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Munka és társadalom

Minden társadalom életét alapvetően meghatározza a munkához fűződő viszonya, 
nemcsak a fejlődési képességét szabja meg, hanem a mentális állapotát és integritását 
is döntő módon befolyásolja. Ebben a tanulmányban a munkát elsősorban a közösség 
és egyén kapcsolatában vizsgálom, történelmi keretbe ágyazva, különös tekintettel a 
(posztmodern) társadalmunkra.

(Munka és társadalmi integráció) Társadalmi szempontból minden munka célja az 
emberi közösség(ek), azaz a társadalom szellemi és anyagi életkörülményeinek, java-
inak fenntartása vagy gyarapítása.1 Civilizált létezésünk rengeteg ember munkájának 
felhalmozott eredménye. Egyrészt azoké, akik ma vezetik a vonatot, tervezik a házat, 
javítják a számítógépet stb., másrészt azé a sok millió emberé, akik évezredek alatt 
felépítették a civilizációnkat. Hogy a ma embere tüdőátültetéseket végezhessen, robo-
tokat küldhessen a Marsra, az is szükségeltetett, hogy valaki az őskorban megalkotta 
az első kőbaltát.

A munka olyan társadalmi katalizátor, ami áthatja a családot, a foglalkozást, a szo-
ciális, a politikai és a kulturális szférát egyaránt, ez a nagy integrátor.2 A társadalmi 
integráció azt jelenti, hogy az egyén elsajátítja, elfogadja és alkalmazza a társadalom 
fontos értékeit, normáit és szabályait, aktívan együttműködik másokkal, így válik a 
társadalom megbecsült tagjává. Az integráltság akkor erős, ha az egyén a társada-
lomhoz (a közösségekhez) való tartozását és hasznosságát nap mint nap megerősíti, 
ahonnan hasonló visszajelzést kap. (Ezzel erősödik a csoportidentitása is.) Mivel a 
munka általában közösségben (munkahelyen) történik, ezért az szociális interakciók 
kereteként is működik.

A tradicionális társadalmakban uralkodó zárt és kis közösségekben az egyének 
kölcsönös függősége (interdependencia) erős és nyilvánvaló, ezért a közösségi munka 
integráló ereje is nagy. A modern társadalmakban ugyan szintén erős a függés, de a 
munkamegosztás előrehaladta miatt inkább keresztdependenciáról beszélhetünk, mert 
ritka a közvetlen viszonosság, azaz egyre több olyan ember függ a munkánktól, akiket 
nem ismerünk, sokakkal nem is találkozunk, és fordítva: mi is függünk sok ismeretlen 
embertől. Ez a személytelenség és esetlegesség gyengíti a munka integrációs erejét.

A függőség nem egyedül határozza meg a munka integrációs erejét, többek között 
az is szükséges, hogy a társadalom fontos értéknek tartsa a munkát. Ez akkor áll fenn, 
ha a társadalomban tudatosul, hogy a jólétének és a fejlődésének a munka az alapja. 
A természeti népek nem arról voltak híresek, hogy éjt nappallá téve dolgoztak volna, 
sokkal inkább az volt rájuk a jellemző, hogy megszerezték vagy elkészítették a lét-
fenntartásukhoz szükséges javakat, de ennél többre nem törekedtek. A modern társa-
dalmak általában fontos értéknek tekinti a munkát, és az elismerésüket többféleképpen 
demonstrálják, például kitüntetésekkel, rangokkal, díjazással (honoráriummal, fizetés-
sel), pozícióval, illetve személyes megnyilvánulással.

A társadalmi integráció egy általános fogalom, ami konkrétan egyén és közösség min-
dennapi interakcióiban ölt testet. A munka ezer szállal kapcsolódik a közösségekhez. A 
munkára való képesség kialakítása hosszú közösségi erőfeszítés eredménye, különösen 
napjaink társadalmában, mert a bonyolult ismereteket másoktól kell átvenni, hónapokig, 
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évekig kell tanulni, gyakorolni, követni a fejlődést. Konkrét közösségek és együttmű-
ködő csoportok (család, munkahelyi közösség, civil szervezet, egyházközség stb.) lét-
rehozása, fenntartása és fejlesztése is több vagy kevesebb munkát követel meg, amiben 
minden tagnak kisebb vagy nagyobb mértékben részt kell vennie, mert aki kimarad 
ebből, annak meggyengül a pozíciója, esetleg kikerül a közösségből.

A munka közösségben nyer valódi értelmet. Banális, mindennapi (de éppen ezért 
fontos) eset, hogy idős korukra egyedül maradt családanyák, akik korábban híresek 
voltak a konyhájukról, elveszítik az érdeklődésüket, nem főznek többé, mert nincs kiért 
dolgozniuk. Az íróasztalfiókba zárt tudományos vagy művészeti mű teljesen hiábavaló, 
és az alkotó tudós vagy művész elsősorban ettől szenved, nem a siker elmaradásától. A 
munka indirekt módon is szolgálhatja a közösséget: például még ha valaki egyedül is 
él, és magának tartja rendben a házát, azzal széppé teszi az utcát, így növeli a közösség 
és a társadalom ingatlanvagyonának az eszmei és valós értékét. Ha másokért dolgo-
zunk, akkor erősítjük a kapcsolatunkat a közösséggel, nagyobb lesz az elköteleződés, az 
együttműködés és a szolidaritás. A másokért végzett munka azonban önmagában még 
nem záloga az integrációnak, erre példa a kényszermunka, amikor fenyegetéssel kény-
szerítenek valakit munkára, amit tőle idegen célokért és közösségért kell végeznie. A 
hatás ilyenkor pont az ellenkező: dezintegráció.

Az egyén és a közösség pozitív kapcsolatában bekövetkezett törés egyik legjobb indi-
kátora a munka szerepének negatív változása. Polányi Károly A nagy átalakulás c. mű-
vében az ipari forradalom korai angliai szakaszáról szólva a következőt írja: „A munka 
elválasztása az élet egyéb tevékenységeitől és a piacnak való alárendelése nem jelentett 
mást, mint az organikus létezésforma megsemmisítését és egy másfajta, atomisztikus 
és individualisztikus szervezettel való helyettesítését.”3 Marx lényegében ugyanerről 
szól, amikor kifejti a munka elidegenedésének az elméletét, melynek lényege, hogy a 
munkástól elvonják a termelésének tárgyát és munkaeszközét, azok a tőkés tulajdonai, 
őt gazdagítják, ezért a munkavégzés a munkás számára idegen, külsődleges, nem az 
önmegvalósítás formája, hanem csak az egzisztenciájának fenntartására szolgál.4 Marx 
az ipari társadalom talán legsötétebb szociális korszakának tapasztalatai alapján írta 
ezeket, annak hitelességét hiba lenne tagadni. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy 
minden alkalmazott, aki nem rendelkezik termelőeszközzel és nem az ő tulajdona lesz 
az elkészült termék – ez a munkamegosztás magas fokán kivihetetlen –, automatikusan 
elidegenedik a munkájától. Ha így lenne, akkor csak az őstermelők, a kisiparosok, va-
lamint az önálló értelmiségiek szeretnék a munkájukat. Egyébként az ipari forradalom 
nem mindenütt fejtett ki ilyen negatív hatást, az attól függött, hogy milyen közösségi 
viszonyok uralkodtak az adott országban. Európában/Nyugaton5 a már évszázadok óta 
erősödő individualizmus miatt gyengék voltak a közösségek, könnyű volt azokat szét-
rombolni, ezért nagy volt az elidegenedés.6 A 19–20. században bekövetkezett ázsiai 
ipari forradalomban azonban nem így történt, mert a korábbi közösségek esetenként 
magasabb szinten, más formában éltek/élnek tovább, ezt mutatja a kínai, a japán vagy 
a koreai cégek, kereskedőházak működése.7 Az ún. Toyota munkaszervezési rendszer-
ben – amit sok más japán vállalatnál is alkalmaznak – a bizalomnak, a paternalizmus-
nak és a kooperációnak olyan fokát sikerült megőrizni, amit Európában/Nyugaton már 
rég elfeledtek. Ennél a japán autóipari óriás cégnél a munkavezető vagy a mérnök 
figyelmesen meghallgatja, és ha jónak találja, akkor bevezetteti a szalag mellett dol-
gozó munkás javaslatait. Az alkalmazottat nem profittermelő tárgyként kezelik, hanem 
éreztetik vele, hogy hasznos munkát végez, egy közös célért küzdenek, tehát fontos 
szereplője a közösségnek. Ez akadályozza meg az elidegenedésüket, erősíti a belső 
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motivációjukat.8 Hasonló viszonyok (üzemi patronázs-rendszer) korábban Európában is 
voltak, ezek emlékei a több országban is fennmaradt, gyárak mellé épült munkás- vagy 
tisztviselőtelepek.9

A munka közösségi vonatkozása nem zárja ki, hogy valaki a saját hasznára, individu-
alista céllal végezzen munkát. Emberek milliói dolgoznak bérért vagy más javadalma-
zásért, ami kizárólagos forrása az egzisztenciájuknak. Azonban ha a munkának egyetlen 
célja a pénz- vagy javadalomszerzés, akkor az egyén hajlamos lesz csak azt a minimu-
mot teljesíteni, amivel a célját elérheti. A pénz/javadalom önmagában csak külső moti-
vációt jelent, ami közel áll az elidegenedéshez. Ahhoz, hogy egy társadalomban a munka 
fontos értékké váljon, elengedhetetlen, hogy kialakuljon egy általános belső motiváció, 
azaz hogy az egyének belső késztetést érezzenek sok és jó minőségű munkára, mert az 
a valahova tartozás (identitás) és a hasznosság érzése mellett önbecsülést és önérzetet is 
ad nekik, sőt segítheti az önmegvalósításukat is. Ezen utóbbi fogalmak általában az in-
dividualizmus szótárába tartoznak, viszont ha közösségi kontextusba (valahová tartozás, 
hasznosság) helyezzük azokat, akkor elvesztik az individualista jellegüket. Ez munkál-
kodik akkor, amikor a tervező mérnök vagy a kőműves büszkén mutatja a munkájával 
épült házat. (Vidéken még láthatunk olyan régi családi házakat, amelyeken egyszerű, kis 
emléklap jelzi a tervezőt vagy a kivitelezőt.) A belső motiváció ad erőt a többgyermekes 
családanyának, hogy zokszó nélkül, évtizedeken keresztül rendben tartsa a háztartását 
és ellássa a népes családját – feltéve, hogy a munkáját megbecsülik. Ezért dolgozik fá-
radhatatlanul az emberiséget szolgáló fölfedezésén a tudós, ezért ápolja hónapokig vagy 
évekig a felnőtt gyermek az idős, magatehetetlen szülőjét. (A bérért dolgozó ápoló a 
munkaidejének lejártakor abbahagyja a munkáját.) De ugyancsak a munka belső értékké 
válását mutatja, ha az egyén nagy gondot fordít arra, hogy jó minőségű munkát adjon ki 
a kezéből, mert ez ad neki önbecsülést.

Minden társadalomban együttesen, bár eltérő arányban érvényesül a munka belső és 
külső motivációja. Még a legszorgalmasabb és a minőségi munka iránt legelkötelezet-
tebb nemzeteknél is működik egy erős külső kontroll, ha úgy tetszik, kényszer.10 Tehát 
csak belső meggyőződésre nem lehet alapozni, de ugyanez érvényes a külső motivációra 
is. Ha az utóbbi jut túlsúlyra egy társadalomban, az nemcsak a nagyfokú elidegenedett-
ségre utal, hanem arra is, hogy a munka megszűnt általános értéknek lenni, akkor pedig 
óhatatlan a munka mennyiségének csökkenése és minőségének romlása.

(A munka eredményessége) A munka sarkalatos pontja az eredményesség, amit három 
tényező határoz meg: 1) a munka mennyisége; 2) a munka minősége; 3) a munka anyagi 
és társadalmi közege.

A legegyszerűbb tényező a munka mennyisége, mert elméletileg lineáris kapcsolatban 
áll az eredményességgel, azaz ha többet dolgozunk, akkor több, jobb eredményt érünk 
el. Bár ez az állítás így hamis, mert nem negligálhatjuk a másik két tényezőt, abból a 
szempontból mégis igaz, hogy nélkülözhetetlen, azaz munkamennyiség nélkül nincs 
munkavégzés. Hogy mennyire nem akadémikus ez az okfejtés, azt jól bizonyítják azok 
a különösen baloldali körökben hangoztatott abszurd ideológiák, melyeknek lényegét az 
alábbi mondatban foglalhatjuk össze: „Egyre kevesebbet dolgozunk, hogy egyre jobban 
éljünk.” Ez a nézet áll a szakszervezeteknek makacsul visszatérő munkaidő csökkenté-
si követelései mögött, melyek eredményeként Franciaországban szociális vívmánynak 
tekintik a 35 órás munkahetet, több német autógyárban pedig a helyi szakszervezetek 
kiharcolták a 30 órás heti munkaidőt. (2018. januárjában az IG Metall német ágazati szak-
szervezet már a 28 órás munkahét részleges bevezetéséért tartott országos figyelmeztető 
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sztrájkot.) A munkamennyiség csökkentését persze ellensúlyozhatja a munka minőségé-
nek emelkedése, hacsak a konkurencia, például a távol-keleti dolgozók, akik jellemzően 
sokkal többet dolgoznak – Dél-Koreában 2018 februárjában csökkentették a heti mun-
kaidőt heti 52(!) órára –, nem érik el vagy haladják meg a nyugati munkaminőséget (ami 
ma már ténynek tekinthető).

A sok munka önmagában nem elegendő az eredményességhez. A történelemből több 
olyan birodalmat ismerünk, melyben rengeteget dolgoztak az emberek, mégis még az 
adott kor viszonyaihoz képest is szegények voltak. Az egyiptomi civilizáció teljesítmé-
nyét (államszervezés, művészetek, gazdaság) mind a mai napig csodáljuk, azt azonban 
tudni kell, hogy az kb. Kr. e. 3. évezred közepén jutott el a csúcspontjára, utána több 
mint kétezer évig megrekedt a fejlődése.11 A kínai emberek szorgalmáról az európai 
utazók évszázadokig egyöntetű elismeréssel nyilatkoztak, a kínai állam és civilizáció 
bámulatos eredményeket produkált, mégis a Marco Polo által leírt fejlett technológia és 
tudás alig változott 500 éven keresztül, a birodalom pedig fokozatosan elszegényedett.12 
Az eredményességhez szükséges a munka jó minősége is.

A munka minősége már jóval bonyolultabb kérdés, mint a mennyiség. A minőség egy-
részt gondosságot és precizitást jelent, másrészt szoros kapcsolatban áll a produktum szel-
lemi tartalmával. A magasabb minőségi munka több tudást és jobb munkaszervezést fel-
tételez, és ezek együttes eredményeként jön létre a termék nagyobb szellemi tartalma. Az 
ilyen termék általában jobban megfelel a társadalmi igényeknek, ezért jobban hasznosul.

A munka minősége határozza meg elsősorban a termelékenységet. Termelékenységen 
nem csupán azt értem, hogy adott ráfordítással mennyi terméket állítunk elő – bár termé-
szetesen ez is benne van –, hanem azt is, hogy milyen hozzáadott értéket hozunk létre, 
ez viszont főként az említett szellemi tartalomtól függ. A legtermelékenyebbek azok a 
vállalatok, országok, melyek a legtöbb értéket tudják „beletenni” a termékekbe.

A munkát anyagi és társadalmi közegben végzik, ami döntő fontosságú az eredményes-
ség szempontjából. Anyagi feltételnek számít a természeti környezet, a rendelkezésre álló 
infrastruktúra és felszerelés, nyersanyag stb. Legalább ilyen fontos a szellemi közeg és a 
társadalomban uralkodó emberi viszonyok, melyek összességükben segíthetik vagy aka-
dályozhatják az össztársadalmi munka eredményességét. A társadalmi közegbe számítom 
a munkavégzők képzettségét (tudását), kreativitását, együttműködését, valamint motivált-
ságát – ezek a minőségi munkavégzésnek is nélkülözhetetlen feltételei –, amiért főként, de 
nem kizárólag az oktatási rendszer és a család a felelős. De ide tartoznak a társadalomban 
uralkodó bizalom mértéke, a kooperációs hajlandóság, az igazságosság igénye, a közjó 
elfogadottsága stb. A bizalomhiány, az együttműködés-képtelenség, a korrupció, a csalás, 
a nepotizmus, a bűnözés, az irigység stb. lerontja a munka eredményességét, esetenként 
lehetetlenné teszi a fejlődést, és komoly társadalmi feszültséget kelt.

Hogy az össztársadalmi munka eredményes legyen, olyan feltételeket kell teremteni, 
amelyek az egyént sok és hatékony munkára serkentik. Az egyénnek meg kell értenie 
és el kell fogadnia, hogy az érvényesülése csak nagyobb tudással (tanulással) és szor-
galommal lehetséges, emellett egy sor, ezt szolgáló erénnyel (önállóság, kíváncsiság, 
ambíció, racionalitás, reflexivitás, jövőorientáltság stb.) kell rendelkeznie. Egy ideális 
társadalmi közegben olyan egyensúlyi állapot van, ami biztosítja, hogy az egyén nem a 
közösség kárára kíván érvényesülni, illetve hogy a közösség nem bénítja meg az egyén 
kreativitását, valamint hogy a közösségek együttműködnek egymással bizonyos felté-
telek mellett. (Ha egy társadalomban állandó és mindenre kiterjedő a verseny, akkor az 
lehetetlenné teszi az együttműködést, ami rendkívül káros a munka eredményessége 
szempontjából.)



Valóság • 2018. július

KÖRMENDY LAJOS: MUNKA ÉS TÁRSADALOM 5

A vázolt ideális állapot a gyakorlatban úgy működik, hogy a családban és más kiskö-
zösségekben az említett pozitív értékeket plántálják a felnövekvő nemzedékbe, mintát 
adnak, segítik a kiváló egyének érvényesülését, de egyben megkövetelik a közösség 
tiszteletét is, amivel elérhető, hogy az egyéni ambíciók a közösséget is gyarapítsák. Az 
ilyen magatartás a közösség sok tagjától áldozatot követel, például a szülőktől, hogy 
sokat foglalkozzanak a gyerekükkel, áldozzanak a taníttatására és az életminőségére, de 
egyúttal követeljenek is tőle. Ilyen volt az európai polgári család a 19. század végén és a 
20. század első felében, vagy ilyenek a jelenlegi távol-keleti családok. Ideális társadalmi 
közegben az iskolai vagy munkahelyi kisközösségek biztosítják a tagok számára a felté-
teleket a kiemelkedő teljesítményhez, és el is ismerik azt. A nagyközösségeknek is van 
feladatuk bőven, különösen a társadalmat reprezentáló államnak, amelynek ki kell alakí-
tania egy olyan szabályozórendszert, ami lehetővé teszi a kreatív erők kibontakozását, és 
hosszú távon érvényesülő beruházásokat végez a tárgyi és a szellemi infrastruktúrában. 
Röviden: a munkát támogató társadalmi közeg akkor jön létre, ha a társadalom tagjai 
főként a közjó érdekében munkálkodnak.

Bár nyilvánvaló, a szakirodalomban nem hangsúlyozzák az össztársadalmi munka 
eredményessége és a modernizáció közti szoros összefüggést. A modernizáció itt tár-
sadalmi fogalomként értendő, azaz a fejlődést, a társadalmi jobbítást szolgáló tartós 
folyamatként, melynek ki kell terjednie a gazdaságra, a kultúrára, a társadalmi intézmé-
nyekre, a kapcsolatokra, a közéletre és az államra egyaránt, mert ezek együttes haladása 
eredményez modernitást. Modernizálni csak munka révén lehet, és ilyen szempontból a 
modernizáció folyamata nem más, mint az össztársadalmi munka eredményességének 
gyors és tartós növekedése.

(A munka értéke és hierarchiája) A mindennapi életben munkaerkölcsön azt értjük, hogy 
az egyén milyen szorgalmas, megbízható a munkában, illetve hogy milyen minőségű 
munkát ad ki a kezei közül. Mint minden erkölcsi kérdés ez is szorosan kapcsolódik érté-
kekhez, a társadalom az értékrendjének megfelelően jutalmaz (jövedelemmel, presztízzsel, 
státusszal, hatalommal stb.) vagy büntet, például az előbbiek megtagadásával. A jutalma-
zás vagy a büntetés olyan jelzés, amivel a társadalom komolyan befolyásolja a munkaer-
kölcs alakulását. Ha fontos értéknek tartja a munkát, akkor az fontos presztízsforrást jelent 
az egyénnek, az így elnyert tekintély növeli az önbecsülését, ami még több és jobb munká-
ra sarkallja. Ha viszont a társadalom nem értékeli sokra a munkát, akkor az egyén nem tesz 
hiábavaló erőfeszítéseket, tehát hanyatlani fog a munkaerkölcs. Ez logikailag tiszta sor és 
általánosságban igaz is, de a (történelmi) valóság ennél színesebb és néha ellentmondásos.

A deklarált értékrend nem mindig fedi a valóságot.13 A kommunista rezsimek ideoló-
giájának központi eleme volt a kemény és eredményes munka, ezért az előbb felvázolt 
folyamatnak kellett volna működnie (érték, presztízs, több és jobb munka), a gyakorlat 
azonban teljesen mást mutatott: a munkaerkölcs folyamatosan hanyatlott a kommunisták 
által uralt országokban. A mindennapokban ugyanis a munka fontosságát gyakran felül-
írták hatalmi vagy politikai szempontok. A példák vég nélkül sorolhatók: politikailag 
megbízhatatlannak tartott mérnökök és tudósok fizikai munkásként való dolgoztatása, a 
mennyiség erőltetése a minőség rovására, hogy a tervszámok teljesüljenek (megfelelés 
a hatalomnak), a normák állandó emelése, mintegy „jutalomként” a korábbi teljesítésért 
stb. Az egyén pontosan érzékelte, hogy a jelszavak ellenére a munkáját nem értékelik, 
ezért igazodott a helyzethez és visszafogta a teljesítményét, vagy csak formálisan tel-
jesítette az elvárásokat, és egy idő után már a kevés és hanyag munka vált általános és 
nem hivatalos normává.
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A társadalmi presztízs és a munkaerkölcs szorosan összefügg, de legalább ilyen 
fontos az ok-okozati sorrend. Az előbbiekben azt feltételeztük, hogy a végzett munka 
eredményezi a presztízst, de sok példa van arra, hogy a sorrend fordított és társadalmi 
státuszhoz – ami megfelelő presztízzsel jár – rendelődik a munka, és ekkor az eredmény 
már teljesen más.

A legtisztábban ez a történelmi indiai kaszt- és dzsátirendszerben14 nyilvánult meg, ahol 
a kaszthoz-dzsátihoz tartozás – amibe az egyén beleszületett – meghatározta a foglalkozást 
is. Ahogy a kasztok-dzsátik között is szigorú hierarchia uralkodott, a munkák sem voltak 
egyenrangúak, voltak sokra értékeltek, fontosak, valamint alantasak és mélyen megvetet-
tek. Hasonló, születéssel járó státuszt/presztízst, valamint hozzá kapcsolódó munkát napja-
inkban is láthatunk. Az arab olajmonarchiákban a vezető pozíciókat kizárólag bennszülöt-
tek tölthetik be, engedményt legfeljebb olyan, zömmel műszaki munkakörökben tesznek, 
ahol nélkülözhetetlen a szaktudás, és az helyben nem áll rendelkezésre. A rosszul fizetett, 
piszkos és nehéz munkákat pedig kizárólag külföldi vendégmunkások végzik.

A hatalom, a presztízs és az érték összefonódására a saját környezetünkben is sok példát 
láthatunk. A modern nyugati világban a nagy népszerűséget jelentő médiapozíciók mellett 
a legvonzóbbak a menedzserállások. Ami ezeket az állásokat különösen vonzóvá teszi az 
a hatalom, nem is annyira a jövedelem, hiszen egy jól képzett mérnök vagy orvos vagy 
tudós szintén jól keres, még sincsenek a népszerűségi lista elején. Francis Fukuyama a 
Bizalom c. könyvében összehasonlítja a német és a francia munkakultúrát és megállapít-
ja, hogy a francia munkahelyeken sokkal merevebbek a beosztások, a címek közötti vá-
laszfalak (ezek is egyfajta kasztok). A német művezető vagy mérnök olyan feladatokat is 
zokszó nélkül elvégez (ha szükséges), amit egy francia nem, de fordítva is igaz, egy német 
szakmunkásra olyan feladatot is rábíznak (ha el tudja végezni), amit franciahonban csak 
mérnök végezhet.15 A státusz/presztízs-munka kapcsolat egyrészt utal a munka általános 
erkölcsi megítélésére, másrészt a munkák közti hierarchiára.

Azt senki sem tagadhatja, hogy munka és munka között van különbség, minden társada-
lomban van egyfajta munkahierarchia, az azonban nem mindegy, hogy a rangsor min alapszik 
és milyen mélyek a különbségek. Számtalan szempont szerint rangsorolhatják a munkákat, 
például aszerint, hogy fizikai vagy szellemi, piszkos vagy tiszta, nehéz vagy könnyű, bonyolult 
vagy egyszerű munkáról van-e szó, de besorolhatják azokat tudás, népszerűség (ismertség), 
hasznosság vagy akár vallási kinyilatkoztatás alapján. Némi leegyszerűsítéssel szólva a munka 
társadalmi megítélése lehet „demokratikus” vagy „antidemokratikus” jellegű.

„Demokratikusnak” tekinthető a megítélés, amikor a munkák hierarchiája főként azok 
társadalmi hasznosságának és minőségének különbségéből adódik: egy szervátültetést 
végző orvosprofesszor munkája sokkal bonyolultabb, több tudást feltételez és társadal-
milag nagyobb hatású, mint a fűnyírást végző munkásé. Ha viszont elismerjük, hogy a 
parkgondozó munkás is hasznos munkát végez, akkor őt is megilleti az elvárható tisz-
telet, és az ő munkáját is értékelni kell. A magas munkakultúrájú országokban nemcsak 
sokat és jól dolgoznak, hanem a munkának pozitív kapcsolata van a közjóval, és ezért 
minden munkát megbecsülnek, persze nem egyenlő mértékben. Japánban ma is így van, 
megköszönik a takarítást és a sebészeti munkát is, mégpedig azon elv alapján, hogy 
minden munka szükséges. Főként ebből ered, hogy ott nincsenek nagy különbségek a 
fizetésekben, legalább is sokkal kisebbek, mint Amerikában vagy Európában. Ez az ál-
talános megbecsülés erősen motiválja, a legjobb teljesítményre sarkallja az embereket.16

„Antidemokratikus” felfogásban a megkülönböztetés a magasrendűtől az meg-
vetettig terjed, ahogy azt fentebb az indiai kaszt- és dzsátirendszerben láttuk. Az 
előbb felsorolt megkülönböztetési szempontok részletes kifejtése messze megha-
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ladná ennek az írásnak a kereteit, ezúttal csak a fizikai és a szellemi munka eltérő 
megítélésére térek ki, némi történelmi visszatekintéssel, érzékeltetve a társadalomra 
gyakorolt óriási hatását.

(A munka szellemi és fizikai tartalmának dichotómiája) Minden munkának van szellemi 
és fizikai tartalma, de nagy eltérések vannak az arányokban, és a történelem folyamán az 
arány fokozatosan a szellemi javára tolódott el. Ez a folyamat napjainkban drámaian fel-
gyorsult, a mindennapi életben pedig ezt úgy érzékeljük, hogy a fizikai munkaerő iránti 
kereslet egyre csökken, a szellemié viszont emelkedik.17 A szellemi erő sokkal nagyobb, 
mint a fizikai, amellett sokkal több cél érhető el vele. A szellemi erő a munka révén fizi-
kaivá transzformálható – lásd az atombombát vagy a robotokat –, fordítva viszont nincs 
így. Ez, valamint az a tény, hogy a világ főként a szellem által megismerhető, és általa 
alkalmazkodhatunk hozzá, eredményezi azt, hogy a fejlődés során egyre növekszik a 
munka szellemi tartalma. Ugyanakkor a fizikait teljesen kiszorítani sohasem fogja, ez 
egyébként az ember fizikai és mentális állapota miatt is káros lenne.18

Az ókori görög gondolkodók megvetették az iparos mesterséget, a fizikai munkát, a 
tudósok semmit sem tettek, hogy nagyszerű teljesítményük hasznosuljon a mindennapok-
ban, tehát a görög társadalomban a tudás több tekintetben önmagáért valóvá vált, a szelle-
mi és a fizikai „szféra” között nagyon szűk volt az átjárás, ezért a szellemi erő nem tudott 
fizikaivá transzformálódni. Az indiai kasztrendszer megvetését a piszkos és nehéz munkák 
iránt az előbbiekben említettem. Az viszont kevésbé ismert, hogy a kínai konfucianizmus 
sem értékelte sokra a kemény munkát, a fizikait különösen nem, ellentétben a tétlenséggel 
és az erőfeszítés-nélküliséggel. A történelmi kínai úriember hosszú körmöket növesztett, 
bizonyítandó, hogy nem végez fizikai munkát,19 a parasztok és iparosok viszont rendkívüli 
erőfeszítéssel és monotónia-tűréssel dolgoztak: a munka számukra létszükséglet volt. A 
társadalmi (hivatalnoki) hierarchia csúcsán lévő mandarinosztály tagjait elsősorban a ke-
mény szellemi munkával elsajátítható klasszikus irodalmi műveltség alapján válogatták ki, 
ami viszont csak csekély mértékben volt hasznosítható az államigazgatásban. A szellemi 
és fizikai munkának van egy koronként változó, optimálisnak tekinthető aránya, és az et-
től való nagy eltérés akadályozza magát a munkát és annak hasznosulását. De miért olyan 
fontos ez az arány és mivel magyarázható az akadályoztatás?

A fizikai munka tapasztalatot, visszacsatolást jelenthet a szellemi munka felé, ennek 
hiánya nemcsak a társadalom általános fejlődését akadályozza, hanem magát a szellemi 
fejlődést is behatárolja, ugyanis e nélkül a szellemi munka egy idő után megakad és ön-
célúvá válik, ahogy a görögöknél láttuk. A fizikai tapasztalat-visszacsatolás nem más, 
mint a fizikai világ „visszajelzése” a szelleminek, ami lehetővé teszi a hibák kiküszöbö-
lését és a korrekciókat, valamint új ötletekkel is szolgálhat.

Az európai középkorban az antik szellemi eredmények elfeledésével, illetve a ko-
lostorokba való „visszavonulásával” látszólag eltűnt a szellemi tartalom a munkából, a 
valóságban azonban teljesen más történet zajlott: bár alacsony szinten, de megnyílt az 
átjárás a szellemi és a fizikai szféra között. Ezt bizonyítja, hogy egy sor nagyon fontos 
technikai újítás meglepő gyorsasággal terjedt a kontinensen: a ló szügyhámja, patkója 
és kengyelje, a nehézeke, a vetésforgó, a hajók mozgatható vitorlája és a tatkormány, 
az iránytű, a vízi- és szélmalmok, hogy néhány fontos példát soroljak. A 11. század 
végén Angliában kb. 5000 vízimalom működött, csak a francia Aube megyében 200.20 
Ezek forradalmi változások voltak a technikában-technológiában, és azt mutatják, 
hogy a nyugat-európai társadalom készen állt az újítások befogadására. Ennek a nyi-
tottságnak éppen a szerzetesrendek voltak az élenjárói, mert a szemléletük, az értékeik 
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erre predestinálták őket. Ugyanakkor a kép sokkal színesebb, mint hinnénk: a clunyek 
örökölték az ókori megvetést a fizikai munka iránt,21 a bencések viszont a munkát – a 
szellemit és fizikait egyaránt – vezeklésnek és megváltásnak tekintették, ami nagyban 
hozzájárult a munka felértékelődéséhez. Le Goff francia történész a 12–13. századra 
teszi a fizikai munka társadalmi elismerését.22

A munkát kísérő szisztematikus kísérletezés – az elmélet és a gyakorlat racionalitás 
vezérelte szimbiózisa – a reneszánsz képzőművészek találmánya volt,23 bár voltak kö-
zépkori előzményei is, ezt bizonyítják a katedrálisépítésekről fennmaradt iratok,24 illetve 
említhetjük még az alkímiát, ami még akkor is figyelmet érdemel, ha az aranycsinálók 
erőfeszítései mind kudarcosak voltak. A kísérletezés elterjedtté a 17. században vált, 
ekkorra már megerősödött a városi polgárság, amely egyrészt nem idegenkedett sem a 
szellemi, sem a fizikai munkától, másrészt nagyon racionális (célratörő) volt.

Az újkorban jelentősen megváltozott a munka értéke és megítélése. Max Weber nagy-
hatású tanulmányokban kötötte össze a (protestáns) vallást, a munkaetikát és a polgársá-
got. A kálvinizmus szerint „az egyes ember üdvözülése Isten által predesztinált, de ez az 
üdvözülés az egyén világi sikerében és jó munkájában nyilvánul meg”.25 A kapitalizmus 
társadalometikájának fontos részévé vált a hivatásbeli kötelesség: az egyén felelőssé-
get érzett a hivatásbeli tevékenységével kapcsolatban.26 Ezzel az ember munkája külső 
kényszerből belső motivációvá vált, ez pedig sokkal hatékonyabbá tette az eredményt 
(nincs a külső kényszerrel szembeni ellenállás), és sokkal bonyolultabb munkák elvég-
zését tette lehetővé.27 A kutatók véleménye eltér abban, hogy Webernek igaza van-e vagy 
sem, mindenesetre – némi túlzással szólva – szinte mindenki rá hivatkozik, valószínűleg 
azért, mert a jelenség tény, legfeljebb az ok (a vallás) nem egyértelmű.

Az újkorban a polgárság lett a záloga annak, hogy a szellemi és a fizikai munka meg-
ítélése ne torzuljon el hosszú időre. A kései reneszánszban ugyanis előretört a fejedelmi 
kultúra, majd a 17. században diadalra jutott az abszolutizmus, ami megint a megítélés 
változását eredményezte bizonyos rétegekben. Erre a legjobb példa a francia udvari kö-
rök és a nemesség megvetése általában a munka, de különösen a fizikai munka iránt a 
18. században, amit aztán a francia forradalom „korrigált”. A magyar nemesi szemlélet 
is sokáig azonosította a fizikai munkát a parasztival, annak ellenére, hogy a hétszilvafá-
sok28 gyakran kétkezi munkára kényszerültek.

A munkában megvalósuló interakciót (elmélet-tapasztalat-visszacsatolás) nemcsak a szel-
lemi, illetve fizikai munka dichotómiájával írhatjuk le, hanem az elmélet és a gyakorlat vagy 
a tudomány és a technika közötti kapcsolattal is. A Nyugat/Európa fejlődése nem véletlenül 
akkor gyorsult fel igazán, amikor a szisztematikus kísérletezés általánossá vált és beépült a 
fejlesztésekbe, illetve amikor az ipari tapasztalatokból (a gyakorlatból) kiindulva végeztek 
tudományos kutatásokat. A britek vonzódása az empirikus gyakorlathoz nagyban hozzájárult 
az ipari forradalom elindulásához. A gyakorlatot összekötötték a tudománnyal, a gyártók és 
feltalálók (Smeaton, Watt, Stephenson, Trevithick), állandó kapcsolatban álltak tudósokkal, 
tőlük tanulták a természeti jelenségek és fizikai folyamatok rendezettségének racionális hitét, 
a mérések, a pontosság és a kísérleti ellenőrzés fontosságát, a számszerűség és a matematika 
tiszteletét.29 A 19. század utolsó harmadában azonban változás történt: a tudomány átvette az 
ösztönző, úttörő szerepet, és így segítette a technika-technológia fejlődését. Ekkorra, különö-
sen az elektromos- és a vegyiparban, már olyan magas tudást igényelt a technikai fejlődés, 
hogy azt a korábbi kísérletezős-próbálkozós módon nem lehetett megvalósítani.30

Eddig többnyire arra láthattunk példákat, hogy a szellemi munkát túl-, a fizikait pe-
dig leértékelték. A vulgármarxista dogmákra épülő 20. századi európai kommunista 
társadalmakban ennek az ellenkezője történt, az eredmény pedig a lassú fejlődés vagy 
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stagnálás volt, fokozatos elszegényedés és lemaradás az élenjáró országokhoz képest. 
Az ázsiai kommunista rezsimek – Mao Kínája, Pol Pot Kambodzsája, Kim Ir Szen 
Koreája – ebben a tekintetben „túltettek” az európai társaikon, és rémuralmuk alatt ret-
tentő éhínségek pusztítottak, értelmiségiek millióit gyilkolták le. (Bár e tekintetben a 
sztálini Szovjetunió is „jól” teljesített.)

A II. világháború utáni nyugati/európai világban, de különösen napjainkban, újfent 
gyors értékváltozásokat tapasztalhatunk: a szellemi munka szinte fetisizálódott (tudás 
alapú társadalom), a fizikai pedig leértékelődött, de míg az ókori görögöknél ez csak 
pár ezer entellektüelt érintett, manapság már tízmilliók nem hajlandók fizikai munkát 
végezni. Észak-Amerika és Nyugat-Európa úgy oldotta ezt a feszültséget, hogy az 
‚50-es évektől kezdődően szélesre tárta a kapuit a szegény és képzetlen bevándorlók 
előtt, akik a (relatíve) rosszul fizetett, piszkos és nehéz fizikai munkákat örömmel el-
vállalták. Ez úgy ahogy működött is pár évtizedig, de a 20. század végén elkezdődött 
a fizikai munkakörök gyors visszaszorulása, a bevándorlás viszont nem állt meg, ha-
nem még fel is gyorsult. A nyugati országoknak sikerült egy megoldhatatlannak tűnő 
társadalmi csapdába manőverezni magukat: megindult egy etnikai, kulturális és szoci-
ális kasztosodás, melynek eredményeként a vendégmunkások, illetve utódaik jelentős 
része alsóbbrendűvé, a bennszülöttek többsége pedig (relatíve) kiváltságossá vált a 
demokratikus állam minden erőfeszítése ellenére. Jól mutatja ezt a folyamatot a nyu-
gati városokban gyorsan terjedő szociális és etnikai gettók láncolata. De miért okoz 
a munka kasztosodást, ahelyett, hogy integrálna? (Mielőtt belekezdenék a válaszba, 
hangsúlyoznom kell, hogy a társadalmi integrációnak a munka csak az egyik fontos 
eleme, más fontos tényezőkre – erkölcsre, vallásra, magas- és populáris kultúrára – itt 
nem vagy csak érintőlegesen tudok kitérni.)

Manapság már nagy bizonyossággal elmondható, hogy Nyugat-Európában a beván-
doroltak nagy tömegeinek integrációja kudarcot vallott, egyre mélyül a társadalmi sza-
kadék köztük és a többségi társadalom között. A kvalifikálatlan fizikai munkát rosszul 
fizetik, már csak az álláskeresők nagy száma miatt is, ráadásul a rosszul integrálódók 
között nagyon magas a munkanélküliség – konkrétan azért mert az ipar „elvándorol”, 
az informatika (a digitalizálás) egyre jobban teret hódít, a robotok rohamosan terjed-
nek –, a szociális juttatásokat igénybe vevők száma viszont nagyon magas közöttük. 
Egy idő után ezek a frusztrált rétegek járadékvadásszá válnak, hiszen ez a fő megélhe-
tési forrásuk. Kitörést csak a megfelelő képzés és a szociális magatartás változása je-
lentene, azonban ez különböző okok miatt nem lehetséges. Ha a társadalom immobillá 
válik, és a felül, illetve az alul lévők nem csak jövedelmük, hanem kultúrájuk és/vagy 
rasszjegyük alapján is különbözők, akkor óhatatlanul megindul a bezárkózás mindkét 
oldalon, megjelenik (oda-vissza) az előítélet, a lenézés és a gyűlölet. Ez a kasztosodás 
legrosszabb forgatókönyve.31

Egyáltalán nem mellékesen az integráció sikere vagy kudarca nagyban függ a kultu-
rális háttértől. A távol-keleti bevándorlók, de különösen a leszármazottaik sikeresnek 
tekinthetők: tanulnak, szorgalmasak és érthető módon a szellemi munkák felé törek-
szenek, ők már többnyire kiesnek a fizikai munkát végzők közül. Nyugat-Európában 
kialakult egy strukturális hiány a fizikai munkaszektoron belül: szakmunkások is 
hiányoznak (az enyhítő utánpótlás főként Kelet-Európából érkezik, de ők is gyorsan 
integrálódnak és az utódaik „feljebb lépnek”), a képzetlenek viszont sokan vannak.

A fenti probléma önmagában is súlyos, de mindezt tetézte, hogy a 20. század vége 
felé az immár posztmodernné vált nyugati/európai társadalomban általánosságban is 
leértékelődött a munka, és így meggyengült annak integrációs ereje.
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(A munka a nyugati/európai posztmodern társadalmakban) Az értékvesztés és -torzulás 
konkrét jelenségekben is tetten érhető. A munka termelékenységének gyors növekedése 
az utóbbi 100 évben lehetővé tette a munkára fordított idő jelentős csökkentését, más 
nézőpontból a szabadidő jelentős növelését. A csökkenés nem feltétlenül jelenti a mun-
ka értékének erodálódását, hiszen az emberek kizsigerelése és túlhajszolása 14-16 órás 
munkanapokkal éppenséggel kontraproduktív, mint ahogy azt a 19. századi európai tör-
ténelemből ismerjük. A csökkenési folyamat azonban Európában (Amerikában kevésbé) 
már elért vagy túlhaladott egy olyan kritikus pontot, ami sok közgazdász, és társada-
lomkutató szerint alapjában veszélyezteti a kontinens jólétét, ennek ellenére a munkaidő 
további csökkentése a szakszervezetek és a (jobb- és baloldali) populista pártok kedvelt 
témája mind a mai napig.32 Az ideológia ehhez a politikához egyrészt a munkanélküliség 
csökkentésének, másrészt az életminőség javításának a jelszava. A munkanélküliség és a 
munkaidő közötti összefüggés statisztikai adatokkal cáfolható – lásd Franciaország pél-
dáját, ahol nem csökkent a munkanélküliség a 35 órás munkahét bevezetése után –, az 
életminőség-jelszó viszont arról árulkodik, hogy az európai társadalmakban drasztiku-
san megváltozott a munka társadalmi megítélése, méghozzá negatív irányban: a munkát 
egyre többen kényszernek, tehernek tekintik, míg a szabadidőt, sőt a semmittevést – nem 
pihenésről van szó – a jobb élet zálogának.

Strukturális feszültségek is utalnak az értékváltozásokra. A társadalmi közegnek se-
gítenie kellene a munka eredményességét, ez azonban nincs mindig így. A (poszt)mo-
dern társadalmak állandó problémája a bürokrácia, a kormányzatok rendszeresen harcot 
hirdetnek ellene, miközben ők annak melegágyai. A bürokrácia – melynek jellemző 
szimptómája, hogy a döntéshozók túlburjánzó formai követelményekkel és eljárásokkal 
akadályozzák az ügyek érdemi intézését – több negatív jelenségre utal: 1) felelősséghá-
rításra; 2) nagyfokú bizalmatlanságra (ami lehet megalapozott); 3) együttműködési kép-
telenségre. A jogviták és a peres ügyek is egyre szaporodnak – az Egyesült Államokban 
ez már komoly társadalmi és gazdasági problémát jelent33 –, ami ugyancsak mélységes 
bizalmatlanságot, rossz együttműködést és konfliktuskezelést mutat, valamint jelzi, 
hogy a társadalom fontosabbnak tartja az egyéni jog vagy a szűk csoportjog védelmét, 
mint a közjót. Vállalatok ezrei jöttek rá, hogy gyakran sokkal kifizetődőbb pereskedni, 
mint fejleszteni. Informatikai és gyógyszeripari cégek nagy kincse a szabadalmi portfó-
lió, mert erre alapozva és egy jól felkészült ügyvédcsapattal milliós vagy akár milliárdos 
kártérítést lehet kiperelni konkurens vállalatoktól. (Lásd például az Apple vs. Samsung 
szabadalmi háborút 2011–2016 között.) A bürokrácia, a bizalomhiány és a jogviták tor-
zítják a munka szerkezetét, a cégek kénytelenek több erőt fordítani adminisztrációra, 
biztonságra, biztosításra, jogi és adóügyekre, így kevesebb energiájuk marad a produktív 
munkára és az innovációra, melyek a munka minőségének meghatározó faktorai.

Baj van a rendelkezésre álló tudás struktúrájával is. Az előbbiekben láttuk a munka 
szellemi és fizikai tartalmának történelmi súlyponteltolódását. Ez természetes folyamat, 
mert a fejlődés során egyre több tudás halmozódik fel, a gazdaság, a társadalom és a kul-
túra egyre bonyolultabbá válik, és a továbblépés még több tudást igényel. A II. világhá-
ború után felgyorsult tudományos-technikai és gazdasági fejlődés nagy igényt generált 
a szellemi munkákra, nemcsak tudományos és műszaki, hanem igazgatási és szervezési 
területen is. Nem csoda, hiszen az egyre gyarapodó infrastruktúra és intézményrendszer 
egyre több szakembert követel meg. A szellemi munka szükségét emelte a növekvő jólét 
és szabadidő is (művészetek, szórakozás). A (poszt)modern nyugati/európai társadalom 
úgy próbálta csökkenteni a keresleti feszültséget, hogy szélesre tárta a felsőoktatás ka-
puit, így radikálisan emelkedett a diplomások száma. Mindezek ellenére évtizedek óta 
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növekvő, manapság már súlyos strukturális hiány állt elő a szellemi munkaerőpiacon: 
nincs elég orvos, természettudományos és műszaki szakember, viszont túl sok marke-
tinges, jogász, bölcsész, művész stb. keres állást. Hiába, hogy az előbbiek az innováció 
és a gazdasági fejlődés kulcsszereplői, mégis a 20. század második felében relatíve 
népszerűtlenné váltak ezek a hivatások Európában/Nyugaton. (A távol-keleti sikeres 
országokban arányosan is sokkal több természettudományos és műszaki szakembert ké-
peznek.34) A másik jellemző kormányzati intézkedés a szakemberhiány csökkentésére az 
agyelszívás politikája. Az USA a ’90-es években már évi 200 ezer(!) tudóst és mérnököt 
„importált”. Az amerikai műszaki és természettudományos doktori címek felét külföldi 
hallgatók kapták, akik jórészt ott is maradtak a tanulmányaik után. A Szilícium-völgy 
újonnan (a ’90-es években) alapított informatikai vállalatainak harmadát kínaiak vagy 
indiaiak vezették.35 Európa kevésbé sikeres az agyelszívásban, de ott is hivatalosan meg-
hirdetett kormányzati politikai törekvéssé vált.

Az a tény, hogy az iskolákban viszonylag népszerűtlen tantárgy a matematika, a ké-
mia, a fizika, a biológia vagy a logika, több okra vezethető vissza. Egyrészt a fegyel-
mezett, szigorú szabályok szerinti racionális gondolkodás visszaszorulására. Másrészt a 
közvetlen felelősség kerülésére: egy rosszul tervezett híd gyorsan összeomlik, egy hibás 
matematikai képletről azonnal kiderül, hogy rossz. Harmadrészt a siker és a hatalom 
vonzására: a politikusok és a vállalatvezetők főként jogászokból és közgazdászokból 
toborzódnak; a média sztárjai a celebek, a színészek és a könnyűzenei világ szereplői; a 
filmek hősei a legritkább esetben tudósok, mérnökök vagy tanárok, sokkal inkább nyo-
mozók, ügyvédek vagy politikusok.

Zygmunt Bauman A munkaetikától a fogyasztás esztétikájáig c. cikkében írja, hogy 
az ipari társadalomban az én-építés fő eszköze a munka volt, a választott hivatás, mun-
kahely egy életre szólt. Manapság a meghirdetett állások jó része időszakos, a jelszó a 
rugalmasság (állandó tanulás, képzés, többszöri szakmaváltás). Így viszont az identitás 
is bizonytalan, változó és időszakos, olyan, mint egy fogyasztói jószág: meg kell sze-
rezni, használni, aztán eldobni.36 Egy fiatal, középszinten képzett amerikai életében átlag 
tizenegyszer vált munkahelyet, és a tendencia növekvő. A rövid távú munkaszerződések 
miatt általános a bizonytalanság, egyik fél sem számít hosszú távon a másikra. Ez pedig 
hatalmas individualizáló erő, megoszt és nem egyesít, a közös érdek homályba vész. A 
tőke és a munka közötti szálak meglazultak, sőt szétváltak. Óriási a mozgásszabadság, a 
mobilitás, nemcsak a munkavállalóknál, hanem a tőkénél is: a tőke, a profit, az osztalék 
függetlenné vált bármilyen helyi alkalmazás időtartamától.37

A munka elveszítette az etikai tartalmát (morális fejlődés, bűnbánat, megváltás) – írja 
Bauman –, és manapság már esztétikai szempontból ítéltetik meg, értékét a kellemes él-
mény szerzése adja, ha nem ilyen, akkor értéktelen. Etikai szempontból az elvégzett kö-
telesség jelenti a kielégülést, a munka jobb emberré tesz, ez a spirituális megváltás. Ma 
az a követelmény, hogy a munka legyen szórakoztató, izgalmas és adjon sok élményt. 
Az ipari társadalomban a gazdagokat azért csodálták, mert self made men-ek voltak, ma 
azért, mert kihívóan fogyasztanak.38

Ha figyelmesen megvizsgáljuk a fenti állításokat, akkor meglátjuk mögötte az elhatal-
masodott individualista szemléletet, a közösségeit vesztett egyén szempontjait. A mun-
ka etikája (mint minden erkölcs) csak közösségi kontextusban érvényesülhet. Fentebb 
láthattuk, hogy ha a munkának van etikai tartalma és fontos érték, akkor úgy szolgálja 
az egyént (méltóságát, jellemfejlődését), hogy egyben a közösségét is gyarapítja. Ilyen 
értelemben alantas munka nincs, csak haszontalan. Ha a munkának van belső értéke, 
akkor az egyén azt közösséget szolgáló eszköznek tekinti, és ekkor másodlagossá válik, 
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hogy mennyire fárasztó, piszkos vagy unalmas. Ha viszont az etikai tartalom – azaz 
a közösségi kontextus – eltűnik, akkor az egyén a munkát egy őt szolgáló eszköznek 
tekinti, ezért lesz elsőrendű szempont az önmegvalósítás (ami ekkor lényegében egyen-
lő a sikerre való törekvéssel), a munka érdekessége vagy szórakoztató volta, illetve a 
pénzkereset. Ezek olyan külső tényezők, melyek gyorsan eltűnhetnek – például az egyén 
megunja az eddigi munkáját, vagy nem jönnek a várva várt sikerek, vagy magasabb fi-
zetést kínálnak neki másutt –, és ekkor a munkavégzési hajlandóság is megcsappan, sőt 
minőségi munkát, gondosságot sem lehet remélni. Nem nehéz megtalálni az összefüg-
gést a túlhajtott individualizmus és az erodálódó munkaerkölcs között.

Ez a fő oka annak, hogy a korábban olyan szorgalmas nyugatiak/európaiak az utóbb 
fél évszázadban a világ lustáivá váltak (csökkenő munkaidő), hogy rendkívül alacsony 
a lojalitásuk (magas fluktuáció), hogy nem nagyon hajlandók kooperálni, hogy a ko-
rábban internalizált (belső értékkel bíró) munka miért vált externalizálttá (külső té-
nyezőkkel ösztönzötté). A munkaerkölcs hanyatlását nem lehet fizetésemeléssel vagy 
csökkentéssel, egyéb plusz juttatásokkal megállítani. Ezek a törekvések hosszú távon 
biztosan kudarcra vannak ítélve, mert ha ez a fő motiváció, akkor előtérbe kerülnek a 
látszatmegoldások, ennek ékes példái voltak a bónuszok vezérelte tőzsdei manipulá-
ciók, melyek mind a mai napig a pénzügyi szektor rákfenéjét jelentik. Tévedés lenne 
azonban azt hinni, hogy a munkavállalók a haszonélvezői, a munkaadók pedig az ál-
dozatai ennek a helyzetnek. A fentebb leírt szemlélet és magatartás ugyanis általános, 
a menedzserek éppúgy továbbállnak magasabb jövedelem miatt, mint a munkások, a 
munkaadók pedig kíméletlenül racionalizálnak (elbocsájtanak), ha a magasabb profit 
ezt megkívánja.

Posztmodern korunkra jellemző a közösségek bomlása, ami óhatatlanul gyengíti a 
munka közösségi jellegét. Nemcsak arról van szó, hogy egyre kevesebb a valódi kö-
zösség (pl. család), és ezért nincs kiért dolgozni, hanem arról is, hogy a szervezetek, 
viszonyok, kapcsolódások egyre átláthatatlanabbak. A nagy gazdasági cégek állandóan 
átalakulnak, a dinamikus, fejlett és hatalmas tőke- és értékpapírpiacnak köszönhetően 
a tulajdonosok többsége névtelen és gyorsan cserélődik. Nincs kihez, mihez lojálisnak 
lenni. De hasonló állapotok uralkodnak a politikában és a közintézményekben is, telje-
sen eluralkodott a bizonytalanság, ezért az elidegenedés nemcsak a munkában jelentke-
zik, hanem általában a társadalomban is. Egyre többen érzik, hogy csak a maguk javára, 
hasznára érdemes dolgozni (ha muszáj). Egyértelmű, hogy a munka társadalom-integrá-
ló ereje vészesen csökkent, a fő kérdés azonban számunkra most az, hogy a keletkezett 
űrt ki tudják-e tölteni olyan más integráló erők – a fogyasztás és a szórakozás – amiket 
a posztmodern fogyasztói társadalom kínál?

Míg a munkát a közösségi jelleg uralja, addig a fogyasztást az egyéni. Bauman ki-
jelenti, hogy nincs kollektív fogyasztás, akkor sem, ha az egyének összejönnek és kö-
zösen fogyasztanak.39 Ez azért pontosításra szorul, mert a kérdés bonyolultabb, mint 
ahogy elsőre gondolnánk. Az egyértelmű, hogy a fogyasztás – birtokba vett anyagi vagy 
szellemi javak (el)használása – konkrétan egyéni igény, vágy kielégítését szolgálja. (A 
közgazdasági értelemben vett közösségi fogyasztás más kategória.) Az egyén azonban 
megoszthatja a fogyasztás örömét másokkal, például egy közös étkezés keretében, ami 
évezredek óta az egyik legfontosabb közösségerősítő aktus. Hasonló dolog történik, 
amikor a társunkkal együtt megnézünk egy színházi darabot, ekkor az esztétikai, intel-
lektuális élményt osztjuk meg. Az elmagányosodás szomorú jele, ha a fogyasztás örö-
mét nincs kivel megosztani. A fogyasztásnak tehát lehet társadalom-integráló ereje, de 
ez sokkal gyengébb, mint a munkáé, mert egyrészt nem követel nagy együttműködést, 
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áldozatot, fáradságot stb., másrészt mert (el)használást jelent, semmit sem tesz hozzá a 
közöshöz. A hatóköre is sokkal kisebb, mint a munkáé: csak a közvetlenül velünk kap-
csolatban állókkal tudjuk megosztani a fogyasztás örömét.

James Collier a The Rise of Selfishness in America (Az önzés terjedése 
Amerikában) c. könyvében részletesen leírja, hogy az ipari nagyvárosokkal együtt ho-
gyan született meg a szórakoztató ipar Amerikában (a 19. század utolsó harmadában), 
hogyan küzdött az ellenáramlatokkal (purista és viktoriánus mozgalommal), majd ho-
gyan aratott abszolút győzelmet kb. a 20. század hetvenes éveiben. Európában is hasonló 
folyamatok történtek, legfeljebb a viktoriánus szellem volt gyengébb a kontinensen. A 
jelek szerint a posztmodern ember a szórakozásban találja meg azt az önmegvalósítási 
lehetőséget, amit a munkában már nem lát. A szórakozás olyan kevés szellemi erőfeszí-
tést igénylő időtöltés, örömszerzési forrás, ami lehet aktív vagy passzív, ha aktív, akkor 
általában a játék formáját ölti fel.40 Nyilvánvaló, hogy a szórakozásnak szerepe van az 
emberi életben, de nem mindegy, hogy milyen a mérték. Manapság az állandó szórako-
zás sok millió ember életcéljává vált.

A szórakozás integratív ereje és működési mechanizmusa hasonló, mint amit a fo-
gyasztásnál láthattunk. A csoportos szórakozás – a sporteseményen való részvételtől 
kezdve a „bulizásig” bezárólag – nem olyan tevékenység, ami erős közösségi köteléket 
alakítana ki az emberek között, vagy ami erős identitást adna az egyénnek. Lehet sorol-
ni néhány ellenpéldát, például egy sportcsapat összekovácsolódását és küzdelmeit, de 
alaposabb vizsgálat után ezekről gyakran kiderül, hogy inkább a munka kategóriájába 
tartoznak. És akkor még nem beszéltünk a sokkal általánosabb magányos szórakozásról, 
például a tv-nézésről, melynek integratív ereje legfeljebb nyomokban mutatható ki. Mai 
posztmodern fogyasztói társadalmunkban a megnövekedett szabadidő egyre nagyobb 
része sekélyes szórakozásra megy el, ami nem más, mint szellemi hedonizmus, és ami 
főleg az ösztönöket (agressziót, szexualitást), valamint az ingerigényt (látvány, hatás) 
szolgálja ki. Az általánossá váló mértéktelen szórakozás hosszú távon, társadalmi szin-
ten, általános elbutuláshoz vezet.

Amint láthatjuk, a fogyasztói posztmodern társadalom nem tud a munka helyett más 
integráló erőt állítani, a meggyengült integráció viszont lényegében dezintegrációt je-
lent. Ha ehhez hozzá vesszük, hogy más fontos integráló erők, mint például az erkölcs, a 
vallás, az egyesítő eszmék (pl. nemzettudat) vagy a magaskultúra is vészesen meggyen-
gültek, akkor valóban van okunk az aggodalomra.
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JEGYZETEK

1 A munka célja nemcsak pozitív, hanem negatív is 
lehet, azaz a munkát rombolásra is lehet használ-
ni, erre a legjobb példa a háború. A negatív célú 
munka azonban nem általános jelenség – ha az 
lenne, akkor nem maradna fenn az emberi társa-
dalom –, ezért nem is képezi az írásom tárgyát.

2 Yves Barel, idézi (Castel) 375. o.
3 (Polányi) 214. o.
4 (Marx) 91–112. o.
5 Nyugat alatt a kontinensünkön kívüli angolszász 

országokat értem, mivel ezek az európai kultúra 
elsődleges hordozói.

6 Később, kb. a 19. század utolsó harmadától kez-
dődően, amikor a vállalatok megszilárdultak, a 
bérek emelkedtek, a szociális biztonság növeke-
dett, és nem utolsósorban a polgári közösségek 
(nukleáris család, munkahelyi kollektívák, civil 
szervezetek) megerősödtek, az elidegenedés is 
csökkent. Ezekről bővebben írtam a Társadalom 
és időkép c. tanulmányomban (Magyar Szemle, 
megjelenés alatt).

7 A japán keirecuk, a koreai chaebolok és a kínai 
családi vállalkozások sikereinek titkával már 
könyvtárnyi (nyugati) irodalom foglalkozik, lásd 
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például (Fukuyama I.) és (Castells I.) és (Lee) 
passim vagy (Goody) 153–157. o.

8 A Toyota-rendszert részletesen ismerte-
ti (Fukuyama I:) 362., 366–368. o., valamint 
(Castells I.) 241., 255. o. Ezt a rendszert megpró-
bálták nyugati vállalatok is adaptálni – kevés si-
kerrel, mert akadályt jelentett a kulturális különbö-
zőség: a munkaadók tartottak a profitcsökkenéstől, 
a szakszervezetek pedig a befolyásukat féltették, 
és minél több engedményt akartak kicsikarni a 
vállalatoktól. (Fukuyama I.) uo. Mindenesetre a 
japán autógyárak termelékenysége, nem függet-
lenül az előbbiektől, sokkal magasabb, mint az 
európai vagy amerikai társaiké. (Fukuyama I.) 
370. o. A vélemények egyébként megoszlanak, 
egyes szerzők amellett érvelnek, hogy a szor-
galmas, önfeláldozó japán munkaerő képe már 
egyre kevésbé igaz. Lásd például (Matsumoto) 
135–137. o.

9 A 19. századi francia (elzászi) üzemi patronázs-
rendszert részletesen ismerteti (Castel) 229–231. o.

10 Így van ez Japánban is, lásd (Fukuyama II.) 86. o. 
vagy (Yamagishi) 166–169. o.

11 (Cameron) 51. o.
12 (Braudel) 375–379. o., illetve (Elvin) 371. o.
13 Ebből a szempontból a szociológiai felmérések is 

gyakran félrevezetők, mert amikor a válaszadók 
kiemelik a munka fontosságát, sokszor inkább a 
társadalmi elvárásnak kívánnak megfelelni.

14 A dzsátik klánokra, törzsekre, vallásra épülő 
zárt, endogám, önkormányzó indiai közösségek 
voltak. Sokat foglalkozik velük (Fukuyama III.) 
212–239. o., ill. passim.

15 (Fukuyama I.) 327–329. o.
16 (Haidegger) 4. o.
17 A nyugati világban a fehérgallérosok (a nem 

fizikai munkát végzők) aránya már a ’80-as 
években elérte a 40-60%-os arányt – Amerikában 
korábban –, és azóta tovább emelkedett. Lásd 
(Tomka) 166–167. o. vagy (Castells I.) passim, 
de különösen 288–305. o.

18 Önmagában a szellemi tartalom növekedése nem 
biztosíték a fejlődéshez, ehhez még több feltétel 
is szükséges, például a tudás megfelelő struktú-
rája, a kapcsolata a közjóval és a nem produktív 
tevékenységek kordában tartása. Ezekről a későb-
biekben még szót ejtek.

19 (Pye) 249–250. o.

20 (Simonyi) 105–106. o.
21 (Duby) 61. o.
22 (Castel) 116. o.
23 (Weber II.) 160. o.
24 (Duby) 83. o.
25 Webert ismerteti (Fiske) 236. o.
26 (Weber I.) 317. o.
27 Webert ismerteti (Fromm) 84. o.
28 Elszegényedett kisnemesek.
29 (Mokyr) 231. o.
30 (Cameron) 255–256. o.
31 A lecsúszottakat, a társadalom peremén vege-

tálókat nevezi a szakirodalom underclassnak, 
ennek csak egy – igaz, jelentős – részét alkotják a 
bevándoroltak. Az underclass ijesztő növekedése 
Nyugaton/Európában korán fölkeltette a kutatók 
érdeklődését, az általam olvasott irodalomban 
több mű is bővebben foglalkozik ezzel a problé-
mával. Lásd például (Tomka), (Murphy), (Castel) 
és (Castells I.) passim.

32 A munkaidő nemzetközi összehasonlítására lásd 
(Tomka) 290. o., (Elliot) 6. o., (Fukuyama I.) 
355. o. vagy (Ferguson I.) 322. o. vagy (Ferguson 
II.) 38–39. o. Nemzeti és nemzetközi szerveze-
tek, mint például az ILO (International Labour 
Organization) vagy az OECD vagy a Bureau of 
Labor Statistics (US) a honlapjukon bőséges sta-
tisztikai adatokat publikálnak a munkaidőről és a 
munkaerő aktivitási rátájáról.

33 (Knack) 1252–1253. o.
34 A ’80-as években egyedül Japánban több tudós és 

mérnök dolgozott a kutatói-fejlesztői szektorban, 
mint Nagy-Britanniában, Franciaországban és 
Nyugat-Németországban együttvéve. (Kennedy) 
437. o.

35 (Castells II.) 404–405. o.
36 (Bauman I.) 225. o. Megjegyzés: hogy az így 

szerzett identitás mennyit ér, vagy egyáltalán 
nevezhető-e identitásnak, az más kérdés.

37 (Bauman II.) 16. o.
38 (Bauman I.) 229–231. o.
39 (Bauman I.) 227. o.
40 A komolyabb szellemi erőfeszítést igénylő, nem 

munka jellegű időtöltést, mint például a színház-
látogatást, nem sorolom a szórakozás kategóri-
ájába. Ugyancsak nem tartozik ide alapvetően a 
gyerekek játéka, amelynek fontos szocializációs 
és tanulási funkciója van.


