze, 
hogy a szegénység és a peremre szorulás fő tünetjegyei 
a szükségletek azonnali kielégítésének igénye, a 
közösségvállalás és szolidaritás leértékelődése, a köte
lességteljesítés csökkenése és a kötelességtudat eny
hülése. Ami korábban érzelmi kielégítés volt, mára 
szükséglet-kielégítéssé vált. A legveszélyesebb a 
szabadság, a kockázat és a biztonság hiánya, hiszen a 
kirekesztettnek tulajdonképpen nincs mit veszítenie -  
tette hozzá megjegyzésként még Gönczöl Katalin.

II. A  gyermekszegénység 
Magyarországon

Darvas Ágnesnek, a Magyar Tudományos Akadémia 
gyermekszegénység elleni kutatócsoportja vezetőjének 
kezdőmondatai szerint nem az a gond, hogy valaki 
időszakosan rossz helyzetbe kerül, az igazi nagy gond 
az, amikor ezek a helyzetek tartóssá válnak. Elmondása 
és kutatásai szerint a gyermekek ebből a szempontból is 
különleges helyzetben vannak, hiszen, ahogy fogalma
zott. a „gyermekkor örökké tart". Bár kis országról van 
szó, mégis nagyon nagyfokú területi és anyagi egyen
lőtlenségekről beszélhetünk. A hátrányos kistérségek 
gyakorlatilag füzéreket alkotnak, ahol a legnagyobb 
gond -  jogi. gazdasági és szociológiai szempontból 
egyaránt -  a jövőtlenség.

A gyermekszegénység-kutatás adatai szerint a kö
vetkezőket láthatjuk Magyarországon: a tizenhét éves 
életkor alatt a szegény gyerekek negyvennyolc százalé
ka olyan családban él, ahol nincs foglalkoztatott felnőtt. 
Az ilyen háztartások harminc százaléka az alapsegély
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