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A társadalmi esélyteremtés konstrukciója

Ha abból indulunk is ki, hogy volt egy politikai korszak (amely 1957-tQl 1988-ig tartott), 
amely közkelet_en az államszocializmus idQszakaként vonul be a történelembe, mára aligha 
mondhatjuk, hogy felemás kép alakult ki róla. Jóllehet az errQl a korszakról elfogadott érzet 
szinte kezdettQl fogva lépten-nyomon sokat módosult, ám akármennyire változott is, nagy 
paradigmaváltásról mégsem beszélhetünk. Mert ha az államszocializmus megítélése a rend-
szerváltozás idején többé-kevésbé megosztotta is a közvéleményt, szerencsére a történelem 
újraírása nem következett be. Semmilyen jelbQl nem következtethetünk arra, hogy a sokféle 
baloldali igyekezet nyerne teret. Hanem legfeljebb a történelmi tudat kisajátításának teljes 
elutasítása. Nem kell mondanunk, hogy több mint harminc év alatt egyre javuló vélemény-
klímával számolhatunk Hiszen (akár) a (közel)múlt történelmének megítélése – a kollektív 
emlékezethez hasonlóan – soha nem tekinthetQ egynem_nek. A több mint harminc évig 
tartó államszocializmusra meglepQen sokan tekintenek vissza nosztalgiával, vagyis azokra 
az évtizedekre, amelyek sokak emlékezetében úgy maradnak meg, mint olyan korszak, ami-
kor szinte mindenkinek volt munkája és tervezhetQ jövQje. Ugyancsak kevesek rettegtek a 
végleges és végletes elszegényedéstQl. És ebbQl a távlatból visszanézve aligha mondhatjuk, 
hogy egytQl egyig mindenkinek esélye volt a felemelkedésre, vagy a teljesítményt akárcsak 
megközelítQen differenciáltan ítélte volna meg a közvélemény bármelyik része. Holott 
annál is riasztóbb, hogy az állampolgárok többsége sokáig abban reménykedett, hogy a 
szabadságjogok érzékelhetQ kiszélesedésével párhuzamosan elindul az életszínvonal emel-
kedése. Csakúgy hiú ábránd maradt, hogy napról napra közelebb kerülünk a fejlett országok 
demokratikus politikai és gazdasági viszonyaihoz.

Ugyanis akkor az állampolgárok több mint háromnegyede úgy gondolta, hogy lépést 
tud tartani a gazdasági változásokkal, de kétségkívül világossá vált, hogy a nyolcvanas 
évek második felében a társadalmi többségnek már kicsúszott a lába alól a talaj. Sokan 
úgy érezték, hogy az állampolgárokat fenyegetQ legfQbb veszély leginkább az államhata-
lom elszenvedett központosításában és a vele társuló egyeduralomra való törekvésben rej-
lett. Aminthogy ugyancsak kézzelfogható, hogy az államszocializmus idQszaka törvény-
szer_en létrehozta azokat az egydimenziós struktúrákat, mely – a rendszer lényegébQl 
adódóan – szellemi monokultúrának nevezhetQ. Habár mindmáig tapasztalható az ellen-
állhatatlan vágyakozás az államszocializmus ingyenesnek hazudott egészségügyi ellátása 
vagy ugyancsak errQl a tQrQl fakadó rendkívül alacsony árviszonyokat kifejezQ kulturális 
szolgáltatásai iránt, ám mindennek ára az volt, hogy a korábban nem hitt munkanélküliség 
egyre inkább elhatalmasodott. Mert az alacsony bérek hatására a munkakultúra végletesen 
leromlott, s az államszocializmus nemhogy képtelen volt bármiféle versenyt tartani a fej-
lett kapitalista világgal, hanem az elfogadható versenyre sem tudott szert tenni. Merthogy 
az állam olyan feltételeket próbált fokozatosan megteremteni, melyek csak látszólag 
voltak alkalmasak az egyszerre lerobbant és ugyanakkor pazarló jóléti humán rendszer 
modernizálására, ám a koraszülött jóléti korlátait nem tudta átlépni.1 Hiszen azt sem kell 
mondanunk, hogy a legfQbb törekvés arra irányult, hogy bármiféle pluralizmust eleve kó-
rosnak tekintsen, s így a magyar társadalom szellemi és sokszor biológiai változatosságát 
egyetlen kiváltságos osztály/párt kategóriájába kívánják beszorítani. EbbQl adódik, hogy 
nem következik másból, mint hogy az élQvilág gazdag sokféleségét erQszakkal alávetik a 
monokultúrák rendjének.



76 KERÉKGYÁRTÓ T. ISTVÁN: A TÁRSADALMI ESÉLYTEREMTÉS KONSTRUKCIÓJA

Még ha a felnQtt lakosság közel kétharmada úgy emlékszik is vissza a let_nt korszak-
ra, mint amelyik a mainál sokkal emberségesebb, biztonságosabb, szolidárisabb periódus 
volt, ennek ellenére a gazdasági fellendülés mégsem következett be. Függetlenül attól, 
hogy miután pedig az államszocializmus – gyakorta eufemisztikusan puhának tartott – 
diktatúrája minden ízében maga alá gy_rte az egész társadalmat. Ezzel egyszersmind 
azt sugallta az állampolgároknak, hogy az egyéni boldogulásnak nincs alternatívája. Bár 
tudjuk, a tisztességes munka csak kevesek számára hozott igazi fellendülést, akár csak az 
egyéni életutak, az élettörténetek, a személyes identitás szempontjából is. Mint ahogyan 
szintén a nyilvánvaló tények közé tartozik, hogy ahol az önszabályozáson nyugvó rend-
szerrel szemben a központi ellenQrzést, az egyformaságot akarják érvényre juttatni, aligha 
cáfolhatatlan, hogy bár növekedést vagy valamiféle bQséget ígérnek, csak szegénységet és 
elesettséget eredményezhetnek.

Az államszocializmus elmúlt idQszaka minden szempontból világossá tette, hogy 
bármiféle központosítás rendszerint a társadalmi többséget óhatatlanul kiszolgáltatottá 
teszi, és elQbb-utóbb csQddel fenyeget. Jóllehet az is igaz, hogy az így vagy úgy átélt 
monokultúrát rendszerint csakis erQteljes külsQ ellenQrzéssel és utánpótlás segítségével 
lehet több-kevesebb ideig fenntartani. A hazánkhoz hasonló országokra rákényszerített 
„liberalizáció” és „globalizáció” a legbiztosabb módja bármiféle monokultúra kialakítá-
sának, mely akarva-akaratlanul megbénítja a társadalom önmegújító képességét, és mint 
tudjuk, szükségképpen felszámolja a sokféleséget. S ebbQl adódik, hogy csak nagyon ke-
vesen voltak képesek önmagukról gondoskodni, vagyis autonóm módon élni. Ha viszont 
az államszocializmus romjain felépülQ magyar állam csakhamar nem képes elQször is a 
pénzügyi stabilitást megteremteni, aligha tud a gazdasági növekedés megindulásával tá-
mogatást nyújtani a veszteseknek vagy a lemaradóknak, és így alighanem puszta ábránd 
marad a társadalmi különbségek mérséklése. Mert nem kell mondanunk, hogy az említett 
önmegújító képesség az újratermelQdQ szegénységgel jellegzetesen összefügg, még ha 
nem is csupán olyan állapotról van szó, amikor a társadalom többsége – hagyományos 
kifejezéssel élve – nem képes kielégíteni az alapvetQ szükségleteit. Korántsem errQl van 
szó, hiszen nagyobbrészt az állampolgárok zöme mégiscsak képes volt így vagy úgy a 
szegénységcsökkentési stratégiát kifejleszteni. Még ha a szegénység definiálása során 
közkelet_en a jövedelmi helyzetrQl beszélünk is, ám sokkal fontosabb a társadalmi elQ-
rehaladás, az emberi élettartam dimenziója, vagy éppenséggel az egészségügyi állapot, 
nem szólva az irányított politikai részvétel lehetQségérQl.2 Noha az államszocializmusban 
akármennyire nem volt rendszerspecifikus eredet_nek tartott és így elismert szegénység, 
de paradox módon ez éppenséggel a rendszerváltozással vált végképp elfogadottá.

Ugyanakkor a többségi társadalmat sújtó drámai méret_ elszegényedés következmé-
nyei alól roppant kevesen tudták kivonni magukat. Merthogy a rendszerváltozás elsöprQ 
erej_ változásai nem pusztán az életszínvonal tömegesen megélt akut csökkenésével járt, 
hanem sokkal inkább – fQként a cigányokat érintQ – munkavállalói státus feladásával. 
De arról sem feledkezhetünk el, hogy az államszocializmushoz képest az új viszonyok 
a korábbi létbiztonság elvesztésével jártak. De az sem cáfolható, hogy az államszocia-
lizmusban élQk többsége a fejletlen infrastruktúrához való hozzáférés tekintetében nem 
érzékelhetnek különbséget, hiszen döntQen nincs különbség az alapvetQ oktatáshoz és 
egészségügyi ellátáshoz való kiterjesztése tekintetében. Vagyis azt mondhatjuk, hogy a 
sz_kös pénzügyi források nehezéke a társadalom kétharmadát sújtja. Még akkor is így 
van, ha a korábban mindenképp jellegzetes transzferek kiszorító hatásait lehetQség szerint 
igyekeznek mérsékelni, vagyis az államszocializmus társadalmi elfogadottságát mindun-
talan igyekeznek növelni. Márpedig az államszocializmusbeli szegénység, a különféle 
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hátrányos helyzetek átörökítése azonnal megkezdQdött, kezdve azzal, hogy bár a szülQk 
egykori vagyoni helyzetéhez képest javarészt változásokról beszélhetünk, de igazi mó-
dosulás az étkezési, higiénés szokások terén nem történt meg. Holott szintén tény, hogy 
a rendszerváltás eredetileg semmi mást nem jelentett, mint az államszocializmus teljes 
lebontását, s ezzel egyidej_leg a demokratikus piacgazdaság felépítését. Mint ahogyan az 
sem véletlen, hogy a korábban szóban hirdetett jóléti újraelosztás maradványai egyszeri-
ben megsz_ntek. Ugyanakkor sokan mondják, hogy az államszocializmussal azonosított 
hagyományos jóléti állam igazából azért bukott meg, mert a sokszor kikényszerített hatal-
mi egyensúly végképp felbomlott. Népfront ide vagy oda, érzékelhetQen nem volt képes a 
társadalmi erQk ab ovo új egyensúlyának a kialakítására. Akkor sem, ha lépen-nyomon a 
hosszú távú politikai stabilitáshoz szükséges megegyezésre törekedtek. Habár a liberális 
piacgazdaság intézményei kezdtek körvonalazódni, hiszen a többség számára ez a váltás 
minden szempontból kecsegtetQ és biztató kilátásokat hordozott.

Történt ez annak ellenére is, hogy látszólag a túlburjánzó állam változatlanul a tár-
sadalmi hasznosság megteremtését célozta meg. Így távolról sem véletlen, hogy újra az 
erQs államra és nemzeti tQkére épülQ gazdasági rendszer kiépítésére irányult a figyelem. 
Annál is sürgetQbb volt mindez, mert elkerülhetetlenné vált a bürokratikus újraelosz-
tás államszocializmusra jellemzQ túlsúlyának radikális csökkentése. Paradox módon 
megint csak fontos lett az egyenlQség és a társadalmi igazságosság elérése. Hiszen a 
rendszerválásig mindenképp a lakáselosztástól a közszolgáltatások igénybevételéig a 
magasabb státusú és jövedelm_ rétegek részesültek nagyobb mértékben a javakból. Ám 
az államszocializmus felbomlása azzal kezdQdött, hogy már csak szavakban beszéltek 
demokráciáról, s ezzel egyidej_leg a mindenki számára elérhetQ tudásról, jogbizton-
ságról, a kulturális sokféleség elismerésérQl. Vagy éppenséggel a szabadságról, a köl-
csönösségrQl, a bizalmon alapuló részvételi demokráciáról. Ha még mindig nem is be-
szélünk róla túl sokat, a bürokratikus állami újraelosztás gyakorlata és ethosza mindent 
áthatott. Ezért sem véletlen, hogy a sokat emlegetett jóléti redisztribúció csökkentésére 
szükség volt.3 Ámde nem úgy, hogy az államszocializmus szemlátomást korlátok közé 
szorította az állampolgári szabadságot, vagyis bármiféle társadalmi biztonságot a jogér-
vényesülés korlátozásának elfogadásához kötötte. Márpedig ha a jóléti újraelosztás tér-
nyerésérQl érdemes egyáltalán beszélni, csak úgy érdemes, ha megerQsödik a kormány-
zat gazdasági funkciórendszere, és végre-valahára megvalósul a fejlesztQ állam reális 
ideája. Ám ebbQl mégsem következik a szociális rendszerek bárminem_ elsorvasztása, 
hanem a felsQ középosztály érdekeinek elfogadása. Csakhogy ehhez a társadalmi igaz-
ságosságot szolgáló jóléti újraelosztás megszervezése szükséges, s ezzel egyidej_leg az 
államhatalom korábbi gazdasági szerepének a kiteljesítése. Úgy is fogalmazhatnánk, 
hogy a nemzetépítQ államosításról sohasem mondhatunk le.

Nyilvánvaló, hogy a több éve elhúzódó válság következményeképpen nem indulhatunk 
ki másból, mint az állami tulajdon elkerülhetetlen fejlesztésébQl. Csakígy fontos a nyers 
profitérdekek okozta torzulások mihamarabbi orvoslása, melyhez mindenképp szükséges 
a nemzeti vállalkozások folyamatos megvédése a mindent átható globális versenytQl. 
Mert egyre inkább világossá válik, hogy a piagazdasági átalakulás az eddiginél jóval 
differenciáltabb menedzselésével mindenképp mérsékelhetQbb lett volna a társadalmi 
többségre nehezedQ terhek némelyike. Ugyancsak ismert, hogy az államszocializmus gaz-
dasága nem pusztán pazarló volt, hanem kezdettQl fogva csak az állami támogatásokkal 
lehetett a mesterségesen kreált piacokat a rendszerváltásig több-kevesebb ideig fenntar-
tani. Attól is függetlenül, hogy a magyar gazdaság újabb kelet_ bajaira szintén az állami 
tulajdon kiterjesztése jelent valamiféle gyógyírt.
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Viszont ha lépten-nyomon a fékek és ellensúlyok kiiktatásáról beszélnek is, aligha kell 
megerQsítenünk, hogy tagadhatatlanul megnQ a gazdaságpolitikai szabályozás tere. Nem 
szólva arról, hogy semminél sem sürgetQbb a kiszámíthatóság és jogbiztonság kereteinek 
a megteremtése. Hiszen aligha tartható csodának, hogy az államszocializmus minden te-
kintetben felbomlásáig megörökítette, hogy a magyar lakosság többségére még mindmáig 
jellemzQ a szóban szidott feudalizmusból örökölt paternalista-antiliberális beállítódás, 
ami tagadhatatlanul kezdettQl fogva nem vallhatott nyugatos értékekre. FélQ, hogy ilyen 
körülmények között újra teret kap a magyar társadalom megkésettségérQl való értekezé-
sek egész sora. Jóllehet földrajzilag mindvégig a kontinens közepén helyezkedtünk el, 
a társadalmi rendszert illetQen mégis végleg kiiratkoztunk Európából. Csakhogy az is 
egyértelm_, hogy az államszocializmus utáni államnak mindig is aktívnak kell lennie, s 
igazán beruházóként kell viselkednie. Annál is inkább, mert a társadalom teljes szétszaka-
dását senki sem támogatja. Ám amiként a csüggedés és az önkény morálja egyre inkább 
teret kapott, még a gazdasági növekedés látszatát sem érték el, hanem azt, hogy az or-
szágban szükségképpen lezajló technológiai váltás költségeit a legszegényebb rétegekkel 
fizették meg. Annak ellenére is, hogy szokás emlegetni: az államszocializmus a minden 
ízében „koraszülött” jóléti állam „csapdájából” nem tudott kitörni. Miközben ugyanis az 
államszocializmusban a társadalmi újraelosztás intézményrendszere valójában az egész 
gazdaság és társadalom meghatározó mechanizmusaként m_ködött, mára egyértelm_vé 
vált, hogy a hangoztatott törekvések ellenére a jóléti célok elérése távol került.4 Hiszen 
ha a jövedelmek egy részét az államszocializmus késQbbi szakaszában át is csoportosí-
tották az alacsonyabb státusú társadalmi csoportokhoz, ezzel szöges ellentétben mégis 
csak az államilag erQsen dotált magasan privilegizált társadalmi csoportok jutottak na-
gyobb esélyekhez.

Mára szintén köztudomásúvá vált, hogy a deprivált csoportok sokasága minden te-
kintetben a piaci körülmények között volt kénytelen megvásárolni a legtöbb szolgál-
tatást. Még ha a helyzet némileg változott is, a mostani szociológiai vizsgálatok azt 
jelzik, hogy mostanra a magyar társadalom egész helyzete olyan fajta modernizációs 
változásokon ment át, amiben, legalább a hetvenes évek óta, lassú, majd egyre inkább 
felgyorsuló, a társadalmi modernitás eddigi alapjait érintQ mélyreható változások indul-
tak meg. És ezzel egyidej_leg rendre-másra megkérdQjelezQdtek azok a fejlemények, 
melyeket korábban a „jóléti állam” modelljei sugalltak. Kezdve azzal, hogy sajnála-
tos módon jórészt a több-kevesebb társadalmi biztonságot, státust és identitást nyújtó 
munkahelyek megsz_ntek. Folytatva azzal, hogy a jólét és fogyasztás mintái egyszeri-
ben szétestek. Másként fogalmazva: a társadalmi esélyek újrateremtése kapcsán azzal 
szembesülhetünk, hogy a társadalmi változások nyomán azok a keretek és kontextusok, 
amelyeken belül az egyéni életetek, életpályák és élettörténetek szociális értelemmel 
és jelentéssel töltQdnek fel, szétporladtak. Esélyteremtésre azért is szükség van, mert a 
hazai társadalom köztudomásúan élesen eltér a nyugatitól.

Való igaz, hogy történelmünkben évszázadok óta állandósult az a megosztottság, ami 
igazából leírható a keleties–nyugatias, a népi–urbánus ellentétként is. Attól is függetlenül, 
hogy már a 20. század elejétQl hurcoljuk magunkkal a kettészakítottságot. Szemlátomást 
érzékelhetQvé vált, hogy az 1990 utáni magyar társadalomban nem csupán a verseny 
gazdasági háttere teremtQdött meg, hanem rendre megQrzQdött mind a mai napig a tör-
ténelmi megosztottság. Habár minduntalan vágyakozunk egy élhetQbb ország iránt, ami-
ben a kettéosztottság eredendQen sz_nik meg, ám ahhoz, hogy Magyarországon bármi is 
megváltozzék, radikális paradigmaváltásra van szükség. Egyre vigasztalóbb, hogy erre 
több jel is utal, a „nemzetközpontú” gondolkodási keretek kezdenek kikristályosodni. És 
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ez nyilvánvalóan új kitörési pontot jelent az egyoldalúan centrikus gondolkodási módhoz 
képest. Ugyanakkor az is tudatosítandó, hogy csak arra számíthatunk, hogy saját erQfeszí-
téseinkkel és saját munkával teremthetQ a portugálhoz hasonló életminQség. Hiszen nem 
csupán a szerény jólét elérésérQl van szó, hanem annak a helyzetnek a megteremtésérQl, 
amelyben a remény egyszer újjáéledhet.

(Összegzés) Igaz ugyan, hogy hazánkban 2000 óta évrQl évre alacsonyabb ütem_ a gazda-
sági növekedés, de ebbQl mégsem következik, hogy csak az egyre távolibb jövQbe tolható 
ki, hogy valaha is hasonló jólétben és biztonságban élhessünk, mint az osztrákok. Mert ha 
az országban évrQl évre kevesebb is a felnQtt munkavállaló, meggyQzQdhetünk arról, hogy 
a még munkában állók gondoskodhatnak a korosodó, egyre számosabb idQs népességrQl. 
Merthogy nem csupán a magas és még mindig tartós újraelosztás horgonyozza le a jövQ-
re vonatkozó várakozásainkat,lemondatva minket a lehetséges gazdasági növekedésrQl, 
hanem sokkal inkább az a körülmény, hogy a magyar társadalom szerkezetileg még min-
dig nem változott.5 Csak látszat, hogy a kormányzat valamilyen mértékben az egyetlen 
lehetséges demokrácia fékeit és ellensúlyait verte szét, és ez korlátozná az egyéni szabad-
ságjogokat. Az államszocializmusban szintén köztudomásúvá vált, hogy a mindent átha-
tó gondoskodó állam és vele együtt a redisztribúciós intézmények kialakulása segítette, 
hogy a hatalom mindinkább felismerte az egyenlQtlenségek növekedésének társadalmi 
természetét, de ezek megsz_ntetéséhez semmilyen lépést nem tettek. Annak ellenére sem, 
hogy sokan az egyenlQtlenség strukturális okát vagy a társadalom szervezQdésében, vagy 
az indokolt egyéni különbségekben látták. Így nyilvánvaló, hogy a nagy átalakulás a rend-
szerváltozással következett be, s az esélyteremtés társadalmi konstrukciója az elQzQhöz 
képest minden ízében megváltozott.
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