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Színlelt nagy átalakulás?
informális kiút az államszocializmusból*

Régiónk országaiban a második világháborút követő négy és fél évti
zed során társadalmi kísérlet zajlott, melynek keretében az állami 
hatalom - először nyílt, majd egyre burkoltabb erőszak útján - bizto
sította az úgynevezett szocialista tulajdon kialakulását és fennmara
dását. E tulajdonforma és a hozzá kapcsolódó társadalmi-politikai 
rendszer katonai hódítás útján jött létre, fenntartása pedig két külső 
tényezőtől függött: politikai-stratégiai eleme az államszocialista bi
rodalmi központhoz, gazdasági összetevője pedig a világgazdaság 
kulcsszereplőihez kapcsolta régiónk társadalmait.1 A jelenlegi átala
kulás nagyrészt külső tényezők hatására indult meg: az államszo
cialista birodalmi központ rendelkezésére álló erőforrások elapadtak, 
összeomlott a birodalom, a nyugat-európai integráció pedig érzékel
hetően fejlődésnek indult. Ebből a szempontból az egyes kelet-kö
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zép-európai társadalmak belső átalakulása olyan alkalmazkodási ref
lexként értelmezhető, amelyet az államközi rendszer nagyhatalmi lo
gikájának gyökeres átszerveződése váltott ki. A kiindulópont tehát az 
államszocializmus mint rendszerelv felszámolódása, ami az állam
szocialista külső fiiggésrendszer összeomlására vezethető vissza. Az 
átalakulás irányára, társadalommorfolőgiaí sajátosságaira nézve azon
ban e tény önmagában vajmi kevés támpontot ad.2

E tanulmányban azt vizsgálom, miként megy végbe az elfordulás 
az államszocializmustól a tulajdonviszonyok területén. Először átte
kintem az állami túlsúly eltávolításának intézményi alternatíváit bár
melyik, az indulás pillanatában államszocialista gazdaságban -  va
gyis az elemzés kedvéért úgy téve, mintha csak az államszocializmus 
generikus modelljéből következő intézményi összefüggések létezné
nek - ,  majd arra teszek kísérletet, hogy a tulajdonátalakulás első két 
és fél évének magyarországi tapasztalatait e fogalomrendszer segít
ségével elemezzem.3 Végül megkockáztatok néhány feltevést az ál
lamszocializmusból való informális kiút várható társadalomalaktani 
következményeiről.

AZ ÁLLAMSZOCIALISTA „MODELL"

Az államszocialista tulajdoni rendszer sztálinista változatának elvont 
„modellje” három fő elem keverékeként írható le. A termelőeszkö
zök túlnyomó hányada állami tulajdonban van, és az állami vagyont 
a tőketulajdonosi osztály kollektív funkcióinak szimulációjára szako
sodott bürokrácia kezeli a termelés és elosztás nagy, formális szer
vezeteken keresztül történő központosításával, íntézményszociológi- 
ai értelemben annyiban beszélhetünk az államszocialista tulajdoni 
szerkezet megváltozásáról, amennyiben változás áll be a három elem 
vonatkozásában. Átalakulásuk mind elméletileg, mind a gyakorlat
ban kétségkívül szorosan összefügg, egymásba olvasztásuk azonban 
súlyos elemzési hiba.

A z  állam extrém túlsúlyával jellemzett tulajdoni rendszerre, s az 
ezzel együtt járó központosított és bürokratizált gazdaságirányítási 
modellre való áttérés -  az úgynevezett szocialista átalakulás -  két
ségkívül szakítást jelentett a múlttal abban a tekintetben, hogy felszá
molta a tőketulajdonosi osztályt mint „társadalmi tényt” . Ebből azon
ban a legkevésbé sem következik, hogy az államszocializmus a tőke
munka viszonyt is megsemmisítette volna. Épp ellenkezőleg: a 
tőke-munka viszony azelőtt példátlan mértékű, következetes, széles 
körű elterjedése az államszocialistává lett korábbi agrártársadalmak
ban éppen az úgynevezett szocialista iparosítással hozható Összefüg
gésbe.

A negyvenes-ötvenes évek fordulóján lezajlott államszocialista tu
lajdonátalakulás a tulajdonosi polgárság és a tőkepiacok „eltörlését” 
az „egy ország -  egy vállalat” modell bevezetésével oldotta meg. Az 
államszocialista tulajdonformában az állami hatalom lépett a koráb-
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bán törvényesen védett magántulajdonosok helyébe.4 Az államszo- 
cialista tulajdon - gyakorló tőkések híján - így a kapitalizmusnak az a 
különös válfaja, amely megszünteti, illetve igen jelentős mértékben 
korlátozza a magántulajdont mint az értéktöbblet-elsajátítás társadal
mi intézményét, miközben megőrzi, sőt, széles társadalmi rétegek 
életviszonyaira első ízben terjeszti k i a tőke-munka viszonyt, mind 
elvont politikai-gazdaságtani értelemben, mind pedig konkrét, a jö 
vedelem szerzés kényszerén keresztül érvényesülő alávetettségi 
viszonyként. Pavel Cámpeanu a munkaerő nézőpontjából ad pontos 
formulát az áílamszocialista tulajdonlás fő intézmény szociológiai pa
radoxonára: a sztálinizmus alatt „a munkaerő eladásának szükséges
sége megvásárlásának tilalmával párosul” .5

A termelőeszközök állami elkobzása és bürokratikus központosítá
sa a tőketulajdonlás olyan formáját hozta létre, ahol a vállalkozások 
irányítása és az értéktöbblet elsajátítása elvileg kizárólag az állam 
intézményi keretein belül mehet végbe. Más szóval, az államszocia
lizmus jószerével eltörölte a jogi értelemben vett tulajdonlás, a me
nedzsment és a profitelsajátítás intézményeinek elkülönültségét, amely 
a kapitalizmus centrumországokbeli változataiban általában viszony
lag jó l érzékelhető6 - bár még a centrumon belül is kétségkívül kü
lönbségek figyelhetők meg e tekintetben például a szociáldemokrata
jóléti, a korporatív-jjóléti és a liberális „államvisszafogó” modellek 
különféle változatai között. A periféria felé haladva -  mind az 
államszocialista, mind pedig a jóléti-kapitalista megoldásoktól kü
lönböző formában és okoknál fogva ~ ismét csak jelentős változatos
ságot tapasztalunk e téren.

Az állam tulajdonosi és menedzseri szerepéből (mint államszocialista 
sajátosságból) származó szempontokat valamilyen módon össze kel
lett hangolni az állam általánosabb (vagyis a nem szocialista államok 
esetében is meglévő) gazdaságpolitikai szerepével, így a bérszabá
lyozástól a munkavédelmi előírások rendszerén és az egészségügyi 
ellátás megszervezésén keresztül az ingyenes és kötelező közoktatá
sig terjedő szabványosító, szabályozó és szubvencionáló állami fel
adatok egész sorával. Az összhang -  a prekapitalista elemek tömegét 
hordozó szovjet mintát követve -  az államszocialista gazdaság tulaj
doni szervezetének az állam hierarchikus hatalmi szerkezetébe ol
vasztásával valósult meg, ami békeidőben szokatlanul magas szinten 
stabilizálta a gazdasági magatartás befolyásolására fordított erőszak 
szintjét Kelet-Közép-Európában.

Magyarországon a hatvanas évek végének „új gazdasági mecha
nizmusa” nagyban növelte a vállalatvezetőségek függetlenségét és a 
bürokratikusán uralt tulajdonosi államszocializmusból egyfajta me
nedzseri államszocializmus irányába mozdította el a magyar gazda
ságot.

Gazdaságszociológiai értelemben tehát az irányítás bürokratikus- 
ságának csökkentésével és az állami tulajdon makroszerkezetének 
decentralizálásával az 1968-as reformok jelentős tulajdonátalakulást 
eredményeztek -  a jogi értelemben vett állami tulajdonlás fennmara
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dása mellett. így fontos történelemformáló szerepet játszottak, hi
szen felkészítették a gazdaság formális és informális intézményrend
szerét, valamint a gazdasági szereplók jelentős hányadát az állam
szocializmus egy generációval később bekövetkezett összeomlására. 
E tanulmány az államszocialista gazdaság magyar változatának 1989 
utáni átalakulását tárgyalja. M ielőtt azonban rátérnénk a konkrétu
mokra, meg kell vizsgálnunk az államszocialista tulajdoni rendszer 
felszámolásának néhány általános kérdését.

ALTERNATÍVÁK AZ ÁLLAMI FOGYÓKÚRÁRA

Az államszocialista gazdasággal szemben felhozott legalapvetőbb el
lenvetés mennyiségi természetű: a szocialista állam egyszerűen túl 
sokat birtokol. Emiatt az államszocialista tulajdoni és vállalatirányí
tási szervezet nem képes alkalmazkodni a változó gazdasági feltéte
lekhez, elfojtja a lakosság vállalkozói szellemét, hiányt teremt, nem 
tőkésüíő felhalmozásra és az erőforrások pazarlására serkent. A szo
cialista állam túlsúlyának megszüntetésében a legfőbb cél tehát ha
sonlóképpen egyszerű: az állami vagyon részarányának csökkentése.

Minderre elvileg két, egymástól teljesen független megoldás kí
nálkozik: az állami vagyon tulajdonlási módjának megváltoztatása, 
illetve a magánbefektetések növelése -  az állami vagyon növekedési 
rátájánál gyorsabban. Pusztán elméleti szempontból a két alternatíva 
hatása azonos: mindkettő az állami tulajdon mennyiségi arányának 
csökkenéséhez vezet. Bármely korábbi államszocialista gazdaság át
alakulásának vizsgálatakor az első eldöntendő kérdés tehát az, hogy 
az átalakulás érinti-e a gazdaság azon szeletét, amelyet az állam köz
vetlenül birtokol.

Az 1. ábra a posztszocialista állami tulajdonosi szerep mérséklésé
nek alternatíváit ábrázoló fogalmi „térképet” tartalmazza.7 (A beke
retezett szövegek az átalakulás különböző lehetséges kimeneteleit 
mutatják.) A magánvállalkozások számának növekedése kétfélekép
pen érhető el. Egyrészt új üzletek alapíthatók a korábbi megtakarítá
sokból származó tőkére építve; másrészt „felszínre hozhatók” , vál
lalkozásként regisztrálhatók a második gazdaság „földalatti” , doku
mentálatlan részében előzőleg már létező tevékenységek. Mivel az 
első és második gazdaság közötti megkülönböztetés vonatkozásában 
súlyos fogalmi zavar honol, célszerű rögzíteni: e megkülönböztetés 
az államszocialista gazdaságok fő kontrasztjára -  az állami tulajdon
lás meglétére vagy hiányára -  utal. így a második gazdaságot az 
állami tulajdon keretén kívül folytatott kereső tevékenységek összes
ségeként definiáljuk. Mind az első, mind a második gazdaság magá
ban foglal formális és informális, regisztrált és „földalatti” , megen
gedett és tiltott tevékenységeket, vagyis a gazdaság első és második 
szektorra osztása fogalmilag független a formalitás-informalitás dis
tinkciótól.8
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L ábra
Az állami tulajdon leépítésének alternatívái adott 
államszocialista gazdaságban
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Az állami vagyont érintő intézkedéseket -  amelyeket a továbbiak
ban tulajdonátalakulásnak nevezünk -  először is aszerint csoportosít
hatjuk, hogy mely vonatkozását érintik az államszocialista tulajdon
lásnak: kizárólag központosítottságát és bürokratizmusát csökkentik, 
érintetlenül hagyva az állam végső tulajdonosi mivoltát (ebben az 
értelemben tulajdonátalakulással jártak például az 1968-as reformok 
is), vagy pedig magukban foglalják a tulajdonlás formális-jogi aspek
tusának megváltoztatását -  így legfőbb komponensként a tulajdonjo
gi regisztráció aktusát is.

Ez utóbbin belül -  amit „államtalanításnak” nevezhetünk továb
bi alternatívákat különíthetünk el a felhasznált „tőke” forrása alap
ján. Az államtalanítás végbemehet a gazdaságból származó, politi
kai-gazdaságtan! értelemben vett potenciális tőke mozgósításával, il
letve -  főképpen politikai és kulturális folyamatokra támaszkodva -  
gazdaságon kívüli, bourdieu-i értelemben vett kulturális, politikai és 
társadalmi „tőke” hasznosításával.9

A közelmúlt kelet-közép-európai átalakulási folyamatai a gazdasá
gon kívüli tőkének legalább két formáját állították előtérbe. A jelen
ből „merítés” során az adott időszakban érvényesülő politikai tőke, 
illetve a társadalomszerkezetben elfoglalt hely konvertálódik új, ez
úttal gazdasági tőketulajdonosi helyzetté. Ide sorolható például az a 
folyamat, melynek során a régi nómenklatúra tagjainak sikerül poli
tikai előnyeiket tőketulajdonná alakítaniuk.10 A másik gazdaságon 
kívüli eredetű „tőkeforma” konverziójának folyamata nem a jelen
ben meglévő, hanem a múltbeli társadalmi pozícióból „merít”: a tu
lajdonnal kapcsolatos történelmi sérelmek kárpótlása (elsősorban 
politikai és törvényhozói eszközökkel) az állami vagyon egy töredé
két a régi tulajdonosoknak vagy örököseiknek juttatja.

Végül, csak e ponton jutunk el a voltaképpeni privatizációhoz, 
vagyis ahhoz a tranzakcíósorhoz, melyben az állami vagyon valami
féle alkumechanizmus során kialakított ár31 közbeiktatásával -  vagyis 
gazdasági erőforrások piaci cseréje útján -  magánszemélyek tulajdo
nába megy át. E folyamat négy lehetséges típusát szemlélteti az 1. 
ábra jobb alsó sarkában található táblázat. Célszerű megkülönböztet
ni a külföldi és belföldi befektetést, az előbbi ugyanis növeli az adott 
gazdaság külső függését. Ugyanakkor különbséget kell tenni az adós
ságcsere, illetve az állami költségvetés bevételi oldalának helyzetét 
javító készpénzbefektetések között is.

Az államszocialista gazdaság leépítésének -  mint az ábrából látha
tó -  sokféle, bonyolult társadalmi „technikája” lehetséges. Egy tár
sadalom államszocializmus utáni történetét hosszú időre meghatá
rozhatja, hogy a maga történeti hagyományainak, politikai, társadal
mi és ideológiai állapotának, valamint külső viszonyainak, világgaz
dasági helyzetének sajátosságai következtében mely megoldások mi
lyen arányú kombinációját hozta vagy hozza létre.

Annyi általános érvénnyel elmondható az összes kelet-közép-euró
pai poszt-államszocialista társadalomról, hogy a valós, készpénzben 
vagy arra könnyen átváltható értékformában felhalmozott -  azaz a
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privatizáció útján mozgósítható -  magánvagyonok összege eltörpül a 
privatizációra váró állami vagyon világpiaci összértéke mögött. A 
térség társadalmainak utolsó néhány évtizedes történetében legfel
jebb negatív eredeti tőkefelhalmozódásról beszélhetünk -  látván az 
egyenlőtlen nemzetközi csere, a politikai kényszer, a hibás nagybe
ruházások és a külső eladósodás következtében folyamatosan kiáram
lott értékeket. Bármely szigorúan értékegyenlőség-elvű, azaz „piaci 
privatizációra” alapozó tulajdonátadási gazdaságpolitika -  amely ki
zárólag gazdasági erőforrásokat mozgósít világpiaci árszinten, és az 
államtól a magánbefektetők irányába mutat -  gyakorlatilag keresz
tül'víhetetlen. A régió ugyanazzal a strukturális problémával -  a vi
szonylagos elmaradottság keretei között fellépő krónikus tőkehiány
betegséggel -  találja szembe magát, mint újkori gazdaságtörténe
tének bármely korábbi szakaszában.

AZ ÁLLAM KITESSÉKELÉSE -  MAGYAR MÓDRA

A második világháború előtt a magyar gazdaság nagy hányadát tették 
ki az önálló kis- és szegényparaszti gazdaságok, kisvállalkozások és 
kézműves tevékenységek. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet ada
tai szerint52 1930-ban a rendszeres jövedelemmel rendelkezők 30 szá
zaléka volt „független és saját elszámolású kereső” . Közvetlenül a 
háború után a földreform tovább növelte ezt az arányt. Az ország 
ipari kapacitásainak elpusztítása, illetve külföldre hurcolása miatt a 
kisipari termelés még nagyobb jelentőségre tett szert a háború utáni 
néhány évben. A Róna-Tas Ákos által közölt adatok szerint „a kis
ipar részesedése az ipari termelésben 1946-ban a 30-as évek 28-30%- 
áról 43%-ra ugrott” .53 Az első évtized sztálinista politikai terrorja 
erős nagypolgárság híján csak a kispolgárként vagy kulákként meg
bélyegzett kistulajdonosi „osztályellenség” ellen irányulhatott. Emi
att és a rohamos iparosítás következtében 1960-ra az önálló kisipa
rosok aránya 12,9 százalékra csökkent, és 1980-ban elérte az újkori 
magyar történelemben eddig legalacsonyabb, 2,2 százalékos szintet. 
Azóta a bejegyzett önálló vállalkozások száma ismét emelkedőben 
van, így a független kisiparosok aránya az 1987 és 1990 közötti, 
utolsó államszocialista, illetve első rendszerváltoztató években -  
meglehetősen meredeken -  6,9 százalékra növekedett.34

Az egyéni kisvállalkozások számának csökkenése a hatvanas évek 
elejének kádári kompromisszuma kapcsán válik érthetővé. A mező- 
gazdasági kollektivizálás befejezésére törekvő rezsim és a másfél 
évtizeden át a magántermelői életforma elhagyására kény szeri tett 
parasztság közötti huzavona révén létrejött öszvérmegoldás, a háztáji 
forma jóvoltából a hetvenes évek közepére jelentős méreteket öltött a 
kisüzemi gazdálkodás. Ez részmunkaidőben nem kevesebb mint 
2,5-2,7 millió embert, a munkavállalók mintegy 60 százalékát érin
tette.35 A bejegyzett önálló gazdaságok arányának visszaszorulása és 
a háztáji forma elterjedése egy időben zajlott.
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A többforrású jövedelemszerzési stratégiák rugalmas rendszere, 
valamint a mikrogazdaságok é s  az állami vagy szövetkezeti nagyüze
mek közötti szimbiotikus viszony sikere a gazdaság más szektoraiba 
is kisugárzott. E folyamatok közül a nemzetközi turizmus magyaror
szági fellendülése volt a legjelentősebb.16 A háztáji és az idegenfor
galmi szolgáltatások mintáját követte a városi iparcikkek és a legkü
lönfélébb egyéb szolgáltatások forgalma, és fokozatosan az egész 
magyar gazdaság megkezdte hosszú menetelését kifelé az államszo
cialista tulajdoni rendszer sztálinista változatából.

Egy országos kérdőíves vizsgálat tanúbizonysága szerint 1980-ban 
-  vagyis az állami tulajdonú, bürokratikusán igazgatott és központo
sított szocialista szektoron kívüli kereső tevékenységek széles körű 
legalizálása előtt -  az egyének és családok mintegy háromnegyede 
számolt be főfoglalkozásán kívül szerzett rendszeres jövedelemről.17 
A második gazdasággal kapcsolatos politikai, definíciós és mérési 
problémák következtében a kiterjedtségére vonatkozó becslések nagy 
szórást mutatnak. Annyi azonban bizonyos, hogy miközben a lakos
ság nagy többsége megtartotta állami alkalmazotti státusát (hiszen a 
nyugdíj- és egészségbiztosítás az állami alkalmazáshoz kötődött), a 
főálláson túl kereső tevékenységekkel eltöltött idő 1977 és 1986 kö
zött a teljes munkaidőalap 28 ,9  százalékáról 35,6 százalékra növeke
dett.18 A jövedelmek szektorális megoszlása hasonló arányt muta
tott.19

Szelényi Iván vidéki vállalkozókról szóló könyvében fontos össze
függéseket tárt fel a háború előtti kisüzemi, kézműves és kisparaszti- 
vállalkozói családi múlt, valamint a második gazdaságban való rész
vétel között. Úgy tűnik, a részben felmérésekből származó, részben 
pedig etnográfiai módszerrel gyűjtött adatok alátámasztják Szelényi 
tételét a „megszakított polgárosodásról” ; a kisvállalkozói családok 
leszármazottak egyértelműen nagyobb eséllyel találjuk a második 
gazdaság szereplői között, m int másokat.20 Elméleti ok nincs rá, hogy 
a „megszakított polgárosodás” tézisét a vidék népességére vagy a 
mezőgazdaságra korlátozzuk. Hasonló gondolatmenetet követve, a 
hatvanas évek közepétől napjainkig tartó második gazdaság úgy ér
telmezhető, mint az államszocializmust megelőző minták reinkarná
ciója az államszocializmus pragmatikusabb, kádári változatának hé
zagaiban és felszíne alatt. Ez megmagyarázná a második gazdaság 
felfutásának és a regisztrált kisvállalkozói tevékenységek visszaesé
sének időbeli egybeesését.

Gondolatmenetünk szempontjából mindennek az a jelentősége, hogy 
a magyar gazdaság utóbbi néhány évtizedes története jelzi: az állam
szocializmus tulajdoni rendszerét egymásra torlódott társadalmi konf
liktusok sora és állandó változás jellemzi. A gazdaság tulajdoni rend
szerének átalakulása jóval az államszocializmus végét jelző politikai 
változások előtt megkezdődött -  nemcsak az új gazdasági mechaniz
mus során bevezetett makroszintű decentralizáció és a kevésbé bü
rokratikus szabályozás kapcsán, de azáltal is, hogy a kádári állam de 
facto elismerte a különféle nem  államszocialista tulajdonformák létét
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és korlátozott létjogosultságát. Mindennek következtében a társada
lom nagy hányada tapasztalatot szerzett az önálló gazdálkodásról és 
aktívan alkalmazkodott az új feltételekhez.

A kádári kompromisszum ugyanakkor erős korlátokat is tartalma
zott: a tőkeintenzív technológiák jogilag szigorúan védett állami mo
nopoltulajdonban maradtak, és a magánvállalkozások méretét admi
nisztratív eszközökkel korlátozták. Emiatt a második gazdaságban 
keletkező jövedelmek tőkésülése az árnyékgazdaságra, illetve a „ma
szekok” szűk körére korlátozódott, miközben -  híven a „frizsider
szocializmus” összekacsintó-elnyomó korszelleméhez -  kulturálisan 
rögzültek a presztízsfogyasztás egyéni, illetve családi mintái. Az ál
lamszocializmus összeomlásához a magyar társadalom jelentősebb 
magánvagyonok felhalmozódása nélkül jutott el. Minthogy a máso
dik gazdaságot állandó bizonytalanságban és fél-dokumentálatlanság- 
ban tartották, a magyar gazdálkodási kultúra - az erőn felüli munka- 
vállalás és a résztvevők példátlan kreativitása ellenére - egyfajta 
„antiprotestáns” etikátlan állapotba került: a megbízhatatlanság, az 
azonnali „kaszálás” kényszeres vágya és komoly minőségi problé
mák jellemzik.

A TULAJDONÁTALAKULÁS ELSŐ ÉVEI

Nyitott kérdés, hogy az államszocializmus utáni időszakban mely 
vállalkozások lépnek ki a második gazdaság dokumentálatlan, nem 
adózó és nem szabályozott „földalatti” részéből. Ha az efféle „for
malizáló” kilépésekre nagy számban kerül sor, akkor az átmenetet 
értelmezhetjük úgy, mint a magánvállalkozások korábbi informalitásba 
szorulásának „korrekcióját” . Tekintettel azonban a második gazda
ságnak az állami szektorhoz fűződő szimbiotikus-parazitikus viszo
nyára, gyanítható: ha a gazdaság nagy része továbbra is a „föld alatt” 
maradna, ez megakasztaná vagy legalábbis lassítaná a tulajdonvál
tást, a tulajdonképpeni privatizációról nem is beszélve.21 Hiszen az 
állami szektor réseiben működő, azon élősködő gazdasági intézmény- 
rendszernek aligha érdeke, hogy a fő megélhetési forrásául szolgáló 
szektor tönkremenjen, s megjelenjenek az erős, koncentrált hatalom
mal bíró magántulajdonosok.

Mindenesetre, az eredeti tőkefelhalmozás klasszikus, nem szimu
lált változatához talán még a korábbi megtakarítások tőkésülése, il
letve az árnyékgazdaságból való kilépés folyamata áll legközelebb. 
Ezek számszerű aránya azonban csaknem elhanyagolható.

1988 után látványosan növekedett a Magyarországon bejegyzett, 
hazai tulajdonban levő kis- és középvállalkozások száma.22 Az 1. 
táblázat adatai szerint a részvénytársaságok száma majdnem a hét
szeresére, a kft-ké pedig a hatvankétszeresére nőtt 1988 decembere 
és 1991 májusa között. Az 1989 és 1992 decembere között eltelt 
három „rendszerváltoztató” évben a kft-k száma csaknem megszáz- 
szorozódott. 1991 végén azonban a csaknem 800 részvénytársaság
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közül még mindig csak 20 szerepelt a pangó Budapesti Értéktőzsdén. 
A tőzsdén keresztül végrehajtandó, nagyarányú privatizációt sürgető 
javaslatok eddig visszhang nélkül maradtak.

1. táblázat
A Magyarországon 1988 és 1992 között bejegyzett részvénytársaságok, 
korlátolt felelősségű társaságok, betéti társaságok és gazdasági munka- 
közösségek száma,23

1988. dec. 1989. dec. 1990. dec. 1991. máj. 1991. dec. 1992. dec
rt-k 116 362 646 784
kft-k 451 5 978 18 317 28 059 37 800* 57 262
bt-k 1 125 9 537
gmk-k 5 769 19 869
* Heti Világgazdaság = becslés alsó határértéke.

A gazdasági munkaközösségek és betéti társaságok ~ vagyis a kezdő
tőkét gyakorlatilag nem igénylő, de korlátlan személyes vagyoni fe
lelősséggel járó gazdálkodási formák -  száma 8,5-szörösére, illetve 
1,9-szeresére növekedett az átmenet első tizenhét hónapjában. Laky 
Teréz becslése szerint a (legalábbis részben) magántulajdonú vállal
kozások szaporodása miatt a magánalkalmazottak száma csaknem 
megháromszorozódott 1988 decembere és 1991 májusa között,24 s 
így 1992 végére körülbelül minden negyedik-ötödik magyar alkal
mazott kapta a főfizetését magánalkalmazásból. Az utóbbi évek per
sze némileg csalóka képet mutatnak: az adó- és társadalombiztosítás
jogi okokból bejegyzett álvállalkozások elszaporodása miatt a hivata
los statisztikák valószínűleg túlbecsülik a magánvállalkozások valódi 
arányát. Különösen igaz ez a tőkebefektetési minimumot nem igény
lő formákra, így az egyéni vállalkozásokra és a betéti társaságokra.

A reprivatizáció, amit a kisgazdák kivételével az összes politikai 
erő többé-kevésbé ellenzett, tipikus esete az 1. ábrán múltból „merí
tésként” jelzett megoldásnak. Mint közismert, a kárpótlási törvény 
értelmében az 1948 után kisajátított vagyonok egy töredékét kárpót
lásijegyek formájában vissza lehetett igényelni. Később a kárpótlási 
jegyek kedvezményezettjeinek körét a megelőző rendszerek egyes 
politikai áldozataira is kiterjesztették. A másik reprivatizációs tör
vény az 1948 előtt alapított egyházaknak engedi meg az elkobzott 
ingatlanok visszaigénylését, a termőföld kivételével.25 Ez esetenként 
igen értékes városi ingatlanokat érint, ugyanakkor nem teszi lehető
vé, hogy a „történelmi” egyházak visszakapják háború előtti létfenn
tartásuk fő eszközét, az egyházi nagybirtokokat.

A termőföld és az egyházi tulajdon privilegizálásával e törvények 
a korábbi tulajdonosok két csoportját rendkívül előnyös pozícióba 
hozzák másokkal, például a volt bérház- és gyártulaj honosokkal szem
ben, a korábbi nincstelenek óriási tömegeiről és leszármazottaikról 
nem is beszélve. Elgondolkodtató, mit árul el a magyar gazdaság, 
politika és társadalom viszonyairól, nemkülönben gondolkodási pá
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lyáinkról az a tény, hogy a huszadik század végi poszt-államszo
cialista átalakulás reprivatizációs eleme a rendi társadalom két hatal
mi bázisát, az egyházat és a termőföldtulajdont privilegizálta.

Az állami újraelosztás kimerülése vagy megszűnése ebben az érte
lemben tehát egyértelműen „új” egyenlőtlenségeket teremtett. A két 
reprivatizációs törvény hozzájárul az államszocializmus előtti egyen
lőtlenségek újraéledéséhez is. E törvények nemigen vesznek tudo
mást arról, milyen problémákat vet fel az 1948 és 1991 közötti tulaj
dontárgyak értékviszonyainak összehasonlítása, s nyilvánvalóan fi
gyelmen kívül hagyják azok érdekeit és jogosnak tekinthető kollektív 
gazdasági követeléseit, akiknek alulfizetett munkája az államosítás 
és a reprivatizáció közötti négy államszocialista évtizedben hozzájá
rult a tulajdon értékének megtartásához vagy növeléséhez.

A korábbi vállalatvezetői réteg egy csoportja, minisztériumi és 
bankhivatalnokokkal karöltve, rendkívül kedvező áron jutott hozzá 
egyes vagyontárgyakhoz -  a jelenséget „spontán privatizációnak” 
keresztelte el az eufemizmusok vonatkozásában fölöttébb fantáziadús 
magyar köznyelv.20 A „spontán privatizáció” egy darabig a gazdasá
gi társulásokról és a vállalkozásokról szóló törvények kombinációjá
val teremtett kiskapuk kihasználásával ment végbe. E törvények -  
amelyek még a régi rendszer utolsó évében születtek, és amelyeket 
akkoriban a további gazdasági reformok kulcselemeiként tartottak 
számon -  a vállalati vagyon privatizálása feletti szinte korlátlan ren
delkezés hatalmát a vállalati vezetőségek kezébe adták, közvetlen, 
törvényesen védett tulajdonosi jogok, érdemi ellenőrzés, illetve a kettő 
kombinációjának formájában. Az 1. ábra fogalmi modelljén a spon
tán privatizáció alapvetően a jelenből „merítés ” rubrikájához tarto
zik, hiszen a vállalati vezetőség az adott történelmi pillanatban (a 
rendszer Összeomlásakor) betöltött munkamegosztásbeli helyét ké
pes egyéni magántulajdonra váltani. A „spontán privatizáció” tehát 
az eredeti tőkefelhalmozás viszonylag egyszerű szimulációja gazda
sági szervezetek -  adott esetben a vállalatvezetői pozícióval járó for
mális és informális hatalom -  segítségével.

A bejegyzett vállalatok számának az 1. táblázatban is jelzett mere
dek növekedése közvetlenül összefügg a jelenből „merítő” vállalati 
átalakulásokkal.27 Az állami vállalatok fizikailag elkülöníthető része
inek „független” kft-k formájában való leválasztása és az így elsza
porodó anya- és leányvállalatok, illetve a leányvállalatok egymás 
közötti kereszttulajdonlása révén létrejövő bonyolult tulajdoni viszo
nyok roppant mértékben növelik a vállalatok vezetőinek hatalmát az 
átalakulási folyamat és az állami vagyon felett. így a többszintű vál
lalattulajdonlási rendszerek kialakulását és a kereszttulajdonlást be
sorolhatjuk az állam gazdasági túlsúlyát mérsékelő folyamatok közé, 
jóllehet eddig vajmi kevéssé hoztak létre túlnyomórészt magántulaj
donú gazdasági struktúrát. Épp ellenkezőleg: az efféle kereszttulaj
donlási rendszerek kialakuló hálói az árnyékgazdaság erőihez hason
lóan lassíthatják az érdekeikkel ellentétes valódi privatizáció beindu
lását.
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Az intézményes kereszttulajdonlás gyakran egymásba ékelt igaz
gatótanácsok bonyolult rendszerét hozza létre, síről a résztvevőknek 
módjuk van hatástalanítani az államnak a cég ellenőrzésére irányuló 
kísérleteit. E rendszerben az állampolgárok absztrakt kollektív érde
keit kinevezett állami hivatalnokok képviselik, s működésének felté
tele, hogy e hivatalnokcsoport -  akár konfliktusokat is vállalva -  
képes és hajlandó legyen elszakadni a banki és iparvállalati vezetősé
gektől. E naiv feltevés nyilvánvalóan aligha igazolódik be: a vállalat- 
vezetői és köztisztviselői pozíciók közötti gyakori mozgás, valamint 
az erős személyes kapcsolatok mindig szorosan összekötötték a ká
dári apparátus e két részét. Nincs okunk feltételezni, hogy a kapcso
latok a politikai hatalom belső szerkezetének, illetve a politikai és 
gazdasági szféra viszonyának átszervezése után automatikusan meg
szűntek volna. Az állami tulajdonú vállalatok számának meredek 
emelkedésével értelemszerűen megnőtt az igény az állami érdekeket 
képviselő igazgatótanácsi tagok iránt is. A vállalati igazgatótanácsok 
összeállításának problémája így legtöbbször a vállalatvezetők szemé
lyes hálózatai, illetve a politikai patrónus-kliens rendszer hálózatai 
közötti hatalmi vetélkedésben dől el.

Az állami tulajdonban maradó vállalatok kiürítése, a kereszttulaj
donlás és az egymásba ékelt igazgatótanácsok létrejötte a bürokratiz
mus és központosítottság leépítése címszó alá sorolható az 1. ábrán. 
Ez gyakran összekapcsolódik korlátozott külföldi befektetésekkel (a 
3. rubrika az 1. ábrán) és a munkavállalói részvényvásárlási progra
mok (MRP) egyes változataival. Az MRP-megoídások, bár látszólag 
kétségkívül a „gazdasági demokrácia” közvetlen részvételen alapu
ló, számos nyugat-európai és észak-amerikai cég esetében bevált for
máját kínálják, a valóságban korántsem igazolják a hozzájuk fűzött 
szabadéivű-egalitárius reményeket. A Magyarországon beindult MRP- 
átalakulások vagy eleve kizárják a vállalatvezetés egy bizonyos szint
je  alatt a részvényvásárlást, vagy pedig olyan szabályokkal jönnek 
létre, hogy a megvásárolható értékpapírok száma híven tükrözze a 
vállalat adminisztratív hierarchiáját. Az MRP-megoldások így a „je
lenből merítés " azon válfajába tartoznak, ahol a tulajdonjogi átalaku
lás után elfoglalt helyet nagymértékben az üzem átalakulás előtti szer
vezeti rendszerében betöltött pozíció határozza meg. Az állami tulaj
don felett gyakorolt döntéshozó hatalmat a vállal atvezetőségek gyak
ran arra használják, hogy elegendő pénzt gyűjtsenek, s így befektető
ként léphessenek fel, akár az MRP, akár külföldi-magyar vegyesvál
lalatok keretében, akár mint „közönséges” közvetlen hazai befekte
tők. Az eredeti tőkefelhalmozás fő intézménye ez esetben a jelenlegi 
hatalmi helyzetből „merítés”, az állami vagyon decentralizációja és 
„ debürokratizálása ”.

Tovább bonyolítja a helyzetet a magyar gazdaságot terhelő külső 
és belső állami adósságteher. Ez akut készpénzáramlási problémákat 
teremt, az elharapódzó fizetési késlekedés pedig kényszerhitelezési 
válsághoz vezet a gazdaság minden részében. A legmagasabb tarto
zások esetében a hazai partnerek között már megjelent az adósság
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csere intézménye, a kereszttulajdonlás még összetettebb szerkezeteit 
hozva létre, amelyben ezúttal már bankok és más pénzügyi intézmé
nyek is részt vesznek (az 1. ábra 2. rubrikája). A két egymást követő 
MDF-vezetésű kormány gazdasági nacionalizmus felé orientálódó 
politikája megakadályozta, hogy az adósságcsere intézményét külföl
di hitelezők kielégítésére is használják (az ábra 1. rubrikája tehát 
üresen maradt), annak ellenére, hogy a külső adósság szintje megha
ladta az éves nemzeti össztermékét, és a törlesztés már 1991-ben 
felemésztette a konvertibilis exportbevételnek több mint a felét.28

A volt állampártnak és politikai kliensintézményeinek vagyona jó 
részt visszakerült állami tulajdonba (egy része fölött amúgy is csak 
kezelői joggal rendelkeztek). Ennek ellenére valamennyit sikerült 
átmenteni kft-kbe és más vállalkozásokba, részben úgy, hogy -  eufe- 
misztikusan szólva -  „nevesítették” , azaz megbízható és alkalmaz
kodóképes párt- és KISZ-káderek nevére írták, részben pedig külföl
di részvételű vegyesvállalatok alapításával. A régi rezsim vagyoná
nak sorsáról folytatott viták mára jórészt elültek. Ami ebből ma ma
gántulajdon, az részint a Jelenből merítés ", részint pedig közvetlen, 
készpénzes külföldi tőkebefektetés útján lett azzá.

Az Állami Vagyonügynökséget egy évvel az első „spontán privati
zációs” botrány után állították fel, hogy a nagyobb állami vállalatok 
eladását szabályozza. A heves politikai viták kereszttüzében létreho
zott intézmény tisztázatlan jogi státusa, körülményes eljárási szabá
lyai, átpolitizáltsága, a gyakori vezetőváltások és a korrupció kimon
dott vagy kimondatlan vádja következtében rendkívül lassan, ellent
mondásokkal terhelt módon és megdöbbentő nagyságrendű tranzak
ciós költségekkel működik.

A „piaci alapú privatizáció” gazdaságpolitikai jelszavának meg
hirdetésével az Antall-kormány két, lényegét tekintve egymástól füg
getlen megfontolást kapcsolt össze: az állami vagyon államtalanítását, 
vagyis a kapitalista gazdaság hosszú távra szóló, alapvető tulajdon
rendszerének megteremtését; valamint az állam adósságterheinek 
enyhítését, azaz a gazdaság egészen rövid távú működésének biztosí
tását. A „piaci alapú” privatizáció programja gyakorlatilag egyet je
lentett annak kimondásával, hogy az államtalanítást a kormány nem 
hajlandó széles körű lakossági tulajdonszerzés formájában megolda
ni. A tőkehiány miatt elkerülhetetlen a privatizáció állami szubvenci
onálása. Ez pedig azt eredményezi, hogy nem a társadalom nagy 
csoportjai válnak (kis)tulajdonossá, hanem a viszonylag erős belföldi 
és külföldi befektetők kis csoportja jut nagyon magas arányban szub
vencionált tulajdonhoz. Ez a latin-amerikai társadalmakból világszerte 
ismert politikai kliens-elit kialakításának, a burzsoázia állami „felta
lálásának” legbiztosabb módszere lenne, ha működne. Az akut tőke
hiány és az állam szubvencionáló képességének hiánya azonban erő
sen korlátozza még e torz rendszer kialakulását is.

A privatizációs folyamat lassúsága és frusztráltsága miatt az ÁVÜ 
néhány hónappal a „piaci alapú privatizáció” megvalósíthatatlan prog
ramjának meghirdetése után jóváhagyta a vállalati vezetőségek által
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kezdeményezett „önprivatizációs” formát, amely lényegesen csök
kenti az állam adminisztratív beavatkozását. E mechanizmus lényege 
annak hallgatólagos elismerése volt, hogy a központosított tulajdon- 
váltás kudarcot vallott, s az adósságválsággal sújtott állam vereséget 
szenvedett a kapcsolathálóra és tapasztalatra alapozott, nagyrészt in
formális vállalati vezetőségi hatalommal szemben. Az új rendszer
ben az ÁVÜ az államtalanítási folyamat ellenőrzésében és áttekinté
sében vállalt alkotmányos felelősségének egy részét alvállalkozások 
útján külföldi üzleti és befektetési tanácsadó vállalatokra ruházta. A 
„rendszerváltás” körüli politikai nyilvánosság torz jellegét mi sem 
jelzi jobban, mint az a tény, hogy fel sem merült, vajon miként lesz 
biztosítható az alvállalkozó tanácsadó cégek lojalitása, ha megbízó
juk, a magyar állam például külföldi multinacionális befektetők érde
keivel kerül összeütközésbe.

A közvetlen külföldi befektetés és általában a külföldi szerepválla
lás valamivel lassabban bontakozott ki, mint amire sokan számítottak 
vagy amitől sokan tartottak -  bár mintegy két és fél év alatt a közvet
len külföldi befektetések dollárban kifejezett értéke csaknem megtíz
szereződött. 1992 decemberére a közvetlen külföldi befektetések össze
ge az ország bruttó külföldi adósságának 16 százalékát tette ki, és 
meghaladta az akkori keményvaluta-tartalék háromnegyedét.29

1989-ben a budapesti lakásállománynak körülbelül a fele volt álla
mi tulajdonban. Ezek először a kerületi önkormányzatokhoz kerül
tek, amelyek nagyon eltérő időzítéssel és sebességgel megkezdték a 
lakások kedvezményes eladását a lakóknak. Az 1. ábra fogalmi tér
képének kifejezéseivel élve, mindez többfajta átalakulási folyamatot 
egyesített. Egyrészt azáltal, hogy az önkormányzatok rendelkezhet
tek a lakások felett, némileg mérséklődött a lakásgazdálkodás köz- 
pontosítottsága és így -  vélhetően -  bürokratizmusa is; másrészt a 
rendkívül kedvezményes árú vásárlások a jelenből és múltból „merí
tés ” és -  legalábbis bizonyos esetekben -  a hazai pénzbefektetés (az 
1. ábra 4. rubrikája) kombinációját jelentették. Ez utóbbi különösen 
azokban az esetekben feltűnő, amikor a korábbi tanácsi lakásokat 
üzlet- vagy irodahelyiséggé alakítják.

SZÍNLELT NAGY ÁTALAKULÁS?

Magyarországon az álíamszocialista tulajdonviszonyok átalakulása 
jóval az államszocialista politikai rendszer végső összeomlása előtt 
megkezdődött: intézmény szociológiai értelemben a tulajdonviszo
nyok voltaképpen a háború előtti időszak óta egyfolytában mozgás
ban vannak. Ennek eredményeként a jelenlegi tulajdonváltás igen 
összetett képet mutat: a kádári időszakban kiépült szerkezeti feltéte
lek keverednek benne az államszocializmus utáni, új politikai status 
quo elemeivel és az államszocializmust megelőző, félkapitalista idő
szakból ránk maradt elemekkel.
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A gazdasági tulajdonlás és irányítás intézményeinek fél évszáza
dos története a következő sémában írható le: a második világháború 
után a termelőeszközök szovjet típusú átalakulása rendkívül magas 
fokon koncentrált, bürokratikusán irányított tulajdoni intézményrend
szert teremtett. Az államszocializmus első, sztálinista fázisa tulajdo
nosi államszocializmus volt. Az ezt követő kádári időszakban a jogi 
tulajdonlás érintetlenül hagyásával a nyugat-európai és amerikai me
nedzseri kapitalizmust távolról mímelő menedzseri államszocializ
mus jö tt létre, melyben az állam egyre kevésbé gyakorolta tulajdono
si jogai közül a közvetlen irányítás jogát, inkább a m indjobban elkü
lönülő menedzseri csoportra bízta. Nagyrészt ez magyarázza a kü
lönféle ágazati lobbik erejét, illetve a kádári államszocializmus vi
szonylagos rendszerstabilitását és korlátozott mértékű növekedési 
képességét. A gazdasági tulajdonlás intézményrendszerének jelenle
gi átalakulása során kialakuló formák talán leginkább valamiféle -  a 
kádár! időszak örökségét hordozó -  menedzseri kapitalizmusra emlé
keztetnek, amelyben még jó ideig az állam lesz a legnagyobb tulajdo
nos. Az átalakulás tehát csupán elnagyoltan tükrözi a széles körben 
mentális etalonként használt, liberális utópiák útján elrajzolt nyugat
európai és észak-amerikai mintákat. E tény messzemenő társadalom
morfológiai következményekkel járhat.

A tulajdonlás intézményrendszerének átalakulása során az állami 
vagyon piaci értékének meghatározása technikai nehézségekbe ütkö
zött. A tőkehiány mellett erre vezethető vissza, hogy kevés tranzak
cióból folyt be készpénz. 1992 januárja és augusztusa között a ma
gyar állam privatizációból származó bevétele mindössze 20 milliárd 
forint volt, ami a teljes állami költségvetési bevételeknek csupán 3,63 
százalékát, az erre az időszakra eső kiadásoknak pedig 2,69 százalé
kát tette k i.30 A tulajdonátalakulási folyamatok tranzakciói jószerével 
kizárólag készpénz nélkül, illetve mélyen leszállított áron mennek 
végbe: a magyar tulajdonátalakulás e szakaszának története a tőkehe
lyettesítő intézményi megoldások története.

E tőkehelyettesítő intézmények legfőbb közös vonása, hogy kitün
tetett szerepet kap bennük az informalitás: a politika, a gazdaság és a 
társadalom eme alapvető szerkezeti változásai a „színfalak mögött” , 
az állami szabályozás és nyilvántartás hatókörén kívül, s a normatív 
nyilvánosság teljes kizárásával mennek végbe. Ez természetesen nem 
jelenti azt, hogy a készpénzforgalommal járó privatizációs tranzakci
ókból hiányoznék az informális elem; csupán azt, hogy a tőkehiány 
következtében előtérbe kerülnek azok a tranzakciótípusok, amelyek
nél a formális elemek csak nagy nehézségekkel hozhatók domináns 
helyzetbe.31 így az állami vagyon magánkézbe juttatása során jófor
mán valamennyi tranzakcióban az informális viszonyok határozzák 
meg a folyamat menetét éŝ  nagyrészt az eredményét is -  majdhogy
nem függetlenül akár az ÁVU, akár más formális-normatív intéz
mény vagy szabályozás jelenlététől vagy hiányától. Amikor a vagyon 
állami tulajdonban marad, az átalakulás lazább állami szabályozást 
eredményez, helyet teremtve a vállalati vezetőség informális tényke
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désének. Még a külföldi kézbe került magyar vállalkozások tulajdo
nosai is többnyire megtartják az államszocialista korszakból örökölt 
vezetőket, akik elsősorban informális társadalmi és szakmai kapcso
lataik felbecsülhetetlen értékű „tőkéjét” kamatoztatják. Az állami 
vagyontárgyakat külföldi vevők javára privatizáló üzletek gyakran az 
államszocialista időszakban kialakult, néha még korábbra visszave
zethető informális kötelékek révén jönnek létre. Az informális tulaj
donátalakulással szemben egyetlen, meglehetősen félresikerült alter
natív minta valósult meg -  a múltból „merítő” politikai reprivatizá
ció.32 A kialakuló új gazdálkodási rendszer alapképlete az informális 
menedzseri kapitalizmus, állami tulajdonlási túlsúllyal,33

A kapitalizmus különféle aspektusainak színlelése,34 a tőkés fejlő
dés nyugat-európai, illetve amerikai mintáinak szimulálása távolról 
sem új jelenség Kelet-Közép-Európában: ez -  sajátos, az erőforrások 
állami központosításával létrehozott, etatista formában -  a térség or
szágainak talán egyetlen közös történeti-szociológiai jellemzője volt 
az utóbbi kétszáz évben. A mostani szimulációt ugyanakkor élesen 
megkülönbözteti a korábbitól, hogy az államszocializmust lezáró 
politikai közegben uralkodó államtalanítási ideológia eddig megaka
dályozta, hogy a magyar állam a kapitalizmus megteremtésében struk
túrateremtő szerepet játsszon. Épp ellenkezőleg: a poszt-államszo- 
cialista átalakító mechanizmus fő politikai vállalkozása, hogy csök
kentse az állami szerepvállalást -  és ennek következményeként az 
állam szimuláló szerepét. A kapitalista fejlődés államközpontú törté
nelmi mintáinak politikai-ideológiai elutasítása rövid távon rontja a 
gazdasági átalakulás hatásfokát és növeli az átalakulás társadalmi szintű 
tranzakciós költségeit, hiszen nem használja ki az állam erőforrás
koncentráló képességét. Ugyanakkor, mivel nem engedi, hogy a szi
mulált tőkefelhalmozás -  a történetileg öröklött minta alapján -  túl
nyomórészt az állami csatornák felhasználásával történjék, új, intéz
ményszociológiai értelemben kreatív válaszmechanizmusok létrejöt
tét ösztönzi.

A lezajlott tulajdonátalakulási folyamatok nagy többségében kö
zös, hogy olyan társadalmi intézmények segítségével szimulálja a 
készpénz, illetve más gazdasági erőforrások felhalmozását, amelyek 
sem az államra, sem pedig korábbi gazdasági felhalmozásra nem tá
maszkodnak. A magyar Bút az államszocializmusból jelentős mér
tékben az eredeti tőkefelhalmozás főként informális szimulációján (il
letve kisebb mértékben történelmi sérelmek új egyenlőtlenségeket 
teremtő, részleges kompenzációján) alapszik, s így a társadalmi in
tézmények történeti átalakulása szempontjából mind az eredeti gaz
dasági tőkefelhalmozáshoz, mind pedig az állami erőforrás-koncent
rációra alapozó kelet- és közép-európai mintákhoz képest új alterna
tívát képvisel.

Az államszocializmusból kivezető átalakulás középpontjában a 
politikai diktatúra maradványainak megsemmisítése és a képviseleti 
demokrácia alapvető intézményeinek tárgyalásos úton történő megte
remtése állt. A „rendszerváltás” indulata a kádárizmus gazdaságszo
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ciológiai formulájából (összekacsintó elnyomás—újraelosztás infor
mális burokban) az újraelosztó összetevő megszüntetésére irányult. 
A politika világában tapasztalt váltás a jelek szerint nem érintette az 
ú jrae lo sz tás körü l három  év tized  ala tt felépült in form alitás 
alkalmazkodóképes világát. Az állam újraelosztó hatalma visszaszo
rult, az eredetileg ennek ellensúlyozására lábra kapott informális vi
szonyok társadalomszervező jelentősége ugyanakkor rövid és közép
távon drámaian megnövekedett, hiszen a központosított, állampárti 
irányítás utolsó maradványainak eltörlése hatalmi és irányítástechni
kai vákuumot idézett elő. A magántulajdonra alapozott formális piac 
struktúrái még a lehető legzökkenőmentesebb gazdasági átmenetben 
is csak idővel tudnák betölteni a poszt-áílamszocialista vákuumot. 
Az informális intézmények így a kádári viszonylagos társadalmi béke 
és stabilitás eszközeiből az államszocializmus utáni nagy léptékű tár
sadalmi változás mintateremtő mechanizmusává léphettek elő.

A tulajdonviszonyok átrendeződésében a rejtett, informális tranz
akciók elterjedtsége részben a kádári örökségnek, részben a magyar 
társadalom rendies vonásainak, részben pedig a tulajdonátalakulás 
antietatista ideológiai jellegzetességeinek következménye. Az infor
mális hálózatok ereje megakadályozhatja, hogy normatív, formális 
intézményi szabályok terjedjenek el és rögzüljenek a gazdaságban. A 
társadalomszerkezet tehát várhatóan továbbra is az informális kap
csolati tőke megoszlásának összetett, sokdimenziós hálóját tükrözi 
majd.

Az államszocializmusba vezető átmenet -  a szocialista állam túlsú
lyának megalapozása a gazdaságban -  a törvényes tulajdonlás, a me
nedzsment, a profitszerzés és a vállalkozási viselkedés nyilvános sza
bályozásának és nyilvántartásának mechanizmusait egyetlen csator
nába, az államiba terelte. A kilépés az álíamszociaüsta tulajdoni rend
szerből azt igényli, hogy e folyamatok újból függetlenedjenek az ál
lam hierarchiájától, s önálló intézményrendszerük jöjjön létre. Az 
átmenet informális és szimulált jellegét figyelembe véve az a követ
keztetés adódik, hogy a gazdaság így kialakuló intézményei várható
an továbbra is mélyen beágyazódnak35 az eredetileg más céllal és más 
feltételek mellett kialakult személyes viszonyok tekervényes hálójá
ba. E társadalmi beágyazódás talán az államszocializmus -  s a  benne 
zárványszerűen megőrzött korábbi „elmaradottság” -  legfontosabb 
öröksége a jövendő magyar kapitalizmus számára.

Elképzelhető, hogy a kapcsolathálók informális rendszere mint 
társadalomalaktani minta a hatékonyság, az erőforrás-felhasználás és 
-koncentráció, továbbá a formális és informális intézmények közötti 
viszonyok tekintetében egészen más logikát követ, mint a tőke, illet
ve az állami hatalom koncentrációjának logikája. Az informalitás vi
lága az implicit, személyes és funkcionálisan általános kötések alter
natíváját állítja szembe a formalitás „explicit, személytelen és funk
cionálisan specifikus”36 szervezőelveivel. Annyi mindenesetre bizo
nyosnak látszik, hogy önmagukban a modernizációelméletek -  akár a 
marxi, akár a weberi, akár pedig a második világháború utáni szá
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mos kapital izmus-apologetikai változatban -  éppúgy alkalmatlanok e 
sajátosságok megértésére, mint az új baloldalon olvasott-írt struktu
rál ista-ífefunkcionalista, illetve identitáspolitikai irodalom. A fo
lyamatok finoman erezett, többszörösen megcsavart, ironikusan el
lentmondásosjellege igényesebb, a részletek iránt fogékonyabb meg
közelítéseket kíván.

UTÓHANG

Az üzleti élet résztvevői természetesen már pontosan értik ezeket az 
összefüggéseket. A sikeres reklám vállalkozó így nyilatkozott mind
erről a politika és az üzlet személyi összefüggéseinek kapcsán:

„ Sokszor és sokan felvetették: milyen előnyökkel járhat egy párt 
gazdálkodásának az irányítása. Nekünk azonban, akik komolyan 
vesszük a bizniszt, nevetségesek ezek a találgatások. A megbízatás 
ugyanis nem váltható aprópénzre: az előnyöket nem abban kell keres
ni, hogy az ember egy-egy megbízással keres néhány milliót. A poli
tikához közeli funkció jelentősége teljesen más: legnagyobb nyeresé
günk az a kapcsolatrendszer, amelyet hosszú évek alatt szerezhetünk 
meg, és amely a pénznél előnyösebben kamatoztatható. Nagy hibát 
követ el az, aki pillanatnyi, esetleg csak remélt haszonért feláldozza 
az összeköttetéseit. ”37
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