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Az emberek koreben mabesul
tartja magat a2 a hiedelem, bogy a tArsadalomnak van egy szferaja, amelyben az emberi magatartAs mozgat6rug6i
masok, mint egyebiitt, NevezeteseD, bogy)! maganesoportok,
magantArsulasok ml1kOdeset szabalyow elvek kiUonboznek. azokt61 az elvekt61, amelyek az alIami merara vagy a gazdasagi eletre jeUemz6ek. A dont6 kiilonbseg abban rejlik, mondjak, bogy az emberek az uti. civil szferaban - kiilonl)oz6 ala"ltVanyok&im, szervezetekben, egyesiiletekben - hajland6ak onkentesen, penzbeli ellens2OlgaItatAs nelkiil
vegezni olyan munkai, amel)'ert a piaeon tevekenyked6vaUalatolr., eegek, vagy az allami hivatalok komoly ellenerteket szamolnakel.
,
Nehc!z ennek a feltevesnek mtelt adni. Hiszen aj6zan esz
szabalyai szerint egy racionalis Ic!ny, ba tObb lehetcSsc!g1<Oziilvalasztbat, mindig azt valasz!ja, amelyik a legjobb iizletnek Iatszik,
tehat amelyik a legkisebb l>efektetes melIen a legnagyobb has2Onnal keesegtet. Miert dolgoznak sokan m~
ingyen?' Hogran lehetseges, bogy - tArsadalmi berendezest61 es politikai
rendszert61 fUggetleniil- esaknem mindeD emberi.kozOssegben
helye, szerepe van a penzbeli eUens2OlgaItatAs nelkiil vc!gzett
munkanak? Melyek azok az okok, amelyek magyarazatot adnak erre a kiilonos jelensegre?
,A"TARsAsosZTON"

oak az altalanost61 elt€r6 sziiksegletek kielel(!t€ser61, aminek az anyagi vonatkozasa nines renaezve.
A tlzezerszamra megjelen6 civil szervezetek ketsegteleniil azt jelzik, bogy a tArsadalom differeneial6dasi folyamata soran a sziiksegletek kielegftesere
fordftand6 munb osszmennyisege je1ent6sen nOvekszik. A kerdes esupan az, bogy k.i fizeti meg a
tArsadalmi emelkedes, araL Meddig lehet a tarsadalmi szervczettsc!g es az intezmenyes megoldas~k
hianyat az onkentes munkat vaDal6kra atharftan1?
Ketsegtelen, bogy a:kis es nagy esoportok, az
ilyen es olyan emberi tArsuIasok nundemitt megta,
lalhat6k. Ah°llY"n az onkentes munb iranti tarsadalmi sziiksegt,etjelen van mindeD tArsadalomban.
561, ugytdnik,
bogy egyre MgyJ'bb az onkentes
munu (seJ(ftseg) 'iranti;t:eresleL Ea ez nemcsak az
egeszsegvedelemre,
gyenneknevelesre,
betegapoJasra, szocialis gondoskodasra
c!rvenyes. hanem a
tarsadalom mas szferau-a is, a ml1vel6desre, oktatAsra, tudomanyra sth. Nem,is ezzel van b'jj, hanem ana! a, I,ozvelemenyben, tneggyokeresedett
felfogassal, hogy..., i?n~ntes tp.l\n~ araval nem

'

A hagyomanyos szocialpszichol6giai felfogAs szeriot erre a Ir.iilonos swkAsra az emberek "tArsuJasi hajlamaban" ken a magyarazatot keresniink. Az emberelr.et,
mondjak, a "nyajooztOn" kc!szteti arra, bogy csoportosuljarw: es kozOs eeljaik erdekc!ben onkentes munkara
vatIaikozzanak. Ez a "tArsuJasi hajlam" aJl!t6lag olyan
er6s, bogy az emberek a munb gyakorlati baSZnossaI(At61fU~etleniil suvesen aldozzak fel egyeni erdekeiXet a kozOss€~ erdekeiert. Mi tOOb,az onlr.c!ntesmunkaval ol}"ln lelki sziiksegleteket elegftenek ki, amely hozzajanilhat ahhoz, bogy kieljek ~tlv
bajlamaibt,' es'
ezAltal gazdag-dbba vaf~kszemel~k.'
,
A "tArsas ooztOn" sz6swl6i srerint tehat ugy' aD
a dolog, bogy az emberek sajat bels6 sziiksc!J(letiik
miatt vallalkoznak onkentes munkara. Nevezfietjiik
ezt a sziiksegletet aDampolgari felel6ssegerzetnek,
s2OlidaritAserzesnek, hasznossag tudatAnak, aminek
akarjuk, a lenyeg az, bogy az onkentes munkara'vallalkOwk helyreaJ.l[!jak vele lelki egyensulyukat,
es
megsziIardltjak kozOssc!gi pozlci6ibt,
'
A szocialpsziehol6gusok
meUett a politol6gusok
is osz!jak azt a velemenyt, bogy a gazdasagi es politi-.
bi ese1ekves legalapvet6bb megbatArowi a esoport€rdekek, kovetkezeskepp'
a tArsadalom szerkezete
eleve egyesiilet jelle!(l1. Erne jellegenel fogva a j6te- ,
konysag es az ontevlkenyseg
magat61 ertet6d6, 'ami"
nek sok evszazados hagyomanya
van, s amit, lam,
mc!J(az alIamszocializmus sem volt kepes kiirtani. Ez
ut6I>bi aDltAs igaz, hiszen az onkentes munkat az allamszocializmus
csakugyan
"nem ,tudta" (nem isGiovanni
akarta) kiirtani. Bolond lett volna, hiszen eppen,
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KI FlZETI A szAMLA T?
Ezzel nem a esoportbpesolatok mindeniitt-jelenval6sagat
es az onkentesen vegzett munka fontossagat szeretnenk megkerd6jelezni. Esyszerden arrol van sw, bogy a tarsadalmi s2OlI!AJtatAsok
iranb igeny nagyobb a finanszlrozAsile/tetcSsegeknel.
A tArsadalomjelent6s differenciaJasa meUett kiiloobow <so""rtok kc!pesekarra, hoJ1:V
kozOssc!J(ekbe
szervez6dve J{OndoskOdia-
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ken szamolni, holott az komoly megtabrltAst jelent a nemzetl!:azdasag szamara. Az lenne ,a te~meszetes, ba az onkentes munkat gazdasagt teljes!tlI\enykent. ertc!kelnenk, hiszeQ a tObb tlzezer civil
szervezet munkajal,lak tn~g allor is I!.omoly gazdasagi Idlya' van,'lia'a szervezeCtagjai havonta esak
n€bany 6rat dolr'znaka:kozj\!vafa:
' ,""
,
A KOLLEKTivCSELEKvEs

LOG~JA

Termeszetesen
a aoportlelektannal
foglalkow szakemberek koziil korantsem mindenki fogadja el a "nyajiiszron", vagy
"tArsas oozton" elmeletet. Tobben a "tArsas ooztOn" fogalmanak
a puszta bevezeteset is kifo~asoljak, mondvan, bogy az semmivel gem gyaraplga ismeretemket.
lIyen alapon mindeD emberi
megnyilitkoza.n
egy olyan ooztonne1 magyarazbatunk,
amely a
sw&an forg6 eselek:ves vegreh'jjtAsara iranyul. Masok egyszerl1en ketsc!gbe vonjak, bogy a racionalisan gondolkod6 emberek
szuveren dontesek alapjan hajland6ak szand€kosan rossz iizlelet kotni, pusztAn esak annak orOtneert, bogy kivegyek resziiket
a kozcelu fejleszt€sek megval6sltAsab61.
Az em1>eri sziiksegletek oldalar61 tekintVe nines okunk feltetelezni, bogy emberelr.et a "nyajoszton" kesztetne arra, bogy
esoportosuljanak
es a esoport erdekeben ingyen munkat vegezzenek. Tenneszetesen
gyakran el6fordul, bogy az ember onkentesen, penzbeli eUens2Oll!AJtatAs nelkiil v~kozik
valamiIyen munUra, ilyenko r a2Onban tisztAban van vele, bogy rossz
iizletet kotOtt, de az valamiert megeri szamara. HaJara- kotele? zett vele valakit, j6 pontokat
szerzett, sikeriilt magat j6sz!vdnek
es sel(!t6kesznek cemutatni stb. Jobb hfjan esetleg azt fogja all!tani, "bogy j6 sz6rakozast jelentett szamara a dolog. Minel roszszabb az iizlet, amit kotottiink, annaJ nagyobb er6feszltessel kell
annak eUenkez6jer61 meggy6zni magurikat. A pszichol6gia ezt
racionalizaci6nak nevezi.

"

"

bogy nagy sziikseget Iatta a penzbeli e1lens2Olg3JtatAs
"

nelliiil vegzett munkanak, olyannyira, bogy "aIlamosltotta": Az
onl!.entessc!g elvet61 meKfosztott, kotelewve
tett' ta,r$adalmi
munb
Iatswlag megesdloIasa a kozOsseg erdekeben vegzett
munb gondolatAnak,
val6jaban inkabb lemeztelenft&e a szomord val6sagnak. FinanszirOzAsi korIatok miaq; az eUenswlgaJtatAs neIkiil vegzett munllia
mindig nagy sziiks€g Van, amit
neha onkentes alapon is mes lehet szervezni, neha a2Onban az
egyenekre nehezed6 politikai nyo~ssallehet
esak elemi.
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Mar azeddigiekb61
is kitl1nik, bogy a tArsadalmi muitka a' nagy'"atVeresek" koze tartozik. Az
igazi gondok azooban ma~kban
a sz6ban forg6
tArsadalmi esoportokban' jelentkeznek,
amelyek
onkentes alapon v'alamilyen wiis' erdek kielel(!tc!sere jonnek lelre. Nos, ezek az onkentes tArsu1fu.ok
olyan sUlyos, bels6 eUentmondasok't61 terhesek,
bogy kesi aooaruikkell
tekintenilnk letezesiiket es
mdkOdesiiket.
A kiilonooz6
esoportok,
maRAntArsuJasok
szervez6desere es mdkodesere vonaili:oz6an rendklviil tanulsagos Olson Mancur munkaja (A kol.
lektiv cselekVes loldlalja. Kiizjavak es CBoportel.
m,Het. Osiria Kiadb, Budapest, 1997), Olson mindenekel6tt
azzal az erdeies
elmelettel aut el6,
bogy a civil' szfera kiilonval6saga, jelesiil az oMentes tArsuJasokkal bpesolatos sajatos emberi magatartAs val6jaban nem egyeb, nunt mltosz. Konyveben arr611gyekszik meggy6zni benniinket, bogy az
emberek vlSelkedeseneli ugyanazok a mozgat6rug6i a tArsadalmi szervezetekben, mint a gaZdasagi
tarsasa~okeban, vagy az"aDami szektorban. Az emberek onzetleniil semmit sem csinaJnak: mindig es
mindeniitt minimaJis aldozatVaJlalas mellett maximalls nyeres€gre tOrekszenek.,
Minden a°i'°rt
vaW szervezet - alli kicsi,
alli

nagy

- vahutiily~n

kazoo

,J6szag"

Oavak,

erte-

kek) megval6sltAsara rorekszik, mondja alson. A
kerdeses javak meg~se
elvileg a csoport minden tagja szA!n.1ra egyarant furitos es hasznos,
ezert tAfsulnak egymassai.
(FolytatUa a 10. oldalOD)
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A civilszektor
Az onkentes

munka mitosza

(FoIytatU a 7. oIdah6l)
I1yen m6don esszerdnek Iatszik az a fdtetelezes, bogy a esoport
mindeD ta~anak kozos erdeke a javak letrehozasa. Az elct azoncan
azt biwnyf!Ja, bogy ez meg siDes fgy, mert a kOltsegek fedczeset a esoporttagok korantsem tekintik kozOs eOOeknek, semmikeppen sem k",
teIez6nek onmagukra nezve. A csoport tagjai 3ltalaban azt szeretnek,
bogy a tObbiek fedezzek a koltsegeket, azok. hozzanak nagyobb aIdozatot erte, az el6nyokb61 viswnt - fiiggedeniil att6l, bogy reszt vanaltakea kOltsegekb61 vagy sem
mindenkCppen
egyen16 aranyban kfvannak reszesiilni.
A tarsuIashoz val6 csadakoza. val6ban onkentes a civil szervezctekben, a munkavallalas onk:entessegerol azonban sw siDes. Jutalom
vagy biintetes nelkiil a esoport tagjait meg aITa gem lehet raven ni,
bogy a szervezetckben a csadakozassal vallalt minimalis kotelezettsegeiIinek eleget tegyenek. Az esetek-tobbsegeben
peldaul tagdljat sem
hajland6ak lizetru, annak ellenere, bogy a szervezetet magnk nowk
letre, es maguk dontenek a ta.Kdfj ooszegerol. Ami persze ervenyes a
szervezeti munkahoz val6 egye6 h'ozzajaruIaara is.

-

A NAGY ts

KIS SZERVEZETEK
.

A nagy szerve7.etekebb61a szempontb6l nagyon kiilonboznek a
kiesikt61,ennelfugva altaIaban hem tudjak cllatm vallalt fdadatukat,
hem kepesek megteremteni azokat a kollektfvjavakat, amiert letrejottek. lUetv.e,.Olson szeri~t, a megf~e.16enkies!nyesop~rtoknak neha sikeriil taKlalkszamara blZonyos kozjavakat blZtosltamuk, awn egyszerd oknaI fogva, bogy kis esoport esetCben a esoport mindeD tagjara az
Ossmyercs€gjelent& hanyailajut. .
Ez az ossznyereseg awnban kis esoportok cseteben sem egye'.l16
Ilradozas, illetve hem egyenl6 ltiiltseg-howjarula. eredmenye. Mmdig vannak olyan esoport~gok, akik ltajland6ak viseini az 'adott ~ollektfv javak blztos!tasaval Jar6 nagyobb terheket, mert,ez valanuert
megen szamukra.. Talan mert !gy ISjobban jarnak, d6.!,y'osebbhdyzetben vannak, mmt ha a esoport megozdnne, es ha a kozJ6 d6teremtCsere egyaItaIan hem keriilne sor.
Mivd a. szekeret altalaba~ kevesen huzz:1!<,a nagyobb letszamu
csoportok te!JesftmenyeWbbn}'1reelmarad a kisebb l€tszamu esoportok teljesftmenyet61.Ennek ellenere a nagy esoportok szfvesenfogadjak az uj tagokat, abb61 a teves feltevesb6I kiindul,ya, hogy.a,,!k robben vannak, erosebbek, ahol sokan vannak, a koltsegek' ISJobban
megosuanak. Ez logikailag is !gy van. A letszam novekedesenek eivileg esokkentemc ke1l.eneaz egy f6re es6 koltsegeket, amennyt~en a
esoporttagok egyenl/5 mertekben jarulnanak how a .esopor!Javak
megteremtesehez. Ez azonban a vai6sagban nines fgy, A esoporthoz
vai6 esadakozassaIhem esokkennek az egy f6re es6 kOltsegek,viszont
csOkkena koros javakb6I val6 reszesedes mennyisege.
A PAR-TOS ERDEKKEPVISELET

nagy letszamu ahhoz, bogy a vanalt aIdozat
es koltseghozzajaruIaa
reven megtcremtett
.
kozj6b61 erzekdhet6
haszna szarmazwn
mindeD tagnak. A tUl nagy letszamu esoportban a haswn erthet6en clenyeszik, a kOzj6
olyannyira.elal'r6wdik,
h~gy mar nines ertdme a esoporihoz tartoZnl.
Olson szerint csak a kisesoportok szervezkednek
es esdekszenek
eri:dmenyesen
koros c€ljaik megval6s!wa erdekCbcn. De a
kisesoportok koziil is esak awk a kevesek (es
kivetdescn
szerenesesek),
amdyek
..sajat
erMoITa.aikra tamaszkodva alkalmazhatnak
szelektfv oszronz6kct". Magyaran, amdyek
hajland6ak az effektfv munka koltsegenek a
megterltesere.
Az onkentcsseg hamis dye miatt aItalaban hem ez a helyzet. A tarsadalmi esoporIOk tObbnyire annak kooronhetik letczCsiiket, bogy a kollektfv C€I megval6s!Wa erde-

kebennagyobbaIdozatvallaIasra
es koltseg-

hozz~arula.ra hajland6ak mint a tobbiek.
Ezek sokswr aranytaianul nagy koltsegter-'
lick. Az is d6fordul gyakran, liogy az ooszcs
koltseget egy sze~Clyviseli..
.
A tarsadalnu szeJ:Vezetekbena esoporttagok egy r€sze mindig ingyen reszesedik a
kollektfvjavakb61.Az erdekteienebb, ~evesbe motivaIt esoporttagok egys,zerdenkibasznaljak t:1rsaiknagyobb 1\l0!1vaItsagat:ha ugy
tetszik, "kil.<akrnanyoljak"azokat, akik eOOe- Gio.VIIlllti S~ganm
keltek a es.oporteeIokmegval6s!waban. Ez
gem mehef azonban a vegtelensegig. Az "ingyenel6" tagok letsz:1m:1naknovekedese,
vagy az igenyek foko:z6dasael6bb-ut6bb esokkentenifugja a
legnagyobb terheket magnkra vaI1al6esoporttagok iara.dozasanak ertelmCt. Es egy ponton tUlazok a szemClyek,akikre a
esoport epiil, ertelmedennek Iayak a tovahbi aIdozatvaIlaIast
(koItseg-liozzaj;iruIaat),es a esoport megszdnik.
A csoport;felbomIasanak aka vegs6 Boron az egyenl6
aranyUreszes~es ,elve,.a,?eiylehet6ve teszi a.legtObbaIdozatot vaI1al6esoporttagok kihasznaIasat.A haJms egyenl6seg c:Ive nemesak.a IcgtObbaIdozatot vaI1al6esoporttagokat teszik
erdektelenne a esoportmunkaban, hanem a m:1sokiaradozasanak.srum.°leset.tlvez6 .esoporttagok inaktivitasat is fokozzak. Minek tegyenek arabb akar egy szalmaszaIatis, ha a kollektfvjavakb6I <\"e!kiilis resze..iilhetnek?
AZ EMJIERI TJUWtsZET FELREISMEREsE
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A Ius csoportok tc;ha\'..er~dmenyesebbek.
Ez al61 a. ~zabaIy al61
azonban, ugy tdnik, bogya.partok
kiveteltje1entellek,I\.€zenfekv6nek
Olson ,kOnyvenekmondanival6jat
ugy sl11I1Inizhatn:1nk,
Iatszik ugyanis, bogy tagsaguk aranyaban novekszik.a vaIasztasi esebogy ha nincsenek egyeni gazdasagi.Osztonz6k a csoportcse1eklyiik. Minel nagyobb tagsagga1 rendelkeznek,
minel szervezettebbek,
vesre, vagyis a gazdasagi motivaci6 hem ervenycsiil, az emberek
.
ann31 nagyobb az esclyiik a hatalom megszerzese.re. A val6sagban
erdektelenne vaJriaKa kP~ fellepessel szemben, .a.<;5oport
tanawnban ez SiDesfgy. Az aJIlerikai partok peIdaul tObbnyire esak nevek
tomszervezc;tte. vaIik, szetltullik. Vllagosan kell Iatnunk; bogy az
es kat~6riak,
hem pedig forrnalis szervezetek. A nagy partoknak szinembeq:k."",gnk
~tta
ontevCkenysegen alapu16 szerveze.
te egyaI,talan nines mdk6d6kepes orszagos szervezetiik. Olson idezi az
tekben is pontosan ugy; visdkednek, mint az €let b:1rmely mas
amenkai politikatudom:1ny egyik hIres szakert6jet, aki.szerint "az e1he1yzet€ben. Sajat ei6ny1lket nezik. Sajat el6nyiikre pedig az vanokje1oltek pa.yainak
negyevenkenti
letrehozasa
hem .ma., mint
lik, ha'minilazokat..a'iW1tsCgeket Cs az aIdozalOka~ ~ek
a
puszta improvizaci6" (David B, Truman: The Givernmental
Proces.
kazoo eel e/er€sChC!'sziik"egesek, lehet6leg masok viselik, a kol;
New york, Alfred A. Knopf, 1958). Az egesz mlgy s~fnjatekot kiiWnlektfv j6sial!i>61, 'cS(;portIWzonb61 viszont aranytalanul nag}'
bOw klikkek szervezik; amelyek egyebkent hatterben maradnak. A
reszt kovete!'nek magitknak.
.
partoknak nines szamottev6 tagsaguk, akilt rendsze~csen ossztjonneA esoport egyebirant, pusztan a kozOs erdekek alapjan,
nek a vaIaszt6korzeti gydI€seken, tagdljat tlzetnenek,'nines
komolyahb
hem ad ooztOnzest'az egyenek szarnara, bogy megfelel6 csoapparatusuk sem. A partok Ietezese Igy gyakran puszta Iikci6.
porttudattai rendelkezzenek esannak megtelel6en cselekedA politikai partok elvileg szinten "kollektfv javak megszerzesere
Jenek. Biwnyos helyzetekben es esetekben persze el6fordul,
Wrekszenek, val6jaban az embereknek 3ltalahan.keves ha5znuk sz:1rbogy az egyenek emocii>nalis alapon tom~riilnek Cs csopo~mazik 1p'6zelmiikb61. Amivel egyebkent tisztaban is vannak, eppcn ~ kozp?,nto1an cseleked,:,e~. Ezek. awnban ntka heiyze~ek. A nezert husz fillert sem hajland6ak arra a partra aIdozni, amelyre csetdeg es onw sz:1mfw az ilyen' kiveteles heiyzetekben"lS hamaleg, szavaznak. Szavazni is esalt azert szavaznak ra, mert ugy veliI"
rosan Ie1ohaszya.a le1kesedest es a magasztos eaoknakval6
bogy annak a valaszwi siltereb61 talan valamifele .e16nyiik, liasznuk
aIarende16des rnegszdnikr
sz:I.nnaUk kes6bb. Az adagemberek a vilagon sehol semJarulnak hozAzt feltetelczni.. h
. az emberek
hajlamosak hosszabb ,
za a partkassza felroltCsehez, hem lepnek be -~part soraib a, es akik betavon
alarcnde1iti szem i eOOekeiketesoeomr .dekeknek,
.
lepnek,sokanazokkOziilsemjamakpartgyl1ltsekre."'- .
bogy fela<lja-.rideg Cs.sz:1m!wukatk.in&sCgi.~,8ik ellS'

~

Ma. a helyzet ¥Onban a konkr€t szemayekkel, akiknek politikai mozdlt:1sa/;rdekehen, az ember termeszetenek a fCir!'lSmer€antbfci6ik vannak. Ok azonban hem kollektfvjavak biztoslt:1Sarato- sere va1J:Az e£feleromantikus e1k.epzeICseknek
ugJanis nines
rekszenek, hanem szemayi el6nyoket remanek a partban val6 teve- semmifele pszichol6giaialapjuk.
.
kenykedesiikt61 es az aItaluk tamogatott part vaIa.Sztasi.sikereit61. A
.
'..
Dr.H6mSmdor
partmunkasoknak kepviiel6i status, hivatalnoki ana., kozigazgawi poszt, protekci6, vallalataikhoz vagy vaIlalkoza.aikhoz remat befolya., kapesolat stb. lebeg a szemiik el6tt. Minden partaktivista tudja a vilagon, bogy esak akkor szam!that.cI6nyokre,
akkor kap alIasta varosi, kOl.<~ kOzigazgawban, ha t:1mogaya
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