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1. Bóklászás a társadalmi tőkétől a kapcsolati tőke felé1 

A kapcsolati tőke fogalmának, létrejötte feltételeinek és működési sajátosságainak megisme-
rése során az első lépés a kapcsolati tőke fogalmának tisztázása. Ehhez azonban csak a 
társadalmitőke-fogalom kritikája után foghatok hozzá, mivel a kapcsolatitőke-fogalom annak 
része, s – mint érvelni fogok – egyszersmind alternatívája is. Tehát az elemzés első kérdése: 
mi a társadalmi tőke?  

Ám a kérdésre válaszolni távolról sem egyszerű. A társadalmi tőke definiálása ugyanis 
gyerekcipőben jár, méghozzá egy túlsúlyos és olykor enyhén értelmi fogyatékosnak tűnő 
gyerek cipőjében. A társadalmi tőkével foglalkozó cikkek zöme ugyanis a következő 
kaptafára van húzva: alkosd meg a magad társadalmitőke-definícióját, amely különbözzön 
minden más szerzőétől, de eredetként hivatkozz ugyanarra a két-három klasszikusra (Putnam, 
Coleman és olykor Bourdieu), akikre mindenki más hivatkozik. Ezért a következő megoldást 
választottam: röviden áttekintem a fogalom ősatyáinak2 és klasszikusainak (Bourdieu, Burt, 
Coleman, Fukuyama, Lin, Putnam) társadalmitőke-fogalmait, majd szemezgetek a társadalmi 
tőke fogalmának legfontosabb kritikái közül. Ezután bemutatok néhány definiálási 
próbálkozást, amelyek a kapcsolati tőke által le nem fedett, de a társadalmi tőke fogalmába 
beleértett társadalmi jelenségeket lehetnek képesek tőkeként megragadni. A következő két 
lépés főszereplője már a „társadalmasítatlan” kapcsolati tőke. Előbb a kapcsolati tőke és a 
közgazdasági tőke fogalmának viszonyát tisztázom, majd arra a kérdésre keresek választ: 
mennyiben tekinthető a tőke valamilyen különleges fajtájának a kapcsolati tőke?  

A társadalmi tőke fogalma 

A következőkben klasszikusként bemutatott megközelítések első (mint Bourdieu esetében 
látni fogjuk, fontos hangsúlyozni, hogy angol nyelvű) megjelenése az 1980-as évekre tehető. 
Ám mind a klasszikusokat részben piedesztáljukról lerángatni igyekvő, részben a melléjük 
állni törekvő kismesterek, mind maguk a klasszikusok felfedezték elődeiket, a társadalmi tőke 
fogalmát „elsőként” használó ősatyákat.  

Putnam és Gross (2002) egy 1916-ban keletkezett szöveget (Hanifan, 1920/2002) 
tekintenek „elsőnek”. Ebben egy nyugat-virginiai protestáns tanító és reformátor azt 
panaszolja, hogy a társadalmi tőke fogyása miatt romlik a világ. A társadalmi tőke 
fogalmának bevezetésekor az ősatya a „valódi tőke” egyes formáitól indít, mondván, hogy ő a 
tőke fogalmát csak képletesen használja, amikor nem „birtokról vagy személyes tulajdonról, 
vagy pénzről (…), hanem jóakaratról, összetartozásról, vonzalomról és társadalmi 
kapcsolatról van szó…” (idézi Putnam és Gross, 2002: 4). Márpedig ezek olyan közjavak, 
amik nélkül nincs szomszédság, szétesik a közösség, romlik az erkölcs. 

Schuller et al. (2000) egy 1957-ből származó „ősi” társadalmitőke-használatra lelt. Egy 
kanadai kormányzati elemzés („Lakáskérdés és társadalmi tőke”) szerint a közösségi 
beruházásokat olyan tőkének kell tekinteni, amelyek a társadalom egészének jobblétét (s nem 

                                                 
1 A fejezet alapját adó tanulmányok: Sik, 2006, 2012; Füzér et al., 2006. 
2 Itt most azokra a szerzőkre gondolok, akik klasszikusainknál sokkal korábban „feltalálták” a 

társadalmi tőke fogalmát, de akik kísérlete e fogalom elfogadtatására kudarcot vallott. 
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csupán a termelést) szolgálják, ezért többet érnek, mint amennyit a bennük megtestesülő 
tárgyak összessége ér.  

A közgazdász Loury már az 1970-es években használta ezt a fogalmat, s mint egy később 
született munkájából kitűnik, gondolatai teljes mértékben „szociológiailag beágyazottak”:  

„A valóságban az egyének komplex kapcsolati hálózatokba beágyazódva léteznek: 
szűkebb és tágabb családjuknak, vallási és nyelvi csoportosulásoknak tagjai, etnikai és 
faji identitással rendelkeznek, valamint helyekhez is kötődnek. Minden egyén 
társadalmilag beágyazott, és a társadalmi kapcsolati hálóban elfoglalt helye alapvetően 
meghatározza a különféle erőforrásokhoz való hozzáférését. (…) Egy újszülött komoly 
hátrányba kerül, ha szülei nem igazán akarják (vagy nem képesek) elősegíteni szellemi 
fejlődését életének első éveiben. Ha egy tehetséges kamasz társai lenézik azokat a 
tevékenységeket, amelyek tehetségének kibontakozásához szükségesek, félő, hogy nem 
éri el képességei maximumát. Egy munkanélküli, akinek nincsenek dolgozó rokonai 
vagy barátai, nem képes megismerni a munkalehetőségeket. Az egyén örökölt társa-
dalmi helyzete komoly szerepet játszik végső gazdasági eredményességében.” (Loury, 
1998 in Gerhardt és Bús, 2005: 95) 

Magam egy, az 1960-as évek elején kiadott, de az 1950-es években készült gazdaságantro-
pológiai válogatásban találtam rá a társadalmi tőke egy izgalmas és „ősi” használati módjára. 
A válogatás (Firth és Yamey, 1964) arra hoz számos példát, hogy a„legközgazdaságibb” két 
tőkeforma (a pénztőke és a fizikai tőke) csakis a társadalomba beágyazottan képzelhető el. A 
fő érv, hogy a háztartások és a kisvállalkozások döntéseit nem egy személy hozza, hanem 
azok a közösség normarendjébe beágyazottan születnek (Firth, 1964: 23).  

Firth tőkefogalma a közgazdászok által használt minimáldefinícióhoz áll közel: a tőke a 
majdani fogyasztás növelése érdekében elhalasztott (megtakarított, beruházott) javak és 
szolgáltatások állománya (uo.: 18). Firth azt is kifejti, hogy ez a tőke részben nem anyagi, 
hanem technikai és szakmai tudás – ami persze kissé nehezen mérhető, és ezért nehezen 
adható hozzá az egyébként szintén nehezen összemérhető anyagi tőkejavak értékéhez.  

A kötet több tanulmányában is megjelenik a társadalmi tőke fogalma (Firth, 1964: 29; 
Bailey, 1964: 115), mégpedig a putnami közjószág-felfogásnak megfelelő módon: a társa-
dalmi tőke a feudális, közösségi köztulajdonhoz (vagy a szocializmus társadalmi munkájához) 
hasonlítható. Így például társadalmi munkáról esik szó, amikor a közösség munka, adó vagy 
adomány formájában közjavakat hoz létre. A közjószág lehet például: víztartály, árnyékot adó 
fa, öntözőcsatorna, templom vagy családi mauzóleum (utóbbit közösségi, illetve nemzetségi 
rizstárolásra lehet használni), esőt hozó pap alkalmazása, közös rizsalap vásárlása, amiből 
alacsony kamatra lehet kölcsönvenni, út, orvosi lakás stb. 

A hatástalan maradt ősatyákat a társadalmi tőke kutatását máig meghatározó, már korábban 
felsorolt klasszikusok követték.  

Bourdieu a „Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke” című művében az egyes 
tőkefajták egymásra való átváltásának („rekonverziójának”) folyamatait vizsgálta (Bourdieu, 
1983/1998). Bourdieu – túllépve a közgazdaságtan tőkefogalmán – kulturális, társadalmi és 
szimbolikus tőkéről értekezik. A közvetlenül anyagi tőkévé váltható gazdasági tőke, valamint 
a bizonyos feltételek mellett gazdasági tőkévé konvertálható társadalmi és kulturális tőke 
fogalmából kiindulva jut el a tőkeátváltások elemzéséhez. Felfogásában a társadalmi tőke 
azokat az erőfeszítéseket foglalja magában, amelyeket az egyének a társadalmi kapcsolathálók 



 7

kialakítása céljából fejtenek ki. A társadalmi tőke magánvagyon, amely révén az érintettek 
erősíthetik társadalmi státusukat, sőt hatalomra tehetnek szert.  

Coleman (1988/1998) az oktatás társadalmi kontextusának vizsgálatába vonta be a 
társadalmi tőke fogalmát, miután az emberi viszonyok széles körére kiterjesztette azt. Szerinte 
a társadalmi tőke a személyek közötti viszonyokban testesül meg, és akkor képződik, amikor 
„az emberek közötti viszonyok úgy változnak meg, hogy elősegítsék a cselekvést” (uo.: 17). 
A társadalmi tőke erőforrásként hasznosítható kapcsolatrendszer, amelynek három alaptípusa 
van: kötelezettségek/elvárások, információs csatornák és normák/szankciók. A társadalmi 
tőke megteremtésének, megőrzésének és megváltozásának feltételeit, a kapcsolatháló 
zártságát és stabilitását biztosító társadalomszerkezeti sajátosságok, ideológiák és társadalmi 
szervezetek alkotják. A szülők és a gyermekek közti viszonyok, valamint az iskolát övező 
közösségek egyaránt meghatározó jelentőségűek az oktatás eredményessége, vagyis az emberi 
tőke felhalmozása szempontjából.  

Később Coleman (1990/1994) a társadalmi tőke fogalmát tovább finomította, és a 
társadalomelmélet egyik központi fogalmává emelte. A korábbi típusok mellett társadalmi 
tőkét alkotnak a hatalmi viszonyok, valamint a kisajátítható és szándékosan kialakított 
szervezetek. Coleman felfogásában a hangsúly továbbra is a társadalmi tőkének az egyéni 
cselekvést előnyösen előmozdító vonatkozásán van, habár megjelenik a társadalmi tőke 
közjószágjellege is: bizonyos típusainak előnyeit nem csak azok élvezhetik, akik létrehozzák, 
mivel nehéz kizárni másokat a „fogyasztásából”. 

A társadalmi tőke közjószágfelfogása Putnam (1993a, 1993b, 1995, 2000) munkáiban 
teljesedik ki. Szerinte míg a fizikai tőke fogalma tárgyak és az emberi tőke fogalma emberek 
egyedi sajátosságaira utal, addig a társadalmi tőke inkább kollektív ismérv: egyének közti 
kapcsolatokat, szoros társadalmi kapcsolathálókat, erős civil szervezeteket, valamint a 
kölcsönösség, a szolidaritás és a bizalom ezekből fakadó normáit jelenti. A társadalmi tőke 
szorosan kapcsolódik a „civil kurázsi” fogalmához, felhívja a figyelmet arra, hogy a civil 
kurázsi sokkal hatékonyabb, ha a kölcsönös társadalmi kapcsolatok sűrű hálózatába 
ágyazódik (Putnam, 2000: 19). Putnam szerint a társadalmi tőke kulturális jelenség, egyszerre 
jelenti a kollektív cselekvésre való készséget és a közintézményekbe vetett bizalmat. 

A társadalmi tőke  Fukuyama szerint (Fukuyama, 1997) az emberek közti társadalmi 
együttműködést (kooperációt) elősegítő, „mozgósított” informális társadalmi normák és 
értékek együttese, kezdve a reciprocitástól a bizalmon át egészen a valláserkölcsig. A 
hangsúly két kulcsszón van: együttműködés és mozgósítás. Társadalmi tőkéről, vagyis 
felhasználható és bővíthető erőforrásról ugyanis csak akkor beszélhetünk, ha a potenciális 
társadalmi normákat (legyen az, mondjuk, a kölcsönösség normája egy baráti kapcsolatban) 
adott társadalmi kapcsolatban életre hívjuk, mozgósítjuk a kölcsönösen előnyös 
együttműködés céljából. A közgazdasági szakkifejezés, a tőke használata azért lehet indokolt, 
mert a társadalmi kapcsolatokban rejlő, majd az együttműködéshez életre hívott társadalmi 
normák segítéségével a társadalmat ugyanúgy lehet építeni és rombolni, mint az anyagi/fizikai 
vagy az emberi tőke révén. Az anyagi/fizikai tőkével éppúgy lehet például kórházakat vagy 
iskolákat építeni, mint nukleáris fegyvereket gyártani. Egy zseniális tudós éppúgy 
felhasználhatja tudását a rákbetegségek gyógyítására, mint vegyi fegyverek kifejlesztésére. 
Ehhez hasonlóan: a társadalmi tőke kiaknázható a társadalmi fejlődés előmozdítása céljából, 
de más esetekben etnikai konfliktusok vagy „törzsi” háborúk kitörését, kirekesztést, 
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korrupciót, bűnözést és egyéb káros társadalmi jelenségeket idézhet elő. Tehát a társadalmi 
tőke önmagában nem feltétlenül előnyös, nem biztos, hogy a közjót szolgálja. Példaként 
említhetjük az olasz maffia ténykedését, ahol egyértelműen létezik a csoporton belül, a 
csoport tagjai között társadalmi tőke és együttműködés, de ennek kihatása a társadalom többi 
tagjára egyértelműen káros. Éppen emiatt: amikor a társadalmi tőke működését és mértékét 
vizsgáljuk, fontos kérdés annak társadalmi „összhasznossága”.  

Lin (2001a) megközelítésének újdonsága, hogy az emberi, a kulturális és a társadalmi tőke 
különféle elméleteit együttesen „újkapitalista” elméleteknek nevezi, amelyek közös 
jellemzője, hogy bennük a munkások, a dolgozók és általában a lakosság széles tömegei is 
kapitalisták lehetnek. A tőkefogalom ilyen kiszélesítése révén érvényét veszti a marxi 
„ókapitalista” duális tőkés-munkás kapitalizmusmodell, hiszen az egész társadalom tőkéssé 
válik. A Lin-féle tőkét a közgazdászok által elméletileg és empirikusan is jól kezelhető 
mechanizmusok éltetik, amelyek mindegyike ismert a szakirodalomban. Ezek szerint a társa-
dalmi tőke azért tőke, mert: 

 olcsóbbá teszi az információáramlást, és megbízhatóbbá válik általa az információ;  
 a tökéletlenül működő piacon stratégiailag jó helyzetbe kerülnek általa a tőkések, 

jobban „láthatóvá” válnak a vállalatok egymás és az állam szervei számára, s így 
csökkennek a keresés tranzakciós költségei; 

 nő a kapcsolati tőkét birtokló befolyása, aminek révén bármilyen másfajta tőkét 
könnyebben szerezhet meg, és azt bármely más erőforrássá átalakíthatja; 

 hírnév, megbecsültség, közismertség formájában a tőke birtokosa tekintélyre, befolyásra 
tesz szert a számára fontos körökben, ami mintegy közjószágként kezességet, virtuális 
kollaterálist jelent a számára; 

 megerősíti birtoklójának önbizalmát, a számára fontos csoporthoz való tartozás tudatát, 
ami javítja a tőkéhez való hozzáférés esélyét. 

 
Burt sok művében alkalmazza a társadalmi tőke koncepcióját (Burt, 1998, 1999, 2000, 

2001), s elkötelezett hálózatkutatóként már a meghatározás folyamatában a hálózat 
morfológiai sajátosságaira teszi a hangsúlyt. A klasszikusok közül Coleman és Bourdieu 
társadalmitőke-megközelítését fogadja el, mivel ők hangsúlyozzák leginkább e tőkefajta 
összefüggését az egyén társadalmi struktúrában elfoglalt helyével és azt, hogy a több 
társadalmi tőke birtoklása előnyös a tulajdonosának. Ennyiben a társadalmi tőke fogalmát 
csupán olyan metaforának tekinti, amelyben jól megragadható a társadalmi helyzetből fakadó 
előny ténye. Ami őt izgatja, az inkább az, hogy mit tud a hálózatelemzés ebből a metaforából 
kibontani azzal, hogy az előny realizálásának kapcsolatépítési, kezelési, alkalmazási 
módjainak részleteit és folyamatát elemzi. 

Bajok a társadalmi tőkével 

A társadalmi tőke fogalmának problematikus volta és a mérési nehézségek ellenére a 
társadalmi tőke hatalmas és gyorsan szélesedő kutatási terület. A fogalom abszurdan gyors 
elterjedésére jellemző, hogy míg 1981 előtt mindössze húsz, 1996 és 1999 között 1003 
alkalommal fordult elő társadalomtudományi hivatkozásokban a társadalmi tőke fogalma 
(Winter, 2000). Ostrom és Ahn (2003) azt találták, hogy míg 1990 előtt a Web of Science 
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csupán két, 1996-ban 37 találatot jelez a társadalmitőke-fogalomra való rákeresés során, addig 
2000-ben a találatok száma már 220 volt. Az eredmény tehát mindkét idézettségelemzés 
esetében ugyanaz: a társadalmi tőke terjed, mint a bozóttűz. 

A fogalom hosszú távú történetének megismeréséhez a tekintsük az 1. ábrát! 
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Forrás: Social Capital, 2002: 9. 

1. ábra: A társadalmi tőke fogalmának előfordulása 1985 és 2000 között (esetszám) 

Látható, hogy a társadalmi tőkére gyakorlatilag nem hivatkoztak a Coleman-cikk 1986-os 
megjelenése előtt. Aztán Putnamnek az olasz, de különösen az amerikai társadalmi tőkéről 
szóló művei hatására megindult a társadalmitőke-fogalom térhódítása, s ez a trend azóta sem 
változott. 

A társadalmi tőke éppen azért terjedt el ilyen könnyen és gyorsan, amiért a 
szakirodalomban gyakran szapulják a fogalmat. Abban például szinte közmegegyezés van a 
szakértők között, hogy az egyik legnagyobb baj az, hogy a társadalmi tőke fogalma alatt 
mindenki mást ért (Sobel, 2002; Durlauf, 1999). Manski (2000) szerint a társadalmitőke-
fogalom „aluldefiniáltsága” miatt olyan, mint a légypapír, bármilyen megközelítés megragad 
rajta. Sokan hivatkoznak Portes és Landolt (1998) kritikájára is, amely szerint a 
társadalmitőke-fogalom nagy népszerűségét az magyarázza, hogy egyszerű diagnózist, olcsó 
megoldást látszik nyújtani fontos problémákra (szegénység és elmaradottság), amelyekkel 
régóta nem tudnak mit kezdeni a világ olyan hatalmasai, mint a Világbank vagy az OECD. 

Vannak, akik megértőbbek a társadalmitőke-fogalom burjánzásával szemben, mondván, 
hogy ez csupán a tudomány „mai állása”, amit idővel meghaladottá válik. Mi több, egy baráti 
kritika a pontos definíció hiányának lehetséges hasznára hívja fel a szakma figyelmét 
(Schuller et al., 2000). E megközelítés szerint egy fogalom használata során a teljes egyetértés 
veszélyes lehet. Példaként az emberi tőkét említik: arra gyanakszanak, hogy a manapság 
használatos definíció létrejöttének fő oka az, hogy a definíciót a lehetséges méréshez 
igazították a közgazdászok. Ma az emberi tőke mutatóját az iskolai végzettség szintjével 
azonosítják, ami akár az iskolai bizonyítvány, akár az iskolázottság megszerzésével eltöltött 
idő hosszával jól mérhető. Csakhogy ez a szabványosítás a fogalom lényegének feláldo-
zásával járt, hiszen az így definiált emberitőke-fogalomból kimarad az informális úton 
megszerzett tudás, a testbeszéd, a tudás iskolai dokumentumokkal nem mért minőségi 
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eltérései stb. Dolfsma (2001) szerint ezért az emberi tőke eme felfogásából a tudás mérésének 
látszata marad csupán: amit mérünk, az csupán a teljes tudástőke egy kis halmaza.  

Schuller és szerzőtársai szerint a társadalmi tőke sokféleségének oka a fogalom 
„fiatalsága”: „a társadalmi tőke a kamaszkor vonásait viseli magán: már nem ártalmatlan 
kicsike, de nem is felnőtt, könnyű visszaélni vele, a jövője bizonytalan, de a benne rejlő 
lehetőségek nagyok” (Schuller et al., 2000: 35). Éppen ezért meg kell adni neki az esélyt, 
hogy „kiforrja magát”, s nem is lenne jó, ha túl hamar kezdenének a kutatók egy szabványos, 
de lebutított fogalmat használni. Az pedig, hogy a közgazdászok (a Világbank társadalmitőke-
projektjének sokszor hivatkozott összefoglaló kötetére utalva (Dasgupta, 1999; Serageldin és 
Grootaert, 1999), a fogalom bizonytalansága miatt elvetik annak használatát, nem jelent 
semmit, mert ha a közgazdászok nem tudnak valamit a haszonmaximalizálás elvével 
magyarázni, azt el- (meg)vetik, ha pedig össze tudják hangolni azzal, akkor monopolizálják. 
Schuller és társai számára a társadalmitőke-fogalom nagy népszerűsége a mai társadalomtu-
domány számára való hasznosságával magyarázható. Így a módszertani individualizmus 
rovására az intézményi elemzés felé tereli a kutatók figyelmét, a mikro-, a mezo- és a 
makroszintű elemzés összekapcsolásának egy lehetséges modelljét kínálja, lényege szerint 
multidiszciplináris, és nem utolsósorban rákényszeríti a kutatókat, hogy elemzéseik gyakorlati 
felhasználásának kérdéseivel is foglalkozzanak.  

A társadalmi tőkét érintő kritikák egy másik vonulata azt tartja a létező társadalmitőke-
meghatározási kísérletek legnagyobb hibájának, hogy sem a fogalom elemeinek (hálózat, 
bizalom, norma, civil tevékenység stb.) pontos jelentése, sem ezek egymáshoz való viszonya 
nem tisztázódik a definiálás során. Emiatt egyfelől a kauzális modellekben szereplő 
társadalmitőke-változók megbízhatósága megkérdőjelezhető (Durlauf, 2002), másfelől a 
bizonytalan tartalmú közelítő változók használata miatt a társadalmi tőke mértékének és 
szerkezetének időbeli és országok közötti összehasonlítása megbízhatatlan, ezért a kapott 
adatok aggregálhatósága is erősen korlátozott (Schuller et al., 2000).  

Márpedig a rossz mérés veszélyét nem szabad lebecsülni: a hiteltelen, életidegen változók 
használata elijeszti a jó ízlésű olvasót, a gyanús adatokra alapozott modellek elidegenítik a 
kutatót és az olvasót. A megoldás önkorlátozás, óvatosság, elegancia, s nem a „közgaz-
daságtan arroganciája, amely szerint ami nem elemezhető a neoklasszikus modellezéssel, az 
értelmetlen” (Schuller et al., 2000: 34), miközben csak arról van szó, hogy a közgazdaságtan 
apparátusa alkalmatlan a jelenség megragadására. 

Többen a fogalom dinamizmusának hiányát kritizálják. Például Bankston és Zhou (2002) 
cikkük alcímében olyan metaforaként kezelik a társadalmi tőke fogalmát, amelynek fő baja 
az, hogy csupán statikus egybegereblyézése olyan szociológiai jelenségeknek, amelyek 
sokféleképpen kapcsolódhatnak egymáshoz, és kölcsönös egymásra hatásuk is többféle-
képpen lehetséges. Az ő megközelítésükben a társadalmi tőke főszereplője a kapcsolat, ami a 
szereplők közötti lojalitás, a generációk közös szocializációja, illetve a reciprocitás elvének 
működése hatására normákat képez, s ezekből vezethető le a társadalmi cselekvés (esetükben 
az iskolai teljesítmény). E sokszálú folyamat a kulturális meghatározottsága miatt nem azonos 
módon megy végbe a különböző (szub)kultúrákban. Lehetnek olyan tényezők, amelyek egy 
adott kultúra vagy etnikum esetében erősen hatnak a társadalmi tőke folyamatára, ugyanakkor 
másutt e tényezők nem játszanak szerepet. De lehetséges az is, hogy a társadalmi tőke 
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létrejöttének és működésének folyamatát alkotó egyes lépésekre a különböző kultúrákban 
eltérő módon kerül sor, illetve a rájuk ható tényezők másképp függnek össze egymással.  

A tőkefogalom félrevezető használatának egy más szempontú kritikáját adja Smith és 
Kulynych (2002): a társadalmi tőke fogalmán belül a tőke szó használatának veszélyességét 
abban látják, hogy ily módon legitimálni, sőt piedesztálra emelni lehet a győztes kapita-
lizmust, amelyben mindenkinek lehetősége van rá, hogy (társadalmi) tőkéssé váljon. A 
társadalmi tőke fogalma alkalmas arra is, hogy általa lecserélhető legyen a társadalmi gondok 
megoldásának hagyományos (például a szakszervezetek és a munkásmozgalom által használt) 
diskurzusa. A „Világ proletárjai egyesüljetek!” jelszó nem a társadalmi tőke közös felhal-
mozására irányuló felszólítás, de legalább olyan életszerű, mint a „Világ társadalmi tőkései 
menjünk együtt tekézni!” hangzatú putnami jelszó. Összességében a szerzők azt állítják, hogy 
a társadalmitőke-fogalom népszerűsége abban rejlik, hogy igen alkalmas az értékelvű 
politizálásnak egy lebutított, az aktuális bürokratikus-jóléti igazgatást csupán fricskázó, a 
jólét-gazdagodás megvédésénél többre nem törő álpolitikai diskurzussal való lecserélésére. 

Nem lebecsülve az eddig bemutatott kritikák érvényességét, a továbbiakban a társadalmi 
tőkét illető kritikák két olyan vonulatát mutatom be részletesebben, amelyeket a kapcsolati 
tőke fogalmának bevezetéséhez a leghasznosabbnak ítélek. Ezek egyfelől azt hangsúlyozzák, 
hogy a társadalmi tőke definiálatlansága miatt szinte lehetetlen elkerülni az alul- vagy a 
túlbeágyazottság hibáját, másfelől azt, hogy a „társadalmi” jelző növeli a fogalom semmit-
mondó és normatív alkalmazásának esélyét. 

Az alul- és túlbeágyazottság kettős fenyegetésével a társadalmitőke-fogalom egyik atyja, 
Coleman olyannyira tisztában volt, hogy már alapműve legelején figyelmeztette az olvasót e 
kettős (az intézményi-kulturális hatásoktól mentesen racionálisan döntő, illetve a kultúra és az 
intézmények által teljes mértékben determinált ideáltípus) leegyszerűsítés veszélyére (Cole-
man, 1988/1998: 12–13).  

A társadalmi tőke fogalmának népszerűsége a politika, az újságírók és a dilettánsok 
körében azért veszélyes, mert szinte vonzza a könnyű megoldásokat kedvelő, a fogalmi 
tisztázásra érzéketlen felhasználókat,3 akik az előzőkből következően nem érzékenyek az alul- 
és túlbeágyazottság fenyegetésére. Márpedig a fogalom divatos volta – amit a nemzetközi 
szervezetek és neves politikusok érdeklődése is bizonyít – óhatatlanul ahhoz vezet, hogy 
boldog-boldogtalan használja a társadalmi tőke fogalmát, semmibe véve a colemani figyel-
meztetést. 

Az óvatlan szociológus ugyanis a társadalmi tőke elemzése során nagyon hamar túl-
beágyazott következtetésekre juthat. Az ilyen túlbeágyazott modellekben a kultúra és a 
történelem mindent (eleve s örökre) meghatároz azzal, hogy a társadalmi tőke meglétét vagy 
annak hiányát adottnak tekinti (lásd Putnam Olaszországát4 – Putnam, 1993a).  
                                                 
3 Nagyon javasoljuk mellőzni azt a szociológusi zsigerekben rejtőző ösztönös reakciót, hogy e két 

veszély a szociológia és a közgazdaságtan diszciplináris különbségeiből fakad. Inkább gondoljunk 
arra, hogy ez ugyanaz a pálya, amelynek mindkét térfelén fociznak értelmes és invenciózus 
játékosok, akik értelmes kérdésekre keresnek választ alkalmas módszerekkel, s így nem követik el 
egyik hibát sem. De persze a legtöbb focista másod- és harmadosztályú, akik arra rúgják a labdát, 
amerre állnak. 

4 És nem a putnami Egyesült Államokét. Mint azt Schuller és szerzőtársai jogosan felvetik (Schuller et 
al., 2000): ha olyan lassan keletkezett az olasz társadalmi tőke, akkor hogy esne szét egy emberöltő 
alatt az amerikai? E gondolatmenetet folytatva az a kérdés is feltehető, hogy a hirtelen 
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A túlbeágyazottsággal nem csupán az a baj, hogy torzít, mert hamis, tautologikus, 
leegyszerűsített, és sokszor a szaktörténészek által részleteiben is tévesnek ítélt képet rajzol a 
társadalomfejlődésről, hanem az is, hogy rontja az intézmények és a kultúra dinamikus 
elemzésének hitelét. Márpedig a kultúra és az intézmények történeti alakulásának (és 
változatlanságának!) nagy tehetetlenségi erejű folyamatait alaposan vizsgálva jól megérthetők 
egyfelől az emberek és csoportjaik racionális (és politikai) cselekvései, másfelől bemutathatók 
azok a mechanizmusok, amelyek segítségével a társadalom szereplői (emberek, háztartások, 
munka- vagy lakóhelyi társadalmak, kultúrák vagy szubkultúrák) társadalmi tőkét hoznak 
létre, vagy semmisítenek meg. Ehhez persze az kell, hogy ne helyettesítsük az elemzést azzal, 
hogy „a történelem fontos” vagy „ilyenek a japánok”; sajnos azonban a társadalmi tőke 
túlbeágyazott és nagy hatású művei épp ezt sugallják. 

Az alulbeágyazottság közgazdászi ihletettségű torzítása még várat magára – bár Becker 
egy kilencvenes évek közepén megjelent válogatásának (Becker, 1996) második része már a 
társadalmi tőke alcímet viseli. Noha az itt szereplő tanulmányok egyikében sincs társa-
dalmitőke-elemzés, a bevezetőben a társadalmi tőke, mint az egyén preferenciáit, gazdasági 
(fogyasztási) viselkedését befolyásoló tényező, bekerül az egyéni haszonmaximalizálás 
modelljébe. A társadalmi tőke ebben a megközelítésben mások – elsősorban az egyén számára 
fontos személyes kapcsolatok – hatása az egyén döntéseire. A társadalmi tőke növelheti (a 
szomszédok elűzik a betörőt) és csökkentheti is (a barátok miatt az egyén rászokik a 
cigizésre) a hasznosságot.  

A közgazdászok zöme még nem tekinti méltónak a társadalmitőke-fogalmat arra, hogy a 
számítógépét bepiszkolja vele. De majd eljön ennek is az ideje – mint ahogy az az emberi 
tőkével is történt5 –, és Nobel-díjat fog kapni közgazdász azért, mert felrajzolja a társadalmi 
tőke hasznossági függvényét, és kiszámolja, hogy mennyit érne ma egy gyerekszoptatás vagy 
egy munkaerő-piaci információszerző akció a következő húsz év megnövekedett jövedel-
mével számolva.6  

Felfogásom szerint a társadalmitőke-fogalom legnagyobb baja független az eddig idézett 
kritikáktól. Szerintem a fő gond az, hogy a „társadalmi” jelző több sebből vérzik. Először is, 
ha azokat a jelenségeket nevezzük „társadalminak”, amelyeket a társadalmitőke-fogalom által 
szokás egybemosni, akkor azt feltételezzük, hogy e jelenséghalmaz körébe nem tartozó tőkék 
NEM társadalmiak. Következésképpen nem társadalmi jelenség a fizikai, a pénz- és az emberi 

                                                                                                                                                         
bekövetkezett változások (a szocializmus szétesése) időbeli hatása hogyan érvényesíthető egy 
évszázadokat átívelő modellben? 

5 Így például az 1979-ben Schultznak és az 1992-ben Beckernek adott közgazdasági Nobel-díj azt az 
ekkorra mindenki által elfogadott – noha eredetileg elfogadhatatlannak tűnő – megközelítést 
jutalmazta, mely szerint olyan, egymással össze nem függőnek és „puha” társadalmi jelenségnek 
tűnő tevékenységek, mint az iskolai életpálya, a gyermekszülés és -nevelés, a háztartási munka, a 
munkahelyi képzés, a termelékenység és a karrier, illetve a földrajzi mobilitás vagy akár az 
egészség egyaránt emberi tőkébe való beruházás, és ezért közgazdasági elemzés tárgyává tehetők. E 
megközelítés szerint – a hagyományos tőkefelfogáshoz hasonlóan – az egyén a majdani haszon 
érdekében fogyasztásról vagy alternatív beruházásokról mond le (Farkas, 1996). 

6 Azt gondolom, hogy az emberi tőkével szembeni kezdeti közgazdászi ellenérzések majd filozófiai 
fenntartások (szabad-e az embert tárgyként kezelni?) sokkal gyengébbek lettek volna, ha nem 
emberi, hanem tudástőkének nevezik a fogalmat. Akkor nem tiltakoztak volna jó ideig ellene sokan, 
mondván, az ember nem válhat tőkévé, mint ahogy ezt Schultz is (f)elismerte az 1960-as Amerikai 
Közgazdasági Társaságban tartott elnöki beszédében. 
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tőke. Márpedig a fizikai tőke beruházásainak (például egy gyár vagy egy fúró7) is van 
társadalmi hatása, továbbá a pénznél és az emberi tőkénél „társadalmibb” jelenséget nehéz 
elképzelni.  

Vajon miért nem érzékeny az egyébként oly kritikus kutatói közvélemény a társa-
dalmitőke-fogalom ilyen torzítására?8 Oka lehet ennek a szakmai vakság, vagy talán az, hogy 
az angol nyelvben a „társadalmi” jelző nem bír különösebb jelentéssel. Szóba jöhet 
magyarázatként a kutatók (túlzott) tisztelete a klasszikusok adta definíciók iránt. Marxista 
ihletettségű magyarázatként említhető a Világbank hegemóniája, hiszen a kutatás finanszí-
rozása e fogalom használatához volt kötve.  

Nem vethető el az a magyarázat sem, hogy a (poszt)modern kutatókat nem igazán érdekli, 
hogy milyen fogalommal dolgoznak. Ennek tetszetős példája Fafchamps és Minten (2002) 
írása, akik a madagaszkári terménykereskedők társadalmi tőkéjének izgalmas vizsgálata során 
előbb jól megkritizálják, majd egy furcsa öszvér formában (social network capital) 
összekombinálják a társadalmi és a kapcsolati tőke fogalmakat (uo.: 174), hogy aztán a 
cikkben – noha a cikk elején és a végén kapcsolati tőkét említenek (uo.: 195) – végig 
társadalmi tőkéről essen szó. Miközben persze az operacionalizált változó maga a kapcsolati 
tőke (hány kereskedőt ismer). 

Az előbbi példa kapcsán felvethető a kérdés: noha a társadalmitőke-kutatók körében sokan 
dolgoznak kizárólag a kapcsolatokra összpontosító definícióval, miért nem tükröződik ez a 
fogalomalkotásban. Például  

 Robison és szerzőtársai szerint a társadalmi tőke „az az erőforrás, ami a szimpátián 
alapuló személyközi kapcsolatokból következik” (Robison et al., 2002);9  

                                                 
7 Putnam és Gross (2002) szellemesen érvelnek azon közgazdászi kritika ellen, miszerint a társadalmi 

tőke fogalmának egyik alapvető baja, hogy sokfélesége miatt nem aggregálható. Úgy hírlik, az 
1950–60-as években a fizikai tőke homogenitásának korlátozott volta miatt veszekedtek az óceán 
két oldalán lévő cambridge-i közgazdászok. A kérdés az volt, hogy összegezhető-e a nemzeti 
jövedelemszámítás során a fizikai tőke sokféle eleme. A klasszikus példa szerint fúrója van a 
fogásznak, az ácsnak és az olajbányásznak is, de – gondolom, így érvelhettek a kekeckedők – ezek 
igencsak eltérő fúrók (méret, érték, funkció, társadalmi hatás terén). Nem tudom, ma mi a helyzet, 
de úgy vélem, a nemzeti vagyon számítása során azóta is összeadják a fúrók értékét. Ha ez így van, 
akkor a társadalmi tőke sokféleségével csak az lehet a gond, hogy még nem telt el elég idő, hogy a 
közgazdászok megemésszék: ezen elemek összeadhatósága sem tragédia.  

8 Mayer (2003) az egyetlen, aki szóvá teszi a társadalmi jelző helytelenségét, vagyis hogy a társadalmi 
tőke fogalma az összes többi tőkefajtát impliciten megfosztja társadalmi jellegétől. 

9 Felfogásuk szerint a társadalmi tőke azon folyamatai tekintendők tőkének, amelyek eredménye-
képpen a haszonszerzésen alapuló csere által dominált folyamatokhoz képest többlet keletkezik, 
aminek forrása a társadalmi kapcsolatok sajátos minősége, a szimpátia. Ennek hatására ugyanis 
olyan számításmentes termelőfolyamatok indulnak be, amelyek más módon nem keletkeztek volna: 
„Társadalmi tőke egy személy vagy csoport szimpátiája egy másik személy vagy csoport iránt, 
aminek hatására a csereviszonyt meghaladó előny, kedvezmény vagy adomány származik e személy 
vagy csoport számára” (Robison et al., 2002: 5). Példáik az anya-gyerek közötti kapcsolat, a volt 
iskolatársak csoportja, az azonos célból adományozók halmaza. 

A gondolat nem megvetendő, bár szerintem a kapcsolati tőke több mint az ilyen motiváción 
alapuló többlettermék, mert a kapcsolati tőke a haszonelven működő folyamatok költségeire és 
társadalmi megvalósulásának mikéntjére is hat. A szimpátián alapuló kapcsolat által létrejövő javak, 
amelyeket a haszonalapú viselkedés nem tudna létrehozni (Boulding, 1989), a kapcsolati tőke 
hatásának speciális eseteként fogható fel. 
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 Palloni és szerzőtársai „a társadalmi tőke hálózatokkal kapcsolatos feltételezéseit” 
tesztelik (Palloni et al., 2001);  

 Bosma és szerzőtársai modelljében a társadalmi tőke operacionalizált változói a más 
vállalkozókkal való információszerző kapcsolatai, illetve a rokonság-háztartás 
hálózataiból kapott emocionális támogatás (Bosma et al., 2002); 

 Gould (1994) makrogazdasági modelljének társadalmitőke-változója az országpárok 
közötti etnikai csoportok mérete – azon az alapon, hogy közöttük erős diaszporikus 
kapcsolatok működnek.  

 
Ezek a kiváló szerzők mindössze egy lépésnyire vannak attól, hogy ne társadalmi, hanem 

kapcsolati tőkéről beszéljenek, de ez a lépés nem tétetik meg. Noha valamennyi definíció a 
kapcsolatok tőkeszerű működésére épít, és mindegyik empirikus elemzés a kapcsolatokon 
keresztül operacionalizálja a változókat, a szerzők kitartanak a társadalmitőke-fogalom 
mellett. 

Szerintem a társadalmi tőke ereje (s egyben gyors elterjedésének magyarázata), továbbá a 
„társadalmi” jelző kritikátlan alkalmazásának magyarázata ugyanaz: a szerzők védtelenek e 
fogalom érzelmi hatásával szemben. Ez az érzelmi hatás abban rejlik, hogy a társadalmi tőke 
fogalma nem csupán metafora (a korábban említett szerzők közül ezt többen észrevették), 
hanem egyben oxymoron is. Sőt, mint azt egyikük (Gozzi, 1999) megfogalmazza: 
oxymetafora. Ez azt jelenti, hogy a társadalmi tőke fogalmának két eleme (a „társadalmi” és a 
„tőke”) nem csupán röviden összegzi jelenségek tömegét, amelyeket külön-külön leírni 
nehézkes és értelmezhetetlen lenne, de ezt annak tudatában teszi, hogy a két elem a 
közgondolkodásban egymást kizáró tartalmú, vagyisa modern világ számításra alapozott, 
racionális, pénzügyi folyamatait magában foglaló tevékenysége és az emberi közösség 
hagyományos értékekeit, a családot, az altruizmust és reciprocitást sugalló univerzalitása. 
Márpedig a metafora és az oxymoron külön-külön is nagy hatású művészi eszközök, s látható, 
hogy együttes alkalmazásuknak a társadalomtudomány krémje sem tud ellenállni. 

A kapcsolati tőkén innen, a társadalmi tőkén túl 

Természetesen nem gondolom, hogy minden olyan jelenséget, amit a szakirodalomban a 
társadalmi tőke fogalmába sorolnak, az előbbi érvek hatására át kellene sorolni a 
kapcsolatitőke-fogalom alá. Nem állítom, hogy a társadalmi tőke „kapcsolattalanított” elemeit 
– a bizalmat, a civil társadalombeli aktivitást, a jó hírnevet stb. – értelmetlen a társadalmitőke-
fogalom alatt aggregálni. Mégis úgy vélem: hasznosabb lehet előbb külön-külön vizsgálni a 
jelenségeket, s csak akkor ajánlatos belefogni az aggregálásba, ha sokkal többet tudunk a 
kapcsolati tőke, a bizalom stb. kialakulásáról és a közöttük lévő összefüggések általános és 
fejlődés-, politika-, történelem-, kultúraspecifikus sajátosságairól.  

Mielőtt azonban a kapcsolati tőke jelenségének a társadalmi tőke fogalmából való „ki-
ágyázasába” kezdenék, bemutatok néhány, a szakirodalomban használatos olyan tőkefogalmat 
– mint az etnikai, kulturális, pszichikai, intézményi és civil tőke –, amelyek alkalmasak 
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lehetnek10 a társadalmi tőke fogalma alá sorolható jelenségek egy-egy halmazának értelmes 
megragadására.  

Borjas (1992) az etnikai tőke fogalma alatt azt a „környezetet” érti, amelyben a szülők 
emberi tőkébe való beruházásaikról szóló döntést meghozzák. Ez a közelítés a migrációs 
burokhoz (Sik, 2012) hasonlít, amennyiben az etnikai halmazt éppúgy emeli ki a kapcsolati és 
emberi tőkék teljes halmazából, ahogy a migrációra vonatkozó kapcsolatokat a migrációs 
burok fogalma a kapcsolati tőke egészéből törekszik elkülöníteni. Borjas azt feltételezi, hogy 
az etnikai közösség a társadalmi helyzetre erősen és hosszan ható tényező, amelynek kontex-
tuális elkülönítése az egyén egyéb tőkéitől segíti a társadalmi folyamatok jobb megértését.11  

Farkas (1996) felfogása szerint a kulturális tőke a különböző státuszcsoportoknak a 
hatalmuk megőrzése érdekében hozott döntéseit foglalja magában. Mindez annyiban más, 
mint Bourdieu (1978: 158) elemzése a hatalmi tőkék konvertálásáról, amennyiben Farkas nem 
elveti a közgazdaságtan emberitőke-felfogását, hanem alárendeli a kulturális befolyásnak. Azt 
tételezi, hogy az emberi tőkén alapuló beruházásoknak kulturális meghatározottsága van, s 
arra kíváncsi, hogy ezek az eltérések hogyan jelennek meg az emberi és a kulturális tőkébe 
fektetett beruházások és az ezek megtérülését segítő tevékenységek során. Az emberi tőke és 
a kulturális tőke egyesített kezelése tehát azt jelenti, hogy az egyén egyfelől lehet 
erőforrásaival racionálisan gazdálkodó döntéshozó, másfelől a gazdálkodási döntések 
mikéntje függ az egyén kultúrafüggő preferenciáitól, szokásaitól és értékrendjétől, amelyek 
olykor meg is változhatnak.  

Baron és Markman (2003) elképzelése szerint a társadalmi tőke szükséges, de nem 
elégséges feltétele a vállalkozói sikernek. Ahhoz, hogy a vállalkozó meg tudja szerezni a 
számára fontos hitelezők, vásárlók, munkatársak bizalmát, a kapcsolatkezelés sajátos 
készsége is szükségeltetik. Ebben az értelemben a szerzők által társadalmi tőkének nevezett, 
de kapcsolati tőkeként mért jelenségen kívül feltételezik egy olyan jelenségegyüttes hatását is, 
amely az emberi tőke használati képességének nevezhető. Az ő megközelítésükben ez a 
készség (a pszichikai tőke) olyasmiket foglal magában, mint a jó emberismeret, a 
kifejezőkészség, a rábeszélőkészség, az image-management (a lehető legjobb képet festeni 
magamról), az önkontroll, az alkalmazkodókészség.12 

                                                 
10 Vagy sem – lásd az oxymoronnak tekinthető kegyelmi tőke (Kopp és Skrabski, 2003), illetve a 

bizalmi tőke fogalmakat; utóbbi szerint a Szent Korona a társadalmi tőke egy speciális formája 
(Oláh, 2008, 2011). 

11 Empirikusan az etnikai tőke Borjas (1992) megközelítésében azt jelenti, hogy a gyerek emberi 
tőkéjét a szülők emberi tőkéjének mértékétől függetlenül nagyban meghatározza az azonos 
etnikumúak emberi tőkéjének átlagos színvonala. Az elemzés számunkra lényeges következtetései: 
• az apa iskolai végzettségét kontrollálva az etnikai tőke (az apa etnikumának átlagos iskolázott-

sága) erősen és pozitívan hat a gyerek iskolázottságára; 
• az apa munkaerő-piaci helyzete (presztízsen keresztül mérve) még az iskolázottságnál is 

erősebben növeli a gyerek emberi tőkéjét. 
12 Ez a jelenségegyüttes valahogy úgy viszonyult a kapcsolati tőkéhez, ahogy a tőzsdézés képessége a 

pénztőkéhez, vagy az a valami az emberi tőkéhez, amitől – tudásmennyiségétől függetlenül – jó 
vagy rossz tanár lesz valakiből.  
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Lin (2001) bevezeti az intézményi tőke fogalmát, ami az adott intézményben specifikusan 
használható szabályok ismeretét jelenti,13 szemben az emberi tőkével, ami az általános és a 
technikai tudással azonos. 

A civil tőke fogalmát legújabban Sebestény (2011) tárgyalja, de persze ez a fogalom sem új 
a szakirodalomban. Felületes kereséssel is felleltem egy, a sebestényi megközelítéshez 
nagyon közel álló civiltőke-fogalmat a 20. század végéről (Potapchuk és Crocker, 1999), de 
két friss mű is (amelyek az egyik legbefolyásosabb kutatóközpont műhelytanulmány-
sorozatában láttak napvilágot) vagy a címében hordja a civil tőke fogalmát (Guiso et al., 
2010), vagy az összefoglalóban szerepelteti azt (Durante et al., 2011). Az előbbi tanulmány14 
a társadalmi tőke fogalmából indít, s némi kalandozás után arra a következtetésre jut, hogy a 
társadalmi tőke putnami elegydefiníciójából kiemelve az együttműködésre képes közösség 
meglétét eljuthat egy olyan – a közgazdaság tőkedefiníciójával is kompatibilis – fogalomhoz, 
amivel a társadalmi tőke létrejötte, hatásai egyaránt jól magyarázhatók. Az utóbbi tanulmány 
(Durante et al., 2011) azt mutatja be, hogy a civil tőke alacsony, illetve magas mértékétől 
függ, hogy egy jó szándékú decentralizációs döntés (az egyetemi autonómia növelése) 
nepotizmushoz vagy hatékonyságnöveléshez vezet-e. Magyar szerzőtől is született már mű, 
amelyik a civil társadalomról mint a társadalmi tőke „természetes” terepéről ír, bár internetes 
keresgélésem csak két olyan szakcikket azonosított, amelyben a „civil társadalmi tőke” 
összetett fogalma jelenik meg igen sajátos módon (Oláh, 2008, 2011).  

                                                 
13 Hasonlóan ahhoz, ahogy a munkahelyi és a munkaerő-piaci intézményekben a helyismeret, a 

szokások ismerete, a helyi kultúra szabályainak tudása és a kapcsolatok egybefonódva megjelennek 
a Mayo-féle szervezetszociológiában vagy a belső munkaerő-piaci szakirodalomban (Doeringer és 
Piore, 1971; Mars, 1983). 

14 Amely címében a társadalmi tőke Világbankbeli karrierjét elindító tanulmányra utal (Grootaert, 
1998). 
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A kapcsolati tőke és a közgazdaságtani tőke fogalma 

A kapcsolati tőke definiálásához jobb híján abból a feltételezésből indulok ki, hogy a tőke 
legszűkebb (a legfontosabb elemeket magában foglaló) definíciója tartalmát tekintve köz-
gazdászkörökben konszenzus van.15 A közgazdaságtan szűk tőkedefiníciója értelmében a kap-
csolati tőke azért tekinthető tőkének, mert: 

 a kapcsolati tőke alkalmas termékek és szolgáltatások létrehozására, miközben maga 
nem alakul át; illetve 

 a kapcsolati tőke előállításához a majdani haszon reményében áldozatot kell hozni (ami 
azonban el is maradhat, vagyis a kapcsolati tőke kockázatos beruházás). 

 
Annak alátámasztására, hogy a kapcsolati tőke megfelel a közgazdászok szűk tőkedefi-

níciójának, néhány olyan megközelítést ismertetek, amelyek a kapcsolati tőke tőkejellege 
melletti érvelésként foghatók fel. Először a standard közgazdaságtan eszközeit és nyelvezetét 
alkalmazó modelleket mutatok be, majd áttérek olyan szociológiai modellekre, amelyek a 
kapcsolati tőke hasznosságát és korlátait a neoklasszikus közgazdaságtani elmélet keretei 
között elemzik. 

A kapcsolati tőke legáltalánosabb módon Becker (1996) elméletében válik az egyéni 
haszonmaximalizálás tárgyává. Becker a fogyasztás társadalmi beágyazottságával kezdi 
elemzését. Abból indul ki, hogy az emberek családjuk, barátaik és általában a körülöttük élő 
emberek megbecsülését, elismerését, tekintélyét, szeretetét akarják elnyerni, amit részben oly 
módon érnek el, hogy fogyasztási szokásaikat az ő elvárásaikhoz igazítják. Persze az így 
megszerzett tekintélyt és hatalmat mutatni is akarják, s a „fitogtató” fogyasztás erre igen 
alkalmas. Végül a fogyasztás sok formája eleve nyilvános, illetve másokkal közös, követke-
zésképpen természeténél fogva társadalmilag beágyazott. Mindezek következtében elméle-
tileg jogos az egyén hasznosságfüggvényét kiegészíteni az egyén kapcsolatainak egyénre 
gyakorolt hatásával, amely azonos az egyén kapcsolati tőkéje egy adott pillanatban mért 
mennyiségével. A szerző a fentiekből olyan neoklasszikus alapon álló hipotéziseket vezet le, 
mint például: 

 a kapcsolati tőke növekedése növelheti, de csökkentheti is az egyén hasznosság-
függvényének értékét (például egy fiatal inni kezd a rossz társaság hatására, illetve a 
betörés veszélye csökken a szomszédok összefogása révén); 

 az egyénnek rövid távon alig van hatása kapcsolati tőkéje alakulására, hiszen rajta kívül 
álló egyének sokaságának döntéseitől függ az ő kapcsolati tőkéje; ezzel szemben 

                                                 
15 Hennings (1987) azt írja: ha a közgazdászok egyet fognak érteni a tőke elméletét illetően, akkor 

minden másban is egyet tudnak majd érteni. Elemzése szerint a közgazdaságtan kezdeteitől nagy 
viták folytak a tőke fogalmának jelentése körül. Sőt, ezek a viták több tekintetben hasonlítottak a 
társadalmi tőke mai vitáihoz: a fogalom túl tág, és egyre tágul, illetve a fogalom alkalmatlan a 
megfelelő megbízhatóságú mérésre, és gondok vannak a tőke aggregálhatóságával. Mindig is gond 
volt a pénztőkével: termelőtőke-e, vagy sem, s ha az, akkor hogyan illeszkedik a termelési folya-
matba? Mindenesetre már a fiziokraták (Quesney, Turgot) használták e fogalom előképeit, és Adam 
Smith is a mai szűk tőkefogalomnak megfelelően beszél a tőkéről (még az emberi tőkét is 
megemlítve) mint olyan jószágról, amely a munka termelékenységének növelése útján többletjö-
vedelemhez juttathatja tulajdonosát. 
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 a racionálisan gondolkodó egyén olyan hálózatoknak lesz része, amelyekről azt 
feltételezi, hogy azok számára hasznosak; amiből viszont az következik, hogy 

 a hálózatok endogámiára hajlamosak, ami az egyén szempontjából növeli a kapcsolati 
tőke hasznosságát (például mert könnyebb a koordináció), de magában rejti az 
össztársadalmi negatív externális hatás lehetőségét is (többek közt a szegregálódás 
növekvő esélye miatt). 

 
Elster (1997) – miközben nagyra értékeli Becker újítókészségét, a közgazdaság határait 

folyamatosan tágító innovatív (bár gyakran leegyszerűsítő) ötleteit – úgy véli, hogy a Becker 
által kidolgozott társadalmitőke-fogalom már nem tesz eleget a klasszikus tőkefogalom egyik 
elemének sem. Elster felfogása szerint ugyanis nem beszélhetünk tőkéről, ha a jószág 

 nem az egyén kizárólagos tulajdona, ezért nem is rendelkezik vele szabadon, s emiatt 
önálló beruházási döntéseket sem hozhat; 

 nem romlékony, ezért fenntartása nem igényel költséges karbantartást. 
 
Arrow (1999) szerint a tőke tartós és elidegeníthető jószág, amelynek célja, hogy a jelen-

ben meghozott önkéntes áldozat a jövőben hasznot hozzon. A tartósság és a haszonszerzés 
feltételeinek a társadalmi tőke fogalma megfelel, amennyiben közgazdaságilag értelmes azt 
feltételezni, hogy az egyén haszonra tehet szert az ismertsége, megbecsültsége vagy a 
megszerzett bizalom révén. Arrow szerint azonban a tőke definíciójának szerves eleme az 
elidegeníthetőség, ami szerinte a kapcsolati tőke esetében nem teljesül, hiszen „a hálózat nem 
tagjaik gazdasági érdekei miatt jön létre, a kapcsolat értéke önmagában van” (uo.: 4), ezért 
(no meg a hazug és veszélyes önáltatás miatt, hogy e tőke mértékét valaha is mérni tudjuk) a 
szerző elveti a társadalmi tőke koncepcióját. Helyette a bizalom és a hálózatok külön-külön 
való elemzését ajánlja, amelyekről a közgazdaságtan is értelmes elméleti tételeket tud 
felállítani. 

Solow (1999) értelmezésében – a korábban bemutatott beckeri képletnek megfelelően – a 
tőke hasznos szolgáltatások előállítására alkalmas tartós erőforrás, aminek állománya növek-
szik, ha az új beruházások értéke meghaladja az elavuló javak értékét. Még azt is elfogadja, 
hogy az emberi tudásnak is vannak tőkeszerű jellemzői, hiszen ezt is megtermelik 
valahogyan, ennek értéke is növekedhet, ha az új tudás mennyisége nagyobb, mint ami 
elkopik, és hasznot is hajthat tulajdonosának, mivel a többlettudással magasabb jövedelem 
szerezhető. De hogyan lehet értelmezni a társadalmi tőke értékvesztését? Mi tekinthető a 
társadalmi tőkébe való beruházásnak? És mindez hogyan mérhető? Solow javaslata: felejtsük 
el a társadalmi tőkének nevezett csacsiságot. 

Sobel (2002) egyetért Arrow (1999) érvével: a társadalmi tőke egy része nem tudatos 
áldozathozatallal jön létre, hanem „magától adódik”, mint többek közt az anyanyelv, amelyet 
nem szuverén döntés eredményeként tanul meg az ember, vagy az etnikum, amibe 
beleszületve kapcsolat- és tudásrendszert, illetve világnézetet is „készen kap” az egyén. 
Hozzáteszi azonban, hogy ezek a példák nem tagadják a tudatosan tervezett kapcsolatépítés 
lehetőségét, ami költséggel jár, kockázatvállalást feltételez, s ennyiben indokoltnak tekinti a 
társadalmi tőke fogalmának használatát. Elfogadja Arrow azon tételét is, hogy a társadalmi 
tőke nem elidegeníthető (nem ajándékozható, piacon nem eladható), de aztán rögtön ellent is 
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mond neki arra hivatkozva, hogy a hírnév tovább örökíthető16 (például egy bolttal együtt el is 
adható17), s ez kapcsolati tőkét is magában foglal. 

Glaeser és szerzőtársai a kapcsolati tőkébe való beruházás mechanizmusait és 
következményeit vizsgálják (Glaeser et al., 2000). Ellentétben a beckeri megközelítéssel, ők 
arra törekednek, hogy a neoklasszikus tételeket empirikusan is bizonyítsák. Ezt azért tartják 
fontosnak, mert Solow-val megegyezően vallják: ha nem mérhető a kapcsolati tőke 
mennyisége, akkor minden róla való gondolkodás öncélú és haszontalan játszadozás csupán.  

Megkülönböztetik az egyén kapcsolati tőkébe való beruházásának piaci és nem piaci 
hasznosságát (előbbi esetben a nagyobb kapcsolati tőkével rendelkező egyén magasabb bért 
kap, vagy/és jobb munkát szerezhet magának a munkaerőpiacon, az utóbbiban a több 
kapcsolati tőke jobb egészség állapotot, önbizalmat vagy elégedettséget eredményezhet). 
Modelljük feltételezi, hogy  

 a kapcsolati tőke létrehozása időigényes (ami a létrehozására fordított időmennyiség 
határáldozati jövedelmével egyenlő); 

 a kor előrehaladtával a kapcsolati tőke növekvő mértékben pusztul. Ebből következően 
a hálózatba tartozó személyek elhalálozása, valamint csökkenő fizikai és mentális 
készségei miatt a kapcsolati tőke csökkenése elkerülhetetlen;  

 a lakóhely-specifikus kapcsolati tőke nem könnyen mobilizálható, és elveszik, ha az 
egyén vagy hálózatának több tagja elköltözik; 

 az egyén kapcsolati tőkéjének mértéke függ a többiek kapcsolati tőkéjének mennyi-
ségétől. Ezzel magyarázzák egyfelől, hogy az egyéni kapcsolati tőkék kumulálódnak (az 
adott közösségbe tartozó egyének kapcsolati tőkéje összeadódik), másfelől hogy az 
eltérő kultúrákban eltérő kapcsolatitőke-egyensúly lehetséges. Azokban a kultúrákban, 
ahol kiterjedt a kapcsolati tőke mennyisége, az egyének szívesen ruháznak be ebbe a 
tőkefajtába, másutt létrejöhet és fennmaradhat az ezzel ellentétes helyzet. 

 
Hofferth és szerzőtársai megközelítésében nem az egyén, hanem a háztartás a kapcsolati 

tőke haszonmaximalizálását végző egység (Hofferth et al., 1999). Kiinduló modelljük a 
társadalmi tőkét az emberi tőke közeli rokonaként kezeli, melynek (pénztőkével közös) hatása 
meghatározó fontosságú a gyerek emberi tőkéjének alakulásában. Egy longitudinális 
háztartáspanel segítségével tesztelhető hipotéziseket fogalmaznak meg a társadalmi tőke 
beruházásként való működéséről. Modelljükben a rokonoknak, barátoknak pénzben és 
természetben adott segítség a beruházott társadalmi tőke, amiből egy későbbi időpontban 
(elvárható segítség formájában) lehet profitálni. Elemzésük igazolja, hogy: 

 akkor lehet a kapcsolatok esetében tőkéről beszélni, ha a korábbi beruházások és a 
későbbi profit között erős és pozitív összefüggés mutatható ki; 

                                                 
16 Arrow itt a társadalmi tőkét párhuzamba állítja az emberi tőkével, amennyiben a tudás átadása 

(tanítás) során nem feltétlenül csökken az egyén emberi tőkéje. Hozzátenném, hogy még nőhet is, 
amennyiben egy jó tanár tanítás közben fejlesztheti saját tudását, és kaphat ötleteket a 
tanítványoktól is. 

17 A példa azért is jó, mert az ilyen transzferben a kapcsolati tőke eladása is értelmezhető (lásd a 
„bevezetett üzlet jó helyen eladó” hirdetési formulát). Az ilyen kapcsolati tőke a beruházás 
értékének megőrzése érdekében további befektetéseket feltételez a vevő részéről, és ez nem is 
kockázatmentes, hiszen ha nem sikerül megtartani a vevőket, elvész a befektetés során megszerzett 
többi tőkeelem értéke is.  
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 ha ilyen összefüggés nem létezik, akkor a kapcsolatok nem tőkeszerűen (hanem például 
az altruizmus elvének megfelelően) működnek. A baráti (gyenge) kapcsolatokkal 
ellentétben éppen ezért a családon belüli (erős) kapcsolatok esetében nem feltételez 
pozitív asszociációt a segítségnyújtás és az elvárt viszonzás között; 

 a migráció csökkenti a családi és növeli az új szomszédokkal való baráti kapcsolatok 
értékét, de ez csupán a természetbeni társadalmi tőke esetében érvényes, a pénzbelire 
nem. 

 
Áttérve a vállalkozók kapcsolati tőkébe fektetett beruházásainak közgazdasági magyaráza-

taira, Bosma et al (2002) érvelésének lényege az, hogy a kapcsolati tőke az emberi tőkéhez 
hasonlóan növeli a vállalkozás teljesítményét: egyfelől, mert a jobban működő szervezet 
növeli a munkaerő termelékenységét, másfelől a jelzés (signaling) hatása miatt, vagyis a több 
emberi és kapcsolati tőke jó (adott esetben a valóságosnál jobb) képet fest a cégről, annak 
teljesítményéről a cégről keveset tudó kliensek, versenytársak, beruházók, tulajdonostársak és 
hitelezők számára. 

Fafchamps és Minten (2002) szerint a tökéletlenül működő piac feltételei között a 
kapcsolati tőke hasznossága azt jelenti, hogy mások ismeretéből haszna származik a 
vállalkozónak. Ez kétféleképpen következhet be: a kapcsolatok mentén megnő (a) a másokba, 
illetve (b) a közösség egészébe vetett bizalom. E két elem nem zárja ki egymást – a 
magánhaszonra törekvő kapcsolati tőkés tevékenységének externális hatása révén nőhet a 
közösségben a megbízhatóak aránya. Milyen módon juthat előnyhöz a jól ápolt kapcsolatok 
hatására bekövetkező bizalomnövekedés révén a vállalkozó? A kapcsolatok segíthetik a 
vállalkozót abban, hogy 

 olcsó és megbízható információhoz jusson (a piac állapotáról, a beszállító vagy a 
felveendő alkalmazott megbízhatóságáról, az új technológiák előnyeiről és hátrá-
nyairól); 

 a másokkal kötött megállapodásai teljesüljenek (nem kell írott szerződésekkel – és ezért 
drága ügyvédekkel – bajlódnia, nem kell folytonosan ellenőrizni munkásait, beszál-
lítóit). 

 
Természetesen negatív externális hatás is bekövetkezhet: a kapcsolati tőke a kartellképzés, 

az oligopólium létrehozásának is lehet eszköze, amikor a nagykereskedők összeállnak az 
értékesítési ár növelésére vagy a felvásárlási ár letörésére. 

A kapcsolati tőke vállalkozók számára való hasznosságáról szóló harmadik példa a 
kereskedő és az általa megbízott ügynök közötti aszimmetrikus információn alapuló koalíció 
létrejöttének mechanizmusa. Greif (1989) szerint a probléma lényege, hogy vállalkozó és 
ügynöke között hogyan lehet bizalmat építeni. Másként, hogyan lehet azt biztosítani, hogy az 
ügynök – aki helyzeténél fogva sokkal jobban tudja, hogy milyen áron lehet értékesíteni a 
kereskedő áruit az általa jól, a kereskedő által alig ismert piacon – ne egyszeri nagy 
haszonszerzésben, majd továbbállásban, hanem a hosszú időn keresztül sikeresen folytatott 
ügyletekből kapott részesedésben legyen érdekelt. Ez elérhető egyfelől a közös csoportba való 
tartozáson keresztül (olykor vallási, olykor etnikai azonossággal megerősített ethosz), 
másfelől a korábbi korrekt viselkedésen alapuló, a jövőre kiterjesztett bizalom révén. Mindkét 
megoldás értelemszerűen kapcsolatitőke-beruházást feltételez, amennyiben az előbbi például 
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beházasodással vagy fiktív rokoni szálak szövésével, az utóbbi a kereskedők közötti 
információcserével, s ha kell, szankciókkal biztosítható. 

A kapcsolati tőke hasznossága melletti érvelés sajátos módja, amikor nem a 
közgazdaságtan számára szokványos szereplők (egyén, háztartás, vállalkozó) és/vagy nem a 
megszokott (piaci, redisztributív) tranzakció az elemzés tárgya. Bowles és Gintis (2002) 
szerint a XX. század bebizonyította, hogy sem a piac, sem az állam nem képes hibátlan 
működésre, de egymás hibáinak korrigálására sem. A társadalmi tőke „felfedezését” a „piac 
vagy állam” vita meddő voltának felismerésével magyarázzák. A szerzők, miközben elvetik a 
társadalmi tőke fogalmát (mondván, hogy nem tekinthető tőkének, amit nem lehet egyénileg 
birtokolni), ünneplik az abban megtestesülő gondolatot, hogy a közösség (tehát az érdekalapú 
kapcsolatokkal összefűzött egyének összessége) a jó kormányzás záloga. 

A társadalmi tőkének ilyen „harmadikutas” felfogása jelenik meg Robison és szerzőtársai 
írásában (Robison et al., 2002), akik szerint a társadalmi tőke segítségével olyan javak 
teremtődnek, amelyeket sem a piac, sem az állam nem tud előállítani. Szerintük a társadalmi 
tőkének köszönhetően a haszonszerzésen alapuló csere által dominált folyamatokhoz képest 
többlet keletkezik, aminek forrása a társadalmi kapcsolatok sajátos minősége, a szimpátia. 
Érvelésük nagyon hasonlít ahhoz, ahogy az altruizmus és az általános reciprocitás feltételei 
között (és csak itt) megszülető javak és szolgáltatások folyamatát elemezték korábban a 
társadalmi gazdaságtan nagyjai (Boulding, 1989). 

Míg az eddigi megközelítések a közgazdaságtan szabályain belül maradva érveltek a 
kapcsolati tőke alkalmazhatósága mellett vagy ellen, addig Biggart és Castanias (2001) 
összegyűjtik és elméletbe rendezik azokat a gondolatokat, amelyek szerint a közgazdasági 
modellek leegyszerűsítő és életidegen feltételezéseit meghaladva is be lehet mutatni a kap-
csolati tőkét mint a termelés beindítását és termelékeny növekedését elősegítő mechanizmust. 
Megközelítésükben a kapcsolati tőke a tranzakciókban résztvevők által racionálisan tervezett 
és alkalmazott biztosíték, amire a tranzakcióban mint kollaterálisra (fedezetre) lehet 
számítani. Ez azt bizonyítja, hogy  

 a kapcsolati tőke használata tudatos beruházás terméke is lehet; 
 a kapcsolat – ami egy közgazdasági modellben csupán „zaj” – valójában hasznot hajtó 

erőforrás;  
 a kapcsolati tőke alkalmas eszköz olyan, a közgazdaságtanban is modellezhető funkciók 

ellátására, mint a kockázat csökkentése, a meggyőzés, az ellenőrzés, a csalás;18 
 a kapcsolat egyidejűleg lehet a gazdasági folyamat terméke, és lehet a tranzakciót 

megelőzően létező intézmény is. 
 
Biggart és Castanias (2001) szerint a társadalmi viszonyok és ennek részeként a  kultúra 

erősen befolyásolja, hogy a gazdaság szereplői hogyan és mire használják a kapcsolatokat. A 

                                                 
18 Biggart és Castanias (2001) erre három példát hoznak: a tulajdonos és a menedzser közötti infor-

mációs aszimmetriából következő helyzetet elemző ügynökproblémát, a tranzakcionális költségek 
elméletét, illetve az eladó és a vásárló egyenlőtlen tudásán alapuló bizonytalanságból fakadó piaci 
helyzetet. Mindhárom modell a hetvenes években született (Alchian és Demsetz, 1972; Williamson, 
1975; Akerlof, 1970), és közös jellemzőjük, hogy kimondva-kimondatlanul a probléma megoldását 
a kapcsolati tőkébe való beruházásban látják.  
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kapcsolati tőke, dacára annak, hogy közgazdaságilag teljesen azonos funkciókat 
tulajdoníthatunk neki, gyökeresen eltérő formában fejti ki hatását, amikor:  

 az uralkodó elit használja arra, hogy uralmát megtarthassa (Bourdieu, 1978);  
 a vállalkozó alkalmazza profitesélyeinek javítására [lásd a kereszttulajdonlást, az átfedő 

(interlocking) bizottsági tagságot, valamint a gazdasági és politikai vezetőket egybefonó 
klubokat és társaságokat, továbbá a vállalati vezetőket többé vagy kevésbé gazdasági 
tevékenységük során összefonó intézményeket (keiretsu, chaibol, sogho sosha, lásd 
Rauch, 1996; Fukuyama, 1997) vagy a kartellezést támogató hálózatokat (Stark, 1989, 
1996)];  

 a szegények, a munkások és a parasztok védekezésképpen támaszkodnak kapcsolataikra 
[lásd a kaláka és a kölcsönös hiteltársulások irodalmát, a munkahelyi informális 
hálózatok szerepét (Héthy és Makó, 1978)]. 

Mennyiben különleges tőke a kapcsolati tőke?  

Induljunk ki Robison és szerzőtársai elemzéséből (Robison et al., 2002)! Ők a fizikai tőke 
lényegi jellemzőit sorra véve bizonyítják, hogy ezek mindegyike a társadalmi tőkére is 
érvényes! A szerzők a társadalmi tőkét a többi tőkefajtával a következő metszetekben vetik 
össze:  

 az átalakítóképesség (általában, illetve a tőkék között) azt fejezi ki, hogy a termelés 
során az adott tőkefajta mennyiben képes arra, hogy általa a javak más javakká 
alakuljanak át (például egy acélgyár a vasból acélt, egy esztergagép egy öntvényből 
fúrót készít), illetve hogy az adott tőke mennyiben konvertálható más tőkefajtákká 
(egyfelől például egy géppel más gépeket lehet gyártani, az iskolai tudást új iskolai 
tudás megszerzésére lehet használni, másfelől a föld tehenet tart el, a géppel házat 
építhetünk, a tudás pénzzé tehető); 

 az állandóság a tőke azon képessége, hogy működése során eredeti állapotát megtartja 
(a traktor, a tehén és a szakmunkás a termelés során is az marad, ami előtte és közben 
volt). Ez a sajátossága különbözteti meg a tőkét a termelés fogyóeszközeitől, amelyek 
átalakulnak a termelés-felhasználás során (például a benzin, a melasz és a szén); 

 az elveszthetőség minden tőkefajta lényege, mivel ez a jellemző teszi a tőkét kockázatos 
jószággá. A társadalmi tőke elveszik például akkor, ha a szomszédságból vagy szülői 
munkaközösségből sokan elköltöznek, vagy kilépnek; 

 az elidegeníthetőség (a tőke eladható, örökölhető, ajándékozható, bérelhető) a tőke 
piacképességének feltétele; 

 a rugalmasság és a helyettesíthetőség részben a tőke által előállítható javak és szolgál-
tatások sokféleségének, részben más tőkékkel való kombinálhatóságának lehetőségének 
mértékét mutatja. Lehet, hogy a tőke csak egyetlen termék előállítására alkalmas, tehát 
rugalmatlan (mint például egy célgép vagy a szanszkrit nyelvtudás), de lehet rugalmas, 
sokféleképpen felhasználható is (mint az elektromosság, az autó vagy az angol 
nyelvtudás), továbbá míg a traktort lehet ökörrel helyettesíteni a szántásnál, addig ekére 
mindenképpen szükség van; 

 a romlékonyság és megbízhatóság, ami azt fejezi ki, hogy az adott tőke a használat 
során milyen könnyen megy tönkre, illetve hogy mennyire biztos a tőke megfelelő 
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működése (például: hány üzemóra után ég ki egy villanykörte, és addig ugyanazt a 
fényerőt adja-e, illetve a profi focista meddig focizik nagyobb sérülés nélkül, és ezalatt 
milyen jól teljesít). 

 
Putnam és Gross (2002) a társadalmi tőke tőkejellege mellett a következő – a tőkék 

különféle formái között összehasonlításokon alapuló – érveket hozza fel:  
 a munkaerő-piaci keresésben a kapcsolati tőke értéke ugyanúgy része az egyén 

termelékenységének, mint az emberi tőke, mindkettőnek bérben és jövedelemben 
kifejezhető hozadéka lehet; 

 a társadalmi tőke szerepe az életkereset növelésében az emberi tőke kiterjesztésének 
tekinthető (például: a társadalmi tőke növeli az élettartamot, csökkenti sokfajta 
megbetegedés esélyét, jobb orvosi ellátáshoz segít hozzá); 

 a társadalmi tőkébe való beruházás során létrejövő biztonságos lakóhely – mint 
közjószág – ugyanúgy pozitív externális hatással jár, mint például a rendőrség 
fejlesztése; 

 a társadalmi tőkének ugyanúgy lehetnek negatív externális hatásai, mint a fizikai vagy 
emberi tőkének.19 Ha túl sok van a társadalmi tőkéből, akkor börtönné válhat. Negatív a 
hatása, ha növeli az egyenlőtlenséget (mint az a bourdieu-i rekonverziós modellből 
következik), vagy ha társadalmi rossz elősegítésére használják fel (például Ku-Klux-
Klan).  

 
Az eddig bemutatott érvelésekben közös, hogy a szerzők a közgazdaságtani tőkejel-

lemzőkkel való összehasonlítástól remélik a választ a kérdéspárosra: tőke-e a társadalmi tőke, 
s ha igen, mennyiben különleges az? A következő művek szerzői ugyanerre a kérdésre 
empirikus elemzések segítségével keresik a választ.  

Glaeser és szerzőtársai, mint említettük, a Putnam-féle megközelítésből indulnak ki 
(Glaeser et al., 2000). Elemzésük függő változója a civil társadalomban való aktivitás 
mértéke. A szerzők nem elégszenek meg az ilyen modelleknél szokásos csoportszintű 
elemzéssel, a társadalmi tőkét egyéni szinten és a regionális hatást kontextuálisan mérik. Azt 
feltételezik, hogy a társadalmi tőke akkor tekinthető tőkének, ha a többi tőke termelésére ható 
tényezők, amelyek hatása a közgazdasági modellekből jól ismert, a társadalmi tőkére is 
azonos módon hatnak. Az elemzés fő megállapításai: 

 a csoport (legyen az regionális, etnikai vagy vallási tartalmú) kontextuális hatása az 
egyéni társadalmi tőke mértékére kicsi, ami arra utal, hogy a tőke egyéni szintű 
megközelítése jobb, mint annak aggregált formája (amit a gazdasági fejlődés elemzése 
során általában alkalmaznak a társadalmi tőke kutatói); 

 a társadalmi tőke összefüggése az életkorral fordított U alakú görbével írható le, vagyis 
a fiatalabbaknak és az idősebbeknek kevesebb a társadalmi tőkéjük, mint a középkorú-
aknak. Ez az összefüggés azonos a fizikai, a pénz- és az emberi tőke korral való 
összefüggésével; 

                                                 
19 A fizikai és az emberi tőke esetében negatív externália például a nukleáris erőmű, ami radioaktív 

anyagokat sugározhat, illetve a biokémikus, aki a terroristáknak is dolgozhat. 
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 a mobilitás csökkenti a társadalmi tőke mértékét, ami megfelel annak a közgazdaságtani 
tételnek, hogy a tőke értéke csökken, ha a tulajdonlás bizonytalansága nő. Ennek a 
tételnek felel meg az is, hogy a háztulajdon növeli a társadalmi tőke beruházásának 
valószínűségét, mivel csökkenti a mobilitás esélyét. Ezzel szemben az egyén és a 
kapcsolatai közötti nagyobb fizikai távolság csökkenti a társadalmi tőke mértékét; 

 több társadalmi tőkét halmoznak fel azok, akik nagy szociabilitású foglalkozást űznek. 
 
Összességében a szerzők úgy látják, hogy a társadalmi tőke létrejöttének egyéni szintű 

magyarázatára alkotott modelljük bizonyítja a társadalmi tőke tőkejellegét.  
A következő gondolatmenetben a tőkejellemzők összehasonlító elemzésének nyomdokain 

elindulva, de azoknál rendszerezettebben vizsgálom, hogy miben tér el (ha eltér) a társadalmi 
tőke más tőkeformáktól. Ennek során: 

 nem vizsgálom, hogy tőke-e a kapcsolati tőke, mivel az előző alfejezetben írtak alapján 
ezt a kérdést már – igenlően – megválaszoltnak tekintem; 

 a közgazdászok által elfogadott tőkék20 valamennyi fajtáját bevonom a vizsgálatba; 
 azokra a jellemzőkre összpontosítok, amelyek relevánsak a kapcsolati tőke szociológiai 

elemzése szempontjából. 
 
Az összehasonlító elemzés eredményeit az 1. táblázatban foglaltam össze. A cellákban 

egyszerű példákkal illusztrálom az egyes jellemzőknek az adott tőkefajtára kifejtett hatását. 
 

1. táblázat: A különböző tőkefajták jellemzői  

Jellemző Pénztőke Fizikai tőke Emberi tőke Kapcsolati tőke 
Elidegeníthetőség Eladható 

(valutaátváltás), 
elcserélhető, 
adományozható 
(1%-os adó), 
örökölhető, 
kollaterálisként 
használható 
(letét) 

Eladható, 
elcserélhető (lakás), 
adományozható  
(pl. az önkormányzat 
földet ad egy 
beruházáshoz), 
örökölhető 

Megvehető (iskolai 
bizonyítvány, oklevél), 
elcserélhető (tankör, 
közös tanulás), 
adományozható 
(gyereknevelés, 
önkéntesek oktatása), 
örökölhető (bourdieu-i 
rekonverzióval21) 

Megvehető 
(korrupció, 
klientúraépítés), 
elcserélhető (kaláka), 
adományozható 
(segítés), örökölhető 
(intergenerációs 
kaláka, szülő 
üzlete22) 

Mérhetőség Teljes mértékű, 
specializált 
szakmák mérik 
minden 
rezdülését  

Teljes mértékű 
értékelését speciális 
szakmák képviselői 
végzik  
(pl. vagyonértékelés, 

Csak becsülhető, de 
léteznek már standard 
mérési módok 
(elvégzett osztályszám, 
iskolai értékelés.  

Csak becsülhető, 
kísérletek standard 
mérési technikák 
kialakítására (Fisher-
féle névgenerátor) 

                                                 
20 Ezért nem foglalkozom az olyan tőkefajtákkal (kulturális, szimbolikus, etnikai stb.), amelyeket a 

közgazdaságtan nem tekint vitathatatlanul tőkének. 
21 Mint például a gyerekek dolgozva tanítása a paraszti gazdaságban, az ügyvédi irodában, az orvosi 

rendelőben vagy az iparosok körében. Ugyanezt erősítik a Harvardon, a Princetonon végzettek 
informális és formális alumnijai. 

22 Az előző lábjegyzetben szereplő mechanizmusok mindegyikére igaz, hogy a kapcsolatkezelő készség 
(mint az emberi tőke része), de maga a klientúra is átadható, és a házépítő kaláka is lehet generációkon 
átívelő. 



 25

Jellemző Pénztőke Fizikai tőke Emberi tőke Kapcsolati tőke 
(pl. alkusz, 
bróker, 
pénzváltó, 
kockázatértékelő) 

amortizáció, 
ingatlanértékelés) 

(pl. a továbbtanulók 
aránya alapján, PISA) 

Romlékonyság, 
megbízhatóság 

Devalváció, 
infláció, fizikai 
pusztulás 

Hosszú ideig tartós 
(fizikailag még 
akkor is, amikor a 
könyvelés már leírta) 

Hosszú ideig tartós23 
(szakmai ismeretek, 
nyelvtudás, etikett) 

Hosszú ideig tartós 
(rokonság 
beleszületve, barátság 
örök), de vannak 
rövid távú formái is24 

Rugalmasság, 
helyettesíthetőség 

„Mindent”  
(a szerelem 
kivételével) meg 
lehet szerezni 
általa 

Van, ami csak arra 
jó, amire létrehozták 
(célgép), van, ami 
mindenre alkalmas 
(föld) 

Van, ami csak arra jó, 
amire létrehozták 
(nyelvtudás),  
van, ami mindenre 
alkalmas (testbeszéd) 

Van, ami csak arra jó, 
amire létrehozták 
(szavazatszerzés), 
van, ami mindenre 
alkalmas (tejtestvér)25 

A kapcsolati tőke esetében a táblázatban szereplő jellemzőkön felül végiggondolandó 
néhány további szempont is, ami e tőkeforma szociológiai jellemzőinek elemzése során 
hasznos lehet.  

Így például a kapcsolati tőke az elidegeníthetőség szemszögéből speciális esetnek 
tekinthető, mivel nem egyéni tulajdonban lévő erőforrásról van szó. Mivel a kapcsolat 
emberek közötti hálózatokba van ágyazva, a kapcsolati tőkének nincs egyetlen és kizárólagos 
tulajdonosa, illetve valamilyen mértékben minden hálózattag birtokosa e közös 
tőkeállománynak. Mint korábban láttuk, van olyan közgazdász, aki éppen a kapcsolati tőke 
korlátozott vagy sajátos elidegeníthetősége miatt nem is tekinti a kapcsolatokat tőkének. 
Ugyanakkor a pénz-, a fizikai és ez emberi tőke 1. táblázatban szereplő jellemzőivel 
összehasonlítva belátható, hogy a kapcsolati tőke nem tekinthető ebből a szempontból 
különlegesnek.  

Tény, hogy a többi tőke esetében létező, jogilag érvényesíthető, közigazgatásilag 
szabványosított és nyilvántartott, írott tulajdoni igazolás (mint amilyen például a pénztőke 
esetében a bankbetét vagy a kötvény, a fizikai tőke esetében a végrendelet vagy az ingatlan-
nyilvántartás, az emberi tőke esetében az iskolai bizonyítvány vagy az oklevél) a kapcsolati 
tőke esetében nem létezik. Ugyanakkor egyfelől a pénz-, a fizikai vagy az emberi tőke 
tulajdonlása sem minden esetben igazolható ilyen formalizált módon,26 miközben a kapcsolati 
                                                 
23 Noha feltételezhető, hogy manapság az emberi tőke minden formája gyorsabban évül el, mint régebben. 

Tehát gyorsul a Jánossy-féle szakmaváltás üteme, relativizálódnak a kulturális szabályok, lazul az etikett 
stb. 

24 A kapcsolati tőke romlékonysága nemcsak a tulajdonosok közötti kapcsolat hosszától, hanem működése 
sikerességétől is függ. Ha egy barátot sosem hívunk fel, akkor nehéz lesz a bajban hozzá fordulni. A 
kereskedők és ügynökeik között is a gyakorlat alapján dől el, kivel szemben tűnik el, illetve nő a bizalom 
(Greif, 1989, 1993).  

25 Szerintem a kapcsolati tőke a többi tőkénél – a pénztőke kivételével – rugalmasabb. Nem csupán 
azért, mert egy adott kapcsolat is átalakulhat, de a korábban már említett romlékonyság és 
korlátozott nyilvántarthatóság miatt minden kapcsolatban elvben benne van a sokféleképpen való 
alkalmazhatóság lehetősége (aminek az adott kultúrában az adott kapcsolat működési módja szab 
határt, illetve ad keretet). 

26 Pénz a párna alatt, tulajdont igazoló dokumentumok elérvénytelenedése a szocializmus időszakában, 
műkincsek II. világháború utáni „elkeveredése” stb. 
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tőke esetében is léteznek olyan íratlan, de a bennfentesek számára felismerhető, máskor 
viszont jól látható, sőt könnyen megtanulható-elleshető jelzések, amelyekkel a kapcsolati tőke 
résztulajdonlása igazolható.27 Mivel azonban ezek a közelítő, nem hivatalos és nem írott 
megoldások nem adnak módot sem a tulajdon jogi érvényesíthetőségére, sem pontos 
nyilvántartására, a kapcsolati tőke „mérhetetlensége” az elidegeníthetőséget korlátozhatja.28 
Kérdés persze, hogy kapcsolati tőke mérhetetlensége a kapcsolatokba való ágyazottság 
„osztatlan tulajdona” miatt van-e, s ezért velejáró és megváltoztathatatlan jellemzője a 
kapcsolati tőkének, vagy csupán a kapcsolatok áruvá válása még nem jutott odáig, hogy üzlet 
és egyszersmind szabályozás tárgya legyen a kapcsolatok nyilvántartása, összemérése, 
(fel)értékelése.  

A kapcsolati tőke tulajdonlásának közösségi jellege abban is megnyilvánul, hogy a tőke 
értéke a tőketársak közötti „minitörténelmekbe” beágyazottan értelmezhető csupán. Noha a 
többi tőkefajta értéke is függ a többi tőkés viselkedésétől, a tulajdonból fakadó jogok 
érvényesítésében ez ritkán akadály.29 Ezzel szemben a kapcsolati tőke a közös tulajdonlás 
általános volta miatt nehezíti e tőkefajta értékének becslését, valamint az egyénnek ebből való 
részesedése mértékének megítélését, s ennek következtében a tulajdon konvertálhatóságát.30 
Ez azonban nem ok arra, hogy a kapcsolati tőkét ne tekintsük tőkének. Inkább azt kell 
vizsgálni, hogy a kapcsolati tőke sajátossága milyen intézményeket hív életre, hogy az 
értékbecslést lehetővé, az elidegenítés folyamatát biztonságossá tegye.31  

Vannak, akik szerint a tartósság szempontjából a kapcsolati tőke a többi tőkétől eltérően 
viselkedik: értéke a használat során nem csupán nem amortizálódik vagy kopik, hanem akár 
nőhet is (Nielsen 2003). Míg egy épület, egy gép, a szaktudás, a hagyományos illemtan avul, 
kopik, romlik, addig a régebbi, sokszor kipróbált kapcsolatok egyre erősebbé válnak 
valamennyi résztvevő számára. Ha ez valóban csak a kapcsolati tőke esetében lenne így, 
akkor ismét arra a következtetésre juthatnánk, hogy a kapcsolati tőke nagyon különleges tőke. 
Ám a kapcsolatok esetében is létezik a használat okozta avulás jelensége (lásd a sikertelen 
tranzakciókat, vagy ha valamelyik tulajdonostárs számára túl gyakori vagy nem megfelelő 
módon kezelt a kapcsolat), illetve a többi tőkefajta esetében is létezik a használat során való 
felértékelődés (a nyelvtudás elmélyül, a szakmai ismeretek csiszolódnak, a munkaeszköz 
„kézre áll”, a szeretők összeszoknak stb.).  

                                                 
27 Például a klánba vagy kasztba tartozás öltözettel való jelölése, az elit társaságba tartozás 

„felmutatása” jelvény, tagsági igazolvány), de ilyen a kisvárosi vagy falusi kisebb, zártabb és 
kapcsolatérzékenyebb kultúrákra jellemző „közszáj” működése is, vagy a kapcsolatok generációkon 
átívelő ápolásának hagyományos megoldása, a családfa. 

28 Ilyen helyzetben jönnek létre a bizonytalanság csökkentésére hivatott intézmények mint például a 
„leinformálás”, a kezesség, a protekció. 

29 Bár az ilyen akadály olykor igen nagy is lehet, amennyiben a pénztőke vagy a fizikai tőke több 
tulajdonos között oszlik szét, vagy amikor az emberi tőke értékének fenntartásában a tulajdonosok 
nem azonos mértékben érdekeltek (például egy szubkultúra egybetartásában, a régi hagyományok 
megőrzésében). 

30 Egy kívülállónak pedig szinte lehetetlen megítélni a kapcsolati tőke nagyságát, ami kiváló lehetőség 
a csalásra. Ezért tudja a Revizorban a kópé Hlesztakov vagy a Vaczak szálló (Fawlty Tower) magát 
lordnak kiadó csalója megjátszani az ismeretlenek előtt, hogy hatalmas mennyiségű kapcsolati tőke 
birtokosa. 

31 Például a jó hírnév a házassági piacon, az ismertség figyelembevétele az alkotók bérének 
megállapításában, a vevőkör nagyságának beszámítása a vállalatok értékbecslésében stb. 
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Végül a kapcsolati tőke tőkejellegét vitatók olykor azzal érvelnek, hogy más tőkékkel 
ellentétben a kapcsolati tőkét nem a tőkeként való működtetés végett hozzák létre, hanem az 
mintegy „természetes” közege az emberi létnek (Arrow, 1999). Erre kétféle cáfolat adható: 
egyfelől a pénz-, a fizikai és az emberi tőke sem feltétlenül tőkeként születik, másfelől olykor 
a kapcsolati tőkét eleve tőkejószágként hozzák létre. Az első ellenérvet támasztják alá a 
következő példák: 

 pénzt azért is kereshetünk, hogy feléljük, és legfeljebb akkor kezdünk el takarékos-
kodni, s ezen belül a pénzt tőkeként fialtatni, ha „túl sok van belőle”, vagy félelemből, 
hogy magunk vagy utódaink elszegényedhetnek (a kincset persze önmagáért is lehet 
szeretni, mellőzve a haszonhajtásra való törekvést); 

 a fizikai tőkét megtestesítő lakásban élünk, a megvásárolt műalkotást anélkül élvezzük, 
hogy tőkének tekintenénk, tehát egyik sem elsődlegesen tőkeként kerül a birtokunkba. 
Továbbá a taxisnak sem csupán a jövedelemszerzéshez szükséges tartós beruházás az 
autó, hiszen saját fogyasztását, kényelmét szolgálja, sőt presztízst adó jószág is. A szál-
lítóeszközöket, gépeket természeti katasztrófa idején ingyen adják oda tulajdonosaik; 

 az emberi tőkét is élvezhetjük öncélúan: egy művészettörténész magánélvezet céljából 
is eljárhat múzeumba, illetve egy tanár is taníthatja ingyen az arra rászoruló tehetséges 
gyerekeket, az orvos gyógyíthatja ingyen a szegényeket. 

 
Ugyanezt fogalmazza meg Lin, amikor a hálózat tőkeként való felhasználásáról ír: „A 

társadalomba beágyazott erőforrások akkor válnak társadalmi tőkévé, amikor valaki 
kapcsolatainak egy láncát aktivizálja, mobilizálja egy meghatározott cél elérése érdekében, 
például állásszerzés céljából” (Lin, 2001: 193). 

A második ellenérvet, vagyis azt, hogy a kapcsolati tőke tudatosan is létrehozható, jól 
mutatja a kalákázás és a korrupció példája (lásd később). Itt néhány migrációs buroknak 
tekinthető példával32 támasztom alá ezt a tézist.  

Az első példában a nagyon alkalmas időpontban bekövetkező véletlen kapcsolatépítés, a 
második és harmadik példában az a mód, ahogy az érintettek tudatosan keresik a korábban 
ismeretlenekkel a kapcsolatot az információszerzés érdekében, jól mutatja, hogy itt a kap-
csolati tőkébe való tudatos beruházásról van szó. 

„Egy véletlen folytán István rálelt egy régen elfeledett nagynénire, aki sokkal korábban 
már megtelepedett az országban. Ő volt az, aki segített a bürokrácia által megkövetelt 
különböző feltételeknek való megfelelés igazolásában (lakhely, megélhetés, orvosi 
vizsgálatok stb.).”  

„Egykori kollégámmal futottam össze, aki mikor meghallotta sikertelen próbálkozásaim 
történetét, megkérdezte, miért nem megyek én is külföldre dolgozni, míg fiatal vagyok. 
(…) Csak később gondoltam bele, hogy ez a találkozás talán nem is volt véletlen. Az 
ember általában azokkal fut össze, azokat „veszi észre”, akikre épp szüksége van, akitől 
információt, segítséget kaphat. (…) Eljátszadoztam a gondolattal, de még nem szóltam 
senkinek, amíg én nem voltam biztos benne, hogy valóban ezt akarom… Hogy 
legyőzzem kétségeimet, hamarosan további ismerősöket kerestem, akik kapcsolatban 
álltak külföldön dolgozó magyarokkal. Közvetlen környezetemben a páromon kívül 

                                                 
32 A példák egyetemi évfolyamdolgozatok esettanulmányainak részletei. 
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nem tudtam másról, aki dolgozott már kint, neki pedig még nem akartam szólni. 
Tudtam, őt biztos lelkesítené az ötlet, hiszen korábbi kinti munkájáról is szívesen 
beszélt, de nem akartam neki csalódást okozni, amíg magamat nem győztem meg. Így 
inkább a keresztanyámhoz fordultam, aki vendéglátós révén széles ismeretségi körrel 
rendelkezik, ő mutatott be néhány barátjának. Tőlük informálódtam, tájékozódtam, 
véleményeket gyűjtöttem. Beszéltem például egy fiatal lánnyal, aki Németországban 
gyermekfelügyelőként dolgozott két évig. Elmeséltettem vele kiutazása történetét. Hogy 
sikerült kijutnia, milyen volt a kintiek fogadása, hogyan érezte magát, megért-e ki-
mennie.”  

„A kollégáim és ismerőseim közül néhányan hivatalos szerződéssel egy-két hónapot 
dolgoztak Amerikában orvosként. Amikor hazajöttek, hetekig-hónapokig mesélték 
élményeiket. (…) Azt gondoltam, egy évre én is megpróbálom a külföldi munka-
vállalást. Az, hogy éppen Amerikára esett a választásom, mindenképpen a kollégák 
hatására történt. Azt gondoltam, az ő tapasztalataik és ott lévő kapcsolataik nekem is 
kedvezőek lesznek. Azok a kollégáim, akik előttem kint dolgoztak, átadták néhány 
ismerősük címét és telefonszámát. Ez megnyugtatónak bizonyult számomra: ha valami 
problémám lenne, lesz kihez fordulni. Egyre több információt gyűjtöttem az ottani 
lakhatási és álláslehetőségekről.”  
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2. A háztartás és a háztartások közötti munkacsere33 

Az emberek zöme háztartásban, tehát másokkal együtt él. Ebben a fejezetben a háztartás és az 
azt körülölelő hálózat bemutatásával kezdem meg annak elemzését, hogy miként működik és 
hogyan hat a háztartásokra és a társadalom egészére a háztartásközi hálózatokban 
megtestesülő kapcsolati tőke. Ennek szociografikus elemzése az 1980-as évek falusi háztar-
tásai közötti (különösen a házépítés során felhasznált) munkacsere-folyamatainak elemzé-
séből indul ki, amelyben a kapcsolati tőke „működését” három intézményrendszer 
(háztartások, piac és állam) közötti viszonyrendszerben lehet jól láttatni. Az esettanulmány 
célja annak bemutatása, hogyan értékelődik fel a kapcsolati tőke olyan feltételek között, 
amikor az alternatív megoldások hiánya okozta kényszerek és lehetőségek ezt indokolják. 
Ezután a termelő és a védekező háztartás köré szerveződő kapcsolatok elemzésén keresztül 
mutatom be a kapcsolati tőke működését a háztartásban és „környékén”. 

A háztartás és a munkacsere fogalma 

A háztartások és a közöttük lévő kapcsolatok elemzését intézményi megközelítésben 
vizsgálom, amelyben a háztartás nem csupán fogyasztóként, hanem termelő-fogyasztói 
szerepben jelenik meg (2. ábra). 

 
HasznosságHasznosság

Piaci termék Idő
Otthon Piacon

Pénzjövedelem

Házi javak termelése

 
Forrás: Homan, 1988 alapján Sik és Szép, 2002. 

2. ábra: A háztartás intézményi modellje 

Vagyis a háztartás sajátos (nem piaci) szabályoknak megfelelően működő „üzem”, 
amelyben a megszerzett piaci vagy redisztributív jövedelmeket otthoni munkavégzéssel 
alakítják át olyan szolgáltatásokká vagy termékekké, melyeket vagy maguk fogyasztanak el, 
vagy másoknak adnak el, illetve ajándékoznak oda. Otthoni munkának a „harmadik 
szereplő”-elv értelmében azt a tevékenységet tekintjük, amiért egyfelől nem jár fizettség, 
másfelől  

„…amit egy családtag a másik családtag számára végez, s ami helyettesíthető piaci 
termékkel vagy szolgáltatásokkal, ha a körülmények (jövedelem, piaci feltételek, 

                                                 
33 A fejezet alapját adó munkák: Sik, 1981, 1988, 1989, 1994; Szép és Sik, 2004. 
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személyes ambíciók) lehetővé teszik azt a háztartási csoporton kívülről megszerezni.” 
(Reid, 1934: 11) 

Az elv alkalmazása viszonylag könnyűvé teszi a fiziológiai szükségletek kielégítését célzó 
és a termelőtevékenységek megkülönböztetését. Határesetek természetesen mindig adódnak, 
amikor a statisztikus megfontolása és a józan ész alapján születő döntés nem szükségképpen 
lenne azonos. Chadeau (1992) szerint ilyenkor 

„…a határeseteket a szokásos társadalmi gyakorlatnak és normáknak megfelelően kell 
megoldani, eldönteni. Például a gyerek fürdetése vagy egy mozgássérült felnőtt 
öltöztetése házimunkaként kerül besorolásra, de a mosakodás, öltözködés nem, mert e 
tevékenységek végzése egy átlagos felnőtt magatartásának természetes eleme.” (idézi 
Proposal…, 1999: 22) 

Néha zavart okoz, hogy egy tevékenység bizonyos szempontból termelő, más szempontból 
nem az. Például a gyerek születésnapi tortájának elkészítése a „harmadik szereplő”-elv szerint 
termelőmunka (hiszen tortát készíttetni és készen venni is lehet), de egyben a lehető 
legszemélyesebb (harmadik, negyedik stb. szereplővel nem végeztethető) tevékenység is 
(amennyiben a szülői törődés olyan megnyilvánulása, aminek szimbolikus jelentését csak a 
szülői munka „hívhatja elő”). Noha a termék közgazdasági értékét nem befolyásolja a 
szimbolikus elem (az ún. többlethasznosság, hogy ez a „mama sütije”) szociológiai szem-
pontból nem mellékes. Pahl (1984) klasszikus példáját továbbgondolva a vasalás mint 
munkatevékenység lehet teljes mértékben azonos ugyan, mégis társadalmi hatása egészen más 
lesz, ha a vasalónő egy gyárban, ha a cseléd egy magánháztartásban, ha a feleség a férjnek, ha 
a gyerek játékból a szüleinek, ha a nagymama segítségképpen, ha egy önkéntes a menhelyen 
vagy egy rabszolga a gladiátoriskolában vasal.34 

Boulding (1989) szerint minden társadalomnak messze a legnagyobb, leghomogénebb 
gazdasági szektora a háztartás, amely az önreprodukción túl az altruista és cserealapú tevé-
kenységeket magában foglaló ún. „adománygazdaság” legfontosabb alapeleme is. Boulding 
érvelése szerint a háztartás az egyetlen olyan gazdasági intézmény, amelyben ezek a 
tevékenységek hosszú távon fenn tudnak maradni, következésképpen ha a társadalom más 
intézményeinek kellene átvenni a háztartások funkcióit, a társadalom azonnal szétesne. 

„…a háztartások az embertermelés legfőbb szereplői. Az ember az egyetlen termék, 
amelyet többnyire képzetlen munkaerővel hoznak létre. E tevékenység nélkül a 
társadalom ismét csak nagyon hamar darabjaira esne szét. (…) Izgalmas kérdés: vajon 
az emberi faj túl tudja-e azt élni, hogy racionálissá válik. Lehetséges, hogy az emberi faj 
túlélése mindmáig egyrészt a nők kizsákmányolásától függött – e nélkül az emberi faj 
lehet, hogy régen eltűnt volna; másrészt attól a képességétől, hogy az emberiség vissza 
tudta szorítani az élvezetek iránti vágyát. Most, mint látjuk, egy hedonista és 
szabadságelvű társadalomban élünk, amely eltűnhet egy-két évszázad alatt. Ki lesz arra 
hajlandó, hogy végigszenvedje a gyermekszülés és nevelés időszakát, ha valóban 

                                                 
34 Ehhez hasonló az a probléma is, hogy ugyanazt a házimunkát egyesek munkának, mások 

szórakozásnak tekinthetnek. Ez a hagyományos statisztikai értékelés szempontjából lényegtelen, 
mivel a cselekvő személy szubjektív hasznosságérzete gazdasági szempontból közömbös. Például 
az ing vasalását lehet szeretni vagy utálni, de ez a végtermék értékén (a vasalás mint szolgáltatás 
gazdasági hasznosságának mértékén) nem változtat. 
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kiszámolja ennek költségeit? Mint egy fiatal barátom mondta nekem: »Nem akarunk 
gyermeket, mert nem akarjuk, hogy úgy bánjon velünk, ahogy mi bánunk veletek.« Ezt 
a fajta tudatállapotot úgy lehet felfogni, mint egy alapvetően hedonisztikus és csak a 
mának élő társadalom következményét. (…) A kapcsolatok szerződésekkel való felvál-
tása könnyen elpusztíthatja azokat a gazdasági elemeket, amelyek reciprocitáson 
alapulnak, és különösen amit úgy hívnak, hogy az egymásba fonódó reciprocitások 
láncolata. Általánosságban fogalmazva ez azt jelenti, hogy azért támogatjuk gyermeke-
inket, mert szüleink támogattak minket. Az egyetlen mód, különösen a modern 
világban, hogy visszafizesd szüleidnek azt, amivel tartozol nekik az, hogy támogatod 
gyermekeidet. E nélkül a reciprocitásláncolat nélkül, ami tehát azt jelenti, hogy jót 
teszek valakinek, mert nekem is jót tett valaki, a társadalom darabjaira esik szét…” 
(Boulding, 1989: 111 és 119) 

Megközelítésünk szerves része továbbá, hogy a háztartások gyakran nem egymástól 
elszigetelten, hanem egymással sokféle kapcsolat által összefűzött hálózat részeként 
tevékenykednek. 

A Polányi (1976) megközelítése alapján kidolgozott reciprocitásskálából (Sahlins, 1974) 
kiindulva a háztartásokat összekötő munkacserét e skálán az általános és a negatív 
reciprocitás között, a felezőponthoz közel (kiegyensúlyozott reciprocitás) helyezem el.. 

 

 
   Forrás: Sahlins, 1974. 

3. ábra: Reciprocitás és társadalmi távolság 

Az általános reciprocitás altruista jellegű (vendégszeretet, ajándékozás, segítség és bőke-
zűség). Az ilyen tranzakciókban anyagi viszonzásra várni illetlenség, legalábbis nem 
kimondható. A tranzakció anyagi oldalát elnyomja a társadalmi oldal: a kifizetetlen adósság 
számontartása nem lehet nyilvános, és általában nincs számítás sem. Az ilyen típusú 
kapcsolatok esetén a viszonzási kötelezettség teljesítése sem időben, sem minőségben, sem 
mennyiségben nem meghatározott. A viszonzás ideje és milyensége nem csupán attól függ, 
hogy mit adott az adó fél, hanem attól is, hogy mit és mikor vár el a kapótól, és hogy ő mikor 
s mit tud nyújtani. Kapni valamit »diffúz« elkötelezettséget jelent az adó féllel szemben: 
akkor és úgy kell viszonozni, ahogy az adó félnek kell, és/vagy ahogy lehetséges ez a 
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lekötelezett számára. Előfordulhat, hogy a viszonzás igen hamar teljesül, de az is lehet, hogy 
sohasem, mert amikor eljön a viszonzás ideje, az érintett képtelen rá. 

A negatív reciprocitás: próbálkozás büntetlenül semmiért valamit szerezni; ilyen például 
az erőszakos tulajdonszerzés sok formája, vagy a személytelen és tisztán haszonelvű, 
nyereségorientált tranzakció. Idesorolhatók olyan néprajzi fogalmak, mint az alkudozás vagy 
az árucsere, a szerencsejáték, a tolvajlás, a csalás, lopás… A negatív reciprocitás során a 
partnerek mint ellentétes érdekű felek állnak egymással szemben, és a csere során a másik fél 
rovására, a saját haszon maximalizálására törekednek. 

A háztartások közötti munkacsere a kiegyensúlyozott reciprocitás elvéhez áll közel. Ennek 
az elvnek az felel meg, ha a tranzakcióban résztvevők olyan egyensúly megteremtésére 
törekednek, amelyben közel azonos a kapott és az adott munka „értéke”, és a viszonzást 
annak kérésekor késedelem nélkül teljesítik. A kiegyensúlyozott reciprocitás „gazdaságibb”, 
mint az általános reciprocitás. A résztvevők mint elkülönült gazdasági és társadalmi érdekű 
felek állnak egymással kapcsolatban. A csere során többé-kevésbé pontos számontartásra van 
szükség, de a számító magatartás kizárt. A kiegyensúlyozott reciprocitás nem tolerálja az 
egyirányú cserét, a felek között megszakad a kölcsönös folyamat, ha a viszonzásra 
meghatározott időn belül és az elvárt mértékben nem kerül sor. Míg az általános reciprocitás 
esetében gyakran arról van szó, hogy az anyagi áramlás követi a már kialakult társadalmi 
kapcsolatok útjait, a kiegyensúlyozott reciprocitásnál a fordítottja legalább annyira fennáll: 
társadalmi kapcsolatok létesülnek az anyagi áramlások mentén. 

A háztartás mint termelőtevékenységet folytató „miniüzem” fennmaradását a piac és az 
állam látszólag mindenható uralma ellenére a tranzakciós költségek elmélete azzal 
magyarázza, hogy a háztartások olyan különleges tulajdonságokkal jellemezhetők, amelyek 
sokféle helyzetben versenyképessé teszik őket a piaci és redisztributív termelőkkel. Pollack 
(1985/1989) szerint a háztartásoknak a piaci szervezethez képest három előnyös szervezeti 
sajátossága van: 

 olcsó és hatékony eszközökkel rendelkeznek tagjaik ösztönzésére (hozomány és örök-
ség reménye, hosszú távú viszonzás feltételezése); 

 alacsony költségű ellenőrzési eszközökkel, hatékonyan képesek tagjaik tevékenységét 
ellenőrizni (hiszen ismerik egymást, együtt élnek); 

 mozgósítani képesek két olyan emberi érzelmet, amelyet a piaci termelőszervezetekben 
nem, vagy csak nagy költségekkel lehet felébreszteni és kiaknázni: az odaadást 
(önzetlenséget) és a lojalitást. 

 
A piaci szervezethez képest ugyanakkor a háztartásnak hátrányai is vannak: 
 a családi élet konfliktusai akadályozhatják a háztartás munkatevékenységeit (férj és 

feleség magánháborúja a háztartás széteséséhez vezethet); 
 a fegyelmezés eszközei korlátozottak (például nem nagyon lehet valakit a háztartásból 

elbocsátani); 
 a háztartás nem válogathatja meg „alkalmazottait”, nem illesztheti munkaerejét a 

változó feladatokhoz, és szakmai követelményeket sem igen támaszthat, ami korlátozza 
termelésének hatékonyságát; végül 

 kis méretei miatt a háztartás a gazdasági tevékenység sok fajtájára alkalmatlan. 
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Mindezeket az előnyöket és hátrányokat figyelembe véve a háztartások a nem 
hatékonyságigényes, a töredék munkaidőben végezhető, az élőmunka-igényes, a ritkán, 
illetőleg váratlanul előforduló, a magánszférával összekapcsolódó, az otthoni élettel és 
infrastruktúrával összeegyeztethető munkatevékenységek esetében versenyképesek a 
vállalatokkal. 

Mi több, a munkacsere mint a háztartás önellátó tevékenységének kiterjesztése jól illesz-
kedik ebbe a tranzakcionalista megközelítésbe, hiszen a munkacsere segítségével a háztartás a 
piaci szereplőkkel szembeni hátrányait csökkenteni képes (a konfliktusok jobban kezelhetők a 
szűk családnál kevésbé szoros hálózatban, nagyobb a fegyelmezés és a válogatás lehetősége, 
nő a munkavégző csoport mérete), persze azon az áron, hogy azokkal szembeni előnyei is 
csökkennek (mivel nem működik az összetartozáson és a majdani örökségen alapuló 
ösztönönzés és az olcsó ellenőrzés lehetősége, ezért nő a csoport működésének költsége .  

Egy önerős házépítés 

1972-ben nősültem. Nevelőanyámnál laktunk egy szoba-konyhás házban. Két év alatt 
két fiúnk született, így azután hamar szűken lettünk. Felhúztunk az udvaron egy 
vályogépületet, ahová bevezettük a vizet is. Volt villany, nem is volt rossz. Tudok 
vályogot vetni, segédmunkást adott a család, így hamar ment. Nem is gondoltunk 
építésre, olyan rosszul álltunk anyagilag, ugye a gyerekek, meg be is kellett 
rendezkedni. Kellett szobabútor és nekem motorkerékpár, mert a buszozás sok pénzt 
elnyelt, meg a jó pénzű különmunkáktól is elestem volna, ha nem tudok mozogni, 
márpedig kellett a külön pénz, hogy megéljünk és félre is tegyünk. Én kőműves vagyok, 
így hát maszek építkezéssel tudtam különjövedelemhez jutni inkább, mint állattartással, 
különösen, hogy Sárika, a feleségem mindig állásban volt, a nevelőanyám pedig 
betegeskedett. 

Lassan-lassan kezdtünk el építésre is gondolni. Előbb csináltam jó kerítést. Olcsón 
szereztünk fát az állami gazdaságtól, fel is vágattam, a többit meg anyósom és Sárika 
segítségével magam csináltam. De olyan lett, hogy jártak a falu másik végéből is 
megnézni. Már ketten el is kérték az öntőformát, hogy ők is ilyet csinálnának. 

Apránként az anyag is gyűlni kezdett. Egy ismerős fuvaros hozott téglát. Amennyivel 
olcsóbban hozta, annyit kért a fuvarért, így mindenkinek jó volt. A fuvar ilyen kis 
faluban, ahol alig lehet valamit helyben kapni, drága, meg nehéz összehozni, így hát 
örültünk ennek a megoldásnak. Szállítottunk aztán a vállalatom kis teherautóján is, 
ismerős segítségével is. 

1977-ben aztán elintéztük a telekátírást. Nevelőanyámmal, ahol mindig is laktunk, 
eltartási szerződést kötöttünk. Így lehetett legolcsóbban a tulajdonjogot elrendezni. 
Hiába, csak számít, hogy mindketten tanácsi dolgozók vagyunk – én lakásügyi, Sárika 
adóügyi előadó – így van jogilag jártas ismerősünk, aki ismeri a legjobb megoldásokat. 
De az sem mindegy, hogy nekünk a tanácsi ügyintézés is gyorsabb és sima volt. 

A tervet is magam készítettem, csak egy mérnök rajzolta meg »hivatalosra«. A 
tervezés árát is államilag szabottan kalkulálta, ez nem barátilag ment. Nevelőanyám régi 
házát nem bontottuk le teljesen, csak a tetőt dobtuk le róla. Megemeltük a padlást, és 
hozzáépítettünk két szobát, előszobát, WC-t, külön fürdőszobát. A padláshoz külön 
feljárót csináltattam, és magas tetőt rá, az utca felé egy kis loggiával, hogy később 
átépítés nélkül lehessen szobát csinálni fent is. 

Aztán 1978 júniusában nekikezdtünk az alapozáshoz. A munka zömét Sárika és az 
anyósom csinálta az én irányításommal. Két rokon család dolgozott nekünk ekkor sokat, 
a szentimrei rokonság, ők keresztanyám unokái és férjeik. Régebben egy évben egyszer 
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ha megfordultak nálunk. Ha itt voltak látogatóban, segítettek, ha volt valami, és én is 
csináltam nekik ezt-azt, de az nem volt, hogy kifejezetten segíteni eljöttek volna. 
Húsvétkor látták az udvaron az anyagot. Mondták, szóljunk, ha kell a segítség, mert ők 
is építeni akarnak majd házat és garázst. 

Így aztán felhívtuk őket telefonon, ők autóba ültek, és egy szabad szombaton 
elkezdtük az alapozást. Jöttek a feleségek is, főztek és végezték a könnyebb munkákat. 
Még nevelőanyám is tett-vett, pedig járni is alig tudott. 

Segített Sanyi bácsi, a szomszéd is. Ő is rokon amúgy, nevelőanyám nagybátyjának a 
nevelt fia. Nem vér szerinti rokon, de nagyon hasonló módon kerültünk a famíliába. Őt 
elhagyott gyerekként fogadták magukhoz, engem meg ötvenkettőben, miután elárvul-
tam. 

Anyám meghalt, és apám, hogy nem bírta tanyán a három gyerekkel a padlás-
söpréseket, szétosztott minket a faluban, majd felakasztotta magát. 

Na de ez nem tartozik ide, szóval segített Sanyi bácsi és Sanyi, a fia is. Ő csak úgy 
jött, mint »jófiú«, még nem udvarolt, ráért a hétvégén. Persze náluk is lesz biztos 
munka, renoválni akarnak, és akkor kellhet a segítségem. Sanyi bácsi már korábban is 
segített, mikor a kerítést csináltuk, a Sanyi meg éppen tegnap jött emésztőgödröt ásni a 
kucuknak. A két Sanyi akkor is jött segíteni, mikor látták, hogy a balesetem miatt 
elhúzódik az építkezés, és nem fogok tudni nekik segíteni. 

Az alapozást két hétvégén befejeztük. Jött két szomszéd kissrác is, ők köveket 
keresgéltek, amit beledolgoztunk az alapba, ők csak úgy maguktól jöttek. Bámész-
kodtak itt mindig, aztán befogtuk őket. Itt voltak az egész építkezés alatt. Szólni sem 
kellett nekik, csak úgy jöttek. Volt, hogy mondtam: na itt egy százas, vegyetek maga-
toknak valamit, értitek? 

Az alapozás nagy munka volt. Reggel hattól este hatig dolgoztunk, megettünk öt 
csirkét és három kiló húst, megittunk két láda sört. Így is azért tudtunk csak haladni, 
mert kaptam egy keverőt kölcsönbe. A srác falubeli, és láttam, hogy ő is építkezik. Na 
elmentem, hogy ideadná-e? Mikorra kell visszahozni? Mondta, ha kell, majd szól. Pénzt 
nem kért érte, faluhelyen kisebb gépeket, állást, felesleges anyagot szívesen adnak 
kölcsönbe. 

Aztán jött a falazás. Ez két hétvéget és két hétköznap délutánt igényelt, meg én és a 
család munka előtt és este mindig tettünk-vettünk egy keveset. Ebben a munkában is a 
szentimreiek és a két Sanyi segített, rajtuk kívül itt volt még két munkatársam. Egyikük, 
azt is Sanyinak hívják, kőműves. Neki két-három éve segítettem pár napot, kőműves 
szakmunkákat. Ő meg tudta volna maga is csinálni a szakmunkákat, és voltak nagy fiai, 
akik elvégezték a segédmunkákat, de sietnie kellett, mert jött az áremelés, és be akarta 
fejezni a nagyját előtte. Így elfogadta az ajánlkozásomat, és megígérte, hogy 
visszasegíti majd, amit akkor dolgoztam neki. Másikuk, Lajos bácsi, segédmunkás. Nála 
sokat dolgoztam, de ő meg is fizetett. Megbeszéltük, hogy ha kevesebb bent a munka és 
jó az idő, mindig megyünk, és csinálom neki a szakmunkákat. Még szabadságot is 
vettem ki neki. Óránként 22 forintban állapodtunk meg, amennyiért akkor munka-
társnak dolgoztam. Ez egy szolid ár volt. Rendesen írtuk, hogy hány órát dolgoztam. 
Azért jött segíteni, mert akkor szolid áron, gyorsan és jól megcsináltuk a házát. Nem 
kívánta, nem is kívánhatta ingyen; nem szakember, nem tudta volna visszasegíteni. 
Örült, hogy lett jó szakember, szolid áron. 

Lett volna még egy kőműves, a feleségem unokatestvérének a férje. Úgy tervezték, 
hogy ők is építkeznek. Meg is beszéltük, hogy majd segítünk egymásnak. Aztán 
meggondolták, inkább igényeltek lakást, amit azóta sem kaptak mellesleg meg, úgyhogy 
mégis belefogtak a régi, rossz lakás helyrepofozásába. Nekem mindenesetre lemondta a 
segítést, hogy nem fogom tudni visszasegíteni. Ez rossz volt, mert számítottam rá mint 
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szakemberre. Szerintem ennél jobban kellett volna tisztelnie a rokoni ágat. Én is 
elmegyek egy-két napot segíteni, csak úgy, hogy köszönöm szépen. No nincs harag 
közöttünk azért. 

Az emésztőgödör ásásában mindenki segített újra, akit eddig említettem. A baj 
ezután következett, balesetem volt. A betegségem miatt leállt néhány hétre az építkezés. 
Én ugyan dolgozgattam gipszben is, aztán meg éppen jó volt, hogy betegszabadságon 
voltam, hiszen otthon már »teljes értékű« munkát végezhettem. Sárikával, anyósommal, 
a két Sanyival meg a szomszéd srácokkal egy hónap alatt befalaztuk lassanként az 
emésztőgödröt, és végig otthon voltam a padlásemelés, falazás és tetőfelrakás alatt. A 
késés miatt azonban kiszálltak az építkezésből a szentimreiek. Látták, hogy nem fogom 
tudni visszasegíteni nekik, amit vártak, meg nekik is már körmükre égett a munka 
otthon. 

Mást meg kit hívtam volna akkor? A testvéreim, mert főleg testvérre számíthat falun 
az ember, széjjelszóródtak. A bátyám nem is tudom, hol lakik, öcsém meg eléggé az 
anyagi csőd szélén áll, most miért terheljem még azzal is, hogy nekem dolgozzon? Meg 
nincs is olyan fizikai erőben. Balesete volt a munkahelyén, panaszkodik, hogy fáj a 
lába, hát hogy hívjam így? 

Nem hívtunk barátokat sem, mert nem akartuk kihasználni őket, csak azt hívtuk, aki 
önként mondta: én is fogok építeni, segítek, aztán majd visszasegíted! Amikor a 
barátaim építenek, ők is a rokonságból kerítik a munkást. A rokonságon belül mindig 
akad szakember, és ilyenkor a legmesszebbi rokont is számításba veszi az ember, csak 
ne kerüljön pénzbe a munka. Na, ezután nagy munka jött, a tetőbontás. Sok ember kell 
hozzá, és sietni kell, mert ha esni kezd, nincs az ember feje felett tető. Négy napig 
csináltuk éjjel-nappal. Ebben a munkában az anyósom és a szomszéd kissrácok is 
embernyi munkásként vettek részt. Kapdosták a cserepeket a csúszdáról, és tették félre 
óvatosan, ne törjön szét sok. 

Dani bácsi, a másik szomszéd, is segített ebben a munkában. Vele volt már korábban 
pénzügyem. Lebetonoztam a konyháját, és ki is csempéztem. Csak az anyag árát fizette 
ki, mert azt mondtam neki: elég ez, Dani bácsi, majd jöjjön aztán segíteni, ha építek! 
Nahát nézte is mindig mikor van dolog, nyomban jött, ha látta, hogy kell. Mindig itt 
volt, ha fuvar jött, és segített lepakolni. Meg kis kerti traktorral hozta a szomszédból a 
vályogot. Ezek nagy spórolások, mert ha nincs kéznél ilyen segítség, a rossz idő miatt 
sok anyag tönkremehet. Mihály bácsi, a szembe szomszéd is segített a tető 
leszedésében. Korábban segítettem nekik házat, istállót építeni. Megkért, jöjjek segíteni 
neki, nehogy rájöjjön a rossz idő. Aki elkezdte az építést, László bácsi, 150 forintot kért 
egy napra, ezt nekem is kifizeti – mondta. Ki is vettem négy-öt nap szabadságot, és 
teljes ambícióval dolgoztam. Én nem kértem volna tőle pénzt, hiszen ha szerszám 
kellett vagy alkalmi kisebb segítség, ő is mindig segített, de ő inkább fizetett, ha már 
úgy is pénzért dolgoztatott, hogy folyton ott legyek a házán. 

Hát volt itt a tetőbontásnál olyan nyüzsgés, hogy csak na. Nem csoda, hogy ezek 
közül már nem jött senki később segíteni. Persze a család végig dolgozott, és jöttek 
mások. A saralásnál például nevelőanyám keresztfia. Neki korábban nem segítettem, 
csak itt járt és látta, hogy dolgozom. Mondta: Pistukám! Kell segíteni valamit? 
Elszaladjak? Mondtam, ha tudsz segíteni, nagyon jó lenne. Jött is, aztán kirukkolt, hogy 
kellene egy kis segítség, meg egy kis kavics. Vízórát akart építeni. Dolgoztam is neki 
vagy három órát, de ő is volt nálam annyit. 

Egy volt munkatársam, szobafestő-mázoló is segített a saralásban. Jó erőteljes 
fiatalember. Ő is új házas, tudtuk, neki is kell majd a segítség. Őt aztán megtartottam 
inkább a szobafestés munkáihoz. Ott segítsen, ahol a szakmáját jobban tudja használni. 
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Így kevesebbe is került a festés, mintha idegen csinálta volna, de ami fő, volt, aki 
megcsinálta, mert nyáron nagyon nehéz szakembert szerezni, olyan leterheltek. 

Az ajtók és ablakok berakásakor már dolgoztam, így szabadságot kellett kivennem. 
Ebben a munkában csak segédmunkás voltam, a szakmunkát Miki bácsi, Sárika 
családjának egy régi barátja végezte. Ő debreceni. Egyszer meglátogatott minket, és 
látta, építkezni fogunk. Mikor elment, mondta, segíteni fog berakni az ablakokat, csak 
írjunk, ha ott tartunk. Így is történt. Három napig volt itt, mindezt csak barátságból, 
pénzt nem kapott érte. Talán később bejelent igényt segítségre, és akkor a segítség 
erejéig vissza is adjuk, de erről nem volt szó. 

A villanyszerelés első menetére mikor sor került, már október volt. Egy nyugdíjas 
kolléga csinálta. Hát ő kért pénzt érte, de munkatársi árat csak. Meg csak akkor 
fizettünk, mikor a teljes munkát befejezte, a következő őszön. Ez is nagy könnyebbség 
ám. Na de segítettem én is neki sokat a munkahelyemen, mikor együtt dolgoztunk, és ő 
maszekolt, vagy fáradt volt. Így a villanyszerelés költsége kétharmada volt, mintha 
idegen csinálta volna, meg ő készítette a terveket is, amit az ismerőseivel hamar és 
könnyen engedélyeztetett a hatóságnál. 

Itt maradt abba tavaly az építkezés. A betegségem miatt nem tudtuk egy idényben 
befejezni, ahogy azt falun szokták. De hát nem volt már több segítség, és a mi erőnk is 
elfogyott. Behúzódtunk az egyetlen szobába, amit fűteni tudtunk, összetoltuk az 
ágyakat, és ott teleltünk át közös ágyon öten. 

Ami ezután jött, azt jobbára meg tudtam csinálni magam, hiszen szakember vagyok, 
úgyhogy csak innen-onnan, főleg a családtagokból meg a szomszédoktól kellett, hogy 
kerüljön alkalmi segédmunkás. Jött a mai munkahelyemről is három segédmunkás, akik 
tőlem függenek, és dolgoztak pár napot. A rokonságra már nem számíthattam. Már 
nagyon igénybe vettem a segítségüket, és az ember érzi, ha elérte ezt a szintet, és nem 
tervez velük. 

Úgy számolom, hogy vagy húsz embernek tartozom most munkával, noha én, Sárika 
meg anyósom szinte végigrobotoltuk ezt a két évet. De ha fizetnünk kellett volna 
minden szak- és segédmunkát, akkor bele se kezdhettünk volna az építésbe. Sokkal 
olcsóbban lehet ilyen segítséggel felépíteni egy házat, mintha mindenért fizet az ember, 
de aki nem maga épít, az nyugodtabban fekhet az ágyában, mert nem érzi azt a súlyt, 
hogy ennek is tartozom, annak is tartozom, ennyit meg ennyit kell még dolgoznom 
mások házán. 

Megtörténhet az is, hogy aki segített, annak nem lehet visszasegíteni, mert elköltözik, 
vagy nem épít, aztán az ember adósnak érzi magát mindig. Adósnak pedig nem jó lenni, 
mert nehéz így a találkozás. Ezért mondom, hogy anyagilag előnye, de erkölcsileg 
hátránya van az ilyen építésnek. 

Olyan ritkán van, hogy valakinek segítenek, és az nem segíti vissza. Vannak 
emberek, akik pontosan fel is írják a tartozást. Vesznek egy noteszt, és abba jegyzik: 
Józsi bátyjának ekkor öt, akkor három napot voltam. Ez nem olyan, mint egy szerződés, 
van, aki nem is írja. Én sem írtam, de hát nem is segítettem olyan sokat. Meg azért én is 
számon tartottam. Nem kívántam én senkitől, hogy ingyen segítsen, visszasegítem én 
mindezt később. Ezt már munka közben megbeszéltük, de hogy mikor? Majd szólnak. 
Lehet, hogy három vagy öt év múlva: no gyere, kellene a segítséged, építésbe fogtam! 
És akkor nem lehet nemet mondani! Meg azt se nagyon, hogy csak ennyit segítek, mert 
te is ennyit dolgoztál nekem. Dolgozni kell, dolgozni! (Tiszaigari esettanulmány) 

Az esettanulmányban található munkavégzések között egyetlenegy van, amelyik nem 
elemezhető a sahlinsi dimenzió mentén, mert nem cserél gazdát a munka vagy annak terméke: 
a háztartás saját munkavégzése. Ezt a munkavégzésfajtát a továbbiakban önkizsákmányolónak 
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nevezem, ami alatt a háztartás alacsony jövedelmezőségű időkorlátot szinte nem ismerő (azt 
számon alig tartó) munkáját értem. Valami olyasmit, amit Erdei (1977) így jellemzett: 

„…nem azért, hogy vagyont gyűjtsön, de a puszta megélhetésért mérték nélkül kell 
dolgozni. Nagyon sokszor még ünnepnap is. Mindazok a munkakorlátozások és 
szabadidő-kedvezmények, amik a városokban maguktól értetődőek, faluban el sem 
képzelhetők. Olyan szoros a falusi életnek a gazdasági korlátozottsága, hogy 
mindenkinek megállás nélkül kell dolgoznia. Az ünnepek egy része is csak részben 
ünnep, másik részében arra használja föl a falusi, hogy a szakmáján kívül eső, de mással 
el nem végeztethető munkákat ellássa. A munkás ekkor dolgozhat csak magának, a 
gazda ilyenkor végez ipari munkát és az iparos ilyenkor dolgozik a kertjében vagy 
szőllejében. (…) Ilyen szorosságok miatt lesz általában jellemző a falusi 
termelőmunkára az, hogy ugyanazért az eredményért többet kell dolgozni, mint a 
városban… Sem a gazdának, sem az önálló iparosnak vagy kereskedőnek nem lehet 
megszabott munkaideje, mindig kell dolgozniuk, amikor csak lehet, de a munkásnál is 
nehéz a korlátozást keresztülvinni, mert neki is az az érdeke, hogy amikor dolgozhat, 
akkor annyit dolgozzon, amennyit csak tud. S ha éppen egy-egy szakmában van is 
munkaidő-korlátozás, a munkás mégis nagyon sok munkaidőt tölt, mert szabadidejében 
a házán dolgozik, vagy a kertjében foglalatoskodik.” (Erdei, 1977: 173–174) 

Az előbbi esettanulmány többi munkavégzésfajtája vizsgálható a „csere szelleme” jegyé-
ben: így találunk munkavégzést, amit nem követ viszonzás (vagy csak a bizonytalan, távoli 
jövőben, lásd az esettanulmányban Miki bácsi példáját), találunk olyant, amit szigorú egyen-
lőségre törekvő, naturális (legtöbbször munka-) csere jellemez, és olyan munkavégzést is, 
amely a kereslet és kínálat viszonyának megfelelően (államilag szabályozottan, illetve 
szabályozatlanul) pénzben fizetett bérért történik (lásd a volt munkatárs, Sanyi példáját). 

A pénzért végzett munkák többségében személyes kapcsolatban lévő egyének között jön 
létre tranzakció, és ez a személyes viszony módosítja a kereslet-kínálat mindenkori állapota 
alapján kialakuló munkaerőárat. „Tisztán piaci” a téglafuvar vagy a tervezés, „személyes 
piaci” a nyugdíjas villanyszerelő munkája, illetve Dani és Mihály bácsi, a két szomszéd és a 
volt munkatárs, Lajos bácsi viszontmunkáit kiváltó munkavégzés az „elbeszélő” részéről. 

A továbbiakban munkacseréről írok, ha az egymással személyes viszonyban lévő egyének 
között létrejövő, többszálú kapcsolatrendszerbe ágyazott tranzakcióban (pénz használatával 
vagy anélkül) egyenértékek cseréje megy végbe. 

„A többszálú koalíció számos kötelék összeszövődése révén épül fel, minden egyes 
kötelékkel vele jár a többi: a gazdasági cserék rokoni, baráti vagy szomszédsági 
kapcsolatokat vonnak maguk után, a rokoni, baráti vagy szomszédsági kapcsolatok 
feltételezik a szabályozásukra szolgáló társadalmi szankciók meglétét, a társadalmi 
szankciók pedig olyan szimbólumokkal járnak együtt, amelyek a többi kapcsolatot 
erősítik és képviselik. A különféle kapcsolatok egymást támogatják.” (Wolf, 1973: 416–
417) 

Nem munkacsere tehát, ahogy a tervrajz elkészült, vagy ahogy a téglafuvar történt, mert 
ezek az állami – és az ehhez képest kalkulált második gazdaságbeli – árak alapján valósultak 
meg, személytelen alkalmi egyezség során. Nem munkacsere az anyós vagy Miki bácsi rész-
vétele a házépítésben, az ő munkavégzésük ugyanis a sahlinsi általános reciprocitás végpont-
jához áll közel.  
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A többi munkavégzés a munkacsere kategóriába tartozik. Azon belül egyes munka-
végzések a középponthoz, más munkavégzések a negatív vagy általános reciprocitás 
végpontjaihoz állnak közelebb. A szomszéd Sanyik (apa és fia) munkavégzése az általános 
reciprocitáshoz, a volt munkatársé (Lajos bácsi) a negatív végponthoz tartozik. 

A munkacsere „működése”  

A kaláka munkaszervezetének elemzése során a kalákában részt vevő háztartások számát – az 
egyszerűség kedvéért csupán két típust, a páros és a csoportos kalákázást különböztetve meg 
– és a munkavégzés időbeli összerendezettségét vizsgálom. Az időbeli összerendezettség 
dimenziója azt mutatja, hogy a csere során a munkavégzést hogyan illesztik össze a 
háztartások. A munkavégzés lehet egyidejű és különidejű, illetve tervezhető vagy nem 
tervezhető.  

Egyidejű a munkavégzés, ha a munka és viszonzása közös munkaszervezetben valósul 
meg, különidejű, ha eltérő munkaszervezetben teljesül. Gyakran a munkacsere olyan 
munkaszervezeten belül történik, amelyben mindenki, aki munkát „kap”, azonnal vissza is 
dolgozza azt, az „adó féllel” közös munkaszervezetben. A következő esetben például nincs 
szükség a viszonzás mértékéről, módjáról, idejéről megállapodni, mert mindezeket – csakúgy, 
mint a munkavégzés mennyiségét és minőségét – garantálja a munkavégzés szervezeti 
formája: 

„…kukoricát mindig is közösen, egymás segítségével takarítottunk be. Valahogy 
összeállunk egy bandába, az egyik az állami gazdaság dolgozója, a másik a téeszé, és 
akkor megbeszéljük, hogy ma tenálad törünk, holnap nálunk. Oszt akkor reggel együtt 
megyünk. Mielőtt hozzáfogunk a töréshez, akinek dolgozunk, megkínál minket 
pogácsával vagy puffanccsal, és mindenkinek jár egy feles. Akkor törünk, aztán 
felpakolunk és hazahozzuk. Holnap megyünk majd a másik faluba. Mi a családból 
négyen vagyunk a bandában. Mindennap egyvalaki kukoricáját törjük le. Ha nem tart 
egész nap, nem tudunk már másikhoz menni, mert összevissza vannak a földek. Ha öt-
hat ember jön segíteni, akkor öt-hat napot dolgozunk mi is. Nagyjából megbeszéljük, 
hogy no, a jövő héten majd kukoricát törünk, oszt szedjék már össze a bandát. Na ki 
gyön? Mán akkor meggyőzöm ezt is, azt is, hogy gyöjjön, aztán szabadnapokon 
törünk.” (Tiszaigari interjúrészlet)  

A páros és egyidejű kaláka esetében két háztartás azért hoz létre kalákát, mert valamilyen 
előre látható munka miatt szükségesnek látszik kettejük munkaerejének egyesítése (vö. 
„cimborálás”, aminek eredeti jelentése szerint két egyökrös gazdának a rendszeres közös 
szántási munkáit jelentette). Az ilyen, gyakran szezonálisan ismétlődő és ezért tervezhető 
munkaegyesítések mellett előfordul olyan váratlanul előálló helyzet is, amelyben két háztartás 
együttes erőfeszítésére van szükség (például terménymentő betakarítás jégeső alatt). 

A tervezett, csoportos kaláka esetében lehetséges olyan változat is, ahol a háztartás a 
viszonzást más háztartásoktól kapja, mint akinek segített. Brandes (1975) érzékletesen 
mutatja be, hogy ezek a változó összetételű csoportos kalákák hogyan fogják át a falu egészét.  
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Forrás: Brandes, 1975. 

4. ábra: A változó összetételű csoportos kaláka 

Ebben a csoportban az egyénhez képest van egyidejű (A és D) és különidejű (a többi) 
kaláka is. Ez felfogható egy olyan cseresorozatnak, amelyben egyidejű és különidejű 
csoportok kapcsolódnak össze egy hálózattá. 

A hálózat azonban több mint munkaszervezet. Akkor is létezik, amikor kaláka éppen nem 
történik. Sőt általában a hálózat egésze sohasem aktív, mindig csak egyes részei lépnek 
működésbe attól függően, hogy a hálózatba tartozó háztartások melyik csoportjában válik 
szükségessé a kaláka, és ezt mely háztartásokkal való korábbi kapcsolataik mentén tudják és 
kívánják biztosítani (azok viszonzási képességének pillanatnyi állapota és a köztük lévő 
egyensúly helyzete függvényében). 

Úgy kell a hálózatot elképzelni, ahogy Kane (1979) a rokonságot mutatja be egy olyan 
faluban, ahol mindenki mindenkinek rokona. Itt attól függően, hogy a háztartások érdekei 
éppen mit kívánnak, neveztetik a tág rokonság egyik vagy másik része rokonnak, és jönnek 
létre tranzakciók. Hasonlata szerint a rokonság átlátszó függöny, amely színét a háttértől 
kapja: a színe megváltozik, ha a háttér változik, és elszíntelenedik, ha nincs erős színű háttér. 
Következik ebből, hogy a hálózat egyes részei szorosabban összetartozhatnak, és hosszú 
távon stabilabbak, míg más részei között lazábbak a kapcsolatok, és gyakrabban változik a 
struktúrájuk. 

A tranzakció jellemzőit a résztvevők társadalmi helyzete és rokonsági viszonyai a 
közösség normarendszeréhez igazodva befolyásolják. Nincs két egyforma tranzakció, de nem 
lehet akármilyen megállapodást sem kötni; minden tranzakció pontosan kifejezi a résztvevők 
helyzetét a falu társadalmi struktúrájában, és egymáshoz képest is. 

A rokonság, a szomszédság és a munkahely a munkacsere-kapcsolatok szerveződésének 
tere. Ezek a kötelékek elég általánosak és erősek ahhoz, hogy biztonságosan „felfűzhetők” 
legyenek rá a munkacsere-tranzakciók sorozatai. A rokonságnak elsőbbsége van, de a 
rokonságon belül (amit igen lazán definiálnak) csak az a háztartás jön számításba, ahová 
van/lesz viszonzásra mód; nem az egész rokonság, csak annak „használható” részei jönnek 
mozgásba a munkacsere-tranzakciók során. A rokonságon belül így változó összetételű 
munkacsere-együttesek jöhetnek létre. 

„Kukoricatöréshez átlagosan a legközelebbi családokból, rokonokból vagy a szomszé-
dokból kerül ki a csapat. Ezekkel minden évben együtt dolgozunk. Korábban nagyobb 
volt a banda, de már a bátyám egyik lánya kikapcsolódott közülünk, mert azoknak egy 
hold földjük van csak. Mondták, hogy ők már nem csinálják, mert inkább a Vízműhöz 
járnak napszámba, akkor aztán ki is maradtak. Így már nem hívjuk őket, mert lehet, 
hogy gyónnék, lehet, hogy nem gyónnék, de az ember akkor már olyan rosszul érezné 
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magát, hogy tán tartozik az ember, vagy mit tudom én, mert szőlőjük nincsen, hogy na 
akkor szüretre mennénk segíteni.” (Tiszaigari interjúrészlet) 

A hálózat tehát a kalákában részt vevő háztartások szempontjából mint rugalmas, többé-
kevésbé stabil részekre tagozódó, egységes értékrendet jelentő közeg jelenik meg. A kaláka 
működése szempontjából a hálózat egyfelől mint a viszonzás bizonytalanságát csökkentő 
tényező, másfelől mint az „illendő viselkedést” kontrolláló szervezet fontos. Az előbbi azt 
jelenti, hogy a hálózat a cserékben résztvevők számára olyan munkaerőtárház, amelyhez – ha 
a szükség úgy kívánja – fordulni lehet kalákakapcsolatok létrehozása céljából. Létezése a 
háztartások mint gazdasági egységek számára azt jelenti, hogy a kalákával mint a külső 
munkaerő megszerzésének egyik lehetséges módjával hosszú távon számolhatnak, mert 
mások is ezt teszik, tehát lesz kivel kalákázni a jövőben is. Nő a kaláka alkalmazásának 
„hasznossága”: minél több a potenciális kalákatárs, annál könnyebb társat találni a kalákához. 
A hálózat ugyanakkor vonatkozási csoportot is jelent a háztartások számára. Ehhez megvan a 
szankcionálóképessége, képes a hagyományok átmentésére, illetve a kaláka működtetésének 
módját, az összemérés-nyilvántartás technikáját a következő generációk számára is megtaní-
tani. 

A hálózat beágyazódik a háztartásokat tőle függetlenül is összekötő primer csoportok 
rendszerébe. Ha a hálózatot a kaláka saját társadalomszervezeteként írtuk le, akkor a 
háztartások közötti primer csoportok rendszerét – mint a kaláka működését – a hálózat 
áttételén keresztül szabályozó külső társadalomszervezetként foghatjuk fel. 

A kaláka külső társadalomszervezetének stabilitása is hozzájárul ahhoz, hogy a kaláka az 
egyensúlytalanságon keresztül megvalósuló egyensúly és a hosszútávúság bonyolult feltételei 
ellenére működni képes. A primer csoportok rendszerébe való beágyazottság biztosítékként is 
szolgál. Erről Bourdieu így ír: 

„…minthogy csak ismerősök, azaz rokonok vagy barátok között jön létre ilyen 
szerződés [a kölcsönös segítségnyújtás], ennek a jövőjét maga a jelen biztosítja; 
nemcsak a kölcsönös tapasztalat, mely szerint a szerződő felek mindegyike ismert arról, 
hogy betartja a kötelezettségeit, hanem – s főként – az az objektív viszony, mely a 
feleket egymáshoz kapcsolja. E viszony az adott tranzakciót messze túléli, s a csere 
jövőjét biztosabban szavatolja, mint mindaz az explicit és formális jogszabály, mellyel a 
hitel kénytelen magát felvértezni, ha egyszer a szerződő felek közötti viszony teljes 
személytelenségét feltételezi.” (Bourdieu, 1978: 245) 

A hálózat és a primer csoportok rendszere közötti viszony természetesen nem egyirányú. 
Így nemcsak a primer csoportok rendszere mentén szerveződik hálózat, de a primer csoportok 
rendszerének alakulására is hat a kaláka hálózata. Például a hálózat működésének feszültségei 
visszahatnak a primer csoportok rendszerére. Ha a hálózat a sikertelensége miatt szűnik meg 
működni, akkor ez nyomot hagy a háztartások más jellegű kapcsolataiban is, a cserekap-
csolatok más hálózatai megroppanhatnak, és a primer csoportok rendszerét összetartó erőkre 
nézve is káros lehet a hálózat sikertelensége. 
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A kapcsolati tőkében való beruházás elkerülhetetlensége az önerős 
házépítés során  

A kaláka alkalmazásának ésszerűségét a háztartás szemszögéből legjobban egy házépítés 
példáján lehet bemutatni. Vizsgáljuk meg a kalákázó és a piaci építkezés összköltségének 
változását az építési idő függvényében (5. ábra)! 

Az ábra I. részén a bérköltségek alakulása látható. Feltételezve, hogy a piaci bér (P) 
átlagosan x Ft/óra, és a kalákamunka (K) kieső jövedelme átlagosan y Ft/óra (ahol y kisebb x-
nél), továbbá, hogy a háztartásnak van elegendő pénze szabadon dönteni, hogy mennyi piaci 
munkát vesz, akkor (a lehető legegyszerűbb esetben) egy egyenes írja le az építés bérkölt-
ségeinek alakulását a kaláka és a piaci munka párosításától függően. Az összes bérköltség 
akkor a legmagasabb, ha minden munkát a piacon vesz meg a háztartás, és fordítva. 

Az ábra II. részén az építkezés egyéb költségeinek alakulása látható az építési idő 
hosszának függvényében. Látható, hogy egy A érték alá nem mehet egy ház felépítésének 
költsége, hiszen valamennyi állandó költsége minden házépítésnek van. Az egyszerűség 
kedvéért tételezzük fel, hogy minden ház egyforma nagy és azonos minőségű, illetve hogy az 
építkezés anyagköltsége és állandó költsége is azonosak. Ha ez igaz, akkor a korábban 
bemutatott bérköltségeken felül csak az ún. tranzakcionális (szállítás, szervezés, raktározás, 
információszerzés stb.) költségekben térnek el a modellben elképzelt házak építési költségei. 
Ezek a tranzakcionális költségek a modellben U alakúak. A kérdés: miért? Azért, mert a túl 
gyors és az elhúzódó építkezés egyaránt növeli az egyéb költségeket. 

 

 
Forrás: Sik, 1988. 

5. ábra: A bér- és egyéb költségek, az építkezési idő és a kalákamunka aránya 
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A túl gyors építkezés során: 
 a sietség miatt az építkezőt többletszervezési idő és költség sújtja, például a szállítások 

és az anyagbeszerzés koordinálatlanságából fakadó üresjáratok, többletborravaló az 
azonnali fuvar- és anyagbeszerzés miatt, az olcsóbb áruk „kivárásos” megszerzésének 
előnyeitől való elesés stb.; 

 meg kell fizetni a munka legmagasabb piaci árát, hogy a felvonulási idő minimális, a 
munka hatékonysága maximális legyen; 

 mindehhez sok pénz kell, aminek megszerzése vagy többletkamat-terheket, vagy 
többletkötelezettséget jelent; 

 a sietség végül rontja az építés minőségét is (anyagpazarlás, munkaminőség stb.). 
 
Látható, hogy az adott példában az egyéb költségek görbéje a harmadik év után meredeken 

nő. Ez arra utal, hogy az önkizsákmányolás egyéb költségei gyorsulva szaporodnak az idő 
múlásával. Az építkezés elhúzódásából fakadó többletköltségek azonosak az önkizsákmá-
nyoló építés kapcsán említettekkel: 

 az anyagok, szolgáltatások árának emelkedése; 
 a pénz értékének csökkenése az infláció miatt; 
 a tárolás költségeinek növekedése (ha fizetni kell érte azért, hogy az építési területen 

tárolják az anyagot, akkor a tárolási veszteségek, károk miatt); 
 a már meglévő épületrészek állagromlását helyrehozandó többlet-anyagköltség és több-

letmunka; 
 az építkezés alatti lakásmegoldás kiadásai. 

 
Végül az ábra III. részén az építési idő alakulását ábrázoltuk. A görbe a harmadik év után 

gyorsan ellaposodik, ami azt fejezi ki, hogy ha az építkezés elhúzódásának mértéke foko-
zódik, az az építkezés befejeződését is kétségessé teheti.  

A kétféle költség együttes alakulását az építési idő hossza, a kaláka és a piaci munka 
kombinációinak összefüggését az a, bmin, bmax és a c egyenesek segítségével vizsgáljuk. Az a 
egyenes azt mutatja, hogy a lehető leggyorsabb építéshez maximális bérköltség és jelentős 
mennyiségű egyéb költség szükséges. A c egyenes szerint: ha csak kalákával építkezik a 
háztartás, az a bérköltségek minimalizálását jelenti ugyan, de a hosszabbodó építési idő miatt 
az egyéb költségek emelkednek. Ugyanakkor az egyéb költségek minimumánál a bérköltség 
minimuma magasabb. Az építés összköltségének minimuma – amelynek elérése minden 
kemény költségvetési korláttal rendelkező háztartás célja – valahol a bmin és a bmax egyenesek 
között található attól függően, hogy a modellnek milyen konkrét pénzértékeket adunk. Ami 
számunkra ebből következik: a kiinduló feltételezések teljesülése esetén a racionálisan gon-
dolkodó és erőforrás-korlátos háztartások számára a kaláka az esetek túlnyomó többségében 
ésszerű, „megéri”. 

A kaláka hosszú távú olcsóságát időbeli szétteríthetősége szavatolja. Mint a 6. ábra 
mutatja, a kalákázás során a háztartások az építés idejére külső munkát kényszerülnek 
kölcsönkérni. A kaláka lényege az, hogy a kölcsönzött munka viszonzása időben szétteríthető, 
tehát a kölcsönt hosszú idő alatt, kis egységekben lehet visszaadni. 
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Forrás: Sik, 1988. 

6. ábra: A munka időbeli szétterítődése kalákázással 

A háztartás „normális” gazdálkodása során a munkaerő-kapacitás a munkaerőigényt 
kicsivel meghaladja. A kalákát a munkaerőigény nagymértékű megnövekedése okozza. Ez 
lehet korábbi munkák viszonzása és majdani viszonzás megelőlegezése, tehát az ábrán látható 
kalákát hosszabb-rövidebb idővel megelőzi, illetve követi a háztartás más számára végzett 
viszontmunkája. Az első esetben a kalákát alkalmazó háztartás korábban mások számára 
végzett munkát (ezt kapja most vissza), a második esetben másoktól kap „kölcsönmunkát”, 
amit majd viszonoz. A kapott és adott munkák területeinek megközelítően azonos nagysá-
gúaknak kell lenniük hosszú távon, hogy teljesüljön a hozzávetőleges egyensúly tétele. 

A lényeg, hogy a kaláka lehetővé teszi, hogy a háztartásnak ne kelljen az építés nagy 
munkája során önkizsákmányolnia, hanem kölcsönözhet a kalákahálózatból munkát, amit 
részben már előre ledolgozott, részben majd viszonoz. 

A kaláka és a piaci munka költségviszonyait nem csak az időbeli szétteríthetőség módosítja 
a kaláka javára. A kaláka költségeit csökkenti az is, hogy:  

 a kalákához kapcsolódó altruista munka csökkenti a munkaköltségeket;  
 a kaláka jól társítható az otthoni munkához. Ez viszont a háztartások „természetes 

adottságként” tételezett, s ezért olcsó (ha nem is ingyenes) erőforrása. Következik 
ebből, hogy a kalákamunka kieső jövedelme is alacsony lesz; 

 kalákamunkára gyakran olyan töredék munkaidők is jók, amelyek jövedelemszerzésre 
nem lennének alkalmasak. Így „szabad idő” használható fel munkavégzésre, ami szintén 
csökkenti a kalákamunka kieső jövedelmét; 

 a kaláka társadalom- és munkaszervezetének is vannak költségcsökkentő elemei. Ilyen 
az ital-ételfogyasztás ceremoniális jellege, ami nem csupán a munka „fizetsége”, hanem 
egyben olyan beruházás is, ami a társadalmi kapcsolatok rendszerét fenntartja-megőrzi, 
és így nem számítható a teljes költség az építéshez. Ilyen a primer csoportok rendszere 
is, ami „természetes” léténél fogva külön költséget nem igénylő módon teszi lehetővé a 
kaláka szervezését, és szolgáltat biztosítékot a viszonzásra. A kaláka munkaszervezete a 
munka hatékonyságának növelésével járul hozzá a költségek csökkentéséhez azáltal, 
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hogy noha sem robotolást, sem kizsákmányoló hajtást nem tesz lehetővé, a rossz 
minőségű, megbízhatatlan munkát sem tolerálja. 

A falusi házépítés kényszerei az 1980-as években 

Erre az időszakra jellemző volt, hogy a vidéki háztartások szinte kizárólag úgy juthattak 
lakáshoz, hogy építettek maguknak. Fokozta az építkezés kényszerét a szülőktől való elkü-
lönülés-elköltözés normájának általánossá válása is. Emiatt a szülők vagy több házat voltak 
kénytelenek felépíteni életük során, vagy saját házukat építették olyan nagyra, hogy ott a 
gyerekgeneráció is külön életet élhessen. 

Ugyanakkor a vidéki háztartások döntő többségének nem volt elegendő pénze ahhoz, hogy 
házát „kulcsátadásig” építse. Az OTP-hitelek az 1960-as évek óta egyre szélesebb körben való 
elterjedése és a vidéki második gazdaságbeli jövedelmek növekedése ellenére pénz általában 
csak az építkezési anyagokra, illetve az OTP-hitel felvételéhez szükséges munkák elvégzésére 
volt elég. 

Az építkezés telek- és anyagköltségeinek növekedése is erősen és növekvő mértékben 
terhelte a háztartás pénzforrásait. Az építési költségek növekedésében folytonos telek- és 
anyaghiányon, az ezekre ráépülő helyi monopóliumok „feketepiacainak” árfelhajtó hatásán és 
a gyakori állami áremeléseken felül döntő szerepet játszott az, hogy vidéken az építési 
anyagok megkeresésének és szállításának nagyok voltak a költségei, amelyek tovább nőttek a 
szállítóeszköz-hiány és az „üresjáratok” (amíg megtalálták, hogy hol és mit lehet olcsón 
megvenni) miatt. 

A nem hivatalos – de az adott technológiai szinten jól használható – építési szaktudás 
általánosnak volt mondható vidéken, egyrészt mert a házépítés félig-meddig mindig is a 
háztartások feladata volt, így kialakult az a „helyi szaktudás”, amelynek többé-kevésbé 
minden vidéki lakos birtokában volt. Másrészt a vidékiek adták az állami-szövetkezeti 
építőipar munkásságának zömét, így elleshették azt a szaktudást, amivel a szakemberek 
rendelkeztek. Ez a szaktudás meglehetősen „konzervatív” volt, hiszen a tudás „leszivárgása” 
lassú folyamat, és az ilyen módon megszerzett, illetve áthagyományozódó tudás tehetetlenségi 
ereje is nagy. Ne feledjük továbbá, hogy a házépítés technológiája sem változott, így érthető, 
ha annak tudáselemei is „ellenálltak” a változásnak. 

E szaktudás ellenére a szakmunka hiánya állandó volt. Részben, mert volt olyan 
munkafázis, ami nem volt elvégezhető nem hivatalos tudással, lévén speciális tudás, illetve 
eszköz kell hozzá, és a tanács (ma: önkormányzat) is megkövetelte a hivatalos szakember 
részvételét. Részben, mert az építőipar a városba szívta a munkaerőt, és nem is csak a 
„hivatalos” napi nyolc órára. A magasabb kereseti lehetőségeket nyújtó városi második 
gazdaság építési munkaerőpiaca elszívta a munkaidő utáni és hétvégi munkaerő-kapacitás egy 
részét. Könnyítette ezt, hogy az állami építkezések környékén mindig megszerveződött a 
magánépítkezések második munkaerőpiaca. A vidéki brigádok a munkák közös felvállalá-
sával bekerültek a város második gazdaságába, ahol a vidéki jövedelmi lehetőségeket teteme-
sen meghaladó pénzért kézről kézre adták őket. 

A vidéki házépítéseknél még a helyben lakó kisiparosokra lehetett leginkább számítani, de 
az ő a kapacitásuk kisebb volt, mint a kereslet. Egy kisiparos így jellemezte saját helyzetét: 
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„…évente vagy két lakást építek föl. Az embert megismerik a munkája után. Akinek 
tetszik, jön és érdeklődik, hogy nem vállalnám-e el a munkát. Én segíteni tudok a 
terveket megszerezni, és tanácsot is adok, hogy lehet elindulni az építkezéshez. Ha 
látom, hogy komoly a szándéka, mindent megteszek. Van úgy, hogy a terveket is 
megcsináltatom, neki csak be kell adni a tanácshoz. Van jó összeköttetésem a 
tervezőkkel is. 

Úgy vállalom mindig a munkát, hogy előre ki is kötöm az illetőnek, hogy a 
segédmunkást mindig ő biztosítja. Én nem szeretek járkálni, meg félek, hogy be fogok 
csapódni a segédmunkás ajánlásánál. A hatvanas évek végén, a hetvenes évek elején a 
segédmunkás napszáma még 150 forint volt – reggel 6-tól este 6-ig, egy óra ebédidővel. 
Most már 300 forint. De nagyon nehéz napszámost kapni. Az emberek, ha tehetik, 
inkább nem dolgoznak, vagy inkább mennek a kertbe, a szőlőbe, úgyhogy inkább a 
rokonság fordul elő jobban az építkezésnél. A házak szinte kizárólag ilyen segítségi 
alapon épülnek fel. Sokszor kisiparos csak ahhoz kell, hogy jogilag legyen olyan 
személy, aki irányítja az építkezést, és szaktanácsot adjon. Megmondja, hogy milyen 
betont keverjenek, s az hogy legyen bedolgozva, hogyan menjen a falazás és a 
tetőmunkák. Az ember lényegében nem dolgozik, csak irányít, tanácsokat ad, meg 
ellenőrzi a munkát. Ilyen tanácsadó szerepért órára fizetnek. Ez nem jó üzlet, hiszen ha 
az ember maga építi, jobban alszik, hiszen tudja, hogy csinálta. Meg aztán ha így is, úgy 
is ott kell lenni reggeltől estig, az ellenőrzésért kapott két-háromszáz forint naponta nem 
olyan sok pénz, ha viszont az ember a szakmájával dolgozik, akkor négy-ötszáz forintja 
megvan naponta.” (Tiszaigari interjúrészlet)  

Az interjúrészlet azt is mutatja, hogy a segédmunka kínálata is korlátozott volt vidéken, 
mivel a szakmunkások közé tagolódva ők is „átszívódtak” a város munkaerőpiacára. 

Mindezek eredményeként a vidéki kisiparosok és napszámosok bére gyorsan nőtt. A 
munkaerő-piaci hiány adta monopolhelyzetben az sem volt meglepő, ha a szaktudással, jogi 
ismeretekkel nem rendelkező falusi építkezők kiszolgáltatottak lettek a jó összeköttetésekkel 
is megerősített kisiparos garázdálkodásaival szemben. 

Az anyagárak növekedése és a munkaerőpiac magas bérei ellenére sem lehetett az 
építkezés anyagaival és munkáival takarékoskodni, hiszen nem lehetett a komfortigényeket 
csökkenteni, mert az építési engedély követelményein túl ez ellentmondott volna a városia-
sodás, a presztízsigény normájának. A ház (helye, nagysága, magassága) régebben is fontos 
státuszt, presztízst kifejező jószág volt, ugyanis hosszú távon és feltűnően képes láttatni a 
háztartás helyzetét. De míg korábban a helyi társadalomban elfoglalt helyet a „rendnek” 
megfelelő, a többihez hasonló ház szabta meg, ekkoriban a tekintélyt mindinkább a külön-
legesség és a luxus, az extra nagyság jelentette már. Fokozta a ház presztízsadó jelentőségét, 
hogy a többi hagyományos presztízsjószág (föld, ló, állatállomány) elvesztett funkcióját is át 
kellett vennie. 

„Jelenleg a ház került a föld helyére, a varsányi értékrend középpontjába… A ház szinte 
szimbolikus fontosságát mutatja, milyen sok szempont játszik közre megítélésében. 
Állandóan van valami újítás (például redőnyös ablak), amit a továbbiakban mindenki 
kötelezőnek érez magára nézve. Ilyen újításnak indult Varsányban például a »man-
zárd«-tető, merőben dekoratív jelentőséggel. Építését később a tanács betiltotta, 5000 
forint pénzbírságot helyezve kilátásba. A tiltás után, vállalva a büntetést is, még kb. 20 
ilyen házat építettek fel. 
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De igen lényeges szemükben a ház magassága is. Előfordult, hogy valaki csak azért 
leszedette a háza tetejét, hogy szomszédjáénál pár centivel magasabbra rakassa. Újabb 
divat a parketta. Mivel a gyakori sár miatt nem praktikus, legalább a belső, alig használt 
szobába ilyet rakatnak. Igen fontos a helyiségek száma is. Konyhából például kettő a 
norma, egy bent a házban és egy nyári konyha. Figyelemre méltó, hogy még a fiatal 
házasok többsége is előbbre valónak tartja a második konyha megépítését a 
fürdőszobánál.” (Jávor, 1978: 308–309) 

A nagyobb és komfortosabb házak építését az is indokolta, hogy a házépítés a vidéki 
konjunktúra során felhalmozott pénz lehető legjobb értékállóságú felhasználása is volt. Ez a 
pénz ugyanis termelőeszközbe, földbe nem vagy csal nagyon korlátozottan volt befektethető. 

Belátható ugyanakkor, hogy egy tipikus vidéki háztartás nem volt képes a házépítés 
munkatevékenységeit saját maga elvégezni. A vidéki háztartások azért nem tudták a házépí-
téshez szükséges összes munkát biztosítani, mert átlagosan legfeljebb két teljes értékű (férfi, 
nagyfiú) és egy-két részmunkaerő (asszony, kisebb gyerek, időszak) volt birtokukban. Ez 
pedig a házépítés számos fázisában kevés. 

Ráadásul egyrészt a háztartás férfi tagjainak munkaereje hétköznapokon átlagosan 8–10 
órára le volt foglalva, másrészt a férfiak feladata volt a házépítés szervezése, az anyag-
beszerzés, az ügyintézés is, ami az építkezés során sok időt igényelt, és az építkezés végső 
költségeit döntően befolyásolta. 

Gyakran a drágaság miatt az építőanyagok kiváltásához is szükséges volt a háztartások 
saját munkája. Ez lehetséges volt bontással és az építési anyag termelő előállításával, de 
rászorulhatott a háztartás arra is, hogy az építőanyagokat ledolgozásszerűen viszonozza: 

„…a már használt anyagok egymás között olcsón cserélnek gazdát. De gyakran ingyen, 
azaz: »majd adsz valamit, ha én leszek szükségben«. Hanem az az igazság, hogy még 
ennyit sem kell mondani. Mert természetes, mint az is, hogy az értékkülönbözeteken 
nem szokás sokat rágódni: »Nekem megmaradt, a Tüzép meg nem veszi vissza.« Vagy: 
»Hát jól van, ha megnövök, meghálálom.« De ez csak látszólagos könnyedség. Mikor a 
viszonzásra nyílik alkalom, az illető igenis számon tartja, hogy ő most milyen értéket 
tud adni, s ha kevesebbet, kipótlásán igyekszik. Alkalmi fuvarral, kétkezi segítséggel, 
még gyümölccsel is így nyár végén. S ha most nem, majd a jövő építési szezonban. 
Sürgősség nincs – becsület van: a linkek, a kapzsik, a feledékenyek hamar kiesnek a 
rostán.” (Kunszabó, 1983: 112–113) 

Két további tényező is akadályozta, hogy a háztartás maga végezze el az építőmunkák 
zömét: az építési technológia munkaigényessége és az építkezés sürgőssége. Az építkezés 
technológiája régóta változatlan volt. A vidéki házak építészek által ekkoriban annyit szidal-
mazott csúnyasága és az építkezés „alacsony hatékonysága” sem magyarázható csupán rossz 
ízléssel és maradisággal, hanem inkább egy kényszerhelyzet védekező reakciója volt.  

A hagyományos technológia nem csupán azt jelentette, hogy sok élőmunka kellett a ház 
építése során, de azt is, hogy az építés egyes fázisaiban egyidejűleg több ember közös 
munkájára volt szükség, ami nagymértékben növelte a házépítés szervezésigényét. Ugyan 
hozzávetőlegesen előre tervezhető volt, hogy hány ember, és körülbelül mikor kell az egyes 
munkafázisokhoz, de mivel ezek a munkacsoportok a hétvégeken vagy a saját szabadság 
idejére álltak össze – és gyakran sokfelé eljáró, sokfelé munkát végző emberről volt szó, akik 
a kalákát a saját háztartásuk munkáinak elvégzése, a különmunka vagy pihenés helyett 
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végezték –, nagyon jól kellett megszervezni az építést, hogy ne herdálják el a segítők idejét. A 
szervezetlenség rontotta volna a hálózat működőképességét, a háztartás presztízsét, a munka 
hatékonyságát. 

A fentiekben jellemzett helyzetben és technológiával a házépítés egy-két építési idény alatt 
befejezhető volt. Az már a háztartás pénztartalékának, felfordulástűrő képességének, 
ambíciójának, túlmunkavégző képességének volt függvénye, hogy mikor tekintették az 
építkezést „befejezettnek”, vagy a lakhatóvá válás után milyen komfort- vagy luxusépítéseket 
és -szereléseket – és milyen ütemben – végeztek el a házon. 

Az építkezés sürgősségét sok tényező magyarázta. Az építkezés ideje alatt a háztartás élete 
szétzilálódott. A hétvégek, az esték és a szabadság szervezéssel, építőmunkával teltek, a 
háztartás „hajtott”, minden más tevékenység a házépítésnek rendelődött alá. Fokozta a 
nehézséget, hogy az építkezés ideje alatt általában kényszer-lakásmegoldás, olykor egy-egy 
költözés is szükségessé vált. Sajátos „építkező életmód” alakult ki, aminek elhúzódása az 
elszegényedés veszélyeit rejtette magában. 

Az építkezés sürgősségét indokolta az is, hogy a háztartás mezőgazdasági, általában 
többletjövedelmező tevékenysége sem volt szüneteltethető sokáig, ám az építkezés alatt 
mindezek végzése nehézkes volt. A különjövedelem-szerzés zavara sem tarthatott sokáig, 
mert ez akkora jövedelemkieséssel járt volna, ami a házépítés további elhúzódását, a fogyasz-
tás további korlátozását okozta volna, s ezt a háztartás nehezen viselte volna sokáig társadalmi 
mellékhatások nélkül el. 

Sürgette az építés befejezését az anyagárak növekedése – amit jó volt megelőzni az 
építkezés gyorsításával – és a tárolási-szervezési-keresési idő rövidítésének igénye is. 

Végül az időjárás is sürgette az építtetőt, hiszen egyrészt a tél beállta előtt fedél alá kellett 
kerülni, másrészt a munkák nem folytatódhattak télen. 

Mindent egybevetve belátható, hogy az átlagos vidéki háztartás nem tudta felépíteni házát 
csak az otthoni és a munkaerőpiacon vett munkával. Úgy is összefoglalhatjuk az előbbieket, 
hogy az önkizsákmányolás Szkhüllája és a pénzügyi ellehetetlenülés Kharübdisze között 
hányódó háztartások a kaláka segítségével „élték túl” az építkezést. A kaláka elterjedtsége az 
1980-as évek falusi Magyarországán tehát nem annyira a kaláka olcsóságának, kellemessé-
gének és hatékonyságának volt betudható, hanem annak, hogy jobb megoldás nem adódott. 

A kalákázás a rendszerváltás előtt és utáni Magyarországon 

Alaposan szemügyre véve azokat a helyzeteket, amelyekben a háztartások kalákáznak, 
felfedezhetünk bennük olyan hasonlóságokat, melyek mentén csoportosításra nyílik lehetőség. 

Van úgy, hogy a kalákának nincs elsődleges gazdasági célja. Ilyen a szórakozás, a 
kapcsolatápolás miatt létrehozott kaláka. Természetesen másodlagosan az ilyen kalákának is 
lehet gazdasági célja, például a munka hatékonyságának növelése (rövid távon a monotónia 
csökkentése, hosszabb távon a munkára nevelés révén). 

A munka hatékonyságának növelése gyakran elsődleges célja a kalákának. Ilyenkor a 
háztartások maguk is elvégezhetnék a munkát, de mivel a kaláka során bekövetkező 
munkamegosztás és/vagy munkaegyesítés megnöveli a munkavégzés hatékonyságát, ezért az 
erőforrásaikkal racionálisan gazdálkodó háztartások kalákát hoznak létre, ahelyett hogy 
külön-külön küszködnének. A munkamegosztás előnye a komparatív piaci haszonhoz 
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hasonlítható. A különböző szaktudással rendelkező háztartások ily módon mentesülnek a 
beruházástól és a fenntartási költségektől (tanulástól), a munkavégzés szakszerűbbé, jobb 
minőségűvé válik többletráfordítás nélkül. A munka egyesítése gyorsabb és hatékonyabb 
munkavégzést tesz lehetővé, továbbá csökkenti a szükséges kiszolgáló személyzet létszámát. 

A kaláka alkalmazásának oka legtöbbször azonban az otthoni munkaerő hiánya. 
Célszerűnek látszik két csoportba sorolni a kalákázást kikényszerítő otthoni munkaerőhiányt. 
Az egyik esetben valamilyen zavar miatt bomlik meg a háztartás munkaerő-gazdálkodásának 
egyensúlya (betegség, ünnepség, távollét, rossz időjárás). Ezekre a helyzetekre jellemző, hogy 
váratlanul jelentkeznek, és átmeneti jellegűek. Ha (és amíg) nincs zavar, akkor (és addig) a 
háztartás nem kalákázik. A zavar váratlansága és átmenetisége azonban nem jelenti azt, hogy 
a háztartások ne számíthatnának a zavar bekövetkeztére. Azt ugyan nem lehet tudni, hogy 
mikor áll elő ilyen szükséghelyzet (és hogy az pontosan mi lesz, meddig tart stb.), de kisebb-
nagyobb valószínűséggel minden háztartás „betervezi” a zavar bekövetkezésének esélyét, és 
mindenki biztosra veheti, hogy előbb-utóbb valamilyen „zavar” éri. Mindebből következik, 
hogy a zavarelhárítás igényli, és lehetővé teszi is a kaláka tervezését. Ennek a tervnek az ad 
hoc, azonnali, gyors kalákázás lehetőségét kell biztosítania anélkül, hogy az időpontja, 
időtartama, munkaigénye stb. pontosan előre látható lenne. A célnak a hosszú távú, altruista 
elemekkel erősített, biztonságos, de nem gyakran használt (inaktív állapotban jól 
„konzerválható”) kalákakapcsolat felel meg leginkább. 

A másik esetben a kalákát a háztartás védekezésként alkalmazza akkor, amikor egy feladat 
elvégzésére képtelen lenne önmaga. Az ilyen feladatok nem csupán előre láthatóak, de mivel 
ezek közismert és jól kalkulálható külső kényszerekre adott „válaszok”, viszonylag jól 
becsülhető a munkaigényük és az időtartamuk is. Ennek megfelelően a háztartások eleve 
tervezhetik, sőt előre meg is szervezhetik a kalákát, valahányszor szükségessé válik az adott 
munka elvégzése. Itt tehát nem a háztartás átmeneti és váratlan munkaerőhiánya a kaláka oka, 
hanem az, hogy a háztartások más megoldás hiányában kalákázni kényszerülnek, és ez 
előreláthatóan, el nem kerülhetően és majd minden háztartásra kiterjedően így megy végbe. 

A 2. táblázatban a kalákázás négyféle típusának legfontosabb jellemzőit foglalom össze. 
A nem gazdasági célú kaláka értelemszerűen a legkevésbé gazdálkodásorientált. Felfog-

ható a primer csoportok rendszerében végbemenő olyan tevékenységnek, amely a kalákahá-
lózaton keresztül, munkavégzéssel egybekötve zajlik, de a hálózat, a külső társadalomszer-
vezet építése önmaga e tevékenység fő célja. 

A hatékonyságfokozó kaláka akkor fordul elő, ha a háztartás a kalákát a többi munkaerő-
forráshoz képest hasznosabbnak, hatékonyabbnak tartja. Ez tartós kalákahasználatot, raci-
onális, de nem piaci tervezőmagatartást feltételez. (Jellemzően ilyen a mezőgazdaság 
szezonálisan ismétlődő, páros vagy csoportos, egyidejű kalákákat igénylő munkáinak túlélése 
mindmáig). 

A zavarelhárító kaláka ezzel szemben a váratlanul bekövetkező „bajok” kezelésére 
alkalmas. Mivel kiszámíthatatlanul válik szükségessé, és akkor sürgősen kell, az erre legalkal-
masabb munkaszervezeti forma a hosszú távú páros kapcsolat, amelyben altruista jellegű 
cseremunkák mennek végbe. 



 49

2. táblázat: A kaláka típusainak jellemzői 

Munkaerőhiány miatt kényszerített 
kaláka 

Jellemző 

Nem 
gazdasági 

célból 
szervezett 

kaláka 

Hatékonyságfokozó 
kaláka Zavarelhárító Védekező 

A csere 
domináns típusa 

Altruista 
cseremunka 
vagy kaláka 

Kaláka 
Altruista 
cseremunka vagy 
kaláka 

Kaláka 

Tipikus 
munkafajták 

Háztartási 
munka, 
szolgáltatás 

Mezőgazdasági 
munka 

Szolgáltató, 
szociális, 
mezőgazdasági 
munkák 

Házépítő, szolgáltató 
munkák 

Jellemző 
munkaszervezet 

Csoportos, 
egyidejű 

Páros vagy csoportos, 
egyidejű Különidejű, páros Különidejű, 

csoportos 
Elterjedtsége a 
mai 
Magyarországon 

Ritka Ritka Általános Általános 

Jellemző 
alternatív 
munkaerő-
elosztó 
intézményei 

Nincs Munkaerőpiac 

Altruizmus, otthoni 
munka 
(önkizsákmányolás), 
munkaerőpiac 

Otthoni munka 
(önkizsákmányolás), 
munkaerőpiac 

 
A védekező kaláka a hatékonyságfokozó kalákához hasonlít abban, hogy tervezhető a 

háztartás számára a kalákázás szükségessége, mert tapasztalatai és más háztartásoktól nyert 
tudása alapján előre látható, hogy az adott feladat elvégzéséhez kell majd a kaláka. 
Ugyanakkor a zavarelhárító kalákához is hasonlít abban, hogy a kalákázást a munkaerőhiány 
kényszeríti ki. 

A kaláka azonban nem csupán hasznos, a piaci vagy az altruista munkánál bizonyos 
helyzetekben előnyösebben alkalmazható, az otthoni munkához jól társítható, annak haté-
konyságát fokozó, a védekezést és a zavarelhárítást jól szolgáló intézmény, hanem gond és 
feszültségforrás is lehet a háztartás számára.  

A kalákát számos olyan tulajdonság jellemzi, amely konfliktusok forrásává válhat (többek 
közt a hosszútávúság, a nyilvántartás hozzávetőlegessége, az értékelés-kalkuláció bizony-
talansága, a primer csoportok rendszerébe való beágyazottság, a csoportmunka szerve-
zésigénye és a hálózat fenntartásának társadalmi költségei stb.). 

A hatékonyságfokozó kaláka alkalmazásának hatására csak az élőmunka hagyományos 
alkalmazási formáinak hatékonysága növekszik, ezért azokhoz a háztartásokhoz képest, ahol 
innovációra, modernizációra került sor, a kalákázás paradox módon fokozhatja az ezt 
sikeresen alkalmazó háztartások hátrányát. A kaláka segíti a hagyományos és maradi 
szaktudás továbbélését, a beruházás elhalasztását azzal, hogy az élőmunkát jobban 
kihasználhatóvá teszi. Ily módon ugyan a kalákázók rövid távon előnyt élveznek az innovatív 
háztartásokkal szemben, hiszen beruházások nélkül, a hagyományos tudást felértékelve, a 
hálózat közösségének erejére támaszkodva juthatnak többlettermékhez, de hosszú távon ez 
hátrány is lehet. 
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A zavarelhárító kaláka hosszú távon azt jelenti, hogy a háztartás rendszeresen nem képes 
ellátni feladatait zavarok idején, illetve hogy a zavarok állandósultak. Ez azzal járhat, hogy a 
háztartás önállósága megkérdőjeleződik, a háztartás kliensi helyzetbe kerül, más háztartás 
részévé vagy annak alárendelt – független egységévé válik. A kaláka mentén ugyanis 
elszaporodnak az altruista cseremunkák, amelyek munkával való viszonzásának képtelensége 
mindkét fél számára egy idő után nyilvánvaló lesz. 

A védekező kaláka hatásai alapvetően térnek el az eddig vizsgált két kalákatípuséitól. Míg 
azoknál csak hosszú távon és csak meghatározott feltételek között, más tényezőknek 
alárendelten voltak jellemzők a kaláka negatív hatásai, addig a védekező kaláka negatív 
hatásai rövid távon is érzékelhetők, s a pozitív hatásokkal keveredve hatásuk nem 
lebecsülhető erősségű. A 7. ábrán összefoglaljuk, hogy a védekező kalákának milyen pozitív 
és negatív hatásai vannak a háztartásra. 

 

 
Forrás: Sik, 1988. 

7. ábra: A védekező kaláka hatásai 
 
A kalákázás tehát négyféleképpen jelent változást a háztartások munkaerő-gazdálkodá-

sában: 
 külső munkaerő kerül a háztartás birtokába, amelyet 
 viszonozni kell, mégpedig 
 egy későbbi időpontban, ami 
 a hálózatban való aktív részvételt is feltételezi. 

 
A hálózat kiterjedése során növekednek a háztartás kapcsolatfenntartási költségei és a 

primer csoportok rendszerében feszültségek ébredhetnek. Szépen illusztrálja ezt a háború 
utáni igavonóhiány miatt elterjedő cimborálás példája is:  
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„A lóhiány összehozta az embereket, egy pár lónak rendszerint két gazdája volt, meg 
kellett egyezniük tehát, hogy melyik napon kinek dolgoznak a lovak. S ha 
meggondoljuk, hogy a sürgős mezei munkák idején a gazda legszívesebben egész idejét 
a határban töltené, elképzelhetjük, hogy ez a megegyezés nem is volt olyan egyszerű 
dolog, nagy önfegyelmet és már-már rokoni béketűrést kívánt.” (Duba, 1974: 145) 

A kalákázás sikerességétől függ, hogy a hálózat hatékonyságának vagy a primer csoportok 
rendszerén belüli feszültségeknek növekedése-e a nagyobb. Ezen múlik, hogy hogyan alakul a 
háztartás kohéziója („belső feszültségállománya”). 

A kalákának a viszonzási kötelezettség a legerősebb negatív hatása, lévén a kaláka 
bonyolult, ceremóniát, időérzékenységet, gondosságot igénylő kapcsolati tőkefejlesztési 
tevékenység.  

A kalákázás mindig magában hordozza a félreértés, a félrekalkulálás, a felejtés, az átérté-
kelés lehetőségét, amelyek ismét a primer csoportok rendszerének feszültségeit fokozzák. A 
viszonzás kötelessége ugyanakkor a túlmunka mennyiségét is növeli, ami zavarja az otthoni 
munka megszokott rendjét, és jövedelemkiesést is okozhat, hiszen a viszonzás miatt eleshet a 
háztartás az azzal időben egybeeső második gazdaságbeli lehetőségektől.  

A kalákázás időbeli szétteríthetősége miatt az időtáv növekedésével együtt nő a 
feszültségek kialakulásának valószínűsége, illetve az otthoni munka rugalmas használatának 
korlátozottsága is. A kalákák időbeli egyeztetése különösen sok konfliktus forrása lehet: 

„Már legénykoromban elkezdtem gyűjteni. Számoltam, feljegyeztem, mennyi a geren-
dám, és mondogattam magamban, »épül a házam«. Huszonhárom gerendával nősül-
tem… Az esküvő után beköltöztünk szüleim nyári konyhájába. Azonnal hozzákezdtünk 
a ház építéséhez. Mi hatan, testvérek… Találtunk egy elhagyott kőbányát a közelben, 
onnan fejtettünk követ. A szabadságunk erre ment el, két hétig reggeltől estig követ 
bányásztunk. Ha nem fog össze a család, mi ketten két hónapig törhettük volna a követ. 

Házasságunk harmadik évében végre elfogytak a férjem gerendái, tető alá került a 
ház, sőt belülről bevakoltuk és kifestettük. De akkor kezdhettük elölről… Férjhez ment 
az egyik húgom, neki is kellett kő, vályog, neki is kellett a családi segítség. A negyedik 
évben kívülről is bepucoltuk a házat, az ötödik évben pedig kívülről befestettük…  

Akkor ismét kezdhettük elölről. Férjhez ment a másik húgom… A következő évben 
megnősült az öcsém, ismét következett a kőbánya, a vályogvetés, az alap ásása, a 
falhúzás… Két évre rá a másik öcsém is megnősült: kőbánya, vályogvetés, alap, fal, de 
már biztosan tudja a menetrendet.” (Berkovits, 1980: 45–46) 

Az ilyen feszültségek kezelésének egyik lehetősége a munkák „technológiai” illesztése. 
Ismét egy-egy mezőgazdasági és építési példa ezekre: 

„…nagyobb földet vállalóknál speciális növénykultúrák esetében munkacsúcsok 
jelentkeznek (pl. szőlő, vöröshagyma, fokhagyma, saláta, zöldség vagy egynemű 
gyümölcsös: őszibarack, meggy, alma). Szabolcsban, Szatmárban, a Kiskunságban 
megfigyelhető bizonyos összeegyeztetés is: fajtánként, vagy más-más gyümölcs 
termesztése esetén összehangolják az érési időt: előbb az egyiknél korábban érő fajtát 
szedik le, majd a másiknál a későbben érőt teljes családi, rokoni bevonással, munka-
erőkészlettel.” (Szabó, 1968: 234) 

A kaláka növelheti a háztartások társadalmi költségeit, a primer csoportok – és ezen 
keresztül az egyes háztartások – belső konfliktusait, feszültségeit, zavarokat idézhet elő a 
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háztartás munkaerő-gazdálkodásában hosszú távon, ami jövedelemkiesést, az otthoni munka 
és élet zavarait okozhatja, csökkentve a háztartás biztonságát. 

A kaláka által összefűzött háztartások tevékenysége tehát egyfelől hatékonyabbá válik, 
másfelől mindennapi „működésében” nehézségekkel kell szembe néznie. Ezek a változások 
jól megragadhatók a tranzakcionalista közgazdaságtan modelljének (Pollack, 1983/1985) 
továbbgondolásával. E modell szerint a háztartás mint sajátos termelőszervezet bizonyos 
szempontból jobban (ösztönzés – örökség, hozomány –, folytonos ellenőrzés, önzetlenség és 
lojalitás), más szempontból rosszabbul (családi konfliktusok „átcsordulása”, kis méret, 
rugalmatlan határ – s ezek miatt a specializáció és olykor a szaktudás hiánya –, a fegyelmezés 
lehetőségének korlátozottsága) működik, mint a piaci szervezetek. A kalákázás hatására a 
háztartás hátrányai csökkennek, s ha ez nagyobb mértékű annál, mint az előnyök elkerülhe-
tetlenül bekövetkező csökkenése, akkor a kalákázás hatása a háztartások szempontjából 
összességében pozitív. 

A kalákázás hatásait nem lehet elemezni az alternatív munkaerő-elosztó intézmények (az 
állam ás a munkaerőpiac) vizsgálata nélkül. Tekintve, hogy a szocializmusban az állam a 
főszereplő, a kalákázás és az állam viszonyát mutatom be.  

A házépítés esetében az állam számára a kaláka eddig felsorolt valamennyi előnye 
megmutatkozott. Nőtt a nemzeti vagyon, csökkent a lakáshiány, adóalap keletkezett anélkül, 
hogy az államot ezért munkaköltségek terhelték volna. 

A kaláka tehát az állam számára olyan ingyenmunka, ami által a lakosság szükségleteinek 
kielégítése javul, és ami növeli a nemzeti vagyont (sőt olykor az exportálható termékek 
mennyiségét, illetve az adóalapot is szaporítja). Ezen felül a társadalomszervezet erősödése a 
deviáns viselkedés valószínűségét is csökkenti, hiszen a túlmunka a fogyasztásnövelés vágyát 
kielégítve egyfelől leköti az emberek „szabad idejét”, másfelől sikerérzethez juttatja őket. 
Mindez a politikai hangulat neutralizálását-javítását jelenti, ami szintén nem közömbös a 
status quót kereső állam szempontjából. 

A kaláka lehet gazdaságilag hátrányos is az állam számára, például amikor a csoportos és 
nagyobb volumenű védekező kalákák érdekében a kalákázók lopják az állam munkaidejét. A 
háztartások számára a lényegében kockázatmentes munkaidő-eltulajdonítás igen hasznos, 
tekintetbe véve a kaláka koordinálásának nehézségeit, míg a vállalatok általában tolerálják 
ezeket az időszakos zavarokat a majdani hó végi vagy év végi hajrákra való alku előkészí-
téseként. A szolgáltató kalákák esetében a munkaidőlopás mellett jelentős az alkatrészlopás és 
a szerszámok „kölcsönzése” is. Mint ahogy a mezőgazdasági és építési-szállítási munkánál is 
szükséges olykor a „fuvarkölcsönzés”. 

A kaláka a rendszerváltás után sem tűnt el. Az altruista és a reciprok jellegű transzfereket 
együttesen mutatja a KSH háztartások közötti kapcsolatok alakulását vizsgáló kutatása. E 
szerint a más háztartások számára segítséget nyújtók számának aránya 1986 és 2000 között 
egyes területeken csökkent (gyermekgondozás, építkezés, javítás-karbantartás, másnak adott 
mezőgazdasági munka), más területeken nőtt (háztartási munka, mástól kapott mezőgazdasági 
munka) (3. táblázat).  
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3. táblázat: A háztartások közötti munkatevékenységet végzők aránya  
a segítségnyújtás iránya és a munka típusa szerint (%) 

Másnak segített Más segített neki 
A munka típusa 

1986 2000 1986 2000 
Háztartási munka 24 29 15 27 
Gyermek-, beteggondozás 35 20 22 13 
Javítás, karbantartás 24 15 23 20 
Építés 29 10 12 7 
Mezőgazdasági munka 29 20 27* 34* 

* Ahol a háztartás mezőgazdasági tevékenységet folytatott.  

Forrás: Bocz és Harcsa, 2001. 

Azok körében, akik másnak segítettek, minden munkatípus esetében nőtt a segítségnyúj-
tásra fordított idő mennyisége (4. táblázat). 
 

4. táblázat: A mások számára munkatevékenységet végzők átlagos időráfordítása  
a munka típusa szerint (perc) 

A munka típusa 1986 2000 
Háztartási munka 116 135 
Idős, beteg ember gondozása 73 84 
Nem mezőgazdasági fizikai munka 223 233 
Mezőgazdasági munka 182 215 

Forrás: Bocz és Medgyesi, 2004.  
 
Összességében tehát úgy tűnik, hogy 1986 és 2000 között csak annyiban szűkült a ház-

tartások közötti kapcsolati háló, amennyire az ilyen tranzakciók iránti igény csökkent. Ezt 
látszik alátámasztani az is, hogy az ötféle munkatípust együtt kezelve azt találjuk, hogy a 
másoktól kapott segítségből nem részesülők aránya nem csökkent. 

A háztartási termelés értékének becslése során (Szép és Sik, 2004) azt találtuk, hogy a más 
háztartások számára végzett munka 2000-ben 144–208 milliárd forint volt, vagyis a lakosság 
éves jövedelmének körülbelül 2 százalékát tette ki. Munkaidőben számolva még nagyobb volt 
2000-ben a segítőmunka aránya a háztartások saját háztartás számára végzett tevékenységéből 
(6%). 

A más háztartások számára végzett munka összetétele a saját háztartás számára végzett 
munkavégzés összetételétől sok szempontból eltérő. Nagyobb (rendre az összes segítő tevé-
kenység közel harmada)a lakhatás és a gondoskodás aránya, ami arra utal, hogy a mai 
világban is érvényesül, hogy a rokonok és ismerősök szükség esetén segítenek a bajban vagy 
a nagyobb munkaigényű időszakos munkákban. Míg összességében a más háztartásnak 
nyújtott segítség közel 6 százaléka a saját háztartás számára végzett munkának, addig az 
építkezésben ez az arány 55 százalék, gondoskodásban 14 százalék, berendezések 
karbantartásában 13 százalék, és jelentős a szállításban is. 
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Egy másik megközelítés szerint a háztartások közötti munkacsere a válsághelyzetek 
megoldásában35 értékelődik fel. A hó végi pénzzavar – mint a háztartások fennmaradását 
veszélyeztető válsághelyzet – megoldása során a segítségkérés és a kölcsönkérés (a 
munkacsere két formája) a hó végi pénzzavar rendszerességétől függetlenül gyakori válasz a 
válsághelyzetre (5. táblázat).  

5. táblázat: A védekezés leggyakoribb módja a hó végi pénzzavar gyakorisága szerint (%)  

Védekezési mód 
Évente 
egyszer 

Évente 
kétszer 

Három-
havonta 

Két-
havonta Havonta 

Összes 
védekező 
háztartás 

Spórol  37 37 39 42 37 38 
Kölcsönkér  24 26 28 30 38 32 
Megtakarításokhoz 
nyúl  

25 22 17 11 7 13 

Segítséget kér  7 10 7 11 9 9 
Egyéb  7 5 11 6 7 8 
Összesen  100 100 100 100 100 100 
N 117 104 205 225 494 1143 

Forrás: Sik, 1994. 

                                                 
35 Három olyan helyzetet ismerünk, amikor mindenhol és minden korban felértékelődnek a 

háztartásközi kapcsolatok: a szegénység (elszegényedés), a kisárútermelés (kényszervállalkozás), 
illetve a katasztrófahelyzet. Így például természeti katasztrófák vagy háborúk alatt és után gyakran a 
háztartás jelenti az egyén túlélésének legfőbb, ha nem egyedüli támaszát. Aki egymaga marad, 
annak sokkal kisebb a túlélési esélye. Ilyen helyzetekben a háztartások bezáródnak, mintegy 
sündisznóként összegömbölyödve próbálják jobb időre várva átmenteni magukat (Sorokin, 1943). 
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3. Behálózott gazdaság 

Ebben a fejezetben előbb néhány önkényesen és esetlegesen, de sokfelől, mindenféle idő-
pontból és kultúrából válogatott empirikus példákkal szemléltetem, majd felületesen elősoro-
lom a legfontosabb elméleti megközelítéseket. Áttekintésük révén belátható, hogy a korábbi 
példák nem véletlen esetek, hanem általános törvényszerűségek eredményei: vagyis a 
gazdaság (s ezen belül a munkaerőpiac) személyes kapcsolatok rendszereitől át (meg át)szőtt 
intézmény.  

Ezután egy esettanulmány következik, amely a munkaerőpiac piacon kívüli hálózatokba 
való beágyazottságát és mindezek sajátos működését egy speciális helyzetben mutatja be. 
Végül a kapcsolati tőke egy sajátos változatára, a „megszemélyesített csereügyletekre” térek 
ki, amelyekre az jellemző, hogy az egyének kapcsolati tőkéjét nem (kizárólag) saját céljaik 
megvalósítására, hanem (részben) az általuk képviselt szervezet érdekében használják. 

Hálózatok a munkaerőpiacon és a vállalkozások között 

A munkaerő-piaci hálózatok egyik alapformája a kubikosok csoportos munkaerő-piaci 
mozgása. A kubikosok olyan vándormunkások voltak, akik a XIX. század végi és XX. század 
eleji nagy közmunkák (gát- és útépítés, vasútépítés) idején a summásokhoz hasonlóan 
bandákba szerveződve mozogtak a munkaerőpiacon. A bandatagok nagy része személyes 
kapcsolatokon keresztül verbuválódott. Az egymást nem kizáró személyes kapcsolatok közül 
a legelterjedtebb (95%-ban) a „földi” volt, de a bandatagok 70–70 százaléka korábbi bandák 
tagja és barát volt, 60 százaléka rokon, 40 százaléka pedig szomszéd (továbbá 15%-uk 
korábban egy iskolába járt és 25%-uk együtt szolgált a hadseregben) (Katona, 1961). S 
mindez mit sem változott máig, hiszen például a migráns munkaerő informális gazdaságbeli 
építkezésekre vagy mezőgazdasági munkára való toborzásának rendje ugyanez (Hunyadi, 
1992; Bertalanné, 1997). 

A munkaerőpiacot behálózó másik forma a kezességek és ajánlások intézménye. Ennek 
egyik történeti alaptípusa a házicselédek munkaerőpiaca, ahol a személyes ajánlás, a kezesség 
meghatározó jelentőségű, hiszen olyan munkáról és élethelyzetről van szó, ahol a 
munkavállaló szinte a munkaadó családjának válik részévé. A munkaközvetítés egy 
„megszemélyesített változata”, ami leginkább a prostituáltakat futtató (védő, elosztó, 
munkahelyteremtő) „közvetítők” tevékenységéhez hasonlít, dominálja a házicseléd-
munkaerőpiac információáramlását, de a hivatalos munkaközvetítés ekkor sem tud labdába 
rúgni (Gyáni, 1983). No és aki teheti, fogorvost vagy nőgyógyászt személyes ismerősön 
keresztül próbál keresni. 

A modern munkaerőpiacon való munkahelykeresés információs hálózatainak meghatározó 
szerepét sok adatfelvétel tanúsítja. Egy 1983-ban végzett győri kutatás adatai szerint (Fazekas 
és Köllő, 1990) a munkahelyváltások 20 százalékában volt csupán a munkaközvetítő 
szervezet az információ forrása. Mint a 6. táblázat mutatja, ez az adat nem tér el érdemben a 
munkaközvetítő szervezetek szerepétől a szocializmus kései időszakában, de a világban 
másutt megtapasztaltaktól sem. 
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6. táblázat: Munkaközvetítő irodákon keresztül elhelyezkedő munkavállalók aránya  
különböző országokban és időpontokban 

Ország, körzet, év Vizsgált sokaság Arány, % 
Egyesült Államok, 1966 összes munkahely-változtató 16 
Kazah SZSZK, 1983 összes munkahely-változtató 71 
Lett SZSZK, 1983 összes munkahely-változtató 21 
Nagy-Britannia, 1966 összes munkahely-változtató 22–23 
Nagy-Britannia, 1970 összes munkahely-változtató 18 
Svédország, 1966 összes munkahely-változtató 25 
Szovjetunió, 1983 összes munkahely-változtató 17 
Szovjetunió, 1982 összes munkahely-változtató 30–28 

vezetők 7 
műszerészek 21 Nagy-Britannia, 1952 
segédmunkások 31 

Egyesült Államok, 1977 vezetők és szakalkalmazottak 19 
Egyesült Államok, 1966 mérnökök 17 
Egyesült Államok, 1969 egyetemi oktatók 19 

könyvelők 46 
gépírónők 36 
targonca-vezetők 9 
villanyszerelők 6 

Chicago, 1970 

szerszámkészítők 10 
vezetők 1 
szakmunkások 4–5 Compiegne (Franciaország), 1981  
szakképzetlen dolgozók 6 

Forrás: Fazekas és Köllő, 1990: 40. (Az eredeti táblázatból elhagytam az irodalmi hivatkozásokat, 
illetve a kismintás kutatások adatait.) 

 
Tanulságos a táblázatban szereplő szélső értékekre felfigyelni. Ott, ahol a munkaerőpiacon 

nincsenek meg a szabad munkaerő-áramlás feltételei, a kényszer hatására felértékelődik a 
munkaközvetítő szervezetek szerepe (lásd az akkori Kazah SZSZK esetét,36 de ott is messze 
elmarad a 100%-tól).  

A vállalkozók számára, a kapcsolati tőke nem kevésbéé fontos, mint a tőke bármely más 
formája. A migráns vállalkozások körében az egyéb tőkék hiánya miatt a kapcsolati tőke még 
jobban felértékelődik. Raijman (2001) példájában a vállalkozói potenciállal rendelkező és 
nem rendelkező migránsokat hasonlítja össze kapcsolati tőkéjük különböző változatai 
esetében (7. táblázat). 

                                                 
36 Érdekes módon ugyanakkor az akkori Lett SZSZK-ban a munkaközvetítő szervek súlya nem 

összemérhető a Kazah SZSZK értékével. Ez arra utal, hogy a Szovjetunió egyes köztársaságaiban 
igen eltérő lehetett a munkaerőpiac működése, ami ellentmond annak a hiedelemnek, hogy a 
mindenható szovjet állam azonos módon telepedett rá a gazdaság intézményeire az egész biro-
dalomban. 
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7. táblázat: A kapcsolati tőke indikátorai a potenciális vállalkozók és a többiek körében (%) 

Indikátor 
Potenciális 
vállalkozó 

Többiek 

Beszélget-e ismerőseivel, rokonaival, családtagjaival üzleti 
dolgokról? 

51 8 

Javasolta-e közülük valaki, hogy vállalkozzon? 30 11 
Nyújtott-e valaki korábban vállalkozásához segítséget 
közülük? 

13 3 

Van-e vállalkozó a közeli rokonságban? 38 22 
A háztartástagok közül van-e olyan, aki most vállalkozó, vagy 
korábban az volt? 

11 6 

Forrás: Raijman, 2001: 402.  
 
Sok olyan helyzet előfordul, amikor a migráns (s különösen a menekült) minden más tőke 

hiányában rákényszerül a migrációs burok intenzív használatára (amire módja is van, lévén a 
kapcsolati tőke – az emberi tőkéhez hasonlóan – viszonylag könnyen és olcsón előállítható), 
ezért a szakirodalomból bőven válogatható példa.  

Az első eset (Diomande, 1990) főszereplője egy afrikai teherautó-sofőr, aki egy francia 
gyarmatosítónál – ingyenlakásért, élelemért – dolgozik. Kitanulja a szakmát (emberi tőke), 
majd mikor munkaadója nyugdíjba megy hálából, hogy sokat dolgozott és lojális volt hozzá 
(emberi tőke) neki adja a lerobbant teherautót (fizikai tőke). A szerencsefi ismeri, hogy 
kiknek szállított eddig (ismeretség – kapcsolati tőke), azok is ismerik őt (közismertség, 
megbecsültség – kapcsolati tőke). Mint sofőr eddig is fontos szereplő volt rokoni-
szomszédsági-etnikai körökben, hiszen ingyen fuvarozott, hírt, ajándékot, csomagot hozott s 
vitt (presztízsbe épült emberi és kapcsolati tőke), s ezért most sok megbízásra tesz szert. 
Reciprokatív kapcsolatot tart fenn autójavító kollégákkal is, a tőlük kapott kölcsönökből taxit, 
újabb teherautót vesz, amit a haveroknak ad ki járadékért, hogy ők is dolgozhassanak. Ma a 
parlament gazdasági bizottságának vezetője, ingatlanmilliomos. 

Diomande (1990) második esete azt mutatja, hogy nem lebecsülhető fontosságú a vallás és 
a kapcsolati tőke kombinációja sem. A példa egy Maliból elmenekült vallási szekta vezetője, 
aki az 1930-as években Elefántcsontparton börtönbe került (harcolt a gyarmattartók ellen). Itt 
szabadlábon maradt testvérén keresztül (erős kapcsolat, ilyen szorult helyzetben igencsak kell 
az erős bizalom) előbb fakereskedelembe és pékségbe fektetett be, majd szállításba kezdett. 
Ma az agráriparban és a mozigyártásban milliomoskodik. Sikere titka, hogy szektájának tagjai 
és családtagjaik Maliban, Szenegálban, Gambiában és Mauritániában olcsón dolgoztak neki, 
vásárolták a szolgáltatásait, s nyilván biztosították a reklámot is. 

A menekülés eredményeképpen létrejövő közösségek, diaszpórák és transznacionális világok 
szintén termékeny példákkal szolgálnak a kapcsolati tőke kényszeralapú felértékelődésére. Loizos 
(2000) példáinak szereplői a mediterrán térség I. világháború alatti üldözöttjei, a török birodalom 
felbomlásának „melléktermékei”: görögök és örmények  

Loizos igen sajátos tőkefogalommal dolgozik: „a tőke rejtett hatalom, amely termelőerővé 
válik” (uo.: 124). A megfogalmazást ugyan minden közgazdász megmosolyogná, mégsem 
értelmetlen, hiszen megjelenik benne a későbbre halasztott fogyasztás és a tisztán gazdasági 
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célú beruházás – tehát a közgazdasági tőkefogalom mindkét eleme. A szerző a tőke „társa-
dalmi” jellegét pusztán a kapcsolati tőke elemeinek felsorolásával igazolja: „kapcsolatok, 
illetve családi, baráti vagy egyéb érdekcsoportok” (uo.: 124). 

A szerző elemzése szerint a menekültek mindent elveszítenek a kényszerű távozás során: 
pénzt, fizikai tőkét, házat, munkát, jövedelemszerzési esélyt, nyelvtudást, iskolai múltat, 
kapcsolati tőkét (mert szétkergetődtek a világban). Ám e tőkeformák közül a legkevésbé az 
emberi és a kapcsolati tőke semmisül meg, amennyiben az együtt menekülők csoportja a 
kultúrát, a családi összefogást, olykor a korábbi közösség darabkáit, a kapcsolatkezelés 
készségét, némi nyelv- és szaktudást, munkaerkölcsöt, közösség iránti vágyukat és 
felépítésének képességét veszíti el a legkevésbé. Az emberi és a kapcsolati tőke sajátossága, 
hogy nem csupán könnyen megőrizhető, de a semmiből (jobbára más erőforrás nélkül) meg is 
teremthető. Lehet barátkozni a szomszéd menekülttel, gesztusokat tenni a befogadó közösség 
egyes tagjainak, közösséget építeni ismeretlenekkel vagy félismeretlenekkel a menekülttársak 
között.  

A ma Pireuszban élő, családostól elkergetett görög keresztények37 egymás közelében 
telepedtek le. Semmilyük nem volt, és a befogadó görögök sem örültek nagyon nemzettársaik 
hazatértének. 

„A hirtelen elszegényedés, az ismeretlen helyen idegenként való lét szörnyű csapás. Az 
éhezés, ami nem ritka a menekültté válás során, az embert mindenétől megfosztja, 
kiszolgáltatottá, védtelenné teszi. Ilyen helyzetben csak a legelemibb, legmélyebben 
szocializált értékek és tudás nem semmisül meg. Ilyenkor csupán a társadalmi identitás, 
a rokoni kapcsolatok fontosságának felismerése, a vallás, a szaktudás marad meg.” 
(Loizos, 2000: 128)  

A menekült legelőször a véletlenül a legközelebbi sátorban élővel – aki még nem 
nevezhető szomszédnak – alakít ki kapcsolatot (köszönés, cigaretta, információ kérése és 
adása, nosztalgiaduma, edénykölcsönzés, gyerekvigyázás, közös sátorfelállítás stb.), s fedezi 
fel a menekültidentitást, amit megoszthat a nagyjából hasonló irányból idekerült személyek-
kel, illetve a többi, vele azonos helyzetbe került emberrel: „Csak egy menekült tud megérteni 
egy másik menekültet” (uo.: 129).  

A menekülthelyzetben óvatosan, sok idő és figyelem ráfordításával tesztelik a résztvevők, 
hogy ki mennyire megbízható, mire alkalmas, kivel, milyen módon és célból lehet 
együttműködni, s kivel nem. A kapcsolatok csak nagyon lassan, lépésenként formalizálódnak, 
mivel nagy a hiba lehetősége és a rossz kapcsolatitőke-beruházás kockázata. 

A Szmirnában letelepített görög keresztények szegény szigetekről való halászok 
csoportosan egy-egy gazdagabb hajótulajdonos patrónus vezetése alatt menekültek, s 
mindvégig őrizték ennek az összetartó és hierarchizált közösségnek a vázát és értékeit. Az 
eleve adott családközpontúság a menekülés során még erősödött is, és a patrónus-kliens 
kapcsolat is felértékelődött. Ha egy patrónus kudarcot vallott (nem tudta biztosítani a hozzá 

                                                 
37 Bár mint azt a Hegedűs a háztetőn című film végén láttuk, a pogrom okozta válsághelyzetben 

azonnal tervek születnek a távoli rokoni kapcsolatok tőkévé alakítására (szeretetmentesen) és a 
minden külső kapcsolatot nélkülöző (ha ugyan korábban nem ellenségeskedő) családok együtt 
maradására. Ez arra utal, hogy migrációs kényszerben, mint általában a bajban, a kapcsolatérzékeny 
kultúrákban a kapcsolat mindenkinek kijár.  
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lojális kliensek megélhetését), akkor a kliensek együtt távoztak egy másik patrónushoz. Ötven 
év múltán az eredetileg szétszóratott hat falu lakosai között egy sor görög várost átfogó, laza 
kapcsolati háló működött. 

A ciprusi örmények közösségét véletlenszerűen összekerülő egyének és nukleáris családok 
halmaza alkotta, akik közösen laktak, hogy a költségeket csökkentsék, és más erőforrásuk 
nem lévén, kereskedni kezdtek. Hamarosan jobban éltek, mint a falusi parasztok körülöttük. 
Kapcsolataikat diaszpóraszerűen építették, és noha beszéltek törökül, örmény templomot, 
iskolát, klubot, politikai társaságot alapítottak. Gyerekeiket egymás között házasították. 
Etnikai erőforrásra építettek diaszpóra identitású kapcsolati tőkét. Segítette ebben őket a brit 
közigazgatás toleranciája, ami nem erőltette a brit identitás magukévá tételét, valamint a 
ciprusiak intoleranciája, akik nem fogadták be őket. 

Miért ennyire fontos a gazdaságban a kapcsolati tőke?  

Az egyik lehetséges magyarázat a piac bizonytalanságai elleni védekezés igénye: a piacon 
nehéz és költséges a megfelelő mennyiségű és pontosságú információ megszerzése, s ezért 
célszerű lehet másokkal kooperálni a megszerzett információ szétosztásában – vagy ennek 
megakadályozásában. A tranzakciós költségek elmélete is a biztonságra és az információ-
szerzés költségeinek minimalizálására való törekvéssel magyarázza a tartós piaci 
kapcsolatokat. Macaulay (1963) USA-beli vállalkozókról készített elemzése a munkaadó és a 
munkavállaló közötti kapcsolatok elterjedtségének okai vizsgálva arra kíváncsi, hogy a 
vállalkozók miért nem kötnek „szabályos” szerződéseket üzletfeleikkel (vagy csak formálisan 
teszik), s elégednek meg helyette egy kézfogással, egy faxszal vagy telefonnal, arra a 
következtetésre jut, hogy a pici ügyletek zöme már meglevő személyes kapcsolatok mentén 
szerveződik, s ezek korábbi sikere az üzlet komolyságának záloga. Jogilag tökéletes 
szerződések megkötésére egy üzletembernek nincs sem ideje, sem energiája, s az ilyen 
szabályos szerződések alkalmazása az esetek zömében csak pénzkidobás lenne, hiszen az 
ügyletek nagy többsége „sima ügy”. Ha pedig mégsem az, akkor a személyes kapcsolat és az 
ezen alapuló szankcionálásra alkalmas intézmények (kigolyózás, megszégyenítés, pletyka 
stb.) általi fenyegetés „ingyen” szavatolja a sikert. 

A munkaerőpiacon is a bizonytalanság és a keresési költségek csökkentése a kapcsolatok 
működésének elsődleges oka. Erre a célra is gyakran alkalmazzák mind a munkaadók, mind a 
munkavállalók a személyes kapcsolatok rendszerét. A munkaadók például a személyes kap-
csolatokon keresztüli toborzással csökkenthetik keresési, kiválasztási és betanítási költsé-
geiket, sőt ingyenreklámot is kapnak. Sokszor a munkaerő-piaci információk azt is jelentik, 
hogy az információ továbbadója kezességet vállal arra, hogy az új munkaerő alkalmas a 
munka végzésére. 

A munkaerőpiacon az információk megszerzésében (vagyis amikor még nem az elhelyez-
kedés, hanem a lehetőségekkel való ismerkedés a tranzakció célja) az extenzív keresés 
személyes és gyenge kapcsolatokra38 alapozott formájának meghatározó a szerepe. 

                                                 
38 Granovetter (1975) szerint a gyenge kötések ereje abban rejlik, hogy elég sokan és távol vannak a 

munkahelykeresőtől ahhoz, hogy sok felületes, de új (tehát nem fölösleges) információt 
szolgáltassanak. 
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„Extenzív keresésről akkor beszélünk, ha további eladók és vevők árajánlatát kutatjuk, 
intenzív keresésről pedig akkor, ha az árajánlat birtokában pótlólagos információk 
megszerzésére törekszünk a szóban forgó termék vagy szolgáltatás jellemzőiről. 
Formalizált munkaerő-piaci szervezettel leginkább ott találkozunk, ahol az adásvétel 
tárgyát képező áru nagymértékben szabványosított, a tranzakció fontos ismeretlen 
eleme a pontos ár, amelyet extenzív kereséssel határozhatunk meg. Minél nagyobb az 
adásvétel vagy a szolgáltatás tárgyának minőségi vagy fizikai változatossága, annál 
nagyobb akadályokkal jár a formális piaci szervezet kialakítása, és annál több intenzív 
keresésre van szükség.” (Rees és Shultz, 1970, idézi Fazekas és Köllő, 1990: 35) 

Ugyanakkor, mint Bálint (2008) írja: 

„Más tanulmányok a gyenge kötések erejének csak az információátvitelt találják, és az 
erős kötéseket tartják hasznosnak a befolyás érvényesítésében. Bian (1997) szerint az 
erős kötések ereje jól látszik azokban az országokban, ahol nem működik a 
piacgazdaság (Kínában): a bizalomra és lekötelezettségekre alapuló erős kötések sokkal 
előnyösebbek lehetnek a befolyás érvényesítésében (mivel sokkal nehezebben elérhető 
és költségesebb, mint az információ). Bian különbséget tesz a munkahelykeresők által 
használt direkt és indirekt kapcsolatok, valamint a munkahelykeresés ideje alatti 
információ- és befolyástranszferek között. Egy kutatás eredményei nyomán arra a 
következtetésre jut, hogy a munkahelyek megszerzésében az erős kötések ered-
ményesebbek, mint a gyenge kötések; mindkét kapcsolattípust (direkt és indirekt) 
használják, hogy a munkahely-elosztó hatóságoktól segítséget szerezzenek; úgy a 
munkahelykeresők, mint az őket alapvetően segítő személyek erős kötésekkel 
kapcsolódnak a közvetítőkhöz; valamint az indirekt kötéseket használók nagyobb 
valószínűséggel szereznek jobb munkahelyeket, mint a direkt kötéseket használók. A 
megkérdezettek közel fele (45,1%) szerezte első városi munkahelyét személyes segítői 
révén. A munkahelykeresők a segítők 55%-át direkt kapcsolatokon, 45%-át pedig 
indirekt (közvetítő segítségével) kapcsolatokon keresztül találták meg.” (Bian, 1997, 
idézi Bálint, 2008)  

Belátható, hogy a képzetlen munkakörök betöltése során a munkaadónak lényegében 
mindegy, hogy kit vesz fel (az sem baj, ha másnap kilép, hiszen lesz helyette más, a 
munkavégzéshez szükséges betanítási idő elhanyagolható stb.), a lényeg, hogy az adott 
munkabérért valaki elvégezze a feladatot. Ugyanez a helyzet a munkavállalóval, aki korábbi 
tapasztalataiból tudja, hogy körülbelül mennyi bérre számíthat, de a munkahelyi körülmények 
részleteivel megismerkednie nem érdemes (sok jóra úgysem számíthat, úgysem marad 
sokáig), a vezető jellemvonásait kipuhatolnia felesleges erőfeszítés lenne (lásd az előbbi 
érveket), a munkahelyi különjuttatásokról információt szereznie sem éri meg az erőfeszítést 
(ugyanis ilyen juttatások nincsenek). 

Ezzel szemben a speciális képzettségű alkalmazott esetében a munkaadónak célszerű meg-
ismerkednie a munkavállaló jellemzőivel (hiszen nagyobb a bér, amit fizetni fog, betanítására 
időt és pénzt fog befektetni, rossz munkavégzés esetén a kára jelentős lehet, a rosszul meg-
választott munkaerő elbocsátása majd pótlása költséggel járhat, és akadályozhatja a termelés 
folyamatosságát stb.). S fordítva: a képzett munkavállalónak érdemes tájékozódnia a leendő 
munkahely mindazon jellemzőiről, melyeket a képzetlen munkaerőnek nem érdemes megis-
merni. 
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A fenti gazdasági racionalitást támogatja a szervezett munkaközvetítéssel szembeni előíté-
let, illetve a személyes kapcsolaton keresztüli ismerkedés előnyös voltába vetett hit. A for-
mális munkaközvetítőn keresztül létrejött alkalmazással szembeni bizalmatlanság hasonló 
ahhoz, ahogy az emberek a házasságközvetítővel szemben ódzkodnak: 

„A közvetítővel szembeni eredendő bizalmatlanság igazolja magát a mindennapi 
gyakorlatban: ha valaki jobbfajta munkát keres a közvetítőn keresztül, gyanússá válik a 
vállalat szemében. Hiszen aki megfelelő információk hiányában kíván elhelyezkedni, az 
valamiért nagyon el akar helyezkedni…, talán mert másutt nem kellett… Hasonló 
gyanakvással fogadják az elhelyezkedni szándékozók a meghirdetett munkahelyeket: 
hiszen ha valóban vonzóan volnának, nem kéne őket hirdetni…” (Fazekas és Köllő, 
1990: 39)  

Ennek éppen ellentéte a személyes kapcsolatokon keresztüli munkavállaló- és munkahely-
szerzéssel kapcsolatos közvélekedés. A munkaadó számíthat arra, hogy az ismerősön 
keresztül szerzett új munkást ez az ismerős nem csupán „ingyen” szerzi (amennyiben nincs 
hirdetési költség) és tanítja be (nem annyira a munkahelyen elvárt tevékenységre, hanem az 
ott tanúsítandó informális viselkedési szabályokra), de kezességet is vállal az új dolgozóért, 
hiszen kellemetlen lenne rá nézve, ha az új dolgozó rossz munkásnak bizonyulna. S fordítva: 
a munkavállaló számít arra, hogy ismerőse nem ajánl neki rossz munkát, rossz főnököt. 

A személyes kapcsolatok fontosságát a „felelős” beosztásban foglalkoztatottak és a speci-
ális képzettséggel rendelkezők körében, valamint a személyes szolgáltatások munkaerőpiacán 
további tényezők is befolyásolják. Ezt a jelenségegyüttest legszemléletesebben Dornstein 
(1977) foglalta össze: 

„Az értelmiségi és vezetői munkavégzés esetében nemcsak arról van szó, hogy a 
munkaerőpiac hajlamos zárt vagy félig zárt munkaerőpiacként működni, de arról is, 
hogy a szervezetek értelmiségi és vezetői pozícióinak betöltését és a privát tevékenység 
kliensekkel való ellátását nagymértékben személyes és egyedi mechanizmusok 
biztosítják, így a kezesség és az ajánlási rendszer. (…) Az értelmiségi és vezetői 
munkavégzések munkaerőpiacának e szabálytalanságai, úgy tűnik, a foglalkozások 
belső jellemzőivel magyarázhatók. Ezek:  

1. Az értelmiségi és vezetői munkavégzés objektív kritériumokkal történő 
becslésének nehézsége. Ebből egyfajta bizonytalansági tényező vezethető le, amellyel a 
munkavállalóknak és a munkaadóknak szembe kell nézniük. (…)  

2. Viszonylag nagy autonómia az értelmiségi és vezetői munka során, ugyanakkor 
nagymértékű függőség a megkívánt értékeknek és normáknak megfelelő szerepvisel-
kedés terén.” (Dornstein, 1977) 

A munkaerő-piaci kapcsolatrendszerek természetesen nem érnek véget a munkaerőpiac 
határán. A társadalmi rétegződés és a munkaerőpiac folyamatairól írottak itt is érvényesek, 
ugyanis a munkaerő-piaci kapcsolatrendszerek és azok egyenlőtlenségei, illetve a háztartások 
közötti munkacsere „átfolynak” a társadalmi lét más szféráiba, és viszont. Így a munkahelyi 
kapcsolatok mentén házasságok, barátságok szövődnek, a munkahelyi barter háztartásközi 
segítség formájában él tovább – s fordítva: az iskolai, lakóhelyi, rokoni és baráti kapcsolatok a 
munkaerő-piaci információ terjedésének fontos csatornái, sőt a munkaerő-piaci szegmen-
tálódás is olykor a munkaerőpiacon túli kapcsolatok mentén szerveződik. A munkaerő-piaci 
kapcsolatrendszer „beágyazódása” a személyközi kapcsolatok általános rendszerébe és e két 
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rendszernek egymást erősítő volta mindkét rendszer amúgy is jelentős tehetetlenségi erejét 
fokozó hatásáról tanúskodik. Ez természetesen nem jelenti sem azt, hogy egyes kapcsolatok 
ne esnének olykor szét, illetve hogy ne lennének a kapcsolatok rendszerében azokat romboló 
konfliktusok.  

Egy sűrűn átszőtt munkaerőpiac39 

A modern gazdaság tipikus munkaszervezetei – a gyár és a hivatal – nem tűrik jól az alkalmi 
munkavégzést, mert nem tudják azt kellően szabályozni, ellenőrizni és ösztönözni. Az alkalmi 
munka még alárendelt munkavégzési formaként sem nagyon fér meg az állandó munkahelyen 
folyó munkákkal, mert azoktól eltérő munkavégzési ritmust, munkaidő-felhasználást, bérezési 
formát, vezetési technikát és csoportszerkezetet igényel, és a munkát végzők stratégiai-
taktikai eszközei és céljai is eltérőek. 

Az alkalmi munka elterjedését akadályozta a társadalom értékrendjében – a „nagy szerve-
zetek” szaporodásával egyidejűleg – végbemenő átalakulás is. Ilyen volt a „nyugdíjasmunka”, 
a biztos munkahely, a tervezhető-kiszámítható keresetnövekedés (akár teljesítményszabályo-
zás, akár hivatali karrier révén), a rendszeresség-pontosság értékének növekedése. 

A szocialista gazdaságban a fenti tényezők, történeti-szociológiai-politikai összetevők 
miatt különösen erősen hatottak. Az 1950-es években magának a munkaerőnek az 
államosítására történt kísérlet, és az ellenőrizhetetlen falusi alkalmi munkavégzések szinte 
teljesen eltűntek, a tipikus munkaszervezet a városba-iparba-nagyszervezetbe koncentrálódó 
gyár-hivatal lett. Új munkaalkalmak mindig a vállalati szervezeten belül jöttek létre, és egy 
idő után a munkavállalók érdekei is átalakultak, idomultak az állami munkahely nyújtotta 
előnyökhöz és kényszerekhez. Erről maga az állam gondoskodott szociálpolitikai-adózási-
munkajogi preferenciarendszerével. Az állam egyes szervei – ideológiai okok miatt is – 
hajlamosak voltak túlhangsúlyozni az alkalmi munka társadalmi veszélyességét, és harcoltak 
ellene. Ennek során az alkalmi munkások marginális kisebbségére aránytalanul nagy tanácsi, 
rendőri figyelem irányult, ami megnövelte a deviáns viselkedés tettenérési eseteinek számát.  

Miért maradt fenn az alkalmi munka annak ellenére, hogy pénzügyi és politikai 
szempontból is „gyanús” volt? A munkaerő-kínálat magas szintjét a bérek visszafogása miatti 
túlmunkavégzésre való össznépi késztetés, illetve az állandó munkahelyek munkaidő-lekötő, 
de a munkaerővel pazarlóan bánó működése biztosította. A szervezetek is szívesen éltek ezzel 
a lehetőséggel, mert ez saját dolgozó esetén bérnövelést vagy „külső” munkavállaló esetén 
olcsó munkaerőt biztosított számára. Utóbbival az időszakos munkaerőhiányt elviselhetővé 
tette anélkül, hogy állandó munkahelyet létesített volna. 

Az állam számára azért volt előnyös ez a munkaerőpiac, mert ily módon külön-
jövedelemhez juttatott egy olyan réteget, amely hajlamos a marginalizálódásra, és képes az 
érdekérvényesítés egyes – inkább hangos, mint súlyos – eszközeit alkalmazni.  

Az esettanulmány tárgya a társadalomtudományi kutatásokhoz kapcsolódó alkalmi munkák 
piaca Magyarországon az 1970-es években. Annak belátásához, hogy ekkoriban ez a 
munkaerőpiac elkerülhetetlenül „behálózottá” vált, a kontextus bemutatásával kell kezdenünk. 

Ezen a munkaerőpiacon (például mert a szocialista állam volt az egyetlen „munkáltató”, 
vagy mert még nem létezett számítógép stb.) sokféle alkalmi munka létezett, amelyek között 
                                                 
39 Sik (1983) alapján. 
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az iskolai végzettség és a munka profi módra való megtanulásához szükséges idő alapján a 
továbbiakban megkülönböztetjük: 

 a nem fizikai segédmunkákat: bárki órák alatt megtanulhatja (adatgyűjtés, strigulázás); 
 a nem fizikai betanított munkákat: bárki megtanulhatja ezeket is, de ez hosszabb időt 

igényel (kérdezés, korrektúrázás, kódolás, interjúzás); 
 a nem fizikai szakmunkákat: felsőfokú iskolai végzettséget, íráskészséget, szakmai 

jártasságot, stb. igényelnek, és hosszú a betanulási idő is (annotálás, bírálat, lektorálás, 
kutatásszervezés, műfordítás, tolmácsolás, szerkesztés, tanulmányírás, számítógépes 
feldolgozás, kutatás). 

 
Az alkalmi munkák piacán a kereslet alapegysége a munkahelyi alkalmi megbízással vagy 

ismétlődő (netán ezzel kecsegtető) szerződéssel volt azonos. Az alkalmi munkák általában 
rövid ideig „éltek”, és jogilag nem kapcsolódtak egymáshoz. Az alkalmi munkahelyek a 
szocializmus ötéves tervezési időszakaihoz alkalmazkodva az „öt évek” első harmadában és a 
legvégén szaporodtak meg, amikor a munkaadók leginkább rendelkeztek az empirikus 
kutatások végzéséhez szükséges pénzforrásokkal. 

A munkaadók zöme állami intézményben dolgozott. Magánkutatás alig volt Magyar-
országon. Az alkalmi munkahelyek gyakran ott létesültek, ahol a munkaadó dolgozott. 
Ilyenkor a megbízó és a munkavállaló ugyanannak a szervezetnek volt az alkalmazottja. Az 
állandó munkahely tehát gyakran a saját dolgozó számára egyszersmind alkalmi munkaerő-
piac is volt. Létrejöttek az ún. alkalmi belső munkaerőpiacok, amelyek erősen védték 
határaikat, belső rendjüket a külvilágtól speciális felvételi, továbbképzési és karrierutak, írott 
és íratlan szabályok sokaságával. A belső munkaerőpiacok munkaköri hierarchiájának 
magasabb szintjein levő munkaköröket, az ún. kulcspozíciókat a „belső elit” töltötte be, akik 
helyismeretük, befolyásuk, kapcsolataik, gyakorlatuk és szaktudásuk révén a szervezet 
működésének minden mozzanatát uralták. 

Ennek része, hogy a jól jövedelmező alkalmi munkák elosztását a belső munkaerő-piaci 
elit monopolizálta, ami természetesen a helyi hatalom forrásává vált. A „jó pénzű” alkalmi 
munka ugyanis olyan „általános egyenértékes”, amellyel lekötelezettséget, lojalitást, elnézést, 
hiánycikket, testi szerelmet, autóbusz-használatot, pótpapír-kiutalást lehetett szerezni, 
másként: a belső munkaerőpiac hatalmi szerkezetébe beépült „természetbeni jussok” 
egyikeként is működött. 

Fokozta a belső munkaerőpiacok és ezen belül a személyi és csoportmonopóliumok 
szerepét, hogy a társadalomtudományok munkaadóinak száma csekély (két egyetemi tanszék 
és néhány kutatóintézet), vagyis a munkaerőpiac oligopolisztikus, volt. Ez még jobban 
felértékelte a belső hatalom alapjául szolgáló – csak „bent”, csak informálisan megszer-
vezhető – gyakorlat, helyismeret, kapcsolatok értékét. A „bent” lévő válogathatott a munkák 
között, jobb pozíciója volt a béralkuban, és nagyobb helyismerete révén pontosabban tudta 
megítélni, hogy melyek azok a személyek, akikkel érdemes hosszú távú kapcsolatokat ápolni. 

A társadalomtudományok alkalmi munkáit végzők jellemzően budapesti lakosok és 
legalább középiskolai, de inkább felsőfokú végzettségűek voltak. Ez annak volt betudható, 
hogy egyrészt az egyetemi-főiskolai közeg alakította ki a társadalomtudományok alkalmi 
munkáihoz szükséges – és másutt meg nem tanulható – habitust és készségeket (fogalmazási 
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és kommunikációs készséget stb.). Másrészt a munka megszerzéséhez szükséges presztízst és 
kapcsolatokat is az egyetem „szolgáltatta”. 

Az alkalmi munkavállalók között aszerint, hogy életpályájuk során mennyire tartósan és 
szorosan kötődött az alkalmi munkaerőpiachoz, „amatőröket” és „profikat” különböztet-
hetünk meg. Az utóbbiak alkották a munkaerő-kínálat hosszú távon stabil elemeit. A nem 
fizikai elit- és szakmunkák elnyerésében többnyire előnyt élveztek az alkalmi munkát csupán 
olykor-olykor végző „amatőrökkel” szemben, már csak azért is, mert a munkaadó ismerte 
őket, tudta, hogy számíthat rajuk, megbizonyosodott gyakorlottságukról és szakmai 
erkölcsükről. Alkupozíciójuk is jobb volt az alkalmi munkaerőpiac „amatőrjeinél”, akik 
formális és informális szervezettség nélküli tömeget alkottak, és hálózataik is csak egyes 
profikon keresztül csatlakozott a munkaerőpiac hálózatához. 

A társadalomtudományok alkalmi munkaerőpiacán a bruttó jövedelemérdekeltségű bér-
munkás munkavállalói magatartása volt a meghatározó. Ez azt jelenti, hogy a bérmunkások a 
bruttó jövedelemérdekeltség érdekében hajlamosak voltak rosszabb fajlagos jövedelmű 
munkát is vállalni, ha ily módon összességében nagy jövedelemre tehettek szert. Ez a 
magatartás akkor válik tipikussá egy munkaerőpiacon, ha a munkavállaló rossz 
alkupozícióban van. Ez a mi esetünkben is igaz, hiszen – kissé előrefutva a kereslet és kínálat 
viszonyának elemzésére – a társadalomtudományok alkalmi munkaerőpiacán a kínálat 
nagyobb volt, mint a kereslet, hiszen a hetvenes évek végére egyre kevesebb lett az új 
munkahely. 

Ilyen piaci helyzetben a rosszabb fajlagos jövedelmezőségű munkára is sok jelentkező 
akadt. A munkavállaló szempontjából egyfelől kisebb rossz az, ha sokat kell dolgozni, mint 
ha nincs munka, mert a munkavállaló többé-kevésbé rugalmasan képes munkaerejével 
gazdálkodni. Így például  

 módja van az állandó munkahelyén végezni a különmunkát, tehát a hivatalos munkaidőt 
magánjövedelem-szerzésre használni; 

 családja besegít, vagyis csoportos közös munkavégzéssel lehetősége van fokozni 
időlegesen a jövedelemszerzés hatékonyságát; 

 „időszakosan” önkizsákmányol, vagyis ideig-óráig éjt nappallá téve hajt; továbbá 
 a profi munkavállaló bízik a gyakorlatában, rutinjában, hogy fel tudja tornázni a 

fajlagos jövedelmet olyan „újításokkal”, amelyeket a munkaadó nem ismer. 
 
A munkavállalónak azonban akkor is el kell esetleg vállalni egy alkalmi munkát, ha a 

fentiek egyikében sem bízhat teljes mértékben, hiszen érdeke fenntartani a kapcsolatot a 
munkaadóval, és ezért olykor megérheti rosszabbul fizető munkákat is elvállalni.  

A munkavállalók bruttó jövedelemérdekeltségét két olyan tényező is erősítette, ami 
független volt a munkaerőpiac pillanatnyi állapotától: 

 az alkalmi munkavégzés során értelemszerűen nincs hosszú távú jövedelemérdekeltség, 
ezért a munkavállaló, ha ki is harcolja a magasabb fajlagos jövedelmet, azt megtartani a 
következő munkákban nem tudja. Az új munkaalkalom új alkut jelent, amiben a 
munkavállaló pozícióját az előzőleg elért jobb fajlagos jövedelem nem biztos, hogy 
erősíti (de ronthatja); 

 a fajlagos jövedelmek erősen kötöttek (az állami bérszabályozás és a munkaadók-
munkavállalók által el- és közismert normák miatt), így nincs értelme az alku során a 
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fajlagos jövedelem csekély növelésén fáradozni, inkább mind több munkát kell meg-
próbálni „elmarni”. 

Az alkalmi munkaerőpiac hálózatai 

A társadalomtudományok alkalmi munkaerőpiacán a munkaadó és a munkavállaló szerepe az 
életpálya során váltakozva fordult elő, vagyis aki ma megbízást adott, az holnap maga is 
kaphatott ilyet. A munkaadói és munkavállalói szerep ilyen összekapcsolódása nagy hatással 
volt a munkaerő-piaci alkura, mert ez a helyzet a munkaadói és a munkavállalói érdekek 
egyidejű képviseletét követelte meg, ami permanens szerepkonfliktust váltott ki, és ezt 
elviselendő „kétlelkű” értékrendet, nagy rugalmasságot biztosító alkueszköztárat hozott létre. 

A munkavállalók nem egymástól elszigetelten, hanem az őket és a munkaadókat összefűző 
laza hálózaton keresztül léptek kapcsolatba a munkaadókkal. Ezt a hálózatot nem csupán az 
alkalmi munkaerőpiac tranzakciói kötötték össze. A munkavállalók gyakran barátok, 
házastársak, korábban együtt élők, munkatársak és kártyapartnerek voltak. Úgy tűnik tehát, 
hogy a munkaerőpiac szerveződésének legkisebb egysége a munkaerőpiacon kívüli primer 
csoport. 

A munkavállaló maga is egy ilyen nem piaci primer csoport, a háztartás tagja. A háztartás 
a munkavállalót a munkaerő-piaci döntéshozatal során erősen befolyásolja, hiszen az alkalmi 
munkavégzés érinti a háztartás otthoni időbeosztását, belső munkamegosztását, tehát közös 
döntést igényel. De hat a tranzakciók szerveződésére is, például olykor nem az a személy 
viszonozza a munkaerő-piaci segítséget vagy információt, aki kapta, hanem háztartásának egy 
másik tagja. 

Könnyebb munkák esetében a háztartás más tagjai is elvégezhetik a munkát az alkalmi 
munkavállaló helyett. Az ilyen „közös vállalkozás” növelheti az alkalmi munkavégzés 
jövedelmezőségét, a belső munkamegosztás hatékonyságát. A több munkáskéz kapacitás-
növelő hatása révén a munkavállaló nagyobb mennyiségű munkát is rövidebb határidőre 
vállalhat, ami nagyobb bruttó jövedelem szerzését teszi lehetővé; javítja a munkavállaló 
munkaerő-piaci státusát, hiszen a munkaadónak kedvező, hogy kevesebb munkavállalónak és 
rövidebb határidőre adhat ki munkát. A fajlagos jövedelmezőség is nagyobb így, hiszen a 
munkát egymás közt megosztva a háztartástagok jobban tudják saját tudásukat, töredék 
munkaidejüket hasznosítani.40 

A háztartások alkotta hagyományos primer csoportok (például rokonság, komaság, szom-
szédság, földiség) és modern primer csoportok (például barátok, munkatársak, hobbitársak) 
mellett a patrónus-kliens csoport kapcsolja össze az alkalmi munkaerőpiac hálózatát. A 

                                                 
40 Jómagam is éltem ezzel a megoldással, amikor a KSH-ban ügyviteli alkalmazottként ismerkedtem 

az íróasztallal, és én is kaptam szakmányt (vagyis rövid idő alatt elvégezhető egyszerű irodai 
segédmunkát). Ezt a munkafajtát csak KSH-dolgozó kaphatta. A belső munkaerőpiac munkavállalói 
a belső kutatások nem fizikai betanított és segédmunkáit végezték ily módon. Általában minden 
KSH-dolgozó vállalta, sőt elvárta ezt a legális különmunka-lehetőséget, és törekedett minél többet 
kapni belőle. A munkát azután kisebb részben munkaidőben, nagyobb részt otthon, családjukkal 
együtt teljesítették. Nálunk is a nagyapám írta a sorszámokat – kvalifikálatlan, de szép írást és 
gondosságot igénylő munkaszakasz, legjobban nagyapák és feleségek végzik –, húgom másolta az 
egyszerű kódokat – kvalifikálatlan munka, de a kódolandó-másolandó pozíciók megkeresése olyan 
készségeket igényel, amit idősebb emberek képtelenek átlátni  „papíridegenségük” miatt –, én a 
nehéz kódokkal bajlódtam. 
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patrónus-kliens csoportok összetartó erejét a közös érdekek más módon való érvényesítésének 
lehetetlensége biztosítja. Ugyanezért működik a patrónusokat összekötő hálózat is, ami 
horizontálisan és vertikálisan is átfogja a társadalomtudományok alkalmi munkaerőpacát, és a 
patrónusok informális hatalmának fontos záloga.41 

A primer csoporton belüli és az ezekből kivezető hosszú tranzakciók szálaiból szerveződik 
a hálózat. Belátható, hogy minél több a csoportközi kapcsolat, annál rugalmasabb a hálózat, 
annál jobb az információáramlás, ugyanakkor annál egyenlőtlenebbek a munkához jutás 
esélyei; hiszen minél több a csoporton belüli kapcsolat, annál zártabb, klikkszerűbb a hálózat. 

A hálózat stabilabb, mint azon alapegységei, amelyek egy-egy alkalmi cél elérésére 
szerveződtek. Úgy lehet ezt elképzelni, ahogy Kane (1979) ír az olyan falvak rokonsági 
rendszeréről, ahol mindenki egymás rokona. Itt a szükségtől és a szokástól függően 
aktivizálódik a teljes rokonsági rendszer egy-egy része, mindig azok, akiknek közös érdekei, 
személyes indokai éppen a legalkalmasabbak erre. Ám a rokonság egésze több és stabilabb, 
mint az aktivizált egységek összessége. 

A hálózat elemei kicserélhetők, ami a munkavállalók könnyű ki- és belépését jelenti. A 
hálózat szétszakadna, ha a ki- vagy átlépés során létrejövő folytonossági hiányokat a hálózat 
nem tudná helyrehozni, ha nem volna képes folytonosan átalakulva megmaradni. Az ugyan 
igaz, hogy nem lehetséges egy kilépőt a hálózat struktúrájának megváltoztatása nélkül új 
taggal pótolni, hiszen annak át kellene vennie elődje kapcsolatait, mégpedig azonos 
hierarchiával, márpedig ilyen helyettesítés csak ideáltipikus bürokratikus szervezetben 
lehetséges. A hálózatból való kilépésnek tehát vannak a kapcsolatok korlátozott 
konvertálhatóságából fakadó veszteségei; ezért hacsak nem kényszeríti ki ezt valamilyen 
súlyos ok, minden hálózati tag érdekelt a kapcsolatok ápolásában. 

A társadalomtudományok alkalmi munkaerőpiacán a hálózat nem csoportként viselkedik, 
amelynek önálló identitása lenne, s amelynek – mint egy belső munkaerőpiacnak – őrizni 
kellene a határait, ezért általában nem szankcionálja a kilépést, mint ahogy nem lehetetlen a 
hálózat elhagyása után az újra bekapcsolódás sem. Ezt legfeljebb a megváltozott struktúrába 
való beilleszkedés nehezíti, de nem a „hűtlenség” büntetése. 

A csoportközi laza kapcsolatok gyakorisága, a nem piaci csoportok sokfélesége, a tranz-
akciók szerveződésének személyessége, a hosszú távú kapcsolatok elterjedtsége és az 
egymásrautaltság feltevése, a hálózat elemeinek (munkahelyek és munkavállalók) gyakori 
cserélődése feltételezi, de egyszersmind biztosítja is a hálózat rugalmasságát. 

Sokféle tranzakció áramlik a hálózatba – információadás munkalehetőségről vagy a hálózat 
működéséről, illetve centrális helyzetű személyekről, csoportokról; segítség 
munkaszerzésben, s az etikett megtanulásában, információ arról, hogyan lehet az alku során jó 
bért elérni, betanítás a „helyes” munkavégzés módjára, álnévkölcsönzés pénzfelvételhez, 
együtt dolgozás –, s ezek egymásba fonódása, átalakíthatósága tovább fokozza a hálózat 
rugalmasságát.  

A hálózat gyakran torzítja a benne áramló információkat. Így előfordulhat, hogy egy 
munkára jóval többen jelentkeznek, mint amennyi munkavállalóra szükség lenne, vagy akkor 
                                                 
41 A patrónus-kliens csoportok természetesen nem érnek véget a társadalomtudományok alkalmi 

munkaerőpiacának határán, hanem „átfolytak” a primer csoportokba és a bürokratikus 
szervezetekbe egyaránt. Így a munkaerőpiac tranzakciói is összekapcsoltak pénzt szerelemmel, 
protekciót alázattal, házépítő kalákában való részvételt titoktartással. 
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is tovább terjed az információ, amikor a munkahelyet már rég betöltötik mások. A munkaadó 
szempontjából ez azonban csak egy formális szervezetben lenne gond. Ebben a munkaerő-
piaci szerveződési formában nem definiálható a kereslet költsége, hiszen apparátus hiányában 
nem kell az információ továbbítására munkaidőt, munkabért fordítani. A munkavállalók 
szempontjából a téves vagy megkésett információk miatti felesleges munkakeresés sem 
többletköltség, hiszen ez „természetes” közegükben, nem piaci kapcsolataik mentén történik. 

Információtorzulás úgy is létrejöhet, hogy egy speciális munkához nem talál a munkaadó 
alkalmas munkavállalót, noha volt ilyen, vagy fordítva, egy speciális készségű munkavállaló 
nem hasznosítja tudását, noha lett volna iránta kereslet. Az ilyenfajta működészavar egyaránt 
csökkenti a kereslet és a kínálat terjedelmét, mert az igények és a képességek a permanens 
kielégítetlenség miatt „elkopnak”. 

Végül a hálózat gyakran lehet „igazságtalan”. Az informális, szóbeszéden alapuló 
működési mechanizmusok miatt előfordulhat, hogy egyes munkavállalók alaptalanul 
pozitívan vagy negatívan ítéltetnek meg. Így lehet váratlanul „ügyeletes zsenivé” válni, vagy 
olykor egy pillanat alatt megszűnni annak lenni. A negatív megítélés (akár okkal, akár nem) a 
nem fizikai munkánál a feketelistát pótolja, vagy betölti az etikai bizottság szerepét azáltal, 
hogy a megbízhatatlan, pontatlan, csaló (vagy annak „kinevezett”) munkavállalók 
mozgásterét szűkíteti a munkaerőpiacon. 

Miért egyeduralkodó a társadalomtudományok alkalmi munkaerőpiacán a személyes 
kapcsolatokra épülő hálózat?  

Anélkül, hogy az okok között fontossági sorrendet akarnék megállapítani, felsorolok néhányat 
közülük:  

 Láttuk korábban, hogy az értelmiségi, vezetői, politikusi munka jellemző vonása, hogy 
a munkavégzés (1) autonóm, és (2) nem lehet előre tudni, hogy ki mennyire lesz képes 
elvégezni a munkát, ám az nem (könnyen) ellenőrizhető (Dornstein, 1977). Az alkalmi 
munkák nagy részében szintén nehezen becsülhető, hogy ki milyen színvonalon és 
megbízhatóan végzi majd el a munkát, s mivel erre nem alkalmasak a szokásos 
intézményes megoldások (mint az iskolai bizonyítvány, a munkahely presztízse, a 
tudományos közvélemény nem hivatalos minősítési gyakorlata), marad a személyes 
kapcsolatok nyújtotta kezesség intézménye. A hivatásetika és a lojalitás szavatolja ilyen 
tevékenységek esetében a munkavégzés minőségét, és ezt legjobban megint csak az 
előzetes szelekciót végző kezesség rendszere biztosítja.  

 Míg Dornstein elemzésében a kezesség és az ajánlási rendszer meritokratikus és 
teljesítményorientált, a piac hatékony (és a lehetőségekhez képest minél kisebb 
kockázatú) működésére irányul, addig az általunk vizsgált munkaerőpiacon az ajánlás és 
a kezesség „rendi” célokat, vagyis egyes csoportok kiváltságos helyzetének fenntartását 
is célozhatja. Ilyenkor a kezesség és az ajánlási rendszer vagy a hagyományos primer 
kapcsolatokra korlátozódik, vagy olyan modern primer csoportokat hoz létre, amelyeket 
a viszontszolgálat előnyei és kényszerei éltetnek a patrónus és a kliens, illetve a 
patrónus és a patrónus között. Ilyen esetekben irreleváns a munkaerő-piaci hatékonyság 
(vagy csak legitimációs ideológia), mivel a cél a csoportérdekek hosszú távú és 
biztonságos érvényesítése. 
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 A társadalomtudományok alkalmi munkaerőpiacán a „rendiség” mintakövetésen és 
közvetlenül áthagyományozott gyakorlaton keresztül egyaránt megjelenhet. A 
mintakövetésre sokféle példa adódik, amelyek mindegyike a ma élő generációk számára 
is tovább örökíthető tapasztalatokat jelent. Gondolunk itt a jobbágy, a dzsentri, a zsidó, 
a sváb összetartás hagyományára, az arisztokrácia és a fináncoligarchia kezességének 
gyakorlatára, a párt(ok)on belüli lobbizásra. 

 Említettem már, hogy nem munkaerő-piaci primer csoportok fűzik össze az alkalmi 
munkaerőpiacon megjelenő munkavállalók jó részét. A területi és iskolázottsági 
homogenitás hatására a munkaadók és a munkavállalók nagy része ismeri egymást már 
azelőtt is, hogy az alkalmi munkaerőpiac tranzakciói során egymással kapcsolatba 
kerülnének. Gyakori a gyermekkori ismeretség, sokan voltak iskola-, évfolyam- vagy 
csoporttársak. Piaci primer csoportokat jelent a focizás, a teniszezés, a szemináriumok, 
a póker és a házibuli, az egymást felváltó szerelmek, „lyuksógorságok”, a közös 
albérletek vagy lakásbérletek. Végül talán a legerősebb tényező az azonos 
munkahelyhez, illetve a hagyományos primer csoporthoz tartozás. Ezekben mintegy 
„bandát” alkotva jelennek meg a munkavállalók az alkalmi munkaerőpiacon, s 
együttesen nagy tehetetlenséget adnak annak a hálózatnak, amelybe a munkaerőpiac 
hálózata beágyazódik.42 

 A belső munkaerőpiacok és oligopóliumok egyrészt keretet adnak a rendi szerveződés-
nek és a munkatársi kapcsolatoknak, de a hagyományos primer csoportok fennmara-
dását sem gátolják. Így például a rokonság a munkahely- és iskolaválasztás terén 
hajlamos a beleszólásra, de a munkaerőpiacon is egymáshoz közel eső pozíciók felé 
orientálódnak. Másrészt a hagyományos primer csoportok újratermelődnek a modern 
csoportokon belül. Gondolok itt az egyetemen kötött évfolyamtársi házasságokat 
felváltó munkahelyi megismerés utáni házasságokra, a házassággal nem végződő, de a 
munkahelyen szövődő szerelmekre, kialakuló barátságokra. 

 Nem volt a társadalomtudományok alkalmi munkaerőpiacán állami munkaközvetítő 
hálózat. Magánkezdeményezésként, nagy nehézségek között működött egy ilyen iroda, 
és ennek tapasztalatai alapján létrejött a Fővárosi Tanács keretei között egy hasonló 
szervezet, de ezek nem versenyezhetnek a hálózattal.43 

                                                 
42 Könnyen belátható, hogy az eddig mutatott okok nem egymástól függetlenül, egymás rovására, 

hanem éppen egymás hatását erősítve hozzák létre az alkalmi munkaerőpiac „személyességét”. A 
meritokratikus és rendi érdek összefonódva is megjelenhet egy kezességi tranzakcióban, a 
mintakövetés segítheti – de semmiképp nem gátolja – a nem piaci primer csoportok tételeződését a 
munkaerő-piaci kapcsolat során.  

43 Ez a nem hivatalos munkaerő-közvetítő intézmény a MUKI volt az 1970-es évek végén, amely a 
nem fizikai alkalmi munkák jobb terítésére szerveződött. Mögöttes tevékenységének, hogy ebből a 
folyamatból a munkahelyüket vesztett másként gondolkodókat sem zárta ki, az lett a 
következménye, hogy az állambiztonsági szervek egy házkutatás során lefoglalták a munkák és a 
munkavállalók listáit. Emiatt a MUKI kénytelen volt beszüntetni tevékenységét.  
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A politika és a vállalkozás határán – megszemélyesülő szervezetközi 
csereügyletek44  

Közhely, hogy a vállalkozás vagy a politika sikerének egyaránt feltétele a kapcsolati tőke 
megléte. A következő három esettanulmány ezt a magától értetődő kijelentést vizsgálja olyan 
kontextusokban, amelyekben a kapcsolati tőke egy speciális formája jelenik meg, vagyis ahol 
a tulajdonos, a menedzser vagy a politikus nem (csak) saját érdekében hozza létre és 
működteti kapcsolati tőkéjét, hanem ezt részben egy szervezet érdekében teszi. A kapcsolati 
tőke szempontjából ennek elemzése azért különösen izgalmas, mert a tőkefogalom 
közgazdászok által leggyakrabban támadott jellemzője az elemzés fókusza: ki a tőke 
tulajdonosa? A következő esettanulmányok közös vonása tehát az, hogy az egyéni tulaj-
donban lévő kapcsolati tőkét más vagy mások (vagy egy fiktív szereplő: a Nép) a tulajdonos 
szempontjait figyelembe véve használják. 

Az első esettanulmány a szocialista mezőgazdasági termelőszövetkezet tevékenységét 
segítő kapcsolatrendszereket mutatja be, a következő két esettanulmány pedig az 
önkormányzatok közötti kapcsolatrendszerek egy speciális formáját vizsgálja. Egyik esetben 
sem olyan kapcsolati tőkéről van tehát szó, amely a vállalat vagy az önkormányzat létét 
határozza meg, hanem amelyektől a vezetők a vállalat működésének zavartalanságát, későbbi 
beruházások lehetőségét, a települések globális világba való erősebb intergálódását 
remélhetik. 

Megszemélyesült szervezetközi csereügyletek a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben 

„Hiába megyek oda akármelyik céghez ismeretség nélkül, hogy nekem erre és erre van 
szükségem, akkor ő csak azt mondja, hogy jó, majd megnézzük a lehetőségét, kérje 
írásban, majd megkapja. Aztán vagy megkapom, vagy nem – olyasmit lehet csinálni, 
hogy az ember sorra veszi az ismeretségi körét: tehát van-e jó komám, jó barátom, 
iskolatársam, ismerősöm, vagy akivel itt az építkezések során korábban jó kapcsolat 
alakult ki, és tud-e nekünk segíteni. És akkor teljesen másképp megy, mert akkor azt 
mondhatja, hogy szervusz, hogy vagy, mint vagy, nekünk ez kell, van, nincs? És akkor 
könnyen el lehet rendezni a dolgokat. Természetesen nem hivatalos dolog ez, de egy 
láda körte, alma, amit odaadok, az nem kimondottan büntetendő.” (Téeszelnök – 
interjúrészlet) 

„Általában ahhoz szoktunk menni, akit régebben ismerek. Ez azért is jó, mert ha nem 
őhozzá tartozik, akkor szépen átvezet, bemutatkozom, hogy honnan jöttem, és 
elmondom az ügyünket. Utána visszamegyek, megköszönöm, igen, megbeszéltük, hát 
vagy megy, vagy nem.” (Téeszelnök – interjúrészlet) 

A szocializmus mindennapjaiban sokszor adódnak olyan válsághelyzetek, amelyek 
megoldásához a vezetőknek személyes kapcsolataikat kell mozgósítaniuk. A vállalatok és az 
irányítószervek között a vertikális (alkudozás, érdekkijárás) és a horizontális szervezetközi 
kapcsolatok is nagyon fontosak.  

Szemben a piaci elven szerveződő cserekapcsolatokkal, ezek a szervezetközi kapcsolatok a 
tradicionális kölcsönösség, viszonosság elvén alapulnak, és a szervezetek vezetői közötti 
olyan nem formalizált csereügyletekben öltenek testet, amelyekben a vezetők az általuk 
                                                 
44 Felhasznált tanulmányok: Czakó és Sik, 1987; Giczi  és Sik, 2004; Füzér et al., 2005, 2006.  
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képviselt szervezet érdekeit megszemélyesítve járnak el. Az ilyen csereügyletek nem 
formalizált jellegéből fakadó kockázatot – vagyis hogy nincsenek hivatalosan szentesített 
szabályok és eljárásmódok, és a kötelezettségek, illetve a jogok nem fogalmazódnak meg 
írásban, szerződésszerűen stb. – a „betyárbecsületben” megnyilvánuló vezetői csoporttudat és 
az ugyancsak nem formalizált normarendszer enyhíti. Ezért a megszemélyesült szervezetközi 
kapcsolatok a gazdálkodási viszonyokból fakadó közös kiszolgáltatottságnak, az 
egymásrautaltságnak és a kapcsolatok személyességének az alapján, a vezetők 
szocializálódásának termékeként alakulhatnak ki és termelődhetnek újra. Ennek megfelelően 
a vezetői csereügyletek viszonylag kiterjedt és stabil személyes kapcsolathálózatokat 
tételeznek fel, amelyekben szükség esetén újra meg újra kezdeményezhetők, és kisebb-
nagyobb gyakorisággal rendszeresen elő is fordulnak ilyen ügyletek. E kapcsolatok 
személyességének természetes velejárója a vezetők egyéni érdekének és az általuk képviselt 
szervezeti érdekeknek az összefonódása a vezetői csereügyletekben. 

Aszerint, hogy az efféle csereügyletekben részt vevők egymással formálisan függelmi 
viszonyban állnak-e, vagy sem, megkülönböztetek vertikális és horizontális vezetői 
csereügyleteket. Közülük a következőkben csak az utóbbi típusba sorolható ügyletekkel 
foglalkozok, mégpedig – némi egyszerűsítéssel – ilyen típusúnak tekintve a mezőgazdasági 
vállalatoknak nemcsak a partnervállalatokkal (szállító és felvásároló szervezetekkel), de a 
helyi tanácsi és pártapparátussal, a helyi iskolával, a rendőrséggel és a katonasággal fennálló 
kapcsolatait is. 

A vezetők horizontális csereügyleteinek a legközvetlenebb rendeltetése: a termelésben, a 
beszerzésben vagy az eladásban jelentkező, általában előre nem látható és önerőből el nem 
hárítható gondok megoldása, mégpedig a cserepartner által az érvényes nyilvántartási és 
elszámolási szabályok szabta keretek között, nem közvetlenül üzleti megfontolásból áten-
gedett, illetve megosztott valamilyen erőforrás (pénz, alkatrész, gép, szolgáltatás, munkaerő, 
információ stb.) segítségével.  

Tekintettel arra, hogy a csereügyletek kölcsönös bizalmat tételeznek fel, fontos a felek 
közötti folyamatos kapcsolattartás, kapcsolatápolás és az ezt szolgáló „ceremoniális aktusok”. 
Ezek változatos formákat ölthetnek (a baráti üdvözletektől a társasági összejöveteleken vagy 
hivatalos alkalmakon folytatott beszélgetéseken, eszme- és információcserén keresztül a 
kisebb ajándékokig). A csereügyleteket szabályozó normák megszegéséhez hasonlóan, a 
kapcsolatápolás elhanyagolása is a vezető kirekesztődésével járhat a csoportból. 

A vezetők körében gyakorlatilag teljes körű a bekapcsolódás a megszemélyesült csere-
ügyletekbe. Megfigyelhető egyfelől az Agrokernek (a mezőgazdasági nagyüzemek legna-
gyobb kereskedelmi partnervállalata) és a termelési rendszereknek (piaci alapon működő, a 
termelési folyamatot vertikális know-how-val ellátó, vállalatok feletti szervezet), másfelől a 
helyi iskoláknak és tanácsoknak a kiemelkedő súlya a megszemélyesült szervezetközi 
kapcsolatokban és csereügyletekben.  

Az előbbiekkel fenntartott széles körű kapcsolatok elsősorban segítségforrásként 
szolgálnak, míg az utóbbiak e kapcsolatok révén inkább segítséget kapnak a környék 
gazdálkodó szervezeteitől. Különösen kiegyensúlyozatlan a megszemélyesült csere az 
Agrotekkel (nagy értékű gépek központi állami elosztó szervezete), amelyet a megkérdezettek 
megszemélyesült csereügyleteik kapcsán csaknem kizárólag mint segítséget adó szervezetet 
említettek. 



 71

A megszemélyesült csere nemcsak kiterjedtsége, de előfordulásai gyakorisága alapján is 
lényegében általános jelenségnek, a vezetői munka szerves részének tekinthető. A 
megkérdezettek csaknem háromnegyede ad és kétharmada kap legalább havonta vezetői 
csereügylet keretében segítséget (8. táblázat). 

8. táblázat: A vezetői kapcsolathálózat és a csereügyletek elterjedtsége  
partnerszervezetenként (%) (N = 501) 

Az év folyamán valamit 
Szervezet Van kapcsolata

kapott (K) adott (A) 
K/A 

Községi tanács 97 29 75 0,39 
Helyi iskola 97 46 79 0,58 
Rendőrség 90 43 32 1,34 
Katonaság 64 35 26 1,35 
Agroker 99 77 33 2,33 
Agrotek 87 45 6 7,50 
Termelési rendszer 92 70 43 1,62 

 
A megvalósult zavarelhárító csereügyletek keretében leggyakrabban alkatrészek és gépek 

átengedésére, ingyenes bérbeadására vagy eladására került sor, mégpedig az előbbiekére mind 
a gyakoribb, mind a ritkább, míg az utóbbiakéra különösen a ritka csereügyletekkel kísért 
partnerkapcsolatokban. A 9. táblázatból az is kiderül, hogy a pillanatnyi pénzszűke 
áthidalását szolgáló ügyletek szinte soha nem fordulnak elő, s munkaerővel sem igen szokás 
kisegíteni egymást. 

9. táblázat: A zavarelhárító csereügyletek tárgyának megoszlása  
a tranzakció iránya szerint, (%) 

A csereügylet tárgya 

A megkérdezett (N) 
Alkatrész 

Vetőmag, 
műtrágya, 
építőanyag 

Munkaerő Gép Pénz Összesen 

Kölcsön ad (1284) 34 24 9 32 1 100 
Kölcsön kap (1295) 38 20 7 34 1 100 
Egyéb módon ad 
(1041) 

40 26 7 27 0 100 

Egyéb módon kap 
(1033) 

42 23 7 28 0 100 

 
A mezőgazdasági nagyüzemek megszemélyesült csereügyletei a hasonló profilú és 

közelben települt partnerszervezetekkel a legsűrűbbek. Ezen belül is a téeszekkel sűrűbben 
kerül sor ilyen csereügyletekre, ami részben egyszerűen a téeszek állami gazdaságoknál 
lényegesen nagyobb számával függ össze, részben azonban azzal, hogy a gazdaságok vezetői 
előnyben részesítik a szektoron belüli partnerkapcsolatokat. 

A vezetői pozíció szintjének és jellegének összességében csekély a befolyása a 
megszemélyesült csereügyletekben való részvételre. Az ágazaton és szektoron belüli partner-
kapcsolatok dominanciája az ilyen ügyletekben, az elkülönült közvetítői szerepkör csekély 
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jelentősége, valamint az a tény, hogy a zavarelhárító csereügyletek tárgya az esetek döntő 
többségében gép vagy alkatrész, a megszemélyesült szervezetközi csereügyletek „tűzoltó” 
jellegére utal. Más szóval arra, hogy az ilyen ügyletek fő rendeltetése: személyes kapcsolatok 
mozgósításával minél gyorsabban betömni a biztonságos gazdálkodást veszélyeztető kisebb-
nagyobb réseket. Az ilyen sem piacinak, sem redisztributívnak nem tekinthető – inkább a 
kalákával és a közvetlen termékcserével rokonítható – ügyleteknek a kiterjedtsége és 
gyakorisága azt mutatja, hogy a gazdaság a vezetői csereügyletek segítségével tudja elhárítani 
a működésében naponta jelentkező zavarokat. 

Megszemélyesült szervezetközi csereügyletek az önkormányzati szférában –  
a testvértelepülések 

A települések születnek és meghalnak, elválnak egymástól, megváltoztatják nevüket, 
versenyeznek, olykor századokon át gyűlölködnek egymással.45 Sőt a településeknek 
testvéreik is lehetnek. 2002 őszén a magyar települések 33 százalékának volt 
testvértelepülése; 62 százalékuknak egy, 18 százalékuknak kettő, 10 százalékuknak három, a 
maradék 10 százaléknak pedig négy vagy több külföldi várossal volt kapcsolata. A 
települések 27 százaléka romániai, 21 százaléka németországi, 13 százaléka szlovákiai 
településekkel állt oldalági kapcsolatban, de viszonylag jelentős volt az Ausztriához, 
Finnországhoz, Franciaországhoz, Horvátországhoz és Olaszországhoz való testvéri kötődés 
is. A települések testvérei leginkább a földrajzilag közel eső és a történelem során Magyar-
országhoz erősen kötődő területekről kerülnek ki (ki- és betelepítések, illetve közös birodalmi 
múlt). Labdába rúg még a jómódú Nyugat-Európa, de nincs esélye a perifériának (legyen az 
dél, kelet vagy észak).  

Mint azt a kapcsolati tőke szakirodalmából tudjuk, a hálózatba tartozni előny (is lehet). 
Kérdés, hogy ez a megközelítés alkalmazható-e a testvértelepülési kapcsolatok elemzése 
során. Tekinthető-e egy település testvérválasztása a tejtestvéri, keresztszülői vagy bármely 
más mesterséges kapcsolatépítési stratégia antropológiából ismert változatának? Vagy ha ez 
túl erős példa lenne, felfoghatjuk-e a testvértelepüléseket a modern világban közismert olyan 
instrumentális kapcsolati tőkeszerzési módok megfelelőjének, mint az elitiskolák „buddy-
network”-jei, a vadásztársaságok, a középkori kereskedőházak gyerekeinek (olykor erőszakos, 
de szerelmet semmiképpen nem tételező) összeboronálása. 

A szocializmus alatti időszakban Németország (főként az NDK), a korabeli rigmus szerinti 
„másik jó barát”, Lengyelország és ősi rokonaink földje, Finnország felé orientálódtunk 
leginkább, valamint ekkor alakítottuk ki kisszámú Török- és egyéb ázsiai országbeli 
kapcsolatainkat is. A „berlini fal leomlása után” nyitottunk Ausztria felé (osztrák kapcsola-
taink közel 60%-át alapoztuk meg ekkor), tovább erősítettük németországi kötődéseinket, és 
ekkor emelkedett meg hirtelen a Romániában lévő testvértelepülések száma is. A következő 
                                                 
45 Módszertani szempontból izgalmas kérdés, hogy ki az alanya azon cselekvéseknek, amelyeket egy 

település jellemzőinek vizsgálata során elemzünk. Míg ugyanis fel lehet tételezni, hogy a tele-
pülések névváltoztatását nem a település lakosai, hanem inkább a településeken kívülről (felülről) 
kezdeményezik [lásd a települések „furcsa” névváltoztatásainak koncepcióját (Sik, 1975)], addig a 
népesség változásai a lakosok spontán mozgásainak, a település beruházási döntései pedig inkább a 
vezetés munkájának tulajdonítható. Noha meggyőződésem, hogy célszerű lehet egyszer ilyen 
szempontból végiggondolni a települési adatbázisokat, most az elemzés során használandó minden 
változó esetében azt feltételezem, hogy azok a település egészére érvényes társadalmi tények. 
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időszakban új kapcsolatokat leginkább Romániával, Szlovákiával és Németországgal 
alakítottunk ki, ám utóbbival jóval kevesebbet, mint korábban. Fokozatosan nyitni kezdtünk 
eddig „ismeretlen” államok, például Görögország, Svédország, Szerbia és Izrael irányába is. 

A három leggyakrabban előforduló állam testvértelepüléseinek Magyarországon belüli 
eloszlását vizsgálva azt látjuk, hogy a Romániához kötődő magyarországi települések térbeli 
eloszlása semmiféle szabályosságot nem mutat. Nemcsak a határszéli, hanem az ország 
belsejében, sőt az osztrák határ mentén található települések is építettek ki szoros kapcsolatot 
romániai városokkal, községekkel. Németországi kapcsolataink láthatóan az ország középső 
részére, a Balaton-felvidékre, Budapestre, Tolnára és a somogyi vidékre koncentrálódnak, 
aminek okát valószínűleg a kitelepítésben kereshetjük. A Szlovákiával kapcsolatban lévő 
települések nagy része az ország északi felére korlátozódik, de találunk néhány ilyen irányú 
kapcsolatot kialakított települést a déli (a szlovák kisebbségekkel betelepített) határvidék 
közelében is. 

Akármelyik időszakot is vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy a települések közötti 
közeledések minden időszakban elsősorban kulturális és gazdasági okokból történtek (10. 
táblázat). Ám míg a szocializmus ideje alatt ez a két arány szinte egyenlő volt, a határnyitást 
követően a hangsúly a kultúra és hagyományőrzés céljából indított kapcsolatokra tevődött át. 
Az 1990-es években egyre fontosabbá vált az oktatás, az iskolák közötti cserelehetőség és a 
nyelvtanulás megkönnyítése miatt kezdeményezett kapcsolatfelvételek aránya is. 

10. táblázat: A településközi kapcsolatok megoszlása a kapcsolatfelvétel elsődleges oka és 
kialakulásának ideje szerint, % 

Időszak 
A kapcsolatfelvétel oka 

1940–1988 1989–1993 1994–1997 1998–2002 
Összesen 

Kultúra, hagyomány 38 51 47 42 45 
Gazdaság 33 29 29 26 29 
Történelem, politika 12 12 7 9 10 
Oktatás, fiatalok közötti 
kapcsolat 

9 5 7 14 9 

Idegenforgalom, turizmus 4 2 7 6 5 
Egyéb 4 1 2 2 2 
Összesen 100 100 100 100 100 
N 30 97 84 104 315 

 
Hogy a testvértelepülési kapcsolatok létrejötte mennyiben tekinthető a települések (vezetői, 

felsőbb szervei, mérvadó csoportjai) szerint tőkének, az egyes testvértelepülési kapcsolatok, 
illetve a településközi hálózat létrejötte történetének elemzése alapján dönthető el. Ha a kap-
csolatépítést profitmotívum vezérelte, és ehhez befektetéseket kellett tenni, akkor a testvér-
települési kapcsolat éppúgy kapcsolati tőke, mint amikor egy migrációt tervező egyén vagy 
egy piaci részesedést növelni igyekvő vállalkozó tudatosan építi ki kapcsolatait a tervezett cél 
érdekében.  

A testvértelepülési kapcsolatok okainak elemzése azonban arra utal, hogy ezek egy része 
tekinthető csupán tőkének. Természetesen a tőkeként nem felfogható testvértelepülési 
kapcsolatok is hasznos erőforrások, amelyek – ha kell és/vagy ha erre lehetőség adódik – 
átalakíthatók tőkévé.  
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A továbbiakban négy ország esetében próbálok rekonstruálni ideáltipikus kapcsolattörté-
neteket. Ezek természetesen csak elnagyolt közelítései a valódi történeteknek, de arra talán 
alkalmasak, hogy láttassák a településközi megszemélyesített kapcsolati tőke „működését”. 

A szocializmus időszaka alatt a kevés számú magyar település által kezdeményezett 
kapcsolatépítés során fontos szempont volt a magyar–román határhoz való közelség. A másik 
oldal ebben az időszakban csak a sportkapcsolatokat támogatta. A határnyitás után a Románia 
felé nyitni kívánó magyarországi települések felől kiinduló kapcsolatok kifejezetten a határon 
túli magyarság támogatását célozták. A felénk irányuló kapcsolatteremtés motivációi között 
ekkor a legtöbb kontaktusfelvétel kifejezett segítségkérés volt a határon túli magyarok 
részéről.  

A rendszerváltás előtti német kapcsolataink kiépítését leggyakrabban a nyelvtanulás és a 
kultúra motiválta. Német oldalról legfontosabb szempontként a vendégház-felújítás 
(vadászat? hazalátogatás?) szerepelt. A rendszerváltás utáni időszakban mi többnyire 
barátkozási szándékkal fordultunk Németország felé Ebben az időszakban a németek egyre 
fontosabbnak tartották a német nyelv terjesztését.  

A szocializmus időszaka alatt Szlovákiával mi nem kezdeményeztünk kapcsolatot, ők 
barátkozás és együttműködés céljával fordultak felénk. A határnyitás után többnyire kulturális 
kapcsolatok, illetve a fiatalok közötti kapcsolat ápolása és barátkozás céljából kezdemé-
nyeztünk viszonyt. Az 1994-től 1997-ig terjedő időszak legfontosabb kapcsolatépítési 
motívuma a sport volt. Segítő szándékkal mi nem indítottunk viszonyt, ám a felénk irányuló 
kontaktusfelvételek ötöde segítségkérő szándékú volt, majd a kultúra és az együttműködés 
vált egyre fontosabbá. 

A szocializmus ideje alatt nem volt testvéri kapcsolat osztrák településekkel. A határnyitás 
után segítségkérő és vallási alapon nyugvó kontaktusfelvételeket kezdeményeztünk, amit az 
osztrákok kulturális, gazdasági és sportkapcsolatokkal viszonoztak. A következő időszakban 
mi csak idegenforgalmi szempontból fontos kapcsolatokat kívántunk létrehozni, az osztrák 
települések közel fele barátkozási szándékkal fordult felénk, ötödrészük pedig az EU-ra 
készülve dolgozott a kapcsolatfelvételen. 

Településközi társadalmi tőke 

A polgármesterek településközi kapcsolatai a megszemélyesített kapcsolati tőkének 
tekinthetők. Több ilyen településközi hálózat létezik,46 amelyre alapozva a település egyéb 
tőkék megszerzését, illetve meglévő tőkéinek jobb hasznosítását stb. remélheti. 

A településközi kapcsolatrendszer tőkejellege jól illusztrálható, ha gondolatkísérletképpen 
elképzelünk egy tőkehiányos, illetve a három eltérő társadalmitőke-típus által dominált 
településszerkezetet. 

 Tőkehiányos helyzetben a települések egymástól elszigetelten, csupán a formális 
hierarchia diktálta szervezeti rend által előírt módon léteznek. Közös ügyeik nincsenek, 
információ nem áramlik közöttük, ha bármi olyan feladatuk adódik, amely kooperációt 
feltételez közöttük, akkor azt a felsőszintű irányítás teljes mértékben „levezényli”. 

                                                 
46 Mivel ezeknek a településközi kapcsolatrendszereknek változó az összetétele és a tagsági köre, ezért 

csak pillanatfelvételként utalok a 2005-ös állapotra. Ekkor elemzésünk főszereplője, a TÖOSZ 
mellett fontos volt még a Magyar Faluszövetség, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Megyei 
Jogú Városok Szövetsége, a Kisvárosi Önkormányzatok Szövetsége stb.). 
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 Ha az összetartó (bonding) társadalmi tőke dominálja a településközi kapcsolatrend-
szert, akkor a települések jól elhatárolt, zárt csoportokba rendeződve kooperálnak. Ezek 
a településfalkák hatékony érdekérvényesítésre képesek, erős „mi-tudatuk” van, s 
minden település, amely nem tartozik a csoportba, idegen és gyanús, esetleg egyenesen 
ellenséges területnek számít. 

 Ha az összekötő (bridging) társadalmi tőke az úr, akkor a települések nem csoporto-
sulnak, hanem laza hálózatot alkotnak, amelyek nem eléggé állandóak és zártak ahhoz, 
hogy a települések között szorosabb együttműködés alakuljon. Az ilyen hálózatok igen 
alkalmasak az információ gyors és széles körű terítésére, de nem nyújtanak alapot közös 
identitás létrehozására, illetve közös érdekérvényesítésre. 

 S végül, ha az összekapcsoló (linking) társadalmi tőke a jellemző, akkor a társadalmi 
tőkehiányos állapothoz hasonló helyzet jön létre, azzal a lényeges eltéréssel, hogy most 
a településeket nem csupán a formális, de sokféle informális szál is fűzi a hierarchiában 
felettük lévőkhöz. Ily módon olyan településfalkák jönnek létre, amelyek „felfelé-
zártak”, tehát egy patrónus és sok, de egymással kapcsolatban alig álló kliens alkotta 
csoportok szerveződnek. 

 
A TÖOSZ47 példáján jól illusztrálható, hogy a polgármesterek és az általuk megszemé-

lyesített települések közötti kapcsolatok hogyan tudnak tőkeként működni. A TÖOSZ a 
települések és polgármestereik számára egyfajta többlet közösségi identitást, vagyis közösen 
felhalmozott tőkét jelent, melynek mentén az önkormányzatok között sokféle olyan hálózat 
épül, elsősorban térségi alapon – kistérségi és megyei szinten –, ami másként nem jött volna 
létre.  

Ez a tőke a különböző TÖOSZ-találkozók, -konferenciák alkalmával kialakult és ápolt 
informális kapcsolatokat erősíti tovább, sok esetben pedig a szomszédos önkormányzatok 
vezetői közöttieket, akik ezek mentén egy-egy ügyben közösen alakítanak ki álláspontot. A 
megyei szintű összetartó-összekötő tőke ugyanakkor a megyei tagozatok léte révén 
intézményesedik. A személyes találkozások információcseréi növelik a kölcsönös bizalom 
kialakulásának esélyét, sokszor a beszélgetések során véletlenül értesülnek a felek a másik 
által adható segítségről. A bizalom kialakulását segíti a rendszeres együttlét és a rendszerszerű 
működés. Ezt az biztosítja, hogy a személyek tulajdonképpen egy szervezetet „személyesí-
tenek meg”, amely az adott személy távozása után is megmarad.  

A tőkeképzés sajátos esete a más önkormányzati szövetségekkel való kapcsolat. Ezek 
terepei:  

 különböző egyeztető fórumok, melyek többnyire eseti jellegűek, és létrejöttüket 
leginkább a kormányzattal való egyeztetések alakítják;  

 ún. közös álláspontok egyes, az önkormányzati szféra egészét érintő kérdésben. Ezek 
közül kiemelkedik az éves költségvetés önkormányzatokat érintő fejezetével 
kapcsolatos állásfoglalás. Évek óta hagyomány, hogy a TÖOSZ szakmai alapanyagának 

                                                 
47 A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségét (TÖOSZ) 1989-ben jött létre, és 2000-es évek 

közepén a szövetségnek több mint 1700 települési önkormányzat, hat kistérségi, tájegységi 
önkormányzati érdek-képviseleti szervezet, valamint nyolc megyei önkormányzat volt a tagja.  
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felhasználásával alakul ki a közös álláspont, amelynek egységes képviselete és széles 
körű kommunikációja segíti a kitűzött cél elérését.  

 
A TÖOSZ kapcsolati tőkéje a kormányzati és költségvetési szervekkel több módon is 

intézményesedhet. A TÖOSZ tagja az olyan érdekegyeztető testületeknek, amelyek a 
kormányzat számára fontosak lehetnek. Ezen kívül az önkormányzati rendszer működését 
érintő, általánosítható eseti ügyekben a kormányzat egyeztető megbeszéléseket szervezhet a 
TÖOSZ által képviselt önkormányzatok és az illetékes kormányzati szereplők részvételével. 
A TÖOSZ működésének másfél évtizede alatt érdekképviselőként megszerzett hírneve48 
pedig nem más, mint a kapcsolati tőke kikristályosodott formája. 

A TÖOSZ kapcsolati tőkéje túlnyúlik az országhatáron. Ennek egyik formája az, hogy a 
TÖOSZ tagja több nemzetközi önkormányzati szövetségnek is [például Nemzetközi 
Önkormányzati Szövetség (IULA) és annak európai kontinentális szervezete, az Európai 
Települések és Régiók Tanácsa (CEMR)], és képviselőket delegál az Európai Unió Régiók 
Bizottságába. A TÖOSZ másik nemzetközi kapcsolati tőkéje a testvérvárosi kapcsolatok 
kialakításában és ennek európai uniós intézményesedésében érhető tetten. A TÖOSZ részt 
vesz a CEMR testvérvárosi bizottságában, és koordinálja a magyar önkormányzatok 
nemzetközi együttműködési folyamatát. 

                                                 
48 Az így kialakult hírnév a TÖOSZ-t megszemélyesítő vezetőkre is átsugárzik. Az elnökség tagjának 

lenni nyomatékot ad nyilatkozataiknak, illetve lobbitevékenységüknek akkor is, ha azt nem a 
TÖOSZ, hanem saját önkormányzatuk érdekében fejtik ki. 
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4. Taxisblokád és Robin Hood49 

A fejezet kiindulópontja az a közhely, hogy a vállalkozás és a politika kapcsolatitőke-igényes 
társadalmi cselekvés. Azért szerkesztettem az itt közölt munkákat egy külön fejezetté, mert az 
alábbi esettanulmány (a taxisblokád keletkezéstörténete) – az előző fejezet esettanulmányaival 
ellentétben – nem a vállalkozás és a politika mindennapjaiban, hanem egy sajátos munkaerő-
piaci szubkultúrába ágyazottan és egy csapás (mint látni fogjuk, előre nem látható, hirtelen 
bekövetkező, nagy és negatív hatású esemény) hatására adott váratlan reakció során mutatja 
be a kapcsolati tőke működését. Talán már kifejtenem sem kell, hogy ennek az 
esettanulmánynak sem csupán az a célja, hogy a kapcsolati tőke fontosságát illusztrálja. Arra 
mutat példát, hogy egy speciális helyzetben a szubkultúra és az események menete együttesen 
hogyan eredményezték a kapcsolati tőke felértékelődését. 

A foglalkozási szubkultúra 

Legyen a kultúra egyszerűen azon szokások és viselkedési minták egyvelege, amelyeket a 
társadalom magáénak vall, s meg- és elismerésüket, betartásukat különféle eszközökkel és 
intézményekkel támogatja. Legyen továbbá a szubkultúra fogalma a fentivel azonos, azzal a 
különbséggel, hogy a társadalom kisebb (etnikai, foglalkozási, generációs stb.) csoportjaira 
vonatkozik. A kultúra nem eleve adott és örökké változatlan jelenség, hanem maga is alakul, 
formálódik, ám tekintsünk a kultúrára úgy, mint nagy tehetetlenségi erejű és rövid távon 
változatlan intézményre.  

Számos foglalkozás olyan szubkultúrának tekinthető, amelyben sajátos viselkedési 
szabályok, normák érvényesülnek. Így például  

„…a tudós szakmai etikája tiltja tudományos kérdésekben az engedelmességet bár-
milyen tekintéllyel szemben, viszont a pap vagy a katona foglalkozási etikája egyenesen 
előírja azt. (…) A hivatásos politikus szakmájának gyakorlásához nélkülözhetetlen 
kvalifikációk, amelyeket lord Chesterfield ajánl fiához írt leveleiben, valószínűleg nem 
keltenék fel a hivatásos moralista lelkesedését: »Elég ügyesnek kell lennie, hogy az 
igazságot elleplezze anélkül, hogy hazudna, éles szeműnek, hogy olvasni tudjon mások 
arckifejezéséből, és elég nyugodtnak saját arcvonásai fegyelmezéséhez, értsen hozzá, 
hogy az őszinteség látszatát tudja kelteni tényleges óvatossága ellenére.” (Ossowska, 
1973: 57) 

Az elemzés két tézise a következő: egyfelől a taxisok keselyűségük miatt voltak képesek 
fellázadni a benzináremelés ellen, másfelől azért választották a blokádot tiltakozásuk 
formájául, mert jó ideje zavarban voltak, és féltek, hogy a benzináremelés csapása miatt 
helyzetük válsággá fokozódik. 

Miért illetem a taxisokat a rosszul csengő keselyű névvel? Nos, ezt az elnevezést G. Mars 
(1983) angol szociológustól veszem, aki a különféle foglalkozások láthatatlan jövede-
emszerző ügyleteinek elemzése kapcsán a foglalkozások négy típusát különbözteti meg és 
szimbolizálja egy-egy állatnévvel. 

                                                 
49 A fejezet a következő tanulmányokon alapul: Sik, 1991/2009; 1993, 1995. 
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A sólyom a független vállalkozó jelképe, kinek célja a profit maximalizálása, aki szabadon 
gazdálkodik idejével, önállóan dönt, arról, hogy mibe kezd, mennyit ruház be, hogyan és 
mennyit csal, s ezt kinek a rovására teszi. Sólyom például az egyetemi professzor, az utcai 
árus, a vállalatvezető és a hotelportás. 

A szamár a sólyom ellentettje. Alárendelt pozícióban lévő, kötött munkaidőben és kötött 
munkahelyen robotoló, izolált bérmunkás, aki hol a főnökét, hol a vásárlót be-be csapja, de 
ezt csak apránként és kismértékben, ám így is nagy kockázat mellett teheti, hiszen könnyen 
ellenőrizhető és lecserélhető. Szamár a bolti eladó és a pénztáros. 

A farkas hordában dolgozik, amelyet erős szolidaritás, hosszú távú személyes (de nem 
feltétlenül szeretetteljes) kötelékek láncolnak össze, és amely láthatatlan jövedelmeit is 
csapatmunkával szerzi. Ez a bandaszellem a külvilág felé erős közösségtudat révén egy-
ségessé kovácsolt, elzárkózó szubkultúraként nyilvánul meg. A belső munkamegosztás 
mentén mindenki által ismert és elismert szerepek és hatalmi rangsor jön létre a csoporton 
belül, amely nehezen változik. Ilyen foglalkozás például a szemetes vagy a dokkmunkás. 

Történetünk főszereplője, a taxis, Mars keselyűnek elnevezett negyedik típusába sorolható. 
A keselyű annyiban hasonlít a sólyomra, amennyiben egyénileg ragadozik, de a farkashoz áll 
közel abban, hogy magányos akciói mögött laza, de szükség esetén gyorsan aktivizálható és 
hatékony hálózat létezik. Ez mindennapi körülmények között a keselyűk közötti koordináció 
végzésére, az új keselyűk betanítására és fegyelmezésére alkalmas, de legalább ilyen fontos 
funkciója, hogy bajban gyorsítja a veszély észlelését és fokozza a védekezés hatékonyságát. 
Mivel a hálózat nem jelent csoportszervezetet, ennek megfelelően nincs is határozott 
hierarchia a keselyűk között, de van néhány választott elöljáró, akik a keselyűközi hálózatot 
karbantartják. Mars kedvenc példái a keselyűségre a biztosítási, az ingatlan- és az 
autóügynök. 

A taxis keselyűsége 

Kezdjük a taxisok szociodemográfiai összetételével! A tipikus taxis fiatal, de legfeljebb kora 
középkorú férfi, városi lakos, és profi gépkocsivezetői szakértelemmel, valamint nagy terep-
ismerettel rendelkezik. 

Taxissá lenni nem nehéz. A hivatásos gépkocsivezetői jogosítvány megszerzése 
gyakorlatilag nem igényel iskoláztatási kiadásokat, hiszen a katonaság alatt vagy a munka 
mellett könnyen megszerezhető. A munkához szükséges tudástőke tehát nem a formális 
iskolarendszer terméke. Ennek következtében ebben a szakmában a papír nem igazán fontos. 
Ez egyfelől azt jelenti, hogy a felsőfokú képzettséggel is „csak” taxis vagy, illetve ha semmi 
papírod nincs, akkor is taxizhatsz. 

Ami társadalmi helyzetüket illeti, a taxisok „aligvállalkozónak” vagy kettős státusú 
bérmunkásnak tekinthetők. Az „aligvállalkozó” esetében a vállalkozói lét alapja az autó-
tulajdon. Ez azonban nemcsak azért tekintendő „aligtőkének”, mert az autó ma már nem 
elérhetetlen vágya a magyar átlagháztartásoknak, hanem azért is, mert a taxis autója nem 
csupán a vállalkozás tőkéje, de egyben a taxisháztartás szállítóeszköze is. Következésképpen 
a taxizás céljaira vett autó ára csak részben tekinthető vállalkozói beruházásnak. Ez annál is 
inkább igaz, mert ha a taxis aligvállalkozónak fel kell adnia a taxizást, az autó értéke nemcsak 
azért nem veszik el, mert el is adhatja (s hála a magyar használautó-piaci viszonyoknak, nem 



 79

is biztos, hogy veszteséggel, de biztosan nem nagy veszteséggel), hanem mert megtartja mint 
háztartásának kényelmet, mozgásszabadságot, valamint – nyugati szuperkocsi esetén – 
presztízst adó kellékét. 

A kettős státusú bérmunkás fogalma arra utal, hogy a taxivállalat alkalmazottja nem 
csupán (vagy inkább nem elsősorban) fizetésére alapozza jövedelemszerző stratégiáját. Ebben 
nagy (ha nem döntő) szerepe van a borravalónak. E tekintetben viszont az „aligvállalkozótól” 
alig eltérő viselkedés jellemzi a taxis bérmunkást, hiszen a borravaló mennyisége ugyanazzal 
a két (egymással ötvözhető) módszerrel fokozható, mint az „aligvállalkozó” profitja. Az egyik 
lehetséges stratégia az önkizsákmányolás. Ez olyan összjövedelem-maximalizáló magatartást 
fed, amikor a taxis a munkaidőt a biológiai maximumig megnyújtja. A másik lehetőség az, 
hogy a munkaidő alatt (ami az utcán töltött összes idővel azonos, beleértve a standon 
várakozást, az üresjáratot két fuvar között) megkeresett jövedelmet a taxis többletjövedelmet 
eredményező tevékenységekkel fejeli meg. Ilyen például a taxizást kiegészítő valutázás vagy 
prostituáltközvetítés, illetve az olyan megoldások, mint az utaspárosítás (egy irányba igyekvő 
utasok összegyűjtése), vagy a hosszú sorban állást elkerülendő (fogy a benzin, nő az 
összmunkaidőből a holtidő): előreszemtelenkedés. 

„Tulajdonképpen vívóedző voltam, de kevés volt a pénz, ezért a Főtaxinál dolgoztam 
mellékállásban. A vagányságom mindig megvolt, vezetni szerettem, a reflexeim is jók. 
Igaz, a városismeretem kezdetben csak annyiból állt, hogy tudtam, merre jár a hatos 
villamos. Ha reggel felébredek, és kinyitom a szemem, eszembe jut, hogy egy fillér 
sincs a zsebemben – mondja a 951-es. – Akkor nyújtózom egyet, lemegyek az utcára, 
beülök a taxiba, és addig nem jövök haza, amíg iksz mennyiségű pénzt nem szerzek. 
Addig nyomom a pedált. Ha tudom, hogy hétfőn tizenöt ezret fel kell adnom csekken, 
vasárnap addig hajtok, amíg meg nem lesz ez az összeg.” (Pataki, 1994: 57) 

Míg azonban a fenti két stratégia alkalmazásában az egyes taxisok egymástól függetlenül 
dönthetnek, addig a taxisoknak csoportként is megmutatkozik a jövedelemnövelő képességük. 
A taxisok céltudatosan és alaposan „megszervezték” munkerőpiacukat. Úgy tűnik, hogy 
egyfelől az erősebb csoportok bizonyos munkatípusokat képesek monopolizálni (repülőtér, 
szállodák, bútorszállítás stb.), másfelől létezik egy árkartell a taxisok szervezetei között. A 
kartellképzéshez a keselyűszerű munkaszervezet nagyon is alkalmas, míg a taxis szubkultúrát 
(lásd később) átfonó személyes kapcsolatrendszerek jó alapot adnak a monopóliumok 
klánszerű megszervezéséhez, ahol nyilván a fizikai erő számít, de még inkább, hogy melyik 
csoport hogyan tudja mozgósítani (lojalitás) és mozgatni (CB-rádió) a tagságát. 

Feltehető, hogy a két csoport összjövedelme sem tér el nagymértékben, hiszen a 
bérmunkás borravalója és fizetése elérheti az „aligvállalkozó” profitját. Minden valószínűség 
szerint mindkét csoport jövedelme meghaladja a hazai bérmunkás-jövedelmek átlagát 
(különben miért védenék munkaerő-piaci pozíciójukat vehemensen), ugyanakkor egyfelől 
jelentős költségek terhelik ezt a magas jövedelmet, másfelől igen nagy a havi (sőt a heti) 
jövedelem ingadozása. 

Nagymértékű hasonlóságot találunk akkor is, ha a két taxiscsoport munkavégzésének 
jellemzőit vizsgáljuk. A taxismunka nagyfokú területi és időbeli mobilitást jelent, és szinte 
semmiben nem hasonlít a modern világ két tipikus munkahelyéhez: a gyárhoz és a hivatalhoz. 
A munkahely maga mozog, nincs nappal vagy éjszaka, csak jó és rossz időszak, minél 
rosszabb az idő, annál nagyobb a kereset, akkor érdemes leginkább taxizni, amikor a többség 
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a szabadidejét élvezi (ünnepeken, este és éjszaka). Ez persze azt is jelenti, hogy a munkaidő 
felett a taxis vállalkozónak teljes hatalma van, de még a taxis bérmunkás is olyan rugalmas 
munkaidőben dolgozik, ami elképzelhetetlen a gyárban vagy a hivatalban dolgozók esetében.  

E tekintetben a taxismunka a háztartáshoz is hasonlítható, ahol a munkaidő sosem ér véget, 
de bármikor megszakítható. Ez a rendszertelenség és állandó mozgás teszi azonban azt is, 
hogy a taxis bármikor megpattanhat a családjától. Feleség legyen a talpán, aki ellenőrizni 
tudja taxis társát. Ez a szabadság nagy szerepet játszik abban, hogy a taxisokra egyfajta macsó 
szubkultúra jellemző, amit a külvilág romantikus vágyódással honorál (például filmek az 
amerikai truck driverektől, akik a pornóirodalomban is stabil szereplői a történeteknek). 

„A taxisfeleségek legtöbbje igen nehezen viseli a férj éjszakai műszakjait, különösen ha 
tizenkét órás kóricálás után fillér nélkül, vagy csak néhány forinttal tér haza. Ilyenkor 
értelemszerűen merül fel a kérdés, vajon merre járt és mit csinált a kedves ember ennyi 
idő alatt… De ez ritkán fordul elő, hiszen tudjuk, a taxis addig járja a várost, addig 
nyomja a pedált, amíg az aznapra kitűzött pénzmennyiséget meg nem szerzi.” (Pataki, 
1994: 58.) 

A szabadság, önállóság, az állandó mozgásban levés, a „mindig történik valami” része a 
taxis szubkultúrának, amelybe teljesen „elmerül” az egyén. 

„Van négy szakmám, de ott nem bírtam a fenekemen maradni, önálló szerettem volna 
lenni. Fél évig alkalmazott voltam egy haver taxijában; az figyelmeztetett, hogy aki 
egyszer ebbe belekóstol, nehezen tudja abbahagyni, a taxiból nehéz kiszállni. Fél év 
múlva kiváltottam az ipart, önálló lettem. Igaza volt. Ma ha két napig nem vagyok az 
utcán, már ideges leszek. Hiányoznak az utasok, az »idegeskedések«, nem vicc. Négy 
éve nem voltam szabadságon, nem bírok taxi nélkül élni.” (uo.: 58) 

Mindkét taxiscsoport munkájára jellemző, hogy személyes szolgáltatótevékenység lévén, 
szinte folyamatosan idegenekkel való kommunikációt jelent. A taxisnak képesnek kell lennie 
kapcsolatot teremteni és kezelni, elviselni a sokféle utast, megtalálni a borravaló maximális 
mértékét biztosító technikát. Ehhez a külföldivel szolgálatkésznek, a tojásfejűvel szakszerű-
nek, a kismamával és csemetéjével aranyosnak, a fáradt munkással és a deviáns (hiszen taxiba 
ült) nyugdíjassal együtt érzőnek, a kurvával és a stricivel belevalónak kell lennie. Ugyanakkor 
meg kell tudnia ítélni, hogy mikor lehet a normális borravaló feletti jövedelem megszerzését 
megkísérelnie (babrálni a taxiórával, rosszul visszaadni, valutát kérni, mellékes üzleteket 
ajánlani stb.). Egy „ősi” taxisszociográfiában, a szocializmus reformidőszakában ez így jele-
nik meg:  

„Mielőtt még beszállt volna az utas, megkérdezem tőle, hogy merre akar majd menni. 
Aztán ha nem jó nekem a guruló [az üresjárat elnevezése a korabeli taxis zsargonban], 
vagy más miatt, akkor kinyitom a szövegládát, hogy »nincs elég benzinem«, vagy hogy 
»csúszik a kuplung«… De a legjobb szöveg az, hogy »a váltóm már várja a kocsit«. Ez 
az emberségre apellál. Hiszen a váltónak el kell kezdenie dolgozni, mégse várjon hiába 
egy utcasarkon. A droszton mindenképpen el kell vinned az utast, mert ami neked nem 
jó, az nem lesz jó a mögötted állónak sem. Egyébként ne hagyd beszállni, sose hagyd 
beszállni, mielőtt ki nem nyögi, hogy hová akar menni, mert ha már bent van, 
buldózerrel sem lehet kivontatni! (…) Csak az a ciki, hogy akik kifelé laknak, ismerik 
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már a dörgést, és bent melegítik az ülést egy fél órát, mire végül kinyögik, hogy 
Keresztúr vagy Madár-hegy.” (Demszky, 1972: 40.) 

A taxis mindennap belemerül a külvilágba. Nem véletlen, hogy a közvélemény sokat 
foglalkozik a taxisokkal, és ambivalensen érez irántuk. Vállalkozói és illegális jövedelmeiket 
irigyli, de vállalkozói mentalitásukat becsüli, és a veszélyeket, amelyeknek emiatt a taxisok 
kiteszik magukat, elismeri, vezetésük erőszakosságát utálja, de profizmusát értékeli, amikor 
utast vernek, elítéli, ám ha segítenek terhes mamát orvoshoz juttatni, rendőrt, bűnözőt fogni 
stb. azt nagyra tartja. 

Nagyon fontos vonása a taxislétnek az, hogy a taxi veszélyes üzem. Ezek a veszélyek 
nemcsak a közúti forgalom saját természetéből fakadnak, ahol is sok száz kilós fémtárgyak 
hajlamosak egymással és nagy sebességgel összeütődni, hanem a kliens természetéből is.50 Az 
éjszakai fuvar magasabb jövedelmeiért a taxisoknak nemcsak egészségükkel és családi életük 
zavaraival, de életükkel kell fizethetniük. 

„Ma már istenigazában nem a duhaj részeg munkásoktól tartanak a taxisok, inkább a 
falkába verődött újgazdag fiataloktól. Egy idősebb kollégánknak volt egyszer egy 
kellemetlen esete. Ilyen gazdag úrifiúk szálltak be hozzá Budán, de már a Margit hídnál 
úgy viselkedtek, ordibáltak, köpködtek, hogy a kolléga mondta, na akkor itt befejezzük 
az utat. Erre jól megverték, a Golfját elvitték, és »nullára hozták«, így találták meg a 
Nagymező utcában. Na, aztán felkerestük a csikók szüleit, az egyik papája a 
Rózsadombon lakott, és fegyvert fogott ránk.” (Pataki, 1994: 35) 

Ami a taxis foglalkozás munkaszervezetét illeti, abban megtalálható a keselyűlét 
valamennyi eleme. A munkavégzés nem csupán individuális, de független tevékenység is. 
Másként: a taxisok nem csupán egymástól elszigetelten végzik munkájukat, de mindegyikük 
sólyom módjára szabadon dönt arról, hogy mikor és mennyit dolgozik, milyen kiegészítő 
jövedelemszerző stratégiát folytat, és ezt mennyi kockázatot vállalva teszi, illetve (hiszen 
keselyű) hogy kivel és milyen erősségű kapcsolatrendszert hoz létre. 

A taxisok általában kevéssé vannak ráutalva másokra (javítás stb.), de van egy speciálisan 
fontos személy a munkájuk során – a CB végén fityegő diszpécser. A taxisnak a CB-hálózat a 
mindennapi megélhetéshez szükséges köldökzsinór, hiszen ezen keresztül kapja az infor-
mációkat, hogy hol van fuvar. Szükséghelyzetben e CB a taxisok számára nélkülözhetetlen, 
márpedig ilyen adódik, és nem is ritkán (baleset, tűz, tolvaj, verekedés stb.). 

A CB azonban nem csupán a taxis munkaszervezet idegközpontja, hiszen a taxisok 
társadalmi kapcsolatrendszere is részben ezen a kommunikációs csatornán keresztül 
szerveződik: például ennek segítségével tudnak egymásnak üzenni, hazaszólni, randit meg-
beszélni, hiánycikket fellelni, útakadályról tudósítani stb.  

                                                 
50 Henslin (1973) klasszikus elemzésében azt olvashatjuk, hogy milyen szerteágazó, aprólékos hely- és 

társadalomismerettel kell a taxisoknak rendelkezniük ahhoz, hogy a veszélyes utasokat és 
helyzeteket elkerüljék. Az utas „megválasztása” függ a megrendelés módjától (utcai leintés vagy 
telefonos rendelés), az időtől (nappal vagy éjszaka), a környéktől (faji és társadalmi összetétel, 
veszélyes-e, vagy sem, a helyszín kellően megvilágított-e), az utas jellemzőitől (osztályhelyzet, 
nem, faj, kor, az ittasság mértéke), és attól, hogy milyen módon közelíti meg a taxit, és helyezkedik 
el benne. Ez utóbbi szempontokból csökkenti a bizalmat a semmiből való hirtelen előbukkanás, a 
taxis háta mögötti helyre való elhelyezkedés, a zavart viselkedés. 
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Végül a CB e csoport önvédelmi fegyvere is. Emlékezzünk, hány újsághír szólt arról, hogy 
a taxisok mily készségesen sietnek egymásnak segíteni a bajban. 

A taxisok tehát munkájuk sajátosságaiból fakadóan nem lehetnek farkasok. Bár egyes 
„hiénáknak” nevezett csoportjaik farkasszerű jellemvonásokat mutatnak: 

„Próbáljanak csak felmenni a Várba, a Szentháromság térre, a Hiltonhoz, a saját cégbeli 
kollégáim szúrják ki a kerekemet, ha a parkolóba állok. Pedig nekem is, akárcsak nekik, 
egész Budapestre szól az engedélyem. Nos, és vajon mi van az elborzasztó hírű 
repülőtéri meg nemzetközi hajóállomásnál dolgozó csapatokkal? Ez más világ. Ezt úgy, 
ahogyan van, felejtsük el. Tudomásul kell venni, el kell fogadni a játékszabályokat, 
mert különben állandóan lyukas kerekeid lesznek. A gumicserét lehet győzni egy 
darabig pénzzel, de előbb-utóbb el kell döntened, hogy állandóan gumit cserélsz-e, vagy 
taxizol.” (Pataki, 1994: 36) 

De miért, hogy nem sólymok a taxisok? Ezt a munkaszervezés és elosztás központi meg-
szervezésének racionalitását szolgáló CB nem magyarázza meg. Hiszen egy diszpécser-
központ működhetne hatékonyan anélkül, hogy erre ráépülne a keselyűlétre jellemző „laza” 
csoportszervezet. A taxis keselyűket összekötő CB csupán technikailag segíti a keselyű-
csoport laza hálózatának működését, amely mögött egy szolidáris szubkultúra áll. 

Korábban már elsoroltam, hogy melyek a taxistársadalomnak azok a jellemzői, amelyek a 
munka, a munkaszervezet és a csoportszervezet miatt kedveznek egy szolidáris és 
kapcsolatorientált szubkultúra kialakulásának.  

Kiemelném ezek közül a folytonos veszélyhelyzet és a legalitás határát súroló kiegé-
szítőjövedelem-szerzés szerepét a taxisok életében. Ez egybecseng az illegális gazdaság 
társadalmát elemző tanulmányok gyakori megállapításával, hogy az ilyen gazdasági szeg-
menseket a személyes kapcsolatok által sűrű behálózott szolidáris szubkultúra jellemzi, 
legyen ez vállalati igazgatóságok sokszorosan átfedő csoportja, az olasz maffia, a dél-
amerikai parasztok önsegítő csoportja, az afrikai bádogvárosok marginális gazdasága, magyar 
önerős házépítő vagy amerikai gettó. Még hasonlóbb a taxisok csoportjához a piaci „kiseg-
zisztenciák” sajátos gazdasága, amelynek elemzése során a kutatók újra meg újra felfedezték 
a hálózatok meghatározó szerepét a kölcsönszerzésben, a munkaerő-állományban, a piaci 
értékesítésben, a védelemben stb. Ez egyaránt igaz a koreai származású amerikai 
kiskereskedőre, az indonéziai bazár kistulajdonosára, a hongkongi utcai árusra és a perui 
guberálóra.  

Fontos továbbá, hogy a szociodemográfiai és munkaerő-piaci helyzetbeli hasonlóság, 
illetve a mobil élet- és flexibilis munkamód is olyan szociológiai jellemzők, amelyek a 
szakirodalom szerint szolidáris viselkedésre hajlamosítanak. Az azonos társadalmi helyzet 
ugyanúgy kedvez a kölcsönösségen és egyensúlyon alapuló szolidaritásnak, mint a veszély.51 
A taxisok társadalmában az egymástól elszigetelt (tehát a szamárra jellemző) munkavégzés és 
a független (tehát a sólyomra jellemző) kvázivállalkozói lét ellenére nagy szerepe van a 
keselyűközi szolidaritásnak és hálózatnak. Ez utóbbi mintegy egymásba ötvözi a munka-
szervezet technikai, a munkaerőpiac és a második gazdaság érdekérvényesítési, illetve a 
szubkultúra közösségi-érzelmi elemeit. 

                                                 
51 Ennek iskolapéldáját adja egy amerikai szerző, amikor az éjszaka élők társadalmát mint a modern 

világ frontier közösségét jellemzi (Melbin 1978).  
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Mivel a taxisok fent jellemzett két csoportja társadalmilag közel áll egymáshoz, hiszen az 
önálló taxis csak alig vállalkozó, a bérmunkás viszont kvázivállalkozó), továbbá mivel 
második gazdasági és munkaerő-piaci jövedelemszerző stratégiájuk is igen hasonló elemekből 
áll, amelyek gyakran össze is kapcsolódnak, ezért a továbbiakban a taxisok foglalkozás-
csoportját egységes társadalmi csoportnak tekintjük, amelynek szubkultúrája és kapcsolati 
hálója is lefedi a csoport egészét. 

A taxisok keserűsége 

Az itt következő okfejtés végeredményét megelőlegezve: úgy vélem, hogy a taxisblokád – az 
akkori elemzők válsághelyzetként való leírásával ellentétben – a zavarban lévő taxisokat érő 
csapásra adott reakció volt. Hogy ez a kijelentés érthető legyen, szólni kell a válság, a zavar és 
a csapás fogalmáról. 

Míg a válság eredendően orvosi műszó volt, és a betegségnek azt a fázisát jelölte, amikor 
eldőlt: a beteg él-e, hal-e, addig manapság a gazdasági és politikai közgondolkodásban a 
válsághoz a rosszabb vég nagyobb eséllyel társul, mint a jó.  

Ha azonban a válság szociológiai jellemzőit akarjuk megérteni, akkor más „rossz 
helyzetekhez” kell viszonyítani. Ily módon belátható, hogy az ilyen helyzetek tulajdonságai 
gyökeresen eltérő szerkezetűek: 

A csapás váratlanul következik be, de nem tart hosszú ideig, ám ennek ellenére mindenki 
számára, akit sújt, súlyos hatásokkal jár. Olyannyira, hogy a csapás következtében a 
társadalom, a gazdaság sokáig nem lesz ugyanaz, mint ami előtte volt. Sorokinnal (1943) 
szólva  

„A csapások a társadalmi változás egyik leghatásosabb és legerősebb előmozdítói. Noha 
a szükséghelyzet múltával a legtöbb társadalom gyorsan újraszerveződik (…), a 
társadalom soha nem lesz ugyanolyan, mint a csapás előtt volt. Az olyan csapások, mint 
a Fekete Halál, a peloponézoszi háború, az első világháború vagy a Nagy Francia, 
illetve a Nagy Októberi Szocialista Forradalom nagyobb változásokat eredményeztek a 
társadalmakban, mint amilyeneket »csapásmentes« évtizedek sokasága okozott.” 
(Sorokin, 1943: 120–121)  

A csapás váratlansága és súlyossága tükröződik az asztalitenisz lecsapás és a 
hadtudományok atomcsapás fogalmában, illetve a rossz gyermek mitológiai színezetű 
elnevezéseiben (sors-, illetve istencsapás), s az erre adott atyai válaszban (Szétcsapok közted, 
te piszok kölyök!52). 

A pangás legfontosabb szociológiai sajátossága, hogy a benne élő számára szubjektive nem 
csupán „öröknek”, de változatlannak és megváltoztathatatlannak tűnik. Természetesen a 
pangás sosem jelent teljes mozdulatlanságot, de a folyamatok annyira lelassulnak, a döntések 
olyannyira hajlamosak nem megszületni (s ha mégis megszületnének, akkor nem hajtódnak 
végre), hogy az a teljes változatlanság érzetét kelti.  

A baj a csapás kisöccse (esetleg húga). Váratlanul következik be, a hatása negatív, de nem 
mély, és mulandó. A baj váratlanságát szépen fejezi ki az a nyelvi fordulat, amely szerint a baj 
„megesik”, illetve valakit „baj ér”, valaki „bajba kerül”.  

                                                 
52 Ez a változat különösen a szerző, valamint leányai, Dorka és Melinda között ismert. 
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A „rossz helyzetek” négy típusa sok esetben nem határolható el egymástól pontosan. Így 
például a csapás egy speciális esete az ún. ismétlődő vagy periodikus csapás. Ha ugyanaz a 
csapás ismétlődik gyakran (illetve ha a csapásmentes periódus rövid), akkor nagy a való-
színűsége annak, hogy a csapások hatása összegződik, egymásra rakódik. Különösen igaz ez 
az állítás akkor, amikor az ismétlődő csapások egyre erősebbek. Ez lehet csupán a véletlenek 
rosszindulatú összjátékának, de lehet a csapás strukturális jellemvonásának eredménye 
egyaránt.53 Ugyanakkor a bajok egymásutánja nem feltétlenül összegződő, s ilyenkor nem is 
lesz a sok egymás utáni bajból válság vagy csapás (vö. havibaj, ami nem is váratlan, 
legfeljebb pontosan nem lehet tudni mikor és milyen erővel következik be). Továbbá nemcsak 
valaminek a bekövetkezte, de elmaradása is lehet baj vagy csapás, a késés mértékétől, 
ismétlődésétől és az okozott gond mértékétől függően (vö. monszuneső Indiában vagy a 
havibaj, ha baj). 

Ugyanakkor különféle bajok vagy csapások (például járvány és éhínség egyidejű vagy 
egymást követő felbukkanása) olykor közös – az egyéni és társadalmi ellenálló képesség 
csökkenésével összefüggő – okokra vezethető vissza. Hasonló a helyzet akkor, amikor 
többféle baj társul egymáshoz,54 illetve amikor ugyanaz a baj állandósul. Ekkor a hatások 
összegződése miatt lehet válságról beszélni (vö. influenzajárvány idején az egész család 
megbetegedése, illetve egy múlékony betegség krónikussá válása). Az egyidejűség mértéke 
azt fejezi ki, hogy a „rossz helyzet” a társadalom mekkora részét érinti egyidejűleg.55 Így 
például egyaránt csapás a hirtelen halál (szívinfarktus) és a földrengés, de míg az utóbbi 
egyidejűleg és azonos helyen lévő tömegeket, addig az előbbi eltérő időben vagy/és eltérő 
helyen lévőket sújt. 

A taxisok keserűségének oka merőben gazdasági természetű. 1991-ben már jó két éve nem 
ment jól nekik, hiszen a rendszerváltást követő transzformációs válság56 erősen csökkentette 
azok körét, akik megengedhették maguknak a taxizás luxusát. Ezt az állapotot nevezhetjük 
zavarnak, ami nem más, mint a válság gyenge változata. Miért csupán zavar? Azért, mert 
kartellszerű áremeléseikkel mind ez ideig meg tudtak élni ebből a tevékenységből, de 
rosszabbul éltek ekkor, mint a nyolcvanas évek elején, noha valószínűleg helyzetük nem 
alakult rosszabbul, mint a többségé a korabeli Magyarországon. 

Azt, hogy a taxisok helyezte inkább zavar volt, mint válság, igazolni látszik az a tény is, 
hogy nem csökkent jelentősen a taxisok száma. Ha ugyanis válság lett volna, akkor feltehető, 

                                                 
53 Caldwell és szerzőtársai 1980 és 1983 között egy dél-indiai vidéken egyre csökkenő mennyiségű 

monszuneső miatt kialakuló válsághelyzetben vizsgálták a háztartások túlélési stratégiáit (Caldwell 
et al., 1986). Ebben az esetben nyilvánvaló, hogy a fokozódó erejű csapások vagy bajok (a vizsgált 
időszak utolsó évében egy csepp eső sem esett) hatása kumulálódott, és válsághoz vezetett. 

54 Aminek „természetességére” utal „a baj nem jár egyedül” népi bölcsesség. Sorokin így ír a csapások 
„együttjárásáról”: „…éhínség és járvány ikertestvérek, nagy háborúk és forradalmak elkerülhe-
tetlenül éhínséget és járványt okoznak, és forradalom gyakran vezet háborúhoz, s fordítva… 
(Sorokin, 1943: 119). 

55 Az egyidejűség fogalma magában foglalja az azonos halmazhoz tartozás másik elemét is, ti. térben 
is egy tömeget alkot a „rossz helyzet” által érintett populáció. 

56 Erre az időszakra magas infláció, gyorsan növekvő munkanélküliség, a szocialista ipar szétesése és 
privatizációs átstrukturálódása, a szocialista mezőgazdaság (és benne a háztáji rendszer) keleti 
piacainak szétesése stb., és mindennek következtében a korábbi szocialista első- és második 
gazdaságban eléldegélő munkás- és parasztosztály gyors elszegényedése, illetve a második 
gazdaságbeli maszekok helyzetének megrendülése volt jellemző. 
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hogy fogyott volna a taxisok száma. Részben mert a legrosszabb helyzetű „aligvállalkozók” 
(akiknek autójuk sokat fogyasztott, illetve a karbantartási költségük magas volt) kilépni 
kényszerültek volna a piacról, részben mert a nagyobb tőkével rendelkező, illetve 
legvállalkozóbb szellemű „aligvállalkozók” és bérmunkások igyekeztek volna átmenteni tőké-
jüket valamely jobban fizető gazdasági szektorba. 

Az eszkimók fogyása miatt amúgy is aggódó sok fókát pofánvágásként érte a kormány 
által nagy hirtelen és hatalmas mértékben megemelt benzinár. Másként: beléjük csapott a 
kormány. No persze nem az áremelés ténye volt a váratlan. Bár a kormány mindent megtett, 
hogy így legyen, a magyarok jól fejlett kapcsolatrendszere és érzékelője révén mindenki 
számított a benzinár emelésére, a kormány váltig tagadása ellenére (vagy éppen ezért?). 
Önmagában egy benzináremelés nem is okozott volna válságot, csupáncsak egy újabb baj lett 
volna, ami fokozta volna a zavart. Az áremelés mértéke volt a sok. Ekkora áremelést ugyanis 
a taxisok már nem tudtak volna semmi módon az utasokra, a szállíttató vállalatokra, de tán 
még a külföldiekre és az éjszakai élet szereplőire sem áthárítani egy általános tarifaemeléssel. 

A taxisok rétege az a vállalkozó-, illetve munkáscsoport, akiket a benzináremelés nemcsak 
és nem is elsősorban fogyasztóként, hanem főleg termelőként sújtott.57 Másként, az átlagpol-
gárnál sokkalta rosszabb jövővel fenyegette őket a benzináremelés, hiszen számukra ez 
nemcsak azt jelentette, hogy mindennek duplájára megy fel az ára, hanem azt is, hogy sokan 
elvesztik kenyérkereső munkájukat.58 

A keselyű védekezik 

A benzinár okozta csapást tehát a taxisok nem tudták volna a korábbi módon, kartell-
támogatott áremeléssel kivédeni. Ebből azonban nem következik, hogy lázadniuk kellett 
volna. Hiszen 

 csendben tönkre is mehettek volna, ahogyan azt a közgazdaságtan tankönyveinek piaci 
alkalmazkodás fejezetei alapján elvárta volna tőlük a kormány; de 

 egymásnak is eshettek volna (a kartellt felmondva, a monopóliumokat megtámadva), 
hogy a csökkenő méretű tortát újraszeletelve egy kisebbség kivívja az új piac felett a 
hatalmat; 

 képviselőik útján kérhettek volna segedelmet vagy haladékot a kormányzattól, rejtett 
alkuk segítségével megpróbálhatták volna csökkenteni a csapás mértékét; és végül 

 sztrájkolhattak volna. 
 

                                                 
57 A termelői mivoltukban közvetetten veszélyeztetettek (volánbuszosok, hungarocamionosok, 

szállításban dolgozók, mezőgazdasági fuvarozók stb.), tehát akik úgy vélhették, hogy a magas 
benzinár miatt sokan közülük előbb-utóbb állásukat veszthetik, a taxisok tartalékhadát alkották. 
Lévén a taxisoknál kevésbé szervezettek, heterogénebbek, illetve munkahelyük elvesztésében is 
csak közvetetten fenyegetettek, e csoportok lassabban és nem is egységesen reagáltak. A tanul-
mányban használt fogalmakat használva e „taxisfélék” nem keselyűk, hanem sólymok és szamarak 
keveréke, akik éppen ezért csak követni tudták a keselyűk akcióját. 

58 A benzinár okozta keserűséget nem kis mértékben fokozhatta az is, hogy 1991-től várható volt a 
gépkocsialkatrészek árának ugrásszerű (500-600%-os) növekedése, ami szintén e réteg megélhe-
tését rontja elsősorban. 
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Hogy ezek egyike sem következett be, az a taxisok eddig megismert szociológiai 
sajátosságaival, és ezek részeként a keselyűség hálózati és szubkulturális jellemzőivel 
magyarázható. 

Csapás elleni védekezésként a csendes tönkremenés és a munkaerőpiac újrafelosztása nem 
volt járható út. Ezek a megoldások amúgy is inkább a sólymokra és a farkasokra jellemzők, 
akiket nem gátol a harcban a keselyűszolidaritás elve és hálózata. S ami legalább ilyen 
lényeges: mivel egyidejűleg sokakat ért a csapás, sem arra nem volt idő, hogy felbomoljon a 
szolidaritás, sem arra, hogy a munkaerő-piaci felosztás folyamata végbemenjen. 

A háttérben zajló különalku is időigényes folyamat, tehát nem alkalmas csapás 
elhárítására. De ennek az alternatívának a választása ellen hathatott az is, hogy a taxisok nem 
bízhattak nagyon a kormány alkukészségében és -képességében. Hiszen már korábban 
jelezték a taxisok, hogy nem tetszik nekik, amire a kormány készül, de figyelmeztető felvonu-
lásaikat, petícióikat a kormány semmibe vette. A kormány nem nagyon akarta, vagy nem volt 
képes komolyan venni a taxisok tárgyalási ajánlkozását, majd fenyegetéseit. Különösen fontos 
elem lehetett az a lekezelő magatartás, ahogyan a tárgyalásra kijelölt szakminiszter 
elhessegette a taxisok küldötteit, mintegy semmibe véve a macsó taxisok önbecsülését. A 
hirtelen haragú, azonnali és teljes erejű visszacsapást mint taktikát elfogadó macsótársadalmat 
egy ilyen megaláztatás a blokád felé taszíthatta, csakúgy, ahogy Robin Hoodot az 
igazságtalanság és a kigúnyoltatás együttes elszenvedése késztette a bosszúra. 

Végül fontos szempont lehetett az alkudozásos stratégia választása ellen az is, hogy a 
taxisok „vezérszerve” sem volt az ilyen típusú tárgyalásokra alkalmas.59  

A sztrájk ellen szólt, hogy egyfelől ennek hatása sokkal kevésbé sokkolta volna a 
társadalmat, és ezen keresztül a kormányt, hiszen taxiba nem sokan és nem gyakran ülnek. 
Másfelől a taxisoknak – nem farkasok lévén – nem volt olyan szervezeti bázisuk, amely egy 
elhúzódó akció sikerét biztosítani tudta volna (pénzalap a kieső bérek kompenzálására, a 
média érdeklődésének ébren tartására alkalmas stáb, a hosszú távú koordinációkra képes 
vezetőgárda60 stb.). 

A lázadás választásának döntő oka és lehetősége a taxistársadalom macsó voltában és 
keselyűségében rejlett. Hiszen minden keselyű a létéért harcol, mivel egzisztenciája múlik a 
csapás elhárításán. A harchoz ez a közös indíték adja minden egyes keselyűnek azt a lökést, 
amely egy lázadásban való részvétel elengedhetetlen feltétele. De a magánelkeseredettségből 
még nem lesz lázadás. További szükséges feltétel, hogy  az érzelmek összegződjenek, és 
hatékony akcióban testesüljenek meg. Ehhez azonban szolidaritás és szervezet kell. E két 
tényező egyidejű meglétét biztosította a keselyűközi hálózat. Ily módon a keselyűk 

                                                 
59 E tétel igaza mellett szól az, hogy a későbbiek során a taxis vezérkar át is adta a terepet a profi 

szakszervezetiseknek és a munkavállalóknak. 
60 A vasárnap éjjel készített Margit híd körüli helyzetkép arra utal, hogy CB-s technika ide, szolidáris 

kultúra oda, társadalmi és munkaerő-piaci homogenitás amoda, a második napon már gondot 
okozott a taxisok viselkedésének koordinálása, illetve a köréjük szerveződő rokonszenvezők 
ellenőrzése. A helyzet feletti kontroll elvesztése miatti bizonytalanság már a második napon 
fenyegette a tárgyalásokat, s vélhetően az idő múlásával ez a fenyegetés is gyorsan nőtt volna. Íme 
néhány egymással is összekapcsolódó erő: nő a lázadók fáradtsága, szaporodnak a konfliktusok 
„régi” és „új”, taxis és nem taxis, stábbeli és a barikádon harcoló lázadók között, a növekvő 
lakossági nyomás agresszív magatartást kényszerít ki, a kormány ajánlatai egymással vitázó 
csoportokra szabdalják a kezdetben közös érdekűeket. 
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egyidejűleg felismert, mindegyikük által tudott elégedetlensége kölcsönösen megerősítést kap 
a többiekétől, illetve a megszületett terv időveszteség- és torzulásmentesen végigszalad a 
hálózaton. Ezt biztosította a CB technikai oldalról, a szolidaritásérzet pszichológiai oldalról, a 
korábbi veszélyek során, a második gazdaságban megszerzett szervezőkészség-tőke és a 
meglévő kapcsolati hálózat társadalmi oldalról. 

Az információ gyorsasága különösen fontos akkor, amikor területileg eltérő helyeken 
egyidejűleg végrehajtandó akcióról van szó. A szolidaritásérzet sem csupán ahhoz kell, hogy 
a CB-t bekapcsolja a taxis, hanem hogy higgyen abban, hogy a többiek is azt érzik, amit ő, 
hogy azt fogják cselekedni, amit ő is hall a CB-rádióban, tehát hogy mérlegelés nélkül képes 
legyen cselekedni. 

Hogy éppen ilyen módon zajlott le a lázadás, azt valószínűleg elősegítette a lázadás 
„elitgárdájának”, a taxisoknak a mozgékonysága, nagy helyismerete és szervezettsége. De az 
akció sikeréhez hozzájárulhatott Budapest sajátos folyóparti fekvése is. Ebben az értelemben 
a blokád azt is jelzi, hogy milyen sérülékeny egy modern társadalom. Elég pár ponton az 
ereket lezárni, és a trombózis egy nap alatt elzárja a mindennapi lét biztosításához szükséges 
kommunikációs csatornákat. Előbb a főútvonalak, majd a repülőtér, később a túlterhelt 
telefonhálózat mond csütörtököt. 

A taxisok készsége és képessége a városbénításra már korábban éledezett. Pár héttel 
korábban volt egy demonstratív taxis felvonulás, és felkészültségüket bizonyítja az is, hogy a 
várható csapástól félvén már korábban fenyegetőztek a hidak lezárásával.  

Arra, hogy a taxisoknak ez a sajátos blokádszervező készsége és képessége nem valami 
magyar deviancia, arra sok példa utal. A taxisok (és általában a fuvarozással foglalkozók) 
minden modern társadalomban rendelkeznek azzal a tudással és társadalomszervezettel, ami 
ahhoz kell, hogy érdekeiket lázadással érvényesítsék. Az 1990-es hírekben szereplő esetekből 
szemezgetve találtam például az alábbiakat:  

 a magyarok Ausztriába vándorlását gátló burgerlandi parasztok,  
 a vám packázásait sokalló horvát kamionosok, vagy 
 a különadó bevezetése ellen tiltakozó New York-i taxisok esetét; 
 de Marosvásárhelyt is szerveztek taxisblokádot, ahol a benzinhiány és a rájuk kivetett 

többletadó ellen tiltakozott a mintegy 450 taxis, és volt blokád is; 
 Belgrádban 6000 taxis az életszínvonal csökkenése ellen tiltakozott; 
 Kolozsvárott, ahol a benzináremelés ellen tiltakozó kolozsvári magántaxisok egyesülete 

„a ROMPRES hírügynökséghez eljuttatott nyilatkozatban közölte: felhívták a megye 
prefektusának figyelmét arra, hogy közlekedési blokádot szerveznek” (Bogdán, 1991); 

 volt továbbá kamionos blokád Görögországban a felemelt útadó miatt;  
 volt Röszkénél az ENSZ-szankciók betartása elleni tiltakozásul;  
 a bolgár fuvarozók is blokáddal fenyegették a magyar és cseh kormányokat, ha nem 

adnak több ingyen-tranzitengedményt (ami később jó áron értékesíthető jószágként 
jelent meg a piacon). 

 
Korábban Magyarországon is volt egy – nyilván nem tudatos, de az erőfelmérésre alkalmas 

– elő- és egy fő erőpróbája a blokádnak. Az elő-erőpróba 1988-ban történt, amikor egy 
szovjet katona megölt egy székesfehérvári taxist. Ekkor a taxisok elhatározták, hogy nem 
hagyják elhallgatni az esetet, és megfenyegették a hatalmat, hogy ha nem hozzák 
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nyilvánosságra az elkövető állampolgárságát, akkor a temetés idejére minden taxis leáll ott, 
ahol éppen az adott pillanatban tartózkodik.  

A fő erőpróbára úgy került sor, hogy egy taxis szabálytalanul parkolt (ez máig is inkább 
szabály, mint kivétel), és egy rendőr ezt szóvá tette. Valószínűleg nem találta meg a megfelelő 
hangot, mert a taxis azonnal ütött, mire a rendőr letartóztatta. Erre a taxisok egy népes 
csoportja felkereste a kerületi kapitányságot, amely nem állta az ostromot, és kiadta foglyát. 

A hatalom mindkét esetben meghajolt a taxisok óhaja előtt, ami egyfelől nyilván erősítően 
hatott a taxisok „mi-tudatára”, másfelől kézzelfoghatóvá tette a számukra a szolidaritásban, az 
összetartásban, a keselyűhálózatban rejlő erő nagyságát, illetve megtámogathatta az amúgy 
sem alulfejlett macsó öntudatot – csakúgy, ahogyan Robin Hood első sikeres akciói a sheriff 
ellen feldobták a csapatot. A sikerélmény meglebegtethette a blokádszervezés sikerének 
esélyét az abban részt venni hajlandók számára. Márpedig a sikerben hinni fél siker egy 
kollektív akció során. A sikerbe vetett hitet az is táplálta, hogy éppen a rendőrség volt az 
előző sikeres fellépések szenvedő alanya. 

A taxisok nyilván nem vágtak volna akciójukba bele, ha nem hittek volna a sikerben (bár 
az elkeseredettség magas foka, különösen, ha azt felkorbácsolja egy-két csapástárs bátorítása, 
csökkenteni képes e feltétel szükségességét). Ezt nem magyarázza meg macsó karakterük 
sem. Közrejátszhatott ebben, hogy bár akciójuk célja hangsúlyozottan nem politikai volt,61 
mégis úgy érezhették, hogy a többiekért is, az egész lakosságért indulnak harcba. Ami 
annyiban igaz is volt, hogy mint fogyasztókat a begyűrűző infláció őket is érintette volna. 

A lakosság kezdetben nagyra értékelte a taxisok akcióját. Ennek részben az lehetett az oka, 
hogy a blokád egy hosszú hétvégére esett, és nem akadályozta az emberek munkába jutását, 
vásárlását. Sőt, az istenadta nép a blokádot inkább happeningnek, mint harcnak érzékelte, és 
szívesen vett benne részt.62 Továbbá, a blokád a forradalom ünneplése után történt, és a népet 
roppantul dühítette, hogy a kormány – jó szocialista hagyományként – az áremelés 
bejelentését az ünnepre időzítette. Az áremelés ezen lopakodó technikája a kései szocializmus 
szociotechnikájára emlékeztetett, amikor minden ünnep meghozta a maga áremelését. 

Márpedig a magyar lakosságtól nem áll távol semmi, ami a kormányzatellenességet 
indokolja. A taxisok egy ilyen össznépi államellenes „kuruc” lelkület számára az olyan „népi 
haramia” (Hobsbawm, 1974) modern megtestesítőjévé válhatott, mint amilyen Robin Hood 
vagy Rózsa Sándor volt. Ennek a már említett, a kései szocializmus második gazdaságában 
játszott avantgárd szerepre is volt hatása. Feltehető, hogy a taxisok a piacosodó magyar 
szocializmusban azért tettek szert olyan széles körű, noha ambivalens népi elismertségre, mert 
sokban emlékeztetnek a népi haramia kuruc-magyar lélekben melegen őrzött képére, melynek 
főbb elemei a következők: a betyár erős, férfias, elkaphatatlan, fékezhetetlen, jó a szegénnyel, 
összetartó, államellenes, az elnyomó-illegitim hatalommal szembeszállni kész, „mindenre 
kész és képes”. 

                                                 
61 Ez egyértelműen megfogalmazódik „a közlekedési blokádban résztvevők bizalmát élvező operatív 

bizottság” MTI-nek adott „hivatalos” nyilatkozatában: „törekvéseink szakmaiak voltak, azok is 
maradnak, mentesek minden politikától”. 

62 Szabó (1993) elemzése szerint a hétvége hangulata az 1968-as diáklázadások, illetve általában az 
ellenkultúra „örömlázadásaira” emlékeztetett. Megemlíthető itt a gyengék lázadásának tekinthető, a 
középkor óta ismert karnevál, bolondok napja vagy sok más formában megjelenő, rövid ideig tartó 
társadalmi önkifejezési forma is. 
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Mégis: az a beállítás, hogy a taxisok elsősorban a lakosságért harcoltak, hamis tudat,63 ami 
ugyanakkor nagyon jól jöhetett az akció során, mind saját maguk számára leplezni, hogy a 
lázadás fő oka mégiscsak gazdasági pozícióik védelme volt, mind a lakossággal (sőt a 
rendőrséggel, akik szintén lakosság is) való szóváltásokban. 

A közjó érdekében folyó forradalmi tettről már csak azért sem lehetett szó, mert – mint azt 
a City Taxi diszpécserközpontjának a blokád első napján sugárzott beszélgetéseinek elem-
zése64 bebizonyította – szó sem volt előre szervezett akcióról.  

„Megtörtént a sokkoló bejelentés a benzin árának drasztikus emeléséről. Kézenfekvő, 
hogy az emberek fontolgatják a lehetséges következményeket. A taxisok az utóbbi 
években már tanújelét adták, hogy képesek különféle szervezett akciókra… Ilyen 
helyzetben felfokozódik az igény a hírek iránt. A találgatásokból könnyen lesz hír… a 
CB-beszélgetések tanúsága szerint ez már csütörtökön bekövetkezett…” 

Az első akció a Hősök terén való gyülekezés volt, és célja nem volt több mint megbeszélni, 
hogy mi a teendő. Közben már a rádió is hírt adott arról, hogy helyzet van, már magánautósok 
is adják-veszik a híreket arról, hogy valami készül, és ez visszaáramlik a taxisokhoz, akik 
érzékelik, hogy a figyelem központjába kerültek. Ötletek sokasága röpköd az éterben: 

 
– Berti, ki mondta a holnapi blokádot? 
– Nem tudom, ki mondta, de holnap reggel 7-től lesz… Mindenhol meg kell állni 
sztrájkba, és ha jön a rendőr: elfogyott a benzin, vagy rossza az autó… 
– És most mi lesz? Sztrájk tulajdonképpen, vagy mi ez, urak? 
– Semmi mást nem kellene csinálni, mint a hidakat elállni. És kész. 

„Még jó ideig eltart az ötletbörze, mígnem, hogy, hogy nem, a hidakat kezdik elállni” 
(Siklaki, 1991: 19) 

Hasonló következtetésre juthatunk a taxisok és a teherfuvarosok szóvivőinek, illetve egy 
hídi barikád vezetőjének a visszaemlékezése alapján: 

„…a sporttelepen kaptam egy telefont, hogy azonnal menjek a Felvonulási térre, mert a 
taxisok sztrájkolni akarnak az egyoldalúan és hirtelen bevezetett benzináremelés ellen. 
Odamentem. A királyszobroknál olyan ötven-hatvan kocsi állt. Láttam, hogy az a terület 
alkalmatlan, és a Felvonulási téren még legalább kétszáz taxi van. Ezért odaküldtem a 

                                                 
63 Ennek nem mond ellent a blokáddal kapcsolatos közvélemény-kutatások eredménye, amely arról 

tanúskodik, hogy a lakosság úgy érezte: a taxisok értük (is) cselekedtek. Egyfelől mert ezek a 
felvételek a már sikeresnek bizonyult akció utáni közvéleményt mutatják be, amikor már könnyebb 
örülni a taxisok sikerének, mint addig, amíg nem volt ellátás, illetve amíg félni lehetett az ország 
hosszú távú megbénulásától. Másfelől mert az utólagos közvélemény nem hathatott a taxisok 
lázadáshoz vezető indítékaira, hiszen ez a közvélemény a blokád eredményére, és nem okára 
vonatkozik. Végül a kérdezés önmaga is hajlamosít a sikeres mellé való „lecsatlakozásra” (vö. a 
szavazói magatartás változásait a választások után). 

64 Egy korabeli összefoglalás eseménytörténete szerint csütörtökön 23 óra 47 perckor található az első 
olyan utalás a City Taxi diszpécserközpontjából sugárzott hírek között, amelyek szerint a taxisok (a 
budapestiek mellett a debreceniek, pécsiek és szegediek) készek „nagyobb erőket felvonultatni” 
(Blokád, 1990: 8). Az események sok eleme bizonyítéka annak, hogy a blokádnak nemcsak 
kezdetben, de később sem nagyon volt egyetlen központja vagy vezető testülete. Ugyanez tűnik ki 
abból is, ahogy a blokád véget ért. 
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szobroktól az autókat, és ott egyesült ez a két csapat. De még útközben, mielőtt mindezt 
láthattam, felhívtam a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, hogy küldjenek ki egy 
magasabb rangú rendőrt, aki intézkedni tud. És motoros járőröket is kértem, ismerve az 
ilyen demonstrációk úti célját. Mert általában a Parlament elé kívánnak menni ilyenkor, 
és odáig útvonal-biztosításra van szükség. 

Az összegyűlt srácok között eléggé heves hangulat alakult ki. Különböző kiabálások 
mentek, többségében az áremelés elleni kemény hangok, de voltak szélsőséges 
kormányellenes szövegek is. Akkor kissé megrettentem ettől, mert a mi dolgunk nem a 
politika és nem a politizálás. Azt kértem az URH-rádión, hogy minden taxitársaság 
vezetőjét hívják a térre, hiszen a csapatokból ott vannak a srácok. Az enyémek felett 
rendelkezem, úgynevezett parancsnoki jogom van, de a citys vagy a budás társaság 
felett nemigen van módom rendelkezni. Még kérni sem biztos, hogy kérhetek. Ez a két 
nagy hangadó más csapatokhoz tartozott, nem is igen tudtam leszerelni őket. 

Közben kijött Siklós Csaba, a közlekedési miniszter. Ő mondta, hogy biztos benne, 
hogy nem ül össze a kormány, amelynek nehézségei vannak. Ezt a benzinárat sem 
visszavonni, sem felülvizsgálni nem fogják. Ennyit tudott mondani, és elment. Egy 
szélsőséges kolléga megindult vagy harminc-negyven emberrel, hogy elmennek lezárni 
a hidakat. Amikor a hídzárók elmentek, maradtunk öt-hatszázan a Parlament előtt, és 
már mindannyian tudtuk, hogy itt egyfajta követelésünk lehet. Függesszék fel a hibásan 
hozott áremelési döntést. 

Hosszú ideig nem történt semmi, miután a Siklós úr elment. Később megkértek 
minket, hogy menjünk be a televízióba. Ott találkoztam a pénzügyminiszter úrral, aki 
nagyon szívélyes volt. Elmondta, hogy a kormány vészhelyzetben van, kevés a pénz, 
ezeket a döntéseket meg kellett hozniuk, valószínűleg nem fogják visszavonni. 

Akik a barikádokon álltak, baromira megörültek neki, hogy szolidaritást vállalnak 
velük a vidékiek. Mi azonban megrettentünk tőle, mert Budapest áteresztőképességének 
teljes elzárása még azt is megakadályozta volna, hogy a mentők eljussanak a betegekhez 
és a kórházakba. Mert a nagygépekkel a barikádokat már nem tudták volna kinyitni. 
Egyszerűen szerencse, hogy annyi esze volt mindenütt a szervezőknek, hogy kialakí-
tották a csiki-csukit, és minden kommunális jármű átjutott, aminek át kellett jutni. De ha 
nagyszámú vidéki teherautó és kamion érkezik, akkor azokat már nem tudták volna úgy 
berendezni, hogy nyitás-zárást lehessen csinálni. 

A barikádok (…) bizottságokat alakítottak, voltak hangadók, akik átvették a 
hatalmat, és irányították a dolgot. (…) Azt gondolom erről, hogy mindabból, ami 
történt, az egyik legnagyobb tanulság, hogy ennek a szakmának egy nagyon komoly 
szervezetre van szüksége. Azért, hogy többé ilyen ne fordulhasson elő, hanem 
tárgyalóképes, elfogadható szervezettel a tárgyalás szintjén tarthassuk az érdekeink 
képviseletét. Mert ez a szakma akkora erőt képvisel, akár a gépparkját vesszük 
figyelembe, akár a kommunikációs lehetőségeit a rádió révén, hogy ilyen kényszer-
helyzetbe még egyszer nem kerülhetünk. 

(…) Erre a négy napra létrejött az egység. De egy nagy hibát elkövettünk. Azoknak a 
neve nem lett egy lapra felírva, akik ezt az egységet létrehozták, megpróbálták kézben 
tartani. Akik itt-ott vezéregyéniséggé váltak, és megpróbálták a tisztesség határain belül 
tartani az akciónkat – ha már jogtalan volt, nem alakítottak meg egy országos kamarát.” 
(Diósi, 1990a) 

„Az iroda felől mentem hazafelé csütörtökön este hat körül, amikor valahogy 
odakeveredtem a taxisok csatornájára, és hallom a rádión, hogy gyertek a Hősök terére, 
ott gyülekezünk, és onnan menjünk a Parlament elé. Amikor hazamentem, furdalt a 
kíváncsiság, megvacsoráztam, de bekapcsolva hagytam a rádiót. 
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Ahogy telt az idő, és hallottam, hogyan alakul a demonstráció (…) Pécsett azt 
mondták, hogy 11 óra körül talán harminc taxi van utcán. Fehérvárott Meixner Gyurival 
sikerült beszélnem, mondta, hogy lecsitította a fiúkat, mindenki nyugton marad, ő is 
hazamegy aludni, reggel majd felhív. Szolnokon nem sikerült felhívnom Rákóczi Feri 
bácsit, állandóan foglalt volt. Közben egyre több olyan hírt hallottam a pestiek CB-
forgalmazásából, hogy lezárják a hidakat, és állítólag Fehérvárról elindultak fölfelé, 
Szolnokon is áll a balhé. 

(…) Éjjel egy óra körül még csak a hídi blokádok voltak, hogy kettéválasszák a 
várost. A teljes lebénítás spontán jött, amikor már mindenki valami stratégiai helyet 
akart keresni magának. Aki talált egy jó pozíciót, az odaállt azzal, hogy ez az én kis 
sarkom, foggal-körömmel védem, és innen el nem megyek addig, míg vissza nem 
állítják a benzinárakat. 

Szombat hajnalra kiderült, hogy nem tudunk megegyezni. A kormány sem enged, mi 
sem engedtünk. Jön a szombat–vasárnap, ami nem stratégiai fontosságú. Az emberek 
minimálisan járnak dolgozni, kevés termelőüzem működik. A kormány úgy volt vele, 
merem állítani, hogy hagyjuk, főjenek a saját levükben. Hátha elmossa őket az időjárás. 
Hátha kifáradnak. Ráadásul elveszíthetik az emberek szimpátiáját, mert a hét végi 
pihenésre tervezett programjaik meghiúsulnak, nem mehetnek el a szeretteikhez. Jön a 
halottak napja, esetleg már ezen a hétvégén temetőbe akartak volna menni. Meghiúsul, 
megharagszanak.” (Diósi, 1990b) 

„Csütörtök délután öt és hat között a Lánchídon vittem át egy utast, és akkor mondta, 
hogy a Hősök terén demonstráció van a benzináremelés miatt. Elvittem őt a Városmajor 
utcába, és visszafele már blokád volt a Lánchídnál. Volt vagy nyolc-tíz autó, a 
csizmástól a mezítlábas Wartburgig mindenféle. Éppen lezárták a srácok a forgalmat a 
budai hídfőnél. Hallottuk, hogy a Horváth Pali [a taxisok szóvivője] már megpróbált 
intézkedni, de nem lehetett senkit megtalálni. Előbb fent voltak a Kútvölgyinél, de az 
Antallhoz nem engedték be őket. Közölték, hogy a Horváth Balázs a megbízott 
helyettese, de őt sem lehetett elérni. A Parlamentnél egy órába került, mire az ügyeletes 
államtitkárt megtalálták. Iszonyú felháborodást keltett a srácok között, hogy elmondta, ő 
nem tehet semmit, és csak azt ígérheti, hogy éjfélre összeszedik a tizenkét minisztert. 
Ennek ellenére feloldottuk a kordont, és páran átmentünk a Kossuth térre.  

– No, menjünk oda – gondoltuk, jó, ha megmutatjuk magunkat. A Parlamentnél 
voltunk vagy ötszázan, és a Pali mondta, éjfélig várunk, utána blokád. Éjfélig nem jött 
ki senki. Végül hajnali négykor úgy határoztunk, hogy lezárjuk a hidakat. De azt úgy 
képzeld, hogy az éjjel dolgozó kollégák bejöttek Szentendréről. (…) A CB meg az URH 
alapján a vidéki kollégák is elkezdték a szervezésüket. Akkor még csak az éjjel dolgozó 
taxisok. Én négykor hallottam, hogy gyerekek, ide az Árpád hídhoz kell még autó, mert 
kevesen vagyunk. Azóta itt vagyok. 

Jöttünk végig a Népfürdő utcán, és láttuk, hogy ide kevés a három autó. Beálltunk, 
azóta a fürdést leszámítva el sem mozdultam. Itt volt hézag, teljesen spontán 
következett, hogy ide kellett állni. Azt hiszem, minden barikádnál így következett, 
logikusan egymás után. Nekem nem is mondhatták volna rádión, hogy mit csináljak, 
mert mezítlábas vagyok, utcáról dolgozom, és nem rádióról. Nekem az a nagyszerű 
ebben, hogy valamit lépnünk kellett, és a szakmából egy kis bizonytalanság után senki 
nem mondta, hogy nem vesz részt benne. Egyre gondoltunk, hogy amit a kormány 
csinál, az nemcsak közvetlenül velünk szemben megengedhetetlen, hanem az egész 
országot sújtja.” (Diósi 1990a)  
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A lázadás elején a taxisok határozottan csak saját gazdasági érdekeikről szóltak. Oly-
annyira, hogy nem is az össznépi érdekeket képviselő benzinár-visszavonást követelték a 
kormánytól, hanem önmaguknak a kompenzációt:  

„A másik fél [a taxisok] képviselői viszont közölték: amíg nem kapnak ígéretet arra, 
hogy legkésőbb hétfő délután[ig] (…) tisztázzák, hogy ezt a drasztikus áremelést 
kiknek, hogyan és milyen mértékben kompenzálja a kormány, addig (…) nem tudják 
garantálni azt, hogy kollégáikat, szimpatizánsaikat le tudják beszélni az akció 
folytatásáról. (…) Ne vonja vissza tehát a kormány az áremelésről hozott döntést. De 
záros határidőn belül (…) koncessziókkal s más támogatási módozatokkal könnyítse a 
személy- és teherfuvarozó vállalkozók, és általában minden érintett helyzetét.” (uo.: 
298) 

Az össznépi érdekekért való hősi kiállás jól illeszkedik a taxisok élcsapat-imidzsébe is. Ez 
más, mint a már megismert macsó kultúra. Lényege, hogy a taxisok a magyar társadalom 
legaktívabb, összetartó és vállalkozó szellemű tagjai. Ez történetileg igaz, hiszen a taxis volt a 
nyolcvanas évek erősödő városi második gazdaságának első olyan csoportja, amely a 
magánvállalkozást legitim módon és (ön)szervezetten űzhette. Másfelől a taxisok a lakosságot 
csapás idején önként szolgálták máskor is (hóakadály), miként a romániai forradalom idején 
is elsőként a személy- és áruszállítók mozdultak meg. 

Ez az élcsapattudat került veszélybe, amikor a lakosság a taxisok lázadásához az idő 
múlásával egyre ellenségesebben kezdett viszonyulni.65 Márpedig a tárgyalások nem 
látszottak hamar befejeződni. Ezért a taxisoknak az önvédelem okán is változtatni kellett 
lázadásuk indoklásában, hiszen ha úgy bukik el a lázadás, hogy az csupán a taxisok saját 
érdekeiért folyt, akkor a nép nem fog bukott hősként tekinteni rájuk. De az élcsapat-imázs 
elég erős lehetett ahhoz, hogy utólag előtérbe kerüljön a nép érdekeinek képviselete mint a 
lázadás elsődleges mozgatórugója. 

A keselyű győz (?) 

Nem lehet kétséges, a taxisok rövid távon győztek, amennyiben az áremelés elhalasztódott, és 
ők – parlamenti határozattal polgári engedetlenségi akciónak nyilvánítva a blokádot – 
büntetlenek maradtak. Mit nyertek a lázadással? 

Nyertek bocsánatot. A lázadást sikerrel véghezvivőnek megbocsátott a vesztes fél. Tette 
azért, mert a keselyűről kiderült, nem tudta, mit cselekszik, nem volt tisztában tette súlyával, 
nem sejtette, hogy amit tesz, megzavarja a társadalom nyugalmát. A csacska keselyűcske is 

                                                 
65 Egy közvélemény-kutatás adatai szerint a tiltakozó megmozdulás első eseményét, a taxik 

megjelenését a Kossuth téren a túlnyomó többség (80%) helyeselte, ugyanakkor az országos blokád 
megszervezése már kevesebbek (55%) tetszésével találkozott. Egy helyszíni helyzetjelentés e 
folyamatot így jellemzi: „az utca népe ekkor [péntek délelőtt] még zömmel a taxisokat támogatta. 
Egyesek »jó balhét« láttak benne… A kezdeti lelkes hangulatot csak fokozta, hogy a blokádon nem 
jutottak át a jugoszláv bevásárló turisták. (…) A közhangulat szombaton kezdett megfordulni, 
amikor a taxisok „megtisztították”, majd ismét elbarikádozták a belváros útjait. Egyre kevesebben 
vették tudomásul zokszó nélkül, hogy számukra vadidegen emberek pecsétes papírokat követelnek 
tőlük, vagy ilyen hiányában virágcsokrot ahhoz, hogy megnyissák előttük a torlaszt” (Diósi, 1990a: 
252). 
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kész a békés együttélésre. A „közlekedési blokádban részt vevők bizalmát élvező operatív 
bizottság” kommünikéjében mindenkinek mindent köszön. Ami a jövőt illeti:  

„Érdekeink további egyeztetésére kizárólag törvényes, alkotmányos keretek között 
látunk lehetőséget. Ennek érdekében a már meglévő és az ezután létrejövő szakmai 
érdekvédelmi, érdek-képviseleti fórumainkat tartjuk hitelesnek. Szeretnénk elkerülni 
minden további polemizálást és kölcsönös vádaskodást, vitát. E nyilatkozatunkkal azt 
szeretnénk elérni, hogy a megállapodást követő, még feszült és további gazdasági 
nehézségeket ígérő napokban, hetekben hozzájáruljunk a társadalmi közmegegye-
zéshez.” (Diósi, 1990a)  

Nyertek időt. Igaz ugyan, hogy a benzinár lassan mégis elérte a blokád miatt elhalasztott 
szintet, és lehetett tudni, hogy ez az árnövekedés tovább fog gyűrűzni, illetve feltehető volt, 
hogy az utasok száma is tovább fog csökkenni, de az akkori helyzetben az sem volt semmi, ha 
a romlás növekedésének üteme csökkent. Már csak azért sem, mert ezzel időt nyerhet az 
ember, hogy megoldást keressen a jövő fenyegetései ellen. 

Nyertek alacsonyabb benzinárat. Rövid távon ez lehetővé tette számukra, hogy megőrizzék 
eddigi profitszintjüket. Sőt! A HVG november 17-i híradása szerint novemberben a taxivál-
lalatok nemcsak felemelték vagy felemelik a viteldíjat, de a kilométerdíj a City Taxi és a 
Gábriel Taxi esetében 14 forintról 20 forintra nőhet, ami kb. 43 százalékos áremelés, tehát 
magasabb, mint a Főtaxi szakemberei által számított 13–15 százalék, ami éppen ellensúlyozná 
a benzináremelés okozta többletköltségeket. 

Nyertek szervezettséget. A lázadás bizonyította a munkásmozgalom régi igazát, hogy 
egységben az erő. No persze nem arra az össznépi vagy nemzetközi méretű tömeges 
összeforrásra gondolok, amit a klasszikus osztályelmélet állított, és ami csak a tankönyvekben 
létezett,66 de kisebb egységek kezében a szervezettség nagy erőt jelent. Egy szervezet 
többféleképpen is lehet erős. Éppen a taxisok társadalmának elemzése bizonyítja, hogy a 
lazaság nem feltétlenül a gyenge szervezet jele. Nyilván a taxisok is megtartják e szerveződési 
formát, amelyről bebizonyosodott, hogy „helyzetben” nagyon hasznos. Ugyanakkor vannak 
feladatok, amelyeket jobb a bürokratikusabb, de stabilabb és a szakértői munkát jobban 
koncentrálni képes szervezetekkel ellátni. 

Ezzel magyarázzuk, hogy miért alakult meg szinte közvetlenül a lázadás sikeres befejezése 
után a Taxisok Budapesti Kamarája. A kamarai szervezet nyilván alkalmasabb a kormány-
zattal és más hatalmi szervekkel szembeni érdekképviseletre, mint a keselyűközi hálózat. A 
„külpolitizáláson” túl a taxisok kamarájának feladata lett az árkartell szervezése, mintegy 
formális szervezeti megoldással felváltva az eddig informálisan folytatott gyakorlatot.  

A kamarának olyan feladatai is lehetnek, amelyeket a keselyűközi hálózat nem képes 
hatékonyan ellátni:  

„Belső szabályzatot fognak kialakítani, amely szigorú feltételekhez köti majd, ki és 
hogyan kaphat személyfuvarozásra jogosító engedélyt (…) kidolgozza és be is tartatja a 
taxisszakma törvénykönyvét, az etikai kódexet. Etikai bizottsága ennek alapján 

                                                 
66 Hasonló megfontolás miatt nem tartom szerencsésnek a taxisok megmozdulását a posztindusztriális 

munkásosztály magára ébredése jelének tekinteni, vagy a tulajdonosi polgárságnak a hatalom felé 
botorkálásában tett „első megrázó erejű” akciójaként értelmezni. 
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bírálhatja majd az utasok panaszait, és súlyosabb esetben dönthet a taxisengedély 
visszavonásáról is.” (Diósi, 1990a: 297) 

A cél tehát az volt, hogy szabályozzák az eszkimók számát, és biztosítsák, hogy csak 
érdemes eszkimónak lehessen szigonya. Ezt a folyamatot munkaerő-piaci záródásnak lehet 
felfogni, amit egy céhes jellegű korlát építésével érnek el a „belül” lévők. Az ily módon 
kialakuló munkaerő-piaci szegmens a legjobb forma a magas profit megőrzésére (vö. 
ügyvédek, orvosok az USA-ban, városi kézművesség a középkorban stb.). 

Nyertek megerősödött csoport-, élcsapattudatot és keselyűközi hálózatot. A munkaerő-
piaci bezáródást elősegítő „szervezetesedés” nem teszi feleslegessé sem a taxisok „mi-
tudatát”, sem az élcsapatérzetet, sem a keselyűközi hálózatot. Ellenkezőleg, mindezek nagyon 
is kellenek a kamara munkájának irányításához-ellenőrzéséhez. A győzelem önmaga is, de 
legalább annyira az ezt követő kormányzati megbocsátás, a közvéleményben való 
megdicsőülés és a szervezeti megerősödés jogosan növelhette a taxisok önértékelését 
(macsóság, szolidaritás,67 népképviseleti kiválóság) és a keselyűközi hálózat iránti elkötele-
zettségét. 

Közvetlenül a blokád után a taxisokhoz csatlakozott teherfuvarosok vezetője ezt így 
fogalmazta meg: 

„A taxisok csapatvezetői már meg is állapodtak abban, hogy körülbelül egy hónap alatt 
mindannyian kidolgozunk egy javaslatot, amiből egységes tervet lehet csinálni bármi 
ilyen vagy másmilyen eseményre, mint mondjuk, egy hókatasztrófa, egy tűzvész, egy 
árvíz esetére… És ez már egy olyan összekovácsolódás, ami eddig elképzelhetetlen 
volt.” (Diósi, 1990b) 

S azóta? 

A taxisblokádot utólag sokféleképpen értékelték. Született konspirációs elmélet, amely szerint 
a blokád a bukott rendszer utolsó rúgása (Kreutz, 1995), és/vagy a posztkommunisták, az 
MDF liberálisai és az SZDSZ puccskísérlete. Az utóbbit vallja az akkori belügyminiszter:  

„Szakemberek megállapították azt, hogy egy abszolút profi, tökéletesen szervezett (…) 
puccskísérletről van szó.” (Elhangzott 1991. január 21-én a torontói Magyar Házban)  

„A blokád szimpla tiltakozásnak indult, de aztán beavatkoztak az események menetébe 
bizonyos politikai csoportok is, megpróbálták puccsá szélesíteni a válságot.” (Kreutz, 
1995: 10) 

Az összeesküvés-elméletek ellen nagyon nehéz érvelni, hiszen titkos megállapodásokra, 
rejtett erőkre, illetve nagyon is látható jelekre (a rendőrség bizonytalanságára, a köztársasági 
elnök azon álláspontjára, hogy mint a hadsereg vezére nem járult hozzá a katonaság 
bevetéséhez, az ellenzék készségére, hogy politikai tőkét kovácsoljon a kormány gondjából, a 

                                                 
67 Ebben a felfokozott „mi-tudat” állapotban nem csupán az „aligvállalkozók” és a kettős státusú 

bérmunkások egyek, de a taxisvállalatok és a vezetők, illetve beosztottak közti különbségek is 
elenyészők: „A rádióban időközben általános köszönetnyilvánítás kezdődött. A taxisoknak a 
teherfuvarosok köszönetét tolmácsolták, és viszont. A taxitársaságok vezetői megköszönték 
kollégáik helytállását, akik pedig vezetőiknek hálásak” (Matyuc, 1990). 
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blokádról szóló televíziós hírek változó hangjára68 stb.) alapozzák modelljüket. Márpedig az 
előbbiek nem elemezhetők, és így nem is vethetők el bizonyítékok alapján, hiszen nem is 
bizonyítékokon, hanem vélelmen alapulnak, és nem létüket sem lehet bizonyítani. Ami pedig 
a valós tényeket illeti, ezek igazát el kell ismerni, ám ezek igaz volta nem bizonyít semmit. 
Ilyen például az időbeli egybeesés (ekkor volt az MDF frakcióülése, ahol voltak 
kormányellenes megnyilvánulások, illetve ekkor került kórházba Antall József), vagy a 
blokád kitűnő szervezettsége (gyors, minden fontos csomópont szinte egyidejű lezárása69), 
amely az elmélet szerint csak külföldi tapasztalatok és hosszas tervezés-felkészülés 
eredménye lehetett.  

Ellenérv lehet a korábban idézett CB-beszélgetés és a különféle visszaemlékezések, 
amelyek tényszerűen kizárják a konspiráció lehetőségét. Na persze erre azt lehet mondani, 
hogy egy cikk semmit sem bizonyít, illetve hogy egy magára valamit is adó konspirációnak 
igazán semmiség tenmaga elleplezésére egy ilyen cikket kitalálni és terjeszteni.  

Politológusok a taxisblokádot polgári engedetlenségi mozgalomnak vagy a modern világ-
ban újraéledő spontán elemeket is magukban foglaló, hálózatorientált társadalmi mozgalom-
nak látják, amelyben politikai elégedetlenség és gazdasági érdekérvényesítés, személyes 
kapcsolatok és média, tömegcselekvés és bürokratikus szervezettség egyidejűleg és 
szétbogozhatatlanul ötvöződik (Szabó, 1993). 

 Ami a szubkultúra és a hálózat szemszögéből fontos, a blokád után pár évvel később 
született újságcikkek tanúsága szerint látható, hogy a magyar taxisok keselyűhálózata és 
szubkultúrája nem esett szét, de nem is maradt változatlan. A nagy igénybevétel, így a 
fokozódó harc a kenyérért,70 ha nem könnyen, de csomókat köthet a hálóra, sőt el is 
szaggathatja azt. Elvégre Robin Hoodnak sem kellett élete végéig a sherwoodi erdő 
hősének lennie. Fel is hagyhatott a keselyűélettel, és miután feleségül vette a 
királylányt, mehetett külföldre feketemunkásnak vagy beszállhatott egy újonnan 
privatizálandó boltba.  

                                                 
68 Kreutz (1995) idéz egy korabeli elemzést a blokádról szóló televíziós hírek tartalmáról, amely 

szerint a blokád első napján (1990. október 26-án pénteken) a híradások 59 százaléka blokádpárti 
volt, ezzel szemben a blokád negyedik napján (a rá következő hétfőn) a hírek 50 százaléka 
blokádellenes megszólalásokat tolmácsolt.  

69 Illetve, amint ez a Kreutz-féle élménybeszámolóból kiderül (Szlovákiából hazafelé tizennégy helyi 
blokáddal szembesült), a vidéki lezárások számára gyanúsan magas szintű szervezettsége, a 
kisszámú hangadó terrorja a „rossz lelkiismeretű többség felett, és az őket összekötő rádiókapcsolat 
vélhetően központi (a posztkommunista Volán vállalat vezetői általi?) összehangoltsága” (Kreutz, 
1995). 

70 Az 1996-ban végzett 164 próbautazás eredménye szerint 44 taxis 92 szabálytalanságot követett el. 
Ekkor már dúlt az azóta is dúló drosztháború. A résztvevő megfigyeléssel készült beszámoló szerint 
a legtöbb ellenségeskedés a következő drosztokon fordult elő: Keleti pályaudvar, Erzsébet téri 
buszpályaudvar, Nyugati pályaudvar, Moszkva tér, Ferihegyi repülőtér (Varga, 1997: 25). 
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5. A szocializmus diszkrét (aczél)hálója71 

A cím sokrétegű, amennyiben a diszkrét arra utal, hogy az egypárt által uralt, erős határokkal 
körülbástyázott, hierarchikus és zárt gazdasági rendszer mellett vagy alatta láthatatlanul, 
kimondhatatlanul, szégyenlősen, tehát diszkréten (bár mindenki által tudván tudva) létezhetett 
a hálózat. A háló alkalmas metaforája egy láthatatlan, de minden átfogó intézmény-
rendszernek, amely (talán annak első időszakát leszámítva) átszőtte a szocializmust, és 
működésében sok tőkeszerű elem volt megtalálható. Az (aczél)háló a létező szocializmus nem 
létezőnek tekintett kapcsolati tőkéjének Aczél György személyében megtestesülő sajátos 
megjelenési formájára utal. 

A gondolatmenet első részében a szocializmus egyes periódusaiban mutatom be azokat a 
folyamatokat, amelyek a kapcsolati tőke hálózatait felértékelték. Ebben az áttekintésben a pre-
posztszocializmus időszakának (vagyis az 1980-as évek második felének, amikor – utólag 
már tudjuk – a szocializmus kiszenvedett) megkülönböztetett figyelmet szentelek, mert ebben 
az időszakban jöttek létre (erősödtek fel, kristályosodtak ki?) azok a folyamatok és 
intézmények, amelyek a posztszocializmusban (lásd a 6. fejezetet) meghatározó erejűvé 
váltak. Itt az összefüggések elemzése után a második alfejezetben az aczélhálóról lesz szó, 
amely átívelte a szocializmus reform- és pre-posztszocialsta szakaszait, sőt, mint a 6. 
fejezetben erről még lesz szó, a posztszocializmusba is rendesen belenyúlt. 

A háló és a szocializmus 

Kiinduló hipotézisem az, hogy a szocializmus alatt (de távolról sem függetlenül a 
szocializmust megelőző korszakoktól) kiépült kapcsolatok önfenntartóak, de ha megszűnnek 
is, az általuk létrehozott kapcsolatérzékeny kultúra fennmarad. A háló személyi összetétele 
változhat, de a háló kultúrája és szerkezeti önreprodukciója újra- és továbbépíti a hálót. A 
rendszerváltás alatt kialakuló kapcsolati tőke ennyiben folyománya a szocializmus hálójának, 
amit felértékel a rendszerváltás számos folyamata. Végül azt is feltételezem, hogy a háló nem 
csupán passzív elszenvedője a rendszerváltásnak, hanem saját érdekeinek és kultúrájának 
megfelelően alakítja is azt. 

A háló sajátosságai és szerepe a szocializmus különböző szakaszaiban 

A hálózatokban kialakul egy sajátos szubkultúra a csakis rá jellemző normák, szabályok 
rendszerével, és az ezek betartatását szolgáló ösztönző-büntető intézmények rendje. Az 
értékek, normák, szabályok kialakulásában és abban, hogy mi az elfogadott érték és 
viselkedési mód, a „nagy társadalom” kulturális és történelmi tradíciói meghatározóak, de 
minden létrejövő hálózatban kialakulhat ezektől eltérő értékrend, szabály- és 
szankciórendszer.  

A háló mindaddig nem tőke, amíg a kapcsolatokat a gazdasági tranzakciókban fel nem 
használják.72 Fontos jellemzője a hálónak, hogy értékét csak a hálózat tagjai tartják nyilván, a 

                                                 
71 A fejezet alapját adó tanulmányok: Czakó és Sik, 1995; Sik, 2001a. 
72 Természetesen latens formában is hasznosítható a háló: pusztán a kapcsolatra hivatkozva is 

lehetséges előnyöket szerezni. Ilf és Petrov Osztap Bendere a kapcsolatitőke-orientált kultúrában 
kiválóan tudott nem létező kapcsolati tőkét más tőkejavakra átváltani. 
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nyilvánosság számára rejtve marad. Míg a pénztőkéről (vagyonról, bankszámlákról, fizetési 
készségről, fizetőképességről), illetve a tudástőkéről (iskolai végzettségről, szakmai 
gyakorlatról, életpályáról) szerezhetünk információkat, sőt ezekről a gazdasági ügylet során 
partnereinket sok esetben kötelező is tájékoztatni, a személyes hálózati tőkéről a kívülálló 
„illetéktelen” csak közvetett információkat szerezhet.  

A háló ott, ahol az állam és/vagy a piac sikeres, pusztán kiegészítő intézménye a 
hatékonyan működő rendszernek, illetve védekezési eszköz ezek negatív mellékhatásai ellen. 
Ahol azonban az állam túl erős vagy túl gyenge, és a piaci viszonyok torzultak, ott a háló 
szerepe szükségszerűen felértékelődik, hiszen mind az állam, mind a piac szereplői rá vannak 
erre utalva. A (fél)periférián a piac gyenge, az állam pedig nagyra nőtt kamaszgyerekre 
hasonlít, amennyiben ereje, mint a bikáé, de bumfordi, ügyetlen, durva és tapintatlan, ezért 
hát bizonyosan nagyobb a háló szerepe itt, mint a centrum országaiban. Feltételezésünk 
szerint azonban a szocialista társadalmakban a háló meghatározó szerepének 
rendszerspecifikus okai is vannak:  

 Míg a modern kapitalizmusban a háló a profitszerzés és a piaci helyzet hosszú távú 
megtartása/javítása érdekét szolgálja, addig a szocializmusban a háló az állampárt által 
működtetett gazdasági szegmensben a koordináció szerves része, az első és a második 
gazdaság között pedig a két szegmenseket összefűző pozíciók megszerzésére és 
megtartására/javítására szolgál. Az eltérő funkciók és kontextus magyarázza, hogy míg 
a piacon a horizontális, a szocializmusban a vertikális kapcsolatok jellemzik a hálót.  

 Míg a piacgazdaságban a kapcsolati tőke a többi tőkefajta fontos kiegészítője, a 
szocializmusban a háló a maga a tőke egyetlen (bár láthatatlan) formája. A piacon 
értelemszerűen a pénztőke dominál, ám a modern piac a tudástőkét is felértékelte. Ezzel 
szemben a szocializmusban a magántulajdon hiánya, a gazdaság politikának való 
alávetettsége felértékeli a hálót mind a pénz- és a fizikai, mind a tudástőke rovására.  

 A politikai mezőben minden társadalomban működnek hálózatok, következésképpen 
egy olyan gazdaságban, ahol a politika mindenre rátelepszik, a háló szerepe végtelen 
nagy lehet. Fokozottan igaz ez akkor, ha a politikai hatalom gyakorlása monolit 
szervezetrendszerben, a nyilvánosság kizárásával, agresszív eszközökkel történik, tehát 
nagyfokú a bizonytalanság.  

Hálózatitőke-intenzív játszmák a szocializmus klasszikus és reformszakaszaiban  

A szocializmusban a hierarchikus-bürokratikus kooperáció dominált, amelyet az ellenőr-
ző/parancsadó állami és pártszervezeteket és a döntően állami tulajdonú gazdálkodó 
szervezeteket összefűző hálózat egészített ki. A párt befolyását, annak kereteit és technikáját 
törvény nem szabályozta, csak az elkötelezett (párttag) gazdasági vezetők kötelező lojalitása 
volt a biztosíték a központi utasítások – később elvárások – teljesítésére.  

A redisztributív gazdasági rendben az előnyök és a hátrányok mérlegelése egy elvileg 
tisztán gazdasági ügyben is elképzelhetetlen volt a politikai hatalom prioritásaihoz való 
igazodás nélkül. E prioritások nem voltak köztudottak, csak a hatalom gyakorlóinak 
döntéseiből, tetteiből, ráutaló magatartásából lehetett rájuk következtetni.  

A vezetők kiválasztásának alapvető kritériuma a politikai megbízhatóság volt. Ez azonban 
csak a hatalom megszemélyesített bizalmával együtt, csak a háló keretei között működhetett 
hatékonyan. Mind a hatalmon lévők, mind a hatalomért ácsingózók kapcsolatrendszereik 
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segítségével keresték a megfelelő lépéseket, illetve védekeztek (esetleg jó előre) a 
nemkívánatos ellenlépésekkel szemben. A hatalom mindenkori megszemélyesítői saját elveik, 
érdekeik és a kiemelés-beavatás során szerzett ismereteik alapján (önéletrajz, felszólalás a 
gyűlésen stb.) határozták meg, kit tartanak megbízhatónak, és kit nem.  

A fentiek természetesen beágyazódtak a politikai kooperációk és konfliktusok 
folyamataiba. Jól illusztrálható ez a nomenklatúrán belüli hatalmi harc hálóintenzív jellegével. 
A megbízhatóság, a bizalom, a személyes befolyás és rivalizálás a szocializmus első, nyers 
erőszakot alkalmazó periódusában többször és lényegesen átrajzolta a diktatórikus rendszer 
erővonalait (lásd például a moszkovitákat, spanyolosokat, brünnieket, a Szovjetunióban 
végzetteket, a NÉKOSZ-osokat, a volt szocdemeket stb.). 

A háló működtetése lényegesen megváltozott az 1956 utáni Magyarországon. A gazdasági 
és politikai elit tudta, mit nem lehet akarni, és tudta, hogy a gazdaság működőképességét – 
elfogadható szinten – fenn kell tartania. A központi prioritások alulról is befolyásolhatók 
lettek előbb a terv, majd a szabályozóalkuk formájában, s ez a párbeszéd a hatalom és az 
állami vállalatok vezetői között magában foglalt sokféle nem hivatalos csatornát is. A 
közvetett irányítás megnövelte az alkuk terét és az általuk nyerhető haszon mértékét, 
márpedig az alku (legyen az a terv- vagy a szabályozóalku) elkerülhetetlenné tette a szervezeti 
és a személyes kapcsolatrendszerek beemelését a tervezés folyamatába. Mindez felértékelte a 
hálót, hiszen egyrészt csökkentette alkalmazásának költségeit (kevésbé volt veszélyes a 
kapcsolatok működtetése), másrészt növelte hatékonyságát, hiszen ha szabadabban lehet 
tárgyalni, akkor a kapcsolatrendszer méretei is tágulhatnak, a kiválasztás során nagyobb 
kínálatból lehet válogatni, jobban lehet ösztönözni, segíteni, olajozni a kooperációt. A 
decentralizációval kísérletezgető kormányzás ugyanakkor megágyazott a patrónus-kliens 
viszonyoknak. Jól illeszkedett ehhez a kora szocializmus egyenfogyasztásának a „legvi-
dámabb barakk” és a „gulyás- (majd fridzsider-) kommunizmus” importra alapozott fogyasz-
tással való felváltása, ami felértékelte a hiánygazdaság kapcsolatintenzív védekezési formáit 
(vesztegetés, csempészet, barter), hiszen volt mit kockáztatni.  

A szocialista gazdaság növekvő (és/vagy egyre láthatóbbá váló) gondjai hívták életre a 
gazdasági reformokat. A gazdaság szereplői között az információ és minden olyan jószág, 
illetve szolgáltatás cseretárgy lehetett, melynek segítségével erőforrást lehetett teremteni a 
gazdálkodáshoz. Ha ilyen potenciális erőforrás fölött rendelkezett valaki, igyekezett azt 
„áruba bocsátani”, vagy mástól megszerezni, amire neki szüksége volt. A szívességi cserekap-
csolatok viszonylag stabilan együttműködő hálózati partnerek között alakultak ki, akár a 
termelési kooperációk mentén horizontálisan szerveződtek, akár az állami vagy pártvezetők-
kel való vertikális függőséget igyekeztek befolyásolni.  

Noha szociológiai jellemzőit tekintve sokban különbözött a falusi házépítő kaláka, a gyári 
munkások hó végi hajráit szolgáló szívességek rendszere, a századforduló kubikosainak és 
baráberjeinek gyakorlatából ismert alkalmi munkásbandák vagy a cigány gyűjtögetők közös-
ségei, a nagyvállalati vezetők és káderek vadásztársaságai, a termelőszövetkezeti csoportveze-
tők alkatrészcseréi és a nagyvárosi maszekok vagy a melléküzemágban, a gebinben, a piacon 
vállalkozók munkacseréi, ezen ügyletek lényege mégiscsak azonos: a redisztributív gazdaság 
naponta újratermelődő zavarait hálózati védekező módszerekkel elhárítani.  

A kétoldali próba-szerencse játszmák kicsi sikerei beindítottak olyan bizalomerősítő 
intézményesedési folyamatokat, amelyek – noha nem tették politikailag legitimmé a rend-
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szert, és nem lett tőlük sem az ország fejlettebb, sem az egyén gazdagabb – hamar elegendő 
tehetetlenségi erőre tettek szert ahhoz, hogy újra meg újra igazolják mindkét oldalt. Folytonos 
megerősítést nyert: a hálóba érdemes beruházni.  

A reformszakasz azonban nem csupán következménye az előző korszak felpuhulási folya-
matainak. A reformok és azok visszaszorításai új kapcsolatrendszereket hoztak létre a „húzd 
meg, ereszd meg” töréspontok mentén. A reformokkal való kísérletezés kockázattal járt a 
politikusok számára, és ez bizalmat igényelt. Védekezési reflexként jó előre megbízható 
kliensek után kellett nézni. A kísérletek felértékelték a vertikális kapcsolatokat, hiszen 
információt szerezni (hamarabb, megbízhatóbb forrásból, mint mások), illetve sikert elérni – 
vagy azt, hogy kudarc esetén a következmények ne legyenek végzetesek (vagy másnak 
legyenek azok) – szintén elengedhetetlen, ha változik a környezet. A horizontális kapcsolatok 
is fontosabbá váltak. Az új vállalkozások ugyanis általában tőkeigényesek, és a redisztributív 
gazdaságban, amelyet keményen kézben tart az új megoldásokkal kísérletező „refomállam”, 
különösen azok. Érvényes ez az indulótőke megszerzésére és az üzlet beindításának jogi és 
informális feltételeire egyaránt. Ha bukás esetén még megtorlással is kell számolni, a 
hálózatot semmi nem pótolja, hiszen a pénz szükséges, de nem elégséges feltétele a 
vesztegetésnek, mert kész öngyilkosság nem tudni, hogy kit, mennyivel és hogyan lehet 
megvesztegetni. 

A reformgazdaságban nagy a bizonytalanság, sok függ bizonyos személyek döntéseitől és 
értelmezési kedvétől. Ugyanakkor a háló hozadéka nagy, hiszen ha sikeresen működtetik, 
minden lehetséges általa, lévén kevés az igazán mértékadó eszkimó, és mivel a jog sem szab 
gátat az ügyeskedésnek.  

E hatások még inkább felerősödnek, ha a hálózatok elérnek egy kritikus méretet, külö-
nösen, ha intézményesen kiépül a második gazdaság. Az informális gazdaság természeténél 
fogva hálóintenzív, hiszen tranzakciói nem az írott (jog)szabályok szerint szerveződnek, 
hanem a személyes ismeretség mentén (kezesség, klientúra), a tranzakciók gyakran 
beágyazódnak/folytatódnak a gazdasági szereplők nem gazdasági kapcsolataiban, a rejteni 
való ügyleteket a személyesség rejti leginkább, és a kis üzemméret is a viszonylag olcsó 
hálózati tőkének kedvez.  

A reformok közben eltelt néhány évtized. A napi gondok, az ellenük való védekezés 
sikereinek és kudarcainak ismétlődése tanulási és intézményesedési folyamat is volt egyben. 
Ennek során a háló használatának előnyei és hátrányai, módjai és ceremóniái megismerhetővé 
váltak. Sőt kikristályosodott egy szubkultúra, amelyben a háló alkalmazásának pontos 
szabályai is kialakulnak. Maguk a hálózatok is finomodtak, sűrűsödtek és terjedtek.  

A reformszakasz vége felé a gazdaság összteljesítménye erősen romlani kezdett (és a 
romlás jelei egyre láthatóbbá váltak). Ez felerősítette az új reformokkal való kísérletezés 
igényét. A reformok (és az ellenük való védekezés), valamint a vezetőknek a reformok 
sikerére vagy bukására spekuláló táborában való helyezkedése egyaránt azt sugallták, hogy a 
hálózati tőkébe érdemes befektetni.  

A háló alkalmazásának tanulási folyamata egyben „laicizálódást” is jelentett. A gazdaság-
politikai alkufolyamatokban működő hálózatok ugyan rejtve voltak a gazdaság kisebb halai 
elől, de létezésük mégis mindenki előtt ismert volt. A vertikális kapcsolatok mentén egyfelől 
leszivárogtak a sikerek (ki mit volt képes elérni), másfelől mindenki, aki a hétköznapokban 
maga is építette személyes kapcsolatait, könnyen ki tudta vetíteni azokat felfelé.  
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A hatalom reakciói a háló résztvevőinek cinkos és cinikus magatartásához vezettek. Ez a 
cinikus normarendszer elfogadott világnézetté állt össze, melyet a hatalom kijátszása legiti-
mált. Képmutatással, titkos, cinkos együttműködéssel, betyárbecsülettel, hamis érveléssel, 
mások megzsarolásával, bennfentesek megjutalmazásával, pazarlással lehetett sikereket 
elérni: a hálózatok a központi preferenciákat igyekeztek módosítani, jó esetben még a 
kinyilvánítás előtt akarták a döntést befolyásolni, vagy a kijelölt kereteken belül próbáltak 
olyan kreatív megoldásokat elismertetni, amelyek a hálózat érdekeivel összeegyeztethetők 
voltak.  

A hierarchia tehetetlenségét korrigáló „titkos” tranzakciók sikerei azt a látszatot keltették, 
hogy a hierarchia működőképes. A hatalom éppen aktuális céljaitól függött, hogy ezeket a 
technikákat, játszmákat bűncselekményként üldözendőnek nyilvánítja, vagy szemet huny 
fölöttük, esetleg „reformként” életképes együttműködési formává lépteti elő – vagyis 
integrálja. Ez utóbbi esetben természetesen célszerű volt ügyelni arra, hogy az ideológiai 
kollektivizmussal összhangban – a köz javát hangsúlyozva – az egyéni törekvéseket kordában 
lehessen tartani. Ebben az értelemben a Magyarországon régebben oly büszkén emlegetett 
„második gazdaság modellje” a hatalom hosszas habozásának története arról, hogy miként is 
lehet beilleszteni az autonóm kisüzemeket a redisztributív gazdaság tőlük idegen szerke-
zetébe.  

Az érdekérvényesítő hálózatok nem ölthettek semmilyen mozgalmi formát, részint mert 
civil szervezetek alig-alig létezhettek, részint mert az ésszerűség is ezt diktálta. A személyes 
garanciákkal működő hálózatok hatékonyabbak voltak (a legcsekélyebb mértékű formális 
koordináció is igényelt volna írásbeli dokumentációt vagy legalább a szereplők megnevezését, 
ami sokszor sem a hatalom akaratának érvényesítésekor, sem az azzal szembeni fellépés 
esetén nem volt célszerű). Az érintkezési formák többnyire informálisak, szóbeliek és 
személyes jellegűek maradtak, de léteztek olyan rendszeres összejövetelek, félig-meddig 
formalizált együttlétek (például szakmai továbbképzés, vezetőképzés, gazdasági és politikai 
fórumok, klub, társaság), amelyek megteremtették a hálózati kapcsolatok ápolásának rítusát.  

A „pre-posztszocializmus”  

Ez a szakasz Magyarország esetében a „túlérett szocializmus” időszakának is mondható. Az 
ekkor született államlebontó intézkedések lényegesen meghaladták a korábbi javító-korrigáló-
tökéletesítő reformok hatásait. 

A szocialista gazdaságban az állami tulajdon hegemóniája okán a gazdagság és a vagyon 
nem válhatott az egyén gazdasági tevékenységének stratégiai céljává, hiszen nem feltéte-
lezhette senki, hogy a vagyon valaha is a gazdasági vagy politikai hatalom forrása lehet. Míg 
ez a tétel a reformszakaszra éppúgy igaz, mint a klasszikus korszakra, addig a túlérett 
szocializmus időszakában a pénztőke kinőtte magát teljes értékű tőkefajtává, amibe beruházni 
érdemes volt, és lehetett is – ha nem is mindenkinek és szabadon. A második gazdaság 
kifehérítése, a majdnem teljes jogú vállalkozások terjedése, az állami gazdasági vezetők 
„felszabadítása, nagykorúsítása”, az állami vállalaton belüli vállalkozások szaporodása, illetve 
a pártállami ellenőrzés „sokszálúvá” tétele mind olyan strukturális változások, amelyek 
indokolják, hogy ezt az időszakot új korszaknak tekintsük, amelyre a tőkejavak újszerű 
mozgathatósága, kombinálhatósága jellemző.  
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A magántőke nemléte ekkor már nem jelentette azt, hogy a társadalom tagjai pozíciójuk 
megszerzése, megerősítése (megőrzése) érdekében ne próbálkozhattak volna a meggazdago-
dással. Ugyanakkor a meggazdagodás, mint a majdani magas társadalmi státusz, továbbá a 
még később elérni remélt gazdasági, illetve politikai hatalom forrása csupán rejtett és 
kiegészítő stratégia lehetett ekkoriban, hiszen a hatalmi játszma még nem dőlt el, a jogi 
lehetőségek is korlátozottak voltak, az ideológia és a közvélemény is gazdagságellenes volt, 
de ami a legfontosabb, a pártállamon belül továbbra is jobb befektetésnek tűnt a háló. 
Mindazonáltal a feleségek, rokonok, baráti társaságok már magánvállalkozásokba tudták 
konvertálni a férjek, erős pozíciójú rokonok, barátok politikai kapcsolatait.  

Új elem volt az is, hogy a termelőszervezetek vezetői (és mindenki, aki valami fölött 
rendelkezett) törekedni kezdtek arra, hogy személyesen (vagy megbízható hálózati társaikon 
keresztül) és rövid távon anyagi hasznot húzzanak társadalmi pozíciójukból. Mindazonáltal a 
magánvagyon továbbra is jobbára a termelésen kívül, tartós fogyasztási cikkekben, kisebb-
nagyobb ingatlanokban öltött testet, noha a második gazdaságban ezeket már fel lehetett 
használni a termelés szolgálatában is, sőt kezdtek felértékelődni a korábban még tabunak 
számító külföldi kapcsolatok is. Megkezdődött – de még suba alatt – a közjavak magánelsajá-
títása, és ez is elsősorban személyek, családok vagy klikkek bizalmas, erős kötésű hálózatai 
segítségével valósulhatott meg. A résztvevők számára ugyanis – akár párt-, akár gazdasági 
vezetők, akár munkások vagy parasztok voltak – világosan látszott, hogy ilyesféle 
kooperációk a törvényesség határát súrolják, és a puritán erkölcsi normákat hangoztató 
ideológia jegyében bármikor megbélyegezhetők vagy szankcionálhatók.  

A fenti folyamatok a háló felhasználásának kiszélesedésével jártak. A szocialista szabályok 
és intézmények ugyan megmaradtak, de fellazultak, elerőtlenedtek és védekezővé váltak. Ez 
tetten érhető volt a korrupció terjedésében, a fogyasztási egyenlőtlenségek erősödésében, 
próbaelbocsátásokban, a szamizdat kiadványok megjelenésében stb. Ugyanakkor a gazdasági 
életben fennmaradt a hatalomtól függő erőforrás-kiutalási rend (verseny az exporttámoga-
tásokért, a legnagyobb 50 vállalat kiemelése stb.). Eközben azonban a párt irányító technikája 
is „megszemélyesedett”, és a parlamenti választásokon is lehetett már – persze csak módjával 
– személyek között választani. Lényeges különbség az előző periódushoz képest az is, hogy a 
szakmai képzettség mind a párt gazdasággal foglalkozó hivatalnokai, mind a gazdaság vezető 
posztjait betöltők között fontos mérlegelési szemponttá vált. A (személyes) szakmai kom-
petencia immár számított a kinevezéseknél. 

A háló kiterjedését és intenzitását növelte, hogy a gazdaság legális szereplőként ismerte el 
az ipari és szolgáltató kisvállalkozásokat. A kisvállalkozások jórészt a résztvevők egykori 
munkahelyi hivatalos kapcsolataira építve jöttek létre. Ugyancsak hálózaterősítő tényező volt 
az is, hogy az első vállalkozások73 a nagy szervezetek gyermekei voltak. A magánprofit 
visszaforgatására, üzleti befektetésére az adminisztratív korlátozások miatt nem sok esély 
volt, így igazából a sikeres kisvállalkozó saját családi kasszáját gyarapította. A jövedelem-
szerzést szigorúan korlátozták ugyan, de az, amit a vállalkozók megkerestek, a központi 

                                                 
73 A legnagyobb kisvállalkozás-kiterjesztő központi kampány az élelmiszerboltok és a vendéglők 

bérbeadása volt. A bérlő kisvállalkozások ebben a konstrukcióban a vállalati központok érdekeltségi 
körén belül voltak kénytelenek maradni, vagyis a sokféle függőségi kapcsolat egyikében. Ezek a 
kisüzemek csak nevükben voltak vállalkozások: előre kialkudott összeg fejében, amit a vállalati 
központnak befizettek, saját zsebükre dolgozhattak. A legelső magántaxisok is így „vállalkoztak”. 
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állami bérszabályozás által engedett bérek többszöröse is lehetett. Másként szólva: a 
vállalkozó nem növelhette korlátlanul vállalkozásának termelőtőkéjét, azaz gazdasági hatal-
mát, de erősíthette társadalmi pozícióját családi/személyes gazdagságának gyarapításával.74  

A gazdálkodói szabadság feltáruló lehetősége a gazdasági szereplőket jócskán ösztönözte, 
hogy új szervezeti megoldásokat találjanak. Az új lehetőségek közötti tájékozódás szüksége 
és annak reménye, hogy a valódi gazdasági hatalom ellensúlyozhatja a korábbi hatalmi 
központokat, a hálózatokon belül intenzív információcserét váltott ki, hogy tagjaik megtudják, 
mit és hogyan kell tenniük a nagyvállalatok átalakításakor, eladásakor, árának meghatározá-
sakor, a névre szóló vagyonok kijelölésekor; hogy azonosítani tudják szövetségeseiket és 
konkurenseiket is. Mindez azoknak sikerülhetett, akik az egyes érdekeltségi körökön belül 
voltak. Ők tudták a kapcsolati tőkéből származó hozadékokat e liberalizálás során új, erősebb 
pozícióra vagy pénzre váltani. 

A rendszerváltás előtti években az állami és pártbürokrácia hivatalnokai benne voltak 
ezekben a hálózatokban, részt vettek az állami tulajdon intézményi és magántulajdonná 
alakításában – és semmi nem zárta ki, hogy személyesen tulajdonosokká váljanak. A 
kapcsolati tőkét arra lehetett felhasználni, hogy az átalakítási szabályok rengetegében 
felismerjék, hogyan lehet az átlagosnál kedvezőbb feltételek mellett – egy-egy embernek vagy 
csoportnak – a lehető legtöbb vagy legjobb minőségű tőkéhez, erőforráshoz hozzájutnia. A 
vállalatok vezetői (és a még mindig létező pártelit) lényegében ellenőrizhetetlen módokon 
juthatott hozzá a hatalmas állami szervezetek (és egyéb vagyontárgyak) bizonyos részeihez. 
Kifejezhetetlen az a különbség, amely a kistermelői, kisvállalkozói vagyonszerzés 
perspektívái és az új tulajdonosi hatalom megszerzésének távlatai között mutatkozott. Ebben 
az időszakban még intenzívebbé válhatott a vezetők közötti személyes kapcsolathálózatra 
való támaszkodás. A tágabban értelmezett korrupció – mint pozícióval való visszaélés – 
természetes kísérőjelensége e korszaknak is.  

A szabályszegő virtus korábbi megnyilvánulásairól már szóltunk. 1988–89-ben sok 
piackonform szabály, törvény igyekezett a piac kiépüléséhez szükséges intézményeket 
megteremteni. Ekkoriban nemcsak a jövedelemadóval és az ezzel automatikusan megjelenő 
adócsalással bővült a szabályszegés, -kijátszás lehetősége, hanem például a lakossági 
turistaforgalomban a magánbehozatali engedmények és korlátozások rendeleteivel is. A 
vámszabályok kijátszása és az engedélyezett valutakeretek kreatív felhasználása olyan tömeg-
sporttá vált, melyben az üzleti haszon jogos reményében a találékony osztrák kereskedők is 
kooperáltak a magyar utazókkal. Mindemellett a devizaszámlákra betett pénzek eredetének 
ellenőrizetlensége – mert a pénz akár a feketepiacról is származhatott – nyilvánvalóvá tette, 
hogy a törvényeknek a hatóságok lényegében nem tudnak, esetenként nem is akarnak érvényt 
szerezni. 

                                                 
74 A vállalatokon belüli vállalkozások (vgmk) azt kínálták a résztvevőknek, hogy a vállalat eleve 

elvállalt feladatait többletmunkával teljesíthették. A vállalaton belüli vállalkozásokban részt venni 
privilégium volt, amit azok osztogattak, akik helyzetük révén feladatokat tudtak a vállalatnak 
szerezni, melyet aztán a „vállalkozó” munkavállalói csoportok elvégeztek. Nem kétséges, hogy a 
vállalaton belüli pozíció és az ezzel együtt járó háló nem kis szerepet játszott a megrendelés 
megszerzésében és a munkacsoport verbuválásában is. 
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Ekkor kezdődött meg a „színlelt kapitalizmus” (Leopold, 1914/1988) feltételeinek kiala-
kítása, amelyben a csalás, a törvények egyéni értelmezése, kijátszása az állampolgári 
magatartás része maradt.  

Az aczélháló  

Induljunk ki ismét abból a közhelyből, hogy nem politikus az, aki nem képes kapcsolatainak 
(és barátai, ellenfelei és üzlettársai kapcsolatainak) értékét felbecsülni, továbbá megítélni, 
hogy egy adott cél érdekében mely kapcsolatát milyen módon kell és lehet (illetve nem 
szabad vagy nem lehet) igénybe venni, valamint hogy egy adott kapcsolatban egy adott pilla-
natban hogyan áll a kapott és adott szívességek egyenlege (s hogy vajon ezt a kapcsolatban 
társa is így látja-e, vagy sem, s ha nem, akkor hogyan), kiknek milyen kapcsolataira tekintettel 
kit kell (és kit tilos) megkeresni, vagy hogy milyen kapcsolatokon keresztül lehet mozgósítani 
(vagy lebénítani) egy másik kapcsolatot.  

A politizálás során még inkább felértékelődik a kapcsolati tőke értéke, ha feltételezhető, 
hogy a politikacsinálás legális keretek között nem végezhető (vagy nem elég hatékonyan 
végezhető). Ilyen körülmények között az a politikus, akinek a többiekénél nagyobb a 
kapcsolati tőkéje, illetve aki meglévő kapcsolati tőkéjét jobban tudja hasznosítani, különösen 
előnyös helyzetben van.  

Ennek belátására vessünk össze két gazdasági rendszert! Az egyikben nincs, a másikban 
nagy az informális gazdaság. Közhely, hogy a joggal körülbástyázott tranzakciók által 
dominált, informális gazdaságtól mentes piacgazdaság jogkövetésben gyakorlott és érdekelt 
szereplői között is fontos a kapcsolati tőke. Ám ezekben a gazdaságokban mégsem beszél-
hetünk arról, hogy minden szereplő minden helyzetben legelőször azon töri a fejét, hogy 
kihez forduljon, ha előnyt akar szerezni egy gazdasági ügyletben, vagy legalábbis 
szavatoltatni akarja az üzlet sikerét stb. Ugyanakkor az informális gazdaságban – mivel nem 
létezik a jog védelme, s köztudott, hogy csak a megfelelő kapcsolatok garantálják az üzlet 
sikerét – minden szereplő elsősorban kapcsolati tőkéjébe ruház be, ezt ápolja, gondozza, 
fejleszti. Ettől és csak ettől remél megbízható és gyors információt, védelmet, kedvezőbb 
feltételeket stb. 

A politikai folyamatok megértésében is hasznos, ha az elemzés nem csupán a formális 
kormányzati, pártpolitikai szerkezetekre összpontosít, hanem azok belső informális folyama-
taira is, illetve azokra a „politikai hálózatokra” (Csizmadia, 2003b), amelyek sokféle formá-
ban átszövik a politikai mezőt, és terjednek is rajta. Csizmadia példája szerint 1990-ben az 
embrionális állapotban lévő ellenzék sikerében szerepet játszott a gyenge kötéseik kiterjedt 
hálózata, amivel szemben az MSZMP egy hatalmas, de haszontalan monolit szervezetet és 
túlszelektált, belső csatározásokkal lefoglalt értelmiségi klikkeket tudott csak felvonultatni. 
Ebben a gondolatmenetben azt állítom, hogy  

 a magyar gulyásszocializmus esetében a politika kapcsolatorientáltságának igen ked-
vező közeget jelentett a hatvanas években beinduló konszenzuskereséses politizálás; 

 a kora Kádár-kori politikai közeg meghatározó elemei (megegyezésre törekvés, 
szelektív megbocsátás, a politikai legitimáció elérésének eliteken és egyes fontos 
személyeken keresztüli vágya, valamint a kibontakozó második gazdaság kapcsolati 
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tőkében intenzív voltának le- és felszivárgása) különösen kedveztek a kapcsolati tőke 
kezelésére specializálódó politikai kultúra kikristályosodásának; 

 a rendszerváltást közvetlenül megelőző politikai élet kapcsolatorientált voltában 
szerepet játszott a „véletlen”, ami nem más, mint az útfüggés elméletének azon eleme, 
hogy egy kapcsolatorientált és a kapcsolatkezelés művelésében profi egyén (Aczél 
György) elkerülülhetetlenül hatalomhoz kell, hogy jusson. 

Az aczéli háló genezise  

Révész (1997) jellemzését véve alapul Aczél már a kezdetektől kapcsolatorientált szemé-
lyiség lehetett. Legyen a közeg kávéház, illegális kommunista vagy cionista szervezkedés, 
vagy a Kádárral megosztott börtöncella, Aczél hiúsága, szeretetéhsége, figyelmessége, 
extrovertáltsága, a társalgás és a társaság szeretete, sarmőrsége, a másra figyelés képessége, 
kritikatűrő képessége, műveltsége, sznobizmusa minden helyzetben biztosította számára, 
hogy kapcsolatorientáltsága szociotechnikusi teljesítmények formájában érvényesülhessen.75 
Szellemesen jellemzi a kapcsolati tőkési képességek korlátlan alkalmazhatóságát a következő 
idézet:  

„Szurkolni vagy beállni a pályára – Aczél nemcsak csapatot választ, de egyúttal ezt is 
eldönti a maga számára. Ő játékos akart lenni s tudjuk, hogy az is lett. Amit viszont 
egészen a közelmúltig a legtöbben nem tudtunk: hogy milyen játék volt az, amellyel 
kezdte, s hogy mekkora játékos kedvvel és színészi rátermettséggel játszotta azt. Azt 
hiszem, ha a tét nem lenne nagy és egy nemzeti ellenállás legnemesebb értékeit 
hordozó, akkor e nyitó játék legpontosabb műfaji megjelölése ez lenne: szélhámosság. 
(…) Ahogyan súlyos stádiumban lévő isiászos beteget játszik, s így kimenekíti magát a 
munkaszolgálatból; ahogyan a német megszállás alatt hol csendőrtiszti76, hol német 
tiszti vagy gestapós egyenruhát, hol terepszínű köpenyt viselve, sofőr vezette fekete 
autón közlekedve, nyilas vezetőkkel németül üvöltözve (amely nyelven különben nem 
is tudott) fordul elő, hogy egyrészt a kommunista ellenállásból kivegye a maga részét, 
másrészt a saját szakállára (anélkül, hogy kommunista felső kapcsolatai, Donáth Ferenc 
és Péter Gábor erről tudtak volna) embereket mentsen nagy mennyiségben s még ennél 
is nagyobb rátermettséggel – ez bizony olyan teljesítmény, amelynek kelléktára 
legendásan nagy szélhámosokét idézi. Az eszközök bevetésének célja volt más – és a 
halálos kockázat lebukás esetére. »Aczél Gyuri talán a legbátrabb ember volt, akit 
valaha ismertem« – mondja róla majd egy kései interjúban ennek az illegális 
tevékenységnek egy másik részese, aki Rákosi börtönében is társa volt. (…) Ezekben az 
illegális akciókban, persze, sok embernek kellett együttműködnie. Az együttes 
teljesítményben Aczél része »mindössze« annyi volt, amennyit az előbb jeleztem. Meg 
még egy: mindezeknek az együttműködő tényezőknek egymással való összehozása. 

                                                 
75 Az, hogy fiatalon egy félévet járt a Színiakadémiára, és színészként is sikerei voltak, hozzá-

járulhatott kapcsolati művésszé válásához. Ebben az időben vette fel az Aczél művésznevet. Egy 
korabeli kritika szerint: „Komoly értékű, tehetséges fiatal előadóművész indulásának voltunk tanúi 
szombaton este. Másfél órás nagy műsorával ritka művészi élvezetben részesítette a feltűnően nagy 
számban összegyűlt közönséget. Aczél Györgyöt ezután számon kell tartani a legkitűnőbb magyar 
előadóművészek között.” (Népszava, 1939. január. 22., idézi Kormos, 2007). 

76 „… az Aczél tényleg járt is [zsidómentő akciókra – K. J.]. Hozta ki a téglagyárból vagy a 
vonatokból az embereket. Azt hiszem csendőrszázadosi egyenruhában. Díszegyenruhában. 
Keménykalap a tollakkal. Borzasztó impozánsan nézett ki. Persze csizmával-karddal, minden” 
(Kenedi, 2009: 10).  
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Aczél György számon tartotta, kinek mi az erőssége és mi a gyengéje, ki mivel bízható 
meg, ha az ellenállásnak a részese, és ki mivel korrumpálható, ha a hatalomé – az 
illegalitás művészete nem is áll másból, mint abból, hogy az éppen előálló dologi 
helyzethez az ember mozgósítani tudja ezeket a személyi feltételeket. Aczél 
nagymestere volt ennek a művészetnek.” (Garai, 2005) 

Kulin Ferenc, aki a Mozgó Világ főszerkesztőjeként – mint később látni fogjuk – az első 
„aczélölő” lett 1983-ban, így nyilatkozik Aczél személyiségéről: 

„Aczél rendkívül erős, nagyon tudatos és tekintélyt parancsoló, »formátumos« ember 
(…), akinek minden legendával ellentétben zavarba ejtő műveltsége volt. Ugyanakkor 
hívő kommunista, aki »beleszocializálódott ebbe a létkarakterbe«. Nem jelentéktelen 
színészi hajlamait úgy kamatoztatta a politikában, hogy hallatlan ravaszsággal játszotta 
azt a kettős szerepet, amelynek egyik követelménye a pártnak és Moszkvának való 
tökéletes megfelelés volt, a másik pedig az úgynevezett kádári konszolidációban, a 
Nyugat felé nyitásban játszott vezérszerep. »Egyik énje bigott kommunista, a másik 
énje dörzsölt kereskedő«, aki a leggaládabb pszichológiai módszerekkel próbálta 
megtörni az ellenállást, összepréselni az embereket (…) tartalmas ideológiai vitákba 
bocsátkozott, elviselte a polémiát, s igyekezett is szellemesen részt venni ezekben. De 
amikor ez az arc nem feláll és kimegy a teremből, hogy bejöjjön helyette az inkvizítor, 
hanem ő maga az – azt nem lehetett elviselni.” (Intejú Kulin Ferenccel, Lamberth, 
2010: 27) 

Hogy kapcsolatművészi készsége nem maradt ismeretlen a pártban sem, azt már egy korai 
küldetése, a párt zempléni helyzetének megerősítése is jelzi:  

„Aczél a szorosan személyhez kötött, a negatív és pozitív ösztönzéseket kombináló, a 
társasági életbe beleszőtt politizálási gyakorlatát nem a fővárosi értelmiség közegében, 
hanem az országvégi hegyek között alakította ki: »A pártközi értekezleteken kívül, akol 
a megyebizottság tekintélyt szerzett, rámentünk az egyenként való összejövetelre más 
pártok vezetőivel. Felhasználjuk a SzDP. és a Kisgazdap. vezetők kompromittáltságát és 
karriervágyát. (…) Ugyanakkor bizonyos apró szívességeket is teszünk, amivel szintén 
lekötelezzük magunk mellé a pártok vezetőit. A célunk az volt, hogy a tárgyi tudása 
miatt tiszteljék a m.b.-ot, szívélyessége miatt szeressék, s a múltjuk ismerete miatt 
féljenek tőle a reakciósok.« (Révész, 1997: 27) 

Ám az aczéli személyiségben rejlő kapcsolati művész nem vált volna országos hatalommá, 
ha Kádár nem ismeri fel Aczél kapcsolati tőkési képességeinek hasznosságát, és nem látja 
jónak (vagy jobb híján elkerülhetetlennek) a forradalom utáni konszolidálódás elején 
felhasználni Aczél ezen készségét. Kádár valószínűleg tudta, hogy nem nagyon jó a 
személyes kapcsolatok ápolásában: „Kádár politikai magatartását, megközelíthetőségét, 
személyes kapcsolatrendszerét erőteljesen befolyásolta a befelé fordulása, az elzárkózásra 
való hajlama” (Aczél, 1999: 111–112).  

Politikai játszmák, a frakciózástól való pártszerű ellenérzés, a patrónusi szereptől való 
puritán irtózás is elősegíthette Kádár tartózkodását a személyes kapcsolatok „használatától”. 
Ismert például az anekdota, mely szerint egy politikai bizottságbeli vád miatt – hogy a 
Kádárnál folyó ultipartikon (melyen Aczélon kívül Major Tamás és egy KB-osztályvezető 
vett még részt), politikai döntések születnek – Kádár lefújta a kártyapartit. Mi több, „1962-
ben Marosán György híres beadványában szintén megtámadta baráti kapcsolatait. Ezzel 
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mintegy beletaszították a magányba, hiszen Kádár tudta, bárkivel beszél, abból pletyka lehet, 
vagy olyan látszat keletkezhet, amit ő nem akar” (uo.: 112). Ebbe az irányba hatott Kádár jól 
fejlett gyanakvása is:  

„…úgy élt, mintha állandóan lehallgatókészülékek lennének a környezetében. (…) 
Viszonya munkatársaihoz, beosztottjaihoz mindig nagyon udvarias, korrekt volt, 
érzelmeit nem adta ki. Titkárnőjét évtizedeken keresztül elvtársnőnek hívta, (…) nem 
hiszem, hogy pertut ivott volna 56 után bárkivel is.” (uo.: 116). 

Mindez még inkább érvényes volt Kádár és az elit értelmiség viszonyában. Aczél beszá-
molója szerint Kádár gyanakvó volt az értelmiséggel szemben, és „az elit értelmiséggel (…) 
csak szövetséget tudott kötni, barátságot nem” (uo.: 115). 

Az Aczélban rejlő szociotechnikusi lehetőség kádári felismerése azt jelentette, hogy Kádár 
hatalmat adott Aczél kezébe, mintegy kapcsolatainak kezelőjévé avatta. Révész (1997) szerint 
tette (és tehette) ezt részben azért, mert Aczélt bizalmasának tekinthette (s egyben tudta, hogy 
más vezető – s legkevésbé a moszkvaiak – nem nagyon bízik Aczélban77), részben mert Aczél 
nem (nagyon?) piszkolta be magát sem az ötvenes években, sem az ötvenhatos 
forradalomban. Mindezen előnyök mellett azonban abban, hogy Aczél „megkapta” az 
értelmiséget, szerepe volt annak, hogy Kádár felismerte Aczél kiváló kommunikációs 
képességét (valaha volt színészi ambícióinak maradványait?), s azt, hogy ebben, valamint 
műveltség terén Aczél messze meghaladja a korabeli élvonalbeli nómenklatúra színvonalát. 
Felhasználhatónak ítélhette továbbá Aczél eleve meglévő széles körű értelmiségi kapcsolatait. 
„Az értelmiség pacifikálása szempontjából legfontosabb személyiségek sorához másfél-két 
évtizedes barátság vagy közelebbi ismeretség fűzi Aczélt” (Révész, 1997: 75). Ebből „nőhe-
tett ki” a híres-hírhedt „három T” elve: 

„A közismert szlogen szó szerint csak 1968-ban hangzott el Aczél György előadásában: 
»Világosan kell meghatároznunk kulturális munkastílusunk jellemzőit; (…) a 
támogatásnak, a tűrésnek és a tiltásnak azokat az elveit, amelyek az alkotóműhelyeken 
belül és azokon kívül, tehát az országos közvélemény előtt érvényesítünk.« (…) Ezt az 
elvet a későbbiekben is érvényre juttatták, amit jelez Aczél 1979-es felszólalása is: »Az 
elmúlt két évtizedben vált szinte szólásmondássá, hogy művelődéspolitikánk a ’három 
T’ elvére alapul: támogatunk, tűrünk, illetve türelmesek vagyunk, ha pedig kell, 
tiltunk.«” (Csatári, 2007: 200) 

A kádári és aczéli páros dramaturgiáját, aminek terméke az aczéli háló kivetése lett, jól 
mutatja be a „pszichológiai” elemzés és az utána következő „élménybeszámoló”: 

„Kádár János nem volt oly világfiasan könnyed (például sok nyelven egyforma rutinnal 
csevegő) színjátékos, mint Rákosi Mátyás (s persze a Ferenc József-i »felkent 
uralkodó« természetes magabiztosságával sem rendelkezhetett). Ő pártvezérként is 
maradt az, ami volt: egyszerű munkás. Ezért kellett neki egy olyan színész, aki mestere 
volt a politikai dramaturgia finom, szövevényes, leginkább az »alkotó értelmiséget« (is) 
behálózó játékainak. Ez a színész Aczél György volt. 

(…) Aczél György egyik legeredményesebb és leginkább alkalmazott politikai 
taktikai játéka egy sajátos szereptávolítási manőver volt: a hatalom maszkját igyekezett 

                                                 
77 Szovjet és oroszul tudó magyar politikusok tudattalanjában talán felsejlett, hogy Sztálin neve 

magyarul acélost jelent. 
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levenni, s az így előbukkanó »magánemberi« (»baráti«, »megértő« stb.) arc mintegy 
magához próbálta édesgetni – természetesen a hatalom érdekében – a partnert. Maga 
Aczél György ezt a manővert a következőképpen racionalizálta: 

»…az a vád, amit ellenem máig felhoznak, hogy fehér asztal mellett [intéztem az 
ügyeket], ez egy borzasztó egyszerű dologból született… én úgy éreztem, hogy a 
hatalom rekvizitumai nem teszik lehetővé egy tisztességes vitának a kialakulását 
köztem és mások közt, és kerestem a lehetőségét ezen kívül találkozni.«” (Révész, 
1997: 146) 

„Vas István összeismertetett Aczél Györggyel, akit megkedveltem, mert sohasem kért 
tőlem semmit, nem mondta mi a jó, mi a nem jó. Bemehettem hozzá, de csak akkor 
tettem, ha valamire megkértek, intézzem el. Főként művészek lakásügyeit. Egyszer nála 
jártam, nyílik a tapétaajtó, és megjelenik Kádár János. Köszöntünk egymásnak, 
odafordult hozzám: »Juhász elvtárs, kérdeznék magától valamit. Nem lenne a pártunk 
tagja?« Aczél csak állt, mint egy bálvány. »Kádárs elvtárs, tudja, a párttagkönyvben 
utasítások vannak. Ha énnekem azokat be kell tartanom, egy sort sem írhatok többet« – 
válaszoltam. A főtitkár rám nézett, majd azt mondta: »Ebben magának teljesen igaza 
van. No, viszontlátásra!” – és kiment.” (Interjú Juhász Ferenccel, 2008) 

Az aczéli játszma dramaturgiai sajátossága az volt, hogy kapcsolataiban a hatalmi viszonyt 
egyszerre tudta meg feloldani és érvényesíteni. Jól tudta, hogy a hatalom rekvizitumai 
természetesen akkor is jelen vannak, ha nem látszanak. A mindennapi társas érintkezés stílusa 
– a modor – Aczél Györgynél a politikai taktika része volt. (Magával is) el tudta hitetni hogy 
célja nem a „le-”, hanem a „meggyőzés”. 

„Aczél György tehát igyekezett »arcot« adni a hatalom döntéseinek, de ettől még persze 
nem lehetett igazán tudni, hogy a saját döntéseihez adta az arcát, vagy éppen 
ellenkezőleg: a hatalom fenyegető erejének puszta megtestesítője volt. Ezért gyakran 
alkalmazta azt a játszmát, hogy saját döntéseit önmaga fölé utalta – illetve a 
személyesség nevében a láthatatlan magasabb döntéshozókkal, hatalmi kényszerekkel 
szembeni szolidaritást játszotta.” (Lányi, 2000) 

A kapcsolati tőke alkalmazásában tehát Aczél olyan eszközt próbálhatott ki a sztáli-
nizmustól való megszabaduláshoz, a szocializmus „emberarcúra” formálásához, amelyet 
magánéletében is szívesen alkalmazott, hitt benne, s olyan jól csinálta, hogy a korabeli 
mezőnyben nem volt versenytársa. Nem véletlen természetesen, hogy a sztálini vasököl 
informalitásba, személyközpontúságba öltöztetett bársonyba vonására Aczél ekkor kapott 
engedélyt: 

„…ebben a resztalinizált politikai intézményrendszerben lesz a desztalinizáció releváns 
faktora Aczél sajátos kommunikációs képessége, sajátos politikai stílusa, a politikai 
vezetők között egyedülálló kapcsolatrendszere, mindenki másénál sokkal erősebben 
perszonifikált politikai eszközrendszere.” (Révész, 1997: 91–92) 

Ebbe az eszköztárba simán belefért a magyar zenészek küldöttségének 1963-as moszkvai 
látogatásán részt vevő Kodály Zoltán „megfigyelésére” adott megbízás a Magyar Zenemű-
vészek Szövetsége főtitkárának: 
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„A küldöttséget búcsúztató Aczél György művelődésügyi miniszterhelyettes a pálya-
udvaron még bizalmasan magához intette az ekkorra alighanem végsőkig kimerült 
Sárait, s megkérte, részletesen számoljon majd be Kodály viselkedéséről.  

(…) viselkedésre nem volt panasz. (…) Aczélnak írt jelentésében a pragmatizmusát 
elvesztő Sárai úgy vélekedett, hogy Kodály felszólalásai, pohárköszöntői, nyilatkozatai 
»fontos részét fogják képezni a magyar zenetörténetnek. Kodály még soha ilyen közel 
nem került hozzánk, mint a Szovjetunióban elmondott beszédeiben.«” [Kiemelés tőlem, 
P. L.] Állítását Kodály féltucatnyi kijelentésével illusztrálta.  

(…) Aczél alaposan tájékozódott, s leellenőrizte a Sáraitól kapott információkat. 
Nem sokkal a zenészek után ő maga is kiutazott a Szovjetunióba, s kihasználta a 
lehetőséget, hogy személyesen érdeklődjön Kodály magatartásáról szovjet zenei, illetve 
kulturális notabilitásoktól. Mindennek alapján több mint kétoldalas feljegyzést készített, 
melyet Kádár Jánoshoz terjesztett fel. Kádár utóbb még az apparátus három tagjával 
láttamoztatta ezt az írást  

(…) Aczél arról is tudott, hogy hazatérve Kodály »velünk nem barátságosan érző 
emberek előtt is (Illyés Gyula és hasonló emberek) hangsúlyozta, hogy van mit 
tanulnunk a Szovjetuniótól«. Kodály állítólag többször is azzal tréfálkozott: »ha minden 
kötél szakad, és ha nem tudja itthon kollégáival szemben az igazát kiharcolni, neki van 
helye a Szovjetunióban is«. Aczél mindazonáltal megírta azt is, hogy Kodály 
»konzervatív álláspontját« a »népiség« kérdésében a szovjet delegáció elfogadta, amit a 
magyar küldöttek nehezményeztek.” (Péteri, 2006) 

A kapcsolatművészi hatalmi technika teljesedik ki (és kap az értelmiségi politikában egy 
időre teljhatalmat) az 1968-as reformok „altatása” idején. 

„1967-re már mindenki számára ki kellett derülnie, hogy Aczél politikusi habitusának, 
módszertanának mik a sajátosságai. (…) Akik ekkor a korábbiaknál sokkal nagyobb és 
a hetvenes évek elejéig egyre nagyobb hatalmat adtak a kezébe, azoknak (…) tudniuk 
kellett, hogy ezzel a személyközpontú (…), az offenzív kegygazdálkodásra épülő 
politizálásnak adnak teret a szervezetközpontú, bürokratikus és a közvetlen erőszakra 
épülő politizálás helyett.” (Révész, 1997: 145–146) 

De azért ha kellett, a „vasöklöt” is jól alkalmazta Aczél, ha kellett (vagy tehette?), annál is 
inkább, mivel az „emberarcú” kézi vezérlésnek része a fenyítés olykor teátrális megjelenítése 
is: 

„A hatvanas évek elején »Vajda Miklós ’Nadrágfesték’ címmel írt cikket az ÉS-be a 
szexuális álszemérmesség ellen, a megjelenést oroszlánüvöltés követte: az írás 
óhatatlanul célozgatott a kulturális irányításra, de senki sem gondolta volna, hogy Aczél 
ennyire magára veszi. Fegyelmi, igazoló jelentés, berendelés, rettenetes letolás: olyan 
ordítozás, hogy Garai Gábor, aki akkor főszerkesztő-helyettes volt, sírógörcsöt kapott. 
Az ordítozás artikulálatlan, de annyit ki lehetett venni belőle, hogy ’ezt a rohadt burzsoá 
szexuális hullámot mi nem engedjük be az országba’. Műfelháborodás volt, nem is az 
Aczélé, valakié, aki fölötte áll, annak a kívánsága szerinti ordítozás. Majd hamarosan 
bezúdul ez az egész, sőt, éppen a párt kultúrpolitikájának egyik kedvence, Jancsó 
Miklós vezeti föl a meztelen lányokat a nézőknek, s aztán a legócskább magazin-
meztelenségekkel lesz tele az újságosstand. Vajda Miklós mégis megszenvedte: egy 
darabig vörös posztó volt a neve.« Ugyanez az irányítási stílus húsz évvel később is 
fennmaradt: »Berkes Erzsébet írt egy cikket az ÉS-be az irodalmi életről, és a 
művelődéspolitikát a ’nyomorító tényezők’ egyikeként sorolja fel: újabb ordítozás. Volt, 
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aki lojálisabban és türelmesebben fogta föl; hogy ’már az apja is kiabált vele fiatal 
korában’«.” (Hegedűs, 2001) 

Mindez azonban kevés lett volna a belügyi érzületű pártfrakciók és persze magának a 
belügyi apparátus „megtévesztésére”.78 Például a népi írók pacifikálása kapcsán az aczéli háló 
bomlására erős belügyi tűz irányult. 

„A politikai nyomozóhatóság 1958-ban is szorgalmasan gyűjtötte a kompromittálónak 
szánt adatokat a népiek ellen. Tucatnyi ügynökük figyelte, provokálta, veszejtette össze 
a népieket. Elérték, hogy Tompa Kálmán orvos és műgyűjtő telefonját lehallgathassák, 
Püski Sándor lakásába poloskát is beszerelhessenek. Náluk gyakran megfordultak a népi 
írók. A belügyeseket aggasztotta, hogy időnként »revizionista kommunisták« (Zelk 
Zoltán, Kuczka Péter) és »urbánusok« (Vas István, Weöres Sándor) is feltűntek 
közöttük. Abban is veszélyt szimatoltak, hogy a népiek a pártvezetésben Aczél György 
pártfogására számítottak,79 tőle remélték a rossz tanácsadók – a »kozmopolita«, 
»tehetségtelen«, »a pártba befurakodó polgári banda« – eltávolítását a lapok, 
mindenekelőtt az Élet és Irodalom éléről.” (Standeisky, 2002). 

A hálóba bevergődni igyekvő Veres Péter levelet írt Aczél Györgynek „az irodalmi élet 
hivatalból való gondviselőjének”, aki éppen a PB-nek dolgozott a népi írókkal kapcsolatos 
állásfoglalás-tervezeten, melyben lojalitásáról biztosította a pártot (Standeisky, 2002). 
Eközben a betegségéből lábadozó, autót soron kívüli autókiutaláshoz jutott Kodolányi János 
fia lakásügyének elintézését kérte Aczél Györgytől, miközben egy Ormánságról írt 
szociográfia megírását ajánlotta fel. Meleg hangú, reményekre feljogosító választ kapott 
(Variációk…, 2002). 

Kedves Kodolányi elvtárs! 

Nagy örömmel fogadtam azt a hírt, hogy hajlandó volna az Ormánság mai helyzetéről 
írni. Azt hisszük, hogy igen komoly jelentősége volna, ha éppen Ön, aki az Ormánság 
helyzetét a múltban nem csak legjobban ismerte, hanem legjobban ábrázolta is 
könyveiben, a múlt és a jelen összehasonlítását írói eszközökkel feltárná. Mi ehhez a 
munkához minden segítséget és támogatást szeretnénk megadni s reméljük, hogy 
egészségi állapota is oly mértékben javul, hogy az Ö által írt feladatokat el tudja 
végezni. 

Kérem, értesítse fiát, keressen fel, hogy megbeszéljük lakásproblémáját. 

Jó egészséget kívánva, üdvözli: Aczél György 

                                                 
78 Aminek tekintélyes (belbiztosági) része a rendszerre legveszélyesebbnek ítélt értelmiségiekkel 

(papokkal, kutatókkal, művészekkel) foglalkozott, s amit ezért – egy 1990-ben adott BM 
közigazgatási miniszterhelyettesi interjú szerint – aczélművekként emlegettek (említi Tabajdi és 
Ungváry, 2008). 

79 Féja Géza és barátai kijelentették, hogy „az Aczéllal való nexust még szorosabbá fogják vonni, 
meghívják maguk közé még baráti, társadalmi együttlétekre is. Ennek már eddig is nagy haszna 
volt, a pártot és a rendszert emberi közelbe hozta olyan írók előtt is, akik nem mindenben 
szimpatizánsak. Az, hogy ma van élő és alkotó irodalom, azt a párt kizárólag Aczélnak köszönheti” 
(Standeisky, 2002). 
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A „fellazulás” veszélyére a belügy finomra hangolt szociotechnikai hálózatelemzéssel 
reagált: 

Aczél, noha „megbízása” csupán az értelmiség kiemelt személyiségeinek „megszelídí-
tésére” és „elcsábítására” szólt, feladatát messze meghaladó mértékben fejlesztette kapcsolati 
tőkéjét, hogy minden – s értelemszerűen egyre táguló körökben – számára fontosnak tűnő 
csoportot, személyt „megszerezzen” és megtartson.  

„Aczél a hatvanas évek közepe és a nyolcvanas évek eleje közötti időszak során valóban 
»gazdája« volt a kultúrának. Ez tetten érhető abban, hogy a fentebb taglalt közlés-
politikai csatározásokon kívül is intenzív kapcsolatban állt a kultúra képviselőivel. 
Aczél gyakran folytatott fehér asztal mellett beszélgetéseket a szellemi élet olyan jeles 
képviselőivel is, mint Illyés Gyula, Németh László, Déry Tibor. Ezekre a találkozókra 
általában vacsorameghívások keretében került sor. Az Aczél-jelenségnek fontos 
alkotóeleme, hogy Aczél a kor vezető politikusainak viszonylatában példátlanul széles 
kör számára volt elérhető. A telefonszáma benne volt a nyilvános telefonkönyvben 
(egészen a ’80-as évek közepéig, amikor elköltözött). Ez a széles körű elérhetőség 
biztosította kegygazdálkodásának gyakorlati alapját.” (Révész, 1997: 375)  

Révész Sándor csokorba szedte, hogy mi minden képezte ennek részét: autó (-szerzés, 
hivatali), vámelengedés, ingatlan: lakáskiutalás, építőanyag, telek, közművesítés jutányos 
áron, telefonkiutalás, egyetemi felvétel, tudományos fokozat, díjak, anyagi juttatások, útlevél, 
állás, előléptetés, publikálási és kiállítási lehetőség, kiemelt egészségügyi ellátás, sírhely 
(uo.). 

„Aczél felismerte azt, hogy mindenkinek van »gyenge pontja«, a legtöbbek esetében 
megtalálja azt a jószágot, amellyel személye és a rendszer irányába mutató jóindulatot 
tud vásárolni. »Aczél kultúrpolitikájának a lényege egy kereskedelmi középiskolás 
bizonyítvánnyal elsajátítható. Ez az adok-veszek szabálya. (…) mondjuk Illyés Gyulát 
nem lehet megvenni 20 fillérért vagy külföldi utak engedélyezéséért, őt valószínűleg 
úgy lehet megnyerni, ha elhitetjük vele: ha kedves hozzánk, akkor többet tehet a 
külföldi magyarságért. (…) Mindenki tudta – és Aczélnak ez nagy ambíciója is volt – 
hogy hozzá kell fordulni. Állítólag egyszer Déry Tibor fölhívta éjszaka teljesen dúltan, 
hogy a szemben lévő fa tetején egy rekedt macska nyávog, és ez állatkínzás, és ő nem is 
tud aludni. Aczél intézkedjék, hogy vigyék le a macskát a fa tetejéről. Nem tudom, igaz-
e, vagy sem, de az egész értelmiség így működött.«” (Györffy, 1989, idézi Vathi, 2005) 

A táncházmozgalom hetvenes évekbeli terjedése – amire a belügy hamar ráizgult, hiszen a 
fiatalok, az értelmiségiek s a közösségi együttlét külön-külön is veszélyes rétegeit egyesülni 
látták – sem mehetett volna végbe az aczéli rásegítés nélkül: 

„A fiatalok mellett a belügy is szinte azonnal felfigyelt a mozgalomra. (…) Sebő a 
zaklatások miatt 1974-ben kért segítséget a folklór ápolását hivatalosan ellátó 
Népművelési Intézet igazgatójától, a második világháború utáni népi kollégisták 
körében felvirágzó népitánc-mozgalom oszlopos tagjától (…) Vitányitól. Az 1956-os 
szerepvállalása miatt évekig margóra szorított szociológus a kultúrpápaként emlegetett 
Aczél Györgyhöz fordult az ügyben: »De hát, Aczél elvtárs, mondtam, nem 
műparasztok ezek, hanem városi fiatalok, akik élvezetüket találják ezekben a táncokban. 
Van, aki felvesz egy kacabajkát, de látja, farmerben vannak, nem narodnyikok ezek. 
(…) Mi csak előszedtük azokat az élő táncokat, amik nekünk tetszenek, ez épp 
mezőségi páros, a rock and roll legközelebbi rokona, csak egy kicsit jobb« – idézte fel 
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Sebő egy hat évvel ezelőtti interjújában első találkozását Aczéllal. (…) A belügyi 
vegzatúráknak azonban Sebő szerint csak azt követően lett vége, hogy egy 1975-ös 
nívódíjkiosztón újra beszélhetett Aczéllal. A zenész ekként idézte fel az ominózus 
dialógust: »csak az a baj, hogy azok az ostoba ügynökök azt jelentik a Kassák Klub 
tevékenységéről, hogy a fiatalok basznak a zongora alatt, pedig maga járt nálunk, látta, 
hogy csak pianínó van ott, az alatt pedig nincs is hely. Erre azt mondta, hogy ne 
haragudjon Sebő elvtárs, nem állhatok ott minden rendőrposzt háta mögött.«” (Vajna, 
2010: 103) 

De a „könnyűzene” is tárgya volt az aczéli figyelemnek és munkát adott az udvartartásnak: 

„Aczél azonban sok esetben még a legkisebb ügyekről is tájékoztatást kapott a 
könnyűzenei életben, Záray Márta más alkalommal levélben fordult Aczélhoz. Ebben 
1958. augusztus 5-én rossz életkörülményeiket ecsetelte, valamint elnézését kérte, mert 
legutóbbi látogatásakor neveletlenül viselkedett (azt, hogy valójában mit tett, nem írta 
le). Házépítkezésüket addigi rossz lakáskörülményeikkel indokolták, OTP-
kölcsönfelvételüket pedig annak alátámasztására hozták fel, hogy pályafutásuk alatt 
nem tettek szert nagyobb vagyonra. Az énekesnő levelében szólt családi hátterükről – 
Záray tatabányai bányászcsalád sarja, Vámosi a Ganz-Mávag vasesztergályosa volt, 
tehát származásuk tekintetében megfelelhettek a rendszer kívánalmainak –, amikor 
énekesi előrejutásukat jó színben tüntette fel. A levél tanúságát adta Aczél könnyű 
műfajhoz fűződő negatív hozzáállásának, amikor leírta, hogy »Jól tudom, hogy 
Miniszterhelyettes Elvtárs nem kedveli a könnyű műfajt, ezt meg is mondotta nekem.« 
Utána viszont alátámasztani igyekezett, hogy ők ebben a kategóriában a legjobbak közé 
tartoztak, amelynek elismeréseképpen többször kaptak anyagi támogatást. Így amikor 
autót kértek, megkapták rá az engedélyt, ennek ellenére elmondása szerint máskülönben 
nagyon puritán életet éltek. A levél igazi indítóokára azonban csak a mondanivaló 
legvégén került sor: kiderült, hogy Aczél nem engedélyezte németországi útjukat.” 
(Csatári, 2007: 45) 

„Az Illés egyik tagja, Szörényi Szabolcs ellen büntetőeljárás indult 1969-ben az 
úgynevezett „kukarugdosási ügy” kapcsán, amelynek során 1970-ben felmentették 
ugyan, de a zenekarral együtt turnézó Tolcsvay Lászlót 1000 Ft büntetésre ítélték. (…) 
Az Illés 1970-ben egy másik ügy, a BBC-nek tett szerencsétlen felhangú nyilatkozata 
miatt nem kapott fellépési engedélyt az ORI-tól Budapestre vonatkozóan egy éven 
keresztül. (…) a zenekar szilenciuma akkor szűnt meg, amikor Illés Lajos 
zenekarvezető a KB-titkár Aczélnál járt meghallgatáson.” (uo.: 109) 

„Zalatnay Sarolta fordult levélben lakástámogatásért 1979. február 5-én Aczélhoz, mert 
addig még nem volt saját lakása. A levélből kiderült, hogy előzőleg telefonon beszéltek, 
valamint, hogy a Kulturális Minisztérium (…) jelentős összeggel támogatta a 
szövetkezeti lakásvásárlásban. Aczél 1979. február 19-én Pozsgaynak írt ez ügyben, 
ezzel a maga részéről lezárva a kérdést, bár a fejleményekről tájékoztatást kért. Ennek 
fényében 1979. március 3-án újabb levelet intézett az énekesnő Pozsgaynak, amelyben 
további 50 ezer forintot kért az addig már megadott 100 ezer forintos kölcsönhöz. Ezt 
megkapta, amit Pozsgaynak egy sajtpapírra odavetett 1979. március 9-i utasításából 
tudunk meg.” (uo.: 200) 

A kapcsolati tőke a kultúrpolitika emberi tőkéjét is gazdagította. Részben, mert bevont 
olyanokat is, akik az aczéli háló nélkül nem hathattak volna a politikacsinálásra, részben mert 
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a hálózat alkalmazása egyfajta elitagyrohamként képes volt a sokféle nézet hatékony 
ütköztetésére. 

„Aczél tanulmányainak, beszédeinek keletkezéséről legendák keringenek. »Neki az volt 
a munkamódszere (…), hogy belevágott valamilyen témába, teljesen lazán, spontán, 
úgy, ahogyan jött. A véleményét magnóra mondta el, vagy lediktálta. De amilyen 
könnyedén vágott bele, annyira aggályoskodó volt abban, hogy mit enged a 
nyilvánosság elé. (…) Aczél, ha valamilyen dokumentum megalkotásába kezdett, a 
témával kapcsolatban először is egy vázlatot készített. (…) Ezután az elkészült vázlatot 
eljuttatta legszűkebb informális tanácsadói köréhez. Miután ők ezt kiegészítették saját 
gondolataikkal, esetleg tényanyaggal, rendszerint egy közös megbeszélés keretében 
igyekeztek közös nevezőre hozni az elképzeléseket. Ez nem ritkán több körben [értsd: 
több alkalommal] megismétlődött, egészen addig, amíg Aczél elégedett nem volt az 
eredménnyel. Ez a legbelső konzultatív kör az Aczél-korszak alatt változott ugyan, de 
rendszerint legfeljebb hat-hét embert jelentett. (…) A lényegi munka tulajdonképpen 
ekkor vette kezdetét. Aczél a tervezetet ezután egy szélesebb körben küldte szét 
véleményezésre, ellenőrzésre, stilizálásra, illetve adatokkal való kiegészítés céljából. 
Ebben a szélesebb körben nem kizárólag Aczél bizalmasai kaptak helyet, itt már 
bevonta a folyamatba az adott témával szakterületükként foglalkozó értelmiségi társaság 
tagjait is. Emellett bizonyos – szakkérdésekkel kapcsolatos, adatgyűjtési – 
részfeladatokat is kiadott. Nem volt ritka az sem, hogy több embert, csoportot bízott 
meg ugyanazon feladat elvégzésével. 

A fent vázolt gyakorlat több szempont mentén is előnyökkel járt Aczél számára. A 
legszembetűnőbb és legpraktikusabb mindjárt az, hogy mivel nem minden folyamatot 
magának kellett elvégeznie, időt és energiát takarított meg ilyen módon. Emellett módja 
nyílt arra, hogy megismerje a környezetében élő értelmiségiek meglátásait, gondolatait, 
világnézetét. Az aczéli szövegalkotási gyakorlat direkt funkcionális haszna (a 
beszéd/tanulmány megszületése) mellett egy latens funkciót is hordozott magában. 
Amikor nagyobb horderejű munkák kapcsán esetenként több csapatot is »ráeresztett« 
ugyanarra a feladatra, ezzel nem csupán a beérkező információ mennyiségét (vagy 
minőségét) szándékozott maximalizálni. Az általa addig kevésbé ismert egyének 
gondolatvilágának és kvalitásainak megismerését is szolgálta. »Aczél (…) nemcsak a 
munka kedvéért vont be sok embert a munkába, hanem a bevonás kedvéért is. A 
bevonásnak önértéke és önmagában politikai haszna volt. Ez sok esetben a munkatársi 
csapat rekrutációs eszközeként, tesztjeként működött, része volt a kezdeményező, 
offenzív kapcsolatépítési stratégiának«. Mindezek mellett ennek a kiterjedt konzultációs 
folyamatnak volt egy szimbolikus vetülete is. Aczél a véleménykérésekkel, feladatok 
kiadásával azt jelezte az érintetteknek, hogy elismeri szakmai teljesítményüket, ad a 
véleményükre, és hogy fontosnak tartja a velük való kapcsolattartást.” (idézi Vathi, 
2005) 

Az „offenzív kegygazdálkodás kiteljesedése 

A kapcsolati tőke kezelésének művészi tökélyre vivésére nyilvánvalóan nem csupán a 
„hivatal” szempontjai játszottak szerepet. Huszár Tibor értékelése szerint az, hogy Kovács 
Margit utolsó kívánságának megfelelően Kádárnak egy Kovács Margit-kerámiát kellett a 
pápához elvinnie, vagy ahogy mindig a keze ügyében volt az ország legjobb orvosainak 
listája, és nagy előszeretettel intézte kliensei (vagy potenciális kliensnek kiszemelt emberei) 
apró magánügyeit, azt mutatja, hogy Aczél nem tudott és nyilván nem is akart ellenállni 
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annak a késztetésnek, ami minden tőkés sajátja: tovább és tovább növelni beruházásainak 
értékét (Vathí, 2005).  

Az Aczél kapcsolati tőkéjét alkotó hálózat morfológiai elemzése (Bozóki, 1998) azt 
mutatja, hogy Aczél valóban tudósa-művésze volt a kapcsolati tőke kezelésének. Eszerint a 
kapcsolati tőke aczéli halmaza nem csupán elég kiterjedt és instrumentális volt ahhoz, hogy 
húsz évre pacifikálja a hazai értelmiséget, de Aczél gondoskodott arról is, hogy e tőkét 
alacsony ráfordítással felépíteni, karbantartani, működtetni lehessen.  

„(Aczél) [A]z intézményes alapszerkezetében totalitárius jellegű rendszert a személyes 
kapcsolattartáson, az egyénre szabott jutalmakon és büntetéseken alapuló, bizánci 
stílusú politizálással puhította fel. A korszak kiemelkedő alkotóit igyekezett a rendszer 
szolgálatába állítani, vagy – ha ez nem sikerült – legalább a »békés egymás mellett 
élés« gyakorlatát megvalósítani. Aczél nem »csapatot« akart szervezni maga köré, 
hanem »udvartartást«: arra törekedett, hogy a kedvezmények, privilégiumok és 
javadalmak elosztásánál személye megkerülhetetlen legyen. (…) Abból indult ki, hogy 
ha a legkitűnőbbeket, a legbefolyásosabbakat, a legnagyobb kulturális és szociális 
tőkével rendelkező értelmiségieket látványosan pacifikálja, akkor az értelmiség többi 
része azok magatartását utánozni fogja, és elfogadja helyzetét.” (Bozóki, 1998: 26) 

Bozóki (1998) klasszifikációja szerint ez az udvartartás celebritásokat, hűbérurakat, bizal-
masokat és a holdudvart foglalt magában. Az első csoport adta az udvartartás fényét, 
vonzerejét és legitimitását, s ennek megfelelően a kiválasztott keveseknek megkülönböztetett 
hódolat járt, s maga a Gazda is  

„…arra törekedett, hogy a »kölcsönös nagyrabecsülés« stádiumát érje el. (…) A 
hűbérurak az udvar hatalmi letéteményesei voltak, akik a maguk szemétdombján 
szabadon kapirgálhattak, de Aczélnak teljes mértékben alárendeltjei voltak. A 
bizalmasok nyilván a tanácsadók, az udvari bolondok, a lantosok és kártyapartnerek 
funkcióit látták el, s miközben közel voltak a tűzhöz és a Gazda füléhez, ezért 
alkalmilag befolyással tudtak lenni a dolgok folyására, mint ahogy a Gazda is használni 
tudta őket eseti (kényes? letagadható?) feladatok elvégzésére. A holdudvar tagjai – eseti 
szolgálataikért cserébe – egy-egy elintézendő ügyben számíthattak Aczél apróbb 
segítségére.” (Bozóki, 1998: 27) 

A fentiekből látható, hogy Aczél minimalizálta a kapcsolati tőke növelésének költségeit 
(csak a legnagyobbakra koncentrált nagy erőt, a holdudvar már saját erőforrásait kellett hogy 
használja azért, hogy bekerülhessen Aczél kapcsolati hálózatába), eltérő eszközöket alkalma-
zott a karbantartási munkákra (felfelé nyalni, alulról nyalni hagyni, középen korlátozott 
hatalom és bennfentességi alkalmak biztosítása). De feltehetően azt is számításba vette, hogy 
a kapcsolati tőke öngerjesztő hatású (a felülről kezdeményezett hálózatok továbbépítődnek 
lefelé), hogy azt, ahogyan a kapcsolati tőkét alkalmazta, másolni fogják, és hogy az 
udvartartáson belüli kapcsolatok egymást is erősítik majd, részben klikkesedés, részben 
kölcsönös korrumpálódás által. 

Belátható, hogy ha Aczél kapcsolati tőkéje által lett naggyá, akkor nemcsak a hozzá 
hasonló, de a rá irigy s vele versenyezni akarók is rákényszerültek arra, hogy fejlesszék ezt a 
hatalmi technikát. Ezt a folyamatot erősítette az, hogy a formális hierarchia átalakulása erre 
mind több teret nyújtott (Csanádi, 1995). S egy idő után nem is kevesek, mindazok, akik 
kliensei voltak egy nagy hatalmú pártfigurának, s ugyanakkor maguk is kiterjedt klientúrával 
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rendelkeztek, s utánuk következtek a kliensek kliensei. Egy hierarchikus rendben elégséges 
idő után már a többség gyakorolja a kapcsolati tőke építését, s aki nem teszi (mert nem tudja, 
hogyan tegye, vagy nem akarja tenni), az is tud róla és számol vele. 

Szó sincs arról természetesen, hogy az aczéli kapcsolatitőke-alapú politizálás csak a 
politika csúcsain létezett volna.80 Utaltunk már arra, hogy voltak más, „alulról építkező” 
forrásai is a kapcsolatitőke-alapú politizálás „felértékelődésének”. Ha most eltekintünk attól, 
hogy a politika „természeténél fogva” kapcsolatitőke-igényes társadalmi tevékenység, 
továbbá ha nem vesszük figyelembe, hogy a szocializmus előtti Magyarországnak is lehettek 
a politizálásban a kapcsolati tőke alkalmazásának „normál” szintjét meghaladó vonásai, 
amelyek túlélhették a szocializmus bevezetését, akkor is jó érvek szólnak amellett, hogy a 
szocializmus politikai mezeje kapcsolatitőke-igényes lehetett. Így a párton belüli frakció-
harcok, illetve a kemény öklű (lett légyen ezen ököl mégoly szépséges bársonyba bújtatva is) 
diktatúra ellenzéki léte egyaránt erős kapcsolati tőkét igényelt. Az előbbire az SZKP 
(bolsevik) párttörténete, továbbá a modern kremlinológia szakirodalma (Willerton, 1979; 
Ledeneva, 1998) szolgál sok példával. Szép példája az aczéli gyakorlat középszintű alkal-
mazására az Onódy-jelenség: 

„Onódy egy monopolhelyzetben lévő, az akkori megítélés szerint stratégiailag fontos 
területen működő intézmény81 vezetőjeként sok szállal kötődött a párt- és állami vezetés 
több tagjához, szükség esetén – viszonzásra számítva – kisebb-nagyobb szívességeket 
tett nekik. Ezek közé tartozott az ingyenes vagy rendkívül kedvezményes vendéglátás, 
az ajándékba küldött bőséges hidegtálak vagy a jófajta bel- és külföldi szeszes italok. 

Miközben saját tulajdonaként kormányozta vállalatát, a maga javára tudta fordítani a 
rendszer merevségét, s ehhez minden eszköz és lehetőség megadatott neki. Az idők 
folyamán szakmai alapon is széles ismeretségi-baráti kört hozott létre. Ő maga sem 
titkolta: amit csak lehetett, fehér asztalnál vagy vadászatokon intézett el. (…) A 
kapcsolatépítés csúcsa a Mackó és a Diána vadásztársaságok létrehozása volt a mátrai 
Kisnánáson 1962–63-ban, amelyeknek öt, illetve hét tagja volt: Gáspár Sándor, aki 
egyéb funkciói mellett 1959-től a Politikai Bizottság póttagja, 1962-től rendes tagja, 
emellett Nezvál, Szalay és Szénási miniszterek (…) 

Mindezeket figyelembe véve méltán érezhette védettnek magát, igen, de ellenségeket 
is szerzett, és a maga köré szőtt védőháló végső soron elégtelennek bizonyult, hogy őt 
fenntartsa. 

1964-ben a Belkereskedelmi Minisztériumban úgy döntöttek, hogy a HungarHotels 
szállodáit beolvasztják Onódy cégébe. A megszüntetendő intézmény igazgatója, Rózsa 
Miklós erős embernek számított, mivel családtagjai és rokonsága közül többen magas 
pozíciót töltöttek be az MSZMP-ben és az állami vezetésben. Ő maga 1956 előtt 
belügyi funkcionárius volt őrnagyi rangban, majd a forradalomig az Üzemélelmezési 
Vállalat élén állt, aztán rövid ideig a Pénzügyminisztérium személyzeti főnökeként 
dolgozott. Rózsa igazgató maradni akart, és nem tetszett neki a számára kilátásba 

                                                 
80 Noha a szocializmus hierarchikus modelljéből következik, hogy ha csupán fentről indult volna ki 

egy ilyen kezdeményezés, az is inkább előbb, mint utóbb leért volna az alsóbb vezetési szintekre 
(illetve horizontálisan átterjedt volna az értelmiségpolitika felől a gazdasági és egyéb szférák felé, 
kivéve azokat a szférákat, ahol ennek a formális szervezet eltérő szubkultúrája szabott határt, 
például katonaság, egyház).  

81 Az Éttermi és Büfé Vállalat, amely kezdetben a szocialista városok építkezésein dolgozók ellátását 
és a színházi büfék, illetve sportpályákon levő kantinok üzemeltetését végezte, később hozzá 
tartozott sok nagy szálloda, a MALÉV cateringje, kávéházak és a május 1-jei felvonulás is. 
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helyezett külügyi szolgálat. Sógora, dr. Fekete Károly történetünk idején az V. kerületi 
pártbizottság első titkáraként tevékenykedett, azt megelőzően belügyminiszter-
helyettesi tisztet is betöltött. Innen ismerte Korom Mihályt, aki 1958–1960 között 
alezredesi rangban a Belügyminisztérium vizsgálati osztályát vezette, azután 1963-ig a 
határőrség országos parancsnoka volt, majd az MSZMP KB titkára lett. Feketét 
szívélyes viszony fűzte Biszku Bélához és dr. Sós György budapesti rendőrfőkapi-
tányhoz is.” (Pogonyi, 2003) 

A történet vége az lett, hogy Onódy kapcsolati tőkére alapozott kivételezett helyzete nem 
volt elég erős a kapcsolati tőkére alapozott ellentámadás kivédésére, Onódy el-, illetve 
lebukott. Az ellenzék veszélyeztetettsége, bezártsága, féllegális léte eleve kedvezett a 
konspirációnak. 

Az, hogy a kapcsolati tőke nem csupán önfenntartó, de öngerjesztő is, azzal is összefügg, 
hogy nem csupán azok tehetetlenek a kapcsolati tőke „bájával” szemben, akik eltanulják 
használatának technikáját, de legalábbis felismerik előnyeit, hanem azok is, akik nem akarják 
felhasználni, mert felismerik a veszélyeit. Heller Ágnes ír arról az időszakról, amikor (1968 
előtt nem sokkal) a budapesti iskola meghatározó személyiségeit Aczél meg akarta nyerni:  

„…úgy nézett ki, hogy bekerülünk a hivatalos magyar kultúrába. (…) Nekünk jól jött az 
1968-as beavatkozás: mielőtt Aczél beszippantott volna bennünket, jött a krach, 
megtettük nyilatkozatunkat, és ismét kigolyóztuk magunkat a jachtklubból.” (Heller, 
1998: 179) 

Az aczéli háló elkerülésének előbbi példája nem volt kivételes, mint azt a következő két 
példa is mutatja. Az első példa Andorka Rudolf küzdelméről tudósít a hálóba kerülés ellen, 
aminek során komoly erőfeszítéseket kellett tennie, hogy bele ne keveredjen a hálóba.  

„Nem kerestem a kapcsolatokat. Ugye, azért a magyar értelmiségnek számos tagja volt, 
aki most tagadja, de azért kereste a kapcsolatot a politikai vezetés egyike-másikával. 
Elment hozzá, próbálkozott – nem akarok erős kifejezést használni – ajánlkozott. 
Sokakról tudom, hogy hova ment el, mint ajánlott föl és mit kért tőle. Egy nagyon 
tipikus esetet mondok neked, ami az egész mechanizmusát szemlélteti. Valamikor a 
’70-es években, vagy a ’80-as évek elején, amikor osztályvezető voltam a KSH-ban, a 
titkárnő mondta, hogy kereste az Aczél elvtárs telefonon. Kérdezem, melyik Aczél 
elvtárs, mert akkor volt az Egészségügyi Minisztériumban is egy Aczél. Azt mondja, ő 
nem tudja, csak egy telefonszám volt. Fölhívtam az Aczél elvtársat, de nem tudtam, 
hogy melyiket. Mondom, hogy Andorka Rudolf vagyok, keresem az Aczél elvtársat. A 
hanghordozásból ismertem meg, hogy az Aczél György. Azt mondja nekem: Andorka 
elvtárs, előadást kell tartanom arról, hogy a mai ifjúság hogy gondolkodik, mert tudja, 
van a Beatrice-jelenség. Mi lehet ennek az oka? Én hallgattam. Nem tudna-e nekem 
segíteni, adatokat adni. Mondtam: jó, Aczél elvtárs, megcsinálom, de hogyan csináljam? 
Azt mondja: írjon nekem valamit. Megírom, de mit csináljak vele? Hozza el ide. 
Megírtam három nap alatt, elvittem a titkárságra, leadtam. Ha én akkor azt írtam volna, 
hogy szívesen állok Aczél elvtárs rendelkezésére további beszélgetésre, akkor ebből 
feltehetően kialakult volna egy kapcsolat. Miután én ezt nem írtam le, további kapcsolat 
nem volt. Ha én felhívtam volna, hogy Aczél elvtárs, én megírtam, és szívesen beszélek 
személyesen is ezekről a kérdésekről, akkor a kapcsolat tovább szövődött volna. Én 
azonban ezt nem tettem, és ezt világos elhatározás alapján nem tettem, mert úgy 
gondoltam – anélkül, hogy Aczél György iránt különösebb ellenséges érzéseim lettek 
volna –, hogy én nem óhajtok vele szoros kapcsolatba kerülni. Megint hangsúlyozva, 
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anélkül hogy nekem akár akkor, akár ma különösebben ellenséges érzéseim lettek 
volna, de azt kerültem, hogy Aczél elvtárssal tovább kapcsolatba legyek.” (Interjú 
Andorka Rudolffal, Javorniczky, 1992)  

A második példa, Ember Máriáé azt illusztrálja, hogy mennyire természetes, sőt elvárt volt 
a kulturális hatalom és ellenzék elitjében egyaránt az aczéli hálóba való önkéntes 
beleevickélés. 

„Visszahallottam, hogy a kerületi pártbizottság egyik ülésén nagy kirohanást intézett 
ellenem is, és a lap ellen, valamint a Lapkiadó ellen is, mondván, mennyire felháborító, 
hogy még mindig nem távolítottak el engem ebből a székből. Ez idő tájt történt, hogy 
többen ajánlották, menjek el Aczélhoz, mert ő ezt kvázi el is várja. Én addig őt sem 
ismertem személyesen. Úgy voltam vele, mivel többen jártak nála, hogy miért ne 
ismerkedjem meg vele? És akkor bejelentkeztem annál a bizonyos mindentudó 
titkárnőnél, aki híres intézmény volt Aczél környezetében, aki megmondta, hogy 
másnap reggel, mit tudom én, fél nyolc és háromnegyed nyolc között hívjam fel Aczél 
elvtársat. Fölhívtam. Valóban bent volt, és valóban még azon a héten fogadott. 
Elképzelhetetlen kedvességgel fogadott, kijött elém a titkárnői szobába és »Na, nagy 
magyar aláírónő« felkiáltással, vállamat átölelve tessékelt be magához. Az a bizonyos 
aczéli charme, amiről sokan beszéltek – ma már persze ritkábban – az valóban 
elementáris erejű volt. Leültetett – és elkezdett beszélni. 

 Többé abba sem hagyta. Körülbelül háromnegyed órát voltam nála. Az alatt csak 
akkor jutottam szóhoz, amikor már elszántan félbeszakítottam, és belekérdeztem, ami 
illetlenség, de egyébként még most is beszélne, és egyébként semmiféle szólásra nem 
adott volna lehetőséget. Szóval mindenesetre azzal kezdte, hogy atyaian korholt engem, 
hogy hát mi, ugye, fiatalok és mit tudom én, a párt neveltjei, mi egyáltalán és miért és 
hogyan kerülhettünk ilyen helyzetbe, és hát hogyan is történt mindez, de mindjárt 
válaszolt is magának helyettem… Egy idő után félbeszakítottam, és azt mondtam, hogy: 
»Nézze Aczél elvtárs, a mi nemzedékünknek olyan alapvető élménye a Rajk-per, hogy 
azon mi nem tudunk túllenni. Tudom, hogy ön is érintve volt, és furcsa, hogy én 
mondom ezt önnek, de nekem a Rajk-per még mindig itt ül a gyomromban, holott senkit 
nem ismertem személyesen, senkihez nem volt közöm.« Hát igen – mondta ő –, és ha 
tudnám, hogy őt azért tartóztatták le, mert feljött valaki miatt szólni, akit akkoriban 
letartóztattak, hogy az milyen rendes elvtárs. Mondom, hát akkor miért vitatkozunk; mi 
is megpróbáltunk valakiért szólni. »Igen, de hát most más a helyzet, más a nemzetközi 
környezet« – mondta ő –, és egyáltalán, »maguk olyan meggondolatlanok és 
apolitikusak, itt vannak például Hellerék, azokkal sem lehet beszélni, azok is milyen 
apolitikusak, és hát miért nem állnak szóba a saját nemzedékükbeli Knopp Andrással, 
miért nem tekintik őt vitapartnernek?« Erre mondtam, hogy Aczél elvtárs, én nem tudok 
Hellerék helyett nyilatkozni, bár őket természetesen ismerem, nemzedéktársak vagyunk 
– akkoriban egyébként már nem ismertem őket olyan közelről –, de nem tudok 
helyettük beszélni, hanem itt egyszerűen arról van szó, hogy lehetetlen az az állapot, 
hogy valami ellen tiltakozni sem lehet, önök annak idején sokkal vehemensebb 
formában tiltakoztak. Na csak ez hiányzott, hogy a harcos ifjúságára emlékeztessem. 
Teljesen elsöpört, többé egyáltalán nem jutottam szóhoz. A vége felé azért rátért újra az 
én aláírásomra, hogy én miért írtam alá. Ő persze sejti, válaszolt rögtön a saját 
kérdésére, ugye az történt, hogy valakik odahoztak egy ívet, azt mondták: »Mária, írd 
alá, és Mária aláírta…« Megint nem engedett válaszolni, azonnal új történetbe kezdett: 
Sulyok Máriával is ugyanez történt, aki ugyancsak itt ült nála, és aki egyébként 
visszavonta… De közben egyetlen percig sem úgy beszélt, mint aki elvárná tőlem, hogy 
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én is vonjam vissza, hanem ez is csak bele volt fonva ebbe a végeérhetetlen 
szófolyamba. A végén felálltam, én álltam fel, azt mondtam, nem akarom vég nélkül 
igénybe venni az idejét, és köszönöm, hogy egyáltalán fogadott; erre azt mondta: 
»Maga ne aggódjon, nem lesz semmi baj!«  

A reggeli Aczél-látogatás után bementem a szerkesztőségbe, egyenesen abba a 
szobába, amelyben Zala Tamás és Várkonyi Tibor együtt ültek. Akkor már, azt hiszem, 
Zala Tamás volt a párttitkár, miután a tudósítói évek után éppen hazajött Amerikából. 
De akár párttikár volt már, akár még nem, a szerkesztőségben ő számított 
pártpotentátnak. És akkor én azon melegében – Várkonyi jelenlétében – beszámoltam 
Zalának a látogatásomról. Már csak azért is, mert előtte Zala említette nekem többször 
is, hogy valamit azért kellene csinálni, hiszen a VII. kerületi pártbizottságon sürgetik a 
dolgok mielőbbi elintézését. Tehát én azon melegében elmondtam, hogy mi történt. Az 
volt az érzésem, hogy ennek mind a ketten örülnek. Időben tulajdonképpen ez már a 
vége felé volt az egész aláírók elleni büntető akciónak; az elején jobban büntettek. 
Például a Szépirodalminál Illés Endre azt hitte, hogy szigorúbban és nagyobbakat kell 
ütni. Jovanovics Miklós egyáltalán nem volt hajlandó az Élet és Irodalomnál dolgozó 
kollégákat megbüntetni, úgyhogy kiderült, hogy vannak fokozatok, joggal lehetett 
remélni, hogy a dolog elalszik… 

Nekem az a véleményem, hogy itt is a szokásos aczéli forgatókönyv szerint történt 
minden, engem megnyugtatott, majd semmit sem intézett. Azt hiszem, ez sokszor 
jellemző volt rá. Talán ő is örült, hogy megismerkedett velem. Tulajdonképpen 
kíváncsiak voltunk egymásra, valószínűleg valamiféle emberi szinten.” (Interjútorzók 
Ember Máriával, Murányi, 2002) 

A kapcsolati tőke egyik sajátos (kulturális tőkével kombinált) változata szolgálhatott az elit 
értelmiség önvédelmére is: 

„Ha ismert személlyel szemben követnek el törvénytelenséget: jó hangosan félreverik [a 
világsajtó] a harangot… [Fehér] Feri ezt felismerte: Gyerekek, forduljunk a külföld felé 
– publikáljatok külföldön, használjatok ki minden lehetőséget, hogy interjút adjatok 
külföldi újságoknak… A Budapesti Iskolának ő volt a nagy stratégája. Tudta, mit kell 
lépni, miként tartsa egyben az iskolát, és közben Aczéllal is tárgyalt, hogy nagy baj ne 
legyen. Feri vitte a stratégiai vonalat, az ő tehetsége nélkül nem tudtuk volna kiépíteni 
védelmi állásainkat.” (Heller, 1998: 233–234) 

Kevéssé meglepő talán, hogy a titkos megfigyelés is kapcsolatok (méghozzá lehetőleg 
szoros és bizalmat feltételező kapcsolatok) mentén szerveztetett, mint ahogy a börtönben 
lévők és a börtönből kijöttek közössége is szoros kapcsolatok mentén szerveződött. 
Mindezeket (négermunka, börtön előtti – ötvenes évekbeli – politizálás, megfigyelés, 
börtönélet, a börtönidő alatti külvilág élete és a börtöni utáni – hatvanas-hetvenes-nyolcvanas 
évekbeli – politizálás) szépen mutatják be a Mérei Ferencről szóló (Litván, 1999) és a Mécs 
Imre által írt (Mécs, 1999), kapcsolati tőkét ismertető beszámolók. 

Mérei esetének szépsége az, hogy ő személyes adottságain és a strukturális kényszereken 
túl – lévén a társas kapcsolatok szociálpszichológiájának vezető szakembere – a kapcsolati 
tőke professzionális alkalmazója is volt. Ennek „hálózati” (sic!) (a titkos megfigyelést végző 
ügynök) szakember általi értékelését érdemes alaposabban is megismerni: 

„Mérei Ferencet 18 éve ismerem. Megkísérlem értékelni az ez idő alatt általam 
megismert munkamódszerét társas kapcsolatai kiépítése terén. Elöljáróban meg 
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kívánom jegyezni, hogy Mérei 25 éve foglalkozik tudományosan a társas kapcsolatok 
kérdésével (…) [A negyvenes évek végén az általa vezetett intézetben – S. E.] 
[m]unkamódszeréhez tartozott (…), hogy azokból a munkatársakból, akiknek a munká-
jával elégedett volt (…) csapatot szervezett maga köré… és ez a csapat harcolt az 
intézet dolgozóinak egy másik csapata ellen. (…) [A börtönből kijőve az Országos Ideg- 
és Elmegyógyintézetben, ahol vezető pszichológus lett] a munkatársak közül egy csomó 
embert megsért, kihagy, nem vesz számításba, ezzel megteremtve a csapatot és az 
ellencsapatot is. Ebből arra gondolok, hogy most megint van csapata, a csapatnak van 
feladata, van ellenséges csapat is, ami ellen harcolni tud, tehát ebben a tekintetben 
hiányzik a belső motivációja ahhoz, hogy (…) titkos ellenforradalmi célú csapatot is 
szervezzen.” (Az ügynöki jelentést idézi Litván, 1999: 67) 

Az ellenzéki politizálásban és értelmiségi létben gyökerező s a kapcsolati tőkét hatékonyan 
növelő beruházások és szervezetfejlesztések nem álltak meg a politikai tevékenység és a 
mindennapi élet szférájának határán, hanem túlcsordultak a politikai élet felé, de megnyil-
vánultak az értelmiségi munka alkalmi munkaerőpiacának kapcsolataiban is. Mint azt (a 
kezdeti lelkesültség után) a kívülről és belülről egyaránt bezáródó volt ötvenhatosok tapasz-
talatai alapján Mécs Imre szépen jellemzi:  

„A kezdeti lelkesedés után lassan elmaradtak a meghívások… Lassan bezárult a kör: 
régi barátainkkal, értelmiségi társaságokkal nem tudtunk mit kezdeni, s már nem is igen 
hívtak bennünket… Csak egymás között éreztük jól magunkat. Mivel sok nehézségünk 
volt, egymást segítettük, támogattuk, állásszerzésben, lakásszerzésben, pénzkölcsön-
zésben, szakmunkával, fizikai munkával, kalákával, minden egyébbel. Ha orvosra, 
mérnökre, szakemberre volt szükség, mindig ’56-os jutott az eszünkbe… Szükség volt a 
kapcsolatokra, hogy valamennyire is kompenzáljuk az elnyomást. Természetes és 
magától értetődő védekezése az elnyomottaknak.” (Mécs, 1999: 73–74) 

S az aczéli háló magyar diaszpórában a határokon s túlnyúlt. Amikor Amerigo Tot 
szobrász, Olaszországba szakadt hazánkfia úgy érezte, hogy karrierjének egy adott pontján jót 
tenne neki egy kis magyarországi hírnév, akkor felhívta barátja, Vilt Tibor figyelmét arra, 
hogy az aczéli háló mentén a Nép és a Párt kádári békés egymás mellett élését jól tudná 
szolgálni (részleges) hazatelepülése: 

„Nyomd Aczéllal a dolgokat – ez jót tesz hiúságának –, és az az érzésem, hogy ha akar, 
akkor nyugativá, európaivá válik. Úgy hiszem, hivatalos merevsége mögött képes baráti 
gesztusokra is.” (Sindelyes, 2009: 46) 

Az aczélháló utóélete a pre-posztszocializmusban 
Később a decentralizálások hullámait, a sokszereplős irányítási rendszerekkel való 
kísérletezést, az „ereszd meg” periódusokat (és amit belőlük a „húzd meg” periódusban már 
nem lehetett visszavenni) követően a monolit pártállam hierarchiája tovább bonyolódott, nőtt 
a szereplők száma, s még inkább a közöttük húzódó horizontális és többszörös vertikális 
kapcsolatok mennyisége. A nyolcvanas években nemcsak a második gazdaság terjedése-
intézményesedése duplázta meg a gazdaságirányítás felületét, de a hivatalos gazdaság párt- és 
állami irányítása is kapcsolati hálók bonyolult szövedékévé lett, amiben sokszor a formális 
hierarchia elemi rendje sem volt felismerhető többé, nem is beszélve arról, hogy a személyes 
és a hivatalos kapcsolatok is egyre inkább összefonódtak, átlapolódtak, összebogozódtak. 
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A kultúrpolitika esetében ez jól megmutatkozik Aczél és a közben – nagyon is aczéli 
közegben – „felnőtt” új kapcsolati nagytőkés, Pozsgay kapcsolati tőkéjének morfológiai 
eltéréseiben (Bozóki, 1998). Az aczéli fénykor (a hatvanas és hetvenes évek) idején a politikai 
rendszer stabil-statikus volta időt és teret (pontosabban a környezet hierarchikussága és 
zártsága miatt, inkább [mozgás]tér hiányt) adott Aczélnak ahhoz, hogy kedvére alakítsa 
kapcsolati tőkéjét, amely maga is hierarchikus, elitista és zárt lett. Ugyanakkor Pozsgay 
(részben a fellazuló hierarchia adta nagyobb nyitottság és kisebb hatalom, részben a gyorsan 
változó politikai szélfúvás miatt) „egy decentralizált, flexibilis, középpont nélküli, illetve 
gyakran változó középpont köré rendeződő” (uo.: 29) hálózatot működtethetett csupán. Egy 
olyan csapatot, amelynek maga is (ha nem is egyenrangúan, de) tagja volt, „amelynek 
működését nemcsak ő tudta alakítani, hanem neki is alkalmazkodni kellett hozzá. Pozsgaynak 
– celebritások és hűbérurak helyett – tisztelői és alkalmi szövetségesei voltak” (uo.), s ezek 
sosem álltak össze udvartartássá, sőt gyorsan cserélődtek, és hamar eltűntek, ha nem látták 
értelmét maradni. 

A középszintű pártállami szervezet irányítási rendjének átalakulására jellemző az a 
folyamat, ami a nyolcvanas évek végére a területi pártirányítás rendjében végbement 
(Csanádi, 1995). Belátható, hogy a formális irányítási rend fentiekben jellemzett bonyolódása, 
inkonzisztenciái, a horizontális elemek elszaporodása kedveztek mind a személyes érdekek 
vezérelte kapcsolati tőke működésének, mind ennek és a hivatalos ügymenet összemosásának. 
Ez viszont ellenőrizhetetlenné tette az irányítás rendjét, és tág teret adott a jobb kapcsolati 
tőkével rendelkezőnek ahhoz, hogy kapcsolati tőkéjét szaporítsa, illetve azt pénz- vagy 
hatalmi tőkévé konvertálja.  

Aczél első dokumentált kapcsolati tőkési kudarca a Mozgó Világ „kettős” ügy volt 
(egyrészt a Mozgó kiválása a KISZ-ből, másrészt a szerkesztőség lecserélése). Míg az első 
esetben Aczél kapcsolati tőkéje jól kamatozott, a második esetben – noha Aczél nem kevés 
energiát fektetett a kapcsolatok kialakításába és számára megfelelő alkalmazására ekkor is – 
azért bukott bele, mert a másként gondolkodó, más nyelvet beszélő, másként politizáló és 
csoportként fellépő társaság esetében nem működött a személyre szabott „kegygazdálkodás” 
technikája. 

„A Mozgó Világ szerkesztősége és a demokratikus ellenzék néhány csoportja és 
képviselője között a 70-es évek végétől személyi kapcsolatok alakultak ki, néhány 
»összejátszásra« is sor került, egyre inkább tudatossá vált a folyóirat szerkesztőiben az a 
szándék, hogy megpróbálják módosítani, tágítani a közléshatárokat… 

Aczél valóban tett egy utolsó kísérletet e generációk »megnyerésére« (miután az erre 
a feladatra és szerepre korábban kiszemelt KISz ezen a téren csődöt mondott); 
megkísérelte tehát a 60-as, 70-es években kidolgozott módszereit, kommunikációs 
stratégiáit és taktikai lépéseit »bevetni« e nemzedék mértékadó csoportjának és 
személyiségeinek megnyerésére. Valószínűleg elsősorban ezzel a szándékkal állt 
összefüggésben a Kulin Ferenc által említett átmentési segítség; a támogatás gesztusa, 
valamint a »jótett helyébe jót várj« számítása. 

Kulin Ferenc emlékezete szerint ezért akkor Aczél mindössze és konkrétan azt kérte 
tőle: »amikor problémákat lát a lap szerkesztésében, akkor hallgassam meg az ő 
véleményét. Ezt meg is ígértem, és úgy is lett. (…) Igen gyakran kellett meghallgatnom 
a véleményét, és a véleménye ellenére szerkesztettük tovább a lapot«. Ez a momentum 
értelmezésem szerint elhelyezhető Aczél György módszereinek a tárházában: a beszélő 
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viszony, a párbeszéd, a vitahelyzet fenntartására való törekvésben, természetesen nem 
egyenlő felek, nem azonos pozíciók közötti kommunikációs helyzetekről és 
folyamatokról volt szó. 1983 őszére – ahogy erre Kulin is utalt – »az ő [Aczél] 
véleménye lett fontosabb«, vagyis a tárház egy másik, rejtettebb zugából az 
adminisztratív intézkedések és eszközök kerültek előtérbe. 

Aczél még 1980. november végén meghívta a szerkesztőséget a parlamenti dolgo-
zószobájába eszmecserére, találkozóra. (Az előzményhez tartozik: a válság mélypontján 
a szerkesztőség számos politikai vezetőt keresett fel levélben, kérve-követelve, hogy a 
testület szempontjait és érveit is hallgassák meg, továbbá vegyék figyelembe a 
döntéshozatalnál. Aczél – a tőle megszokott módon – azonnal reagált, találkozóra 
invitálta először a szerkesztőség vezetőit, majd az egész szerkesztőséget). 

»Értsék meg, fiúk, a helyzetemet! Annyi támadás ér a reform miatt – ne adjanak még 
maguk is fegyvert a balosok kezébe azzal a sok vitatható írással! Miért szaporítják még 
maguk is az ellenzékemet?« (…) Szűk körű, hat és félezer példányos lapból lehetne ez 
harmincezres, hatékony lap is. (…) »Tudják, mi a baj, fiúk? Magukkal, fiatalokkal, már 
nincs az a személyes törődés, mint az idősebbekkel. (…) Meglátogatnám magukat 
egyszer, benn a szerkesztőségben – csak úgy elbeszélgetni egy kicsit, megnézném, 
hogyan dolgoznak, mik a gondjaik – hátha tudok valamiben segíteni.« (…) 1982 őszén 
a szerkesztőség és Aczél György között újabb találkozóra került sor. Ő azzal kezdte, 
illetve végig arra utalt, arra a problémára tért vissza, hogy »(…) kompromittáljuk a 
reformtörekvéseit. (…) Ez a beszélgetés arra szolgált volna, hogy meggyőződjék: az 
egész társaság alkalmas-e a belső párbeszédre vagy sem. (…) Ő nyilván azzal búcsúzott 
tőlünk, hogy meg kellett állapítania: nem alkalmas. Komolytalanok voltunk – ezt a szót 
is szokta használni. Mi egyfajta civil kurázsit hangoztattunk. Mindig jeleztük, hogy 
velünk már nem lehet úgy elbeszélgetni, mint Németh Lászlóval. Nem azért 
természetesen, mintha mi többek lennénk nála! De velünk ez a nyelvhasználat, ez a 
beszédmód, ez a működési mechanizmus már nem megy. Erre alkalmatlanok vagyunk. 
Nem lehet velünk tárgyalni.« (…) 

A második nyilvánosságban működő személyiségekkel és a magyar demokratikus 
ellenzék képviselőivel a kapcsolatok még a 70-es évek végén alakultak ki. Ez a 
kapcsolatépítés és -bővítés folytatódott a folyóirat 1981 és 1983 közötti időszakában. A 
rendszeres információcsere, az ’összejátszás’, a különböző fórumokon – nyilvános 
rendezvényeken! – való segítés-támogatás (így például az Írószövetség 1983. május 16-i 
Mozgó Világ ankétján), a Mozgó Világ-ügy újbóli formálódása idején a tájékoztatás, 
valamint a kettős publikáció tilalmának a kijátszása volt e kapcsolatrendszernek a 
legfontosabb néhány mutatója és jellemzője. 

Kádár, akit a szovjet vezetés ismételten az ellenzékkel szembeni hatékonyabb 
fellépésre intett, ad Aczélnak rövid határidővel egy utolsó esélyt, hogy ideológiai 
szigorítással, ne belügyi, hanem a kultúrpolitikai adminisztratív intézkedésekkel (…) és 
személyes hatóerejével rendet csináljon a magyar szellemi életben. Aczél második (…) 
titkári korszakának ez a kísérlet a lényege. (…) ekkor is Aczélnak volt a legnagyobb 
személyes hatóereje a puha és a félkemény eszközökkel való rendteremtéshez, de (…) 
ekkor már neki sem volt elég.” (Németh, 1998) 

De ezt is aczélosan csinálta. Kulint a szégyen, hogy a presbiter ősök dacára megbukott 
ellenállásból „permanens lelkiismeret-furdalásra” sarkallta, „amelynek csillapítására 
igyekezett megragadni minden lehetőséget”, hogy harcoljon Aczéllal. Ennek egy korai 
menetét megnyerte, bár a történet ismeretében az aczéli veszteség nem lehetett jelentős: 
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„Egyetlen olyan publikáció volt az én főszerkesztőségem idején, amit magam vettem ki 
utólag, Aczél felszólítására: ez a Lancranjan-ügyben született tanulmány volt. Ez a 
vadromán »történész« egy fasisztoid szellemiségű cikket írt, felszítva a magyar–román 
ellentéteket, erre a magyar értelmiség természetesen »berágott«, és elindult egy lavina. 
Mi is írtunk volna, ha jól emlékszem, Csoóri, de Aczél behívott: »Ezt nem lehet 
közölni, vegyék ki!« »Nem tehetem – válaszoltam –, mert nálunk a szerkesztőség 
kollektíven dönt, én csak azt vehetem ki, amire a szerkesztőségtől engedélyt kapok, ami 
ebben az esetben valószínűtlen.« Erre azt mondta: »Vegye tudomásul, hogy ha ez a cikk 
megjelenik, akkor ősszel már nem jönnek a tüzelőszállítmányok Romániából.« Ez elég 
nyomós érv volt, úgyhogy azt válaszoltam: »Egy esetet tudok elképzelni, hogy 
kivegyük: ha Aczél elvtárs kiadna egy kommünikét, amiben a magyar sajtó egészének 
megtiltja, hogy ilyen tárgyú cikk megjelenjen, mert akkor az ránk is vonatkozik.« Mire 
bementem a szerkesztőségbe, ott volt az utasítás. A kollégáim azzal fogadtak, hogy ki 
kell venni a cikket.” (Hirschler Richárd, Kulin Ferenc és Pálfy G. István a 
rendszerváltás médiájáról, lásd Hirschler…, 2004) 

Ám amikor 1983-ban Kulin egy Bibó-tanulmány közlésétől nem állt el, akkor 

„Aczél egyből hívatta. Felrótta, mi mindent néztek el már neki, majd felemelte az ujját: 
»Áá… a marxizmushoz nem nyúlunk!« Mivel Kulin a nyomdába leadott tanulmányt 
ezúttal sem volt hajlandó visszavonni, Aczél először abban gondolkodott, hogy 
»valamilyen ernyőt« vonnak fölé. Megszervezték négy »marxista« akadémikus 
kerekasztal-beszélgetését, amelynek szövegét a főszerkesztő le is adta. Aczél újra 
hívatta. »Nem fog menni. Bibót nem lehet leárnyékolni.« Ennél többet nem tudok tenni, 
tárta szét a kezét Kulin. »Akkor nekünk kell« – mondta vészjóslóan Aczél, s miközben 
ő maga pár napra külföldre utazott, Tóth Dezső kulturális miniszterhelyettessel átadatta 
az obsitot. Utána pedig még azt is képes volt eljátszani, hogy megint behívta: »Látja, 
Kulin elvtárs, nem voltam itthon, nem tudtam megvédeni…«.” (Lambert, 2010: 27) 

Aczél háttérbe szorulása után az ő méretére (maga által) szabott (testhezálló) cirkusz nem 
tudott úgy működni, ahogy azt a ceremóniamester kézi vezérléssel működtette.  

„Aczél György háttérbe szorulása után is úgy lehetett jellemezni a tájékoztatáspolitikát, 
hogy »se nem diktatúra igazán, se nem természetes liberális irányítási kapcsolat«. 
Annak következtében ugyanakkor, hogy többé nem egyetlen erőskezű személyiség áll 
az apparátusok élén, lazábbá vált az irányítószervek és a lapok közötti kapcsolat. Főleg 
a kulturális kiadványoknál »nem olyan szoros a gyeplő« (…)  

Egyre több ismert újságíróval támadt konfliktusa a tájékoztatáspolitikának, s bár 
hivatalosan minden egyes ügyet különbözőnek tekintettek, egyértelműnek látszott, hogy 
az önálló egyéniségekkel nagyon rosszul jönnek ki a funkcionáriusok. (…) A rendszer 
korábbi megbízható támaszai közül a sajtó számára elveszítették Hajdú Jánost, akinek – 
ahogyan azt a televízióban magyarázták –, »elege lett a baszogatásokból, hogy a 
televízió a Politikai Bizottság macskája; mindig csak belerúgnak – nem lehetett partner, 
hanem majdnem csak kiszolgáló«. A kapkodást és a rossz káderpolitikát jelzi »A Hét« 
Hajdút követő főszerkesztőjének jelölése körüli cirkusz: »Baló György 48 órája már ki 
volt nevezve, amikor felülbírálták az agit-prop. osztály választását, felrúgva a 
hierarchikus lépcsőt, hiszen az agit-prop. osztály jogköre a kinevezés, s akkor ’van jobb 
döntés’ alapon lett Sugár András az utód. Szakmai rosszkedvet okozott; nem a személy, 
hanem az eljárás módja. Állítólag Kádár János közbelépése miatt történt a csere.« (…). 

A nyolcvanas években felülről alighanem egyre gyakrabban érkeztek letolások a 
sajtóirányítási funkcionáriusokhoz. »Nyilván olyan a mechanizmus, hogy egy PB-tag 
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leszól a Lakatosnak, hogy te, szólj már ezeknek a hülyéknek, hát mit szórakoznak ezek, 
s akkor a Lakatoson múlik, hogy telefonál-e – a saját szempontrendszere alapján –, vagy 
pedig lenyeli és megtartja magának; nem irigylem az ő helyzetüket sem.« Alulról 
viszont a megújuló reformtörekvések idegesíthették az apparátus vezetőit.” (Hegedűs, 
2001) 

A kapcsolati tőke természetéből következik (hiszen emberek közötti személyes 
kapcsolatok manipulálásáról van szó), hogy ha egy politikus jól alkalmazza a kapcsolati tőkét 
mint hatalmi technikát, akkor alkalmazása során nem korlátozhatja magát a „hivatal” 
szempontjaira. A kapcsolatok ápolása során elkerülhetetlen a hivatali kapcsolatok „megsze-
mélyesülése”, ami jelentheti a bürokratikus szervezeten belül megjelenő informális kapcso-
latok növekvő szerepét, de azt is, hogy a szervezeten kívüli kapcsolatok hatolnak be a 
szervezeten belülre (s fordítva, a szervezeten belüli kapcsolatok nem állnak meg a szervezet 
határainál). Ez a politikai mezőben azt jelenti, hogy a párton belül, illetve a közigazgatásban 
nő a klikkek szerepe, a vezetők kiválasztásában eluralkodik a favoritizmus vagy/és a 
nepotizmus, a politikacsinálás, az érdemi döntések a szervezeten kívüli körök, csoportok 
(vadásztársaság, kártyaparti, klubok stb.) találkozóin születnek meg.  

A kapcsolati tőke a használat során egyre hatékonyabbá válik, ami nagy tehetetlenségi erőt 
ad az ilyen folyamatoknak. Így például: 

 csiszolódik a használó technikája, a kapcsolati tőkés egyre több és finomabb megoldást 
tud egyre bonyolultabb stratégia részeként alkalmazni; 

 kialakul a használó megközelíthetőségének imázsa, amit maga is elfogad, sőt megszeret, 
s adott esetben megerősíteni is igyekszik;  

 nő a beruházott kapcsolati tőke értéke (s egyszersmind kockázata), hiszen az illető 
önmagát is „beleadja”; 

 s mindezek miatt a kapcsolat tőkése mindenkor és mindenkivel kapcsolatban kapcsolati 
tőkét fog alkalmazni, s mivel ezt egyre többen teszik, ezért nő a hálózat, ami azt 
eredményezi, hogy egyre többen ruháznak ebbe a tőkébe, s lesznek érdekelteknek a 
technikák csiszolásában, s válik a kapcsolati tőkébe való beruházás egyre elfogadottabb 
és mind többre értékelt tőkeformának. 

 
Következésképpen a kapcsolati tőke feltartóztathatatlanul terjedni kezd. Részben maga a 

hálózat nő, részben elfogadottá lesz az a viselkedési kultúra, amelyben a kijárás, a korrupció 
„természetes” vagy „ügyes” cselekedetként jelenik meg. Ez természetesen időigényes 
folyamat, de ha egy évtizeden keresztül egy hierarchia csúcsán jól láthatóan sikeres ez a 
politizálás,82 akkor nagyban segíti e kapcsolatérzékeny kultúra megerősödését, és felértékeli a 
létrejövő kapcsolathálózatba fektetett beruházás várható hasznosságát.  

A kapcsolatérzékeny kultúra megszűnéséhez (megszüntetéséhez) az kell, hogy egy más 
hatalmi technika jobbnak bizonyuljon, illetve hogy a kliensi „kegygazdálkodástól” eltérni 
akarjon, és lehessen az újfajta hatalmi technika alkalmazója, és ennek lehetőségéről és 
hasznáról meg tudjon győzni másokat is.  

                                                 
82 Márpedig a korabeli bonmot szerint Aczélt a művészeti-kulturális-tudományos mezőben kapcsolati 

tőkéje a miniszter első helyettesi beosztásából a miniszter első felettesévé tette. 
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6. Kapcsolati tőke a posztszocializmusban83  

Az előző fejezetben megkezdett gondolatmenet folytatásaként feltételezem, hogy a kapcsolati 
tőke a posztszocializmusban egyfelől a korábban tett beruházások tehetetlenségi ereje miatt 
volt erős (olyannyira, hogy több tekintetben képes volt a rendszerváltás menetét a saját 
érdekeinek megfelelően befolyásolni), másfelől rendszerváltás-specifikus folyamatok 
növelték az amúgy is meglévő beruházások értékét. 

Kiindulásképpen felvázolom a politika és a gazdaság azon rendszerváltás-specifikus 
folyamait, amelyekről feltételezem, hogy a kapcsolati tőke felértékelődését eredményezték a 
rendszerváltás első időszakában. Ezután az aczéli háló továbbélésével illusztrálom a hálózatok 
tehetetlenségi erejét. 

A kapitalizmus építése  

Két olyan tranzitológiai megközelítést mutatok be röviden, amelyek a rendszerváltást olyan 
elmélettel ragadják meg, amelyben a kapcsolati tőke szerepe jól illeszthető: 

 Offe (1992) szerint az átmenet társadalmát döntően az határozza meg, hogy a 
kapitalizmust tervszerűen vezeti be a politikai elit. Az atomizált társadalmi szerkezetben 
hiányoznak a jól kiformálódott szereplők, kollektív cselekvők. Az elit nem támasz-
kodhat a kapitalizálódás spontán folyamataira, hanem felülröl kell megszabnia a 
társadalmi cselekvés gazdasági, jogi, politikai és erkölcsi kereteit. Ennek során azonban 
támaszkodniuk kell a már meglévő koalíciókra.  

 Burawoy és Krotov (1992) a posztszocialista gazdaságot mint kereskedőkapitalizmust 
írják le. Szerintük a posztszocializmusra a termelés, az elsajátítás és az elosztás egyidejű 
kaotikussága jellemző, szemben a szocializmus, az államszocializmus és a kapitalizmus 
rendszerével, ahol valamiféle rend van. E káosz létrejöttének oka az állam 
visszavonulása. Emiatt:  

- a gazdaság szereplőinek addig is meglévő, de az állampárt által uralt, ellenőrzött és 
korlátozott horizontális kapcsolatai meghatározóvá válnak, és gyakoribbak lesznek 
a barterügyletek, azaz a természetbeni cserék;  

- a politikai testületek gazdaságszervező funkciókat szereznek, és megnő a 
regionális hatalom jelentősége, melynek fő célja a helyi monopolhelyzetből fakadó 
profit maximalizálása;  

- a profit forrása a kereskedés, az üzletelés és a politikai-gazdasági hatalommal való 
visszaélés, nem pedig a termelés fejlesztése, a minőség javítása stb.  

 
E két elméleti megközelítés nem zárja ki egymást. A „politikai kapitalizmus” azzal, hogy a 

hangsúlyt az intézmények tudatos létrehozására helyezi, az értelmiség felelősségvállalására 
hívja fel a figyelmet. Az elitek egyes csoportjain belüli és a csoportközi kapcsolatok átmentett 
és kialakuló rutinja a kapcsolati tőkét kétségkívül felértékeli. A „kereskedőkapitalizmus” 
pedig bizonyos értelemben nem más, mint elmozdulás a háló egyik formája felől egy másik 
forma felé. A mi közelítésünk valamivel általánosabb, hiszen nem csupán a barter, hanem 
mindenfajta horizontális kapcsolat, tehát a patrónus-kliens, az eladó-törzsvevő stb. viszony 
                                                 
83 A fejezetben felhasznált művek: Czakó és Sik, 1994, 1995; Sik, 2001a. 
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felértékelődését sejteti. A kereskedőkapitalizmus többi vonása is jelzi a háló felértékelődését. 
Így a regionalizmus, a politikai hatalomnak a gazdaságban való megerősödése és a 
kereskedelem (különösen illegális formáinak) elterjedése külön-külön és együtt is alkalmasak 
a háló szerepének megsokszorozására. A helyi gazdasági ügyletek felértékelik a hagyományos 
kapcsolatokat, és a hatalmi központok számának növekedése, valamint a gazdasági szereplők 
számának növekedése is a háló iránti igényeket növeli, hiszen mind az információszerzés, 
mind a versenytársakkal szembeni védekezés annál nagyobb kapcsolati tőkét követel, minél 
több az ellenfél vagy versenytárs. A politika és a kereskedelem sajátosan kapcsolatitőke-
intenzív játszmák, mert mindkét színtéren sok múlik a személyes viszonyokon, nagy a 
megbízhatóság szerepe, és a tranzakciók kívülállók számára gyakran ellenőrizhetetlenek.  

A hálózatok tőkeként való felhasználásának szándéka részben örökség a rendszerváltás 
előtti időszakból, és ennek az örökségnek nagy a tehetetlenségi ereje. A tehetetlenség abban 
nyilvánul meg, hogy a kiépült kapcsolatok nagymértékben képesek önfenntartásra és önrepro-
dukcióra, valamint abban, hogy ha a kapcsolathálózatok megszűnnek is (vagy széttöredez-
nek), a korábbi működtetésük során széles körben megismert technikák szokásként maradnak 
fenn.  

Vannak azonban rendszerváltás-specifikus okok is, amelyek a kapcsolathálózatok jelen-
tőségét tovább erősítik, és függetlenek az örökölt elemektől. A hálózat és annak tőketeremtő 
képessége nem feltétlenül átmeneti jelenség: szerepe lehet a posztszocialista piaci intézmé-
nyek és az új államszervezet megformálásában, meghatározhatja, befolyásolhatja azok műkö-
dési mechanizmusait.  

A kapcsolati tőkét felértékelő rendszerváltás-specifikus folyamatok a 
posztszocializmus kezdetén 

A kapcsolati tőke felértékelődését a politikai, az igazgatási és a gazdálkodói szférában külön-
külön érdemes szemügyre venni. Előbb a politikai rendszer változásait vizsgálom, melyek 
során a kapcsolati tőke felértékelődésének a legfontosabb oka az volt, hogy a pártok meg-
jelenése és formális szervezetté válása a hálózatok kiterjedésével és az együttes működés 
megélénkülésével járt együtt. A formalizálódás mikéntjét sokszor a háló határozta meg. 
Másként, az új pártok szervezeti fejlődésének igen korai szakaszában jutottak hatalomra, s 
megalakulásukkor valamennyi párt szűk közösség, baráti társaság volt csupán. Szinte 
elkerülhetetlen volt, hogy a hatalmi posztokra személyes, jó ismerősökkel, barátokkal és 
rokonokkal töltsék be. A pártokat és a civil szervezeteket a jelentős magánvagyonok hiánya is 
a gazdasági szférához – elsősorban az állami forrásokhoz – kötötte. A politikai és a gazdasági 
szféra közötti kapcsolathálózatok fontossága növekedett, a háló az egymáshoz közel állókat, 
előbb az ideológiai elkötelezettségek törésvonalai mentén, majd a kormányzó és nem 
kormányzó elitek csoportjain belül „csoportosította”.  

Az igazgatási szféra átalakításában bizonyos hálózati kapcsolatok megsemmisültek. 
Eltűntek minisztériumok, átalakult a megyei igazgatás rendszere. A sorozatos és gyors átszer-
vezések, személycserék miatt a meglévő hálózatokon belül nem volt elég idő megbízható 
patrónus-kliens viszonyok kialakítására, s ezek pótlására is csak a „kész” hálózatok álltak 
rendelkezésre.  
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A gazdaságban a politikai kapitalizmus legjellegzetesebb intézményei – a privatizáció és a 
kárpótlás – egyrészt új piaci intézményeket teremtettek (részvény, befektetési jegy, 
vagyonjegy stb.), másrészt velük együtt új szervezetek is megjelentek (tőzsde, brókercégek, 
faktorház, tanácsadó cég, magánvállalat, társas vállalkozás stb.). A hálózatok jelentősége az 
információk terjedésében és a játékszabályok megismerésében kétségkívül növekedett.  

A kereskedőkapitalizmus formálódásában a kapcsolati tőke az eddig nem ismert ügyle-
tekben (hitelezés, kölcsönügyletek, faktoring stb.) különösen felértékelődött. A gyorsan 
változó (kellő erővel befolyásolható) szabályozók, az eladók és a vevők viszonylagos 
szegénysége, valamint a privatizáció „spontaneitása” együttesen az illegális ügyletek terje-
dését és a szereplők közötti inkább a kapcsolati tőke offenzív alkalmazási módjainak 
megerősödését eredményezi.  

A piac elszabadulása kétféleképpen hatott a kapcsolati tőkére. A piac önmaga is fokozottan 
kapcsolatitőke-intenzív, különösen eleinte, mert a gazdaság szereplőinek a piacra lépéskor 
van szükségük leginkább arra, hogy kevés tőkéjüket ezzel helyettesítsék vagy kiegészítsék. A 
kisvállalkozások megalakításakor mobilizált erőforrás maga a családi, rokoni, baráti kapcso-
lathálózat. Ez teremti meg az önálló piacra lépés feltételeit: rajtuk keresztül lehet pénzhez 
jutni, a családi ingatlant alaptőkeként felhasználni.  

Az átmenet piaca sokban megőrizte a szocialista második gazdaság piacszerkezetét, 
kooperációs formáit, viselkedési és érintkezési szokásait. A piac kis szereplői ekkor is 
ugyanazokkal a helyi szervezetekkel voltak kapcsolatban – önkormányzat, takarék-
szövetkezet, kereskedelmi bank, vagy helyben levő vállalkozói központ, érdekképviselet –, 
amelyekkel korábban is kapcsolatban voltak, s ez a szocializmus kapcsolatitőke-intenzív 
második gazdaságának továbbélési esélyét növelte.  

Pártok a rendszerváltás időszakában 

Mint már vázoltam, mivel a rendszerváltás győzelme váratlan és gyors volt, a pártok 
szervezetük fejlődésének igen korai fázisában jutottak hatalomra, s ebben az embrionális 
életszakaszban a legtöbb párt szűk közösség volt csupán. Házibulikon vagy diákotthonban, 
előadóesteken, ilyen-olyan találkozókon, esetleg reformkörökben alakították köreiket, csiszol-
gatták nézeteiket.  

A kapcsolati tőke felértékelődése azért is elkerülhetetlen volt, mert sok párt esetében 
politikai program nem is létezett – vagy csak igen elnagyolt vázlat formájában –, 
következésképpen ismeretség és szimpátia alkalmasabb választási alap lehetett – leszámítva 
esetleg a párt nevét és imázsát. Továbbá a frissen szerzett hatalom az uralomra jutó pártok 
esetében kétféleképpen is felértékelte a kapcsolati tőke szerepét.  

Egyfelől kádereket kellett előállítani, hogy elfoglalhatók legyenek a hatalmi posztok, 
azonban sem idő, sem szervezet nem áll rendelkezésre, hogy a káderválogatás és -nevelés 
közmegegyezésen alapuló bürokratikus szabályok szerint történhessen. Maradt a gyors 
toborzás, amelyre a hatalmi központok személyes kapcsolatai voltak egyedül használhatók.  

Másfelől a szűk körű vezetés személyes ismeretségei és ezek további körei voltak egyedül 
alkalmasak rá, hogy a hasonszőrűeket kiválogathassák, és a megbízhatóságot szavatolhassák. 
Magyarán minden mechanizmus, amely általában jellemző a politikai mezőre, illetve a 
gazdasági vezetés és az értelmiség munkaerőpiacára, működésbe lépett a frissen szerveződő 
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magyar politikai mezőben is, de sajátos okok miatt itt még fontosabbá lett a kapcsolati tőke 
szerepe.84  

A későbbiekben az is növelte a kapcsolati tőke kiterjedtségét a pártokon belül, hogy 
budapesti központjaik a helyi szervezetek munkáját intenzív személyes kommunikációval 
igyekeznek kézben tartani. A fővárosi pártvezérek nemigen bíznak a „bürokratikus centra-
lizmus” hatásosságában, inkább rendszeresen körbeutazzák az országot, személyes 
tekintélyükkel, jelenlétükkel erősítve a helybéli pártapparátust, s egyszersmind erősítve a 
kapcsolati tőkét az arra érdemesekkel.85 Már ekkor bevezetődött a „vidéki kormányülés” 
intézménye is, ami azon az ideológián alapult, hogy a kormánytagok „személyesen, a 
helyszínen” szerezhetnek tapasztalatokat – „lemennek” a nép közé –, valójában azonban azt 
jelentette, hogy a helyi potentátok prezentálhatták önmagukat és régiójuk nehézségeit, 
melyeket a kormánytagok megértően tudomásul vehettek, és ígéretet tettek fejlesztési 
erőforrások lehetséges odacsoportosítására. 

A társadalom szerveződésében – a sok párt mellett – vadonatúj szerveződési elemként 
jelentek meg olyan közösségek értékei és kapcsolatrendszerei, amelyek nem a hierarchia, a 
hatalom mentén rajzolhatók körül. Ideológiai, vallási, etnikai, politikai meggyőződés és 
hovatartozás szerint vált megosztottá a társadalmi véleményformálók tábora, köztük a 
politikai és civil elit. Az immár világosan megfogalmazható és hirdethető egymás iránti 
türelmetlenség, a személyes rokon- és ellenszenvek kinyilvánítása, az ellenség megnevezése 
szorosabbá fűzte az egy-egy csoporthoz tartozók bizalmi kapcsolatait. Az ideológiai 
háborúzás a kívül maradók számára is láthatóan megrajzolta a frontvonalakat. Az ideológiai, 
vallási, etnikai stb. alapon való identitáskeresés nemcsak az imént említett politikai 
„vallásháborúkban” volt jelen, hanem a civil (ön)szerveződések szabadon alakuló moz-
galmaiban, szervezeteiben is. A formalizálódást nemcsak az elvont és magasabb rendű célok 
hatékony szolgálata kényszerítette ki, hanem az is, hogy az eltérő orientációjú egyesülések, 
alapítványok, egyházak, szakszervezetek, klubok, társaságok amellett, hogy az érdekartiku-
láció valódi vagy manipulált eszközei, kiváló „infrastruktúrát” képeznek a kliensek legális 
megfizetéséhez.  

Államigazgatás a rendszerváltás időszakában 

A posztszocializmus államigazgatásában végbemenő legalapvetőbb változás az volt, hogy a 
gazdasági kooperációs hálózatból eltűnt az „egypárt”. Ennek strukturális hatása sokrétű: a 
hálózati pozíciók száma csökkent, a káderek száma, változott, állományuk cserélődött, a 
szerkezet – mind a szervezetek között, mind azokon belül – változhatott stb. A gazdasági 
ágazati és funkcionális minisztériumokat és hivatalokat a kormány átszervezte, némelyek 
megszűntek, de újakat is szerveztek. A főhivatalokban új posztok keletkeztek, s eközben az 
ezekhez tartozó hatáskörök, jogok, kötelezettségek újrafogalmazódtak.  

                                                 
84 A fentiek természetesen érvényesek a később induló pártokra is, legyen az a korábbi pártok személyes 

kapcsolatok mentén letöredező frakciója, vagy új párt. A Köztársaság Párt sajátossága volt, hogy a hálózati 
tőkét legfőbb szlogenjévé tette, s óriásposzterein a Palotás Jánossal való személyes kapcsolat hasznosságát 
sugallta reménybeli követőiknek: „Egy fontos kapcsolat!” 

85 Felértékelte a kapcsolati tőke szerepét az is, hogy ekkor még nem volt mobil telefon, skype vagy e-mail, 
viszont volt egy megbízhatatlan vezetékes telefonrendszer (ahol nem felétlenül volt kapcsolás, de lehetett 
lehallgatás). 
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Több rendszerváltás-specifikus gazdaságpolitikai intézkedés (például kárpótlás, állami 
vagyonkezelés) új szervezetek létrehozását eredményezte. A helyi önkormányzatok között a 
megyei apparátus létszáma csökkent, hatásköre, feladatai lényegesen összeszűkültek. A városi 
és falusi hivatalok jelentőségének növekedése azonban a pozíciók számát alaposan 
megnövelte. A megyei szintű irányítás minimalizálása a „megyékhez szokott” vidéki 
körzetekben űröket teremtett, melyeket a hálózatok foglaltak el. A hivatali posztok közül a 
vezető beosztásokban kicserélődtek a személyek, az alacsonyabb beosztású döntéshozók jó 
része önként távozott a gazdasági minisztériumokból, főhivatalokból. 

E „mozgások” során a kapcsolati tőke a korábbinál intenzívebben működhetett. A 
személycserék, helycserék esetén a poszt betöltője meghatározhatta a tőle függőkkel 
kialakított viszonyt. A korábbi gyakorlat bürokratikus mintáit követve minimális esélye volt a 
személytelen szabályalkalmazásnak, ehelyett a bizalmi normák szerinti személyességet, a 
személyi garanciákat előnyben részesítve épült ki és működött a hatalmi-politikai 
mechanizmus.  

A konfliktusok megelőzésének vagy megoldásának a végső biztosítékai a beosztotti hűség, 
elkötelezettség, megbízhatóság, vagyis a kliensi kapcsolatok jelentették. A kiválasztottakat a 
kiválasztók hálózatai – baráti, ismerősi körből, volt iskolatársak közül, a családból – tették 
elérhetővé. Ez a technika mind a hatalmi-politikai elit köreiben, mind a gazdasági szférában, 
mind pedig a kettő összefonódásaiban tetten érhető volt – a hierarchia csúcsain éppúgy, mint 
a legalján. 

Ám nem csupán az államigazgatás szervezeti változásai teremtettek kedvező feltételeket a 
kapcsolati tőke megmaradására-növekedésére, hanem az új államszervezet ethosza is. A 
választások után győztes koalíciós pártok teljesen más – a korábbi ideológia által kevéssé 
„tűrt” – értékeket hirdetve léptek színre, más viselkedés- és beszédmódot, stílust igyekeztek 
elfogadtatni és követendő példaként – szélsőséges esetekben egyedül lehetségesként – 
feltüntetni. A politikai elit konzervatív tradíciókra hivatkozva önazonosságát kereste az úri 
Magyarország rendies, arisztokratikus értékeinek élesztgetésével, a múltban elveszett állami 
és a hivatalnoki tekintély restaurálásának feltett szándékával, megkérdőjelezve minden más 
korábbi értéken nyugvó, (szak)tudáson, pragmatizmuson alapuló vagy az addig elért 
társadalmi státuszból táplálkozó tekintélyt. 

Az „úri” magatartásnak titulált társasági viselkedésben – mivel értékeit nemigen sajátít-
hatták el a szocializáció során, hanem eszmény- és fantáziaképek vagy egymás utánzása révén 
terjedt el – csakis a külsőségek lettek a fontosak: a beszédmód, öltözködés, a tekintélyt 
parancsoló megjelenés. A hatalomgyakorlás módszereiben a korábbról ismert rejtett külön-
alkuk technikáját jól lehet azonban ötvözni a (tekintélyelvű) lekenyerezéssel, korrumpálással, 
az önérdekek agresszív érvényesítésével, nem is színlelt ravaszsággal, mások félrevezetésének 
virtusával.  

A hazai polgárosodó vállalkozói, illetve önálló egzisztenciát megteremteni vágyó réteg, 
amelynek nem kis mértékben a szabályok áthágása és a hatalommal való cinkos összeka-
csintás adott lehetőséget gazdálkodói autonómiájának építgetéséhez, eleinte értetlenül állt 
ezelőtt a számára idegen, erőszakosan bürokratikus hivatalnok-magatartás előtt. Az, hogy 
ezzel a vezetéssel (még) nem lehetett összekacsintani – részint mert mások és újak voltak, 
részint mert inkább tekintélyalapon, s nem titkos alkukkal akarták az ügyeket intézni –, az 
első komolyabb konfliktusban súlyos összecsapáshoz vezetett.  
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A gazdálkodói szféra szempontjából az államgépezet átalakulása, a hivatalnoki tekintély 
visszaállításának kísérletei, a hatalom által sugallt normák és viselkedési módok, továbbá az 
ideológiák összecsapásában megnyilvánuló identitáskeresés azért lett fontos, mert szereplői 
keresték, kikhez és hogyan lehet/kell/érdemes igazodni. Látniuk kellett, melyik tábor milyen 
viszonyban van az államhatalmat gyakorlókkal, mely klikkekre, közösségekre támaszkodik 
ideológiailag a hatalom, s ha a hatalommal jó viszonyt akart kialakítani, tudni akarta, hogy 
személy szerint kik tudják ezt számára biztosítani. Az igazodástól ugyanis – a régi bevált 
sémák szerint – komoly anyagi előnyöket várhatott ugyanúgy, mint a szocialista-redisztributív 
rendszer idején. Mindez még jobban felértékelte az ideológiai-politikai bizalmi hálózatokba 
ágyazott, de annál fínomabbra hangolt kapcsolati tőkét.  

Gazdaságpolitika a rendszerváltás időszakában 

A rendszerváltás kezdetén a gazdaságpolitika klikkharcokban formálódott. A kormányzati 
hatalomhoz közel álló közgazdászok, különféle tárcák miniszterei, kabinetfőnökök 
gazdaságátalakítási koncepcióit, válságkezelő cselekvési programjait szentesítette a kormány, 
attól függően, melyiküknek sikerült meggyőzőbben érvelnie igaza mellett, illetve melyikük 
volt képes lojalitásának szükséges bizonyítékait prezentálni. Egy-egy, akár egymásnak 
homlokegyenesen ellentmondó gazdasági elképzelés is a gazdaságpolitika rangjára 
emelkedhetett – akár egy időben is –, ha nem kérdőjelezte meg alapjaiban a centralizált és 
erős kormányzati hatalom és ellenőrzés hegemóniáját, és nem veszélyeztette a 
nemzetgazdasági erőforrások totális ellenőrzésének lehetőségét. Ha időközben valamely 
preferált koncepcióról kiderült, hogy megvalósítása csökkentheti a kormányzat befolyását a 
gazdaság ellenőrzésében, a koncepció – kidolgozójával egyetemben – a süllyesztőbe került.  

A kapcsolati tőke instrumentális felhasználása – a politikai kapitalizmus intézményeinek 
kialakításában – az állami bürokrácia különféle pozícióiból indult ki. Az állami, illetve 
kormányhivatalokban alakultak ki azok a gazdálkodással összefüggő törvénytervezetek, 
amelyek az elit elképzeléseit tükrözték.  

Axiómaként jelent meg az erős állami ellenőrzés fenntartása, szükség esetén az állami 
beavatkozás lehetőségének biztosítása a kormány számára. Ennek legkézenfekvőbb magya-
rázata a költségvetés folyamatosan nagy összegű hiányának fedezéséhez anyagi erőforrások 
teremtése. Garanciája pedig az állami vállalati átalakulások során a megmaradó többségi 
állami tulajdon lett. Személyi biztosítékként a múltban kinevezett vállalati vezetők helyett új 
menedzserek és/vagy a felügyelő bizottságokba meghívott vagy küldött, vagy kinevezett 
kormányzó párti képviselők jelentek meg, amivel szép különjövedelemhez lehet juttatni 
híveiket, ami vagy a személyes hűség jutalma, vagy a hűség megszerzésének hatásos eszköze 
lehetett.  

Mindezen konstrukciók egyszer és mindenkorra eldöntötték az érintett vagyonok sorsát, 
nem valószínű, hogy bárki is merészelné bírálni a „kinevezett” tulajdonosok vagyonszerzé-
sének jogosságát, hiszen minden a törvényeknek megfelelően történt, az pedig, hogy a 
kapcsolati tőke kihathatott a jogi környezet alakulására, nem támadható. Az 1949-es 
államosítás fordítottja ment végbe, akkor elvették a magántulajdont, most – a szabad 
választáson szerzett teljes felhatalmazással – az kapta, aki ehhez hozzá tudott férni, s ebben a 
kapcsolati tőke szerepe meghatározó volt.  
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A szabályok kialakításának láthatatlan mechanizmusa a posztszocializmusban – például 
ahogy a nagyvállalatok képesek voltak saját érdekeik szerint befolyásolni a szabályozó-
rendszert – lényegesen különbözött a szocializmusbelitől. A gazdaságszabályozó szervezetek-
hez, azokhoz a személyekhez, klikkekhez, akiken a dolgok múltak, csak kevesek – az igazán 
jól informáltak – érhettek el hálózataikon keresztül. A lobbizás klasszikusnak vélt formái is 
megjelentek (törvénytervezeteket módosító indítványokat befolyásolni vagy javasolni tudtak 
civil szervezetek is egy-egy parlamenti képviselő megnyerésével). Ez utóbbi technika a 
kapcsolati tőke intenzitásának további fokozódását valószínűsítette – a hálózatok jelentősége 
az információk gyors és „irányított” továbbításában megnövekedett, legerőteljesebben akkor, 
ha ezek a szabályok kijátszásának kreatív módszereire irányultak. 

A magánosítás menete jól tükrözte ezt a folyamatot. A kormányzat nem akarta a spontán 
vagy alulról kezdeményezett privatizálást, a vezénylés jogát meg akarta tartani magának. 
Markáns és konkrét koncepciók és cselekvési tervek hiányában azonban csak személyi 
garanciákat igyekezett/tudott teremteni ahhoz, hogy két dolgot biztosan el lehessen kerülni. 
Egyrészt, hogy a nagyvállalatok élén ugyanazok „privatizáljanak” és kerüljenek a vevők által 
kedvezményezett pozícióba, akik a választások előtti kormány bizalmát élvezték, másrészt, 
hogy a privatizáció „független” hivatal kezében legyen.  

A privatizációt tehát kormányfelügyelet alá helyezték formálisan – lojális vezetőkkel az 
élükön. A hivatali ellenőrzés csatornáinak elővigyázatos kiépítése azonban nem jelentette a 
hálózatok háttérbe szorulását: a hatalomhoz közel állók kitűnő információk birtokában 
előnyös üzleti lehetőségekről szerezhettek tudomást, akár külföldi befektetők versenyez-
tetéséről, akár hazai vevőkről volt szó. A kapcsolati tőke erősödése irányába hatott a külföldi 
vásárlók megjelenése is. Az állam és a magántulajdonosok érdekeinek „egyeztetésében” 
feltehetően a régen bevált alkumechanizmusok kapcsolatitőke-intenzív gyakorlata élt tovább. 
A kapcsolati tőke hatékonysága a privatizációban az eladási ár megállapításakor – általában 
annak leszorításában – mutatkozott meg legszembetűnőbben. A privatizáláshoz nyújtott 
külföldi hitelek, segélyek megkaparintásának lehetőségét a külföldiek is általában saját 
kapcsolataikhoz – érdekszférájukhoz – közel álló hazai vagy külföldi cégek szolgáltatásának 
igénybevételéhez kötötték.  

Egyes iparágak befolyásos vezetői a privatizáció során olyan társasági tulajdonokat tudtak 
kialakítani az ágazat technológiai szempontból egymásra utalt vállalatai között, hogy rövid 
távon ne legyen kétséges a vállalkozások fennmaradása: a hálózathoz tartozók egymás 
vállalatainak tulajdonosai lettek, kölcsönösen rendeltek árut egymástól, mindenkinek kedvező 
árakon. A privatizált vállalatok ugyanis az állami nagyvállalatok egyes működőképes 
részeiből alakultak ki. Az érdekelteken kívül nehezen tudta megállapítani egy kívülálló, hogy 
melyik is a működőképes részleg. Ők ismerték azokat a technikákat is, miként lehetett a még 
meglevő állami vállalatok jövedelmét a magáncégeken keresztül elszívni.  

A transzformációs válság körülményei között a magyar gazdaságban nem a reálgazdasági 
kooperáció építésére – új piacok, technológiák stb. keresésére – használták kapcsolataikat a 
szereplők, hanem a pénzügyi „pszeudotúlélés” technikáit használták fel, például a vállalatok 
részvényeiket kölcsönösen egymás tulajdonába adták. Ugyanezzel a technikával – szintén a 
pénzügyi túlélés céljából – a vállalatok bankkapcsolatait is tulajdonosi összefonódássá lehetett 
szervezni, a kereskedelmi bankok igazgatótanácsaiban ott ültek azoknak a vállalatoknak a 
vezetői, akik képtelenek lettek volna visszafizetni tartozásaikat.  
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A klánok, klikkek tagjai személyes befolyásuk és jövedelmeik maximalizálását érhették el 
úgy, hogy állami alkalmazottak, vállalati felügyelőbizottsági tagok, magáncégek tulajdonosai 
és még választott parlamenti vagy önkormányzati képviselők is lehettek egy személyben.  

A privatizáció nemzetgazdasági méretű megvalósításába beletartozott a mezőgazdasági 
tulajdonosváltásra kitalált kárpótlás is. Ennek kettős célja volt: a termelőszövetkezetek 
tulajdonát valódi tulajdonosoknak adni, valamint kárpótlás útján visszaadni a tulajdont 
azoknak, akiktől a szövetkezetek megszervezése idején elvették. A mezőgazdaság szocialista 
vállalatait is – az állami gazdaságokat és a termelőszövetkezeteket – valódi tulajdonosoknak 
akarta adni a kormányzat. Szentül meg voltak róla győződve, hogy a falusi lakosságnak is 
elege van a téeszekből, számukra ezek az üzemek nem mások, mint a szocialista 
mezőgazdaság utált szimbólumai. Az ott élőknek azonban a téeszek a fő kenyérkeresetet, a 
megélhetést jelentették. A kormányzat víziója szerint a mezőgazdaságból élő háztartások – 
mivel már valamelyest megtapasztalták a kváziautonóm gazdálkodói létet – szívesen válnak 
valóban független, egyéni kisgazdákká. A fenti elképzelések nyomán kidolgozott szövetkezeti 
törvényt számos későbbi módosítással kellett a realitásokhoz igazítani.  

A mezőgazdasági vagyon privatizálása során látszott legvilágosabban a szakmai hálózatok 
és a régi munkakapcsolatok kapcsolati tőkeként való felhasználásának intézményesített 
mechanizmusa. A szövetkezeti vagyon szétosztása úgy történt, hogy a vagyon értékelését és a 
felosztási alternatívákat a törvényben felkínált szempontok szerint a termelőszövetkezetek 
vezetői dolgozták ki és tárták a tagság elé, akik értették is, meg nem is, hogy mire megy a 
játék, és megszavazták azt, amelyik mellett a vezetés érvelt. Az üzemek működő egységeit a 
vezetők igyekeztek egybetartani, hogy azokat – egy további licitálási eljárással – ki lehessen 
vinni vállalkozásként a téeszből. A már régóta együtt dolgozó munkacsoportok, illetve főleg 
azok vezetői rendelkeztek ehhez megfelelő kapcsolati tőkével. Azok tudtak ugyanis 
egyáltalán vállalkozásba fogni, akik a pre-posztszocializmus szabályozta csoportokban eddig 
is ezt csinálták, és a felvásárló piacokon el is tudták adni a termékeket. Az átalakítást 
megelőzően élesen kritizált téeszvezetőket nem lehetett megfosztani attól a kapcsolati tőkétől, 
amely – mivel másoknak ilyen nem volt – csakis őket tette képessé a vezetői szerep 
betöltésére. A falusi lakosság hamar észrevette, hogy rájuk van utalva.  

Az átalakulásokkal párhuzamosan zajlott a kárpótoltak földigényének kielégítése is, ami 
még inkább összezavarta a téeszek tulajdonosi viszonyait tisztázni kívánó eljárást. Az 
különösen megkavarta a helyzetet, ha valaki földben kérte vagyoni kárpótlását, de már régen 
elkerült a faluból. Helyismerete nem lévén, tájékozódnia kellett a lehetőségekről, a kárpót-
lásra kijelölt földek fekvéséről, minőségéről és a földekért folyó versenytárgyaláson várható 
esélyeiről. Mindez azok számára sikerülhetett igazán, akik ismeretségük, rokonságuk révén 
összegyűjthették az információkat a helyszínen.  

Színlelt-szimulált kapitalizmus 

A változások kellemetlen következményei elleni védekezés sajátos módjaként, ha valamilyen 
„piacképes” jószág fölött rendelkezhet valamely pozíció betöltője, feltétlenül él a pozíció adta 
lehetőséggel.  
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„Ezen üzletemberek »gazdasági« természetű indítékai csak egészen kivételesen gazda-
ságiak: személyekkel, lehetőleg politikusokkal kalkulálnak, s nem költségekkel, bizal-
mas információkra fülelnek, s nem tőzsdei hírekre…” (E. Bártfai, 1988) 

Ezekben a tranzakciókban nem is feltétlenül van jelen a „kereskedelem” mint anyagi 
szolgáltatás: nagyrészt ügy- és könyvviteli bravúroknak köszönhetők a jövedelmek. Minderről 
álmodni sem lehetne információk, vagyis kapcsolati tőke nélkül.  

A hatalom úgy akarja az „igazi” piacot, hogy a hatalomgyakorlás jól megfizethető 
maradjon, ereje ne gyengüljön. A profitból a politikai osztály úgy részesülhet a 
legbiztosabban, hogy nem vonul ki a „stratégiai fontosságú” – jövedelmező – állami 
vállalatok tulajdonosai közül, hanem ott marad, lehetőleg többségi tulajdonosként, így annyi 
osztalékot fizethet saját magának, amennyit csak akar. A piac szereplői ilyen helyzetben 
csakis koalíciókkal, kijátszással, összejátszással tudják védeni/erősíteni pozíciójukat. A 
gazdálkodó szervezetekben az állami pozíciók megerősítéséhez a hatalom mindig talál 
„megbízható” kliensmendzsereket, vagyis koalíciókat alkot támogatóival, akik persze 
hadakoznak az állami túlhatalmat ellenzőkkel, akik szintén akkor tehetnek hatásos 
ellenlépéseket, ha koalícióban lépnek fel. A rendszerváltás során megjelenő új fo1yamatok és 
struktúrák a kapcsolati tőke jelentőségét erősítik: a kapcsolati tőke szerepe növekszik.  

Mindez nagyon hasonlít ahhoz, amit ifj. Leopold Lajos (1914–17) „színlelt kapitalizmus” 
leírása tár elénk a magyarországi 1910-es évek kapitalista fejlődéséről. A színlelt 
kapitalizmusban csak a tőkés jogrend létezik, a kapitalista működési elv azonban nem 
érvényesül. Márpedig az „igazi kapitalizmus” kapitalista szellemet is jelent, vagyis a piac nem 
csupán írott malaszt, hanem „piacgazdaság”, ami nem rendelődik alá a rendi rendnek. 

A velünk élő aczélháló 

A kapcsolati tőke (olykor maga a háló, olykor csupán a kapcsolatérzékenység kultúrája) túléli 
a rendszerváltást, s ez a két egymást támogató folyamat nem passzív, hanem a létrejövő 
kapitalizmust útfüggően alakító folyamat. Ez kedvező helyzetet jelent a politikacsinálás előző 
fejezetben látott aczéli elemeinek fennmaradására. 

Sok oka van annak, hogy a rendszert váltott magyar (és általában posztszocialista) világ 
szocializmus alatt megnőtt kapcsolatérzékenysége fennmaradt. Ilyen például, hogy 

 a fiatal technokraták hatalomra jutásának kohorszspecifikus volta (Illés, 1991), ami a kis 
csoportméret, a tapasztalatok hasonlósága, növeli a közös kapcsolatápolási technikák 
meglétét; 

 volt számos olyan rendszerváltás-specifikus helyzet, például privatizáció,86 földkárpót-
lás, amiben – noha ilyen helyzetek korábban soha nem fordultak elő – a magyarok 

                                                 
86 A kapcsolati tőke privatizációban betöltött szerepét egy 1998-ban publikált munka mutatja be 

legszebben (Gyukits és Szántó 1998). Számomra nem azért jön nagyon kapóra ez az esettanulmány, 
mert igazolja azt a tételt, hogy nincs sikeres privatizáció kapcsolati tőke nélkül, hanem azért, mert 
• részben azt mutatja, hogy a privatizáció sikertelenségét is kapcsolati tőke bevetésével lehet 

elérni;  
• részben mert azt igazolja, hogy valamennyi résztvevő számára „természetes” volt, hogy támadás 

és védekezés során egyaránt kapcsolati tőke alkalmazásában gondolkodjanak; 
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íziben kapcsolati tőkéjük után kaptak, ami persze felértékelte a régi-új 
kapcsolatrendszer-elemek, illetve gyakorlatok fontosságát. 

 

Vannak természetesen olyan érvek is, amelyek a posztszocialista politika szerkezetével és 
folyamataival függenek össze, vagyis olyan rendszerváltás-specifikus helyzetek, amelyek 
erősen felértékelték a kapcsolati tőke értékét.87  

A kapcsolati tőke rendszerváltás első időszakában bekövetkezett felértékelődését 
eredményezte a rendszerváltás váratlansága okozta káderhiány. Ez már a tárgyalásintenzív 
szakaszban is gondot okozott, s ez még tovább nőtt, amikor a hatalom váratlanul az MDF 
ölébe hullott. Márpedig a politikusi beosztás természeténél fogva is (bizalmi, nem tesztelhető 
a megfelelő végzéséhez szükséges tudás megléte vagy hiánya) kapcsolatérzékeny válogatást 
feltételez. Ez még inkább így lehet egy hirtelenjében alakult, káderhiánnyal küszködő párt 
esetében.  

Az antalli háló 

Arra is csinos példák vannak, hogy a pártok szerveződésének első időszakában egy karrierre 
áhítozó politikusjelölt számára szinte mindegy volt, hogy mi szerepel az adott párt 
nyilatkozataiban, inkább az volt a fontos, hogy kikből verbuválódott a vezetőség. Sokan sok 
pártot is kipróbáltak, s ezen kísérletek első lépéseit a meglévő kapcsolatok jelölték ki. 

Antall Józsefről például azt írja egy rajongója, hogy még 1988 végén is ismeretlen volt az 
akkori politizáló elit számára, s hogy Antall számára is több párt jött ekkor még szóba mint 
politikusi karrierjének terepe.  

„A ’87–88 fordulóján aktivizálódó három csoportosulás közül (MDF, SZDSZ, Fidesz) 
Antall Józsefet elsősorban az elsőhöz fűzik baráti és eszmei szálak (…), keresni kezdi 
azt a politikai csoportosulást, amelyből egy majdani komoly, működőképes és erős 
ellenzéki (később esetleg kormányzó) erő kialakulhat.” (Debreczeni, 1998) 

Előbb az apjától örökölt nyomvonalon haladva (és idős ismerősöktől támogatva) a 
Kisgazdapárttal kokettál. Ezután a kereszténydemokratáknál kísérletezik, de levelezik 
mindenkivel, s ápolja a nyugati kapcsolatokat is. Az idősebb Antall által alkalmazott 
háttérben maradás, s ott a kapcsolatok ápolása-szövögetése, a távolságtartó felajánlkozás 
technikája, úgy tűnik, nyomot hagyott az ifjabb Antallban is, mint ahogy az apai kapcsolati 
tőkéből is tudott örököseként profitálni. 

                                                                                                                                                         
• részben pedig azt, hogy a kapcsolati tőke hierarchikus volta nem szükségképpen jelenti, hogy a 

magasabb pozíciójú szereplők befolyása egy adott ügyben automatikusan nagyobb, mint az 
alacsonyabban (de térben közelebb) elhelyezkedőké. 

87 Csizmadia (2001) is úgy látja, hogy a mai magyar politikai pártok olyan politikai 
csoportosulásokból nőttek ki, amelyek a nyolcvanas években még értékorientált, szubkultúra jellegű 
kisebb csoportok voltak, amelyek kapcsolati tőkéjük segítségével tudták a kínálkozó politikai 
lehetőségeket kiaknázni 1988–89 idején (az SZDSZ a Szabad Kezdeményezések Hálózatából 
(sic!), a Fidesz a szakkollégiumokból, az MDF a lakitelki társaságból). A pártok későbbi 
szétválásai is sok esetben (persze az eltérő politikai célok és értékrendi össze nem illések 
fontosságát nem alábecsülve) személyes kapcsolatok törésvonala mentén jöttek létre (például a 
Fidesz esetében, lásd Vágvölgyi B., 1998).  
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„[Az idősb Antall] (…) félrehúzódott, várt, így hitelesen őrizte meg régi kapcsolatait, 
akár a háború előtti köztisztviselők, akár a kisgazda elit maradékáról legyen szó, de nem 
is konfrontálódott, ezért később legitim módon használhatta azt a kapcsolati tőkét is, 
amelyet a koalíció idejében épített ki azokkal, akik a győzteshez csatlakoztak. 

Az »ötvenes években« az Antall család önmagához képest komoly hátrányokat 
szenvedett – de csak ehhez képest. A még igencsak munkaképes korú apa köz-
tisztviselői pályafutása véget ért, és 1953-tól kikerült a politikai elit megtűrt 
peremvidékéről is. Megőrizte viszont reprezentatív pesti lakását, ingóságait, három-
holdnyi somlói szőlőjét, nyugdíjat is kapott, amit már ekkor nyelvóraadással (»jobb 
napokat látott úriemberek« e tipikus fő- vagy mellékfoglalkozásával) egészített ki. Fia 
befejezhette középiskolai és egyetemi tanulmányait, a vele kapcsolatos kényszereket 
mintegy interiorizálhatta, a kézenfekvő jogi pálya helyett bölcsészetet tanult. Lénye-
gében problémák nélkül jutott álláshoz, magabiztosan lavírozott a bürokratikus 
rendszerben. A család együttesen hasznosította az apa három rendszerben összegezett 
kapcsolati tőkéjét és a köztisztviselői életpálya során felhalmozott kulturális tőkét, a 
hivatali kijárás fogásait. A konfliktuskerülő magatartás, a defenzív életstratégia és id. 
Antall József ellenállási érdemein alapuló nemzetközi (el)ismertsége, az ebből adódó 
különleges védettség együttes eredménye a hátrányok-veszteségek relatív minimuma. 

(…) [1956-ban] Valódi kulcsfigurává id. Antall József a november 4-e utáni napok-
ban vált. Kovács Béla, az FKgP elnöke s legtekintélyesebb vezetője – miután az 
amerikai követség csak egy napra fogadta be – rövid intermezzo után Antallék Egyetem 
utcai lakásán szállt meg, és december elejéig itt tartózkodott. A lakás ekkor a budapesti 
politikai élet egyik központja volt, sokkal inkább, mint korábban bármikor. Itt ülésezett 
az FKgP vezetősége, innen hozták-vitték a különféle kibontakozási tervezeteket, a 
többpárti jegyzésű dokumentumok pedig mind megfordultak itt aláírásra. Kovács Béla 
két ízben is innen indult tárgyalni Kádár Jánossal, november közepén és végén. Id. 
Antall Kovács politikai tanácsadójaként tevékenykedett, figyelemre méltó bizalomtól 
övezve. 

November 4-e után mégis leginkább az apa határozta meg a fiú részvételét a további 
történésekben. Az ifjú Antall apjához hasonlóan, csak életkorának megfelelő szinten, 
segítséget, asszisztenciát adott azokhoz az eszmecserékhez, amelyek politikai kiutat 
kerestek a helyzetből, diplomáciai közvetítést szorgalmaztak, és az FKgP koalíciós 
részvételének lehetőségeit latolgatták. (…) általában a kis Antall József volt az, aki a 
kisgazdapárt és a Petőfi Párt között hordta-vitte a különböző kibontakozási terveket. 
Azok pedig, amelyeket nem ő hozott és vitt, szinte házhoz jöttek, apjához, a nagy 
közvetítőhöz és Kovács Bélához. Antall mindenütt ott volt, mindenkit ismert (akit von 
Haus aus addig nem, azt megismerte), mindenbe besegített.” (Rainer, 2002) 

Antall 1989 februárjában lépett be az MDF-be, ahol az útfüggés elméletéből jól ismert 
vakszerencse segítségével Antall kapcsolati tőkéje – az MDF káderhiányának köszönhetően – 
pozícióvá konvertálódott: 

„Szabad György jelzi az elnökségnek, hogy az EKA a valódi tárgyalások küszöbéig 
jutott (…), az MDF tárgyalódelegációja megerősítésre szorul. »Mondtam nekik, hogy 
kérem szépen, kevés vagyok én ide, kell még valaki. Erre mondják, hogy hát a 
Furmann, a Furmann. Mondtam, hogy igen, igen, nagyon jó, de hát ő Miskolcon lakik, 
néha előbb kell elmennie, a vonat, s a többi, mit tud az ember mondani, ugye nem 
mondhattam, hogy nem mert megszólalni. Mert sajnos ez az igazság: olyan gátlásos 
volt, hogy egyszerűen nem mert megszólalni. És akkor dobtam én be Antall nevét, hogy 
őt kellene felkérni… Akkor Csoóri rábólintott, és valami olyasmit mondott, hogy igen, 
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ő is gondolt rá, már beszélt is vele.«” (Szabad György visszaemlékezését idézi 
Debreczeni, 1998: 53.) 

A kormányalakítás mindig és mindenütt feltételezi a kapcsolati tőke szerepét, de ennél 
sokkal nagyobb a kapcsolati tőke szerepe akkor, amikor meglehetős váratlansággal csöppen 
egy párt ölébe a hatalom, s nincs idő sem káderképzésre, sem „természetes” önkiválasz-
tódásra. Az Antall-kormányzat esetében jól dokumentálható a kapcsolati tőke felértékelődése 
a hatalom káderhiányos helyzetben való megszerzése idején. A kormányzatba lojális és az 
országos kormányzáshoz értő politikusok kellenek. Ilyen káderek viszont nem voltak, hiszen 
a hatalomra került csoport tagjai, ha nem is voltak ellenállók, de nem volt az előző 
rendszerben kormányzati szintet betöltő káder sem közöttük. Ennek eredményeképpen 
felértékelődött a lojalitás elve. Méghozzá nem az elvekhez vagy a párthoz (hiszen ezek 
kidolgozására-kiépítésére nem volt idő, még kevésbé a potenciális káderek kipróbálására), 
hanem az új kormányfő88 személyéhez kapcsolódó lojalitás szerepe értékelődött fel. Ez pedig 
kapcsolatrendszeren keresztül, ajánlás és kezesség közbeiktatásával ment végbe. Így állt össze 
végül a kormányzat a kormányfő kapcsolati tőkéje mentén, s lett régi barátokból, 
tanítványokból, tanártársakból, rokonokból és évfolyamtársakból89 kulcspozíciót betöltő 
káder (külügy- és belügyminiszter, nemzetbiztonsági főnök és politikai államtitkár, MTV- és 
MTA-elnök, USA-nagykövet és az állami lapkiadó vállalat igazgatója). 

Saját szavaival szólva: „általában jobban szeretek együtt dolgozni azokkal, akiket ismerek. 
Akikben megbízom…” (Debreczeni, 1998: 103). Ez a teljes mértékben természetes igény a 
kapcsolatorientáltság alapmotívuma. Azt sejteti, hogy a kapcsolati tőke nemcsak azért lett az 
antalli kormányzat személyzeti politikájának alapintézménye, mert dúlt a káderhiány, hanem 
szerepet játszott ebben a kormányfő aczéli léptékű kapcsolatitőke-kezelő képessége (például a 
jól fejlett „kapcsolati memória”). Ahogy helyettes kabinetfőnöke (egy tanítvány öccse), illetve 
külügyminisztere (rokona) megfogalmazza:  

„Szivacsagyú pedagógus volt, fantasztikus névmemóriával. Fantasztikusan tudta 
követni a mások sorsát. Egy-egy futó találkozást nem felejtett el. Villamosmegállóban 
vagy bárhol futott is össze valakivel: Hol dolgozol? Mit csinálsz? (…) a legtöbb ember 
azonnal elfelejti az ilyesmit. Ő ellenben mindent megjegyzett, s utána évekre 
visszamenőleg pontosan emlékezett rá, és bármikor tudta mobilizálni…” (Antall 
munkatársát idézi Debreczeni, 1998: 103) 

„Páratlan memóriájával emlékezett sok ezer tanítványára. Nevükre, képességükre, 
szakterületükre… Ismerte ezen kívül a teljes muzeológus- és levéltárosszakmát. Az 
orvostársadalom meghatározó egyéniségei mellett a gyógyszerészek, az irodalmárok, az 
írók és jogászok körében is sok barátja, rengeteg ismerőse volt… Apja régi kisgazda 
barátaival és 1956 üldözötteivel is őrizte és ápolta a kapcsolatokat… Páratlanul széles 
ismeretségi köre komoly merítési bázist biztosított számára, amikor a rendszerváltás 

                                                 
88 Akinek szava és súlya meghatározó volt a kormányzatban (sőt még a kormányzaton kívül is), s aki 

maga is apja kapcsolatainak örököseként kezdte felmerülését a nyolcvanas évek végén formálódó 
politikai mezőben (Révész, 1995: 31–32), s aki az MDF-ben való súlyát is a szakemberhiánynak és 
az egyik alapító atyával való régi ismeretségének köszönheti (uo.: 34). 

89 Illetve ezek közvetlen köreiből, ameddig az adott személy vagy néhány válogatott intézmény 
(piarista iskola, levéltári munkakör, keresztény középosztálybeli felmenők) a jelölt megbízhatóságát 
a kormányfő számára szavatolni képes. 
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személyi föltételeit kellett megteremteni” (Jeszenszky Gézát idézi Debreczeni, 1998: 
104) 

Kevesebbet lehet tudni az MSZP–SZDSZ-kormány, majd az azt követő Fidesz-kormány 
létrejöttének kapcsolattörténetéről. Az előbbi esetben a káderhiány okozta kapcsolati 
tőkefelértékelődés valószínűleg nem lehetett fontos, hiszen az MSZP-nek szépen fejlett 
klientúrája volt, s csak győzte (volna) lehámozni magáról a rárakódott kapcsolati burkot. Az 
SZDSZ ugyanakkor a szakemberek és az elitértelmiség pártjaként – amely a Hálózatból nőtt 
ki – bővelkedhetett (volna) olyan káderekben, akikből több kormányt is ki lehetett volna 
állítani. Csizmadia (2003a) szerint a Demokratikus Charta, mint az SZDSZ-MSZP ellenzéki 
léte alatt kialakult értelmiségi mozgalom fontos szerepet játszott a közgondolkodás alakítá-
sában. Hozzátehetjük, hogy ilyen szervezet nyilvánvalóan kapcsolati tőke mentén szervező-
dik, s egyben termeli is a kapcsolati tőkét.  

A Fidesz kormányra kerülésének kapcsolattörténetét sem tudjuk megírni, de hogy lenne 
mit, azt a következő idézet sejteti: 

„»Amikor valaki keresi a boldogulást, nem a régi telefonszámok fognak működni. A 
régi telefonszámokat baráti sörözések, kuglizások megszervezésére lehet használni. Ha 
az ember üzlettársakat keres magának, befolyást akar szerezni, akkor bizony új 
embereket kell felhívnia, és nem is azt mondom, hogy újakat, hanem más embereket.«” 
(Orbán Viktort idézi Várhegyi B., 1998: 19) 

Ugyanez 2003-ból…  

„Orbán Viktor többek között abban határozta meg a »több mint kormányváltás, 
kevesebb mint rendszerváltás« célját, hogy fölöslegessé tegyék a régi telefonkönyveket. 
Erről ti mit gondoltok? 

Ó. T.: Szerintem ez nagyon jó mondás, kár, hogy hazug mondássá változott. 
Orbánéknak nem azt jelenti, amit jelentenie kellene. Szimpatikus és liberális dolog azt 
mondani, hogy ha mi jövünk, akkor innentől kezdve nem a kapcsolatok, a klientúra és 
az ismeretség dönti el, hogy kiből mi lesz, hanem a tehetség, a tudás és a szorgalom. Ki 
lehet dobni a régi telefonkönyveket, mert mostantól kezdve nem az fog előrejutni, aki 
ezt meg azt ismeri. Csakhogy a Fidesz mással sincs elfoglalva, mint az új telefonkönyv 
összeállításával. Ezért hazug ez a mondás. Az SZDSZ-nek el kell köteleznie magát 
amellett, hogy tényleg eltörli a telefonkönyveket. 

Sz. K.: Meg hogy megint párttagkönyv kell ahhoz, hogy valaki pozícióba jusson. 
Mint a rendszerváltás előtt. Aki Orbán Viktor szobatársa volt, vagy behízelegte magát a 
klikkbe, az lehet frakcióvezetőtől felügyelőbizottsági tagig minden. Aki nem volt az, az 
nem létezik. 

Ó. T.: Még súlyosabb dolog, hogy míg a szocialista telefonkönyv üzletkötésekre volt 
jó, ma viszont ott tartunk, hogy városok lehetetlenülnek el, ha vezetőik nincsenek benne 
a fideszes Arany Oldalakban. Önkormányzatok költségvetése múlik azon, hogy veze-
tőik kormánypártiak vagy nem kormánypártiak. 

P. M.: Már nem is fogalmazódik meg az igény, hogy a politikának tisztának kell 
lennie. Igen veszélyes, hogy a „szalonzsiványság” teljesen elfogadottá vált, sőt ez lett a 
norma. Miként az is, hogy a fairségnek a minimuma sem érvényesül. A liberális 
politikának azt az elvet kellene következetesen képviselnie, hogy a szabályokat, a 
szerződéseket be kell tartani, hogy van egy normarendszer, amihez igazodni kell. Volt 
szerencsém néhány hónapot Oxfordban eltölteni egy college-ban, és amikor hazatérve 
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megkérdezték barátaim, hogy mi volt a legkellemesebb élményein, csak azt tudtam 
válaszolni: hihetetlenül fair volt a rendszer, mindenki betartotta a szabályokat, miáltal 
biztonságos és kiszámítható volt az egész élet, és olyan nyugalmat sugárzott, amelyben 
öröm volt dolgozni. Amikor pedig hazaértem, az volt a legsokkolóbb, hogy itt még 
ugyanúgy működnek a kiskapuk, a kijárási technikák.” (Pál Monikával, Ónody 
Tamással, Szabados Krisztiánnal Mink András és Neményi László beszélget. Mink és 
Neményi, 2003)  
 

Az idézet szépsége, hogy egyszerre világít rá arra, hogy a kapcsolatorientáltság akkor is 
fennmarad, ha a kapcsolatok – akár teljesen – átalakulnak, és arra, hogy a „rendszerváltásnál 
kevesebb, kormányváltásnál több” típusú hatalomszerzés a kapcsolati tőkének milyen 
instrumentális alkalmazását és milyen szerkezeti konverziót feltételez.  

Csizmadia (2001) elemzése alapján ehhez még hozzátehetjük, hogy a Fidesz tanulé-
konynak bizonyult a tekintetben is, hogy belátta, nem csupán ellenzékben kellenek az 
értelmiség erre hajlamos részét mobilizálni képes laza csoportosulások (think tank-ek, 
egyesülések, körök, mozgalmacskák), de jó, ha a kormányzatnak is vannak ilyen kapcsolati 
hálót életben tartó, káderszelekciót biztosító és szubkulturális hátteret nyújtó „szervezett” 
kapcsolatitőke-koncentrátumai. Csizmadia (2003a, 2003c) azt is feltételezi, hogy a Fidesz 
felismerése, hogy a „politikai gyenge kötések” fontosak, és ezért ápolandók, nagymértékben 
hozzásegítette a Fideszt az 1998. évi választási győzelemhez. Azt is feltételezi, hogy az 
MSZP és az SZDSZ nagy, de erős kötései (másként zárt, elszigetelt belső csoportjai) 
csökkentik azon képességüket, hogy a társadalom politikára érzékeny rétegei felé nyissanak. 
Ezzel szemben a Fidesz kormányzati helyzetben is megtartott, s azóta továbbfejlesztett 
agytrösztjei hídszerű hálózatokat hoznak létre a társadalom felé.90 

Az aczéli háló „megőrizve meghaladása”  

Hogy a kapcsolati tőke e „természetbeni” átadása-átvétele a rendszerváltás során működött, az 
nem kétséges, hiszen valamennyi rendszerváltás utáni kormányzat esetében voltak magas 
rangú állami hivatalnokok, illetve politikusok, akik az előző kormányzat, illetve a 
rendszerváltás előtti kormányzat idején is már regnáltak.91 Ez azonban ugyanúgy nem 
perdöntő a kapcsolati tőke útfüggőséget domináló volta mellett, mint ahogy a politikai pártok 
káderpolitikájának kapcsolati tőkében intenzív kezességi rendszere sem az, hiszen mindezek 
„természetes” velejárói minden rendszer- vagy kormányváltásnak.92 

                                                 
90 Kérdés persze, hogy ha ezek száma túl nagy, miközben teljesítményük csekély, akkor nem rontja-e 

az ilyen kiüresedő hálózatok ballasztja a választási esélyeket. Mint amikor a direct marketing egy 
idő után gyanússá válik a vevőkör egy – növekvő? – része számára. 

91 Eltekintve azon esetektől (például Kis-Jugoszlávia, Kirgizisztán), ahol a rendszerváltás teljes 
folyamatosságot jelent a politikai osztályok személyei miatt (vagy akkor nem is beszélhetünk 
rendszerváltásról?), az egyes posztszocializmusok nyilván eltérnek a politikai mező szereplőinek és 
klientúrájuknak folyamatosságában. Az egyik végpont lehet Iliescu rezsimje, ahol a rendszerváltás 
előtti kapcsolati tőke, úgy tűnik, teljes terjedelmében megmaradt (Patapievici, 1997), mivel a 
szocializmusbeli klientúrának igen megfelelő volt egy olyan rendszer, melynek mechanizmusai és 
szereplői ismertek voltak, de amely változásnak látszott, és nélkülözte a Ceausescu-rendszer 
keménységét. Meglehet, hogy a posztszocialista átalakulások zöme ehhez a végponthoz áll közel. 

92 Mint ahogy nem lehet a posztszocializmus sajátosságaként jellemezni a kapcsolati tőke széles körű 
alkalmazását a munkahely-keresésben, a háztartások közötti segítségnyújtásban vagy migráció 
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Az azonban megdöbbentő, hogy az aczéli „kapcsolatarcú” kegygazdálkodásból, ami a 
magyar szocializmus körülbelül negyven évéből legalább harmincban hatott, mennyi 
megmaradt a rendszerváltozás után is. 

Elsősorban figyelemre méltó, hogy a késő kádári rezsim nagyjai közül Kádár mellett 
egyedül Aczél hatása érződik még ma is. Ennek bizonyítékai, hogy életrajz Kádáron kívül 
csak róla született, hogy az Aczél-életrajzot nagy figyelem fogadta, s a méltatások (tekintet 
nélkül arra, hogy dicsérték vagy piszkolták az életművet) sok személyes visszaemlékezést 
tartalmaztak, amelyekben az Aczélhoz fűződő kapcsolatok tisztázásáé volt a fő szólam. 
 

Az, hogy az Aczéllal kapcsolatos máig tartó érdeklődés nem független Aczél személyes 
kapcsolatokból szőtt teljesítményétől, egy szellemes elemzés szerint azért van, mert az 
Aczéllal való személyes kapcsolat a mai értelmiség széles körében az életút-narratíva 
központi elemévé lett: 

„Miként a királyi család tagjai Angliában, Aczél is referenciapontként szerepelhet, 
minthogy egy adott körben személye különös jelentőséggel bír, és ezért emlékezetes. A 
róla szóló történetek e körben közismertek, közkeletűek, közszájon forognak, és 
felidézésük közösségi tevékenység. Végül (…) az Aczélt felemlegető történetek (…) 
javarészt magukról az elbeszélőkről szólnak. (…) Aczél személyének központi szerepe 
egy viszonylag szűk, ám társadalmi szerepéből fakadóan befolyásos körre korlátozódik. 
(…) a magyar alkotó értelmiségről (…) mondható el, hogy autobiografikus 
emlékezetében Aczél kitüntetett helyet foglal el (…) a kulturális ügyekért felelős KB-
titkár valóban olyan igazodási pont, amelyhez nem csupán a múlt eseményei, valamint 
önmaguk és mások viselkedése mérhető és mérendő, de saját politikai, nagyközösségi, 
sőt művészi/alkotói identitásuk is a levegőben lógna az e ponthoz való rögzítettség 
híján. (…) Az értelmiség politikai és (…) közösségi vagy társadalmi szerepvállalása 
elválaszthatatlanul kapcsolódott Aczélhoz… a személyét illető lényegi megosztottság 
még inkább alkalmassá teszi Aczélt arra, hogy a magyar értelmiség identitásképző 
narratívájának kulcsszereplője legyen.” (Bőhm ésMálnay, 1999: 12) 

Másodsorban feltételezhető, hogy az Aczél által létrehozott vagy közvetve generált 
kapcsolatok sem csupán az MSZP-ben élték túl a rendszerváltást. Erre ismét Bőhm és Málnay 
(1999) hívja fel a figyelmet.  

„Egy Aczéllal való személyes találkozás, vagy akár személy szerint való emlegetettség 
(…) valamely politikai döntése során tökéletesen elegendő ahhoz, hogy egy 
közérdeklődésre bizonyosan számot tartó történet kerekedjék ki belőle. A harmincnál 
idősebb értelmiségiek körében persze egyáltalán nem ritkaság, hogy valakinek első 
kézből származó információja vagy tapasztalata van Aczélról… minden történetmesélő 
forrásként kezeli önmagát (kiemelés az eredeti szövegben – S. E.), amely egyrészt saját 
narratívumainak hitelességét hivatott alátámasztani (»én csak tudom, hiszen ott 
voltam«), másrészt egyfajta rangot is jelent: azt mutatja, hogy az illető így vagy úgy 
meghatározó személyisége (volt) a magyar szellemi elitnek. Aczél ugyanis köztudottan 
(azaz egy széles körű konszenzus szerint) csak a szellemi elittel állt személyes 
kapcsolatban” (Bőhm–Málnay 1999: 12.). 

                                                                                                                                                         
során (mint azt primitívebb posztkremlinológusok teszik, lásd Rose, 1999), mivel ezek a szocia-
lizmusban is legalább ilyen mértékben jelen voltak, illetve mivel a kapcsolati tőkére alapozódó 
védekező megoldások, amióta világ a világ, hasonló módon működtek. 
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Fekete Gyula az Írószövetség korábbi nagyágyúja, majd az MDF egyik ősembere, aki 
aztán elmiépesedett, de véges végig a magyarok fogyásáért aggódó élíróként alkotott, azt 
nyilatkozta. 

„Antall további bűne, hogy nem nyúlt hozzá a médiához, úgy hagyta a sajtót, ahogy azt 
Aczél György állította össze. És ez a sajtó már harmadszor hozza vissza a 
kommunistákat. Gyurcsány meg sem tudna mozdulni a lezüllesztett sajtó nélkül. 
Pontosan tudja, hogy a kommunikáció a legfontosabb. A sajtón keresztül magyarázza 
meg az elbutított szavazónak, hogy miért tesz jót vele, ha »kizsebeli«. 1990 után a 
lengyeleknél és a volt Csehszlovákiában is meglehetősen kiseperték a korábbi 
szerkesztőket. A nagy pártos bandát. Nálunk nem ez történt. Mindenki a helyén maradt. 
A nagytakarítás elszabotálták. Antall idejekorán megszabadult azoktól a személyektől, 
akik a nagytakarítást követelhették volna. Elszigetelte őket. Már 1990. áprilisában 
megírtam Különvélemény című cikkemben, hogy történelmi bűne lesz az MDF-nek, ha 
a sajtót úgy hagyja, ahogy Aczél összeállította. Ezt az írást elküldtem minden elnökségi 
tagnak. Egyedül Csurka István foglalkozott vele, le is közölte a Magyar Fórumban. 
Egyébként közvetlenül az MDF győzelme után összehívták a sajtó prominens 
képviselőit a Bem térre. Szegvári Katalin napirend előtt felszólalt: »Mondja meg, hogy 
ki vagyunk rúgva! Erről van itt szó! Igaz?« A sajtó vezető személyiségei már rég 
összepakoltak, mert abban a hiszemben voltak, hogy lapátra kerülnek. Kulin Ferenc 
válasza: »Szó sincs róla!« A szerkesztők visszamentek dolgozni, s még annyi 
könnyebbségük is volt, hogy Aczél eltűnt a fejük felől. Aczél ugyanis veszedelmes 
ember volt. Aki nem találta el az ő gondolatát, az repült. Sokszor az ellenkezőjét 
mondta annak, amit kívánt. Sőt volt, mikor eltitkolta azt, hogy lényeges dolgokról 
tudomása lenne. Egyszer meghívott engem is, mint az Írószövetség alelnökét egy 
nagyobb tanácskozásra. Ez 1983-ban történt. Ezt megelőzően a KISZ lapjának, az 
Ifjúsági Magazinnak olvastam el a teljes ’82-es évfolyamát. Ez a lap akkor a 
legocsmányabb volt a sajtótermékek között. Állandó rovatuk volt a »Hogyan vesztettem 
el szüzességemet«, miközben a szerkesztő, Szántó Gábor, az irodalmat és a történelmet 
végképp kiirtotta a lapból. A gyűlésen, a rendelkezésemre álló 10 percben felvázoltam 
kifogásaimat a lappal kapcsolatban. Aczél válasza: »Arról, amit Fekete elvtárs mondott, 
semmit se tudtam.« Pedig nyilvánvaló, hogy tudott róla. Egyébként azokban a napokban 
kapta meg az Ifjúsági Magazin a KISZ KB kiemelt dicséretét. (…) Aczél György több 
ízben alkalmat adott négyszemközti beszélgetésre a népesedésről; rájöttem, olyankor, 
amikor a Politikai Bizottság vagy a Központi Bizottság napirendre tűzte. Vallatott egy 
óra hosszat a helyzetről, így azután az ülésen ő volt a Jani.” (Interjú Fekete Gyulával, 
Vathi, 2005) 

Tehát az Aczéllal való személyes kapcsolat múltja (vagy annak látszata) még ma is rangot 
ad. Mi több, egy szűk csoporthoz való tartozást szavatol: „Miként az angolok számára a 
királynőről való beszéd erősíti az egymáshoz tartozás érzését, úgy az Aczélról való beszéd is 
kijelöl egy bizonyos csoportot…” (Bőhm és Málnay, 1999: 14). S noha e csoporton belül 
eltérő frakciók vannak a tekintetben, hogy miként ítélik meg Aczélt, a csoporthoz tartozók 
számára az Aczélhoz fűződő személyes kapcsolat „története” máig nyúló lényeges része 
identitásuknak.  

Sőt nosztalgiát is lehet érzeni a totalitáriánus állami figyelem kapcsolatművészi keze-
lésének múlta miatt. 
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„Noha Magyarországon megszoktuk, hogy az állam bábáskodik a kultúrpolitika felett, 
azt, hogy ez lesz a Fidesz hozzáállása a kultúrpolitikához, nem láthattuk előre. A 
legszomorúbb azonban, hogy a kultúrához a jelen kormányzatnak semmiféle fölké-
szültsége nincs. Az én ideálom egy olyan ország, ahol egyáltalán nincs kultúrpolitika. 
Ahol hagyják az írókat, képzőművészeket, filozófusokat a saját politikájukat meg-
fogalmazni és megvalósítani. Aczél Györgynek legalább volt egy elképzelése. Egyrészt 
ostorral, másrészt mézesmadzaggal közelített a kultúra szereplőihez. Objektív lehetek, 
mert nekem csak az ostor jutott belőle. 

Aczél legalább tudta, ki a kultúrában a jelentős ember, kit kellene megnyerni. Így 
udvarolt Illyésnek, Lukácsnak, Németh Lászlónak, Dérynek, Szabolcsi Bencének. Ma a 
kultúrpolitika közvetlenül a politika függvénye. Nem számít, ki jelentős és ki jelen-
téktelen művész, tudós, gondolkodó. Ezért azután azokat támogatják, akik nyomaté-
kosan képviselik a kormány politikáját, s azt teszik jégre, aki kritikus a kormánnyal 
szemben. Mézesmadzag nincs, mert azzal azokat szoktuk édesgetni, akik különben 
ellenfeleink, de szeretnénk, ha belátnák, hogy mi jó dolgokat csinálunk. Csakhogy ez az 
egyszerű fogás a mostani kultúrfelelősöknek eszébe se jutott. Ők nem azt mondják, mint 
Kádár, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van, hanem azt, hogy aki nincs velünk, az 
ellenünk van.” (Kozár, 2011) 

De máig önérzetet növelő hatású, ha valaki (fel)szolgálhatott Aczélnak, illetve ha valaki az 
aczéli cenzúrának volt szenvedője.93 

„Déry egykori házvezetőnője mondja: »…családtagként kezeltek (…) a vacsoráknál ott 
ültem közöttük (…) ott megismerhettem Illyést, Örkényt, Nagy Lászlót vagy Abody 
Bélát. De járt hozzájuk Aczél György is, ebből láttam, hogy jórészt érdekből 
barátkoztak, hiszen mindannyian meg akartak jelenni, és mint írók összetartoztak.«” (V. 
G., 2008) 

„Fáj is meg nem is. Azt szintén jóval később tudtam meg, miért olyan későn kaptam a 
Jászai Mari-díjat. Amikor átvettem, Aczél György, akinek a választókerülete Pécs volt, 
megpaskolgatta az arcom, és azt mondta: tudja, nem kellett volna eljönni Pécsről. Pedig 
tíz évig voltam ott. Két éve hallottam, hogy egyáltalán van olyan, hogy Kossuth-díj 
bizottság.” (A 70 éves Kézdy Györgyöt idézi Szemere, 2011) 

S lehet ma még Aczél a gondosan ápolt gyűlölet tápja, de gúnyoros-okos eszmefuttatás ala-
nya is: 

„Őrzök én egy fésűt valahol, talán a pincében valami papundeklidobozban, egyéb 
»csetreszek« között. Műanyagból van, szürke, a legolcsóbb fajta, a Kádár-éra fáradó 
korszakából. Itt az ideje, hogy bevalljam: a fésű Aczél György tulajdonát képezte, amíg 
el nem loptam. Parlamenti dolgozószobája mellékhelyiségében dugtam a zsebembe, egy 
késő esti órán, a nyolcvanas évek elején. »Mozgó Világ«-os szerkesztőtársaimmal 
voltunk nála raporton, ekkor mondta a felejthetetlen – rendszerfüggő – baromságot: 
»Fiúk, maguk objektíve a Reagannel egy hajóban eveznek. « Üldögéltünk, motyogtunk, 
de igazából nem vettük komolyan az elhangzottakat. Mi már nem voltunk részesei ama 
»legendás« paktumnak, amit a hatalom az értelmiséggel kötött valamikor a hatvanas 
években. Viselkedésünk talán nem nélkülözött némi kurázsit, de igazából generációs 
tünet volt. Nem volt közünk hozzá, hozzájuk, nem volt közünk »munkásmozgalmi« 

                                                 
93 Hobo ma (is?) úgy emlékszik vissza, hogy 1984-ben készült Vadászat c. lemezét személyesen Aczél 

cenzúrázta (Orosz, 2011). 
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legendáriumaikhoz, azon mesterkedtünk, hogy a saját életünkhöz legyen közünk, amit 
persze »ők« állandóan akadályozni próbáltak. (…) Úgy látszik, ebben a mai – 
bolsevikszagú – zajgásban egyesek idejét látják annak, hogy a Kádár-kori 
legendáriumokat ápolják. »Gyere, a Moldova van a tévében!«, kiabál egy gyanútlan 
reggelen a feleségem, másnap este már magamtól vackolok a képernyő elé, hogy Aczél 
György sorsának, életművének és rezsimjének a lakkozgatását szemléljem. Nem tudom, 
mi volt undorítóbb: amikor a Moldova nevű a »csatornából előbújt« jobboldaliakról 
huhogott, vagy amikor Konrád, Heller, Popper nevű szellemi, ideológiai, morális 
nagyságok emlegették ködös tekintettel a »nagy ellenfelet”, akit azért – valahogy, 
valamiért, valamennyire – nem lehetett nem tisztelni, respektálni – szeretni” (Alexa 
Károly írása Magyar Hírlapban, 2009. március 24.) 

„…sokan nosztalgiával gondolnak vissza azokra az évekre. Mindezt persze Ön nem 
tudhatja, hiszen – remélem, nem sértem meg vele – 1991 óta sok tekintetben halottnak 
tetszik lenni. (…) De nem úgy a szelleme! Ebben az országban – bár az elmúlt 
tizennyolc év eredményeinek köszönhetően egyre többen nézhetik plazmatévén a 
szappanoperákat – egy kis ingyenesség ígéretével bármelyik – Ön által is még ismert – 
politikai párt választásokat, ezek között pedig népszavazásokat nyerhet, akármelyik 
oldalon. Talán nem hiszi el, de ha Ön és Kádár elvtárs vállt vállnak vetve demokratikus 
választásokon indulnának – ami persze csak feltételezés, hiszen Önök ilyet soha nem 
tettek élő korukban sem –, kényelmes többséget alkothatnának a parlamentben. A 
feltörekvő fiatal leendő értelmiségiek között pedig nemsokára gyakorlattá, hovatovább 
napi rutinná fejlődik az Ön módszere, persze sokkal modernizáltabb, szervezettebb 
formában. Mindezt nem a tiszteletlenség mondatja velem, sőt! Ön büszke lenne rájuk! 
Nem egyszerűen azonnali döntéseket hoznak esetleg meggondolatlanul, hanem 
keretszerződésben rögzítenék a megfelelő szabályokat! (…) Kedves Aczél elvtárs! 
Meggyőződésem, hogy ezek a fiatalok még sokat fognak tanulni a létezett, ám 
különböző műszaki hibák miatt kissé jobblétre szenderült szocializmusról.” (Szilágyi, 
2008) 
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7. Kapcsolatérzékeny útfüggőség94 

Mottó 1: „Csak tréfának hangzik, de hátha igaz: akinek barátai 
vannak, az még a náthát is nehezebben kapja el, ha mégis 
elkapja, könnyebben kigyógyul belőle.” (Gombár, 2001) 

 
Mottó 2: „Szó szerint életveszélynek teszem ki magam azzal, 
hogy nem vagyok korrupt, hiszen ismeretlenek már többször 
megfenyegettek – állította Erent Gábor, az Argosz biztosító 
egykori üzleti igazgatója. – Magyarországon az a 
legveszélyesebb, ha az ember igyekszik tisztességes maradni. 
Nem is igen fogadtak be az »üzleti körök«. A legtöbben azt 
hiszik, hogy én is ugyanolyan vagyok, mint ők, csak félek 
kimutatni – vagy egyszerűen hülyének tartanak. Talán éppen 
ezért van sok barátom.” (6 főszereplő…, 2001) 

 
A kapcsolati kultúra, amitől főszereplőnk, az útfüggőség95 függ, az az intézmény- és 
normarendszer, melynek segítségével egy társadalom a személyes kapcsolatrendszerek 
alkalmazásának feltételeit szabályozza. Nem az a fontos, hogy mekkora a kapcsolati tőke, 
milyen a kapcsolatrendszerek morfológiája, hanem az, hogy miként működnek (és miként 
nem) az adott kultúrában a személyes kapcsolatok. Másként, arra vagyunk kíváncsiak, hogy – 
igaznak tételezve az első mottóban szereplő népi bölcsességet – hogyan válik a személyes 
kapcsolat a gazdasági és politikai cselekvés „melegágyává” illetve, hogy – a második 
mottóbeli helyzetelemzést is elfogadva – hogyan lesz ebből a közjószágból „közrossz”. 

Az elemzés során egy végletesen leegyszerűsítő, duális tipológiát alkalmazunk, a társa-
dalmak kapcsolati kultúrájuk szerint legyenek kapcsolatérzékenyek és kapcsolatérzéketlenek. 
Az előbbi valami olyasfajta világot jelent, amilyennek a görög életet láttatja Fokasz Nikosz: 

„A görög társadalom jóformán csak a személyes kapcsolatok szintjén működik. Ha mi 
egymás között megállapodunk valamiben, akkor az úgy is lesz. Ha magunk vesszük 
kézbe a dolgokat, akkor azok el is intéződnek… Görögországban a személyes 
elkötelezettségek és a kölcsönösségi viszonyok továbbra is erősebbek, mint a nyugati 
mintájú szerződéses elkötelezettségek. A görögök igyekeznek is a legtöbb dolgot ezen 
az interakciós szinten megoldani. (…) A Törvény és a Szabály itt nem a polgári 
egyenlőség és szabadság elvont megtestesülésének, hanem materializálódott akadálynak 
számít, amit mindenkinek minden lehetséges módon ki kell játszania ahhoz, hogy 
célhoz érjen.” (Fokasz 1999). 

Egy ilyen világban élni azt jelenti, hogy „mindenki” tudja, hogy a kapcsolatok fontosak, s 
ezért azokat ápolni érdemes (a haszon elvének megfelelően), hogy mások is ezt teszik, s ezért 

                                                 
94 Eredetileg megjelent: Sik, 2001b, 2002. 
95 Szociológiai szempontból az útfüggőség lényege az, hogy olyan önfenntartó-öngerjesztő 

(intézményesedő) folyamatok jönnek létre, amelyek csökkentik az adott pályán mozgó társadalom 
számára az útról való letérés esélyét (David, 1985; Arthur, 1988). 
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a kapcsolatokat ápolni kötelesség (a közösségbe tartozás elvének megfelelően), s hogy ez így 
természetes is (kulturális96 hatás).97 Egy kapcsolatérzékeny kultúrában élni azt jelenti, hogy  

 ha kifogy a só, ha hiányzik egy alkatrész, ha félünk valakitől, ha olcsó hitelt akarunk, ha 
nem ismerjük pontosan a szabályokat, akkor első gondolatunk nem az, hogy hol a 
legközelebbi bolt, rendőr, bankhivatalnok vagy ügyvéd, hanem az, hogy „kihez for-
duljunk”, ezalatt magától értetődően személyes ismerőst, vagy egy általa javasolt (s érte 
kezességet vállaló) ismerőst értve; 

 ha el akarunk intézni valamit, nem az a kérdés, hogy meg lehet-e vesztegetni az ügy-
intézőt, hogy lehet-e, kell-e hálapénzt adni, hanem hogy mennyit és hogyan kell 
csúsztatni,98 és ha a korrupciót kezdeményező üzenetek típusszövegeit, testbeszédét 
mindenki egyből felismeri. Mi több, „magunk között” a korrupciót nemhogy szégyell-
nénk, de büszkélkedünk is azzal, hogy milyen ügyesek voltunk; 

 ha sikert ér el valaki, akkor az magától értetődően jó kapcsolatainak tudható be99, s ha a 
társaságunkban (vagyis „köreinkben„) felmerülő ismeretleneket arról azonosítjuk be, 
hogy „kiket ismer”, és idegenek közé kerülve magunk is iziben arra tereljük a szót, 
hogy kikkel, mikor, mit csináltunk, állandó készenlétben arra, hogy a kapott kapcsolati 
tőkére vonatkozó információt értékeljük, tároljuk, s szükség esetén mobilizáljuk. 

 
Természetes, hogy a kapcsolatérzéketlen kultúrában is fontos a kapcsolati tőke. De nem 

mindennél fontosabb. Itt is kötnek üzleteket szóbeli megállapodás alapján, van korrupció, 
segítenek egymásnak a szomszédok, a rokonok. A különbség a kapcsolatérzékeny kultúrához 
képest az, hogy egy kapcsolatérzékelten világban előbb jut az emberek eszébe a piaci meg-
oldás, mint a személyes kapcsolat megmozgatása, inkább a jogi megoldást keresik, s ezt 
csupán „olajozzák” személyes kapcsolatokkal. Korrupciót csak végső esetben (nagyon nagy 
haszonnal kecsegtető üzlet megszerzése érdekében), olyankor is csak módjával és alkalman-
ként használnak, mert vesztegetni kockázatos, a lebukás esélye nagy, s ha ez bekövetkezik, 
akkor a jogi következményeken túl olykor még (legalábbis időszakos) kiközösítéssel is 
számolhat a rosszalkodó (miért van, hogy még „maguk között” sem célszerű hivalkodni 
vesztegetőkészségükkel). 

                                                 
96 Hasonlóan más mediterrán kultúrákhoz, lásd a grúz második gazdaság elemzését (Mars és Altmann 

1994), a szóbeszéd romániai társadalomrajzát (Sampson, é. n.) vagy a kapcsolati tőke szerepét Dél-
Olaszországtól, Máltán keresztül az arab világig. 

97 A haszonelv, a közösségi késztetés-kényszer és a kulturális hatás egymást erősítik a kapcsolat-
érzékenység fenntartásában. Ezen kereszthatások eredménye, hogy a kapcsolatok konvertálhatósága 
(például pénztőkévé) nehézkes (Róna-Tas, 1998), ugyanakkor a kapcsolatok könnyen örökíthetők, 
sőt a kapcsolatérzékeny viselkedést már a gyerekkorban gyakoroltatja a közösség (Tóth, 1999).  

98 Kapcsolatérzékeny társadalom például az orosz, ha igaz, hogy – mint azt Ledeneva (1998) írja – az 
állammal szemben eleve(?) bizalmatlan szláv lélek(?), megerősítést nyerve az évszázadokon 
keresztül dúló parancsuralomtól, menthetetlenül és visszavonhatatlanul kapcsolatérzékennyé lesz és 
tesz. Vagy ha igaz, amiről Rigby (1998) ír, hogy a mai orosz politikát alapvetően befolyásoló 
klánszellem a cári Oroszország politikai mechanizmusainak természetes folytatása, s, hogy a 
Szovjetunió „szélein”, majd a mai „közelkülföldön” ugyanez csak még ősibb alapokon nyugodva és 
ezért még szélsőségesebb formában érvényesül mindmáig (és valószínűleg örökkön örökké). 

99 Rose és Haerpfer (1992) szerint külföldi és politikai kapcsolatokkal rendelkezni az orosz, bolgár, 
cseh, szlovák és lengyel népesség zömének egyaránt a siker legbiztosabb záloga. Sokkal inkább, 
mint az intelligencia, a hasznosság vagy a becstelenség. 



 143

Az elemzés kiinduló tétele az, hogy a mai magyar társadalom kapcsolatérzékeny. Az 
elemzés második lépése annak láttatása, hogy a rendszerváltás során a kapcsolatérzékeny 
magyar kultúra nem változik meg, sőt arra is képes, hogy önmagát újratermelje. Ez úgy is 
megfogalmazható, hogy a mindennapok kultúrája csak nagyon lassan változik,100 s ezen 
viszonylagos változtathatatlansága miatt a nála változékonyabb elemek (politikai és gazdasági 
intézmények) változásának mértékét is lassítja, illetve ezek módját befolyásolja.101  

A gondolatmenet harmadik eleme az, hogy a kapcsolati tőke felértékelt volta és az ebbe 
való beruházás után járó osztalék magas hozama nem tud csökkenni.102 Továbbá azt is 
állítom, hogy a kapcsolati tőke a kultúra igencsak militáns eleme, amennyiben képes a 
számára kedvező környezet fennmaradásának kikényszerítésére. Következésképpen, ha a 
rendszerváltás előtt nagy volt a kapcsolati tőke szerepe, akkor feltételezzük, hogy ez képes 
volt saját képére formálni a rendszerváltás folyamatait.  

Összefoglalóan, ha igaz, hogy a korábban említett strukturális okok (a haszonelv, a közös-
ségi és kulturális hatások együttese) miatt103 nagy a kapcsolatérzékenység tehetetlenségi ereje, 
akkor – hacsak a politika, a gazdaság vagy/és a mindennapi élet igényei-kényszerei hirtelen és 
nagymértékben nem változnak meg (például egy hatékony piacrendszer kiépülése miatt nem 
válik feleslegessé válik a kapcsolati tőke,104 illetve a totalitárius állam nem bünteti halállal a 
kapcsolatok alkalmazását105) – feltételezem, hogy a kapcsolati tőke rendszerváltás előtti 
felértékeltsége is túléli (s a maga képére formálja) a rendszerváltást. 

                                                 
100 Etzioni (1991) szerint ez annak tudható be, hogy a kulturális változások súrlódása nagyobb, mint a 

politikai vagy a gazdasági változásoké. 
101 A rendszerváltás csak a politikai pamfletekben megy végbe egy csapásra. Valójában a 

rendszerváltás üteme a rendszer egyes elemei esetében gyors, más elemek esetében lassú. E 
kontinuum két szélső pólusa értelemszerűen az, amikor egyik pillanatról a másikra megváltozik a 
rendszer, illetve amikor minden marad a régiben. Az előbbire lehet példa, ahogy Szűrös Mátyás a 
Parlament lépcsőjén a népköztársaságból köztársaságot »csinált«, az utóbbira, ahogy az orvosok ma 
is hálapénzt kapnak, vagy hogy a vidéki nők ma is inkább kötnek, míg a férfiak a disznót terelik fel 
a teherautó platójára. 

102 Ez természetesen nem jelenti sem azt, hogy kapcsolati rendszerek ne omolhatnának össze, sem azt, 
hogy kapcsolati tőkébe fektetett beruházások ne lehetnének veszteségesek. A hangsúly nem az 
egyedi kapcsolatokon, hanem a kultúra kapcsolatérzékenységét fenntartó „össznépi kapcsolati tőke” 
sorsán van, amiről azt feltételezzük, hogy ha egyszer kialakult, nem könnyen csökken. 

103 És olyan tényezők miatt, mint a kis méret és az alacsony mobilitás. Jó példa minderre a magyar 
társadalomtudományok munkaerőpiaca vagy a felsőoktatás, az egyetemek világa, amelyek „kicsik 
és belterjesek, nincs hová mozdulni egy-egy egyetemről, a személyes kapcsolatok behálózzák az 
egész országot, leágaznak a könyvkiadás, az állami adminisztráció, a szponzorok világába…” 
(Babarczy, 1998: 26). Ugyanez a politika világában: „itt mindenki ismer mindenkit, akár 
közvetlenül, akár „hallomásból” stb. Kis krecli ez, vagyis szűkös. Annyira ismerte itt egymás viselt 
vagy vélt dolgait mindenki, hivatalosok, mérsékeltek, radikálisok, rabok és smasszerek, hogy ennek 
a túl személyes belterjességnek két következménye volt, (…) senki nem mer vagy nem akar 
vérontást … soha az életben nem lehetséges tisztázni igen fontos ügyeket, titkos történeteket (…) 
mert többé-kevésbé mindnyájan, mindenki benne volt” (Balassa, 1999). 

104 Például egy gazdagodó országban feleslegessé válhatnak háztartásközi cserék, egy jól kiépülő 
piacgazdaságban megszűnik a hiányelhárító csúszópénz (miközben nem jelenik meg az eladást 
segítő kenőpénz). 

105 Mint például a sztálinizmus heveny periódusában véghez vitt tudatos kapcsolatrombolás [kórus-
mozgalom, parasztgazdaság, polgári család, arisztokrácia, kisvállalkozás, s általában minden 
tevékenység, ami személyes (magán!) kapcsolatokon alapult stb.]. 
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Ha elfogadjuk, hogy a mai magyar társadalom kapcsolatérzékeny és a minket körülvevő 
világ kapcsolatérzéketlen, akkor az alábbi elemzés olyan esettanulmánynak fogható fel, amely 
azt mutatja be, hogyan találkozik egy kapcsolatérzékeny kultúra a kapcsolatérzéketlen 
globális világgal.106 Ugyanezt az útfüggőség nyelvén megfogalmazva: az elemzés azt a 
kérdést járja körül, hogy mi történik egy kapcsolatérzékeny úton haladó társadalommal, 
amikor egy kapcsolatérzéketlen (és nála sokkal szélesebb és nagyobb forgalmú) úttal talál-
kozik. Feltételezésem szerint a magyar és a globális út találkozásakor az előbbi simul bele az 
utóbbiba (s nem fordítva), de a magyar út sem válik teljesen felismerhetetlenné, a betorkolás 
környékén az őt befogadó globális út is megváltozik.  

Útfüggőség és kapcsolati tőke  

Az útfüggőség elméletének klasszikus műve egy technológiatörténeti esszé. Ebben azt 
mutatja be a szerző, hogy egy felfedezés során esetlegesen alkalmazott (utólag elfogad-
hatónak, de nem a legjobbnak bizonyuló) megoldás miként tesz szert akkora tehetetlenségi 
erőre, hogy – noha erre már semmi technológiai indok nincs – azóta is minden műszaki 
módosítást túlél (David, 1985). A számítógép-billentyűzet bal felső sorában máig 
megtalálható QWERTY betűsorrend, útfüggő folyamat eredményeképpen élte túl, hogy sokan 
sokszor ennél jobb betűelrendezést találtak fel. A történet röviden a következő: Az 1880-as 
években éppen ötvenkettedszer találták fel az írógépet, ezúttal egy Sholes nevű ember, aki 
1867-ben be is adta szabványosítási kérelmét a találmányi hivatalhoz. Gépe kicsit tökéletlenül 
működött, gyakran összeakadtak a mozgórészek. Hogy az ebből fakadó hiba esélyét 
csökkentse a feltaláló, a felső sorba száműzte a ritkábban használt betűket. Mire 1873-ban a 
gyártás szabadalmát egy híres fegyvergyár (a Remington) megvette, addigra a QWERTY 
betűrend kialakult, és az 1890-es évekre teljesen eluralkodott a piacon. Mi történt? Az egyik 
oka az volt, hogy a Remington által gyártott gép alkalmas volt az éppen akkor elterjedt új 
gépelési technika (csak érinteni, s nem ütni) kivitelezésére. A gépelők megkedvelték a 
Remington gépét, s – mit volt mit tenni – megtanulták a QWERTY betűrendet, ami a szélse-
besen terjedő írógépek szabvány „szoftverjének” része lett. Ez jó volt a munkavállalónak 
(bárhová ment dolgozni, azonnal használni tudta a gépet) és jó volt a munkaadónak (a 
szabványosított tudás olcsón betanítható, az ilyen munkaerő könnyen cserélhető volt). 
Ráadásul a Remington az eladások fellendülése után rögtön fejleszteni kezdte a gépet, és 
kihasználta a méretgazdaságosság adta előnyöket a piac megdolgozására (alacsonyabb ár, 
reklám, kapcsolat a beszállítókkal, márkanév). A márkanév elfogadottsága, a piaci részesedés 
egy adott mértéke után már mind a potenciális vevők, mind a versenytársak, de a piaci 
kapcsolatban állók is úgy vélték, hogy a Remington (s vele a QWERTY rendszer) megnyerte 
a versenyt, s ez önbeteljesítő próféciaként felgyorsította a piaci térhódítás ütemét. Végül a 
versenyző cégek is a Remington klaviatúráját kezdték alkalmazni, hogy az ő gépeik is 
szabványosak legyenek – a QWERTY betűrend egyeduralomra tett szert. Ezután bármennyit 

                                                 
106 Miközben tudván tudjuk, hogy a globális világ sokféle kultúrából tevődik össze, a számunkra 

releváns (ami a nemzetközi gazdasági viselkedést befolyásolja, ami felé mozog a magyar út (!), 
amivel legnagyobb eséllyel szembesül a magyarul korrumpáló) része ennek a világnak a világ 
FASZP (fehér, angolszász, protestáns) része, illetve az ettől kapcsolatérzékenységben alig eltérő 
észak- és nyugat-európai formációk. 
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változott is a „hardver” és tökéletesedett az írógép, majd jelent meg a számítógép, egy 
másfajta klaviatúra alkalmazása elképzelhetetlen volt, mert mindenki a QWERTY rendszert 
tudta használni. 

Arthur (1988) szerint az útfüggőséget okozó pozitív visszacsatolási folyamatok erejének 
oka az, hogy az ily módon kialakuló öngerjesztő folyamatok újrateremtik a folyamat 
fennmaradásának feltételeit. Mert: 

 az elsőként beruházókat nem nagyon lehet árversenyben lehagyni (mert mire a később 
piacra lépők megjelennek, ők már felfuttatták termékeik mennyiségét, s ezért 
könnyebben tudnak alacsonyabb fajlagos költséggel termelni); 

 aki korábban kezdett, az több tapasztalatra tesz szert mind a termelés, mind az 
értékesítés terén, ezért eredeti előnyét a termék minőségének javításával, a termelési 
folyamat költségeinek csökkentésével, a vásárló megdolgozásával fokozni tudja; 

 a korábban kezdők a beszállítókkal és az értékesítő szervezetekkel egyaránt olyan 
kapcsolatokat képesek kialakítani, amire a később jövők már nem (vagy csak jelentős 
többletköltséggel lennének) képesek; 

 az elsőként jelen levő termék esetében a márkanévben megtestesülő ismertséggel és 
tekintéllyel a később jövők nem (vagy ismét csak nagy PR-költségek árán) kelhetnek 
versenyre,107 különösen, ha erre olyan specializált intézmények is kiépülnek, mint a 
reklám vagy a piackutatás.108 

 
Az útfüggőség elmélete azt is állítja, hogy a pozitív visszacsatolás nem szükségszerűen 

eredményez fejlődést vagy javulást. North (1990) az útfüggőség modelljével magyarázza azt, 
hogy a globalizálódás ellenére miért marad meg az emberi társadalmak sokfélesége, illetve 
hogy miért nem omlanak össze rosszul működő gazdaságok.  

Az útfüggőség azt is magyarázni képes, hogy mi a véletlen szerepe a társadalmi 
folyamatokban. Mint azt a klaviatúra „bebetonozódása” kapcsán láttuk, véletlen események 
örökké érvényes folyamatokat képesek beindítani. Mutatis mutandis, a társadalmi folyamatok 
„kezdetén” is találhatunk olyan véletleneket, amelyekre ma már senki nem emlékszik, s az 
általuk okozott úton haladást ma már szükségszerű fejlődési útnak látják az úton haladók. 
Pedig lehet, hogy az út elejét egy véletlen esemény109 vagy egy erős személyiség (Aczél 
György?) nem szándékolt hatása jelöli. 

                                                 
107 Ennek szélsőséges példája, amikor egy termék elnevezése azonos lesz a domináns márkanévvel 

(neszkávé, kleenex, xerox). 
108 Arthur (1988) a videopiac példáján mutatja be az innováció útfüggő terjedési módját. Kezdetben 

két rendszer, a Betamax és a VHS harcolt a piaci uralomért. A kezdet kezdetén a VHS kisebb piaci 
elõnyre tett szert, aminek oka a termék minősége szempontjából érdektelen tényezők voltak, mint a 
szebb csomagolás, a szerencsés elnevezés, egy nagyvásárló esetleges döntése stb. Nem sok idő 
elteltével azonban – annak ellenére, hogy a szakemberek szerint a Betamax volt technológiai 
szempontból a jobb – ez a kezdeti minimális előny elsöprő fölénnyé nőtt, mert a nyertes egyre 
jobban ki tudta használni kapcsolatait a kereskedőkkel és beszállítókkal, emiatt viszont megtehette, 
hogy (egy ideig) az árakat csökkentse, élhetett a márkaimázs építésének lehetőségével. 

109 Lehetséges, hogy a kilencvenes években kibontakozó világméretű korrupcióellenes kampány nem a 
globalizáció elkerülhetetlen mellékterméke, hanem egy véletlen esemény útfüggőséget generáló 
mellékterméke? Ez a helyzet, ha elfogadjuk Gombár ötletét, hogy a nemzetközi korrupcióellenes 
kampányharc első aktusa Carter elnöknek, az USA gazdasági érdekei ellenében hozott, tisztán 
erkölcsi megfontolásokból fogant szabályozási tette, miszerint megtiltotta az amerikai vállalatok-
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Az útfüggőség elmélete a posztszocialista rendszerváltást magyarázó megközelítések 
esetében jobbára azon közhely ismételgetésére csupaszodott, hogy „a történelem fontos”, s ez 
abban mutatkozik meg, hogy az egyes szocialista országok eltérő irányokba haladva, másfajta 
elemekből építkezve, sokfajta kapitalizmusokat építenek. A Hausner és szerzőtársai által 
alkalmazott útfüggőségi modell azt hangsúlyozza, hogy azok a tudáselemek és kapcsolatok 
határozzák meg a rendszerváltás folyamatát, amelyek a szocializmus idején is fontosak voltak 
a rendszer működési anomáliáinak kezelésében (Hausner et al., 1995). Stark (1995) számára a 
szétesett szocializmus romjaiból kibányászható és újrahasznosítható (illetve az útfüggőség 
elmélete szerint elkerülhetetlenül felhasználandó, noha másodlagos frissességű) építőanyag 
összeillesztésének módja (ahol az új épület szerkezetét, az állványzatot és a kötőanyagot az 
útfüggő kapcsolati hálózatok adják) az útfüggőség lényege.  

Az útfüggőség tranzitológiai megközelítéseiben tehát az út iránya a perdöntő. Az 
útfüggőség teljesebb felfogásában – ennek elsődlegességét meg nem kérdőjelezve – lényeges 
az is, hogy miképpen „működik az út”. Másként: milyen az út szélessége, anyaga és az úton 
való közlekedés rendje. Feltételezzük, hogy a kultúra – mint az út anyaga és a közlekedés 
szabályrendszere – hatással van a közlekedés sebességére és biztonságára, illetve az 
egymással és a rendőrséggel való viselkedés szabályaira, s mindez növeli vagy csökkenti a 
közlekedés költségeit, ami viszont közvetetten hat az út más utakhoz viszonyított értékére (a 
jobb úton többen közlekednek, ez állásokat és többletbevételt jelent az úttal kapcsolatban álló 
szervezeteknek és régiónak).  

Egy valóságos utat elképzelve azt látjuk, hogy egy utat – a domborzati és vízrajzi 
viszonyok által behatárolt lehetőségek között – a városok között kialakuló kereskedelemi 
mozgások, a hadak vonulásának igénye hoz létre. A véletlennek, a szerencsének (vagy a 
szerencsétlenségnek) nagy szerepe van abban, hogy melyik út éli túl keletkezésének első 
időszakát, s közülük melyik válik főúttá, s melyik sorvad el. Elnéptelenedhet az út, ha egy 
város elveszti jelentőségét, vagy ha megnő az úton való közlekedés veszélyessége, de új 
irányokat szabnak az országhatár változásai, új forgalmi rendet hozhatnak a technikai 
felfedezések. A kultúra hatása az út forgalmi rendjében és a közlekedés szabályaiban 
nyilvánul meg. Például: kulturális hatás az, hogy mennyire szabályozott az úton való mozgás, 
hogyan kell viselkedni egy szembejövővel és a rendőrséggel. De kulturális hatás az út menti 
benzinkutak száma, a fogadók sűrűsége és árukínálata is.  

A kapcsolati tőke útfüggőségre gyakorolt hatása azt mutatja, hogy miképpen hat a kapcso-
lati tőke az útfüggőség mértékére. Például, hogy a kapcsolati tőke nagy tehetetlenségi ereje 
(rugalmatlansága vagy ellenálló képessége) szilárdítja (és megmerevíti) a kultúrát, az útkar-
bantartók (a politikusoktól a rendőrökig) „kapcsolati munkája” erősen hat a közlekedők 
moráljára (vö. korrumpálhatóság, „kijárási” hajlandóság stb.), miközben a szabályokhoz való 
viszony (kire érvényesek és kikre nem, mi jár az őket áthágóknak, van-e szolidaritás a gyors-

                                                                                                                                                         
nak, hogy korrupciót alkalmazzanak nemzetközi ügyleteik során (Gombár, 1998: 77–78). Ez 1977-
ben történt, s húsz év alatt részben ezek a vállalatok harcolták ki nemzetközi szervezetek 
bevonásával, manipulálásával, hogy minden ország hozzon létre hasonló szabályokat, illetve 
csatlakozzanak ezen nemzetközivé lett (tett?) mozgalomhoz. Ha ez igaz, akkor egy véletlen (volt 
egy erkölcsös amerikai elnök) új nemzetközi rendet, szabályozást, szervezeteket és viselkedési 
módot szült. 
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hajtót leleplezni igyekvő rendőrséggel szemben) láthatóvá teszi a kapcsolati tőke társadalmi 
köreit és neveli-edzi a népet kapcsolatérzékenységre (vagy az ellen). 

Első kitérő: Egy példa arra, hogyan hoz létre a kapcsolati tőke és a véletlen 
útfüggést 

A példa a francia impresszionizmus létrejötte. A történet kiindulópontja a következő 
„véletlen” esemény: 

„1863 tavaszán III. Napóleon császár meglepetésszerűen és titokban ellátogatott a Salon 
des Beaux-Arts-ba (Szépművészeti Szalon) (…) A császár bejárta a kiállítást, majd 
azokat a műveket is látni óhajtotta, amelyeket a zsűri visszautasított (…) kijelentette, 
hogy a visszautasított képek „éppen olyan jók”, mint a kiállítottak, (…) elrendelte, hogy 
a visszautasított képeket mind ki kell állítani. (…) A császárt az indította erre a lépésre, 
hogy a sajtóban nagyszámú tiltakozás jelent meg a zsűri visszautasító határozatai ellen, 
és néhány befolyásos művésznek sikerült rávennie udvari barátait, hogy hozzák a dolgot 
a császár tudomására. A császár és a császárné állítólag kapva kapott az alkalmon, hogy 
megalázza a nagyképű Niewekerke-et, Matild hercegnő szeretőjét, ez az úr a Beaux-
Arts főintendánsa volt (…) és hivatalból felelős a Salon-ért.” (Wilenski, 1963: 29) 

A császári bosszú hatására létrejött a Salon des Refuses-en (visszautasítottak kiállítása), 
ahol a majdani impresszionisták közül kiállított Manet és Pisarro, a látogatók között felbuk-
kant Monet, Renoir, Cézanne, Bazille és Sisley. A császár is meglátogatta a kiállítást, és nem 
tetszett neki, amit látott. Húsz évig nem is jelentkeztek az impresszionisták önálló kiállítással. 
Vagyis a történet itt véget is érhetett volna, ha nem lett volna két olyan kapcsolatérzékeny 
jellemzője a korabeli párizsi életnek, ami a császári bosszúvágy által nem szándékolt 
érdeklődésnek máig tartó tehetetlenségi erőt adott. Ez a két jelenség a kávéház és a művészek 
kohorszspecifikus kapcsolatérzékenysége volt.  

A kávéház biztosította azt a közeget, amelyben  

„…a művész nem házigazdája és nem vendége senkinek, akkor jön és megy, amikor 
jólesik, azt visel, amit akar, s ha úgy tetszik neki, legfeljebb egy csésze kávét vagy egy 
pohár sört fogyaszt az est folyamán. (…) a társaságot nem a kereskedelmi, hanem az 
alkotó vállalkozás szabadkőművessége fűzte egybe, a kezdő ugyanolyan jogokat élve-
zett, mint a már híres vagy hírhedt művészek…” (Wilensky 34-35 old.) 

A leendő impresszionista festők általában nőtlen, ambíciótól fűtött férfiak voltak, márpedig 
a szakirodalom szerint e tényezők külön-külön is a kapcsolatérzékeny szubkultúra meleg-
ágyai. Hát még, ha kávéházban, éjszaka, ital mellett, alkotói lázban égve találkoznak 
rendszeresen a kapcsolatéhes fiatal hímek. Akik „belül voltak”, el sem kerülhették, hogy 
tanácsaikkal, pénzzel segítség egymást, hogy osztozzanak nőn, festéken és műtermen. Létre is 
jött egy kicsi, de erős csoport, amely magába szívta azt, aki erre készen állt, és méltónak talál-
tatott. Ez a csoport elég erős volt ahhoz, hogy túlélni segítse a kezdeti idők sikertelenségeit, 
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hogy kiépítse azt a hálózatot, amely festékkel, étellel, hitellel látta el rászorultabb társaikat, 
akik cserébe akkor még értéktelen képeikkel viszonozták ezt.110 

Akik nem jókor (amikor a csoportra irányuló figyelem még kicsiny volt) s nem jó helyen 
(párizsi kávéházakban, kortársaik műtermeiben, a jómódú barátok fogadásain) voltak, azok – 
lehettek bár tehetségesek és lelkesek, nem válhattak az impresszionisták csoportjának tagjává, 
és nem élvezhették később a csoportba tartozás előnyeit.111 

A fenti folyamatban szereplő baráti mecénások és jó szimattal megáldott galéria 
tulajdonosok, képkereskedők (vagy leszármazottaik) később vagyonokra tehettek szert, mert 
az útfüggő folyamat elején jól invesztáltak (olykor csak azért, mert segíteni akarták szegény 
és némileg lenézett klienseiket, sőt esetleg csak jobb híján, mert nem láttak más esélyt, hogy 
valamit is visszakapjanak hiteleikből). A később jövő vásárlók értelemszerűen egyre kisebb 
járadékra tehettek szert, hiszen az ismertté válás függvényében ugrásszerűen nőtt az 
impresszionista képek ára. 

Az impresszionisták csoportként képesek voltak tagjaik számára biztosítani azt, amit 
külön-külön nem vagy csak nagy nehézségek árán tudtak volna elérni (White és White, 1993):  

 láthatóság (vagyis kiválni az évenkénti szalonokon kiállító ezer meg ezer festő közül);  
 közismertség (akár dicséretet, akár szidás kaptak, a díjak, cikkek, a galériák kiállításai 

hosszú távon kiváló befektetésnek bizonyultak);  
 jövedelem (méghozzá nemcsak az eladások után járó (egyre nagyobb) bevétel, hanem a 

galéria tulajdonosaitól, majd a gazdag befektetőktől és sznoboktól kapott havi 
appanázs);  

 biztatás, bámulat, elismerés a rajongóktól, majd követőktől (illetve irigység a 
versenytársak részéről). 

 
A kapcsolatérzékeny útfüggés folyamata nem állt meg az impresszionizmus 

kialakulásával,112 sőt máig megmaradt olyan nem szándékolt, de „soha nem múló” 
intézmények és kulturális jelenségek létrejötte által, mint a párizsi bohémvilág imázsa (s 
ennek mára ipari méretűvé nőtt turisztikai szektora), a párizsi művészek megerősödött 
csoportalkotási kedve,113 az a piaci viselkedésmód, mely szerint érdemes fiatal, még 

                                                 
110 Persze az sem ártott, hogy a társaság kültagja lett Zola, aki publicitást biztosított nekik, hogy 

létrejött körülöttük a művésznek az az aurája, ami a bohém világba tartozást a tehetségesség jelévé 
stilizálta fel, s hogy lassan megjelentek körülöttük a jómódú mecénások, majd kereskedők. 

111 A dolog természeténél fogva ilyen példákat nem ismerünk, de közvetett illusztrációként álljon itt 
Ruskin, a nagy hatású angol művészettörténész esete (Wilenski, 1963). Ruskin a megfelelő időben 
(a XIX. század hatvanas éveiben) gyakran járt Párizsban, de egy kicsi és nagyon csendes hotelben 
lakott, kávéházba nem járt. Emiatt soha nem találkozott a majdani impresszionistákkal, és ezért nem 
is említi őket leveleiben, előadásaiban, könyveiben.  

112 Mint ahogy nem volt előzmények nélkül sem, hiszen a céhek és a királyi udvar a megelőző időkben 
(és változó értékek, érdekek mentén és tartalommal) intézményesen „termelték” a festőt mint 
független művészt, és a festészetet mint a szakértelem vagy/és kifinomultság bizonyításának terepét 
(White and White, 1993)  

113 A Rimbaud és Appolinaire életrajzait összehasonlító tanulmánynak már a címe is sokatmondó 
(„Csapatjátékosok”), summázata pedig az, hogy az írás csak látszólag a magányos farkasok műfaja. 
Az életrajzokból sokkal inkább az tűnik ki, hogy „hőseink mellett egyéb hősök mozognak, barátok 
és alkotótársak, riválisok és ellenfelek vannak jelen, tesznek-vesznek, szeretnek és gyűlölnek, pénz 
után szaladgálnak, kiadókkal és szerkesztőkkel barátkoznak, összevesznek, élnek. Valahogy nagyon 
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ismeretlen festők képeibe fektetni, az a szervezeti rendszer (kis galériák, szakosodott 
bemutató termek) és tudástőke (a korabeli művészek felfedezésében (termelésében?) érdekelt 
művészettörténeti tudás), amely a felfedezésipart rugalmasan képes kiszolgálni.  

Kapcsolatokon függöttünk 

A szocializmus mindennapjait meghatározó hiány elleni védekező stratégiák közül több is 
növelte a társadalom kapcsolatérzékenységét. A barterkapcsolatok rendszere volt a legjobb 
biztosítéka a válságelhárításnak (legyen ez anyaghiány egy gyárban (Héthy és Makó, 1972) 
vagy a betakarítás évi rendszerességgel előálló krízishelyzete.  

Amikor a hiányzó javakhoz hozzájutni leginkább vesztegetéssel volt lehetséges, akkor a 
korrupció kapcsolatérzékenységet növelő hatása a terv- vagy szabályozóalkutól, a kórházi 
ágyon és az egyetemi felvételin keresztül a tartós fogyasztási cikkekig ível.114  

A kapcsolatérzékenység önfenntartó erejét felerősítette és tehetetlenségi erejét 
nagymértékben növelte az, hogy a hatalmi helyzet fenntartásában érdekeltek képesek voltak 
újratermelni a vesztegetés kényszerét (vö. a borravaló hiányát nagyon rossz kávéval büntető 
pincérnő, az elégtelen borravalót az utas után hajító taxis, a szabálysértési helyzetet 
megteremtő rendőr, a bürokrácia fokozásában érdekelt hivatalnok, a hitelezési folyamatot 
átláthatatlanná tevő banki szakember sokak által ismert esetei). 

A szóbeszéd (az információ továbbításának kapcsolatitőke-alapú informális módja) a 
második nyilvánosság, egy államellenes értékeket ébren tartó magáninformációs társadalom, 
éltető eleme volt (Sampson, é. n.). A szóbeszéd tehát „normális” – a magánélet kis köreire 
összpontosult – funkcióin túl olyan rendszerspecifikus jelenséggé vált, aminek funkciója a 
személyes kapcsolatokra alapozott magánszféra védelme a rátelepedő, azt fojtogató hivatalos 
rendszerrel szemben.115 

A valóságos szocializmust többen (Ledeneva, 1998; Rose-Ackerman, 2001) olyan moder-
nizációs kísérletnek látják, amely elkerülhetetlenül és erősen fokozta a mindennapi élet, s még 
inkább a gazdasági és politikai élet mindennapjainak, kapcsolatérzékenységét. Ez a nagy és 

                                                                                                                                                         
lazán, de közösséget alkotnak. Jó vagy rossz játékosok, de mindenképpen összetartoznak, egy 
csapatba… csapatjáték ez az egész, és mintha titokban ez a csapatjáték, mindig is csak ez lett volna 
az igazán fontos, az igazán érdekes” (Petőcz, 2001: 15).  

114 Ledeneva (1998), valamint Mars és Altmann (1994) számtalan példája, különösen az anyagbe-
szerző kapcsolatérzékeny és érzékenyítő munkájáról szóló részeken kívül Altmann (1990) 
esettanulmánya tanulságos. Ebben a következő bartervesztegetési kört mutatja be: import cipő – 
négy kiló feketén vágott disznó húsáért – első osztályú Aeroflot-jegyért – kiránduláshoz kölcsön 
autóért (egy napra) – kölcsönkönyvtárból könyvritkaságért (nem lopva, kölcsönözve) – előbbre 
sorolódni a műtőasztalon – egy csésze kávéért – kerékpáralkatrészért – import cipőért. 

115 A kapcsolatérzékeny kultúrára jellemző, hogy mindenki által ismert és gazdag szótár áll a nép 
rendelkezésére, ahhoz, hogy a kapcsolati tőke alkalmazásának finomságai között különbséget 
tehessen. A magyar nyelvben van annyi fogalom és szólásmondás a kapcsolati tőke alkalmazására, 
mint amennyi szavuk az eszkimóknak van ahhoz, hogy a hó állapotáról értekezzenek. Ki nem 
ismeri például azt, hogy protekció, (szocialista) összeköttetés, kijárás, közbenjárás, kivételezés, 
nepotizmus, támogatás, befolyás, kiskapukeresés, lekenyerezés, levajazás, megolajozás, vesztege-
tés, kenés, lefizetés, korrumpálás, elintézés, elrendezés, kenőpénzdugás, jattadás, hálapénz, borra-
való. Vagy ki nem tudja mit jelent az, hogy kéz kezet mos, varjú (holló) a varjúnak (hollónak) nem 
vájja ki a szemét, ma nekem holnap neked, hóna alá nyúl, tolja a szekerét, háta mögött áll, messze 
elér a keze. 
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növekvő mértékű kapcsolatérzékenység aztán sokféle formában jelentkezhetett. Túlélést 
segítő mechanizmusként feléleszthetett (illetve fennmaradni segíthetett) olyan „ősi és örök” 
kapcsolatalkalmazási formákat, mint a kaláka. Felerősíthetett vagy a semmiből létrehozhatott 
olyan kapcsolatérzékeny viselkedési formákat, amelyek az állami túlhatalommal szembeni 
védekezés esélyét növelhették, mint a személyes kapcsolatokba vetett feltétel nélküli bizalom, 
a „Másokkal” és az „Állammal” szembeni zsigeri bizalmatlanság ellentettje és ellensúlya.  

Kapcsolatokon függünk 

Láttuk az előző két fejezetben, hogy a kapcsolatérzékeny kultúra túléli a rendszerváltást, és az 
ily módon létrejövő rendszer magán viseli a kapcsolatoktól való függés jellemzőit. Ez azt 
jelenti, hogy a kapcsolati tőkére alapozott útfüggő átalakulás során az út szélessége, anyaga és 
felfestése a korábbi sajátosságokat megőrizve alakul át, vagy még inkább, marad változatlan. 
Márpedig ha az út nem változik, illetve oly módon változik, hogy eredeti jellemzőit megőrzi, 
akkor az új rendszerben tovább fog élni az előző.  

A rendszert váltott magyar (és általában posztszocialista) világ mindennapjainak kapcso-
latorientáltságát számos kutatási adat sejteti (Rose és Haerpfer, 1992; Miller et al. 1998).116 
Eszerint a háztartásközi és a munkaerő-piaci segítségnyújtások rendszere túlélte a 
rendszerváltást Magyarországon (Albert és Dávid, 2012; Nagy, 1999; Bocz és Harcsa, 2001) 
és Oroszországban117 egyaránt, s eközben 1993-ban a megkérdezettek szerint fontosabb volt, 
hogy „ismerd a megfelelő személyt a megfelelő helyen”, mint 1988-ban (Utasi, 1991). 

A posztszocializmus idején is igaz maradt a nyugati társadalmakhoz képest erősebb, a 
kapcsolatérzékeny kultúrákra jellemző rokoni-családi központú, hagyományos és erős 
kapcsolati tőke jelenléte (Angelusz és Tardos, 1988, 1998). Ugyanez igaz az orosz világban 
is, ahol a falvakban megnő a háztartások létszáma, és sokféle, a szűk családhoz nem tartozó 
háztartástag jelenik meg költségcsökkentő munkaerőként (O’Brian et al., 1996). 

A kapcsolatérzékenység fennmaradását elősegíti-kikényszeríti a politikai és a mindennapi 
élet mezőinek az a közös eleme, mely szerint a rendszerváltás során születő új hatalomba 
vetett bizalom nem magasabb, mint volt a szocialista állam esetében.118 Úgy tűnik, hogy az 

                                                 
116 A cseh, szlovák, bulgár és ukrán megkérdezettek (rendre növekvő arányban) 76–90 százaléka úgy 

véli, hogy a hivatalban személyes kapcsolaton keresztül szokás az ügyeket elintézni, 62–91 
százalékuk szerint kisebb ajándékot és 44–48 százalékuk szerint pénzt vagy nagyobb ajándékot is 
szokás adni. A megkérdezettek zöme (általában több mint négyötödük) szerint a posztszocializ-
musban nagyobb a korrupció fent jellemzett három elemének elterjedtsége, mint a szocializmusban 
volt. Az a tény, hogy a megkérdezettek zöme szerint ez a helyzet mindenkinek rossz, arra utal, hogy 
a kapcsolati tőke ezen formájának uralmát „közrossznak”, s nem „a lehető világok legjobbikának” 
tarják. 

117 Rose (1999) adatai szerint a megkérdezett oroszok 66 és 71 százaléka szerint számíthat pénzköl-
csönre és betegség esetén segítségre ismerőseitől, rokonaitól. Clarke (2000), valamint Yakubovich 
és Kozina (2000) adatai és elemzései egyaránt azt mutatják, hogy az oroszországi rendszerváltás óta 
a munkaerőpiacon nőtt a személyes kapcsolatok szerepe az információ- és állásszerzésben. 

118 Mishler és Rose (1998) adatai szerint tíz posztszocialista ország esetében 1998-ban az emberekbe 
vetett bizalom átlagos értéke (hetes skálán mérve, ahol hét a maximum) 4,39 volt, ami sokkal 
magasabb, mint az állami intézményekbe vetett bizalom átlaga (3,60) volt. Jellemző, hogy a 
kérdőívben szereplő intézmény közül az emberek iránt érzett bizalom szintjéhez legközelebb a kato-
naság (4,29), majd – még az átlag feletti értékkel – a média és az egyház következett. A legnagyobb 
fokú bizalmatlansággal a nép a pártokat, a parlamentet és a szakszervezeteket tüntette ki. 
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állam illegitim voltának korábban bemutatott mediterrán-szocialista szubkultúrája és a 
politika iránti gyanakvó érdektelenség nem csupán megelőzte, de túl is éli a szocializmust.  

Az előbbi példák azt illusztrálják, hogy a mindennapi életben és a politikában egyaránt 
meg kellett, hogy maradjon a kapcsolati tőke ereje. Mindez nyilván igaz a gazdasági életben 
is. Egyfelől mert a rendszerváltó Magyarországon is tömegesen jelen vannak azok a kap-
csolatérzékeny folyamatok és helyzetek, amelyek a világ bármely részén kapcsolatérzékeny 
gazdasági tevékenységek, mint a kisvállalkozás létrejötte és megszűnése (Lengyel, 1999), a 
munkaerő-piaci álláskeresés (Nagy, 1999), az érdekérvényesítés harci formája (például a 
taxisblokád) vagy az egymásba fonódó igazgatóságok és a kereszttulajdonlások rendszere 
(Vedres, 2001). 

Másfelől mert a rendszerváltás során olyan gazdasági folyamatok is megfigyelhetők, 
amelyek – legalábbis időlegesen és rendszerváltás-specifikusan – felértékelték a kapcsolati 
tőke alkalmazásának hasznosságát. Ezek olyan helyzetek voltak, amelyekben – noha ilyen 
helyzetek korábban soha nem fordultak elő – a magyarok ösztönösen kapcsolati tőkéjük után 
kaptak.  

Az informális gazdaság „természeténél fogva” kapcsolatérzékeny, hiszen a rejtőzködés, az 
állami szabályozás és a jogi garanciák hasznavehetetlensége, az ügyletek nagy kockázata 
felértékeli a bizalom igényét, amit csak a kapcsolati tőke szavatolhat.119 A rendszerváltás 
„többletbizonytalanságai” [az állam gyengesége, a munkanélküliség megjelenése, a 
reáljövedelmek csökkenése, a jog változékonysága és a jogkövetési hajlam (növekvő?) 
hiánya] tovább fokozta a kapcsolati tőke szerepét az informális gazdaság működtetésében.  

Ebben a folyamatban útfüggő elemként játszott szerepet az a tény, hogy a Nép a 
szocializmus kapcsolatérzékeny második gazdaságában szocializálódott. Jól példázza ezt a 
rendszerváltó vállalkozók esete – s ne feledjük, kevesen voltak közöttünk, aki ideig-óráig, 
kisebb-nagyobb mértékben és így vagy úgy, ne üzleteltek, adócsaltak, csempésztek, tehát ne 
„vállalkoztak” volna a szocializmus utolsó időszakában.  

A rendszerváltó kisvállalkozók részben az állami ellenőrzés elhárítása (vagy legalább 
késleltetése és mérséklése), részben a piaci harcban edződve rendszerspecifikus kapcso-
latitőke-kezelési technikáira tettek szert. Mivel a rendszerváltás során más esélyük nem 
nagyon nyílt, ezért ezek megőrzésében voltak érdekeltek. Ezzel magyarázható, hogy miért 
nem lett a kisvállalkozóból a piac liberalizálásának oszlopos támogatója (Gábor, 1994), miért 
lett a korrupció az üzleti élet „magától értetődő” velejárója:  

„A kapcsolatok egyre fontosabbak lesznek. Csak ez kezd számítani… addig megyek, 
amíg a kapcsolatot meg nem találom. Ha pénzzel megy, akkor pénzzel, hogyha baráti 
szívességgel, akkor azzal… Hogy van-e korrupció? Ezt nem kérdés, ez vagy naivitás 
vagy álkérdés (…) mindenkinek meg van az ára. Ez az igazság.” (Tóth, 1999: 148–150) 

A rendszerváltás utáni informális pénzügyek két jellemzője a korrupción alapuló hitelügy-
let és a piramisjáték. Az előbbi nem más, mint a hiánygazdaságból jól ismer vesztegetési 
ügylet, azzal a különbséggel, hogy a rendszerváltás után hiány leginkább csak pénzből van. 
Ez a vállalkozók számára (különösen a vállalkozás beindulása idején, illetve tőkehiány esetén, 
ami viszont a rendszerváltó hazai vállalkozók zömére jellemző) az olcsó hitel hiányát jelenti. 
                                                 
119 Amiképpen a maffia maga is kapcsolatitőke-intenzív szervezet, felfogható a kapcsolati tőke mili-

táns monopolizására létrejött, védelemre specializálódó csoportnak. 
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Történetek és bírósági ítéletek sokasága szól arról, hogy az ilyen helyzetekben kik és kiket 
korrumpálnak. A dolog azonban annyira „magától értetődő”, hogy a közfelfogás szerint 
korrupció nélkül nincs esély olcsó hitelhez hozzájutni. 

A piramisjáték „természeténél fogva” kapcsolatorientált, amennyiben működésének alfája 
és ómegája a személyes kapcsolatokon keresztüli tagverbuválás. Az azonban, hogy a 
pilótajáték olyan népszerű lett a rendszerváltó Kelet-Európában, újabb érv a kapcsolatfüggő 
útfüggésre. E népszerűség (a szegénységen és kilátástalanságon alapuló gyors meggazdagodás 
vágyán túl (Magyar-Vincze és Feischmidt, 1994) oka a kapcsolatérzékeny ethosz és a kapcso-
latokban gazdag társadalom léte. Ilyen helyzetben könnyű beindítani és viszonylag hosszan 
görgetni a pilótajáték antilavináját (amennyiben a lavinával ellentétben mennél tovább gördül 
a pilótajáték, annál kisebb az esélye a fennmaradásának). Segíti az információ terjedését a 
szocializmusban felértékelődött, s ezért alaposan kidolgozott szóbeszéd – mint technika és 
mint kommunikációs rendszer –, és segíti a meggyőzést a személyes kapcsolatok 
bizalomerősítő gyakorlatában való hit. 

A kereszttulajdonlás, az igazgatóságokban, felügyelő bizottságokban való kölcsönös 
részvétel minden piaci gazdaságban a gazdasági kapcsolatrendszer fontos eleme. Kérdés 
azonban, hogy a Stark-féle rekombináns tulajdonlási mód (Stark, 1996) vajon csupán ennek a 
kapcsolatérzékeny igazgatási-tulajdonlási formának a rendszerváltás során kialakuló módja, 
vagy egy sajátos, posztszocialista (esetleg csak magyar?) kapcsolatitőke-intenzív igazgatási 
innovációról van-e szó. Ebben dönteni nem tudok, mint ahogy még az is vita tárgya, hogy ez 
a jelenség átmenti vagy egy vadonatúj innovatív módja a tulajdonnak (Tóth, 1998; Vedres, 
2001). Ha ez utóbbiról beszélhetünk, akkor azt is állíthatjuk, hogy az állami, kváziállami, 
külföldi és magántulajdon (továbbá a menedzseri és dolgozói tulajdon) sajátos összefonódása 
felfogható a késő Kádár-kori tulajdonlási fellazulások (gebines, melléküzemág, gmk, vgmk, 
pjt., stb.) és az ezeknél is kevésbé formalizált, de igen elterjedt strómanszerű rejtett tulaj-
donlási formák útfüggő túlélésének. Az sem lenne meglepő, ha ezen útfüggőség nem csupán a 
módszerre, a megoldásokra, de a kapcsolatokra magára is érvényes lenne. Ez azt jelentené, 
hogy a baráti, családi, rokoni rejtett tulajdonosi kapcsolatok most kerültek a felszínre 
rekombináns tulajdon formájában (ahol persze idő kérdése, hogy a kváziállami tulajdonból 
mikor lesz „igazi” magántulajdon (Vedres, 2001). 

A privatizáció kapcsolatitőke-igényes volta nem szorul bizonyításra. Azt kell csupán 
belátni, hogy ha lehetőség van egy olyan jószág megszerzésére, amelynek értékét csak a 
bennfentesek ismerik, s amelynek megszerzését állandóan változó szabályrendszer szerint 
működő, a mielőbbi eladásban érdekelt állam hajtja végre (melynek erre létrejött szervezetei 
gyakorlatlanok, a személyzet kipróbálatlan, hiszen senkinek nincs semmilyen tapasztalata a 
privatizálásban, és az ellenőrzés működésképtelen vagy/és ellenérdekelt saját sikerességében), 
akkor a kapcsolati tőke szerepe óhatatlanul felértékelődik. Hiszen ily módon lehet 
kimazsolázni a hatalmas mennyiségű értéktelen jószágból az értékes, tehát megszerzendő 
falatokat. Kapcsolati tőke kell ahhoz, hogy a privatizáció folyamata beinduljon, és oly módon 
menjen végbe, ahogy arra a vásárlónak szüksége van: megfelelő ár és vásárlási feltételek, 
megfelelő időben megszülető döntés.  

Nem véletlen, hogy a privatizáció korrupcióérzékeny folyamat az egész világon. Ám a 
posztszocializmusban, ahol a fenti elemek mindegyike igen erősen nyilvánul meg, a korrupció 
elkerülhetetlen. Van is példa számtalan, ahogy a privatizációban a vezetés (korábbi igazgatók, 
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téeszelnökök, főkönyvelők) hatalmas járadékra tesz szert azáltal, hogy csak ők tudják mit s 
mennyiért érdemes megvenni, s úgy tudják lepusztítani a céget (látszólag), hogy csak nekik 
érje meg megvenni.120 Van továbbá olyan példa is szép számmal, hogy külföldi vevők hogyan 
„lízingelnek” helyi és országos vezetőket, hogy azok megszerezzék számukra a szükséges 
információt, illetve „szállítsák” az üzlet sikeréhez szükséges kapcsolatokat (és persze hely- és 
nyelvismeretet). 

Második (és utolsó) kitérő: korrupciós kultúra 

A korrupciós kultúra azt jelenti, hogy  

„…gyakorlatilag nincs olyan ügyintézés – legyen az bármilyen apró is – amelynél az 
ügyintéző fél ne mérlegelné a kiskapuk keresését, a soron kívüli vagy kedvezményes 
megoldási lehetőséget, s ugyanakkor ne gondolna (…) valamilyen kisebb-nagyobb 
szívességre, ajándékra, akár előzetes ügyintézési nyomatékként, akár utólagos 
honoráriumként. Ez utóbbi mozzanat akkor is előtérbe kerül, ha éppen nem vált 
szükségessé a kiskapuk használata vagy a törvényszegő eljárás. Az adományozásra, 
hálára mindig gondolni kell. Vagy azért, mert a hivatalnok az ügyfél számára fontos 
ügyet intézett sikerrel. Vagy azért, mert már korábban is intézett, s épp ideje van a 
hálának és szívességnek. Vagy pedig azért, mert ügyes-bajos dolog a jövőben is akad, s 
jobb előre biztosítani a kapcsolatot. Jó példa az előzetes biztosításra a kisvárosi 
közlekedési rendőr esete, aki az utcai szolgálat közben ma is naponta sok száz 
barátságos köszönést, intést, biccentést, mosolyt kasszíroz a mellette elhaladó 
autóvezetőktől.” (Bíró, 1998: 209–210)  

A fenti leírás Romániáról szól, de megállapítása a mai Magyarországra is érvényes, hiszen 
a korrupciós kultúra nem ismer határokat (különösen, ha annak mindkét oldalán ugyanaz a 
kultúra lakik). E kultúra lényege tehát az állandó készenlét a kapcsolatok építésére, a minden 
potenciális szereplő részéről folytonosan megnyilvánuló késztetés a kapcsolatok használatára, 
a kapcsolati tőke folytonos karbantartására és az ennek során tett beruházások hozadékénak 
rendszeres elemzésére, illetve a többiek „nevelésére”, hogy ők is megtanulják miként szabad 
(és miként nem) a kapcsolati tőkét alkalmazni. E kapcsolatérzékenység-képző tanfolyam 
fontos eleme a korrupciós technikák folytonos csiszolása, vagyis a korrupciós helyzetek és 
szereplők viselkedésének megvitatása, értelmezése.  

A korrupciós technika szocializálása, az így szerzett tudás csiszolása, terjesztése, 
elfogadhatóvá stilizálása sok figyelmet, intelligenciát, empátiát igényel, tehát mindazt, ami a 
kultúra „termeléséhez” szükséges, annál inkább, mert ez a kultúra a többség számára nem 
büszkeség forrása, a tudás nem nyilvános, a gyakorlat rejtegetendő. 

A korrupciós kultúra ki- és megmunkálására esettanulmányokat121 idézek, amelyekből 
pontosan kiolvasható a kultúra termelésének kapcsolatitőke-igényessége.122  

                                                 
120 Bolgár szociológusok szerint ez a folyamat magyarázza azt, hogy Bulgáriában lassan ment végbe a 

privatizáció. A régi-új vezetőknek ugyanis idő kellett az ország kivásárlásához szükséges pénz 
megszerzésére, s az is időbe telt, amíg lezüllesztették annyira a meglévő termelési egységeket 
(persze vigyázva, hogy a lepusztulás hamar és olcsón helyrehozható legyen), hogy a külföld ne 
vessen rá szemet, ők meg aprópénzért eladhassák maguknak (Konsztantinov, 2001). 

121 A közgazdaság-tudományi egyetemen tanuló szakmérnökhallgatók házi dolgozatának tárgya az 
volt, hogy részletesen elemezzenek egy korrupciós játékot, különös tekintettel a szituációra és a 



 154

Az első esettanulmány egy korrupciós kapcsolatra való felkészülés folyamatát írja le, 
amely a korábban szerzett tapasztalatokon alapul, amelyhez a kapcsolati tőke az ismeretlen 
„célszemélyhez” való eljutást, illetve korrupciós ár „belövését” szolgáltatta: 

„X. környékén, ahonnan származom, ismerem a helyzetet, de ezen a környéken ez volt 
az első munkám, és nem tudhattam, hogy itt hogy mennek a dolgok [román munkások 
sürgős alkalmazásának engedélyezése – S. E.]. Azt már a második elutasításnál láttam, 
hogy ingyen nem fogom megkapni az engedélyeket, a melósokra pedig szükségem volt. 
Amikor megtudtam, hogy kinek a kezében futnak össze a szálak, felhívtam az illetőt, 
hogy szeretnék beszélni vele az engedélyem ügyében. Három napom volt rá, hogy 
„felkészüljek” belőle. Mivel idegen voltam a környéken, nem igazán tudtam, hogy 
honnan informálódjak róla. Olyan kollégára lett volna szükségem, aki már meg tudott 
egyezni vele. Különböző csatornákon keresztül eljutottam egy illetőhöz. Ő 
megnyugtatott, hogy ne aggódjak, nem lesz semmi probléma, megmondta azt is, hogy 
mennyit szánjak rá. Elkezdtem kalkulálni, hogy még mindig jobban jövök ki, mintha 
kapok egy-két munkavédelmi ellenőrzést, és ott megbuknak az embereim. 

A megbeszélt időben felkerestem az illetékest, és elmondtam neki, hogy ezek nélkül 
az emberek nélkül nem tudom a határidőket teljesíteni, sokba kerül a teherautók 
állásdíja, és nekem sokat megérne a dolog, ha el tudnánk intézni egymást közt az 
engedélyeket. Többször hangsúlyoztam, hogy milyen sokat érne nekem, ha megkapnám 
az engedélyt. Igyekeztem nagyon kedves lenni, nehogy véletlenül is megsértsem 
valamivel, vagy úgy érezze, hogy biztosra megyek. Biztató előjelnek tekintettem, hogy 
amikor bejöttek mások is a szobába, igyekezett gyorsan megszabadulni tőlük. 

Emlékszem, hogy előszedte az anyagomat, és elmélyülten tanulmányozta. Mondott 
valamit arról, hogy az embereim iskolai papírjai nem igazán felelnek meg a 
feltételeknek, de végül is, ha nagyon akarjuk, megoldható lehet a dolog. Ekkor már 
biztos voltam abban, hogy sínen vagyok. Most már csak az lett volna jó, ha ő mondja 
meg az árat. Végül is többet vittem magammal, mint amennyit ajánlottak, de túl sokat 
sem akartam rászánni. Megkérdeztem, hogy mit tehetnék itt és most annak érdekében, 
hogy a dolgom elintéződjön. Emlékszem, hogy sokáig úgy tett, mintha elmélyülten 
gondolkodna, hogy ne kelljen válaszolnia. Nem akartam tovább húzni az időt, úgyhogy 
feltettem a dolgokat egy lapra és megmondtam konkrétan, hogy nekem mennyit érnek 
az engedélyek. Továbbra sem szólt egy szót sem, elmélyülten nézegette az asztalon a 
papírokat. Én sem szóltam semmit, csak vártam a reakciót. 

Kis idő múlva fogta a papírokat, és kiment. Kb. 10 perc múlva jött vissza, most már 
mosolyogva. 

– Rendben van, meglesznek az engedélyek – mondta. 
Távollétében én már kiszámoltam a megajánlott összeget, és köszönetem jeléül 

odaadtam neki, miközben mondtam, hogy akkor én mennék is, nem szeretném tovább 
zavarni.”  

A második esettanulmányban az „ártatlanság elvesztése” az első „hálabarack” – vagyis a 
korrupció minimális változatának (természetbeni, a főnökség által tolerált) – elfogadásával 
                                                                                                                                                         

szereplők taktikájára, valamint mindezek változásaira a játék folyamán. Az esettanulmányokat ők 
készítették. A szerkesztés során nem semmit nem tettem hozzá a történetekhez, csak elhagytam 
azon részletek, amelyek nem voltak fontosak elemzéséhez.   

122 Fontos hangsúlyozni, hogy a korrupciós kultúra sok eleme nemhogy nem kapcsolatitőke-intenzív 
játszmák terméke, hanem épp arra irányul, hogy egy adott helyzetben a szereplők neve ismeretlen 
maradjon, hogy korrumpáló és korrupt soha ne találkozzon többé. Az esettanulmányokban szereplő 
leggyakoribb ilyen helyzet a rendőri bírságolás elkerülése közúti ellenőrzés során volt. 
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kezdődik, ami aztán a személyes kapcsolatok laza hálózatán keresztül az érintett közösségben 
széles körben ismertté válik.  

„Munkatársammal felváltva dolgoztam az utolsó szobában, és általában 4-5 embert 
hívtunk be egyszerre a szobába, így legalább ott le tudtak ülni. Az egy munkahelyről 
elbocsátottak is szívesebben intézték együtt ügyeiket, biztonságot jelentett számukra a 
csoport. Pontosan emlékszem arra, hogy mikor kaptam az első szatyor barackot, mert 
rettenetesen zavarba jöttem. A néni – aki a fizikai megterheléstől komoly derékfájással 
küszködött – óvatosan az asztalom alá csúsztatta a csomagot, és szabadkozásomra azt 
mondta, ne sértsem meg azzal, hogy nem fogadom el, jó szívvel hozta. Nem tudtam 
hirtelen, mi a helyes: visszaadni vagy elfogadni? Zavart, hogy mit gondolnak a 
szobában jelenlévők, valóban kedvességnek tekintik-e, vagy esetleg olyan ajándéknak, 
amit illik ebben a hivatalban adni. Végül úgy döntöttem, hogy elfogadom, hisz a 
csomag tartalma nem volt több egy kilónál, és valóban úgy éreztem, hogy a nénit 
megbántom a visszautasítással. Persze a helyzet is kínos volt számomra, ezért úgy 
gondoltam, a »huzakodás« helyett legjobb lesz, ha gyorsan lezárom a dolgot. Távozás 
előtt a néni még megerősítést várt, hogy »ugye, tudom, mennyire fáj a dereka, és 
dolgozna ő szívesen, de hát ott az a nagy kert, amit már bőven elég megművelni és 
gondozni, és nem szívesen utazna a munkahelyére, meg nem is tud nehéz munkát 
vállalni«. Ezeket a dolgokat akkor is figyelembe vettem volna, ha nem kapok semmiféle 
ajándékot, hiszen tisztában voltam azzal, hogy a lakóhelyén semmilyen munkalehetőség 
nincs, a helyközi utazási költség nagysága miatt pedig a munkaadók nem szívesen 
foglalkoztatnák. Az a munkanélküli-járadék pedig, amit a volt téeszdolgozók kaptak, a 
lehető legalacsonyabb összeg volt, és megítélésem szerint bérükből levont összeg egy 
minimális százalékát kapták vissza. 

Ezzel a magatartással persze akaratom nélkül olyan folyamat indult el, ami azt 
eredményezte, hogy kissé kicsúsztak a dolgok a kezem közül. A volt téeszdolgozók 
minden jelentkezés alkalmával együtt jöttek, sőt az utánuk elbocsátottakat is hozzánk 
küldték. Rendszeressé vált az ajándékozás: egy kis gyümölcs, zöldség mindig az 
asztalunkra került. Olykor persze megerősítést vártak, hogy »ugye, nem tetszik 
közvetítő lapot adni, tudja kedveském, mennyi probléma van az egészségemmel«. A 
velük való találkozások mindig kedélyesek voltak, míg a programban a jelentkezések 
időpontját rögzítettük, elbeszélgettünk a mezőgazdaság helyzetéről, a várható termés 
minőségéről, de állásokat nem kerestünk a nyilvántartásban, és egy esetleges késés 
miatt szankció sem fenyegette őket. Bár valamiféle cinkosság alakult ki közöttünk, de 
azok az előnyök, amelyeket ugyanilyen adottságokkal és feltételekkel rendelkező 
munkanélküliekkel szemben kaptak, csupán annyi volt, hogy mint régi ismerősöket több 
kedvességgel fogadtuk, olyan dolgokról is váltottunk néhány szót, amely nem tartozott 
volna egy hivatali ügyintézés menetébe. A kialakult kapcsolatra a személyesség, a 
bizalom, a megértés, a türelem volt jellemző, és úgy gondolom, hogy ők a rájuk szánt 
időt, az odafigyelést és méltányosságot köszönték meg az ajándékokkal. De azzal, hogy 
elfogadtuk az ajándékot, mégis azt a látszatot keltettük, mintha csak ilyen módon lenne 
biztosított az emberséges magatartás. Főleg azok vélekedhettek így, akik másik 
ügyintézőhöz vártak, és csak annyit láttak a dolgokból, hogy a folyosó végén csomaggal 
mennek be az emberek, és a nélkül jönnek ki. Persze ezeket az ajándékokat sosem 
tartottuk meg magunknak, nem vittük haza, hanem a többi munkatárs számára kitettük 
az étkezőasztalra, elkerülve, hogy esetleg velük szemben kínosan érezzük magunkat, 
vagy félreértésekre adjunk okot. Hozzáteszem, a kirendeltségvezetőnk is utalt rá, hogy 
mi a szokás az ajándékokkal kapcsolatban. A kisebb és értékében nem nagy összeget 
jelentő csomagok elfogadását egyáltalán nem tiltotta.”  
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A harmadik esettanulmányban a korrupciót fenntartó kapcsolati tőkét örökli, a korrupció 
elfogadottságát és a „normális” felár mértékét pedig hamar megtanulja az új munkatárs, 

„Egy Magyarországon jelentősnek számító multinacionális cégnél dolgozom, amellyel 
érdemes jó kapcsolatban lenni. A gyár audiovideo-stúdiója részére olyan műszaki 
cikkekre volt szükség, amelyeket nem sokan árulnak. Munkatársaim mondták, hogy ők 
tudnak egy boltot, ahová az elődöm szokott járni. Csak mondjam meg a tulajdonosnak, 
hogy honnan jöttem, és hogy most én vagyok a volt kollégám helyett. Elmentem, s 
mivel ez volt első találkozásunk, bemutatkoztam, elmondtam, amiket mondanom 
kellett, hogy bizalommal lehessen irántam. Az én számomra azért volt fontos a bizalom, 
hogy átutalással tudjak fizetni, ugyanis ez, azon kívül, hogy a cégnek kedvezőbb, 
nekem is kevesebb adminisztrációt jelent. 

Miután látta, hogy ki vagyok, és miket szeretnék vásárolni, teljesen nyílt lett, sokat 
mosolygott és beszélt. Kedvesen felajánlotta, hogy bármire legyen szükségem, azt ő 
beszerzi. A vásárlás összege nem volt olyan nagy, legalábbis a céges vásárlásokhoz 
képest nem, de miután az eladó, aki egyben a tulajdonos is volt, kiállította a számlát, azt 
mondta, hogy menjek be a belső helyiségbe, ami egy függönnyel volt csak elválasztva, 
mert mutatni akar valamit. Szóltam a kollégámnak, aki eljött velem, és aki szintén 
először volt ott, hogy várjon egy pillanatra, és én gyanútlanul besétáltam a belső 
szobába. Ott a tulajdonos 3000 Ft-ot akart a kezembe nyomni, hogy fogadjam el. Én 
mindjárt mondtam neki, hogy dehogy fogadom el, nem ezért jöttem ide vásárolni, de ő 
győzködött engem, hogy mindenhol ez a szokás, nyugodtan fogadjam csak el. És 
meggyőzött. Ez a háromezer forint 5 százaléka volt a vásárlás értékének, és mikor 
megemlítettem egy ismerősömnek, ő azt felelte, hogy igen, ennyit szoktak adni, ez a 
szokás. Még meg is lepődtem azon, hogy ő ezt ennyire tudja. 

A vásárlást követően arra gondoltam, hogy nekem nem volt szimpatikus ez az ember, 
mert nagyon sokat beszélt, ami sokszor üres fecsegésnek tűnt, és én ezt ki nem 
állhatom. Tudom, hogy eladónak ilyennek is kell lennie, de úgy éreztem, hogy egy 
kicsit túlzásba vitte. Az tény, hogy nagyon segítőkész volt, és feltűnt, hogy szinte 
egyfolytában mosolygott. Így utólag visszagondolva, azt hiszem, hogy ő ezt azért 
csinálta, hogy fel tudjon engem mérni, ugyanis nem tudhatta, hogy fog-e még találkozni 
velem, és mindent meg kellett tennie, hogy visszatérő vásárló legyek. Arra gondolok, 
hogy tulajdonképpen merész volt az eladó, mert ez volt az első találkozásunk, és nem 
tudhatta, hogy én hogyan reagálok majd. Viszont mellette szólt, hogy látta, hogy egy 
fiatal, tulajdonképpen még kezdő vásárlóval van dolga, és abból, hogy én együtt 
nevetek vele, fel tudta mérni, hogy megnyerhető vagyok.”  

A negyedik esetben a korrupció a korábban már meglévő személyes kapcsolati hálóba 
ágyazottan (azt a korrumpáló részéről tőkévé átalakítva) működik. 

„A műszaki cikk, amit be kellett szerezni, több millió forintba került. Ilyenkor az eljárás 
a következő a munkahelyemen: el kell mondanom az igényemet a beszerző osztálynak, 
őnekik be kell kérniük legalább három különböző cégtől árajánlatot az adott termékre, 
de az ajánlatok közül én választom ki a számomra megfelelőt. 

Egy termékbemutatón kiderült, hogy egy ismerősöm is forgalmazza ezt a terméket, 
és ott helyben rábeszélt, hogy tőle vegyem meg. Én elmondtam neki, hogy nálunk a 
cégnél ez hogy működik, mire ő adott nekem két címet, akik majd küldenek az övénél 
rosszabb árajánlatot. Ez így is történt, és az ismerősöm ajánlata lett a legkedvezőbb. 
Kiderült, hogy nagyon sok cégnél hasonló az eljárás, mint nálunk, és nagyon sok 
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beszállító találta meg ilyen módon ezen rendszer ellenszerét. A lényeg az, hogy egyszer 
az egyik ad jobb ajánlatot, utána a másik és így tovább. 

A termék leszállítása után a barátom hazavitt, ami neki körülbelül 150 kilométeres 
kerülőt jelentett, de azt mondta, hogy ez a legkevesebb, amit megtehet, és énnekem 
nagyon jól jött. Az úton hazafelé megkérdezte, hogy mivel tudná meghálálni a 
segítségemet, mert ez neki nagyon nagy üzlet volt. Én győzködtem arról, hogy én csak 
azért segítettem, mert jó ismerősöm, egyáltalán nem várok semmit cserébe. De ő 
folyamatosan puhatolózott, hogy mi az, ami nincs nekem a háztartásban. Én őszintén 
válaszoltam neki, de mindig hozzátettem, hogy nehogy adjon bármit is. Bár az igazat 
megvallva, nagyon örültem volna egy videónak vagy egy cd-lemezjátszónak, de nem 
akartam, hogy azt gondolja rólam, hogy ezért segítettem, mert féltem, hogy ez a 
barátságunk rovására mehet. Mikor elváltunk, nem is maradtunk semmiben. Körülbelül 
három-négy héttel később beállított egy videomagnóval. Én már nem ellenkeztem, 
tudtam, hogy semmi értelme. 

Azt hiszem, ismerősökkel sokkal jobban »megy«, jobban elfogadott számomra a 
korrupció, mint ismeretlenekkel, mert aki ismer, arra gondolok, hogy más oldalamról is 
ismer. Ekkor már nem érezzük annyira bűnösnek magunkat, mintha ajándékot kapnék 
az ismerősömtől. Azt hiszem, minél szorosabb a viszony, annál nagyobb a »hála«”. 

Látható, hogy a korrupciós kultúra létrehozásának és fenntartásának (terjesztésének, meg-
erősítésének, megtanulásának és betanításának) fontos elemei a játszmák, és gyakran a 
játékosok közötti kapcsolatok. Mindez alaposan kidolgozott szerepkészletet, sok találékony-
ságot, a jelek felismerését és viszonzását, a helyzet alakításának képességét feltételezik. A 
sikerhez kell a másik játékkészségének felderítése, a saját készség érzékeltetése, az árak 
ismerete, az alkukészség. Mivel azonban az emberek nem születnek korruptnak, s még akik 
teszik, sem szeretik a korrupciót, a korrupciós játékok része gyakran az is, hogy a játékokat 
elrejtsük mások elől, sőt olykor a korrupt személy önmaga elől is elrejteni igyekszik saját 
korruptságát. A játéknak az is része, hogy magunknak és társunknak a korrupcióban hogyan 
lehet a bűn alól felmentést adni (a cinkos összetartozás érzésének ápolásától az eset 
kivételességének érzékeltetésétől az állam szidásáig, illetve a társadalmi jóváhagyottság, de 
legalább is elfogadottság (a rózsasándori „az államellenes bűn becsületre méltó” hagyomány 
nevében) kölcsönös felmutatásáig. 

A korrupció során sok olyan tevékenységre kerül sor, amelyekről a közgazdaságtan, mint a 
tőke termelésének folyamatáról emlékezik meg, illetve amelyek sikeressége feltételezi a tőke 
megfelelő mértékét, összetételét, alkalmazási módját. Ilyen a korrupció beágyazása a normális 
munkamenetbe, a korrupció árának megismerése érdekében tett beruházás, az idő 
megtakarításának szempontja a természetbeni (használati) érték alkalmazása a korrupció 
tényének leplezésére vagy a bűn mértékének kisebbítésére, a retorzió, illetve a lebukás 
mértékének és esélyének kalkulálása, az önbecsülés megmentésének értéke, a korrupció 
elhagyása esetén bekövetkező veszteség és a korrupciós felár összevetése. És végül, de 
elsősorban, mindezen folyamatok kulturális beágyazottságát biztosítva, illetve a lebukás 
kockázatát – még a korrupció sikertelensége esetén is – minimalizálva ott találjuk a mindent 
átszövő hálózatok ökonómiáját: ahogy a barátság könnyíti a korrupció beindulását, ahogy az 
üzlettársi kölcsönös megértés szavatolja a korrupciós felár ismeretét, ahogy a barátság 
szavatolja, hogy még akkor sem kell félni a lebukástól, ha nem sikeres a korrumpálás 
szándéka. 
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S fogunk is függeni, avagy a kapcsolatfüggő út találkozik a globalizálódó 
világgal 

Tételezzük fel, hogy a világ, amely felé a kapcsolatfüggő úton haladunk nem kapcsolat-
érzékeny. Ez akkor is valószínű, ha tudjuk, hogy a kapcsolatok kezelésének képességét 
Machiavelli is nagyra értékelte, és a kapitalizmus minden gazdasági formájában meggyőző 
példák bizonyítják, hogy a gazdasági ügyletekben a kapcsolatok szerepe nem elhanyagolható 
[lásd az amerikai kapitalizmus esetében az írott szerződések hiányát (Macauley, 1963), az 
ázsiai „kis tigrisek” esetében a klientúra sokféle helyi változatát (Dore, 1992), a menedzserek 
és értelmiségiek világméretű munkaerőpiacát (Dornstein, 1977)].  

Az említett példák azonban csak azt bizonyítják, hogy a kapcsolati tőke nem mellőzhető 
semmilyen politikai vagy gazdasági rendszerben mint a mozgástér tágításának, a biztonság 
fokozásának, a veszélyek elhárításának eszköze. Nem következik belőlük, hogy a fenti 
kultúrák mindennapjaiban is oly módon lenne jelen a kapcsolati tőke, mint kis hazánkban, 
ahol nem nagyon juthat valaki jó álláshoz vagy különjövedelemhez másképp, mint ismerő-
sökön keresztül. 

Tételezzük fel továbbá, hogy a külvilágban végbemenő globalizáció – még ha nő is a 
kapcsolati tőke fontosságának fel- és elismerése – nem jelent növekvő kapcsolatérzékeny-
ségét.123  

Ha az előbbi két feltételezés igaz, akkor a globalizáció és a kapcsolatfüggő útfüggés 
közötti összeütközésre kell számítanunk. Azt kell feltételeznünk, hogy a globalizáció kap-
csolatérzéketlen kultúrája általában ellenszenvvel, de legalábbis gyanakvással fog tekinteni a 
kapcsolatérzékeny magyar valóságra.  

Sok esetben a magyar kapcsolatérzékenység vonzó a kapcsolatérzéktelenségtől szenvedő 
elidegenedett nyugatiaknak. A kapcsolati tőke átalakulhat turisztikai érdekességgé (ven-
dégszeretet), kulturális csemegévé (mulatni tudás). Az itt élő külföldiek élvezhetik és elszen-
vedhetik is a hétköznapok kapcsolatérzékenységét (közvetlenség vagy személyeskedés, 
törődés másokkal vagy felfokozott feljelentési hajlam, családszeretet vagy a magánszféra 
semmibevevése). Juhász (2000) Magyarországon élő hat amerikai példáján illusztrálja azt, 
hogy milyen képük van az itt élő amerikaiaknak a magyar kultúráról. Ebben a képben erősen 
jelen van a kapcsolatorientáltság jó és rossz oldala egyaránt. Az ide kerülő amerikaiak 
szeretik, hogy a magyarok nyitottak, vendégszeretők, de utálják a korrupciót. A következő két 
idézet arról árulkodik, hogyan látja egy kapcsolatérzéketlen kultúrából jött ember a 
kapcsolatérzékeny kultúra mindennapi embereinek és a hivatalnoknak a szabályokhoz való 
viszonyát: 

„Tom szerint a szabályoknak valami nagyon különös szerepük van a magyar 
kultúrában, de hogy mi, az nem túl világos: »A szabályok nagyon fontosak. (…) Ha 
kérek valamit, amit nem akarnak megcsinálni, azt mondják, valamilyen szabály miatt 
egyszerűen lehetetlen, amit akarok. De ha nem akarnak adót fizetni, vagy be akarnak 
hajtani valahová, ahová tilos, vagy parkolni ott, ahol nem szabad, vagy a 

                                                 
123 Tegyük ezt annak ellenére, hogy vannak ilyen feltételezések: mint a tömegtermeléstől elszakadó, a 

helyi és kisméretű termelés újrafelfedezése (Piore és Sabel, 1984), mint a jövő záloga (Fukuyama, 
1997), de említhetünk olyan jelenségeket is, mint a személyes kapcsolaton alapuló ügynöki 
rendszerek vagy vállalatvezetési technikák elterjedése. 
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megengedettnél gyorsabban hajtani, akkor bezzeg nem zavartatják magukat. Szóval 
még nem teljesen értem, milyen szerepet töltenek be a szabályok a magyar kultúrában. 
Amikor idejöttem, azt hittem, minden bizonyos szabályok szerint történik. De nem. Az 
embereknek sok önálló kezdeményezése van, és a szabályokat csak felhasználják 
ezekhez. ’Ó, ez lehetetlen, ellentmond a szabályoknak’ – az jelenti: ’semmi kedvem 
hozzá’. Talán udvariasság az egész, de ahelyett, hogy azt mondanák: ’Meg vagy őrülve, 
erről szó sem lehet’, inkább azt mondják: ’nem engedik a szabályok’«.”  

„Chris … szerint: »Ha akarok valamit, az illető, akinek a hivatalban előadod a 
kérésedet, azt mondja, hogy amit akarsz, az lehetetlen. Ekkor elkezdesz vitatkozni vele. 
Aztán azt mondja, hogy talán mégis lehetséges, de nem biztos, valakit még meg kell 
kérdeznie. Általában ennél a pontnál húzzák össze a függönyöket. A harmadik lépés, 
mikor azt mondják, hogy van ez a lehetőség meg az a lehetőség, választhatsz. Az utolsó 
lépés, mikor úgy tesznek, mintha soha senki nem vonta volna kétségbe, hogy meg lehet 
csinálni, amit akarsz, a világ legtermészetesebb dolga az egész. Ügyfélközpontú 
kultúrákban, mint az USA, az embernek minden elérhető információt a rendelkezésére 
bocsátanak, hogy maga választhasson az alternatívák közül. És közben mosolyognak. 
(…) A szabályok hajlíthatók, mindenkire személyre szabottan. (…) Ha Amerikában azt 
mondják, ’nem’, akkor az azt jelenti, hogy ’nem’. Itt a hivatalnokokkal vitába lehet 
szállni…«.” (Juhász, 2000: 67) 

Összességében azonban mégis azt feltételezem, hogy a kapcsolatérzékeny magyar út és a 
kapcsolatérzéketlen külvilág találkozása konfliktusokhoz vezet. Az ilyen összeütközés 
leggyakrabban megjelenő formája az, hogy a magyar gazdaságot és politikát korrupt 
kultúraként érzékeli a külvilág.  

Mármost – és nagyon leegyszerűsítetten – a fent jellemzett korrupciós kultúra és a 
korrupcióellenes külvilág ütközésének kimenete kétféle lehet: 

 a külvilág felismerheti, hogy a magyar korrupt, és alkalmazkodhat hozzá; illetve 
 a magyar – felismerve, hogy korruptnak megbélyegezve hosszú távon túl sok hátrány 

érheti – lemondhat a kapcsolati tőke korrupcióra való használatáról. 
 
Arra, hogy miképpen él együtt vagy vissza a korrupcióellenes globális világ a hazai 

korrupció tényével, igen nehéz példával szolgálni. Ugyanakkor nehezen feltételezhető, hogy  
 a magyar piacon lábukat megvetni igyekvő multinacionális vállalatok csak a nyelvtudás 

és a helyismeret miatt lízingeltek maguknak néhány évre volt miniszter(helyettes)t vagy 
ex-párt(KISZ)-titkárt, vagy a privatizáció során csak a bennfentes tudás kellett az 
átmenetileg helyükön megtartott kisebb vállalati nagykutyától;  

 a strómanrendszer (a zsebszerződéssel vásárolt földek, gyárak, iparágak) nélkülözi a 
magyar társ korrupcióképességének használatát.  

 
Izgalmas kérdés, hogy 
  vajon egy magyarországi Suzuki gyárban tapasztalt feketekassza ötlete a japán vagy a 

magyar alkalmazottaktól eredt-e. Ha ugyanis feltételezzük, hogy e kassza nem magán-
célokat szolgált, hanem célja a majdani korrumpálás anyagi alapjainak megteremtése 
volt, akkor nyitott kérdés, hogy ez az innovatív ötlet a multinacionális gyakorlat im-
portja vagy a hazai rögvalóság exportja volt e; 
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 vajon a világ legmultinacionálisabb cégének, a katolikus egyháznak nemzetközileg 
alkalmazott megoldása-e a „bitangkassza”, avagy magyar feketepénzgyűjtő innová-
cióval állunk szemben? 

 
Természetesen a kapcsolatfüggő útfüggőség és a globalizáció elvárta kapcsolatfügget-

lenség között akkor igazán éles a konfliktus, amikor nem üzleti partnerként, hanem 
ellenérdekelt felekként ütközik a hazai korrupt világ a korrupciómentes külvilággal. Ha egy 
hazai vállalkozás akar egy külföldit kiütni a nyeregből, akkor az utóbbi tarsolyából könnyen 
előkerülhet az érv, hogy a hazai versenyző korrupció formájában meg nem engedett eszközt 
használ. 

„…»korrupciónak« minősülnek (…) a helyi játékszabályok, s ezáltal legitim, sőt 
morálisan is igazolható lesz az »erősebb kutyák« és a »nagyhalak« gazdasági 
expanziója, nemcsak a versenyben bizonyulnak jobbnak, hanem erkölcsileg is 
megdicsőülnek, nemcsak tőkeerejüket, de »tisztaságukat« is fitogtathatják, sőt, a 
korrupció helyi »szemétdombjainak« eltakarításában ők játsszák a jól seprő új 
»világseprű« szerepét.” (Szilágyi, 1998: 258) 

Még élesebb az ütközés a kapcsolatérzékeny belvilág és a kapcsolatérzéketlen külvilág 
között, ha az utóbbit egy, a korrupcióellenes küzdelemben magának tőkét kovácsoló hivatalos 
intézmény képviseli. A szervezet neve Transparency International (TI), s céljai a következők-
ben foglalhatók össze:  

„Nemzetközi szinten a TI arra összpontosít, hogy a nemzetközi gazdasági ügyletekből 
száműzzék a jelentős korrupciót, ezért figyelme középpontjában azok az ügyletek 
állnak, amelyeket részben közpénzekből finanszíroznak. Ez a kulcsa a jó kormányzat 
megerősítésének, és hogy elősegítsék az erőforrásoknak Dél- és Kelet-Európa 
országaiba való áramlását. (…) A TI ráirányítja a nemzetközi üzleti tevékenységgel 
foglalkozók figyelmét a Magatartási Zsinórmértékre. (…) Bár a Magatartási 
Zsinórmérték nem számít jogi erővel bíró okmánynak, pártolása a TI nemzetközi 
erőfeszítéseinek belépő élének fog számítani. A TI arra törekszik, hogy elveik a lehető 
legtöbb ország törvényeiben és gyakorlatában tükröződjenek vissza. (…) A TI (…) 
olyan gyorsan bővíti nemzetközi kapcsolatait, amilyen gyorsan csak lehetséges, számos 
országban működik együtt a médiával, felhívja a kormányokat, hogy ismerkedjenek 
meg alaposabban a tevékenységével, kapcsolatokat épít ki a multinacionális társaságok 
vezetőivel, megbeszéléseket folytat a nem kormányzati szervezetekkel az együttműkö-
dés formáiról, kikéri a tekintélyes fejlesztési hivatalok, a szakmai tanácsadók és 
akadémiai vezetők véleményét és iránymutatását.” (TI Cselekvési…, 1996) 

A TI és a többi nemzetközi szervezet globalizációs szerepe azonban nem korlátozódik 
csupán a figyelem felkeltésére. A globalizáció erőteljesen jelen van a nemzetközi jog 
felerősödésének formájában, s abban, hogy ennek hatására a korrupció „helyi” szabályozása is 
szabványosodik (Bócz, 1998). Ennek „anyagi” alapja a gazdaság globalizációja, a nemzetek 
feletti szerveződések elterjedése és intézményesedésének erősödése, nemzetközi szervezetek 
hatalmának növekedése. (Gombár, 1998; Farkas, 1998).  

Másik jele a korrupció globális felértékelődésének, hogy – a TI-vel vagy nélküle, de 
inkább vele – a Világbank, az OECD, az ENSZ, a WTO mind beszállt a korrupcióellenes 
küzdelembe, de:  
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„Se szeri, se száma a töméntelen deklarációnak és rezolúciónak, bizottságnak, s e 
tárgyra összpontosító nemzetközi konferenciának. (…) Az Antikorrupciós Nemzetközi 
Konferencia (…) eredményeként született úgynevezett Limai Deklaráció nem 
kevesebbeket, mint a világ összes kormányát, minden létező nemzetközi, helyi és 
regionális politikai, szakmai és civil szervezetet, minden multilaterális és bilaterális 
humanitárius segélyszervezetet, valamint a globális gazdaság valamennyi érdemleges 
szervezetét sorompóba kívánja állítania korrupcióellenes küzdelemben. (…) Mi történt 
itt egyáltalán? Ennyire elromlott mostanában a világ? Vagy eddig is romlott volt, csak 
most vették észre? Netán valakiknek most nőtt meg az ereje, hogy érdekeik mentén 
változtassanak a dolgok állásán?” (Gombár, 1998: 50) 

Gombár szerint ma már nem csak arról van szó, hogy – mint az már régóta létezik – a 
kereskedelem, művészetek, hírközlés, bűnözés nemzetközi. Hanem arról, hogy alapvető 
társadalmi folyamatokat nemzetállami keretek fölötti szervezetek határoznak meg. Így van ez 
a korrupcióval is, ami maga is globalizálódik – miközben azért megmarad a „helyi érdekű” 
korrupció is. A globális korrupció szembekerülhet, de fel is használhatja ősét, a helyi 
korrupciót. Ugyanakkor a globális korrupciónak csak globális lehet az ellenszere is, hiszen a 
nemzetállamnál sokkal hatalmasabb erők mozgatják, de ilyen globális ellenszer nincs, mint 
ahogy nincs világjog vagy világerkölcs, de világrendőrség sem.124 

A kérdés most már az, hogy van-e esélye a fejezet elején felvetett azon alternatívának, 
hogy a kapcsolatérzékeny magyar kultúra levesse kapcsolatérzékenységét, s „beálljon a 
sorba”. Ugyanez a kérdés a fejezet fő témájára átfogalmazva úgy hangzik: van-e esélye annak, 
hogy a kapcsolatfüggő úton haladó magyar megszűnik korruptnak lenni?  

A válasz, nem sok. Ehhez ugyanis el kellene hinni (és egymással hitetni), hogy a 
korrupcióról való lemondás nem rontja a gazdaság működőképességét, és nem növeli az 
állami bürokrácia hatalmát, illetve hogy a „tiszta verseny” nem jelenti a külföldiek 
versenyhelyzetének további erősödését. Miért hinné, mondjuk, az az állampolgár, akinek 
„bejáratott” orvosi kapcsolata van, hogy hálapénz nélkül is megfelelő ellátást kap? Vagy miért 
kockáztatná az a vállalkozó, akinek „megfelelő” kapcsolata van az adóhatósággal, a 
környezetvédelmi felügyelővel és/vagy a többi száz felügyeleti szerv képviselőjével, hogy 
lemondjon ezen beruházásainak várható profitjáról? Ehhez komoly alternatív befektetésekre, 
államba és jogba vetett bizalomra és sok jó tapasztalatra lenne szükség. 

Ezek pedig nem nagyon kerülnek. Miért? Gazdaságfejlődési hasonlattal érvelve úgy fogal-
maznék, hogy a rendszerváltás útfüggésének kapcsolatfüggése túl jól illeszkedik a gerschen-
kroni modellbe ahhoz, hogy az véletlen legyen (Gerschenkron, 1984). Ahogy a tőkehiány 
esetében sajátos intézményrendszerre (a kereskedelmi bankok kiépítésére) volt szüksége az 
enyhe késésben lévő Franciaországnak, illetve ahogy az államot kellett felfedeznie ugyane 
célból a félperiféria országainak, úgy a rendszer váltásához és a kapitalizmus beindításához 
szükséges tőke megszerzése-mozgósítására a posztszocializmusban a kapcsolati tőke jöhetett 
csak számításba. Sem a gazdaság termelőszektorának, sem a bankoknak nem volt ugyanis 
tőkéje a rendszerváltás menedzseléséhez, és a világhelyzet sem kedvezett egy jó kis 
eladósodásnak. Az állam szóba sem jöhetett, inkább túl sok, mint kevés volt belőle, s a 
rendszerváltást megelőzően inkább adóságfelhalmozásban és herdálásban, mint tőkeszerzés-

                                                 
124 Ám miközben ellenszernek nem jó, a globális korrupció felerősíti a helyi korrupciót is, amennyiben 

ez is jobb, mint a globális, ami nem „a mienk”.  
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ben jeleskedett. Maradt tehát a kapcsolati tőke. Márpedig ha a korábbi érvek (a kapcsolati 
tőke nagy tehetetlenségi ereje és ennek struktúraképző ereje mellett) meggyőzőek, s ha az is 
igaz, hogy más forrása a kapitalizmus további fejlesztésének, akkor – noha a játszma nyílt –, 
még sincs nagy esélye rövid távon a kapcsolatfüggő útról való letérésnek. 
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