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1. KiK ből lesz neK vál lal Ko zóK?

Az el múlt évek ben Ma gya ror szá gon ta núi 
le het tünk an nak, mi tör té nik egy gaz da ság
gal, ha föl sza ba dul a köz vet len, rész le tek be 
menő politikai ellenőrzés alól.A nyolcva
nasévekvégétőlatörvényhozásfokozato
san le bon tot ta a ma gán gaz da sá got gúzs ba 
kötő szabályozást. A vállalkozásalapítás
szabaddá vált, bárki létrehozhat céget, rá
van bízva, milyet és mekkorát. Az ered
mény köz is mert: a ma gán vál lal ko zás szin te 
be rob bant a ma gyar gaz da ság ba. Csak az 
egyénivállalkozókszámaéventeszázezer
rel gyarapodott a kilencvenes évek első
felében.Azönállóiszféraehirtelenkiterje
dé se ar ra em lé kez tet, ami kor egy túl nyo má
sos palack szelepét hirtelen megnyitják.
Weberrelszólva:„egyújszellem,éspediga
»modernkapitalizmusszelleme«törtittutat
ma gá nak” (Weber 1982: 73).

 Írá som ban azt vizs gá lom, mi le het az oka 
akisvállalkozóiszférahirtelenkitágulásának.Arraigyekszemválasztkeresni,honnanverbu
válódotthirtelen1989ben,shonnankaptafolyamatosutánpótlásátegészenazévtizedköze
péig az a csoport, amelynek tagjaibanmegvan az a képesség, hogy kéznél lévő javaikat,
szakmaitapasztalataikat,kapcsolataikat,anyagieszközeiketügyesenkombinálvapiacralép
jenek.Vajonakapitalizmusszellemeezekbenazemberekbenegészenarendszerváltozásig
Csipkerózsikaálmátaludta,apiacgazdaságmegjelenésérepedigmintegyvarázsütésreföléb
redt?Vagypedigegyszerűenakörülményekjobbra,illetverosszabbrafordulásánakhatására
lesz valakiből vállalkozó? A megnyíló piaci lehetőségeket meggazdagodásuk érdekében
kihasználniképesemberekterepeavállalkozás,vagyellenkezőleg,asarokbaszorított,mun
kahelyüket,korábbimegélhetésilehetőségeiketelvesztettembereké?

Nyilvánvaló: a valóság soha nem ilyen egyértelmű.Azonos társadalmi körülmények
között az egyéni sorsok igencsak eltérő módon alakulhatnak. A munkanélkülivé válás 
példáulazegyikembernélmeggyorsíthatjaazönállósodásmellettidöntést,mígamásik 
nál sokszor akkor semmerül föl komolyabb formában ez a lehetőség, ha esetleg meg 
volna az induláshoz szükséges pénztőkéje. Az ilyen különbségekre azonnal adódik két
kézenfekvőmagyarázat.Az első szerint azért lesz az egyik emberből vállalkozó, amá 
sikból pedig örökös alkalmazott, mert különböznek a személyes adottságaik. Az egyik 
nyughatatlan, kockázatkereső, és nagy az autonómiaigénye, a másik viszont óvatos, és 
mindennél többre becsüli a biztonságot. Schumpeter lényegében pszichológiai sajátos 
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1 Dolgozatombannem teszekkülönbséget azönállói szféra csoportjai (önfoglalkoztatók,mikrovállalkozók,
kisvállalkozók)között,aszövegbenaz„önálló”ésa„kisvállalkozó”szinonimákkéntszerepelnek.
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ságokkal ragadtamegavállalkozót (Schumpeter1982),akitahatalomvágy,azuralkodni
akarásviszmindigelőre.Szerinteagazdaságifejlődésnekazahajtóereje,hogyvannakolyan
emberek,akikhatalomvágyból,anagyratörésenergiáitólhajtvanagyobbhaszonreményé
benmindigújpiacokatkeresnek,újtermékeken,technológiaivagyszervezetiváltoztatáso
kontörikafejüket.

Amásikmagyarázatszerintazembervállalkozóiújítóihajlamamindigazadottkultú
rá ban ölt konk rét for mát (lásd Brigitte Berger itt kö zölt ta nul má nyát). Hi szen ha a sze mé
lyesképesség,azegyénirátermettségvolnaadöntő,akkoregyjólkidolgozottszemélyi
ségteszttelmegjósolhatólenne,kikbőlleszönállóvállalkozó.Ezazonbannemlehetséges,
mertazautonómiaigény,akockázatkeresőmagatartásalegkülönfélébbtevékenységek
ben,foglalkozásokbanrealizálódhat.Akultúraszabjameg,hogybizonyosdiszpozíciókkal
rendelkező ember egy új törzsi szertartást kitaláló sámán lesze, vagy pedig az üzleti
vi lág ban fut be kar ri ert.

Nemszükségesperszeegészentávolikultúrákategymássalszembeállítaniahhoz,hogy
igazoljukmondandónkat.Belátható,hogyegyugyanazontársadalmonbelülisdöntősze
repe van annak, hogy az egyén diszpozícióimilyen rendelkezésre álló eszközök, saját
kulturális kisvilágában elsajátított eljárások, cselekvésmódok keretei között valósulnak
meg.Kétségtelenüllétezikazemberekbenvalamilyenhajlam,dehaaszemélyiségszintjén
keressükazönállósodássalkapcsolatoskérdésekreaválaszt,akkoréppenavállalkozásról
magárólnemtudunksemmilényegesetmondani.Példáulnemtudjukmeg,hogyakocká
zatkeresőmagatartásvagyahatalomvágymilyentársadalmikészségekenésgyakorlato
konkeresztülvalósulmeg,ésmilyenezeknekatársadalmieloszlása;egyformánfordul
nake elő minden rétegben, vagy pedig vannak kedvezőbb adottságú csoportok. A
kulturalistamagyarázatéppenezeketahiányosságokatigyekszikpótolni,mivelarrakere
siaválaszt,hogyazönállósodásesélyétmilyentársadalmitényezőkhatározzákmeg.

Azelmúltévekempirikusvizsgálataisorántöbbekközöttarraakérdésreigyekeztünk
választkapni(Czakóésmtsai1994,1997),hogymelytársadalmicsoportokbólrekrutálód
nakavállalkozók.1Aválaszazempíriaszintjénmindenelméletinehézségnélkülmegad
ható.Megkellvizsgálni,hogyalakosságésavállalkozóktársadalmiösszetételemennyi
benkülönbözik,sennekalapjánmegjelölhetőkazokatársadalmirétegek,amelyektagja
ibólalegnagyobbvalószínűséggelönállósodnakazemberek.Azelmúltévekadatfelvéte
leialapjánmegállapítható,hogyazátlagnáliskolázottabb,többévesmunkahelyitapaszta
lattal rendelkező középkorú férfiakból nagyobb valószínűséggel lesz önálló, mint más
társadalmicsoporthoztartozókból.Aziskolázottságésamunkahelyitapasztalatjelentősé
geanyolcvanasévekvégénvoltalegkifejezettebb.Eszociológiaitényezőkmáraveszí
tetteksúlyukból,bárnemmondható,hogyakilencvenesévekelejénközepénatársadalmi
helyzettőlfüggetlennéváltvolnaavállalkozásalapításesélye.

Azönállóiszférábanisolyasmitörtént,mintafelsőoktatásban:kibővült,megnőttalét
szám,belsőlegtagolttávált,amiértelemszerűenlejjebbvitteabekerüléstársadalmiküszöbét.
A számbeli növekedés nemcsak azt jelenti, hogy a korábban ismert vállalkozói pozíciók
megsokszorozódtak,hanemaztis,hogyúj,alacsonyabbpresztízzselrendelkezőönállóicso
portokkeletkeztek;példakéntelégmegemlíteniazügynökök,utcaiárusoknépescsapatát.A
bekerülésiküszöbalacsonyabbáválásátazisbefolyásolta,hogyanagyvállalatiszférábanis
döntőátalakulások történtek; amenedzserekkarrierlehetőségeimegváltoztak,differenciá
lódtak.AnyolcvanasévekbenaVáciutcaiszűcsjelképezteazigazigazdagságot,ezafog
lalkozásavagyonosságszinonimájavoltazévtizedszótárában.Alakjamáraeltűnt,helyéta
nyugatifizetéseketkapómenedzserek,bankivezetőkvettékát.



2 Azelőbbiadatokattovábbárnyalja,haamegszűnésnembukástjelent,csakatevékenységidőlegesfelfüg
gesztését,amiakáregyígéretesebbterületretörténőátváltásszükségszerűátmenetiállapotátisjelentheti.
Amegszűntekközésorolhatókazoka„vállalkozások”is,amelyekinkábbadómegtakarítócéllaljötteklétre:
hanemváltottákbeahozzájukfűzöttreményeket,tulajdonosukfelszámoltaőket.Ezeketamegfontolásokat
isfigyelembevéve,méginkábbmegerősíthetjükállításunkat,hogyamagyarkisésközépvállalkozóiszférát
azalacsonylemorzsolódásiarányjellemzi.HasonlótapasztalatokrólszámoltbeTóthLilla,akiegykonkrét
településlegsikeresebb,ill.nehézségekkelküszködőönállóirólkészített tanulmányt(Tóth1997).Azáltala
vizsgáltfalubankizárólagannakanéhányembernekavállalkozásakerültacsődközelébe,akikidőközben
megbetegedtek,snemtudták feladataikatellátni,vagyazéletvezetésükmiattvoltaksikertelenek(például
alko ho lis ták vol tak).
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Azemlítettváltozásokellenéreazonbannemszűntmegakisvállalkozóiszférábabeke
rülést szabályozó társadalmi szelekció, és a kilencvenes évekre sem jellemző az, hogy
bárkitetszéseszerintönállósodhatna,éslegfeljebbazerreirányuló–azegyénikülönbsé
gekbenrejlő–ambíciókdöntenénekakérdésben.Annakellenére,hogyazegyénivállal
kozókkörébenévi százezresvolt a létszámbővülés1995ig, ez a jelentősbővülésnem
változtatta meg a társadalmi rekrutáció alapvető karakterét. Az elmozdulás jellemző
módonazéletkor,snemakorábbifoglalkozásipozícióvagyaziskolaivégzettségmentén
történt.Valamelyestmegfiatalodottakisvállalkozókköre,főleganagylétszámúügynöki
csoportmegjelenésekövetkeztében.

Az1993asvizsgálatképzettséggelkapcsolatoseredményeirövidenígyösszegezhetők:
azönállókiskolázottabbakakeresőkátlagánál,sőtegyesvállalkozóirétegekkivételesen
jólképzettek.Abetéti társaságokéskft.tulajdonosok, illetvevezetőikcsoportjábavaló
bekerüléshezminimálisfeltételaközépiskolaivégzettség.Akisiparosoknakésakiskeres
kedőknek is többmint a fele érettségizett. „Az újabban alakult vállalkozásokban – az
egyéniekközöttis–aközépésfelsőfokúvégzettségdominál,az1990utánalakultegyé
ni vállalkozások tulajdonosainak és alkalmazottainak kétharmada közép és felsőfokú
végzettségű.Az1990után alakult társasvállalkozásokvezetői között ez az aránymég
magasabb,89százalék”(Czakóésmtsai1994:32).

Haösszevetjükavállalkozóikörbebekerültekésazittsikeresenbentmaradóktársadal
mi összetételét, azt találjuk, hogy a lemorzsolódásra, illetve bentmaradásra ugyanaz a
társadalmiszelekciósmechanizmusjellemző,mintabekerülésre.Aziskolázottabbaknak
nemcsakazönállósodásranagyobbazesélyeakevésbéképzett lakosságicsoportokhoz
képest,hanemabentmaradásrais.Sőtmégtovábbnőaképzettségértékeakisvállalkozók
közöttiversenyben,miveljavulacégmegmaradásiesélye,hatulajdonosadiplomás.Fel
mérésünkszerintabentmaradókközöttmagasabbaszakmunkásokésafelsőfokúvégzett
ségűekaránya,mintakiesettekközött(Czakó1997).

Az1996osvizsgálatadataiszerintamegszűnővállalkozásokazönállóiszféraegyharma
dát te szik ki. Az egy har ma dos arány há rom év re (1993–1996) vo nat ko zik, ami kö rül be lül évi 
11–12százalékosmegszűnéstjelent.Figyelemreméltósajátosság,hogyamegszűnőkisvál
lalkozásoktulajdonosainakzömeolyancsoporthoztartozik,amelyarendszerváltozásutánlett
önálló,nevezetesenazügynökökhöz.Azátmenőforgalomtehátabbanavállalkozóirétegben
alegnagyobb,amelybegyakorlatilagpénz,kapcsolatiéstapasztalatitőkenélkülisbelehet
kerülni,sasikeresmegmaradásnaksemetőkékbirtoklásaazelőfeltétele.Haleszámítjukaz
ügynökikört,akisvállalkozás„klasszikuságazataiban”aföntebbemlítettnélisalacsonyabb
amegszűnésiarány:akiegyszeridebekerült,nagyvalószínűséggelbennismarad.Perszea
stabilitástazisnöveli,hogyazalkalmazottakközülazokisegyénivállalkozóklettek,akik
munkájuklényegéttekintvetovábbraisegycégbeosztottaimaradtak.Azokismeretes:amun
kaadómegtakarítjaatársadalombiztosításiköltségeket.2

A kisvállalkozói kör stabilitásának egyik legkézenfekvőbb magyarázata az lehetne,
hogyalehetőségekgyorsbővüléseegybencsökkentialemorzsolódásveszélyét,hiszenha



3 Ezazállításmegerősíthetőegykérdőívesfelvételeredményeivelis.LengyelGyörgyvizsgálataszerint(Len
gyel1996)avállalkozástelutasítókegyötödeazértnemönállósodik,merttúlnagynaktartjaakockázatot,az
ezzel járó feszültséget és felelősséget, előnyben részesíti a biztos holnapot.Amegkérdezettek egymásik
ötödeamegfelelőkészségekéstehetséghiányátjelöltemeg.AzadatokatinterpretálvaLengyelGyörgymeg
jegyzi,hogyazelutasításbanfontosszerepetjátszanakaszemélyesésmikrokörnyezetitényezők.
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tartósanvanmég„szabadhely”akisvállalkozóiszférában,akkornemamásikkiszorítá
sávalkerülhetnekbeújönállók.BögenholdésStaberáttekintetteakisvállalkozásokszá
mánakalakulásátahetvenesévekbenazOECDországokban(BögenholdésStaber1991).
Arravoltakkíváncsiak,miértnövekedettolyangyorsanakisvállalkozások,önfoglalkoz
tatókszáma.A jelenségegyikáltalánosanelfogadottmagyarázataa recessziósnyomást
helyezteközéppontba:aválságmiattnőamunkanélküliekszáma,következésképpen–így
emagyarázat–bővülazönállóikör.BögenholdésStaberelfogadtákugyanarecessziós
nyomáselméletét,dekiisegészítettékazt.Szerintükakisésmikrovállalkozásoktulajdo
nosikörénekbővüléseegyszerűenabbóladódik,hogymagasamegszűnésiarány;számos
emberpróbálkozikazönállósodással,ígyegyadottidőpontbansokanvannakeszférában,
de csak kevesen lesznek sikeres vállalkozók,mivel a többség rövid időn belül feladja.
Az az: a ma gas lét szá mot a nagy át me nő for ga lom magyarázza.Azérveléselfogadható:a
nyugatiországokbanavállalkozásraaspirálókszámajóvalmeghaladtaa„szabadhelyek”
számát.Annakellenéreígyvanez,hogyahetvenesévekbena„szabadhelyek”számais
nőtt.Mintismeretes,ezrészintstrukturálisváltozásokkal,részintpedigafogyasztásátala
kulásávalmagyarázható:megnőttakeresletakisszériábangyártott,kézimegmunkálású
cikkekiránt,amiakicsiknekkedvezett(Whitley1991).

Amagyaradatokbólviszont–mintláthattuk–egyértelműenazderülki,hogyazévi
többmintszázezresbővüléstnemazátmenőforgalommagyarázza.Ezannálisfigyelem
reméltóbb,mivelarecessziósnyomásugyancsakjellemezteazokatazéveket,amelyekre
vizsgálatunk irányult. Ebből arra lehetne következtetni, hogy a munkanélküliség nagy
tömegeket tereltátazönállóiszférába.Van tehátegyhatalmasnyomás,amelynekcsak
részintengedazönállóiszféra;nemengedbesokkal többembert,mintahányszámára
ténylegesenhelyvan.Ezekutánfelkelltennünkakérdést:mikéntlehetséges,hogyéppen
azokszánjákrámagukatazönállósodásra,akikakésőbbiekbenképesekapályánmaradni?
Elvilegazismegtörténhetnék–samagasmunkanélküliségiaránybólerrelehetnekövet
keztetni–,hogyapróbálkozókarányamesszemeghaladjaavégülversenybenmaradókét,
azaz elképzelhető volna a ténylegesnél sokkal nagyobb lemorzsolódás. A valóságban
azon ban nem ez tör té nik.

Akisésközépvállalkozóiszféránakugyanishasonlórekrutációsjellegzetességeivan
nak,mintafelsőoktatásnak:azesélytelenekmegsemkísérlikabekerülést.Lengyelvizs
gálatábólésegy1993asadatfelvételbőlarrakövetkeztethetünk,hogyazelő ze tes sze lek ció 
magyarázzaa lemorzsolódásalacsonyarányát(Lengyel1996;Czakóésmtsai1994).A
felsőoktatássalvontpárhuzamabbanismegmutatkozik,hogyakikelevelemondanakaz
önállósodásról, azok éppen azokba a csoportokba tartoznak, amelyek tagjai statisztikai
értelembenkevésbévalószínűenlennénekvállalkozók.Haösszevetjükapotenciálisésa
ténylegesvállalkozóktársadalmiösszetételét,azttapasztaljuk,hogyekétcsoportalapvető
társadalmivonásaibanmegegyezik(Kuczi,Lengyel,NagyésVajda1991).Azokgondol
ják,hogyszívesenlennénekönállók,akiknek–figyelembevéveaténylegesvállalkozók
társadalmijellemzőit–valóbanalegnagyobberreazesélye.

Mivelmagyarázhatóazemberek realizmusa?Azobjektív társadalmimechanizmusok
ismeretévelaligha,hiszenavállalkozóktársadalmiösszetételénekismeretekorántsemevi
densaz„átlagos”emberszámára.Akielgondolkodikazönállósodássalkapcsolatoslehető
sé ge ken, az nem azért dönt a vál lal ko zás mel lett vagy el len, mert tisz tá ban van osz tály hely
zetéből fakadó objektív esélyeivel.3 A döntések indokai egyedinek, személyesnek tűn 



4 Azelemzésalapjáultöbbmintszázinterjúszolgál.EnnekegyrészétKeulAndreaésKopaszEnikőkészítet
te,másikrészepedigMakóCsabávalvégzettGalgamentikutatásunkbólszármazik(KucziésMakó1996).
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nekazérintettekszemében.Azemberektöbbnyireakörülményeiksajátosalakulásátvagy
valamilyen általános értéket („önállóság”, „ki akartam magamat próbálni”) említenek.
Ugyanakkorelvétvesemtapasztalhatóazoknakatársadalmijellemzőknekatudatosszám
bavétele, amelyekpedig a statisztikai adatok szerintmegadják azönállósodás sikerének
objektívvalószínűségét.Ajólműködővállalkozásoktulajdonosaieredményeikettöbbnyire
személyeskvalitásaiknak:kitartásuknakés szorgalmuknak tulajdonítják.Ezamechaniz
mus is hasonló az iskolához. Az oktatásszociológia egyszeregyéhez tartozik, hogy a
nagyobbpresztízsűiskolákbavalóbekerülésésatanulmányielőmenetelatársadalmihova
tartozásfüggvénye,miközbenaziskolavilágábanazeredményeketaszemélyeskiválóság
nak,tehetségnektulajdonítják.

Akérdőívesvizsgálatoktapasztalataialapjántehátmegállapíthatjuk,hogyavállalkozói
szférábanéppenazokszánjákrámagukatazönállósodásra,akiknekerreszociológiaiérte
lembenvalóbanalegnagyobbazesélyük.Másszóval:azemberekobjektívesélyeiésaz
önállósodástilletőszubjektívdöntéseikvéletlenszerűségeiegybeesnek.Azadatokelemzé
séveleddigamegállapításigjuthatunk.Azempíriaszintjénakiválasztódásmechanizmu
saitmárnemtudjukmegragadni.

Haazonbanakulturálisanadottgyakorlatokfeléfordítjukafigyelmünket,akkorsikerül
aztazellentmondástfeloldani,amelyazemberekszubjektívnektetsződöntései,kockázat
vállalási készsége, személyes tehetsége, jövőjük feletti, nagyon is korlátozottnak tetsző
ellenőrzésilehetőségeiéscselekvésükegyöntetűségeközötthúzódik.Ezekbena–ahogy
Bourdieumondaná–strukturáltgyakorlatokban(Bourdieu1978)kapcsolódnakösszea
vállalkozókszubjektív,mikrokörnyezetükbenfogantszándékaiéletpályájukobjektívvaló
színűségeivel.Az egyén képességei társadalmi gyakorlatok rendszerén keresztül jutnak
érvényre,egyakorlatokszabjákmegaztis,hogyazemberhogyanhasználjafelarendel
kezésére álló tőkéket.A vállalkozó hajlamú ember, ha olyan gyakorlatokat sajátított el
gyermekkorában,illetveolyankultúraközegébenszerveződikfelnőttélete,amelyfelhasz
nálható,beépíthetőavállalkozásba,akkornagyvalószínűséggelúgyoldjamegazegyes
élethelyzeteit,hogyezekrévénegyreközelebbkerülazönállósodáshoz.

2. a vál lal Ko zói élet utaK finalitása

Aszubjektívgyakorlatokésobjektívéletesélyekközöttikapcsolódásipontokavállalkozói
életutak folyamatának tanulmányozása révén jólmegragadhatóaknak tűnnek.4Megfelelő
számú, kisvállalkozókkal készült interjút elolvasva, hamar fölismerhetjük, hogy a külső
körülményekésaszemélyesképességekegybeesésekorántsemvéletlen.Azegyéniráter
mettség,alkalmasságnyománformálódósorsokbanészrevehetjükatípusosságot.Azoka
feltételek,amelyekazéletsorsokatkívülrőlmeghatározzák,ésazokacselekvések,ame
lyekkelazegyénekezekreválaszolnak,társadalmilagtipikusnakmondhatók.Akisvállalko
zókkalkészültéletútinterjúkbólkiolvasható,hogypályafutásukegyes ese mé nyei – mun ka
helyváltoztatások, újabb szakmák megtanulása, a későbbiekben hasznosnak bizonyuló
kapcsolatokkiépítése,eszközök,berendezésekfelhalmozása–logikus,azönállósodásirá
nyábamegtettlépések.Többenisfölfigyeltekarra(Laki1994;Czakóésmtsai1994),hogy
avállalkozóváválásfokozatosanmegyvégbe,azanyagieszközök,kapcsolatok,tapaszta
latoklassú,óvatos,szinteészrevétlen,nemritkánmásfélkétévtizedetisátfogófelhalmo
zásával.Ezekakutatásokazönállósodásfolyamatánaktudatos,tervezettelemeirehelye 



5 Nemzetközitapasztalat(Aydalot1986;KeeblésWever1986),hogyavállalatnagyságésazönállósodásössze
függ.Minélkisebbegycégmérete,annálnagyobbazalkalmazottakesélyearra,hogyvállalkozóváváljanak.

6 Azönállókkét–akilencvenesévekelejénméglegjellemzőbb–rétegét,atradicionálisnakszámítóegyéniés
amodernebb(Laky1987)társasvállalkozásoktulajdonosaitösszevetveazttaláljuk,hogyazelőbbicsoport
harmincszázaléka,mígazutóbbiba tartozókfeleváltoztatottbeosztást.Azeltérésmégjelentősebb,haaz
egyéniésatársasvállalkozásokkarrierjénekalakulásátésaziskolaivégzettségetegyüttvizsgáljuk.Eszerint
amegkérdezettekfoglalkozásipályájáranagyobbhatássalvanaz,hogyegyénivagytársasvállalkozásifor
mátválasztanak,mintaziskolaivégzettség.Példáulazokazérettségizettek,akikegyénivállalkozóklettek,
pályafutásuk során kevésbé váltogatták beosztásaikat, munkahelyeiket, mint azok, akik betéti társaságok
tagjaivá,kft.ktulajdonosaiváváltak.Ezazösszefüggésavállalkozóidiszpozíciójelenlétéreéshatásárautal.
Igazugyan,hogyaképzettebbeknekakevésbéiskolázottakkalszembennagyobbazesélyeazönállósodásra
és ezen be lül a vál lal ko zás mo der nebb for má i nak vá lasz tá sá ra, ugya nak kor a nyug ta la nabb, több fog lal ko zást 
ésbeosztást,többmunkahelyetváltók,azoktehát,akikrőlfeltételezhető,hogyrendelkeznekvalamilyenvál
lalkozóihajlammal,rendreakft.ktulajdonosaivagyabetétitársaságoktagjaiközöttvannak.
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zikahangsúlyt.Aztfogalmazzákmeg,hogyazegyénelőrelátóóvatossággal,nagykörül
tekintéssellépátazalkalmazottilétbőlamagánszférába.Példáulameddiglehet,abiztos
állásfedezékébőlépítgetileendővállalkozását.

Ámhanemcsakazönállósodástközvetlenülmegelőzőéveketvizsgáljuk,hanemaz
élet út egé szét, tehátaztazidőszakotis,amikormégfölsemmerülhetettaváltásgondo
lata,arraameglepőfelismerésrejutunk,hogyebbenazesetbenisjellemziapályafutást
amagánszféra felémutató tendencia.Gyorsanhozzákell tenni: az életpályák említett
irányultságacsakavégeredményismeretébenválikvilágossá–azérintettekszámárais.
Gyakran előfordult terepmunkánk során, hogy interjúalanyaink, visszatekintve életük
korábbiszakaszaira,meglepődvefedeztekfelolyanmozzanatokat,amelyekutólagönál
lósodásukegyértelműelőzményekéntfoghatókföl.Azéletpályánakhatározottfinalitása
van; a történésekolyan sorozatából áll, amely jól kivehetővonalban fut a vállalkozás
alapításafelé.Azegyestörténésekugyanakkoramagukidejébenolyanszubjektívdönté
sekeredményeivoltak,amelydöntésekből teljesmértékbenhiányzottazönállósodásra
vonatkozócélkitűzés.Arendszerváltozáselőttnemis lehetett– legalábbis tömegesebb
méretben–azemberekcéljaazönállósodás,hiszenavállalkozáskorántsemszámított
tipikus,tömegeketvonzómegélhetésiformának.Azéletutakatazjellemzi,hogyazembe
rekolyanmunkahelyetválasztottak,olyanszakmaikapcsolatokmegszerzéséretöreked
tek,amelyeksegítségévelazéppenadotthelyzetükbőlfeltárulóhorizontonbelülreméltek
hasznot.Azéletút tehátazaktuálisanadódóproblémákmegoldásánakidőbeliegymás
utánja,ugyanakkoramegoldásoksoránszerzettismeretek,azegyeshelyzetek„kezelésé
re” kitalált eszközök, a kialakult kapcsolatok fölhalmozódnak, s így egyre közelebb
viszikazegyéntazönállósodáshoz.

Sajátosmódonamaikisvállalkozókatkorábbanisegyfajtakeresőmagatartásjellemez
te:gyakortaváltoztattakmunkahelyet, foglalkozást,nemlineárisakarrierjük(Czakóés
mtsai 1994). Adat fel vé te lünk sze rint ez az össze füg gés a mun ka he lyi kar ri e rek ben is tük
röződik,tudniillikaváltásoknakhatározottirányarajzolódikki:amegkérdezettekazönál
lósodástmegelőzőévekbenazállamicégekhelyettmagáncégeket,illetveszövetkezeteket
részesítettékelőnyben,azaznagyobbvállalatoktólkisebbekhezmentek.5 Az ada to kat nem 
szabadúgyértelmezni,hogyazemberektudatosankerestékvolnaazolyantípusúvállala
tokat, ahonnan könnyebben léphettek át a magánszférába. Inkább arról van szó, hogy
diszpozícióiknakmegfelelőfoglalkozásokutánkutatvanagyobbvalószínűséggelválasz
tottakkisméretű,rugalmasabbszervezeteket.6

Az önállósodók életpályájának a vállalkozás irányába futása persze nem jelenti azt,
hogyvalamiféletípuséletrajzzalvolnánakjellemezhetőkecsoporttagjai,mivelarend
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szerváltozásutángyorsankiépültmagánszféra többfélekultúraközegében formálódott.
Máskulturálisfeltételekjátszottakszerepetazoknálazönállósodóknál,akiknekacsalád
munkaerejével,szolidaritásával,aháztartás jövedelmével,vagyonávalvalógazdálkodás
voltalegfontosabbtőkéje,ésmásazoknál,akiknélakapcsolatháló,azügyintézésiéssef
telésiképességbizonyultaleghasznosabberőforrásnak.Ugyancsakmáskulturálisközeg
benformálódtakakésőinyolcvanasévekbenazoknakaközgazdászhallgatóknakavállal
kozóiképességei,akikszenvedélyesvitákatfolytattakapiacralépéslehetőségeiről,smire
letettékazállamvizsgájukat,már többnyiresajátcégükvolt.Ennekaz írásnakakeretei
közöttnincslehetőségazoknakakulturálisfeltételeknekatematikusszámbavételére,ame
lyekhozzájárultakavállalkozásoklétrejöttéhez.Elegendőkutatásitapasztalatésadathíján
azalábbiakbannégypéldával illusztrálom,hogyaparasztikultúragyakorlatainakadott
rendszeremikénthatároztamegegyesvállalkozókönállósodását.

Cleggfigyeltfelapékségekalapításaésaparasztikultúraösszefüggésére(Clegg1990).
Arraakérdésrekeresteamagyarázatot,honnanszármazikFranciaországbanakispéksé
gek társadalmiutánpótlása. Itt rendkívülkeménymunkára,hajnali fölkelésre, szüntelen
igyekezetrevanszükség,ugyanakkorabefektetettenergiávalnemállaránybanajövede
lem.Miértválasztjákegyesemberekeztakimerítő,alvásrakevésidőthagyótevékenysé
get, hiszen – kevésbé fárasztó munkával és több szabadidővel – gyári munkásként is
megkereshetnekennyipénzt.Cleggválasza:aparasztságbóljönazutánpótlás.Aparasztok
szemébenazönállópékségagyárimunkáspozíciójávalszembenafölemelkedést,akis
polgáristátuszelérésétjelenti.Aparasztigyakorlatokszinteteljesrendszerebeilleszthető
apékségekvilágába.

FélEditésHoferTamásátányivizsgálatukban(FélésHofer1997)nagyszabásúképet
adnakaparasztigazdálkodásról.Aprólékosgonddalírjákleegazdálkodáskülönbözőöko
nómiáit,többekközöttatesttel,atesterejével,energiájávalvalógazdálkodást.Részletesen
beszámolnakpéldáulazokrólatechnikákról,amelyekazalvásésfelkelésköréépültek.Az
éberenalvásésanagyonkoraifelkelésbiztosításánakmeglehetősenkidolgozotttechnikái
vannak.Azátányiparasztemberekkényelmetlenfekhelyekkelésalvásihelyzetekkel,az
időmúlásárautalójelekaprólékosmegfigyelésévelgondoskodtakakorahajnaliébredés
ről.Példáulaszükségesnélrövidebbfekhelyetválasztottak,afejüketaküszöbre,illetvea
tarkójukategymegbillentettsámliéléretették,vagyféligülőhelyzetbenaludtak,hogya
kellőidőbenfelriadjanak.

Aparasztiéberönfegyelem,a testállandókontrolljaegyolyankulturálissajátosság,
amelymegjelenikatársadalmigyakorlatokegyébdimenzióibanis.Ahajnalikelés,akevés
alvásmásokatelriasztettőlamunkától,aparasztikultúrátólviszontnemidegen.Ugyanak
kora testökonómiájaegyátfogóbbrendszer,aháztartás, illetveaparasztigazdálkodás
egészébeilleszkedik.Megvanazélelemelosztásának,napi,heti,évszakoknakmegfelelő
adagolásirendje,amelyanemiéséletkoriszerepekhez,munkafajtákhoz,aszezonhoz,az
ünnepnapokhozéshétköznapokhozigazodik,deállandótekintettelvanavárhatófogyasz
tási szükségletekre és a rendelkezésre álló készletekre és ezekmegújítási lehetőségére.
Edények,mércék,letisztultszokásoksokaságasegítakalkulációelvégzésében,ahelyes
arányokkialakításában,amellyelmegteremthetőazösszhangafelhalmozottkészletésa
munkaerőmindenkorienergiaszükségleteésmegújítása,illetvea–lehetőségszerintbőví
tett–újratermelésigényeiközött.Ezarendszerazönállóságmegteremtésétésmegtartását
szol gál ta.

Azönállóságmegteremtéseésmegtartásaazegyiklegfontosabbértékaparasztikultúrá
ban,amelymáigmegszabhatjaazemberektörekvéseit.Akétháborúközöttazönállóság
meglétevagyhiányamélyszakadékotteremtettazegyesparaszticsoportokközött.Azalkal
ma zot ti lét, a másoktólfüggésahierarchiaalsófokátjelentette;akinemamagakenyerét
eszi,azmásnak„kezelába”.Azönállóságnempusztánazanyagijólétjelzője,többannál,
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minden törekvésmozgatórugója.Avárosialkalmazottimunkávalgyakran többre lehetett
jutni,mintagazdálkodással,mégis,haelegendőpénzgyűltössze,földetvettek,hogymeg
teremtsékvagykiszélesítsékazönállóéletalapjait.Azönállóságmegteremtésének,megtar
tásának,védelménekszolgálatábanálltazegészparasztgazdaság.Atesttelvalógazdálkodás,
aháztartásésaterménygazdálkodás,azállattartás,ésapiacozásmindekörülforog.

Azönállóságratörekvésamaikisvállalkozóknakisazegyiklegfontosabbhajtóereje.
Számosolyanvállalkozásvan,amelybenaziméntjellemzettparasztikulturálisrendszer
sokelemehasznosítható.Azönállóságérdekébenazegészcsaládmozgósítása,afogyasz
tás, ill. az él ve ze tek alá ren de lé se a vál lal ko zás nak, a ház tar tás gaz da ság föl hasz ná lá sa mind 
erreutalnak.PéldánakokáértvegyükelőszörszemügyreJá nos társadalmipályaívét!Aző
apjamégparasztnak született, s aharmincas években lett péksegéd. „Hát, aharmincas
évekközepénáltalábanvagyszakmáttanult[valaki],vagypedigmaradtaföldnél.”Azapa
többévtizedeskenyérgyárimunkautánahetvenesévekelejénszántarámagátazönálló
sodásra.Egyborsodi településreköltözött,aholépítettegysütőkemencét.Jánosszintén
péknektanult,elsőmunkahelyeegykenyérgyárvolt,aholanapi12–14–16órásmunkanap
semvoltritka.Akimerítőmunkautánakatonaságpihenésnektűntszámára:„Csodálato
sanéreztemmagamat.Olyan,hogyhuszonnégyóraszolgálat,nemfogottkirajtam,mivel
nemkellettdolgozni.Egyszerűen,nemtudokolyandolgotmondaniakatonaságnál,ami
engemmegterheltvolna.Csodálkoztakis:hogyazistenbenbírom?Bírtaménazt…Hát,
hatudnátok,mitbírtamott,akenyérgyárban,akkorilyetnemkérdeznétek!”

Jánosleszerelésutánmegnősült,ésbeálltapjapékségébe.Lettvolnalehetőségebent
maradniakatonaságnál,de„azértszereltemle,mertapámékiskértek.Mertegyszerűen
nem bírták a termelést.A pékségben dolgozott apám, öcsém, anyám és a feleségem.”
Néhányévescsaládiegyüttműködéséstapasztalatgyűjtésutánönállóvállalkozásmegala
pításamellettdöntött.Körülnézettaszomszédostelepüléseken,aztfigyelve,holélhetne
megmagaispékként.Végülráakadtegyolcsókőházraegymásikborsodifaluban,ahol
apjaésapósasegítségévelkemencétépített,sígysajátpékségetalapított.Azapáttúlszár
nyalniakarókezdetilendületétahatóságokkaltörténtnéhánykellemetlenütközésmegtor
pantotta.Akonfliktusokbóllevontaakövetkeztetést:nemlógkiasorból,csakannyitter
mel,amennyitmegítéléseszerintahivatalokmégelnéznek.Csak1986bandöntöttúgy,
hogyeljöttazidőaterjeszkedésre;apjaésapósasegítségévelújkemencétépített,sfelvett
kétalkalmazottat.Azévtizedvégénfölkerestenéhányszaktárs,ésarrakérték,kapcsolód
jonbeapékekakkoribanalakulóországosszervezeténekmunkájába.Abban,hogyéppen
őt,egykisborsodifalupékjétkerestékmeg,nemkisszerepetjátszottapjaszélesszakmai
kapcsolatrendszere,amely többévtizedeskenyérgyáripályafutásaalattalakultki.János
igentmondottafölkérésre,ésrövidesenbekerültaszervezetvezetőségébeis.

A szakmai szervezetben végzettmunkameghozta gyümölcsét, ennek révén sikerült
kijutniaegy,ahogyőmondta,mes ter kur zus ra Németországba,hathétre.Ezutánegyame
rikaiésegydánútkövetkezett,azottszerzetttapasztalatokatsajátpékségébenishaszno
sítja;Amerikábólhazahozottegysüteményfélét,amit itthonszépsikerreldobottpiacra,
BorsodbólBudapestre(kétszázüzletbe),demégaDunántúlraisszállít.Emellettún.dán
zsömlétissüt,amitszinténazegészországbanterít.Jelenleg22alkalmazottaldolgozik,a
vállalkozásban a felesége és a legidősebb lányavesz részt, utóbbi egyébként okleveles
közlekedésmérnök, aki szakmájából következően a szállítás megszervezését és az áru
országosterítésétvégzi.Akiszállítottpéksüteménymennyiségeutánrészesedéstkap.A
munkábanvőlegényeissegíti.Afiatalokazttervezik,hogyBudapestennyitnakpékséget,
tervüketmármeglévőüzletikapcsolataikra(200élelmiszerbolt)alapozzák.

Talánnemtúlgyakori,hogyegycsaládonbelülháromgenerációnkeresztülöröklődik
apékmesterség,ugyanakkornemtekinthetjükvéletlennekJánosvagyalányaválasztását.
Jánosazapjaörökébelépett,tőletanultaaszakmát,azotthonipékségbenvégzettmunka
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soránsajátítottaelavállalkozássalkapcsolatosismereteket,üzletifogásokat,svégülaz
apjaésapósasegítségévelindítottabesajátüzletét.Nemújhelyzetbekerült,hanemameg
szokottatvittetovább,ígysemmimeglepőtnemtalálunkabban,hogyéppenegypékség
tulajdonosalett.Pályafutásanemegykülönösszemélyesképességvagytehetségkibonta
kozásánakésbeteljesítésénektűnik,hanemacsaládbanelsajátítottkészségekésgyakorla
tok továbbvitelének és új helyzetekre alkalmazásának.Apja egyszemélyes pékségével
szembenőmár22alkalmazottaldolgozóüzemetteremtett,amelynekberendezéseittöbb
szöriscserélte.Annyiésannyifélepékárutállítelő,hogymárkiléphetettahelyipiacról,
smintláttuk,mégDunántúlraisszállít.

Epéldamár sejteti,miképpenkapcsolódikösszea társadalmiésa személyes. János
sikeresvállalkozóipályafutását egyszerremagyarázzák társadalmikörülményei, azoka
tőkefajták, amelyek tipikusak társadalmi, illetve foglalkozási csoportjában (szaktudás,
anyagiak)ésazegyéni,csakrájellemzőtehetsége.Ekétszintakultúrábankapcsolódik
össze:azegyénekcsaládjukbanésszűkebbtársadalmikörnyezetükbengyakorlatokegész
sorátsajátítjákel;apénzkezelésre,akiadásokésmegtakarításokhelyesarányára,amun
kavégzésintenzitásáraésésszerűmegszervezésére,amunkaésazélvezet–azilletőréteg
rejellemző–egyensúlyánakmegteremtésérestb.irányulótechnikákat.Ezekagyakorlatok
adnakformátaszemélyesképességnek,stesziklehetővé,hogyazegyénsikeresenmeg
birkózzékfeladataival.

Aháztartásszerkezet,akultúraésavállalkozóihajlandóságösszefüggéseitillusztráljaa
második példa. Bor bá la élelmiszerüzlettulajdonos egy keletmagyarországi városban.
Nemrégibenköltözöttideegyszabolcsitelepülésről.Abolthoztöbbcsaládtagiskapcso
lódik: a férj, aki ebből él,Borbála anyja, aki viszontszolgáltatás nélkül, és a húga, aki
viszontszolgáltatásértalkalmankéntbesegít.Avállalkozáskereteésszervezőelveaháztar
tás.Aháztartásgazdaságnak az a funkciója, hogy felossza a családtagokmunkaerejét a
különbözőmunkaszférákközött, igénybevegyea jövedelemforrásokat,meghatározzaa
pénzkezelésmódját,felosszaajövedelmeketafogyasztásésafelhalmozásközött,végül
kialakítsaacsalád fogyasztási stratégiáját (Spéder1994).Vállalkozásánakelindításakor
Bor bá la nem tett mást, mint hogy át emel te vál lal ko zá sá ba a ház tar tás ban év ti ze dek alatt 
kialakultgyakorlatokegészrendszerét.Megélhetésüket–szüleikhezhasonlóan–mindig
iscsalád,sezáltalháztartásközpontústratégiáksegítségévelteremtettékelő.Falusiház
tartásuk kvázivállalkozáskéntműködött, részint a háztáji jövedelmére, részint a kereső
családtagokfizetésérealapozódott.Borbálafeladatavolt,hogyajövedelemésszerűfel
használásárólgondoskodjék.Soksokmezőgazdaságikistermelőhözhasonlóanegyrugal
mas pénzügyi és munkaszervezeti rendszert működtettek; a munkák és a jövedelmek
elosztásánálmindigaháztartásszempontjaivoltakazirányadók.

Ezta rendszertültettékát avállalkozásukmindennapigyakorlatába.Például azelső
időbenmegnyirbáltákaháztartáskiadásait,ígyaférjkeresetébőlfedeznitudtákazárube
szerzésköltségeit.Aférjnemrendszeresbevételei(pl.amunkahelyijutalom,különmun
ka) szintén a boltba vándoroltak.Az üzlet felvirágzása után ellenkező irányba kezdett
áramlaniapénz,visszaaháztartásba.Könnyűészrevenni,hogyugyanazalogikaérvénye
sül,mint amit a kistermelők alkalmaznak, akik „beleteszik” jövedelmeiket – beleértve
fizetésükegyrészétis–azállatokba,majdazesetlegeshaszonnalegyütt„kiveszik”onnan,
ésaháztartásra fordítják.Persze ittnempusztánegypénzkezelési technikárólvanszó,
amelyetbárkielsajátíthat,haakar.Ajövedelmekmostleírtáramoltatásátavállalkozásés
a háztartás között a gyakorlatok kiterjedt rendszere támogatja. Ezeket a gyakorlatokat
pedigamunkaidővel,energiákkal,fogyasztásicikkekkel,vágyakkal,érzelmekkelstb.való
családigazdálkodásfogjakeretbe.

Asikeregyikfontosfeltétele,hogyadöntéseknélsohanemazegyéniambíciókat,hanem
a család egészének érdekeit részesítik előnyben. Ebben azonban nemcsak a kialakult 
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ésmegszilárdultgyakorlatokjátszanakszerepet,hanemBorbálaerősegyéniségeis.Aférj
megpróbáltkibújni ez alól, amikor egyértelművévált, hogyBorbála élelmiszerüzletéből
többpénzáramlikaháztartásba,mintamennyitőkereskatonatisztként.Otthagytaháta
honvédséget,ésegyönálló,acsaládtagjaivalnemszámolóvállalkozásbafogott.Adolog
hamarmegbukott,mertBorbálaazotthoniszigorúpénzelosztásirendszerennemvolthaj
landóváltoztatnipusztánazért,hogyegy,aháztartástólelkülönült,sígynemátláthatóésa
beválttechnikákkalnemkezelhetővállalkozásttámogasson.Aférjvégülrövidpróbálkozás
utánfeladta,sbetagozódottacsaládivállalkozásba.Őszerzibeazárut.Borbálaösszeállít
jaalistát,adakasszábólelegendőpénzt–azazúgyjárnakel,ahogyeztkorábbanistették
a ház tar tás ke re tei kö zött.

Acsaládtagokvállalkozásonbelülifeladataipontosanleképezikaháztartásonbelül
elfoglalthelyüket. ÍgypéldáulBorbálaédesanyja isbesegítaboltba,délelőttönkénta
pultmögéáll.Munkájátúgyfogjákfel,mintatöbbiszokásossegítségétaháztartásban,
nem kap érte fizetést. Borbála húgának, bár együtt laknak egy nagy családi házban,
különháztartásavan.Őissegítalkalmanként,ennekfejébenaboltbólelvihetbármit,
amireéppenszükségevan.Apéldatalánérzékelteti,hogyBorbálaazértlehetettsikeres
vállalkozó,mertrendelkezéséreálltésazüzletébenagyobbnehézségeknélkülátemel
hetőnekbizonyultagyakorlatoknakegyolyankiterjedtrendszere,amelyetacsalád(és
ittvisszalehetmenniegészenparasztimegélhetésistratégiáikig)boldogulásasoránés
érdekébenfejlesztettki.

Akultúrába ágyazottmindennapi tevékenységek finalitásának, avagy – a bourdieui
terminusokkalélve–apozícióésdiszpozícióstrukturálisinterdependenciájánakjópéldá
játnyújtjaharmadikpéldánk.Gé za a het ve nes évek vé gén – ki hasz nál va egy vé let le nül 
kínálkozólehetőséget–vásároltegyesztergagépet,ésbeállítottaagarázsba.Alehetőséga
legjobbkorjött,mivelfeleségenéhányévigyesutánéppenmunkábaszeretettvolnaállni,
deagyerekekmiatteztnemnagyontudtamegoldani.Azotthonvégezhetőmunkalehető
vétetteszámáraapénzkeresetet,ésagyerekeksemmaradtakfelügyeletnélkül.Gyorsan
megtanultahátazesztergagépkezelését,ésbedolgozólett.

Aműhelyépületésagépektörténetepontosantükrözi,hogyazegyesbővítések,átala
kításokmindigazéppenkihasználandólehetőségekjobbkiaknázásárairányultak,sföl
semmerültamajdaniönállósodásperspektívája.Bőtízévigtöbbékevésbéideiglenes
nek,átmenetinektekintettékabedolgozásbóladódókeresetilehetőséget,nohaaműhely
egyrebővült,perszemindenalkalommalcsakegykisalapterületűhelyiséget„ragasztot
tak”hozzá,pontosanakkorát,amekkorátahelyzetmegoldásamegkívánt.Ezzelpárhuza
mosanagépállományisgyarapodott,ugyancsakazéppenmegoldandóhelyzetkívánal
mainakmegfelelően.

MűhelyealakítgatásasoránGézaellátogatottkollégáihoz,rokonaihozvagyabedolgo
zásrévénszerzettújismerőseihez,megnézte,hogyandolgoznak,milyenműszakimegol
dásokatalkalmaznak, smivel találékonyembervolt, sokhasználható tanáccsal,ötlettel
szolgáltmásoknakmagais.Anyolcvanasévekvégéremártekintélyeskapcsolathálóval
rendelkezett,amelynektagjaiközöttvoltakJászberényben,Hatvanban,Gödöllőnlakókis.
Ahálózatsokfélefunkciótlátottel:anyagbeszerzés,értékesítés,műszakinehézségekmeg
oldása,gépek,alkatrészekcseréjestb.

Gézaegyszövetkezetmelléküzemágábanvoltfőállásban,vasesztergályosként.Mivela
feleségotthonfátesztergált,Gézánakrengetegtanulnivalójavolt:afamegmunkálásasok
baneltérafémforgácsolástól,afakönnyenmegég,hasadstb.Eleinte,haújmunkadarab
gyártásábakezdtek,azelsősorozatelkészítésesokfejtörésbe,kísérletezésbekerült.Elme
séltepéldául,hogyatiplikgyártásamilyennehézségekbeütközött:kezdetben na gyon las san 
ment,sokfaanyagothasználtakel,azazaligkerestekvalamit.Jóidőbetellett,mígegymás
célrakészültgépetvégülsikeresenátalakítotttiplikkészítésére.Azéveksorán,mivelhason
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ló esetek sokaságávalkellettmegbirkóznia, meglehetősengazdag szakmai tapasztalatot
szerzettafamegmunkálásterén.Akapcsolatokésaszakmaitapasztalatokisolyanspontán,
előrenemtervezettmódonhalmozódtakfel,ahogyanaműhelyépületésberendezésisala
kult.Akilencvenesévekelejéremintegymaguktólmegteremtődtekazönállósodásfeltét
elei;mindenemegvoltinterjúalanyunknak,amiegyvállalkozáselindításáhozszükséges.

Vállalkozásokszülethetnekaparasztiésatechnikaiszakmaikultúratalálkozáspontjain
is.Galgamentivizsgálatunkban(KucziésMakó1996)olyanvállalkozókkalkészítettünk
interjúkat,akikaparasztikultúraörököseinektekinthetők.Mindannyianfalujuktóltávol
kezdtek el dolgozni, többnyire Budapesten, de mindig olyan munkahelyeket kerestek,
amelyek elegendő időt és energiát hagytak az otthoni, független világuk kialakítására.
Ennekszolgálatábaállítottákacsaládtagokmunkaerejével,idejével,fogyasztásávalvaló
gazdálkodástis.Avégeredmény:saját,jólberendezettműhelyacsaládiházban.Önállósá
gukmegteremtésénekmásikforrásaaparasztikultúrátólegyébkéntnemidegen(Márkus
1979) fú rásfa ra gás, büty kö lés. AGalgamentén bőmásfél évtizeden át működött egy
faipariszövetkezet,amelyszélesbedolgozóihálózatonalapult.Azittenifalvakbanélőkkis
műhelyeksokaságátalakítottákki,hogybekapcsolódhassanakebbeapénzkeresetilehető
ség be. Mi vel termékeik kis szé ri á ban, egye di meg ren de lé sek re készültek (te le fon asz tal
kák,facsillárok,karnisokstb.),atermelésneknemvoltakstandardfeltételei.Aszövetkezet
gyakran változtatta amunkadarabméretét, formáját.Ez új gépeket, a korábbitól eltérő
megoldásokatkívánt.Azremélhetettazátlagosnálmagasabbkeresetet,akiügyesvoltés
találékony,ésvoltműszakihajlama.Ennekkövetkeztébenvalóságosműszakiversengés
alakultkiaműhelytulajdonosokközött.Nemritkánmásfélkétszeresjövedelemkülönbsé
gekalakultakkiegyegyleleményesújításnyomán.Azújmegoldásokkitalálása,ötletes
gépeképítéseakisrégióbanélőférfiak„sportjává”vált.Éjszakábanyúlóanelálldogáltak
egymásműhelyébenspekulálgatvavalamilyenfelfogatási,forgácsolásiproblémamegol
dásán.A férfiakműszaki ambíciója, barkácsolási hajlamabeépült amindennapi életbe,
keretetadottaszabadidőeltöltésének,akapcsolatokstruktúraképzőelemévévált,salakí
tot ta a köz vet len kör nye ze tet is.

Azegyikfaipariműhelytulajdonosa,Jó zsef isszenvedélyesbütykölő.Elvállalta,hogy
faalkatrészekgyártásáhozállítelőfélkésztermékeket,denemvolthozzámegfelelőber
en de zé se.

Adeszkákatahogyvágtam,simalapokatkaptam,eztmégfelkellettszeletelniegycentiszé
lescsíkokra.Hozzáfogtamszalagfűrésszel,deazrengetegidőtelvett,nemkerestemsemmit.
Másokmondták,csináljamsorozatvágóval.Hátaztnemtudom,eztnemtudommegcsinálni
egyiknaprólamásikra.Akkoragyalugépemmarófejénekafelfogatásihelyérecsináltamegy
hosszabbtengelyt,arraraktamfelnégykörfűrészlapot.Ehhezbütyköltemegyasztaltkülönál 
líthatórésszel.Eliskezdtünkdolgozni,denembírtuk,rettenetesnagyporvoltaműhelyben,
összeragadtaszemünk.Afeleségemegyikrokonátólkerítettemegyöregelszívót,amibennem 
voltmotor.Elszaladtamaszomszédfalubaavillanyszerelőbarátomhoz,voltnekiegyéppen
jóvillanymotorja.Hétnyolcszázforintértvettemmeg.Kipróbáltukmégott,hazahoztamés
mindjártreszeltemhozzáéket,hogyfel tudjamrakni.NembírtamkivárniPistabarátomat,
próbáltamavezetékeket,végresikerültelindítani,ugrottegyhatalmasat.Akkormindjártvala
mi szorítót előszedtem, lefogattamagyalugépmellé, onnanpróbáltamelindítani.Sikerült.
Átszaladtam a szomszéd vízvezetékszerelőhöz, hogy kellene egy százas pévécécső, amit
kitágítunk,hogyföllehessenhúzniazelszívóra.Avízvezetékszerelőszerintannyitnemlehet
húzniacsövön,egytöbbszörösgyűrűtkellcsinálni.Aztmondta,hogydolgozniakellmenni,
nemtudjamegcsinálni,majdestéreátjön.Hátnembírtamkivárni,elmentemabognárhoz,
leesztergáltattamveleegykúposfatuskót.Errepróbáltamrámelegíteniapévécécsövet.Újság
papírralmelegítettem,ésmindighúztamfeljebb,egyrefeljebb.Éshátsikerült.Aznapösszeis
állítottam,csináltamegyszívórésztműanyagborosflakonokból,ballonokból.Azötliteresek
nekatetejétlevágtam,arraszereltemkétkisszögvasat,csavarralfelfogattam,úgyhogyakör 
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fűrésznekaburkolata is lettegyúttal.Alulkilyukasztottam,ésbelecsatlakoztattamaszázas
pévécécsövet.Jólszívott.Mégegymásikgondomvolt,hovágyűjtömaport.Kitaláltam,hogy
aműhelyvégébenvanegyferdepincelejárat,odafogombefúvatniaport.Hátakkorgyorsan
farostlemezt venni, léceket.Leburkoltamaz egészet, ki is próbáltammég akkor este, nem
hagyottbékénadolog,későestigdolgoztamvele,nagyonörültemneki.Másnapelisindul
tunk a so ro zat vá gás sal.

A büty kö lés nek ez zel még nem lett vé ge, mi vel bal eset ve szé lyes nek bi zo nyult a be ren
dezés. József agyári előtolóhozhasonlóhengert tervezett, ezzel sikerülkiküszöbölni a
problémát.Azeredmény:akezdetiteljesítménynégyszeresétértékel.Amagyarfalvakban
tucatjávalkészültekhasonlómódonagépek.Avállalkozásoktörténetelényegébengépek
építése,újműszakimegoldásokkitalálásánaksorozata.Akilencvenesévekelejénalakuló
kisvállalkozásokatérséghétköznapikultúrájábabeépültműszakiérdeklődés,újítóhajlam
ésaparasztikultúratalálkozásábólszülettek.

3. Össze fog la lás

CliffordGeertzszerintazelmaradottabb,nempiacigazdaságokátalakulásátésgyorsfej
lődésnekindulásátegylassútársadalmiéskulturálisátalakuláselőzimeg(Geertz1963).
A termelési mutatók hirtelen emelkedése csak láthatóvá teszi a korábbi, a társadalom
mélyébenzajlófelhalmozódásiszakaszt,ésmegfordítva:azátalakulásrejtettségeugrásnak
mutatja a változásokat. Geertz átveszi a közgazdaságtani irodalomban meghonosodott
ne ki ló du lás (takeoff)(Rostow1971)kifejezést,ésazindonéztársadalmifejlődésrealkal
mazza.Kétindonézvárosösszehasonlítóvizsgálataalapjánkimutatja,hogyazegyikben
mégnemindultakelakapitalizálódáshozvezetőváltozások,amásikbanviszontazarisz
tokráciamobilizálnitudtaahagyományosparasztitársadalomlojalitását,arespektust,a
bizalmat,ésamoderncégekszolgálatábaállította.Mivelazarisztokráciauraltaeváros
környékifalvakösszetetthálózatait,képesvoltezeketúgyátalakítani,hogymegfeleljenek
a vál lal ko zás kö ve tel mé nye i nek, az az elég ru gal ma sak legyenek, ugya nak kor elég ru gal
matlanokisahhoz,hogyfennmaradjanak,snezilálódjanakszétagazdaságiváltozások
következtében.Ahálózatokátalakítása,abeállítódások,alojalitásóvatosmódosításatette
lehetővé,hogyagazdasághirtelennekilóduljon.Alassú,észrevétlenkulturálisátalakulást
egy gyors váltás követte, a fejlődés jól látható, statisztikai eszközökkel is kimutatható
ütem re vál tott.

Anekilódulásamagyarátalakulást is jellemzi.Avállalkozásalapítás jogikorlátainak
feloldásautánlátszólagmindenelőzménynélkültámadtfölakapitalizmusszelleme,és
történelmiléptékkelmérveszinteegycsapásrakialakultamagánszféra.Ahirtelenváltozás
valójábannemelőzménynélküli,mindössze leleplezte, láthatóvá tetteazeladdig rejtett
folyamatokat.Amagánszférahirtelenkitágulása érthetővéválik, ha tekintetbevesszük,
hogyeztkulturáliséstársadalmiváltozásokkészítettékelő.Mintföntebbmárleírtam,a
rendszerváltozáselőttiMagyarországonaleendővállalkozókéletpályájaazönállóságirá
nyábahaladt.Úgyválasztottakmunkahelyet,úgyoldottákmegélethelyzeteiket,hogyez
akésőbbiekbenelőnyösséválószakmaitapasztalatok,kapcsolatok,anyagieszközökföl
halmozódásáhozvezetett.Mirelehetővéváltatömegesönállósodás,többszázezerember
álltfelkészülvearra,hogybekapcsolódjékapiacgazdaságba.

Avállalkozáshozszükségestőkeféleségekmintegyszándékolatlan,legalábbisnemelha
tározott terv szerinti felhalmozódásamagában a társadalomban is lassú, a piacgazdaság
irányábamutatófolyamatokatindítottel.RónaTasÁkosakistermelés,amásodikgazdaság
rendszerbomlasztóhatásáthangsúlyozza(RónaTas1994).Azembereknövekvőmozgás
tere, saját világuk kiépítése, az egyenlőtlenségek növekedése „alulról” rombolta a szo 
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cializmust. Ehhez azonban hozzá kell tennünk azt is, hogy lezajlott egy lassú építkező
folyamat is.A nyolcvanas években olyan hálózatok épültek ki, amelyek a vállalkozói
együttműködésalapjáváváltak.Akilencvenesévekelejénönállósodókrokoni,szomszédi,
munkatársi,szakmaikapcsolatoksokaságáthasználhattákfel,ezekrévénjuthattakpénzhez,
eszközökhöz, műhelyhasználati lehetőséghez, anyagokhoz, megrendelőkhöz. Az évek
soránkialakultésmegszilárdultviszonyokadtakkeretetazindulócégeknekis.

Arraakérdésretehát,hogyhonnantámadtfelhirtelenakapitalizmusszelleme,mia
magyarázataapiacgazdasággyorskiépülésénekés–hahinnilehetazértékeléseknek–
gazdasági fejlődésünkmostaninekilódulásának,aválasztakultúrában találjukmeg.A
mindennapi életben a gyakorlatok olyan rendszere létezett a rendszerváltozás előtti
Magyarországon, amely emberek sokaságát tette képessé önállóságuk kiépítésére és a
vállalkozásindításáhozszükségestőkékfelhalmozására.Haakisiparvagyakistermelés
elmúltnegyvenévestörténetétvizsgáljuk,akkorebbenapolitikatörténéseineklenyoma
tátláthatjuk;amagánszféralétszámánakcsökkenésevagybővülése,akistermelésvissza
esésevagyföllendülésebiztosanjelezteahatalomszándékait.Apártkongresszusokjegy
zőkönyveinek vagy a Politikai Bizottság határozatainak tanulmányozásával pontosan
rekonstruálni lehet amagángazdaság terjedelmének rendszerváltozás előtti változásait.
Ésmegfordítva:amagánszféralétszámalakulásáravonatkozóidősorostáblázatbólkiol
vashatóareformésellenreformpolitikaiváltógazdasága.Ugyanakkora legáliskisipar
vagy kis ter me lés tör té ne te nem azo nos azok nak a kul tú rák nak a tör té ne té vel, ame lyek 
közegébenvállalkozásokszülethetnek.Ezeknekakultúráknak,amelyekMagyarország
múltszázadikapitalizálódásávalkezdtekkiformálódni,afolytonosságanemszakadtmeg
aszocializmusévtizedeibensem(Lampland1991).Amegélhetésistratégiáknakmegvan
amagukkialakulásiésfejlődéstörténete,deezviszonylagfüggetlenapolitikától,srész
ben a gazdasági berendezkedéstől is.Ennek a relatív függetlenségnekköszönhetően a
háborúelőttszületettkultúráktovábbépültek,újelemekkelegészültekki,gazdagodtaka
szocializmusévtizedeibenis;példáulaparasztigyakorlatokrészévéváltaszakértelem
mel,azállandókülsőjövedelemforrásokkalvalógazdálkodás,ezegyestérségekbenkie
gészült a technikai kultúrával, s új, a paraszti világban ismeretlen, nem kaláka típusú
kooperációjöttlétre.Amagánszféraelmúltévekbentörténtváratlanszínrelépéseetör
ténésekszámbavételenélkülalighaérthetőmeg.
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