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Bevezetés  

 
Jelen értekezés a prekariátusról szóló szakirodalom főbb állításainak ismertetésére, a 

megfogalmazódó kritikák segítségével a prekariátus és az ahhoz köthető fogalmak kritikai 

újragondolására vállalkozik, ezzel kívánva hozzájárulni a terminus (magyarországi) 

alkalmazásának elősegítéséhez, további kutatások serkentéséhez. A disszertációban részletesen 

ismertetem a prekariátus irodalma által referenciapontnak választott bérmunka-társadalom 

sajátosságait, illetve annak hetvenes évektől meginduló átalakulását. Ezután a prekariátushoz 

köthető főbb szerzők munkáinak bemutatására vállalkozom, ahol központi jelentőséget kap, hogy 

a bérmunka-társadalom csak időbeli és térbeli korlátok között értelmezhető. Ezen korlátok 

meghaladása érdekében a prekariátusnak a világrendszer-elemzés kereteibe illeszthető 

újragondolása, a ’globális prekariátus’ fogalompár használata mellett érvelek majd.  

 

  A prekariátus fogalmának bevezetése a 70-es, 80-as évekhez köthető. A 

neoliberális, szabad piac elsőbbségét hirdető eszmék előtérbe kerülésével megjelenő új 

bizonytalanságoknak – munkanélküliségnek, kiszámíthatatlanságnak, a növekvő rugalmasság 

igényének – leírására használják. Az elmúlt években ugyanakkor viták bontakoztak ki a 

nemzetközi szakirodalomban a prekariátus és a hozzá kapcsolódó fogalmak újszerűsége, 

használhatósága körül (vö.: Fordulat 19 szám, (Munck 2013)), miközben magyar nyelven is 

egyre több írás jelenik meg a témában (Kelemen 2013, Sík 2016, Tordai é.n., Tallár 2013). Nem 

segít eligazodni a vitákban, hogy ritka az egyértelmű definíció és sokszor az az érzetünk 

támadhat, hogy a ’prekariátus’, ’prekár helyzet’ reziduális, származtatott fogalmak: sokkal inkább 

valaminek a hiányaként, valamitől való elmozdulásként, korábban meglévő biztonságok, 

intézmények eltűnéseként, meggyengüléseként kerül az elemzés látómezejébe. Miközben több 

szerző a fogalom fő erényének azt tartja, hogy átmetsz korábbi kategóriákat, úgy gondolom, hogy 

e „tágasság” hátterében az áll, hogy egy sajátos korból és társadalmi berendezkedésből vezetik le. 

Ez a társadalmi berendezkedés a második világháborút követően, a nyugati államokban 

kibontakozó fordizmus és a bérmunka-társadalom intézményei, amihez viszonyítva tehát a 

prekariátus számot ad a (lét)bizonytalanságról, avagy a (lét)biztonság hiányáról. A 

szakirodalomban ugyanis a fogalom meghatározásakor választott referenciapont a fordizmus 

átalakulása. A második világháború után kialakult biztonságok rendszerének felbomlása, a 



7 
 

bizonytalanság általános, különösen a munka világában tapasztalható növekedése implikálja a 

fogalom egyre gyakoribb használatát.  

Ennyiben tehát korábban megszerzett biztonságok elvesztéséről beszélhetünk, és ez adja a 

fogalom hozzáadott magyarázóerejét (Vö.: Fordulat 2012). Ugyanakkor ez az a kiindulópont, 

amelyet egyes kritikusok a fogalmat használó szerzők szemére vetnek, és amire a koncepció 

használhatóságára vonatkozó korlátok bemutatását alapozzák. „A prekariátus lényegében azáltal 

definiálható, hogy mi az, ami nem – mitikus, stabil munkásosztálybeli pozíció teljes politikai és 

szociális jogokkal –, illetve az anómia és a hagyományos munkásmozgalomtól való távolság 

megfoghatatlan érzetével. Egy adott ponton Standing is tudatára ébred, hogy ezen az alapon 

meglehetősen elhamarkodott lenne egy új osztályról beszélni, és meghátrál attól, hogy 

önmagában való osztályként elemezze a prekariátust” (Munck 2013: 751). (Vö.: Neilson és 

Rositter 2009a; Candeias 2007). A választott kiindulópont ugyanis kettős értelemben is 

eurocentrikus. Egyrészt a világ többi részén a prekariátus – pontosabban a bizonytalanság – 

általánosan elterjedt, inkább norma, mintsem kivétel (Neilson és Rossiter 2009a). Másrészt a 

fordista-posztfordista átmenet a globális világgazdaságban lejátszódó változás, ezért a prekariátus 

születése – nyugaton – csak része egy sokkal átfogóbb folyamatnak. Olyan elemzési keretre lenne 

szükség, amely e két kritikai szempontot beépítve teszi lehetővé a prekariátus – vagy legalábbis a 

prekárius léthelyzetek – konceptualizációját. Ez nyithatja meg az utat a prekariátus mint globális 

osztály értelmezése felé, amelyet a globális viszonyok által formálódó erőtérben kell 

értelmeznünk, illetve ez lehetne egy lehetséges iránya a magyarországi és egyéb kelet-európai, a 

prekariátus témáját középpontba helyező vizsgálódásoknak is.  

 A prekariátus irodalmának e központi problematikáját megkerülhetetlennek tartom, ezért 

jelen dolgozatnak is fontos részét képezi. Annak bemutatására törekszem majd, hogy a 

prekariátus még mindig mozgásban lévő fogalom, és számos versengő értelmezése létezik, 

egymással párhuzamosan vagy egymással vitában, miközben jelentős társadalmi, politikai és 

gazdasági folyamatok megértéséhez nyújthat segítséget. A kettő egymást nem kizáró, hanem 

egymást kiegészítő jelenség: definiálatlansága és nyitottsága segítségünkre lehet abban, hogy a 

megfelelő kérdéseket tudjuk feltenni, mielőtt még a válaszokon kezdenénk törni a fejünket. Ezért 

is van az, hogy munkám elsősorban elméleti munka. Nem vállalkozom empirikus mérésekre – 

amit egyébként a prekariátus használhatóságára vonatkozó kérdés eldöntéséhez 

elengedhetetlennek tartok. Nem célom a prekariátus valamiféle megszámlálása, sokkal inkább 

maga a vita foglalkoztat. Hogyan nyúlnak az egyes szerzők a prekariátus kérdéséhez, miért ezt a 
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fogalmat használják, mit árul ez el nekünk a vonatkozó társadalmakkal és 

társadalomtudományokkal kapcsolatban? Jelen írás ezért leginkább eszmetörténetinek tekinthető. 

A fentiek indokolják azt a választásomat, hogy az első részben a fordizmus és bérmunka-

társadalom, mint olyan komplex társadalmi viszonyrendszerek részletes ismertetésére 

vállalkozom, amelyek a legtöbb szerzőnél a prekariátus fogalmi bevezetésének előfeltételei. A 

második részt szentelem a prekariátussal foglalkozó egyes szerzők különböző megközelítéseinek 

ismertetésére, míg a harmadik részben a fogalom világrendszer-elméletek keretébe illesztett 

újragondolására teszek kísérletet. 

Az első részt két nagyobb fejezetre osztottam, ahol először a fordizmus, valamint ehhez 

kapcsolódóan a bérmunka-társadalom fogalmi tisztázására, főbb intézményeinek vizsgálatára 

vállalkozom. Ez – pontosabban ennek működési nehézségei – képezi tehát azt a referenciapontot, 

amelynek talaján a prekariátus irodalma kisarjad. Ebben a fejezetben ismertetek néhány, a 

fordista berendezkedésre vonatkozó kritikát, kiterjedése kapcsán megfogalmazott korlátozást, 

illetve a kialakulását és fennmaradását lehetővé tevő nemzetközi rendszer főbb tartópilléreit. A 

második fejezetben részletesen foglalkozom a posztfordista átmenettel, különös tekintettel a 

munka világát érintő változásokra: a növekvő munkanélküliséggel, a termelés átalakulásával, a 

rugalmasság igényének erősödésével és ezek jóléti államra, szervezett munkásságra és 

munkáskultúrára gyakorolt hatásával. Külön figyelmet fordítok az átalakulás veszteseinek 

helyzetére, és az azt megragadni kívánó különböző elnevezésekre. 

 A második részben térek rá a prekariátus irodalmának vizsgálatára, ahol elemzem a 

prekariátushoz köthető fogalmak alakulását, az egyes szerzők különböző hangsúlyválasztását és a 

korábbi elnevezésekhez viszonyított lehetséges többlettartalmakat. Kitérek majd a fogalom 

használatát érő fontosabb kritikákra is. Ennek kapcsán központi jelentőséget kap, hogy több 

szerző is a fogalom újragondolása mellett száll síkra és annak kiterjesztése mellett érvel, ami 

lehetővé tenné, hogy a bérmunka-társadalmon kívül is használjuk a kidolgozott fogalmi 

apparátust. Ennek alátámasztására több antropológiai munkát is idézek, amelyek a globális délen 

tapasztalható prekariátust/létbizonytalanságot kívánják bevonni az elemzés hatókörébe. 

 Az utolsó, harmadik részben a prekariátus fogalmának újragondolására vállalkozom: a 

világrendszer-elméletek által vázolt keretbe kívánom belehelyezni a fogalmat. Ezt a 

megközelítést azért is tartom kiválóan alkalmasnak a (globális) prekariátus konceptualizációja 

kapcsán, mert maga is a fordista berendezkedés és a globális delet alulexponáló elméletek 

kritikájaként formálódott. A globálissá táguló kapitalista világgazdaság keretein belül nem 
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pusztán a „fejlett világon” kívüli (lét)bizonytalan helyzetekre helyezett hangsúly növekszik meg, 

hanem a kettő közti összefüggések, kölcsönhatások kapnak különös jelentőséget. Az ehhez a 

megközelítéshez köthető szerzők segítségével mutatok rá, hogy a kapitalizmusnak/kapitalista 

termelési módnak mindig is szüksége volt más termelési módok, a munka feletti ellenőrzés 

különböző módjainak beillesztésére. Mint arra többen rámutatnak, utóbbiak „hasznos funkciót” 

látnak el, szerves részei a világgazdaságnak – elsősorban azáltal, hogy a munkaerő magasabb 

szintű kizsákmányolását lehetővé teszik. Tehát nem a kapitalizmus globális terjedésével 

hamarosan elmúló, hanem az általa fenntartott jelenségekről beszélhetünk. Ebbe a keretbe 

illesztve értelmezem újra a prekariátus fogalmát, amely így a modern kapitalista világrendszer 

által meghatározott újratermelésben részt vevő munkaerő azon részét fogja jelenteni, amely – a 

létfenntartási eszközök feletti rendelkezés híján – rákényszerül a világgazdaságba való 

becsatlakozásra, ugyanakkor (gazdasági, kulturális, társadalmi) tőke híján nem képes ezen 

keresztül megélhetését, biztonságát, jóllétét biztosítani saját maga számára. 

  

Meggyőződésem, hogy a tudomány egyik legfontosabb társadalmi hasznát kritikaisága 

adja, vagyis az, hogy a valódi társadalmi viszonyok és folyamatok megismerésére, leleplezésére 

törekszik.1 A prekariátus fogalmára mint kritikai fogalomra tekintek. Ezen felül azt állítom, hogy 

a prekariátus fogalma egy, a globális kapitalista viszonyokat leleplező kritikai fogalom. Előbbi 

állításommal a prekariátussal foglalkozó kutatók általam ismert szeletének jelentős része egyetért. 

Dolgozatom hazai szakirodalomhoz és tudományos élethez hozzáadott értéke elsődlegesen az, 

hogy ismertetem e szerzők itthon kevésbé ismert munkáit. Utóbbi állításomra – miszerint a 

prekariátus a globális viszonyokra értelmezhető kritikai fogalom – vonatkozóan ez az egyetértés 

nem áll fent. Sőt, a prekariátus fogalmával szemben megfogalmazódó egyik fő kritika az, hogy az 

túlságosan csak egy adott régióra, a fejlett világra koncentrál; egy olyan világban, ahol a globális 

folyamatok és viszonyok szerepe egyre jelentősebb, tehetnénk hozzá. Ezzel összefüggésben 

dolgozatom másik fő, tudományos élethez való hozzájárulása, hogy a prekariátus fogalmának 

megújítása mellett érvel, nevezetesen egy globálisan értelmezhető prekariátus létezése mellett. 

Mindez egy ilyen új fogalom esetében egy PhD-dolgozathoz arányos kihívásnak tűnik, hiszen 

nem kőbe vésett, hanem még mozgásban, alakulásban lévő fogalomról beszélünk, amely a 

„tudományos mezőben2 épp csak most szökken szárba”.  

                                                 
1 (Vö.: Weiss 2010). 
2 (vö.: Bourdieu 2009). 
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I. Fordizmus, bérmunka-társadalom és átalakulásuk 
 

  

 

 

I/a. Fordizmus és bérmunka-társadalom  
.   

„Robert Castel amellett érvel, hogy a huszadik század derekára a kollektív érdekképviselet és a 

fejlődő szociális jogok lehetővé tették a munkások számára, hogy maguk mögött  

hagyják a piac prekár zónáját, »az önbecsülés, a társadalmi elismerés  

és a politikai létezés hiányának« zónáját 

 (1996:617)”  

(Muehlebach és Shoshan 2012: 330). 

 

 A fordizmus fémjelezte gazdasági-társadalmi berendezkedést, amely a nyugati 

fejlett/centrum államokat jellemezte a második világháborút követő időszakban a hetvenes 

évekig, elsősorban a bérmunka speciális szerepe, biztonsága, kiszámíthatósága, védettsége miatt 

– implicite vagy explicite – a prekariátus terjedése előtti paradicsomi állapotnak tekinti több 

szerző is (Castel 2007). A „bűnbeesés és kiűzetés” – a neoliberális politikák hetvenes években 

történő térnyerése – olyan változásokat indítanak be a munka világában, mint a munkanélküliség 

növekedése, a rugalmasság növekvő igénye, az „atipikus” munkaformák térnyerése és a munkára 

„ösztönzés” rendszerének (workfare) megjelenése. Ezen változásokhoz köthető – a bizonytalan 

léthelyzetek nyomán – a prekariátus, prekárius elnevezés használatának fokozatos térnyerése, 

mint az új helyzet(ek)et megragadó fogalmi apparátus (Standing 2011a). A fogalom 

természetesen korábban is létezett, de társadalomtudományi és politikai jelentőségét a fordizmus 

válságával nyeri el, azáltal, hogy képes az (elsősorban a munka világában bekövetkező) 

átalakulások kritikai megragadására, amikor is új kihívás(oka)t detektál. Növekvő 

(lét)bizonytalanság! De pontosan mihez képest, milyen biztonságok elvesztéséről beszélhetünk? 

A fordizmus és a bérmunka-társadalom intézményei alakulnak át, ami egy sajátos történelmi 

korszak végét jelzi. 



11 
 

 

1. Fordizmus 

 

 A fordizmus egyszerre tekinthető a munka sajátságos általános szervezőelvének, 

makrogazdasági struktúrának, illetve szabályok összetett rendszerének (Lipietz 1995: 3). A 

fordizmusra így egyrészt mint a taylorizmus mechanizációjára tekinthetünk. A tudományos 

munkaszervezés továbbfejlesztésére, gépiesítésre és a tömegtermelés beindítására, amely a 

munka termelékenységének és a termelési folyamatban az állandó tőke arányának növekedését – 

a technológiai fejlődéssel karöltve – igényli, miközben fenntartja a tervezési és termelési 

munkafolyamatok szétválasztását.3 Másrészt szükséges, hogy az ebből keletkező profitnövekedés 

magával vonja a befektetett tőke és a vásárlóerő – vagyis a munkabérek – stabil növekedését. 

Harmadrészt a hosszú távú munkaszerződések válnak a meghatározóvá, „kiegészítve a 

bevételeknek nagyarányú jóléti állam formájában történő társadalmasításával, amely a 

(bér)munka számára állandó jövedelmet biztosított.” (uo.) Alain Lipietz egy korábbi munkájában 

úgy foglalja ezt össze, hogy „a fordizmus két némileg elkülönülő, de történetileg és elméletileg 

összefüggő jelenséget jelöl.” Egy sajátos (intenzív) tőkeakkumulációs módot – a munkafolyamat 

állandó forradalmasítását, a munka termelékenységének és az állandó tőke arányának 

növekedésével – „és a tömegfogyasztás folyamatos hozzáigazítását, ezen akkumuláció által 

generált történelmileg egyedi termelékenységnövekedéshez.” (Lipietz 1982: 34)  

 A fordizmus tehát olyan átfogó átalakulásokat hozott, amelyek a termelés és 

munkaszervezés, de a fogyasztás és szabadidő világát is egyaránt érintették. Maga az elnevezés is 

abból ered, hogy Henry T. Ford egy teljesen új embert, új életmódot vizionált. Ezt mi sem mutatja 

jobban, mint hogy a kezdeti időszakban Ford szociális munkásokat küldött dolgozói otthonába, 

akik a megfelelő életmódot voltak hivatottak számon kérni.4 Ez persze feltételezhetően kevésbé 

az önzetlenséget, mint a termékek felvevőpiacának biztosítása iránti aggodalmat takarja. De 

                                                 
3 „A felhalmozásnak ebben az utolsó időszakában honosodtak meg az első automata berendezések, amelyeket 

elektronikus gépek irányítottak (az úgynevezett »folyamatos feldolgozó technológia«). Az automatizált 
termelési egységek napjainkra az automatizált üzemek átfogó komplexumaivá és környezetükben a velük 
összefüggő tevékenységek egészen új színtereivé lettek (Nehnevajsa és Frances 1959; 397). Az ezekben a 
komplexumokban dolgozó munkások már nem avatkoznak bele közvetlenül a termelési folyamatba, hanem 
elsődlegesen az automatizált berendezések zavartalan működtetéséről kell gondoskodniuk.” (Wolf 1995: 416) 

4 Így 1916-ban Ford szociális munkások garmadáját küldte ’kiválasztott’ (nagyrészt bevándorló) munkásainak 
otthonaiba abból a célból, hogy biztosítsa, hogy a tömegfogyasztás ’új embere’ a megfelelő morállal, családi 
élettel rendelkezik, és óvatos (vagyis nem alkoholista), illetve ’racionális’ fogyasztási mintákat követ, hogy a 
vállalati szükségleteknek és elvárásoknak megfelelő életet éljen (Harvey 1990: 126).  
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pontosan ebben áll a fordizmus újdonsága – amely az 1929-es világválság traumájától nem 

független. David Harvey szavaival: „Ami Ford esetében speciális volt (és ami véglegesen 

megkülönbözteti a fordizmust a taylorizmustól) az sajátos víziója. Annak a nyílt felismerése, 

hogy nincs tömegtermelés tömegfogyasztás nélkül, a munkaerő újratermelésének új rendszere, a 

munka ellenőrzésének és szervezésének új módjai, új aszkézis és pszichológia, röviden, egy 

újfajta racionalizált, modernista és populista demokratikus társadalom” (Harvey 1990: 126). 

Harvey két komoly akadályát látja annak, hogy a fordizmus nem tudott a második világháború 

előtt teljes egészében kibontakozni. Egyrészt a munkások ellenállása, akik az automatizációban 

és tömegtermelésben a munkafolyamatok feletti autonómia és az alakítható munkarend feletti 

kontroll veszélyeztetését látták. Másrészt, hogy a fordizmus nagyon erőteljes állami beavatkozást 

igényelt, melynek előfeltételei csak a nagy gazdasági világválság után alakultak ki (Harvey 1990: 

127-129). 

 A második világháborút követő fordizmus az állam, a szervezett munkásság és a 

nagyvállalatok kompromisszumaira épült. Az ezen szereplők közti együttműködés által kirajzolt, 

újra és újra egyensúlyba hozott erőtér tette lehetővé ezt a sajátságos társadalmi berendezkedést és 

annak prosperálását, amely a második világháború kataklizmáját követően stabil gazdasági 

növekedéssel, folyamatos életszínvonal-emelkedéssel, a tömegdemokrácia megőrzésével és a 

háborúk elcsendesülésével – vagy legalábbis az éles összecsapások nyugati világon kívül 

tartásával – járt együtt. Az állam lesz képes arra, hogy garantálja és felülvigyázza a munka és 

tőke közt létrejövő kiegyezést: ezt Zygmunt Bauman egyenesen mennyben kötött házassághoz 

hasonlítja, amely a kettő kölcsönös függőségére épül.5 Ez a hosszú távra berendezkedő szövetség, 

amely általános politikai érdekké vált, a kapitalizmus történetének egyedi, időben és térben 

korlátozott szakasza. „A kapitalista rendszer eredeti zavarát csak a második világháború után 

váltották fel, legalábbis a legfejlettebb gazdaságokban, az »erős szakszervezetek, a jóléti állam 

garanciái és a nagyvállalatok«, amelyek együttesen a »viszonylagos stabilitás« korszakát 

teremtették meg.” (Sennet 1998: 23; idézi Bauman 2008: 15). Mindez természetesen nem 

magától jött létre, hanem év(tized)ek erőfeszítései állnak mögötte. „A feszült, mégis stabil 

erőegyensúly, amely a szervezett munkásság, a nagyvállalatok és a nemzetállam között fennállt, 

és amely a háború utáni növekedés hatalmi erőterét adta, nem a véletlen műve volt. Hanem 

                                                 
5 „Az ideál a tőke és a munka összekapcsolása volt egy olyan egységbe, amelyet – akár egy mennyben kötött 

házasságot – semmilyen emberi erő nem tud, nem mer szétszakítani. A megszilárdult modernitás valójában a 
szoros kapitalizmus ideje is volt – a tőke és a munka közti eljegyzésé, melyet kölcsönös függőségük erősített 
meg.” (Bauman 2008: 14) 
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sokéves küzdelmek eredménye.” (Harvey 1990: 133). Ennek részét képezte a (szervezett) 

munkásság radikális szárnyának megtörése, ami lehetővé tette a munka „hozzáigazítását” a 

sokszor embertelen és monoton munkafolyamatokhoz, a munkás megfosztását a 

munkatevékenység és annak tervezése feletti rendelkezéstől, valamint a technológia és a növekvő 

termelékenység változó igényeihez való gyors alkalmazkodást.  

 A növekvő termelékenység és gazdasági növekedés így a munkások és a nagyvállalatok 

(illetve az állam) közös céljává vált – mint Bauman fogalmaz, „mindkét oldalnak »anyagi 

érdekeltsége« volt, hogy formában tartsa a másikat.” (Bauman 2008: 14) Ehhez tehát a szervezett 

munkásságnak a termelés folyamataiba való beleszólást biztosító mozgásterét kellett 

önhatalmúlag leszűkítenie, csakúgy, mint a forradalmi alternatívát vagy a tulajdonjogok 

átalakításának kérdését elvetni.6 Cserébe piaci helyzetének folyamatos javulását kapta, a stabilan 

növekvő és kiszámítható bérek, a hosszútávú munkaszerződések és a jóléti állam juttatásainak 

formájában. Ezzel párhuzamosan a tőke oldalán korábban nem tapasztalt koncentráció figyelhető 

meg, és a kialakuló nagyvállalatok hatalmas befektetéseket eszközölnek, valamint bővítik a 

menedzseri és tervezési feladatok jelentőségét, mind a termelés, mind a marketing terén. Ez 

szükséges is volt a standardizált tömegtermelés beindításához és fenntartásához. Történelmi 

kompromisszum született hát: a munkások vállalták, hogy igazodnak a termelési folyamatokhoz, 

mely termelési folyamatok lehetővé tettek egy magas és növekvő fogyasztási és életszínvonalat; a 

vállalatok pedig elköteleződtek amellett, hogy profitjukból jelentős arányban finanszírozzák a 

termelés további fejlesztését és a munkabéreket. Cserébe fegyelmezett munkásokat – erről a 

szakszervezet gondoskodott (Harvey 1990: 133-135) – és egyben fogyasztókat, vagyis biztos 

keresletet kaptak.7 

 Az egyezség felett pedig az állam bábáskodott – politikai oldaltól függetlenül. „Különös 

figyelmet érdemel, hogy a meglehetősen különböző ideológiát képviselő kormányok – gaullista 

Franciaország, a brit Munkáspárt, kereszténydemokraták az NSZK-ban stb. – mind a jóléti állam, 

a keynesi gazdaságirányítás és a bérek feletti ellenőrzés valamiféle kombinációja által 

szerkesztették egybe a stabil gazdasági növekedést és a növekvő életszínvonalat. A fordizmus 

                                                 
6  A hidegháború időszakának sajátságos geopolitikai kontextusa természetesen különösen fontossá tette és 

segítette ezt. 
7 Erre ugyanakkor tekinthetünk a tőke-munka ellentét „elleplezéseként” is. Jürgen Habermas már a fordizmus 

válságát elemző szavaival: "A függésben lévő kereső munka kipárnázott státusával még mindig összekapcsolódó 
terhekért a polgárt a jóléti állam kliensének szerepében a jogigények, a tömegjavak fogyasztójának szerepében 
pedig vásárlóerő kárpótolja. Az osztályantagonizmus kibékítését tehát továbbra is a bérmunkás-státusban 
lehorgonyzott konfliktusok semlegesítésétől remélik." (Habermas 1993: 291). 
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egyértelműen rászorult, hogy a nemzetállam a társadalmi szabályozásban – a Gramsci által 

feltételezettet meghaladóan is – komoly szerepet vállaljon.” (Harvey 1990: 135). Az állam 

meghatározóvá vált a gazdasági ciklusok hatásainak csökkentésében. Mindez a megfelelő 

monetáris és fiskális politikák mellett történt, olyan állami beruházások formájában, amelyek a 

tömegtermelés és tömegfogyasztás zökkenőmentességét biztosíthatták – egyrészt a szükséges 

infrastruktúra, másrészt a kereslet és munkahelyek teremtése, a teljes foglalkoztatottság 

fenntartása által. „Emellett a kormányok a társadalombiztosítás, az egészségügy, az oktatás, a 

bérlakás-rendszer költségeinek átvállalásával is növelték az életszínvonalat. Ehhez adódott hozzá, 

hogy az államhatalom bevetése közvetve vagy közvetlenül a bérmegállapodásokra és a 

munkajogokra is kihatással volt” (uo.)  

 Szükségtelen hangsúlyozni, hogy ezek az összefüggések mennyire fontosak lesznek, 

amikor a prekariátus kapcsán a „mihez képest bizonytalan?” kérdésére keressük a választ. A 

stabil, számos társadalmi intézménnyel megtámogatott és kipárnázott bérmunkáslét maga is 

sajátos intézménye ennek a korszaknak, miközben a bérmunka – magáról a munkáról nem is 

beszélve – hosszú utat tett meg, hogy ezen előkelő és egyáltalán nem magától értetődő státuszra 

szert tegyen. A bérmunka e sajátos intézményét ezért külön is érdemes górcső alá venni. 
 

2. A bérmunka és a bérmunka-társadalom előképei, valamint kialakulása 

 

 Mindeközben látni kell, hogy a fordizmus a bérmunka-társadalom egy sajátos 

megvalósulási formája, egy konkrét korszakban és konkrét földrajzi helyen – a második 

világháborút követő nagyjából három évtizedben, a nyugati jóléti államokban.8 A bérmunka-

társadalom, vagy munkatársadalom fogalmát9 használó szerzők a fordizmus foglalkoztatással, 

munkaviszonyokkal, jóléti ellátórendszerekkel összefüggésben lévő sajátosságara koncentrálnak. 

Magát a bérmunka-társadalom itt használt fogalmát André Gorz (1983) és Robert Castel (1998) 

vezették be, akik azt a 19. század végétől kialakuló és a második világháborút követő 

évtizedekben aranykorát élő társadalmi berendezkedést értették ez alatt, amelyben általánossá 

vált a bérmunka és a stabil alkalmazotti lét (Castel 1993: 13).  

 Maga a (bér)munka fogalma az egyes történelmi korokban és társadalmakban különböző 
                                                 
8  Ugyanakkor már most lényeges kiegészítés, hogy ebből nem következik, hogy más helyeken is elterjed(t). Sőt, 

amellett érvelhetünk, hogy feltételezi máshol a nem bérmunka-típusú viszonyok meglétét (vö.: kisemmizés általi 
felhalmozás. (Harvey 2009a)) 

9 A két fogalmat a továbbiakban szinonimaként kezelem. 
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megítélés alá esik, és eltérő jelenségeket jelöl, hiszen a munka és a hozzá kapcsolódó fogalmak 

együtt változnak az azokat használó társadalommal (Laky 1998). Ezzel összefüggésben az, hogy 

„a munka (a tevékenység tartalmától függetlenül) alapvetően a foglalkozásszerűen végzett 

pénzkereső munkával, azaz a bérmunkával azonosítódik, és az így értelmezett munka egyfelől a 

társadalmi identitás alapjaként, a társadalmi helyzet legfontosabb meghatározójaként és a 

társadalmi részvétel elsődleges formájaként, másfelől az önmegvalósítás és a személyes 

kibontakozás legfontosabb terepeként, az »értelmes élet« szinonimájaként értelmeződik”, csak a 

modern ipari társadalmakra jellemző (Török 2009: 44).  Ezzel szemben korábban „sokáig a 

»szegény« szó gyakorlatilag a »munkás« szinonimája”. (C. Liss-H. Soly: Poverty and Capitalism 

in Pre-Industrial Europe idézi Castel, (Castel 1998: 152) Hosszú folyamat ez, amely különböző 

módokon interpretálható,10 azonban semmiképpen sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a 

munka jelentése és szerepe nem magától értetődő, hanem koronként változó. Ezzel 

összefüggésben adódik a fontos következtetés, hogy a fenti definíció a modern ipari társadalmak 

egyik megkülönböztető sajátossága,11 aminek következtében „a munka centrális szerepe nem 

terjeszthető ki az ipari társadalom előtti és utáni korszakra. A nem munkaintenzív társadalmakban 

nincs kellő társadalmi-gazdasági szükséglet a munka fókuszba állítására és kitüntetett kezelésére, 

ami megerősítené pozitív tudatát és értékét.” (Dalminé 1994: 3) Mindez amellett, hogy 

alátámasztja a fordizmus korábban elemzett sajátosságait, indokolttá teszi a bérmunka 

(társadalom) (ki)alakulásának történeti elemzését. Különösképpen azért, mert ezáltal 

felismerhetővé válik, hogy a korai bérmunkához eleinte milyen bizonytalan élethelyzetek 

kapcsolódnak. Ez pedig a hetvenes évek válságait követő átalakulások nyomán megfigyelhető 

létbizonytalanság terjedését is új megvilágításba helyezheti.12  

                                                 
10  Claus Offe például a következőképpen foglalja össze a változást: „Az »alacsonyabb« és a »magasabb rendű« 

tevékenységek, illetve a csupán hasznos vagy szükséges tevékenységek és az értelemteli életmegnyilvánulások 
közti régi hierarchia […] a teológiai reformáció, a politikai-gazdasági elméletek és a polgári forradalom 
győzelmének következtében kiegyenlítődött, sőt a visszájára fordult.” (Offe 2000: 570.). Más szerzők 
ugyanakkor a változás kapcsán azt az összefüggést hangsúlyozzák, hogy a (tőke-munka viszonyra épülő) 
foglalkoztatási hierarchia váltja fel a feudális berendezkedéshez tartozó rendi hierarchiát. (vö.: Tóth Z. (1987) 
(Ezekért a szempontokért köszönet Czirfusz Mártonnak.) 

11  „A polgári társadalmak önértelmezésére jellemző, hogy a szubjektumok társadalmi elismerését elsősorban a 
munkához kötik. Ez a társadalmi forma ezzel különbözteti meg magát másoktól, amelyekben – ahogy azt 
Thorstein Veblen leírta – éppen a »demonstratív tétlenkedés« volt a presztízs alapja, miközben a munkát 
lealacsonyítónak tartották.” (Voswinkel 2009: 103) Illetve, ezzel összefüggésben: „a polgári társadalomban a 
munka és a teljesítmény az egyenlőtlenségeket legitimáló lényeges elem. A munka volt – akár világi, akár vallási 
értelemben – az a hivatkozási alap, amely igazolta az emberi létezést. Épp ezen a ponton különböznek egymástól 
a 'modern' és a 'premodern' társadalmak: az utóbbiakban a munkát legjobb esetben is szükséges rossznak 
tartották, de semmiképpen sem érzékelték a társadalmi elismerés forrásaként” (Voswinkel 2007: 135) 

12 „Hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy az a bérmunkaviszony, amellyel manapság az aktív keresők 
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 A bérmunka megítélésében és szerepében bekövetkezett változások elemzéséhez érdemes 

segítségül hívnunk Polányi Károly gondolatmenetét, aki a „gazdasági” kifejezés szubsztantív, 

illetve formális jelentését különbözteti meg. A szubsztantív gazdaság az emberi társadalmak azon 

mindig jelenlévő szeletét takarja, „amely az ember megélhetésének a természettől és 

embertársaitól való függéséből származik. A természettel és társadalmi környezettel folytatott 

cserefolyamatra utal, amennyiben ez a csere hozzájuttatja az embert anyagi szükséglet-

kielégítésének eszközeihez” (Polányi 1976: 228). Ebben az értelmezésben a gazdaság mint 

intézményesített folyamat jelenik meg, amely a társadalom egyéb funkcióival összhangban 

működik, azokba beágyazott. Ugyanakkor a „formális jelentés használata a gazdaságot mint 

gazdálkodási aktusok, azaz mint ritkasági szituációk által diktált választások sorozatát jellemzi” 

(Polányi 1976: 236). Utóbbi tehát a racionális önérdekkövető homo oeconomicus világa, amely 

az önszabályozó piac ideológiájának kiindulópontja. Polányi arra hívja fel a figyelmet, hogy a 

„formális gazdaságtan és az emberi gazdaság közti összefüggés [...] valóban esetleges,” adott 

történelmi, időbeli és adott társadalmakra is csak korlátok között értelmezhető. Elismeri, hogy 

gazdaságra minden társadalomban elemi szükség van, ugyanakkor a 19. századot megelőzően „a 

cseréből szerzett nyereség és haszon korábban sohasem játszott jelentős szerepet az emberi 

gazdaságban. Bár a piac intézményét meglehetősen jól ismerték a kései kőkorszaktól kezdve, 

szerepe mellékes volt a gazdasági életben” (Polányi 1976a: 72). 

 Ezen elemzési keret segítségével a munka intézményesülésének változásai új 

megvilágításba kerülnek. Mint Ferge Zsuzsa írja, az archaikus társadalmakban a „munka sem nem 

kényszer, sem nem eszköz valami más cél érdekében, hanem mintegy természetes létezési mód. 

Épp ennek következtében nem is különül el más típusú tevékenységektől. Ezért is értelmetlen 

ezekben a társadalmakban »munkaidőről« és »szabad időről« beszélni” (Ferge 1991: 30). Mivel 

tehát a gazdaság összekapcsolódik a lét többi szférájával, valamint nem alakulnak ki kifejezetten 

gazdasági célú intézmények, maga a munkavégzés is mint társadalmilag beágyazott, nem 

elkülönülő tevékenység jelenik meg. Ez pedig lényegében nem változik a kapitalista társadalmak 

kialakulásáig. „Minden jel arra mutat, hogy a feudális majorság, a lényegileg önellátó 

parasztgazdaság, sőt a céhek is ilyen értelemben »totális« intézmények voltak, azaz a 

szubsztantív gazdálkodás messzemenően összefonódott a lét egyéb vonatkozásaival.” (i.m. 32) 

Castel a feudalizmus kapcsán szintén az intézményi szabályozók és a szociális 
                                                                                                                                                              

túlnyomó hányada jellemezhető, s amely mellé a szociális kockázatok elleni védő-ellátó rendszerek többségét 
társítani szoktuk, hosszú-hosszú időkig olyan létformát jelentett, mely semmiféle biztonságot nem nyújtott, 
osztályrésze csak megvetés, lenézés, nyomor volt.” (Castel 1993: 13)  
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kapcsolatrendszerek fontosságát hangsúlyozza.13  

 Pontosan a merevség és azon korlátok miatt, amelyeket a munka szabad áramlása elé állít, 

érik kihívások ezeket a rendszereket a 14. században, amikor is megindul a „feudális társadalom 

dekonverziója” (Castel 1998: 72). Ekkor jelenik meg a munkaerő szabad mozgásának igénye, a 

technológiai fejlődés, a társadalmi átalakulás, valamint a munkások – a pestis hatására 

lecsökkenő munkaerő-kínálat következményeként kialakuló – jobb „béralku-pozíciója” 

következtében, és „egy minden addigi szabályt felrúgó mobilitás próbál meg »együtt élni« a 

keretet adó struktúrák merevségével” (i.m. 77). A feudális munkaszervezési formák szerint a 

munkaerőnek társadalmilag és térben egyaránt kötött, illetve alávetett helye volt. A kor 

társadalmi, gazdasági berendezkedése képtelen mit kezdeni ezzel az új mobil réteggel, aminek 

tagjait törvényileg munkára kényszeríti, ugyanakkor nem képes számára – szabad munkaerőpiac 

hiányában – a hagyományos keretek között munkát találni.14 Castel a csavargó figurájának 

elemzésén, illetve a jelenség terjedésére adott válaszintézkedéseken keresztül mutat rá a kor 

bérmunká(s)hoz való ellentmondásos viszonyára. Mivel a csavargó alakja egyszerre testesíti meg 

a korai bérmunkást, ugyanakkor a meglévő intézmények (például a munkaerőpiac) hiányában a 

bérmunkáslét tagadását is, ezáltal mint rendészeti probléma jelentkezik. „A csavargó »vegytiszta« 

bérmunkás, annyiban, hogy a szó szoros értelmében nincs egyebe a puszta két kezénél. Maga a 

legkezdetlegesebb formájú nyers munkaerő. De nem képes olyan bérmunkaviszonyra lépni, 

amelyben eladhatná ezt a munkaerőt. A csavargás életviteli formái között a bérmunkás élete 

megfeneklik. A bérmunkáslét maga a meztelen kifosztottság olyan élhetetlen helyzete (no, persze, 

ettől még százezerszám élték hús-vér emberek), melyet társadalmi kirekesztés súlyosbít” (Castel 

1998: 102).15  

                                                 
13 „Minden egyes egyént közrefog és körülzár az egyenlőtlen csereviszonyok bonyolult kapcsolatrendszere, amely 

kötelezettségeket ró rá és védelmekkel látja el, annak a kettős kötésnek a függvényében, melyet az egyházi vagy 
világi hűbérúrnak való alávetettség és a nemzetiségi és szomszédsági kötelékek meghatározta szolidaritások és 
kényszerek rendszere jelent” (Castel 1998: 33).  

14 Ezen a ponton egyébként maga Castel von párhuzamot a posztfordista időszakkal: „Kicsúszik [a korabéli 
reakciók] markából az a tény, melynek mindazokban a társadalmakban meghatározó jelentősége van, ahol nem 
létezik »szabad« munkapiac. Arról a nem-megfelelésről van szó, mely egy meghatározott munkaerő-
szükségletnek és azok között az emberek között feszül, akik a munkaszervezet domináns módjai által előírt 
formák között képtelenek ennek a munkaerő-szükségletnek megfelelni. Olyan helyzet ez, melyet érdemes 
összevetnünk a jelenlegivel, amikor ugyancsak egy »paradox munkanélküliségbe« ütközünk bele, amely a 
munkaerőpiac igényei és a munkát keresők végzettsége közötti megfelelés hiányából adódik” (Castel 1998: 79). 

15 Illetve: „A csavargóban – mint végletben – jól föllelhetők mindazon vonások, melyek a korszakban a 
bérmunkáshelyzetek többségét egyformán jellemzik. Még amikor nincsenek is hasonló pária léte taszítva, a 
bérmunkások helyzetét mindig a ’törékenység’ és bizonytalanság jellemzi: részidős bérmunkaviszony, időszakos 
alkalmaztatás, álcázott bérmunka, megvetett bérmunkásság… A csavargónál ugyan feljebb állnak, de lejjebb 
mindenki másnál, akinek helye van a társadalomban. Azokat az alsóbb bugyrokat népesítik be, amelyeket a 
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 Ezzel összefüggésben fontos látni, hogy „a csavargó negatív paradigmáját a hatalmi 

diskurzus teremti meg”, amennyiben „elsősorban az e csoportok rendészeti kezeléséért felelős 

hivatalos személyek dolgozzák ki, s maga a kidolgozás része a velük szemben foganatosított 

eszközöknek”, ezért a „csavargó generalizált alakja, ez a veszélyes teljességgel aszociális figura 

nem egyéb konstrukciónál.” (Castel 1998: 93) Castel arra mutat rá, hogy a csavargók jelentős 

része olyan szegény, aki lakóhelye és közössége elhagyására kényszerül annak reményében, hogy 

máshol megélhetést és munkát talál. Érvelésében tehát a csavargók megjelenése egy szélesebb 

rétegeket fenyegető veszély – a növekvő létbizonytalanság – tünete csupán. Pontosabban az 

utóbbi jelenségre adott rendészeti intézkedések konstruálják meg nagy részben a csavargó 

figuráját. Azonban a rendészeti megoldások nem képesek az okokat elhárítani, még ha az 

intézkedések elrettentő hatása el is odázta a feudalizmus válságát és segítette a korábbi, merev 

munkaszervezési struktúrák fenntartását.16 Összefoglalva a bérmunkáshelyzet és a csavargó 

viszonyát: „Az ancien régime társadalmaiban jelentős munkatartalék szorult kívül az uralkodó 

munkaszervezeti formákon [...] ha a munkaszerződés bizonytalanságának így értelmezett vaskos 

realitása felől közelítjük, a csavargó helyzete nem annyira sui generis állapot, mint inkább a 

biztonságvesztés folyamatának határesete. A csavargó azért tűnik fel súlyos társadalmi 

problémaként, mert a bérmunkáshelyzet bizonytalansága állandóan táplálja és újratermeli.” 

(Castel 1993: 13) Ez is jól mutatja, hogy prekár léthelyzetek és bérmunka történetileg korántsem 

esnek olyan távol egymásról, mint az a fordizmus korszaka alapján tűnhet.  

 A munkaerő szabad áramlásának gátjai, illetve az a jelenség, hogy az első bérmunkások – 

akiknek tehát munkaerejüket leszámítva semmijük sincs, ami áruba bocsátható– miért rendészeti 

és törvényi beavatkozásokat igénylő problémaként jelennek meg,ahelyett, hogy a termelékenység 

növelésének eszközét látnák bennük, érthetőbbé válnak a formális és szubsztantív gazdaság 

megkülönböztetésével. A korai feudális ipart alapvetően meghatározta az előjogok és szakmai 

előírások részletes rendszere, amelynek a termékek minőségbiztosítása mellett a céhes mesterek 

monopóliumának garantálása és a kínálat megugrásának féken tartása feletti őrködés volt az 

                                                                                                                                                              
társadalmi szervezettségük szétbomlása fenyeget” (Castel 1998: 90). A csavargó karaktere és a korai 
bérmunkaformák így több hasonlóságot is mutatnak a későbbi prekariátus tagjaival. 

16  „a [csavargók ellen irányuló rendészeti] politikák címzettjeinek köre valójában jóval tágabb: ahhoz a tömeghez 
szólnak, amelyet csak igen bizonytalan határvonalak választanak el attól a vidéktől, ahol már a kiilleszkedetteket 
találjuk; vagyis mindazon tömegekhez, melyek a sebezhetőségi zónát népesítik be. [...] Lehet-e szociálpolitika 
névvel illetni e politikákat? Igen, legalábbis abban a szűken korlátozott értelemben, hogy céljuk a közrend 
biztosítása s ezen keresztül a társadalmi egyensúly megőrzése. Nem, akkor, ha szociálpolitikán azon gyakorlati 
eljárások összességét értjük, melyek majd csak a 19. századdal kezdődően bontakoznak ki, hogy enyhítsék a 
gazdasági rend és a politikai rend között tátongó hiátus okozta feszültségeket” (Castel 1998: 97). 
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elsődleges funkciója. A céhek jelentős szerepet játszottak a kibocsátás korlátozásában, ezáltal 

limitálva a mesterek és legényeik számát, illetve erősen szabályozták a céhes termelésbe való 

becsatlakozás lehetőségét, a legényként szükségszerűen eltöltött idő rögzítésével. „Bár a születő 

kapitalizmus dinamikája aláássa a céhes rendszert, s mindenütt túllép rajta, emez mégis még 

sokáig képes lesz megakadályozni a szabad munkaerőpiac és egy stabilan megállapodott 

bérmunkaviszony létrejöttét” (Castel 1998: 106). Ennek termelékenységre vonatkozó negatív 

hatásai annak fényében értelmezendőek, hogy – ellentétben a formális gazdaság logikájával – 

ebben az időszakban a fő kihívás inkább úgy fogalmazható meg: „milyen feltételek mellett válhat 

a munka ’státusszá’?” (Castel 1998: 116 – a fordítást módosítottam – Sz.A.). Mindezt egy olyan 

korban, amikor a kétkezi munka a lenézett kategóriába tartozik. A céhes működést és szabályokat 

erre a kihívásra adott válaszként, és nem a profitmaximalizálás vagy a termelékenység növelése 

felől érdemes vizsgálni.  

 Ugyanakkor ebből következik, hogy a bérmunka helye és elismerése erősen korlátozott. 

„De annak ellenére, hogy számszerűleg mind fontosabbá válik, a bérmunkaviszony strukturálisan 

periferikus marad a munkamegosztás legitimált formáihoz képest” (Castel 1998: 127). 

Elterjedésének és intézményesülésének komoly korlátokat szabott, hogy a korszak meghatározó 

munkaszervezési formája a céhes és egyéb szakmai előírások körébe tartozó szabályozott munka 

(travail réglé)17, illetve a kényszermunka (travail forcé).18 A céhrendszer szabályozottságán 

kívüli világban – ahova sokan tehát nem szabad választás, hanem kiszorulás következtében 

érkeznek – folytatható munkavégzésnek a „szabad” semmiképpen sem lehet találó jelzője. Sokkal 

inkább korlátok és kényszerek egy másik rendszerének szorítását jelentette. Kényszerek alatt itt 

pedig egyáltalán nem kell finom eszközökre gondolni. „Azokat a mesterségeket, melyek kívül 

esnek a céhszabályokon, így hát a szegényekre vonatkozó rend-őrzés (policing of the poor), a 

szegényügyi igazgatás szabályozta.” Márpedig ha „a »rendfenntartás« a munka feletti 

felügyeletre is kiterjedhet, akkor a munkát kerülő szegényekkel szemben alkalmazott megfelelő 

rendészeti eljárás természetesen az, hogy erőszakkal is munkára kényszerítsék őket” (Castel 

1998: 119).19 

                                                 
17  „A követni hívatott ’szabályokon’ itt a ’tanult mesterségekre’ érvényes szabályegyütteseket értem, s e 

szempontból mindegy, hogy felesküdött céhes mesterségekről vagy a községi kormányzatok által igazgatott 
céhekről van-e szó” (Castel 1998: 116). 

18 „Miért tartott olyan sokáig a – mai értelemben vett – bérmunkásság kialakulása? Válaszunk talán a következő 
lehet: az ipari forradalom előtt a társadalmi munkaszervezet két alapvető módozata a szabályok regulálta munka 
és a kényszermunka” (Castel 1998: 115-116). 

19 Hasonló következtetésekre jut Marx, aki a kapitalizmus kialakulásához szükséges termelőeszközeitől 
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 A bérmunka tehát a feudalizmusban az elnyomorodás szinonimájaként jelenik meg, ahol 

„a bérmunkára fanyalodás (még ha csak résztevékenységként is) majdnem mindig lezüllést jelent, 

helyzetromlást még a már eleve nyomorúságos helyzetekhez képest is” (Castel 1998: 101). 

Ugyanakkor fokozatosan egyre elterjedtebbé válik, folyamatosan növelve ezáltal a 

munkaszervezés tradicionális formáira gyakorolt nyomást, míg el nem éri ezek teljes 

felszámolását – legalábbis a kapitalista centrumban. Hosszú folyamat vezet a korai 

„bérmunkásság” formáin vagy előfutárain, a korai „proletariátus” heterogén csoportjain át ahhoz, 

hogy kialakuljon egy szélesebb bérmunkásréteg és egy szabad munkaerőpiac. A feudalizmusban 

a társadalom alsó rétegeinek osztályrésze a bérmunka, és innen „emelkedik fel” a fordizmusban 

hozzá kapcsolt megtisztelő státuszba20 (Castel 1998: 101). Ennek során először széles tömegek 

kerülnek bérmunkás – és ezáltal létbizonytalan – helyzetbe, ami a szociális kérdés 

újrafogalmazásához vezet. Többé nem két marginális csoport, a magatehetetlen szegények és a 

csavargók problémájáról beszélünk: „A szociális kérdés ekkortól fogva már nem úgy vetődik fel, 

mint egy megbélyegzett és kiközösített népességtöredék problémája, hanem úgy, mint ami a 

»nép« túlnyomó részének általános helyzetéből fakad” (i.m. 149)  

 Fontos látni tehát, hogy amikor a szabad munkaerő-áramlás, a munkaerőpiac kialakulása 

lehetővé teszi a bérmunka terjedését, ezzel újfajta problémákat és feszültségeket teremt. Míg a 

korábbi kötöttségek alóli felszabadulás „előrelépést” jelent, ez önmagában nem hozza magával a 

munkáslét lényeges felértékelődését, vagy a munkások helyzetének lényeges javulását. A 

bérmunka továbbra is a legalacsonyabb státuszok közt van számon tartva, és „ha megfosztják a 

gyámkodó felügyelet jelentette támasztékaitól, a bérmunkás-állapot nem csak a sebezhetőség 

kockázataival fenyeget. Egész egyszerűen élhetetlenné válik.” (Castel 1998: 191) A kor liberális 

                                                                                                                                                              
megfosztott proletariátus kialakulásának állomásaként tekint a korabeli munkakényszerre: „a hűbéri kíséretek 
feloszlása folytán és a lökésszerűen végrehajtott erőszakos földkisajátítás következtében elkergetetteket, ezt a 
szabad prédául szolgáló proletariátust a keletkező manufaktúra képtelen volt ugyanolyan gyorsan felszívni, mint 
ahogyan az létrejött. Másrészt azok, akiket életük megszokott pályájáról hirtelen letaszítottak, nem szokhattak 
bele ugyanilyen hirtelen az új állapot követelte fegyelembe. Tömegesen lettek koldusokká, rablókká, 
csavargókká, részben hajlamból, a legtöbb esetben a körülmények kényszerítő ereje folytán. Ezért a 15. század 
végén és az egész 16. század folyamán egész Nyugat-Európában véres törvényeket hoztak a csavargás ellen. A 
mai munkásosztály apáit mindenekelőtt megfenyítették azért, amit reájuk kényszerítettek, mert csavargókká és 
pauperokká váltak. A törvényhozás „önkéntes” bűnözőkként kezelte őket és feltételezte, hogy jó szándékuktól 
függ, hogy tovább dolgozzanak a már nem létező régi viszonyok között.” (Marx 1949: 687)    

20  „Amikor azoknak a helyzeteknek az elemzéséből indulunk ki, ahol a bérmunkásság pozíciói rendre a lehető 
legalja pozíciók, talán sikerül érzékletessé tennünk, milyen és mekkora utat kellett bejárnia, míg sikerült 
mindezen elképesztő hátrányokat leküzdenie.” (Castel 1998: 101) Illetve ebből következik könyvének fő 
kérdése: „Hogyan ment végbe az átalakulás, melynek során a nyomorult és megvetett bérmunkás föl-föltünedező 
alakjától eljutunk a »bérmunka társadalmáig«, melyben legtöbbünk éppen e léthelyzetbe ágyazottságából nyeri 
társadalmi tagságát, garanciáit és jogait?” (uo.) 
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gondolkodói a munka szabad áramlásától, az önérdekek összessége, a „láthatatlan kéz” által 

vezérelt önszabályozó piactól termelésracionalizálást és gazdasági fejlődést vártak, amely 

ugyanakkor általános jólétet és összhangot teremt a különböző gazdasági szereplők között. Az 

előre nem látott súlyos társadalmi következmények és a kialakuló nyomor következtében viszont 

szükségessé vált a szociális kérdés újbóli megformálása, amely már a növekvő bérmunkásréteg 

nehézségeit állítja középpontba. Hamar bebizonyosodik ugyanis, hogy az általános érdeket 

szolgálónak és egyetemesnek hitt „modernitás győzelme igen pontosan körülhatárolható 

csoportok képviselte érdekek és értékek győzelmét jelenti, s ezek nemcsak az ancien régime 

képviselőinek érdekeivel és értékeivel ütköznek” (Castel 1998: 143)  

 Marx szintén ezt az átalakulást elemzi, amikor a kapitalizmus kialakulásának 

vizsgálatakor bevezeti az eredeti tőkefelhalmozás koncepcióját. A széles bérmunkásréteg 

kialakulása – amelynek tagjai szabadok a korábbi kötöttségektől és alávetettségtől, de 

megfosztatnak a termelőeszközök feletti birtoklás lehetőségétől – az egyik oldalon; a tőkét 

felhalmozó, a termelőeszközök koncentrációját és a felettük való rendelkezést sikeresen 

megvalósító burzsoázia megszületése a másik oldalon. Ez a viszonyrendszer előfeltétele a 

kapitalista termelési mód kialakulásának (Wolf 1995: 93–96). Marx hasonlóan hangsúlyozza a 

korábbi feudális viszonyok béklyói alóli felszabadulás jelentőségét, ugyanakkor a 

termelőeszközök kisajátításának erőszakos folyamatát is: „A közvetlen termelő, a munkás, csak 

akkor rendelkezhetett saját személyével, ha már nem volt röghöz kötött és nem függött 

személyileg vagy föld révén egy másik személytől. Ahhoz, hogy munkaerejének szabad 

eladójává legyen, aki áruját mindenhova elviszi, ahol az piacra talál, meg kellett szabadulnia 

továbbá a céhek uralmától, tanonc- és segédszabályzataitól, valamint gátló munkaelőírásaitól. 

Következésképp a történelmi mozgás, amely a termelőket bérmunkásokká változtatja, egyrészt 

mint a jobbágyság és a céhkényszer alól való elszabadulásuk jelenik meg; és a mi polgári 

történetíróink számára csak ez az oldal létezik. Másrészt azonban ezek az újonnan felszabadult 

emberek csak azután válnak önmaguk eladójává, hogy megfosztották őket minden termelő 

eszközüktől és létezésüknek mindazoktól a biztosítékaitól, amelyeket a régi hűbéri intézmények 

nyújtottak. S e kisajátításnak története tűzzel és vérrel van beírva az emberiség évkönyveibe” 

(Marx 1949: 669-670). Tehát mikor az ipari forradalommal és a kapitalizmus kialakulásával a 

bérmunkáslét térnyerése figyelhető meg, ez erősen létbizonytalan állapotot jelöl. Ahhoz pedig, 

hogy Marx jóslata ne váljon valóra, miszerint a termelőeszközeitől megfosztott új, modern 

munkásság, a proletariátus, megszerveződését követően harcban győzi le a burzsoáziát és 
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erőszakkal veszi vissza a termelés feletti uralmat,21 szükséges a bérmunka emancipációja, 

intézményi védelmekkel való ellátása.  

  

  

3. A bérmunka intézményesülése és a bérmunka-társadalom megszilárdulása  
 

A bérmunka intézményesülésének vizsgálatához segítséget nyújt Polányi érvelése, aki 

társadalom és piacgazdaság viszonyát kettős mozgásként írja le.22 „Az önszabályozó piac nem 

kevesebbet követel, mint a társadalom intézményes szétválasztását gazdasági és politikai 

szférára,” ahol „a piacgazdaságnak az ipar minden elemét magában kell foglalnia, beleértve a 

munkaerőt, a földet és a pénzt is” (Polányi 2005: 104–105). Miközben egyfelől „vitathatatlan, 

hogy a munkaerő, a föld és a pénzpiacok valóban lényegesek egy piacgazdasághoz” másfelől 

„egyetlen társadalom sem bírná ki a lehető legrövidebb ideig sem e durva fikciórendszer hatásait, 

ha emberi és természeti szubsztanciája, valamint üzleti szervezete nem lenne védve ennek az 

ördögi malomnak a pusztításától” (uo. 107). A piac működéséhez tehát szükséges a széles 

értelemben vett termelési tényezők áruként való megjelenése, ami cseréjüket és ezáltal magát a 

termelést lehetővé teszi. Ugyanakkor ez a kommodifikációs folyamat magát a munkaerőt is érinti, 

amely ezáltal a társadalmat alkotó emberek áruvá válásával fenyeget.23 Ennek 

megakadályozásához szükséges intézményi védelmek kialakítása. A 19. század 

társadalomtörténetére így mint egy kettős mozgás eredőjére tekinthetünk, ahol „egyfelől a piacok 

elterjedtek az egész Földön, s a piacra kerülő javak mennyisége hihetetlen méreteket öltött, 

másfelől intézkedések és eljárások hálózatát integrálták nagyhatalmú intézményekbe, hogy 

gátolják a piacnak a munkaerővel, a földdel és a pénzzel kapcsolatos működését” (Polányi [2005] 

110.o.). A kettős mozgás e koncepciójába illeszkedik a bérmunka története. Láthattuk, milyen 

kötöttségek alól szabadul fel a bérmunka, hogy áruvá válva egy termelékenyebb termelési módot 

tegyen lehetővé. Erre tekinthetünk úgy, mint a gazdaság kiágyazódási folyamata, amikor is 

függetlenedik korábbi intézményi megkötésektől – amivel párhuzamosan végbemegy a 

termelőeszközök kisajátítása. Ugyanakkor a bérmunka későbbi intézményesülését és 

                                                 
21 (Vö. Marx és Engels 1959)  
22 Elméletének globális összefüggéseihez lásd e disszertáció harmadik részét. 
23 Polányi a munkaerőre, a földre és a pénzre vonatkozóan vezeti be a fiktív áru fogalmát, jelezve, hogy míg ezek 

szükségesek a termeléshez és ezért áruformát kell ölteniük, totális áruvá tételük elképzelhetetlen (Polányi 2005: 
101-110). 
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védelmekkel való ellátottságát, vagyis dekommodifikációját24 és az önszabályozó piac 

korlátozását értelmezhetjük úgy, mint a társadalom önvédelmi mechanizmusának beindulását; a 

szervezett munkásság harcaival szoros összefüggésben. Ebben az értelmezésben a második 

világháborút követő fordizmussal érik be ez az ellenmozgás; hogy a hetvenes évektől ismét a 

piaci elvek előretörését – és a prekariátus terjedését – figyelhessük meg. 

  Mint láttuk, az ipari forradalmat megelőző korszakban a munka szabad áramlása elé 

állított korlátok következtében nemcsak a csavargó jelent fokozódó problémát – aki 

létszámfelettinek számít, amennyiben a merev struktúrában nem találja helyét (illetve a 

megélhetését biztosító munkát) –, hanem emellett széles néprétegek kényszerülnek az ún. 

„sebezhetőségi zónába”25, ezáltal kitéve annak a fenyegetettségnek, hogy nyomorba süllyednek. 

A liberális gondolkodók és reformerek ígérete szerint a korábbi előjogok és korlátok 

megszűnésével megvalósulhat a munka szabad áramlása, ezáltal mindenki megélhetést és munkát 

talál majd. Amikor azonban láthatóvá válik, hogy az új társadalmi berendezkedés és termelési 

mód a nyomor új szélsőséges formáinak terjedését hozza, amely a kialakult bérmunkástömegeket 

érinti, akkor szükségessé válik – a kettős mozgás értelmében – a minimális állam koncepciójának 

újragondolása. Az új kihívás a tulajdonnélküliek biztonságának megteremtése, hiszen a 

hagyományos kötelékek és közösségek felszámolódásával a korábban fontos társadalmi funkciót 

ellátó kebelbéli védelmek hálózata foszlásnak indul, párhuzamosan a termelőeszközök 

kisajátításával. A kommunizmus ígérete a tulajdon újraosztását, a termelőeszközök feletti 

ellenőrzés megszerzését és a társadalmi tulajdonba vételét hirdeti, ezáltal a tulajdonnélküliek 

számára kínálva megoldást. Abban, hogy a nyugati társadalmak nem a kommunizmus útjára 

lépnek, kétségtelenül nagy szerepe van a köztulajdon növekvő szerepének, a bérmunka 

intézményesülésének és védettségekkel való ellátásának. Ezáltal válik lehetővé, hogy a tulajdon 

radikális újraosztása nélkül garantálható legyen a társadalom szinte egészének létbiztonsága 

(Castel 2003). 

Deutschmann a normál munkanap általánossá válása kapcsán fogalmazza meg az eredeti 

liberális elgondolásban rejlő azon kockázatot, hogy az önszabályozó piac működése miként 

veszélyezteti a társadalom újratermelődését: „Azt, hogy az önmagát szabályozó piac egy »sivár 

utópia«, amely, ha következetesen működik, szükségszerűen felbomlasztja a társadalmat és annak 

életalapjait, egyetlen jelenség sem mutatja olyan világosan, mint a 19. századi munkapiac és az 
                                                 
24 Gøsta Esping-Andersen a jóléti államok vizsgálata kapcsán a dekommodifikációt jelöli meg mint fő vívmányt. 

(Esping-Andersen 1987) (Vö. Huo 2008) 
25  Vö.: (Castel 1993). 
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általa létrehozott munkaidők” (Deutschmann 2009: 87).26  Az önszabályozó piac kockázatainak 

elkerüléséhez és a munkaerő megfelelő „formában tartásához” Deutschmann két alapfeltételt 

határoz meg. Egyfelől feltétel egy „szociális alapbiztosítás, amely garantálja a piaci erőktől való 

anyagi függetlenségnek, és ezzel a bértől függők szociális autonómiájának a minimumát.” – 

ezáltal megvalósítja a munkaerő részleges dekommodifikációját, amely a jóléti államok egyik, ha 

nem legfontosabb (Esping-Andersen 1990) ismérve. Másfelől szükséges bevezetni olyan 

„intézményes szabályokat, amelyek az egyes munkavállalót megakadályozzák abban, hogy a 

rövid távú túlélési érdekektől vezérelve romboló hatású béreket és munkafeltételeket fogadjon el” 

(uo. 87–88). A normál munkanap intézményesülése központi eleme az utóbbinak, amely a szerző 

érvelésében a kapitalizmus kibontakozásának nem végét, épp ellenkezőleg, annak előfeltételét 

jelenti: „Csak a »normálisan« szabályozott és korlátozott munkaidő tette lehetségessé a felnőtt 

férfi lakosság nagy többsége számára, hogy a bérmunka legyen az egzisztencia rendszeres, 

kizárólagos és tartós alapja” (uo. 88). Ezzel együtt Deutschmann hangsúlyozza, hogy e folyamat 

jelentősen elősegíti a termelékenység növekedését, a munkaerő mint fontos termelési tényező 

szabályozhatóságának növelése által.27 Bauman a bérmunka kialakulásakor szintén az újfajta 

kötöttségeket hangsúlyozza.28 A bérmunka intézményesülésekor tehát egyszerre beszélhetünk 

arról az igényről, hogy a munkaerő kiszámíthatóan és stabilan jelen legyen a termelésben, illetve 

arról, hogy saját magának létbiztonságot és védelmeket harcoljon ki,29 hasonlóan a fordista 

                                                 
26 A továbbiakban számunkra fontos lesz, hogy e munkaidők – és az általuk megtermelt relatív értéktöbblet 

kisajátítása – jelenleg is fontos eleme a globális kapitalista termelésnek, azonban nem Európában, hanem a 
harmadik világban. 

27 Összhangban azzal, ahogyan Harvey a munkaerő termeléshez való hozzáigazítását az adott akkumulációs rezsim 
egyik legfontosabb változójának tekinti (Harvey 1990). 

28 „De a munka felszabadítása »természetes kényszerei« alól nem tette azt túl sokáig szabadon lebegővé 
függetlenné vagy »gazdátlanná«; és aligha változtatta autonómmá, önmeghatározóvá, szabadon alakíthatóvá és a 
saját útját járóvá. A lebontott, vagy csak már nem működő, saját magát újratermelő »hagyományos életforma« 
helyét, melynek a munka is része volt, egy másik rend vette át; ezúttal azonban egy előre megtervezett rend, egy 
»felépített« rend, amely többé már nem a sors céltalan kanyargásának és a történelem baklövéseinek üledéke, 
hanem a racionális gondolkodás és cselekvés terméke. Amint felfedezték, hogy a munka a jólét forrása, az 
értelem feladata volt kibányászni, lecsapolni és minden eddiginél jobban kizsákmányolni ezt a forrást” (Bauman 
2008: 13).  

29  Ennek kapcsán érdemes hangsúlyozni, milyen fontossá válik a bérmunka az egyéni életút intézményének 
megszületésében, valamint általában az egyéni életszervezésben. A munka és tőke közt kialakult kölcsönös 
függőség ugyanis megteremtette a lehetőséget az élet tervezhetőségére akár egy egész életen át, illetve a normál 
munkanap kikristályosodása által beérett változások következtében „a munkaidő a teljes társadalom 
időrendjének magja” (Deutschmann 2009: 89) lesz. Martin Kohli külön hangsúlyozza a bérmunka szerepét az 
egyéni életút kialakulásában, amely a modern kapitalista társadalmak egyik központi intézményévé válik: „az 
életút a kenyérkereső munka rendszere köré szerveződik; ez mind külső megjelenési formájáról, [...] mind az 
alapjául szolgáló szervező elvről elmondható [...] Az életút mint intézmény a munkára épülő társadalom 
szerkezeti, mégpedig [...] központi eleme.” (Kohli 1990: 177) A bérmunka intézményében bekövetkező 
változások teszik lehetővé az egyéni életút tervezhetőségét, ugyanakkor az összefüggés kétirányú: „a társadalom 
felépítése […] a munka által valósul meg. Az egyéni idő azért központi jelentőségű, mert az életút vált a 
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berendezkedés kapcsán elemzett kompromisszumokhoz. 

 A bérmunka fokozatosan egy tervezhetőséget és biztonságot jelentő intézménnyé alakul, 

mintegy a tulajdont helyettesítve. Elismerést és stabil státuszt biztosít, és kiegészül a hozzá 

kapcsolódó társadalombiztosítási rendszerrel. A növekvő állami szerepvállalás és köztulajdon, 

illetve a széles körű közszolgáltatások rendszere is fontos szerephez jut, amelyet szintén 

értelmezhetünk úgy, mint a termelőeszközök feletti rendelkezés elvesztésének „kompenzációját”. 

Összhangban a fordizmusról korábban mondottakkal, az állam kiterjedt szerepe képes garantálni 

ezen intézményeket, szemben az önszabályozó piachoz szükséges minimális állam 

koncepciójával. Természetesen nem független a munkásmozgalom megerősödésének nyomásától 

a liberális gondolkodók azon belátása, hogy változtatni kell korábbi hozzáállásukon, miszerint „a 

»szociálpolitika« nem több annál a próbálkozásnál, hogy kellően emelkedett morális attitűdöket 

extrapoláljanak” (Castel 1998: 239). Hasonlóan a fordizmus kialakulása kapcsán tárgyaltakhoz, a 

bérmunkás státusz „rendezését” több szempontból a szervezett munkásmozgalom kényszeríti ki, 

miközben a megerősödő állam közvetítőként lép fel tőke és munka között. Castel szavaival: „A 

szociális állam viszont, ha úgy tetszik, akkor lép színre, amikor az előkelőségek többé már nem 

kizárólagos birtokosai a hatalomnak, a népnek pedig nem sikerül saját kezébe vennie a szociális 

kérdés megoldását. Új tér, új terep nyílik a közvetítések számára, s ez új értelmet kölcsönöz a 

»szociális« szónak” (i.m. 251). Mindez kéz a kézben jár a munka fogalmában bekövetkező 

változásokkal és a munka szerepének és megítélésének felértékelődésével.30 Bauman erre az 

összefüggésre – amely tehát a munka fogalmának változása, valamint a munkásmozgalom között 

fennáll – a munka „szentháromságaként” utal, mint „amely a munkának (e »testi és lelki 

erőfeszítésnek«) tulajdonított jelentőség, a dolgozók osztályba szerveződése és az erre épülő 

politika között fennáll; más szóval arra a kapcsolatra, amely a gazdagság és társadalmi jólét 

legfőbb forrásául megtett fizikai erőfeszítés, illetve a munkásmozgalom fellépése között van” 

                                                                                                                                                              
munkára épülő társadalom lényegi intézményévé. Szervezi és integrálja az egyének cselekvését, s így az új 
munkaszervezéssel együtt járó következmények társadalmi leküzdésének egyik formájaként üzemel […] a 
társadalmi struktúra és az egyén közötti leglényegesebb közvetítő intézmények […] egyikévé vált.” (i.m. 180) 
Emellett a bérmunka intézménye meghatározó szerepre tesz szert az egyéni életút és egyéni idő mellett, a 
társadalmi idő szervezésében is, miközben ezen időszervezésnek központi fókusza a termeléshez igazodás, a 
munka központi szerepe által maga is a termelést szolgálja. Mindezen összefüggések fontosak lesznek a 
prekarizálódás kapcsán, hiszen ezáltal válik láthatóvá, milyen komoly veszteségeket okozhat a stabil 
bérmunkaviszony eróziója társadalmi szinten. 

30  Miként Török Emőke összegzi: „A munkafogalom átértelmeződése azonban ezeknek a rétegeknek az 
önértelmezését is átformálta. Az az axiómává váló felfogás, hogy a munka értéket termel és gazdagságot alapoz 
meg, fontos táptalaja volt a kialakuló munkásöntudatnak: a »termelő« büszkesége szemben az élősködő 
jómódúval. Lényegében erre alapozódik a munkásmozgalmak ideológiája: a munka, a munkás felértékelése, és 
termelő, értékteremtő mivolta alapján jogok követelése” (Török 2009: 62). 
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(Bauman 2008: 12).  

A második világháborút követő csodálatos harminc évben (trente glorieuses) a bérmunka 

sikertörténetének lehetünk tanúi a kapitalista centrum államaiban. „A kapitalizmus e 

domesztikálása [a szociáldemokrata jóléti állam] során a munka lett az a középpont, amely köré 

az állami garanciák kiépítették a szolidaritás és a csereviszony modern alakzatait” (Castel 1998: 

362), amikor is a munkamegosztás kialakult új rendszerébe sikeresen integrálják a társadalom 

széles rétegeit. A tulajdonviszonyok radikális átrendeződése és az egyenlőtlenségek széles körű 

felszámolása helyett – amely csak forradalmi úton képzelhető el –, ezáltal sikerül az új 

munkamegosztás keretein belülre helyezni a konfliktusokat, illetve a struktúra és rétegződés 

kérdéseit elsősorban ezen a kereten belül éretlmez(tet)ni. Ez ugyanakkor közös védelmeket 

biztosít a munkamegosztásban résztvevő munkásoknak (és hozzátartozóiknak), ahol alapvető 

védelmi és biztosítási rendszerek garantálnak egy korábban soha nem látott létbiztonságot és az 

élet tervezhetőségét, valamint az egyéni és csoportidentitások alapjává is válik. „A társadalom 

tagjainak többsége a bérmunkaviszonyban ismeri fel azt az unikális vezérelvet, mely őket össze is 

köti, meg is különbözteti, amely tehát társadalmi identitásuk alapja” (i.m. 337). E korábban nem 

tapasztalt társadalmi berendezkedés ereje, a gazdaságot és szociálpolitikát évtizedeken át 

meghatározó elképzelések „rendíthetetlen alapja [...] abban rejlik, hogy az individuális 

megélhetés biztosításának legracionálisabb és minden más alternatívával szemben fölényben levő 

formája egyfelől valamilyen jövedelemszerző tevékenységet folytató személyeknek pénzzel való 

ellátásában, másfelől a kereső munkában elért jövedelem elköltése révén, az életvezetéshez 

szükséges javak és szolgáltatások ezt követő megvételében áll” (Berger 1990: 129). Mindeközben 

a kiépülő jóléti ellátórendszerek is a bérmunka köré szervezik működésüket. A 

társadalombiztosítási rendszerek fejlődése, valamint a szociális jogok kiterjesztése ugyanis 

alapvetően a „normál munkaviszonyhoz” (vö.: Berger 1990) és munkavégzéshez köthető. Kohli 

szavaival: „A biztosítási rendszer a kialakuló, munkára épülő társadalom tagjaira [...] 

korlátozódott. A polgári szabadságjogok mintájára [...] szociális jogokat is biztosított a 

munkásoknak. Ezzel a munkára épülő társadalom polgáraivá tették őket, míg azok, akik nem 

voltak tartósan kereső állásban, ebből a polgári jogból kiszorultak” (Kohli 1990: 184-5). 

Ugyanakkor ennek messzemenő következményei lesznek mind a fordizmusban, a bérmunka-

társadalom „csúcsidőszakában”, mind átalakulását követően.31  

                                                 
31 „Ez a strukturális logika máig rajtahagyta bélyegét a társadalombiztosítási rendszeren. Noha hatótávolsága – a 

munkára épülő társadalom kiszélesedésével párhuzamosan – jelentősen megnőtt azzal, hogy a népesség egyre 
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 Összeolvasva a fordizmus és a bérmunka-társadalom irodalmát, láthatjuk, hogy a 

történelem során korábban nem tapasztalt jelentőségre tesz szert a bérmunka, amely először 

felszabadul korábbi kötöttségei alól, majd hosszú intézményesülési folyamatot követően egy új 

társadalmi berendezkedés alapja lesz. Mindez a második világháborút és a tőke-munka-állam 

hármas kiegyezést követően korábban nem tapasztalt termelékenységnövekedést és folyamatos 

technológiai fejlődést eredményez, amivel párhuzamosan lezajlik a megítélésében és 

hasznosságában át-, illetve felértékelődő bérmunka általános intézményesülése. Egyfelől 

általános normává válik, az élet fő szervezőelvévé mind a társadalmi tagság, mind az identitás, 

mind általában az élet értelmének szempontjából;másfelől a hosszú átalakulás folyamán olyan 

védelmi rendszerekkel megtámogatott státusszá alakul, amely képes a társadalom széles rétegei 

számára biztosítani a hosszú távú tervezhetőség lehetőségét, a létbiztonság garantálásával 

összekapcsolva. A kapitalista centrumállamokban a második világháborút követően érik be ez az 

átalakulás, amelyeket így a „bérmunka-társadalmának”, „munkatársadalomnak”, „alkalmazotti 

társadalomnak” nevezhetünk, ahol a társadalom tagjai számára a „normál munkaviszony” képezi 

a fő vonatkoztatási keretet. A bérmunka tehát, egymással párhuzamosan és egymást erősítve 

egyrészt általánossá válik, másrészt intézményesül. Természetesen az így kialakult társadalmi 

berendezkedés nem áll kritikán felül. A következő két fejezetben a főbb kritikákat és 

kiterjedésének korlátait vizsgálom.  

 

4. A bérmunka-társadalom fogalmának korlátai és kritikái I.: Társadalmi csoportok 

 
A fordista bérmunka-társadalom csak bizonyos korlátok között értelmezhető. Egyrészt a 

nyugati centrumállamok társadalmaiban maradtak olyan területek, amelyeket logikája nem 

penetrált teljesen, vagy ahol ellentétes dinamikák is meghatározóak voltak, illetve jelentős 

társadalmi csoportok csak közvetve válhattak haszonélvezőivé a fenti komplex kiegyezésnek és 

vívmányoknak. A nők, etnikumok, egyéb kisebbségek sokszor kevésbé előnyös módon 

kapcsolódhattak be az aranykorba, hátrányos megkülönböztetésük feloldása nem vált lehetővé a 

munka társadalmában, függetlenül attól, hogy hozzájárultak-e a társadalmi berendezkedés 

fenntartásához. Ennek következtében alakultak ki az e társadalmi csoportokat (jobban) képviselni 

                                                                                                                                                              
nagyobb hányadát vonta be az ily módon megalkotott életút-konstrukcióba, de ahogy korábban sem, úgy most is 
csak alig terjedt túl a formális kenyérkereseti rendszer határain. Azaz: a nem keresőknek csak származékos 
jogokat kínál” (uo.). 
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képes mozgalmak, amelyek ugyanakkor a klasszikus munkásmozgalmat több szempontból 

kritikával szemlélik, és „versenyre” kelnek vele.3233 Másrészt – és ez volumenében jelentősebb – 

a fordista társadalmi berendezkedés a világ lakosságának kisebb szeletére és néhány országára 

korlátozódott. Annak kérdése, hogy a világ többi részének milyen szerep jutott, milyen módon 

kapcsolódott bele vagy maradt ki a második világháborút követő időszak fordizmusából, relatíve 

kisebb figyelmet kapott a nyugati társadalomtudományi irodalomban; a rendszer kiépítésében és 

fenntartásában vállalt szerepéhez képest mindenképpen.34  

Ami az előbbit illeti, a nagyvállalatok és szervezett munkásság közti kompromisszum – 

amely tehát a stabil bérekért cserébe alkalmazkodást kívánt a folyamatosan változó, ugyanakkor a 

tömegtermelés következtében gyakran standardizált és monoton munkafolyamatokhoz, és ezáltal 

a munkafolyamatok szervezését és tervezését teljesen kivette a munkások ellenőrzése alól – sok 

esetben ellenállást váltott ki a dolgozók körében, amely így az állam vagy a szakszervezetek 

„pacifikáló” beavatkozását igényelte.35 Ugyanakkor a szakszervezeti védelem, a kollektív 

szerződések nem fedték le a teljes dolgozó népességet. A fordizmus béralku-rendszere a gazdaság 

bizonyos szektoraira és csak bizonyos nemzetállamokra korlátozódott, ahol az a stabil 

keresletnövekedés a tömegtermelés technológiájába irányuló jelentős befektetésekkel párosult. 

Azonban itt is sokszor nem fordista alapokon működő alvállalkozókat kapcsoltak be a 

                                                 
32 „A szóban forgó társadalmi mozgalmak harcukat mint a munkásoknak a tőkések elleni harcát írták le. De kik 

voltak konkrétan a „munkások”? A gyakorlatban általában felnőtt férfiak, akik az adott ország domináns 
etnikumából kerültek ki. Többnyire szakmunkásokról, vagy betanított munkásokról volt szó, akik rendelkeztek 
valamennyi iskolázottsággal és a tizenkilencedik században a globális ipari munkaerő nagy többségét adták. 
Azok, akik ebből a kategóriából ki voltak „rekesztve”, úgy találták, hogy mivel a szocialista (munkás-) 
szervezetekben számukra nem nagyon mutatkozik hely, ezért státuszcsoport kategóriák (nők, faji, vallási, nyelvi 
és etnikai csoportok) alapján kell megszervezni magukat. Ezek a csoportok gyakran épp úgy rendszerellenesek 
voltak, mint a munkás- és szocialista mozgalmak, de sérelmeiket mégis egészen máshogy fogalmazták meg. 
Miközben azonban megszervezték magukat e választóvonalak mentén, gyakran verseny-, sőt konfliktushelyzetbe 
kerültek a munkások osztályalapú szervezeteivel. 1830 és 1970 között a rendszerellenes mozgalmak e két 
típusának viszonyát többnyire erős feszültség, sőt, nyílt ellenszenv jellemezte, s ezen a szimpátia és az 
együttműködés rövid, alkalmi intermezzói változtattak csak időről-időre” (Wallerstein 2010: 130). 

33  A prekariátus esetében külön figyelmet érdemel majd, hogy a születőben lévő mozgalom egyszerre próbál a 
mozgalmak mozgalma lenni, miközben hangsúlyozza a munka (hiányának) központi szerepét. 

34  Egyébként mindkét esetben az egyik legérdekesebb kérdés, hogy az ilyen értelemben „eltérő formák és kimaradt 
csoportok” mennyiben csak az érem másik oldalai, mennyiben segítették a bérmunka-társadalom klasszikus 
intézményeinek kialakulását és fennmaradását.  

35 Ezzel összefüggésben az elidegenedés marxi fogalma továbbra is relevánsnak mondható. Marx érvelésében az 
embert az állattól a tudatosan végzett termelő tevékenység különbözteti meg: „A tudatos élettevékenység 
különbözteti meg az embert közvetlenül az állati élettevékenységtől. Éppen csak ezáltal nembeli lény az ember. 
Vagyis éppen csak azért tudatos lény, azaz azért tárgy a számára a saját élete, mert nembeli lény. Tevékenysége 
csak ezért szabad tevékenység” (Marx 1844: 88). Ennek következtében a munkás munkafolyamattól és annak 
termékétől történő elidegenítése végeredményben saját magától való elidegenedéséért is felelős, amikor is: „Az 
elidegenült munka akként fordítja meg e viszonyt, hogy az ember, éppen mert tudatos lény, élettevékenységét, 
lényegét csak eszközzé teszi egzisztenciája számára” (uo.). 
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termelésbe, illetve a kockázatosabb és munkaintenzívebb szektorokban továbbra is jelentős 

szerep jutott az alacsony béreknek és a munkabiztonság alacsony szintjének (Harvey 1990: 138). 

A fordista munkaerőpiac tehát nem volt homogén:ágazatoktól, szektoroktól, részlegektől függően 

eltérő munkafeltételeket és körülményeket tapasztalhatunk.36  

„Mindamellett a nők számára a fizetett munka soha nem jelentette a »természetes 

állapotot«, abban az értelemben, hogy önálló létfenntartást biztosíthatott volna számukra” (Offe 

et al. 2010: 46). A bérmunka-társadalom korlátai kapcsán a nők helyzete az egyik 

legszembetűnőbb dimenzió, amely rámutat a normál munkaviszony „általánosíthatóságának 

korlátaira” és „nemek szerinti szelektivitására” (Deutschmann 2009: 99).37 Standing egyenesen 

szexistának nevezi a teljes foglalkoztatottság célként megjelenő történelmi formáját. (Standing 

2014: 20) Carole Pateman a Patriarchális jóléti állam című cikkében részletesen is elemzi a 

munkatársadalom és a jóléti állam patriarchális felépítését, és ebben a nemek szerint eltérő 

módon megvalósuló integrációt hangsúlyozza (Pateman 1988: 231). Elemzésében a skandináv 

államok a legsikeresebbek a nők azonos rangú integrációjában, de még itt is lényeges eltéréseket 

tapasztalhatunk nemek szerint (i.m. 232.o.). A probléma forrását Pateman arra vezeti vissza, hogy 

a bérmunka-társadalom paradigmájában a teljes állampolgárság kettős előfeltétele a munka és a 

függetlenség, amelyek azonban alapvetően a férfiak kiváltságai; a nők számára nehez(ebb)en 

elérhetőek. Ennek következtében a fordizmusban az egykeresős családmodell a norma; a nők 

mint eltartottak, függő státuszban lévők jelennek meg (i.m. 238–246). A nők kétféleképpen 

léphetnek fel ez ellen: egyrészt küzdhetnek az állampolgári jogok tényleges kiterjesztéséért, 

másrészt pedig egy alternatív – „speciálisan női” – teljes körű integrációért. Ezt nevezi Pateman 

Wollstonecraft-dilemmának. Kritikája arra mutat rá, hogy a bérmunka központi szerepe miatt az 

állampolgárság alapvetően férfiakra íródott.  A fenti a két követelés ugyanis kölcsönösen kizárja 

egymást, hiszen: „A nők vagy (olyanokká, mint a) férfiakká válnak [become (like) men], és így 

teljes állampolgárok lehetnek, vagy folytatják a női munkát, amellyel azonban nem érdemlik ki 

az állampolgárságot” (i.m. 252). Eközben a nők által végzett munka nélkülözhetetlen a 

társadalom újratermeléséhez. Mindebben nem csak a bérmunka-társadalom korlátait ismerhetjük 

fel, hanem érthetővé válik a nőmozgalmak és munkásmozgalmak közti konfliktusos viszony is. 

                                                 
36 A szegmentált illetve duális munkaerő-piaci elméletekhez lásd: (Galasi és Sík 1979). 
37 A későbbiekben Deutschmann ennél is keményebben fogalmaz: „Ami a nők anyagi biztonsága és társadalmi 

orientációja kapcsán napfényre kerül, az a társadalom normálmunkanapon keresztül intézményesített 
élethazugsága, mely szerint a társadalom képes csakis az időökonómiailag strukturált és az emberi tőke 
értékesítésére irányított kereső munkából fenntartani magát” (Deutschmann 2009: 100). 
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„A rendszerellenes mozgalmak egyik legnagyobb problémája a tizenkilencedik század végétől 

kezdve a huszadik század nagy részén át az volt, hogy képtelenek voltak közös pontokat találni 

[…] Ez a konfliktusokkal terhes viszony legjobban a munkás/szocialista mozgalmak és a 

nőmozgalmak között volt megfigyelhető” (Wallerstein 2012: 134).  

Wallerstein tehát általánosságban úgy látja, hogy a szervezett munkásság, más 

törésvonalakra való érzéketlensége következtében, sokszor emancipációs küzdelmek gátjává is 

válik, nem függetlenül a fordizmusban neki kijelölt speciális szereptől, és így magától a 

bérmunka-társadalomtól. Az etnikai kisebbségek esetében például „több szakszervezet arra 

törekedett, hogy kirekessze az ilyen »kisebbségeket« a munkaerőpiacról; természetesen nem 

teljesen, de legalább a munkaerőpiac azon jobban megfizetett szegmentumaiból, amelyeket 

hagyományosan a domináns etnikai csoportból származó munkások uraltak. Ez a kirekesztő 

törekvés fölerősítette a bevándorlással szembeni ellenállást is, nehogy a bevándorlás miatt újabb 

etnikai kisebbségek jelenjenek meg, vagy megerősödjenek a meglévők pozíciói” (Wallerstein 

2012: 136). Mindezek következtében a szakszervezeteket két oldalról is támadták, szoros 

összefüggésben a fordizmus érdekében megköttetett kompromisszumaikkal. Egyrészt belülről az 

alulról szerveződő, szakszervezettől független munkabeszüntetések, helyi mozgalmak, 

követelések formájában, másrészt kívülről, a kiharcolt előnyökből nem, vagy kevésbé részesülő 

kisebbségek – nők, etnikumok stb. – által. „Minél jobban szolgálták tagjaik szűk érdekeit, annál 

inkább kitették magukat a veszélynek, hogy a közvélemény szemében fragmentált, saját önös 

érdekeikért küzdő csoportokként jelenjenek meg. Nem pedig az általános célok képviselőiként.” 

(Harvey 1990: 138). Mindez kiegészült a tömegfogyasztást és -termelést elutasító, a nagy 

arctalan tömegszervezeteket nyíltan kritizáló és az általuk nem képviseltek ügyeit felkaroló 

ellenkultúra-mozgalmakkal. 

 

5. A bérmunka-társadalom fogalmának korlátai és kritikái II.: A fordizmus 

nemzetközi kontextusa 

 

 

Hasonlóan nagy, ha nem nagyobb jelentőséggel bír annak hangsúlyozása, hogy „a 

második világháborút követő fordizmus nagyban nemzetközi ügy volt. A háború utáni hosszú 

növekedés alapvetően függött a nemzetközi kereskedelem és a nemzetközi pénzügyi mozgások 

hatókörének jelentős kiterjesztésétől” (i.m. 136). A fordizmus kialakulása, fennmaradása, 
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különösen pedig válsága érthetetlenné válik, ha nem a kölcsönös függőségi és hierarchikus 

viszonyokkal átszőtt globális világgazdaság keretei között értelmezzük. Külön érdekes kérdés 

ennek kapcsán, hogy Magyarországon, vagy általánosságban a szocialista blokkban milyen 

megkötésekkel beszélhetünk a bérmunka-társadalmáról – illetve hogy miről beszélhetünk 

egyáltalán a második világháborút követően; mint ahogy az is, hogyan viszonyult a szocialista 

blokk a fordizmus fellegváraihoz, milyen kapcsolatokat tartott fenn a nyugati fejlett kapitalista 

centrumállamokkal. Azonban maga a fordizmus jelensége sem érthető meg, ha elemzését csak 

önmagában végezzük el, nem vizsgáljuk a világ többi részén lejátszódó folyamatokat és e 

térségeknek a bérmunka-társadalmaival fennálló viszonyát.38 A későbbiekben ez segítségünkre 

lehet abban, hogy a prekariátus fogalmát kiszabadítsuk „eurocentrikusságának” béklyóiból.   

Korábban láttuk, hogy a bérmunka szabad áramlása és dominánssá válása a 

feudalizmusban meghatározó és a termelést megszervező kötelékek, valamint előjogok lebontása 

által válik lehetővé. A tőkés osztály kialakulása és megszerveződése, a tőke koncentrációja, a 

termelőeszközök kisajátítása következtében jön létre egy széles bérmunkásréteg, amely, szabadon 

a korábbi kötöttségektől, saját munkaerejét áruba bocsájtva kénytelen bekapcsolódni a 

termelésbe, és ezáltal biztosítani megélhetését. A piacgazdaság terjedésével, a termelés zavartalan 

fenntartása érdekében áruvá válnak a társadalom újratermeléséhez elengedhetetlen tényezők –a 

föld, és maguk a társadalom tagjai, mint munkaerő –, amelyeket Polányi nyomán így „fiktív 

áruknak” nevezhetünk. (Polányi 2005: 101-110) Fiktívnek, hiszen teljes áruvá válásuk a 

társadalom alapjait számolná fel, ezért a társadalom önvédelmi mechanizmusai következtében 

folyamatos dekommodifikációjuknak lehetünk tanúi (vö.: kettős mozgás), ahol intézményi 

védelmek korlátozzák áruként való kezelésüket. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor egy korábban 

soha nem látott technológiai fejlődés játszódik le, amely a termelékenység jelentős növekedését 

                                                 
38 A lejátszódó változások hatásainak érzékeltetéseképpen: „A második világháború óta eltelt időszakban tehát 

nemzetközi méretekben fokozódott a munkásosztályok toborzása és foglalkoztatása. A hatvanas évek végén a 
Földközi-tenger térségének mintegy 11 millió »vendégmunkását« foglalkoztatták Nyugat-Németország, 
Franciaország, Svájc, és a Benelux államok konjunktúráját élvező ipari központokban (Castles és Kosack 1973), 
miközben a nyugat-német ipar már hasznosította a Kelet-Európából beáramlott 10 millió menekültet. Az 
Egyesült Államokban a munkaerőpiac szerkezetét részben az afro-amerikaiak elvándorlása alakította át a 
gyorsan iparosodó délről északra, azután a dolgozó nők számának csaknem megháromszorozódása 1950 és 1970 
között, valamint a munkások bevándorlása Mexikóból és a Karib-térségből. A Közel- és Közép-Kelet olajtermelő 
államai munkásosztályt kezdtek importálni, amely egyiptomiakból, palesztinokból és indiaiakból állt. Afrikában 
és Latin-Amerikában is felgyorsult a munkaerő elvándorlása. 1950-ben Felső-Voltából idénymunkásként 100 
ezer moszi járt az elefántcsontparti ültetvényekre, 1965-ben már csaknem milliónyian voltak. 1968-ban 2,3 
millió külföldi ment Ghánába, legtöbbjük a kakaóültetvényeken keresett munkát (Amin 1973a: 52-53, 68). 
Körülbelül egymillió falusi kolumbiai vándorolt ki a szomszédos, olajban gazdag Venezuelába; további 50 ezer 
ment Ecuadorba, hogy ott az olajiparban keressen megélhetést (Chaney 1979:205).” (Wolf 1995: 418) 
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hozza magával, illetve beindul a tőke globális expanziója, amely által mindig újabb területeket 

von be a kapitalista termelésbe. Ennek következtében a 16. századtól globális kapitalista 

világgazdaságról beszélhetünk, amely a történelem során először megszerveződő olyan 

világrendszer, amelynek a korábbi világbirodalmakkal ellentétben nem politikai, hanem 

gazdasági folyamatok biztosítják az egységét (Wallerstein 2012). Fontos kérdéssé válik, hogy 

egyes országok, térségek mikor és hogyan kapcsolódnak be az ilyen módon újrastrukturálódó 

globális újratermelésbe. 

A kapitalizmus legfontosabb ismertetőjele a tőke vég nélküli akkumulációjának 

kényszere. „Vagyis a tőke vég nélküli, újra és újra történő befektetése a gazdasági körforgásba 

azzal a céllal, hogy profitot hozzon. Vagyis a tőke növelése, amely aztán befektetésre kerül. A 

kapitalizmus elsődleges jellemzője ez, amely sajátos dinamikáját és transzformációs képességét 

adta, és amely lenyűgözte még legellenségesebb megfigyelőit is” (Boltanski 1999: 35-36). 

Ugyanakkor látni kell, hogy e tőkeakkumulációs kényszer miatt a kapitalizmusnak kezdetektől 

fogva része a térbeli expanzió, amely lehetővé teszi annak elkerülését, hogy a termelőeszközök és 

termelési tényezők a válságok következtében súlyosan leértékelődjenek.39 „Kétségkívül 1492-től, 

de már korábban is, a kapitalizmus globalizációja már úton volt. És mindvégig alapvető 

fontosságú maradt a kapitalizmus dinamikája szempontjából. Ebből következően a globalizáció a 

kezdetektől fogva integráns része a kapitalizmus fejlődésének. [...] A földrajzi terjeszkedés, a 

térbeli újraszerveződés és az egyenlőtlen földrajzi fejlődés lehetősége nélkül a kapitalizmus mint 

politikai-gazdasági rendszer már rég működésképtelenné vált volna” (Harvey 2009b: 2). Ezen 

egyenlőtlen földrajzi fejlődés következtében a kapitalista világrendszerre egy sajátságos globális 

munkamegosztás lesz jellemző. Aszerint, hogy ezen munkamegosztásba egy adott ország vagy 

térség milyen módon tud bekapcsolódni, beszélhetünk a centrum, a félperiféria és a periféria 

régiójáról. A centrumban koncentrálódnak a magas profitot hozó monopolisztikus termelési 

folyamatok, míg a periférián alapvetően a kompetitív, sokak által elvégezhető és így alacsony 

profitot termelő tevékenységeké a fő szerep. A félperiférián vegyesen találkozhatunk ezzel a két 

szélsőséggel, ugyanakkor e térség országainak speciális közvetítő szerep jut a 

világgazdaságban.40 Ebből adódik a következtetés, hogy adott gazdasági és társadalmi 

                                                 
39 „Ha el akarjuk kerülni a tőke és a munkaerő rendszerszintű leértékelődését (vagy akár elpusztulását), akkor 

kiutakat kell találnunk a fölösleg felszívásához. A földrajzi terjeszkedés, valamint a térbeli újjászervezés ilyen 
lehetőséget biztosítanak” (Harvey 2009a: 79). 

40  „A kapitalista világgazdaság tengelyszerű munkamegosztása a termelést a centrumra és a perifériára jellemző 
termelési folyamatokra bontja föl és ezeket térben elkülöníti. Mind a centrum, mind a periféria fogalma relációs 
fogalom. A centrum, illetve a periféria kifejezés elsősorban az adott termelési folyamatok profitabilitására utal. 
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berendezkedés nem érthető meg a világ többi részével folytatott (egyenlőtlen) csereviszonyai és a 

globális hierarchizált munkamegosztásban elfoglalt pozíciókból következő kötöttségei nélkül, így 

a bérmunka-társadalmai kapcsán is fontos, hogy ne fekete dobozként tekintsünk rájuk. Castel, a 

bérmunka-társadalom fő teoretikusa például a bérmunka intézményének fejlődése során explicite 

jelzi az elemzés földrajzi korlátait: „A nyugat-európai országok szociális államai egy közös 

kihívásra válaszoltak, arra, amit az ipari fejlődés s a társadalom felbomlása ennek nyomában járó 

hatásai jelentettek” (Castel 1998: 23). Eközben a második világháborút követő időszak kapcsán 

több szerző amellett érvel, hogy a nyugati fordizmust is feltétlen a fenti munkamegosztás keretei 

között kellene értelmeznünk (Lipietz 1982: 34).  

Ezzel összefüggésben a második világháborút követő konjunktúra nem érthető meg azon 

nemzetközi intézmények működése nélkül, amelyeket a győztes hatalmak hoztak létre, hogy 

elkerüljék a nagy gazdasági világválsághoz hasonlatos gazdasági visszaesést és/vagy a 

Szovjetunió befolyásának terjedését. A történelem során kivételes jelenségről beszélhetünk:a 

vesztesek gyors talpra állása a győzteseknek is elemi érdeke. Az 1944-es Bretton Woods-i 

konferencia után megalkotott nemzetközi intézmények egyengették a fordizmus szekerét, 

amelynek fő megszervezője a háborút követően hegemón hatalomként felemelkedő és a szovjet 

blokkal szemben a hidegháború időszakát megkezdő Egyesült Államok volt.41 Yanis Varoufakis 

ezt az új berendezkedést mint az USA új globális tervét (Global Plan) elemzi. A kiindulóponthoz 

fontos látni, hogy az Egyesült Államok területeit minimálisan érintették a hadműveletek, és Svájc 

kivételével az egyetlen állam volt, amely nem volt jelentősen eladósodva. Ezzel összefüggésben 

szinte az egyetlen stabil nemzetközi fizetőeszköz, a dollár felett diszponált, amely egyedi 

történelmi pillanatot és lehetőséget jelentett. Az USA e példa nélküli hatalma mellé ugyanakkor 

az 1929-es gazdasági válság rémképe társult, amely súlyos leértékelődéshez, politikai 

válságokhoz és a fasiszta rendszerek kiépüléséhez vezetett. Hatalom és félelem e kettős égisze 

alatt születik meg az új nemzetközi rendszer, amely egyben a bérmunka-társadalom kereteit adja. 
                                                                                                                                                              

Mivel a profitabilitás közvetlenül függ a monopolizáció fokától, ezért a centrumjellegű termelési folyamatok 
alatt lényegében a kvázi-monopóliumok által védett folyamatokat értjük. Ezzel szemben a periférikus termelési 
folyamatokat a valóban kompetitív viszonyok jellemzik. [...] Ennek eredményeképpen van egy folyamatos 
értéktöbblet áramlás a periféria termelőitől a centrum termelői felé. […] Bizonyos államok a centrumra és a 
perifériára jellemző termelőtevékenységek közel egyenlő keverékét tartalmazzák. Ezeket az államokat 
nevezhetjük félperiféria-államoknak. Ezeket az államokat, mint majd látni fogjuk, speciális politikai sajátságok 
jellemzik.” (Wallerstein 2012: 61-62) 

41 „Miközben fél Európát a Vörös Hadserege tartotta megszállás alatt, és maguk az európaiak nyíltan kérdőre 
vonták a kapitalizmus érdemeit, a New Deal követői, akik Washingtont 1932 óta vezették, szembesülhettek 
azzal, hogy a történelem során soha nem látott lehetőséget kaptak. Olyan háború utáni nemzetközi rend 
kiépítését, amely az amerikai hegemóniát acélöltözetbe burkolja. Lelkesen ragadták meg ezt a lehetőséget” 
(Varoufakis 2011: 57). 
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Három intézmény alkotja az új berendezkedés tartópilléreit: a Nemzetközi Valutaalap, a 

Világbank, valamint a nemzetközi aranystandard-rendszer és a hozzá kapcsolt kötött árfolyamok 

rendszere. A harmadik megszűnése – az aranystandard Nixon amerikai elnök általi egyoldalú 

elhagyása – egybeesik a fordizmus válságának kezdetével és a nemzetközi politikai és pénzügyi 

rendszer átalakulásával. Utóbbi egyben a neoliberális politikák térnyerésének kezdete is, amelyet 

a prekariátus kialakulása kapcsán az egyik legfontosabb tényezőként jelölnek meg. Az alapvető 

kihívás a háborúban felőrlődő gazdaságok újjáépítése, a válságok elkerülése és stabil növekedés 

biztosítása. Ugyanakkor a gazdaságok nemzetközi összefonódása következtében, a kereskedelem 

kiterjedésével az egyenlőtlen csere – különösen a hosszú távon kiegyenlítetlen csere – központi 

problémaként jelenik meg, amennyiben aláássa a gazdasági stabilitáshoz szükséges kötött 

árfolyamrendszerek építményét. Utóbbi ugyanis kizárja a valuta leértékelésének lehetőségét, 

ezáltal az egyenlőtlen csere – amelynek veszélye eltérő fejlettségű országok közti csere esetén 

erősen fennáll – eladósodáshoz vezet, amely jelentősen megnöveli annak kockázatát, hogy kisebb 

lokális válságok, gazdasági visszaesések globális válsággá bővüljenek (Varoufakis 2011: 63). 

Ezzel összefüggésben javasolta Keynes a Bretton Woods-i konferencián egy nemzetközi 

fizetőeszköz bevezetését („bancor” néven), valamint egy Nemzetközi Monetáris Unió 

(International Currency Union (ICU), és egy Nemzetközi Központi Bank felállítását, amelyek 

fontos funkciója lenne ún. globális értéktöbblet-visszaforgató mechanizmusok működtetése 

(Global Surplus Recycling Mechanism).42 Az értéktöbblet visszaforgatásának mechanizmusai 

képesek ugyanis az egyenlőtlen csere hatásainak kompenzálására,43 amelyet Keynes 

automatizmusokon keresztül képzelt el. Ugyanakkor az Egyesült Államoknak eltérő tervei voltak, 

és saját szempontjai szerint kívánt dönteni az értéktöbblet visszaforgatásáról, saját globális 

tervének részeként. 

A kötött nemzetközi árfolyamrendszer stabilitásához a dollár mellett még két erős valutára 

volt szükség, amelynek szerepét a japán jen és a német márka töltöttebe. Ezen fizetőeszközök 

mögött ugyanakkor stabil gazdaságoknak is ki kellett épülniük, ami nagyban magyarázza, hogy 

miért segítette az USA e korábbi ellenfeleinek fokozatos gazdasági talpraállását, sokszor a vele 

szövetséges európai hatalmak akarata ellenére (Varoufakis 2011: 60-62). Ebben a keretben 

értelmezhető a Marshall-segély, amely nagyban segítette az európai újjáépítést és gazdasági 

fellendülést, ugyanakkor új intézmények megalkotásához és a határok lebontásához is vezetett. 
                                                 
42 Ezen intézmények működéséhez lásd részletesen: (Varoufakis 2010: 66). 
43 Két egyenlőtlen cserét folytató régió között; ilyen lehet például a kereskedelmi többlettel rendelkező fél 

beruházása a partner gazdaságába is egyébként. 
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Japán esetében az Egyesült Államok számára még nagyobb mozgástér nyílt. Mao győzelmével és 

a kínai kommunizmus kibontakozásával pedig a hidegháború fagyos szorítása alatt Japán 

újjáépítése is elengedhetetlennek tűnt. A japán gazdaság a Truman-doktrína egyik fő 

haszonélvezője lett, az Egyesült Államok pedig fontos szerepet játszott abban, hogy Japán 

elnyerje a WTO-tagságot, ezáltal „lehetővé téve, hogy a japán gyárak minimális megkötésekkel 

exportálhassanak bárhova, ahova azt az Amerikai Egyesült Államok jónak ítélte” (i.m. 78). 

Mindeközben nagy mennyiségű amerikai csapat állomásozott Japán és az NSZK területén is, nem 

beszélve számos egyéb katonai bázisról szerte a glóbuszon. Arrighi az USA hegemóniájának 

kialakulását elemezve, a nemzetállami szuverenitást érintő korlátozások kapcsán megfogalmazza: 

„Az Egyesült Államok által bevezetett korlátozások ezzel [a szovjet katonai-politikai természetű 

korlátozásokkal] szemben globális kiterjedésűek voltak, és az erőforrások komplexebb 

eszköztárára építettek.” Ezek pedig a katonai bázisok kiterjedt tengerentúli rendszerével együtt 

soha nem látott hatalmat összpontosítottak egyetlen állam kezébe (Arrighi 2000: 136). Mindez 

természetesen komoly kihatással járt a fordizmust sokszor csak olcsó nyersanyaggal ellátó 

harmadik világbeli országokra is, és egyben árnyalja az USA önmagáról mint a dekolonizáció 

élharcosáról alkotott képét.44 A korszak e sötét oldala mindenképpen hozzátartozik a fordizmus 

krónikájához, és sokszor hangos kritika is éri emiatt a kormányokat. Elegendő itt a 60-as évek 

végi mozgalmakra és ellenkultúrára gondolni. Amellett, hogy a hatalmas amerikai nagyvállalatok 

(a fordista hármas kompromisszum egyik szereplőiként) jelentős haszonélvezői lettek e 

beavatkozásoknak, fontos látni, hogy a globális terv stratégiai jelentősége messze meghaladta 

önös vállalati érdekeket. Betöltötte ugyanis azt a globális értéktöbblet-visszaforgató funkciót, 

amelynek meglétét Bretton Woods-ban maga Keynes is a béke és prosperitás előfeltételéül 

szabott, és amely lehetővé tette a kötött árfolyamok rendszerének fennmaradását. „Hogy is 

működött ez a speciális globális értéktöbblet-visszaforgató mechanizmus? Az alapgondolat 

szerint az Egyesült Államok megőrzi a háborút követő hatalmas kereskedelmi többletét, de 

viszonzásul direkt befektetés vagy segély formájában exportálja az értéktöbbletet (vagy profitot) 

védelmezettjeinek, ezáltal képessé téve őket arra, hogy amerikai termékeket vásároljanak. 

                                                 
44 „Európa és Japán csak úgy volt stabilizálható, ha a New Deal követői számos meglehetősen kellemetlen 

szereplővel működtek együtt. Ráadásul, ahhoz, hogy Európa és Japán számára a megfelelő nyersanyagellátást, 
valamint iparukhoz a megfelelő keresletet biztosítsa, több különböző felszabadulási mozgalommal is 
összeütközésbe sodorta az USA-t, amelyek egyébként fontos szövetségesei lehettek volna (pl.: a vietnami 
antikolonialisták) […] az USA vállalta, hogy a perifériát és a Harmadik Világ országait Nyugat-Európa és Japán 
nyersanyagkiszolgálóivá degradálja. Ennek eredménye számos puccs és háború, amelyre a New Deal követői és 
utódjaik a globális terv konszolidációjának részeként tekintettek” (Varoufakis 2011: 80). 



36 
 

Mindeközben az Egyesült Államok biztosítja, hogy Japán és Németország hasonló pozícióba 

kerüljön regionális szinten, akár bizonyos mértékben az USA rovására” (Varoufakis 2011: 85). 

Ezzel összefüggésben a harmadik világ különböző felszabadító mozgalmaira mint a fordizmust 

felszámoló egyik erőre tekinthetünk.45  

Szükségtelen hangsúlyozni, milyen fontos segítséget nyújtott egy ily módon megformált 

és akár erőszakkal is fenntartott nemzetközi rendszer a második világháborút követő „csodálatos 

harminc év” zavartalan működéséhez, amelyre fordizmusként vagy bérmunka-társadalomként 

utalnak a különböző szerzők. Hanyatlásuk/átalakulásuk természetesen nem független a 

nemzetközi politikai, kereskedelmi, pénzügyi rendszerben bekövetkező változásoktól, ezért ezt az 

utat választottam, hogy eljussak a prekariátus fogalmának vizsgálatához, amelyet a következő 

fejezetekben fogok elvégezni. Elöljáróban fontosnak tartottam hangsúlyozni annak jelentőségét, 

hogy a bérmunka-társadalom milyen specifikus környezetben jöhetett létre, és milyen szerepet 

szánt a világ egyéb részeinek. Ez a szempont kulcsfontosságúnak fog bizonyulni a prekariátus 

fogalmának kritikai újragondolásához is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 „Ezt [a fordizmust érő kihívásokat] ki kell egészítenünk a Harmadik Világ elégedetlenségével arra vonatkozóan, 

hogy a modernizációs folyamat, amely fejlődést, emancipációt és a fordizmusba történő teljes integrációt ígért, a 
helyi kultúrák pusztulását, még több elnyomást és a kapitalista uralom különböző formáit hozta, cserébe 
elhanyagolható mértékű életszínvonal- és közszolgáltatási színvonaljavulásért, leszámítva egy vékony helyi 
elitet, amely a nemzetközi tőkével való aktív együttműködésre szánta rá magát. A nemzeti felszabadulásért 
küzdő mozgalmak – néha szocialisták, de legtöbbször nemzeti burzsoák – ezekre az elégedetlenségekre 
koncentráltak, amely komoly fenyegetést jelentett a globális fordizmus számára” (Harvey 1990: 139).  
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I/b. Posztfordizmus, a bérmunka-társadalom átalakulása 

 

 

„A bérmunkás-társadalom meghatározott pillanatban más társadalmi alakzatok helyébe 

lépett történelmi termék. Nem örök időkre szól”  

(Castel 1998: 410). 

 

„Egyre többen erősítik a prekariátus sorait, a születőben lévő osztályét, 

amelyet krónikus bizonytalanság, valamint a munkásosztály és a  

bérmunka régi normáitól való távolság jellemez”  

 (Standing 2014: 11). 

 

1. Posztfordizmus 

 

 A fordizmus és a bérmunka-társadalom fogalmait viszonylagos határozottsággal 

használják a különböző szerzők, ugyanakkor bizonytalanság mutatkozik arra vonatkozóan, 

milyen kategóriával írható(ak) le azt ezt követő időszak(ok).46 Mintha maga az elnevezés körüli 

hezitálás is az új korszak növekvő kiszámíthatatlanságra mutatna rá, amely a korábbi évtizedek 

tervezhetősége felől vizsgálva mutat éles kontrasztot. Az átalakulás fokozatos, nehezen köthető 

egy eseményhez – talán az 1973-as olajárrobbanást követő olajválság vagy az aranystandard 

1971-es megszüntetése tekinthető leginkább szimbolikus korszakhatárnak –, ugyanakkor 

egyértelműen a fordizmus fent elemzett konfigurációjának megrendülését és a bérmunka-

társadalom átalakulását eredményezi. A változások ugyanakkor nem érthetőek meg adott 

nemzetállamok keretein belül: okaik feltárásához feltétlenül szükséges globális összefüggések 

mozgósítása.  

 A lejátszódó átalakulásokat David Harvey a globalizáció kategóriájának divatba jövetele 

kapcsán elemzi. Egyik fő kérdése, hogy mennyiben beszélhetünk minőségileg új jelenségről. 

Válasza kettős: kiemeli, hogy olyan szintű mennyiségi változások mennek végbe, amelyek már 

minőségi változást implikálnak; ugyanakkor rögtön hozzáteszi, hogy a termelési módban és a 

hozzá kapcsolódó társadalmi viszonyokban nem zajlott le forradalmi változás a kapitalizmus 

                                                 
46  (Vö.: Harvey 1990) 
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kezdete óta. Sőt, napjaink folyamatai inkább azt mutatják, hogy bár huszonegyedik századi 

elánnal, de a korai tizenkilencedik századi kapitalizmus értékei mentén zajlanak az átalakulások, 

amennyiben mindennek és mindenkinek a tőke vonzáskörébe vonódása a célja, miközben széles 

társadalmi rétegek rendelődnek a tőkeakkumuláció alapvető dinamikáinak hatása alá (Harvey 

2009b: 12). A változások tehát a piacgazdaság térnyerését – Polányi terminusaiban piaci 

ellenmozgást – mutatják. Harvey három fontos váltást emel ki ebből a korszakból: egyrészt a 

pénzügyi deregulációt, amely megkönnyítette a tőke minél szabadabb áramlását, 

befektetését/kivonását a világ bármely pontjára/pontjáról, másrészt az információs forradalmat, 

amely a telekommunikációs eszközök és a média fejlődésével éppúgy újrakonfigurálja a 

termelést és a fogyasztást, mint az értékeket és vágyakat; harmadrészt, a fentiekkel 

összefüggésben, a munkaerő mozgásának és az áruk időben, illetve pénzben mért szállítási 

költségének radikális csökkenését (i.m. 8-9). Emellett hat olyan kísérőjelenséget emel ki, 

amelyek nagyban hozzájárultak a korszakváltáshoz: a termelési és szervezési formák változását, a 

világ munkaerejének megkétszereződését, a Föld népességének nagyarányú növekedését, a 

hiperurbanizációt, az állam szerepének és hatáskörének változásait, valamint a geopolitikai 

demokratizációt (i.m. 11). Ezzel összefüggésben korábbi könyvében a fordizmusról a rugalmas 

felhalmozásra – vagy rugalmas felhalmozási rezsimre – történő váltásként nevezi meg a 

lejátszódó korszakváltást:47 „A rugalmas felhalmozási rezsim […] a fordizmus merevségeinek 

feltörésével jellemezhető. Rugalmasságon alapszik, a munkafolyamatok, a munkaerőpiacok, a 

termékek és a fogyasztói minták vonatkozásában. Teljesen új termelői szektorok, új pénzügyi 

szolgáltatások és új piacok megjelenésével, de mindenekelőtt a kereskedelmi, technológiai és 

szervezeti innováció erősen felpörgetett rátáival jellemezhető” (Harvey 1990: 145). A 

rugalmasság lesz tehát az egyik legfontosabb új elvárás és jelszó, amely megkülönbözteti az új 

korszakot a megelőzőtől. 

Az új korszak elnevezése nem független attól, hogy a fordizmus válságát sok szempontból 

merevsége okozta. A rugalmasság igénye a fordizmus korábbi rugalmatlanságához képest 

értelmezhető – ami többek közt gátjává válhat a tőkeakkumulációnak. „A hetvenes évek végére a 

profitnyomás (profit squeeze) elmélete vált meghatározóvá. A profitok túl alacsonyak voltak, mert 

a munkások (és a nyersanyagexportőrök) túl erősek voltak. Ez azonban azért volt lehetséges, mert 

a játékszabályok túl »merevek« voltak. Más szavakkal: eljött az idő, hogy a társadalom »merev« 

kompromisszumai felmondásra kerüljenek” (Lipietz 1996: 3). A merevségre vonatkozó kritika a 
                                                 
47 Elemzési kerete itt ismét a kapitalista centrum államai. 
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nagy ellátórendszerek, az erős szakszervezetek, a tömegtermelés standardizáló igényei stb. 

következtében nem meglepő48, ugyanakkor látni kell azt is, hogy a 70-es évek válsága alapvetően 

különbözik az 1929-es gazdasági világválságtól. Míg utóbbit a kereslet hiánya és visszaesése, 

illetve a kínálat ezt lényegesen meghaladó növekedése okozta – amely a megszorítások, a 

termelési kapacitások visszafogása és a protekcionista válaszok következtében globális recessziót 

eredményezett –, a fordizmus válsága esetében a profitráta csökkenése szintén jelentős szerepet 

játszott49 (Lipietz 1996: 3). Japán és Európa, azon belül is elsősorban az NSZK felzárkózása az 

Egyesült Államokhoz, kiegészülve az újonnan iparosodó délkelet-ázsiai országokkal, növekvő 

versenyt eredményezett. Ezt súlyosbították a vietnami háború költségei és a növekvő jóléti 

kiadások. A nyersanyagok árának növekedése, különösen az olajár radikális megemelése a jom 

kippuri háborút követően, majd annak szinten tartása a termelési költségek jelentős növekedését 

hozta. Mindez a világgazdaság fő motorjának, az Egyesült Államoknak korábban 

elképzelhetetlen eladósodásához vezetett, amelyet az infláció meglódulása50 után az 

aranystandard elhagyása és a dollár leértékelése követett. Ebben az időszakban növekedett az 

offshore-tevékenységek jelentősége és megindult a tőke elvándorlása, alvállalkozók 

alkalmazásának, a termelés egyes részeinek kiszervezésének vagy az ország elhagyásának 

formájában (Harvey 1990: 141). Minderre válaszként felerősödött a termelési tényezők 

költségcsökkentésének, vagyis a válság kínálati oldali kezelésének az igénye, ahol az egyik 

legkézenfekvőbb lehetőség a munkaerőhöz kapcsolható kiadások csökkentése volt. Ez a 

munkabérek visszavágása mellett a munkaerő rugalmasságának növelésével történhet, amelyek 

növekvő munkanélküliséghez és az „atipikus” foglalkoztatási formák térnyeréséhez vezettek. 

                                                 
48 „Problémát jelentett a hosszú távú és nagy volumenű tőkebefektetések merevsége, amelyek a tömegtermelés 

rendszereiben ragadtak és eleve kizárták az arculat rugalmasságát, illetve változatlan fogyasztói piacokat 
igényeltek. Problémát jelentett a munkaerőpiac, a munkaerő allokációjának és a munkaszerződések (főleg az 
úgynevezett monopol szektorban) merevsége. Bármilyen kísérlet, amely meg kívánta törni ezt a merevséget, a 
mozdíthatatlannak tűnő és beágyazott munkásosztályt képviselő szervezetekkel találta magát szemben […] Az 
állami kötelezettségek merevsége szintén erősödött, ahogy a jogosultságok rendszere (társadalombiztosítás, 
nyugdíj stb.) bővült” (Harvey 1990: 142).  

49 Giovanni Arrighi egy vele készült interjúban a következőképpen értelmezi a válságot: „A nyolcvanas évekig a 
válság jellemzően a csökkenő profitráta válsága volt, köszönhetően a kapitalista szereplők közti kiéleződő 
versenynek és annak, hogy a munka, a korábbi korok – mind a tizenkilencedik század végi, mind a harmincas 
évek – válságához képest jobban fel volt szerelkezve a védekezésre. Tehát ez volt a helyzet a hetvenes években. 
A Reagan-Thatcher-féle monetáris ellenforradalom pontosan ezen erő aláaknázását célozta – nem ez volt az 
egyetlen cél, de a főbb célok egyike” (Arrighi 2009: 82).  

50 A keynesi gazdaságpolitika hatékonytalannak bizonyult, hiszen az alacsony profitráta következtében az állam 
gazdaságserkentő intézkedései nem ösztönözték közvetlenül a vállalatokat termelési kapacitásaik növelésére – 
vagyis nem munkahelyeket teremtettek, ami a kereslet növelésén keresztül a gazdaság talpra állítását hozta volna 
– hanem a profitráta kiigazítására, vagyis az árak megemelésére. Ezáltal az állami beavatkozás erősödő 
inflációhoz vezetett. (A magyarázatért köszönet Gerőcs Tamásnak) 
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Ezek a változások a második világháborút követő aranykor végének kezdetét jelzik (Harvey 

1990, Lipietz 1995, 1996). Az, hogy hogyan ítéljük meg a változásokat, hogyan értelmezzük az új 

korszakot, természetesen nem egyértelmű, de egy korszak mindenképpen véget ért, és a 

bérmunka köré kiépülő, korábban részletesen elemzett biztonsági háló foszlásnak indult, teret 

engedve újfajta létbizonytalanságok előtt. „A társadalmi térben, amelyet ezen átalakulások és 

bizonytalanságok hoztak létre, számos új kísérletet öltött formát az ipar szervezése terén csakúgy, 

mint a politikai és szociális lét területein. Ezeket a kísérleteket egy teljesen új akkumulációs 

rezsimre való áttérés előfutáraiként értelmezhetjük, a társadalmi és politikai szabályozás 

meglehetősen új módozataival” (Harvey 1990: 145). 

A posztfordista időszak kapcsán a rugalmas felhalmozási rezsim fogalmát használó 

Harvey is a munka világában lejátszódó változásokat tekinti az egyik legfontosabb változásnak: 

„A rugalmasság és mobilitás növekedése lehetővé tette a munkaadók számára, hogy az ellenőrzés 

erőteljesebb módjait alkalmazzák egy olyan munkaerőn, amelyet egyébként is meggyengített két 

komoly deflációs hullám, és amely növekvő munkanélküliségi rátákkal szembesült” (Harvey 

1990: 147). A teljes foglalkoztatás gazdaságilag fenntarthatatlannak tűnik, és  a növekvő 

strukturális munkanélküliségben ölt testet a fordizmus időszakában csak súrlódási 

munkanélküliséget ismerő centrumállamokban. Ezzel párhuzamosan a bérek befagynak, és a 

fordista kiegyezés egyik alapját alkotó szakszervezetek mozgástere folyamatosan szűkül. 

Mindennek hátterében a rugalmasság növekvő igénye és annak sikeres érvényesítése áll, amely 

alapvetően rajzolja át a munka világának „domborzatát”: még meghatározóbb volt a nyilvánvaló 

hangsúlyeltolódás a szabályozott bérmunkától a részmunkaidős, átmeneti és alvállalkozói 

munkaviszony felé” (i.m. 150). A foglalkoztatás deregulációjával természetesen munkahelyek is 

keletkeznek a megszűnők helyében. Ugyanakkor ez a pótlás egyrészt nem teljes körű, másrészt a 

hangsúly egyértelműen elmozdul a bizonytalanabb, lazább szerződések és alkalmazás felé, 

harmadrészt sokan kiszorulnak a munka világából. Ez pedig sokszor nem a korábban a 

munkaerőpiacon nem jelen lévő csoportok integrálását, hanem a már bent lévők helyzetének 

romlását eredményezi.  

Emellett fontos változás a gazdaság átstrukturálódása, amely nem kevésbé hátrányosan 

érinti a munkaerőt. Egyrészt a nem- vagy félhivatalos foglalkoztatáson keresztül, másrészt a 

lejátszódó gazdasági decentralizáció következtében. „A ’fekete’, ’informális’ és ’földalatti’ 

gazdaság gyors növekedése figyelhető meg szerte a fejlett kapitalista világban, ami oda vezet, 

hogy egyesek a harmadik világbeli és a fejlett kapitalista munkarendszerek konvergációja mellett 



41 
 

érvelnek” (Harvey 1990: 152). Továbbá az alvállalkozók és kiszervezések hatására lényegesen 

megnehezül a munka szervezett ellenállása és érdekérvényesítése, főleg mertgyakran az eleve 

hátrányos helyzetű migráns munkaerő foglalkoztatása zajlik e gazdasági egységekben (Harvey 

1990: 153). Harvey a nők növekvő munkaerőpiaci jelenlétével kapcsolatban is hasonló 

veszélyekre hívja fel a figyelmet (Harvey 1990: 155). 

Mindez együtt jár az innováció igényének növekvő nyomása következtében a szolgáltató 

szektor bővülésével, amely összekapcsolódik a fogyasztási igények átalakulásával és a termékek 

élettartamának jelentős csökkenésével. A termékek élettartamának átlaga felére, bizonyos 

iparágakban pedig harmadára csökkent (i.m. 156). „Az új rugalmas termelési rendszerek lehetővé 

tették és bizonyos szinten függtek is az innováció léptékének felpörgetésétől, illetve speciális, 

lokális piaci rések felfedezésétől […] De a termelés ciklusainak lerövidülése értelmetlen lett 

volna a fogyasztás ciklusainak felgyorsítása nélkül […] A rugalmas felhalmozást ezért a 

fogyasztás oldaláról, a gyorsan változó divathullámok és a szükségletgenerálás számos 

fortélyának bevetése, illetve az ehhez szükséges kulturális változások követték” (i.m. 156). Ez 

tehát megalapozza a szolgáltató szektor bővülését, ahol egyszerre beszélhetünk a korábban 

gyáron belül működő tevékenységek kiszervezéséről, illetve az új fogyasztói igények 

kielégítésére kiépült rendszerekről. Mindeközben e decentralizációs folyamatok a tőke soha nem 

látott centralizációjával párosulnak, amelyet a pénzügyi liberalizáció, a globális pénzpiacok teljes 

átszervezése és a – jelentősen felértékelődő – információ feletti rendelkezés monopóliumának 

versenyelőnye tesz lehetővé (Harvey 1990: 159). A valós gazdasági termelés és a pénzügyi 

szektor közti határok elmosódnak, a legnagyobb pénzügyi alapok és termelést irányító vállalatok 

összeolvadnak. A pénzügyi műveletekből kinyerhető profit nagyságrendekkel meghaladja a 

tényleges termelésbe irányuló befektetések hozamát.51  

 A változások természetesen nem hagyják érintetlenül a kormányok mozgásterét és 

funkcióit, akik egyre inkább a pénzügyi mozgások és piacok őrzőjeként, valamint kármentőkként 

jutnak fontos szerephez, miközben a neokonzervatív kormányok térnyerése bizonyos értelemben 

pontosan a lejátszódó gazdasági átalakulásra és pénzügyi liberalizációra adott reakcióként 

                                                 
51 „Ilyen tömegű pénz megjelenése a piacon egy nagyon komplex és veszélyes folyamat következménye.  A régi 

kapitalizmusban vagy a hagyományos árutermelésben a pénz arra kellett, hogy beruházzanak, hogy termelő 
vállalatokat építsenek belőle, és az áruval a piacon konkuráljanak. Az új kapitalizmus sajátsága, hogy ez az út 
kevésbé jövedelmező, ezért ezt meghagyják a fejlődő országoknak vagy a kistigriseknek - a fejlettek pénzt 
termelnek. Ez viszont azzal a következménnyel jár, hogy a pénz a termelési folyamatokból a pénzpiacra megy át, 
mert ott jóval kedvezőbb a megtérülés aránya. A reál termelési szférában körülbelül 5 és 10 százalék között lehet 
keresni, a pénzpiacon 10-től 35 százalékig terjedhet a megtérülés. 35 a felső határ, amit kevesen érnek el, de 
ennek a számnak iszonyatos vonzereje van” (Almási 2000).  
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értelmezhetőek (Varoufakis 2011). A kiéleződő nemzetközi versenyt fokozta, hogy a tőke egyre 

mobilabbá vált. Ezáltal ugyanis a tőke kivonása, a termelés kedvezőbb területekre történő 

kivándorlása folyamatos fenyegetettséggé válik. „A fokozódó nemzetközi verseny a lanyhuló 

növekedés mellett arra kényszerítette az államokat, hogy ’vállalkozóbbakká’ váljanak, és aggódva 

figyeljék a változó ’piaci hangulatot’, ami szükségessé tette a szervezett munkásság és egyéb 

társadalmi mozgalmak megzabolázását. A politikai ellenállás változó mértékű volt, […] de a 

megszorítások, valamint a munkásosztály és az állam közti kompromisszum eróziója a fejlett 

kapitalista világ minden államában visszhangzó jelszavak lettek” (Harvey 1990: 168). Az 

„egyensúly” felborult, a fordista kompromisszum fenntarthatatlanná vált. 
Ezzel egy időben és összefüggésben a nemzetközi politikai rendszer is jelentősen 

átalakult. Giovanni Arrighi, Beverly Silver és Brewer Benjamin közösen jegyzett cikkükben 

Phillip McMichael nyomán ezt a változást mint váltást írják le „az 1940-es évek végén és 1950-es 

évek elején hirdetett »fejlesztési projektről« az 1980-as 1990-es évek »globalizációs projektjére« 

– a washingtoni konszenzus neoliberális égisze alatt […] Az első világ országai az USA 

vezetésével elhagyták azokat az elméleteket, amelyek addig meghatározták tevékenységüket (a 

tág értelemben vett keynesianizmust), és áttértek más,  azelőtt kétségbe vont neoutilitarista, 

minimálállam-felfogású doktrínákra. [...] A »játékszabályok« e hirtelen változása kulcsfontosságú 

volt az észak–dél szakadék omladozó alapjainak újjáépítésében” (Arrighi et al. 2011: 5 és 12 – a 

fordítást módosítottam Sz.A.). Gondolatmenetükben a globális egyenlőtlenség alakulását és tartós 

fennmaradását vizsgálják: rámutatnak arra, hogy az ipar globális decentralizációjára sokkal 

inkább az ipar periferializálódásaként, mintsem a periféria felzárkózásaként tekinthetünk. Ezen 

összefüggések számunkra is fontosak lesznek, egyelőre azonban elég annyit látnunk, hogy az 

USA politikájában bekövetkező változás – amellett, hogy hegemóniájának megőrzését szolgálja – 

hogyan erősít rá a fordizmus válságára. Mivel képtelen arra, hogy kereskedelmi és pénzügyi 

egyensúlyt tartson fent, szélsőségesen aszimmetrikus pénzügyi és kereskedelmi mozgások felé 

tereli a világgazdaságot. Abból a célból, hogy egyedüliként végtelen deficitet halmozhasson fel, 

„így erősítve tovább saját hegemón pozícióját, nem adóssága ellenére, hanem pontosan adóssága 

által. És hogy kívánta ezt elérni? […] Azáltal, hogy tudatosan bevetette a világgazdaságot egy 

kaotikus, ám furcsa módon ellenőrzés alatt tartott áramlatba; a Globális Minotaurusz 

labirintusába” (Varoufakis 2011: 101).  

Mindezek után vizsgálni kívánom, milyen változások játszódnak le a munka világában, 

mielőtt rátérnék a prekariátus jelenségének és terjedésének vizsgálatára. A munkanélküliség 
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növekedése, az „atipikus” foglalkoztatás térnyerése mellett a munka percepciójában bekövetkező 

változásokat, a jóléti államot érő kihívásokat, a szervezett munkásság szerepének csökkenését 

vizsgálom. Végül pedig az átalakulások következtében kiszorulókra vonatkozó koncepciókat 

veszem sorra, mintegy felvezetve a prekariátus fogalmát bevezető szerzőket. 

 

2. A munkanélküliség növekedése és az „atipikus” foglalkoztatottság térnyerése 

 

A hetvenes évektől elinduló változások tehát azt mutatják, hogy a „normál 

munkaviszony” egyre kevésbé mondható általánosnak. „A munkahelyi szervezethez kötött 

munkavégzés, a munkahely és a munka egysége felbomlóban van. Az a modell, amelyben az 

emberi erőforrás felhasználása a 19. század vége óta fokozatosan szabályozott munkaviszonyban 

történik, átalakulóban van. Számosak és egymással összefüggőek az okok: műszakiak, 

gazdaságiak, kulturálisak, társadalmiak, politikaiak” (Simonyi 1996: 295). Legszembetűnőbb a 

teljes foglalkoztatottságba vetett hit megrendülése, ami visszavezethető azok számának 

növekedésére, akik szeretnének dolgozni, de nem találnak munkát. „Maga a munkanélküliség, 

amelyről a nyolcvanas évekre kiderült, hogy nem konjunktúrafüggő, a kezdeti emelkedő szakasz 

után viszonylag magas, vagy legalábbis az érintett társadalmak polgárai által magasként érzékelt 

szinten állandósult. Ez a kilencvenes években átlagosan 10% körüli, néha afölötti szintet jelentett 

az EU országaiban, 2005 végén pedig a kibővített EU 25 tagállamára vetítve átlagosan 8,5-9% 

volt, és ennél [...] köztudottan jóval többen vannak azok, akik ilyen vagy olyan módon inaktívvá 

váltak, akaratuk ellenére maradnak távol a szervezett munka világától” (Török 2006: 116).52 A 

munkanélküliség ilyen szintjének állandósulását azonban több olyan jelenség kíséri, amelyek 

szintén a fordizmus foglalkozásszerkezetének alapvető átalakulását jelzik, mint például az 

„atipikus” foglalkoztatási formák fokozatos térnyerése. „A munkanélküliség állandósulásának és 

a világméretű gazdasági versenyben a foglalkoztatási költségek leszorításának kettős nyomása 

alatt gyorsuló ütemben kezdtek meghonosodni a foglalkoztatást növelő, de a hagyományos 

munkaviszonyoktól többé vagy kevésbé eltérő formák. Fokozatos térhódításuk talán minden 

másnál beszédesebben jelzi a munka világában zajló – visszafordíthatatlan – változásokat [...] Az 

Európai Unió országaiban például évente 1-2 százalékkal többen kerülnek át az így dolgozók 

                                                 
52  Az NSZK-ra vonatkozóan például: „A több mint kétmillió regisztrált munkanélkülihez az 1986. májusi adatok 

szerint még legalább egymillió nem regisztráltat is hozzászámolhatunk” (Offe et al. 2015: 44). 



44 
 

táborába” (Laky 1998: 127).53  Az „atipikus” munkavégzési formák terjedésével összhangban – 

illetve az állandósuló strukturális munkanélküliség egyik fő okaként – csökken az adott évben 

ledolgozott munkaórák száma.54 A gazdasági átalakulás ezáltal kíván megoldást kínálni a 

csökkenő profitráta problémájára, legalábbis a kapitalista centrumállamokban. E folyamat 

ugyanakkor fenntarthatatlanná teszi a fordizmus fő kompromisszumait. „Ezen kívül a bérek és a 

bérrel kapcsolatos mellékköltségek növekedése fokozza a racionalizálásra fordított beruházások 

iránti hajlandóságot, amelyek – a második ipari forradalom jegyében – jelentős mértékben emelik 

a munka termelékenységét és oly mértékben csökkentik a társadalmilag szükséges munkaidőt, 

hogy a munkaidő megrövidülésének évszázados tendenciája ellenére egyre több munkaerőt 

szabadítanak fel” (Habermas 1993: 293). Fontos kérdés, hogy mennyiben tekinthető 

kívánatosnak a munkát végzők részéről az „atipikus” foglalkoztatási formák arányának 

növekedése. Több jel is arra mutat, hogy a többség számára – összhangban a bérmunka továbbra 

is meghatározó szerepével – ez visszalépést jelent. „Az ilyen munkahelyek többségét már nem 

önkéntesen, hanem a teljes munkaidős, hagyományos állások hiányában fogadják el az érintettek; 

s az éves beszámolók szerint az európai munkaerőpiac jellemzően már csak ilyen munkahelyeket 

kínál” (Laky 1998: 127).55 A lejátszódó átalakulások hatására általánosságban is az 

„alkalmaztatás biztonságvesztéséről” beszélhetünk (Castel 1998: 363–364), ahol tehát fontos, 

hogy nem átmeneti jelenségről, hanem a struktúra átalakulásával és hosszú távon fennálló 

folyamatokkal állunk szemben, amelyek így a posztfordista valóság alkotóelemeivé válnak. Ez 

indokolja, hogy új szegénységről, létbizonytalanságról és prekaritásról beszéljünk. „Kezd 

világossá válni, hogy a prekár munkaviszony és a munkanélküliség a modernizáció jelenlegi 
                                                 
53 Laky Teréz egy későbbi, az „atipikus” foglalkoztatásról írt cikkében így fogalmaz: „A 70-es évektől eltelt, most 

már csaknem 30 év alatt […] a nem hagyományos (a nemzetközi szóhasználatban leginkább atipikusnak 
nevezett) foglalkoztatás aránya évről évre nő; 1997-ben már az új formák valamelyikében dolgozott a keresők 
csaknem fele. (Az EU által nyilvántartott formákban – részmunkaidő, meghatározott idejű szerződés, 
önfoglalkoztatás – 1985-ben a keresők mintegy 33%-a dolgozott; 1997-ben 44%-a.)” (Laky 2006: 8). 

54 „Ha személyre számítjuk ki a csökkenő munkavolument, akkor ez visszatükröződik az aktív keresőkre lebontott 
éves munkaidő feltűnő visszaesésében. 1950-ben ez 2470,9 órát tett ki; 1960-ban már 2140,8 órára csökkent, és 
végül 1985-ben egy függő foglalkoztatott átlagosan kereken 1700 órát dolgozott” (Berger 1990: 150). Illetve 
Gorz összegzésében: „A növekvő termelést csökkenő munkamennyiség biztosítja. Ebből következik, hogy a 
termelés társadalmi folyamatában nincs többé szükség arra, hogy mindenki teljes munkaidőben dolgozzon. A 
munka etikája tarthatatlanná vált és a munka társadalma válságban van” (Gorz 1983: 266).  

55  Mindezt csak erősíti, hogy a változások alapvető(nek hitt) konszenzusokat is kikezdenek: „A ma létező és egyre 
inkább deregulált munkaviszonyok, úgy tűnik, gúnyt űznek azokból a fejtegetésekből, amelyeket Hegelnél és 
Durkheimnél a kapitalista gazdasági forma morális infrastruktúrájáról olvashatunk. A társadalmi munka jelen 
helyzetét (legyen szó a demokratikus Nyugat posztfordista termelésirányításáról, vagy a második és a harmadik 
világ alacsony keresetű országairól) annyira elfogadhatatlan és megterhelő feltételek határozzák meg, hogy a 
tartós javításra vonatkozó mindennemű követelés egy »absztrakt Sollen«-re való hivatkozásnak tűnhet csupán. A 
munkaviszonyok hatékony, gyakorlati következményekkel járó kritikájától ma – ahogy azt már kezdetben 
mondtam – messzebb vagyunk, mint valaha is a kapitalista társadalom történetében” (Honneth 2009: 137). 
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dinamikájának szerves része. Mindkettő szükségszerű következménye a foglalkoztatás új 

strukturálódási módjainak; árnyoldala az ipari szerkezetváltásoknak és a versenyképességért 

vívott küzdelmeknek – s ez az árnyék bizony nagyon sokak életére rávetül” (Castel 1998: 365, a 

fordítást módosítottam, kiemelés tőlem – Sz.A.).  

 

3. A munka változó felfogása, illetve szubjektivizálódása  

 

 Az átalakulás alapjaiban érinti a munka társadalomtudományi és hétköznapi percepcióját is. 

„A munka természetében rengeteg változás következett be, s ezek hatással voltak mind az egyéni 

életre, mind a társadalmi struktúrákra. Ma a munka már nem kézenfekvő megoldás a társadalmi 

problémákra, hanem része magának a problémának” (Dahrendorf 1994: 228 – kiemelés tőlem 

Sz.A.). Természetesen fontos emlékeztetni a bérmunka történeti fejlődésére, és arra, hogy az 

intézményi védelmekkel ellátott „normál bérmunkaviszony” inkább tekinthető kivételnek – mind 

történeti, mind földrajzi értelemben –, mint szabálynak. Az eköré kiépült egyedi berendezkedés 

néz szembe egyre komolyabb kihívásokkal a hetvenes évektől.56 Ezáltal a modern (nyugati) 

társadalomtudományok és szociológia egyik központi kategóriája alakul át. Claus Offe például a 

munkára mint szociológiai kulcskategóriára tekint (Offe 2000); amellett érvel, hogy míg 

korábban „a munkát a társadalomelmélet alapköveként tárgyalják”, addig „ma éppen a 

(bér)munka társadalmi tényének és az azt irányító üzemi és társadalmi racionalitásnak és azok 

ellentmondásainak ez az átfogó makroszociológiai meghatározó ereje vált szociológiailag 

kérdésessé” (i.m. 571). Ezzel összefüggésben három jelenséget elemez: egyrészt a munka 

növekvő differencialitására, „empirikus sokféleségére” hívja fel a figyelmet, másrészt a munka 

társadalomban elfoglalt helyét, megítélését érintő változásokat57, harmadrészt pedig az ebből 

következő társadalomtudományi kihívásokat emeli ki. „Hogyan kell [...] azokat a szociológiai 

struktúrakoncepciókat és konfliktussémákat kialakítani, amelyek alkalmasak annak a 

társadalomnak a leírására, amelyik a kifejtett értelemben már nem a »munka társadalma«” (i.m. 

571–579). Hozzá hasonlóan Jürgen Habermas arra hívja fel a figyelmet, hogy a munka központi 

szerepének csökkenése és a hozzá köthető változások következtében a társadalmi vízióknak és 
                                                 
56 „Széles körben elterjedt az aggodalom, hogy a munkának nincs többé jövője, vagy legalábbis elhalványultak és 

rosszabbodtak jövőbeli kilátásai [...] Mindezen félelmek alapja azokban a tendenciákban rejlik, amelyek a 
»normál munkaviszonyra« irányuló támadásként összegezhetők” (Berger 1990: 123 – kiemelés tőlem Sz.A.).  

57  „Nemcsak objektíven szorult ki a munka a központi és magától értetődő élettény státusából, hanem szubjektíven 
– összhangban ezzel az objektív fejleménnyel, de ellentétben a társadalom hivatalos értékeivel és legitimációs 
mintáival – is elveszett ez a státus a dolgozók motivációs háztartásából” (Offe 2000: 585). 
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utópiáknak egy fontos kiindulópontja foszlik szét, amely így alapjaiban érinti a társadalomról 

alkotott képünket: „Nem a korszellem struktúrája, nem a jövőbeli életlehetőségekkel kapcsolatos 

viták módja változik, s nem általában az utópista energiák tűnnek el a történeti tudatból. Sokkal 

inkább az a fajta utópia ér véget, amely a múltban a munkára épülő társadalom lehetőségére 

koncentrált”, hiszen „az utópia elvesztette vonatkoztatási pontját a valósághoz: az elvont munka 

struktúraképző és társadalomformáló erejét” (Habermas 1993: 288–289).58 A 

társadalomtudományi kihívások mellett nem kevésbé jelentős a munka szubjektív megítélésében 

bekövetkező változás, szoros kapcsolatban a társadalmi szolidaritás, kollektív cselekvés és az 

individualizáció összefüggéseivel. 

Egy másik megközelítés a munka szubjektivizálódásaként írja le a folyamatokat. A 

nyolcvanas évektől a bérmunka-társadalom erózióját válságtünetként érzékelő szerzők (Castel, 

Dahrendorf, Gorz, Offe stb.) mellett a kilencvenes évektől egy új irányzat jelenik meg. Ez az 

irányzat a változások kapcsán a munka továbbra is fennmaradó fontos szerepét hangsúlyozza, és 

„azt feltételezi, hogy a fizetett munka keretében végzett tevékenységek személyes fontossága 

inkább növekszik: a munka szubjektivizálódik, és növekvő mértékben az életvezetés központi 

tereként értelmeződik” (Török 2011: 80). Ennek kapcsán több szerző is a „munka 

szubjektivizálódásáról” ír, ahol a munka alakíthatóbbá, rugalmasabbá válása sokszor pozitív 

folyamatot, lehetőséget jelöl. A munka határainak leomlása című cikkében Voswinkel például  a 

munka világában bekövetkező változásokból a munka szerepének bővülésére következtet. „A 

»munka határainak leomlása« címke számos aktuális fejlődési trendet foglal össze: a munkahely 

és a család, a munka és a képzés közötti határ leomlását, a munka időbeli, illetve a hivatások 

szakmai elkülönülési kereteinek leomlását, a piaci koordinációs mechanizmusok szervezeten 

belüli alkalmazását, a  munkavállalói  és  munkaadói  szerepek  elválasztásának és a munka 

térbeli kötöttségének megszűnését éppúgy, mint a munkával kapcsolatos orientációk 

gazdagodását, amely a munkavállalók és a vállalkozások részéről önmegvalósítási és 

önszerveződési igényekkel jár együtt” (Voswinkel 2007: 141). Ezzel összefüggésben az 

„atipikus” foglalkoztatás, az egyénenként változó munkafeltételek, az individualizáció pozitív 

folyamatokként értelmeződnek, sőt, a munka jelentőségének – természetesen újraértelmeződés 

melletti – növekedését hozzák el. „Ez a folyamat kétirányú, vagy talán pontosabban 

fogalmazunk, ha azt mondjuk, hogy két különböző változási folyamatról van szó, amelyek közül 
                                                 
58 A változások feldolgozatlansága pedig csak súlyosbítja a helyzetet. „Az Új Áttekinthetetlenség annak a 

szituációnak a része, amelyben a szociális állam még mindig a munkatársadalmi utópiából táplálkozó programja 
elveszti erejét egy kollektíve jobb és kevésbé veszélyeztetett élet jövőbeli lehetőségeinek feltárására” (i.m. 290). 
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az egyik az egyéneknek a munkához való viszonyára, a másik pedig a munkahelynek a 

munkavállalóval kapcsolatos elvárásaira vonatkozik” (Török 2011: 101). Egyrészt tehát a 

munkavállalók oldalán felmerülő igényről beszélhetünk, hogy saját maguk szervezzék, alakítsák 

munkájukat, növekvő motivációt szerezve ezáltal az adott tevékenységre. Másrészt a munkaadók 

oldalán felmerülő menedzseri igényről, hogy minél aktívabban bevonják a munkaerőt a 

termelésbe, ezáltal minél széleskörűbben kihasználva a munkaerőben rejlő potenciált. A változás 

összhangban van a hetvenes évektől történő, fentebb elemzett gazdasági átstrukturálódással, de 

értelmezhető úgy is, mint a fordizmus nehézségeire, merevségére adott reakció, ahol a munkaerő 

kapacitásának, tudásának, kreativitásának kihasználatlanságára mint a termelékenység 

növekedése előtt álló korlátra is tekinthetünk. Ezáltal mintegy kitágul, „felfrissül” a munka 

fogalma, és a pénzkereseti funkció mellett egy sor egyéb motiváció és ösztönző jut fontos 

szerephez.  

A lejátszódó változások általános tendenciákra utalnak, ugyanakkor két fontos korlátot 

feltétlenül meg kell említeni. Egyfelől a munka szubjektivizálódása csak bizonyos, elsősorban 

privilegizáltabb munkakörökben értelmezhető igazán, tehát nem írja felül a bérmunka szerepének 

átalakulásához köthető marginalizálódási folyamatok kihívásait, és annak tényét, hogy számos 

csoport egyértelműen kárvallottja az új ethosznak.59 Emellett a privilegizáltabb csoportok 

esetében is gyakran a bizonytalanság növekedéseként tekinthetünk az új helyzetekre.60 Így tehát 

kétszeresen is a prekarizálódás „másik oldalaként” tekinthetünk a munka szubjektivizálódásaként 

leírt folyamatokra. Másfelől korlátokat jelent az is, hogy a fizetett munka – vagy legalábbis a 

biztos jövedelem – továbbra is előfeltétele egyéb motivációk térnyerésének, tehát a változások 

                                                 
59 „A foglalkoztatás új, »speciális« formái a munkaerő felfogadásának egyre inkább azokhoz a régebbi, 

hagyományos formáihoz hasonlítanak, amelyekben a munkás »jogállása« háttérbe szorult a munkafeladat 
követelményeihez képest. Azt a kényszerű folyamatot, ahogy a modern munkás képességeit és életvitelét 
megpróbálják a feladatokhoz hozzáilleszteni, manapság rugalmasságnak szokás nevezni” (Castel 1998: 365). 
Sennet egy esettanulmányában hívja fel erre a jelenségre és következményeire a figyelmet: „A munkások újra és 
újra ugyanazt mondták, más-más szavakkal: nem vagyok igazi pék. Ezeknek az embereknek nagyon gyenge a 
munkával kapcsolatos identitása. Ahogy Bill Gates sem kötődik túlságosan a konkrét termékekhez, ez az új 
generáció sem kötődik túlságosan a konkrét munkákhoz. De a kötődés hiánya egyfajta zavarodottsággal is 
párosul. Ennek a soknyelvű, rugalmas munkaerőnek sincs nagyobb rálátása arra, hol is állnak a társadalomban” 
(Sennet 2008: 105). 

60  Ezt a munka szubjektivizálódásáról író szerzők is elismerik: „Az egyének jelenleg kevésbé vannak részleges 
világok határai közé zárva, ezzel azonban várakozásaik megvalósulásának biztonságából is veszítenek. Sokrétű 
követelményekkel és ösztönzéssel szembesülnek, s ez azzal fenyeget, hogy szabadságukban és 
túlhajszoltságukban elveszítik a lábuk alól a talajt” (Voswinkel 2007: 142). Illetve Richard Sennetet idézve: „Így 
legvégül a »rugalmas ember« (Sennet, Richard (1998): Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitilismus. 
Berlin: Berlin Verlag.) modellje felé haladunk, aki igazán nem bocsátkozik bele semmibe. Nem állít sem 
igényeket, sem határokat saját maga elé, hanem legjobb esetben is csak a szervezés virtuóza, aki számára épp 
azért, mert nem talált és nem is húzott határokat, minden menedzselési probléma lesz” (i.m. 143). 
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inkább a munkát kiegészítőek, mintsem azt helyettesítőek. Ahogy Török Emőke fogalmaz: „A 

posztmateriális értékek irányába történt súlyponteltolódással nem a munkáról került át a hangsúly 

a szabadidős tevékenységekre, hanem a teljes életvezetés alapvető orientációja változott meg” 

(Török 2011: 104). 

  

4. Társadalmi veszteségek és a jóléti állam 

 

 A társadalomtudományi gondolkodást érő kihívások és a munka szubjektivizálódásának 

megközelítése mellett több szerző is a munkatársadalom átalakulásával járó veszteségeket 

hangsúlyozza. Álláspontjukat erősíti, hogy széles rétegek kötődnek továbbra is a háború utáni 

évek társadalmi berendezkedéséhez – mint ahogy azt (kialakulásakor) maga a prekariátus 

fogalma is mutatja. Érvelésük szerint a változások ellentétes irányt mutatnak „a társadalom 

hivatalos értékeivel és legitimációs mintáival” (Offe 2000: 585). Axel Honneth ezzel 

összefüggésben arra hívja fel a figyelmet, hogy a „munka világától való intellektuális elfordulás 

tendenciájával természetesen a népesség általános hangulata egyáltalán nincs összhangban [...] a 

népesség túlnyomó többsége ugyanis továbbra is a munkafolyamatban betöltött szerepe alapján 

határozza meg társadalmi identitását” (Honneth 2009: 128). Mielőtt részletesen kitérnék arra, 

milyen módon konceptualizálható a vesztesek és leszakadó rétegek helyzete, a jóléti állam és a 

munkásmozgalom vonatkozásában bekövetkező átalakulásokat veszem szemügyre.  

A korábbiakból kitűnik, hogy a bérmunka-társadalom és a jóléti állam szoros 

összefüggésben fejlődött. Utóbbi egyik legfontosabb eszköze volt annak, ahogy az állam a munka 

és a tőke közti kompromisszum felett bábáskodott. Ugyanakkor a jóléti állam elsősorban a 

bérmunkán keresztül – és a munka világából kiszorulókat csak másodsorban, csak előbbi 

kiegészítőjeként – ellátó rendszerként működött61, ezáltal a bérmunka változása nem hagy(hat)ta 

érintetlenül. Habermas ennek kapcsán egyenesen arról ír, hogy „a szociális állam fejlődése 

zsákutcába került. Ezzel kimerültek a munkatársadalom utópiájának energiái” (Habermas 1993: 

302). Annyi bizonyos, hogy fontos társadalmi vívmányok kerülnek a változások célkeresztjébe, 

amelyeknek ugyanakkor (politikai) tehetetlensége is jelentős. Ennek köszönhető, hogy az 

                                                 
61  „Általános megegyezés volt azonban abban, hogy a jóléti állam olyan szerkezet, amely az anomáliák 

megoldására, a normától való eltérések megelőzésére és (ha ezek mégis bekövetkeznének) a normaszegés 
következményeinek hatástalanítására volt hivatott. Maga a norma, mely szinte soha nem kérdőjeleződött meg, a 
tőke és a munka kölcsönös összekapcsolódása és a fontos és nyugtalanító társadalmi kérdések megoldása e 
kapcsolat keretein belül” (Bauman 2008: 15). 
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olajválságot követő neokonzervatív fordulat következményei nem egyértelműek. „A konzervatív 

erőknek a jóléti állam lebontására irányuló kísérletei kudarcot vallottak. A költségcsökkentést 

célzó erőfeszítések ellenére a jóléti állam kiadásai folyamatosan nőnek valamennyi kapitalista 

demokráciában” (Myles 1996: 357). Ez ugyanakkor csak az igények növekvő számával együtt 

igaz, mint azt Myles is hangsúlyozza.  

A munka rugalmasságának növekedése, a munkamennyiség csökkenése és nem 

utolsósorban a nyugati társadalmak elöregedése alapvető kihívások elé állítja a jóléti államokat 

(Offe 1984), még ha nem is feltétlenül látszik egyelőre a megoldás, és a jóléti államoknak a világ 

többi részére gyakorolt pozitív hatása vitathatatlan.62 A kiút keresését nehezíti, hogy maga a jóléti 

állam is jelentősen átformálta a társadalmat és növelte a kiépített jóléti ellátórendszerektől való 

függőséget. Ennek kapcsán érdemes felidézni Habermasnak a jóléti állam paradoxonjaira 

vonatkozó gondolatmenetét. Egyrészt azt a korábbi casteli gondolatot erősíti meg, hogy a 

biztonságokkal kiegészült modern bérmunka leveszi a tulajdonviszonyok (újraelosztásának) 

kérdését a napirendről, és ezáltal kiveszi a kommunista mozgalom vitorlájából a szelet. Másrészt 

ugyanakkor arra a paradoxonra hívja fel a figyelmet, hogy a jóléti államot működtető bürokráciák 

megszervezése messze nem „ártalmatlan” folyamat: „Hogy a szociális állam programját 

törvényerőre lehessen emelni, közpénzekből lehessen finanszírozni, és haszonélvezőik 

rendelkezésére lehessen bocsátani, meglehetősen nagy arányban van szükség a hatalom 

médiumára” (Habermas 1993: 295).63 Ezen ellátórendszerek működtetéséhez kiterjedt 

bürokráciára van szükség, amely ugyanakkor komoly adminisztrációs költségeket jelent, és 

„mellékhatásai” – paternalizmus, stigmatizáció stb. – sem elhanyagolhatóak, amelyeket 

Dahrendorf „súrlódási árnak” nevez.64 Ezzel összefüggésben ír Castel a szociális állam kettős 

                                                 
62 „Azoknak az országoknak, amelyek még nem indultak el a szociális állam felé, nincs elfogadható okuk arra, 

hogy letérjenek erről az ösvényről. Éppen ezeknek a még mindig vitatott kompromisszum-struktúráknak az 
alternatíva-nélkülisége, sőt irreverzibilitása szembesít minket azzal, hogy a magasan fejlett kapitalizmus egyrészt 
nem létezhet a szociális állam nélkül, másrészt annak további kiépítését nem tudja elviselni. A többé-kevésbé 
tanácstalan reakciók mutatják, hogy kimerült a munkatársadalom utópiájának politikailag ösztönző potenciálja” 
(Habermas 1993: 296). 

63  Illetve: „A szociális állam programjának megvalósítását szolgáló jogi-adminisztratív eszközök rendszere nem 
passzív, mondhatni tulajdonságok nélküli médium, összekapcsolódik a tények szétaprózásának, minden dolgok 
normák alá rendelésének és felügyeletének gyakorlatával, aminek eldologiasító és szubjektiváló erőszakosságát 
Foucault követte nyomon egészen a köznapi kommunikáció legfinomabb kapillárisáig” (Habermas 1993: 295). 

64  „A jogosultsági pénzek cirkulációjának van egy súrlódási ára, s ennek neve: bürokrácia. A bürokrácia a szociális 
állam legnagyobb ellentmondása. Azt jelenti, hogy akiknek másokkal kellene törődniük, mint az ápolónőknek és 
a tanároknak, elmerülnek a papírmunkában. Azt is jelenti, hogy a szolgáltatások érintettjeinek – az egyszerű és 
közérthető jogok elnyerése helyett – megalázó procedúrákon kell keresztülmenniük, amíg kitöltik az űrlapokat, 
ellenőrzik fizetőképességüket, sorba kell állniuk, és ebből vagy abból a perselyből származó filléreken 
alkudozniuk. A bürokratizálódás eredményeként – amely elkerülhetetlennek tűnt, és egy ponton az is lett – a 
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kontraproduktivitásáról, amelyben a hetvenes évektől kezdődően erősödő individualizációs és 

dekollektivizáló folyamatokat azonosít (Castel 2003). Azáltal ugyanis, hogy az állam központi 

szerepet vállal a kiterjedt jóléti ellátórendszerek működtetésében, a korábbi kebelbéli, 

kisközösségi védelmek jelentősége lecsökken, széles rétegek számára nincs hova fordulni, így 

államtól való függőségük válik meghatározóvá. Ebből következően a bérmunka bizonytalanná 

válásával az újonnan kiilleszkedő csoportok (Castel 2003) számára nincs semmilyen biztonsági 

védőháló adva. Ez pedig pontosan a bérmunka terjedésének és intézményesülésének 

következménye, hiszen ezen intézmények léptek a korábbi védelmek helyébe. A bérmunka tehát 

megnövelte jelentős számú társadalmi csoportok kitettségét, a beinduló átalakulás pedig 

különösen nagy kihívást jelent e csoportok számára, ahol a jóléti állam könnyen mintegy saját 

maga foglyává válik.65 Ezzel összefüggésben a változó és diverz munkaviszonyok nagyban 

gátolják a szervezett, kollektív fellépést. 

 

5. A szervezett munkásság és a munkáskultúra 

 

 A szervezett munkásmozgalom és általában a munka pozícióinak megrendülése az általam 

vizsgált változások központi történése, egyben oka és következménye a fordizmus válságának, 

szinte elválaszthatatlan a munkatársadalom leépülésének jelenségétől. Mindeközben ezek az 

összefüggések nagy hatással lesznek a prekariátus kialakulására is. A hetvenes évektől egyre 

erősödő nyomás nehezedik a bérek és hozzá kapcsolódó költségek csökkentésére, és ezzel együtt 

növekszik az igény a munka oldalán kiépült szervezetek hatáskörének szűkítésére. A folyamat 

pedig annyiban önmagát is erősíti, hogy a védelem, vagy egyenesen munka nélkül élők számának 

növekedésével a (még a) munka világán belül maradók pozíciója is egyre gyengül. Az új  

„bizonytalanság hatalmas individualizáló erő. Megoszt, ahelyett, hogy egyesítene, s mivel nem 

                                                                                                                                                              
lényegüket tekintve egyéni problémák általánosultak, formalizálódtak, személytelen ügyekké váltak egy 
dossziérendszerben. Az eredmény oda nem illő volta frusztrációhoz és dühhöz vezet. Sok ember nem képes 
használni jogosultságait; ne zaklassák őket, nem tudnak a jogaikról, nem is akarnak tudni róluk, csak hagyják 
békében őket. A jog rendszere jogtalanságot szül” (Dahrendorf 1994: 211-212). Természetesen emellett fontos 
szempont lehet, hogy a bürokrácia munkahelyeket is teremt. 

65 „Az államtól való függés veszélyei csak súlyosbodnak, amikor a közhatalom számára egyre nehezebbé válik, 
hogy a korábban (a növekedési időszakban) rá jellemző módon viszonylag fájdalommentes lássa el ezt a 
szerepét” (Castel 1998: 367). „Descartes Istenéhez hasonlatosan, kinek minden pillanatban újra kell alkotnia a 
világot, az államnak is folyamatosankell fenntartania az általa biztosított védelmi rendszert. Ha visszavonul e 
szerepből, azt kockáztatja, hogy a szociális kötelék, úgy ahogy van, megszűnik létezni. S az egyén akkor 
közvetlenül szembesül a magára hagyott bérmunkás-társadalom logikájával, amely a konkrét szolidaritásokkal 
együtt fölbomlasztotta azokat a nagycsoportokat is, melyek antagonizmusaik révén egybeforrasztották a 
társadalmat” (i.m. 359). 
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tudni, ki, milyen részlegben ébred a következő nap, a »közös érdekek« eszméje egyre ködösebb, 

és egyre inkább elveszti minden pragmatikus értékét” (Bauman 2008: 14). A lejátszódó komplex 

gazdasági és társadalmi folyamatok következtében pedig a „munka megtelt bizonytalansággal”, a 

„rövid távú mentalitás [...] kezdi felváltani a hosszú távút” (i.m. 16).66 A szakszervezeti 

lefedettséget mérő adatokból egyértelműen látszik a szervezett munkásság pozícióinak 

gyengülése (lásd 1. táblázat). Ezek az adatok természetesen nem elegendőek egy ilyen komplex 

jelenség részletes bemutatására, mint ahogyan a szakszervezetek lefedettségének mérésére és az 

adatokból leszűrhető következtetések módszertani korlátainak tisztázására sincs lehetőségem. 

Azonban a tizenhárom OECD-országra67 kiszámított érték hetvenes évek végétől meginduló, 

jelentős visszaesése egyértelmű tendenciát mutat (Donado és Wälde 2012). 

 Emellett a munkáskultúra folyamatos megrendülését és térvesztését tapasztalhatjuk, amely 

többé nem képes eligazítást nyújtani a világban – természetesen szoros összefüggésben azzal, 

hogy az ellenállás és küzdelem korábbi formái ellehetetlenülnek.68 A bérmunka rugalmassá válása 

a szervezett munkásság pozíciói alól is kihúzza a talajt, miközben a munkához kapcsolódó 

identitások diverzifikációja és jelentőségük csökkenése ehhez szorosan kapcsolódó változásként 

értelmezhető. „A társadalmi »összmunkás« belső differenciálódásának említett előrehaladása, 

valamint a munka alapú kollektív identitás kulturális és politikai támaszának eróziója azonban 

ezeket a bérmunka formájában felmerült dilemmákat ma addig a pontig erősítették tovább, ahol a 

bérmunka és a bérfüggőség ténye a kollektív érintettség, a kollektív jelentés és szociálpolitikai 

hasadások fókuszaként már nem játszik valamiféle kiemelkedő szerepet” (Offe 2000: 575). Castel 

a munkáskultúra erózióját teszi felelőssé a társadalom dezintegrációjáért, a társadalmi 

konfliktusok és a deviancia terjedéséért. Ennek kapcsán írja, hogy „jó lenne, ha képesek lennénk 

megmérni, milyen árat is fizetünk azért, hogy e munkáskultúra lassan kihal” (Castel 1993: 19).  

                                                 
66 Bauman korábbi metaforájába visszahelyezve: „Azt is mondhatjuk, hogy ez a végzetes változás megfeleltethető 

a házasságból az együttélésbe való átmenetnek, annak minden attitűdbeli és stratégiai következményével, 
beleértve az együttélés időlegességének feltételezését és a kapcsolat megszakadásának lehetőségét bármely 
pillanatban és bármely okból, amennyiben a szükséglet vagy a vágy kihalt. Ha az együtt maradás kölcsönös 
megegyezés és kölcsönös függőség dolga volt, akkor az elválás egyoldalú: az alakzat egyik oldala függetlenséget 
nyert, melyre talán titokban mindig is vágyott, de soha azelőtt nem képzelt el komolyan” (Bauman 2008: 13).  

67 Ausztrália, Ausztria, Dánia, Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Japán, Kanada, 
Németország, Norvégia, Olaszország, Svédország.  

68 „Amikor Pierre Bourdieu a munkakörülményekben bekövetkező változásoktól sújtott vagy ezektől tartó 
emberekkel beszélgetett, újra és újra azt hallotta, hogy »A kizsákmányolás új formáival szemben, mint a munka 
szabályozatlansága és az ideiglenes alkalmazás, az egységesítő akciók hagyományos formái inadekvátnak 
tűnnek«. Bourdieu következtetése szerint az új keletű változások »megtörték a korábbi szolidaritás alapjait«, és a 
nyomukban járó »kiábrándulás együtt jár a harcias szellem és politikai részvétel kimúlásával«” (Bauman 2008: 
16). Hivatkozás: Pierre Bourdieu (szerk.): La Misère du Monde. Paris, Seuil, 1993. 631., 628. o. 
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 Ugyanakkor fontos látni, hogy míg a hagyományos munkásidentitás és -közösségek 

továbbra is képesek lehetnek szociális és védelmi funkciók betöltésére, a megváltozott 

környezetben kirekesztő mechanizmusokat is beindíthatnak. Elég, ha arra gondolunk, hogy a 

hagyományos munkásnegyedek többször a szélsőjobboldali pártok szavazóbázisát adják.69 Ennek 

kapcsán Standing is a prekariátus különböző rétegeinek egymás ellen fordulásának veszélyére 

hívja fel a figyelmet. Amikor is a korábbi biztonságokból kiszorulók és a hagyományosan 

bizonytalan csoportok (migránsok, etnikai kisebbségek) közti feszültségekről ír (Standing 2014: 

28–30).70 Richard-Michael Diedrich (2004) kutatásában egy dél-walesi bányászrégióban elemzi, 

milyen problémákat vet fel a munka szűkössége, a növekvő munkanélküliség az identitás és 

méltóság (dignity) megőrzése kapcsán. Hogyan segíthetnek ebben az informális csoportok, illetve 

hogyan járulhatnak hozzá az érdemes és érdemtelen szegény közti különbségtételhez.71 Miközben 

a hosszú távú munkanélküliség kikezdi az identitás alapjait, az ennek védelmét ellátó informális 

csoportok a korábbi tág szolidaritási keretek helyett, egyre inkább a külvilággal szembeni 

kirekesztő mechanizmusokként is értelmezhetőek. „Így a túlélési stratégiák, amelyek a 

munkásosztályi kultúrára jellemző férfidominancia továbbörökítésének irányába hatnak, olyan 

ellentmondásokat szülnek, amelyek súlyosbítják a kiszorulók nehézségeit, illetve végül további 

fragmentációt, individualizációt eredményeznek, valamint a munkásosztályba tartozók kapitalista 

társadalomban való alávetettségét növelik” (Diedrich 2004: 117).  

 

 

 

 

                                                 
69  „Valójában az európai és egyéb feljövőben lévő rasszista és fasiszta szervezetek, a jelenleg is zajló gazdasági 

válság következtében talajt vesztett ’régi’ munkásosztályt szólítják meg” (Munck 2013: 759). 
70 Minderre példa lehet, hogyan szerzett magának népszerűséget a Jobbik a „cigánykérdés” napirenden tartásával, 

vagy a jelenlegi Fidesz-kormány a „migrációs válságot” terroristaveszélyként hangsúlyozó keretezésével. A két 
csoport szembefordulását példázhatja az a magyar kamionsofőr is, aki Calais-nál szitkozódva ijesztgette a 
kamionokra feljutni próbáló migránsokat, az erről készült videót pedig feltöltötte az internetre. Elbocsátása után 
több ezer támogatói üzenetet kapott facebook-oldalán, ahol a kommentek egy jelentős része a sofőrök 
bizonytalan munkakörülményeire hívta fel a figyelmet. (Vö.: 
http://fenteslent.blog.hu/2015/12/08/arpi_a_hos_kamionos)    

71 „Néhány férfi viszonylag zökkenőmentesen vészelte át a munkanélküliséget. Képesek voltak teljes és tisztelhető 
férfiként történő (ön)meghatározásuk fenntartására. Más férfiak számára azonban, a munkahely elvesztése 
korábbi énjük mások általi majdnem teljes megtagadásához vezetett. Annak ellenére, hogy a növekvő számú 
hosszú távon munkanélküli férfi miatt, egyre kevesebbeknek volt hozzáférése a fizikai munka világához, és 
ezáltal valódi férfiként történő (ön)meghatározásuk egyre nehezebbé vált, voltak, akik mégis sikeresek maradtak 
ebben. Sikerük kulcsa abban rejlett, hogy képesek voltak férfi identitásuk fenntartására, amely beleillett a 
hegemón férfikultusz elvárásaiba, és ami biztosította tagságukat a kollégák informális csoportjaiban” (Diedrich 
2004: 112). 
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6. A kiszorulók és az anómia veszélye; a prekariátus fogalma felé 

 

Ebben a sajátos kontextusban, a fordizmusról posztfordizmusra történő átmenetben 

értelmezhető tehát a prekariátus megjelenése. Eleinte ez adja újszerűségét, magyarázóerejét, 

egyéb marginalitást megragadni hívatott kategóriához viszonyított többlettartalmát. Vagyis, hogy 

a bérmunka-társadalom építményének megrogyása következtében olyan széles rétegek kerülnek 

bizonytalan helyzetbe, akik a változásokat megelőző időszakban a létbiztonság történelem során 

egyedi előnyeit élvezhették. „A világ sosem volt biztonságos hely, az mégis új jelenség, hogy az 

emberek társadalmilag tömeges méretekben veszítsenek el már megszerzett egyéni és kollektív 

biztonságokat. Azt hiszem, hogy ennek az új valóságnak a leírására új kifejezések kellenek. A 

talajvesztést és az ezzel összefüggő új szegénységet a hetvenes évek végétől a kirekesztés 

fogalmával kezdték jellemezni, és sokáig a prekaritást is hasonló, kiterjesztett értelemben 

használták (ismét talán főleg francia nyelvterületen). A fogalom akkor szűkült le és kapcsolódott 

egyértelműen a munka világához, amikor világossá vált, hogy hogyan kapcsolódik a pusztító 

folyamat a globális tőkés munkaszervezet és munkaerőpiac átalakulásához, az addig ott kivívott 

jogok gyengítéséhez, a munka és munkás méltóságának tagadásához” (Fordulat 2012: 119). A 

prekariátus fogalmának megalkotása tehát elválaszthatatlan a fordizmus válságától és az 

átalakulások veszteseit próbálja beemelni a társadalomtudományi elemzés látószögébe. Ennek 

köszönhető, hogy a prekariátus jelenségének azonosításában hamar központivá válik a – 

fordizmusban meghatározó stabil bérmunkásléthez viszonyított – prekár és bizonytalan 

munkaviszonyok terjedése.  

A változások fő veszteseinek, a fordista kompromisszum megbomlásával kialakuló új 

szegénységnek egyik legfontosabb sajátossága, hogy kialakulása ellentmond a társadalomban 

továbbra is meghatározó munkatársadalmi paradigmának és uralkodó normáinak. Ezáltal az 

érintettek számára helyzetük puszta értelmezése és az abból vezető kiút keresése is nehézzé válik, 

ami növeli bizonytalanságukat: „Napjainkban a problémát éppen az jelenti, hogy a bérmunka 

iránti társadalmi igény csökkenése akkor következik be, amikor a modell még eléggé általánosan 

elfogadott, és helyettesítésének alapjai nem adottak” (Dalminé 1994: 4). A saját léthelyzet és a 

társadalmilag elvárt teljesítmény és státusz közti növekvő távolság pedig akadályozza az 

esetleges ellenállás kiépülését, az önvédelem lehetőségét. „Az elképzelt normális alkalmazotti lét 

és egy stabil állás, illetve a munkanélküliség, az alulfoglalkoztatottság és a létbizonytalan vagy 

rendszertelen foglalkoztatottság megtapasztalt valósága közti szakadék szélesedik, amely a 
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népesség egy növekvő számú marginalizált, elkedvetlenített és erőtlen csoportját hozza létre, 

amelyre gyakran »új underclassként« hivatkoznak” (Offe et al. 1992: 7). Castel erre vonatkozóan 

azt hangsúlyozza, hogy míg a stabil bérmunkaviszony jelentősége („importance”) továbbra is 

megmarad, alapértelmezettsége („consistance”) erősen megkérdőjeleződik (Castel 2003). Ezért is 

gondolom úgy, hogy a mertoni értelemben vett anómia fogalmával írhatjuk le a kialakult 

helyzetet.  

Robert Merton (1980) az anómia fogalmával azt a jelenséget illeti, amikor a társadalom 

által meghatározott kulturális célok elérése nem lehetséges a hozzájuk rendelt intézményes 

eszközökkel.72 A korábbiakban részletesen kitértem rá, hogy a bérmunka egy sor fontos célhoz 

(identitás, jólét, csoport-hovatartozás stb.) eszköz, amelyek így az egyéni erőfeszítéssel, 

szorgalmas munkával elérhetőek (volt). Azonban amikor a munka szűkössé és „rugalmassá” 

válásával e célok nem, vagy egyre kevésbé elérhetőek a társadalom szélesedő rétegei számára, 

miközben maguk a célok továbbra is fontosak és általánosan elfogadottak, joggal beszélhetünk az 

anómia kialakulásának veszélyéről. Természetesen itt is igaz, hogy „az anómia felé hajtó nyomás 

nem egyforma erővel hat az egész társadalomban” (Merton 1980: 376), ugyanakkor 

mindenképpen fontos, hogy az egész társadalmat érintő jelenségről van szó. „A szociális kérdés 

ugyan mindig a társadalmi élet peremén mutatkozik meg kihívó nyíltsággal, de azért mindig a 

társadalom egészét »kérdőjelezi meg«” (Castel 1998: 20).73 Azonban a lejátszódó átalakulások 

sokszor ellene hatnak annak, hogy a kihívást mint az egész társadalmat érintő problémát 

fogalmazzuk meg. Hiszen a bizonytalanság terjedése könnyen konfliktusokat és versenyt 

teremthet, ami nem a szolidaritást, hanem az elért pozíciókba minden áron való kapaszkodást 

erősíti,74 így egyrészt a korábbi normák keveset veszítenek érvényükből, másrészt a 

prekarizálódás veszélye jobban fenyegeti az alullévőket. „A munka bizonytalanná válásával a 

                                                 
72 „Bármilyen érzelmekkel viseltessék is az olvasó abban a tekintetben, hogy erkölcsileg kívánatos-e összehangolni 

a célokat és az eszközöket a társadalmi struktúrában, világos, hogy a kettő tökéletlen összhangja anómiához 
vezet. Amennyiben a társadalmi struktúra egyik legáltalánosabb funkciója az, hogy alapul szolgáljon a társas 
viselkedés előreláthatóságához és szabályszerűségéhez, ez a funkció egyre kevésbé hatékonyan érvényesülhet, 
ha a társadalmi struktúra fent említett elemei önálló életet kezdenek élni. Szélsőséges esetben minimális az 
előreláthatóság, s eluralkodik az a jelenség, amit joggal nevezünk anómiának vagy kulturális káosznak” (Merton 
1980: 331).  

73 Ebből következően Castel jelentős súlyt ad a kérdésnek, „hogy mit tehetünk azért, hogy visszasegítsük a 
társadalom mozgásterébe a körülmények hatalma által ellehetetlenített csoportokat, s hogy véget vessünk a 
kiilleszkedés okozta vérveszteségnek, mely azzal a veszéllyel fenyeget, hogy kivérzik az egész társadalom” 
(Castel 1998: 20).  

74 Ennek kapcsán ismét fontosnak tartom hangsúlyozni a jóléti államnak a világ népességéhez viszonyított szűk 
elterjedtségét, illetve a kizsákmányolás és nélkülözés számos formájának fennmaradását, a jóléti államok 
ezekkel való globális együttélését.  



55 
 

társadalmi integráció egyik alapja foszlik szét – ami persze nem mindenkit érint, csak a népesség 

azon részét, amely kezdett már kilábalni peremhelyzetéből” (Castel 1993: 15). Miközben tehát 

alapvetően alakul át a munka világa és növekszik azok száma, akik részlegesen vagy teljesen 

hiányt szenvednek az általa korábban biztosított/andó funkciókból, védelmekből, a társadalom 

mintha adós maradna egy újragondolt, társadalmi kohéziót és integrációt ígérő koncepcióval.  

Emellett többen a társadalom kettészakadására, az új helyzet generálta konfliktusokra és 

veszélyekre hívják fel a figyelmet.75 Hiszen – szól az érvelés – a „többségi osztály” számára 

nyilvánvalóan nem tűnik vonzónak a korábbi privilégiumok feladása. „A jelenlegi feltételek 

mellett a munkahely nélküliek megaláztatása – akiktől morálisan és törvény szerint is annak az 

állandó keresését várják el, amiről sokan tudják, hogy sohasem fogják megtalálni – azok 

felháborodásával párosul, akik adóikkal és járulékaikkal finanszírozzák a játékszabályokat nyíltan 

megszegők henyélését” (Van Parijs 2009: 495). A fordizmust követően megtorpanó gazdasági 

növekedés visszavonulása során felégeti a társadalmi szolidaritás és az individualizmus közti 

hidakat; a teljes foglalkoztatottság feladásával pedig választásra kényszerülünk a kirekesztés vagy 

kizsákmányolás között; amennyiben priorizálnunk kell a kiesők visszaillesztése, illetve a bent 

maradók kiesésének megakadályozása között76 (Van Parijs 2009). Az érdekek pedig nem esnek 

egybe, hiszen a bizonytalanság növekedése sokakat veszélyeztet. „Bizonytalan időkben a 

többségnek éppen abban áll az érdeke, hogy aktívan kiszorítson egyeseket […], a többségi 

osztály úgy védelmezi az érdekeit, mint azt más uralkodó osztályok tették korábban” (Dahrendorf 

1994: 243). Ennek hátterében tehát saját veszélyeztetettségének érzete áll.77 Természetesen 

vannak a szolidaritás helyreállítására vonatkozó törekvések.78 Maga Dahrendorf is pozitívabb 

jövőképet rajzol fel, mondván, hogy a társadalom nem hagyhatja magára tagjait, illetve Gorz 

(1988) is a nem dolgozók szakszervezeti érdekvédelme mellett tör lándzsát, ugyanakkor a 

helyzetet nagyban nehezíti az alul lévők bizonytalan helyzete miatti nehéz „szervezhetősége”, a 

megszerveződésük előtt tornyosuló akadályok. Hiszen míg korábban a munkásosztály erejét 

pontosan a nélkülözhetetlenségbe vetett hite, valamint közösen megélt sorsa adta, és „történeti 

realitása nem leegyszerűsíthető egy évszázados kaland történetére,” de mostanra megszűnik 

                                                 
75 Vö. Guy Standing: Prekariátus, az új veszélyes osztály (2011a) 
76 Erre vonatkozóan fogalmazza meg Castel, hogy ”a munkanélküliség a gazdasági növekedésre bazírozó szociális 

állam Achilles-sarka” (Castel 1998: 361).  
77 „a többségi osztály már nem bízik a saját pozíciójában. Határokat von, amelyet senki nem léphet át, miközben 

meginog akkor, amikor arra kerül a sor, hogy betartassa a szabályait [...] elveszítette az önbizalmát, és 
protekcionistává vált a szó minden értelemében” (Dahrendorf 1994: 251, 271). 

78 Ilyen egyes szakszervezetek kiállása a munkanélküliek mellett, illetve a bizonytalanság, feketemunka terjedése 
ellen, vagy a munkanélküliek mozgalmai. (https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_des_ch%C3%B4meurs)  
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attraktív szereplő lenni, elveszti történelmi súlyát és horderejét” (Castel 1998: 350), addig az új 

szegénység esetében a helyettesíthetőség, illetve a feleslegesség érzése a jellemzőbb. „Nincs 

közös múltjuk, jövőjük sem azonos; mások az élettapasztalataik, és mások az értékeik […] Ami 

az ilyen típusú helyzeteket egymással rokonítja, az nem annyira a valamilyen empirikus leírásból 

kibontható jegyek hasonló volta, mint inkább helyzetüknek a jelenlegi gazdasági és társadalmi 

átstrukturálódások közepette megmutatkozó azonossága. Nem annyira kirekesztettek, mint 

inkább sorsukra hagyottak” (i.m. 19).  

Márpedig a bizonytalanság terjedésével egyre szélesebb rétegről és így össztársadalmi 

kihívásról beszélhetünk. Hasonlóan a csavargó középkori esetéhez, amikor szintén tömegek 

keresték (és nem találták, mert nem találhatták) helyüket és megélhetésüket a rendszer adta 

keretek között. A csavargók számának növekedésére adott korabeli reakciókkal összhangban – 

noha moderáltabb keretek között, de – a központi vezetés jelenleg is korlátozó, szigorító 

intézkedésekkel próbálja a helyzetet kezelni. „Annak általános elfogadása, hogy globálisan 

rugalmas munkaerőpiacokra van szükség, általános gazdasági bizonytalanságot és csökkenő 

jövedelmeket hoz a munkaerőpiac alacsonyabb szegmenseiben. Mindeközben a rugalmasság 

igényéhez igazodni kívánó társadalombiztosítási rendszerekre vonatkozó reformok eltolódást 

hoztak a rászorultsági, ’szegényeket célzó’ juttatások irányába” (Standing 2011b: 36). Ez azonban 

csak felszíni megoldásnak bizonyul, a probléma gyökerét nem érinti. A szociális juttatások 

csökkentése, a rászorultsági alapú ellátások előnyben részesítése és a munkaerőpiacra 

visszakényszerítő (workfare) intézkedések csak ráerősítettek a válság hatásaira. „De mindez nem 

törte meg az ördögi kört. Az alacsonyabb juttatások még lejjebb nyomták a prekariátus béreit, 

növekvő nyomást helyezve a juttatások csökkentésének irányába” (Standing 2011b: 36). 

Ugyanakkor a bizonytalanság növekedése egyszerre szociológiai és politikai kihívást is 

jelent: „A prekár munkaviszonyok terjedése új kihívásokat és lehetőségeket teremt azon 

szociológusok számára, akik a jelenség magyarázatát keresik, illetve akik olyan közpolitikák 

kialakításához kívánnak hozzájárulni, amelyek képesek kezelni sajátosságait és 

következményeit” (Kalleberg 2009: 10). Egyszerre feladat tehát a jelenség leírása, az érintettek 

hangjának felerősítése és új megoldások keresése.79 Ezért is tartom fontosnak a prekariátussal 

foglalkozó irodalom részletes ismertetését a továbbiakban. 

                                                 
79 „A prekariátus terjedésére vonatkozó okok és a lehetséges megoldások körüli vákuum, teret ad azon 

szociológusok számára, akik a prekár munkaviszony természetét kívánják feltárni és közpolitikai megoldásokat 
keresnek. E kihívások megválaszolásához újra kell gondolnunk és orientálnunk központi elméleteinket és 
analitikus eszközeinket, hogy ezáltal megérthessük a munka jelenkori valóságát” (Kalleberg 2009: 18).   
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II. A prekariátus fogalmának kialakulása és térnyerése80 

 
„A probléma tehát nem csak az, hogy létrejött egy ingatag helyzetű periféria, hanem az, 

hogy a stabil mag is »destabilizálódik«” (Castel 1998: 371.81 

 

 

1. A veszteségek konceptualizációjára tett kísérletek 

 
Mielőtt rátérnék a prekariátusra vonatkozó irodalom részletes tárgyalására, szeretnék 

néhány egyéb, a marginalizációra vonatkozó kategóriát megvizsgálni, és feltérképezni, mi alapján 

érvelhetünk a prekariátus többlettartalma mellett. A szegénységet, nélkülözést megragadó – vagy 

Castel szavaival a szociális kérdésre fókuszáló – elméletekre és kategóriákra nem mint egymást 

kizáró, hanem mint egymást kiegészítő koncepciókként tekintek. Különböző módokon 

közelítenek a kérdéshez, más hangsúlyokkal, ezáltal más csoportokat különítenek el, más-más 

viszonyok és jellemzők képezik vizsgálódásaik középpontját, eltérő elméleti megközelítéseket 

választó kutatások számára hasznosak. Ugyanakkor eredményeik és az általuk feltárt 

összefüggések beilleszthetők más megközelítések égisze alatt végzett tudományos munkákba. A 

prekariátushoz kapcsolható fogalmakra is érdemes úgy tekintenünk, mint amelyek építenek 

korábbi vizsgálatok tapasztalataira és azokat kiegészíthetik. Ennek ad hangot Ronaldo Munck, 

amikor a prekariátus genealógiája kapcsán kiemeli, hogy az lényegesen több puszta 

fogalomtörténetnél. „A foucaulti értelemben vett ’genealógia’ összetett és evilági eredetet 

feltételezett, nem gondolatrendszerek progresszív fejlődését. A történelem fordulatainak és nem 

nagy íveknek vagy puszta racionális kibontakozásnak a függvénye. A ’prekariátus’ fogalmának 

politikai genealógiája, ezért szükségessé teszi, hogy a marginalitás, informalitás és társadalmi 

kirekesztés korábbi fogalmaihoz viszonyítva vizsgáljuk. Ezáltal lehetséges konceptuális 

előnyeinek – és gyengeségeinek – a megismerése” (Munck 2013: 748). A korábbi kategóriák 

tehát a prekariátus fogalmának megalkotásához vezető utat is jelentik, fontos ugyanakkor látni azt 

is, miben hoz(hat) újat a „megérkezés”. 

                                                 
80 E rész megírásakor támaszkodtam a korábban Fordulat illetve Replika folyóiratokban megjelent írásaimra 

(Szépe 2012a), (Szépe 2012b). 
81 Castel ezt a gondolatot, a francia társadalomra vonatkozóan fogalmazza meg, azonban mint majd azt látni 

fogjuk, a globális összefüggések megragadására is kiválóan alkalmas.  
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A „marginalitás” kategóriájának megjelenése a 60-as évek Latin-Amerikájához köthető, 

amikor a lakosság nagyarányú városba áramlása – amely folyamat szintén szoros összefüggésbe 

hozható a kapitalizmus fejlődésével (vö.: Harvey 2008) – egyes szerzők szerint a társadalom 

kettészakadásával és egy új, integrálhatatlan réteg kialakulásával fenyegetett. „Úgy tűnt, hogy a 

hiperurbanizáció túlfeszítette a rendszer munkateremtő képességét. A marginális szegények 

’afunkcionálisnak’ ítéltettek, szemben az ’ipari tartaléksereggel’, amelyet egy korábbi korban 

Marx elemzett. Miközben az ipari munkásosztály a rendszer integráns részévé vált, a megmaradó 

’marginális tömeg’ egyszerűen feleslegesnek látszott” (Munck 2013: 748). Kathya Araujo és 

Danilo Martuccelli a chilei társadalom strukturálódásáról írott 2011-es cikkükben a helyzeti 

bizonytalanság (positional inconsistency) fogalmának bevezetésekor elemzik a korábbi 

kategóriák korlátait. A marginalitás kapcsán ezt a korlátot abban látják, hogy az csak a 

társadalomnak szűk, leszakadó szeletére utal. „Utóbbi kategória [a marginalitás] egy sajátos 

strukturális dimenziót emel ki, nevezetesen a régió kapitalizmusának korlátait arra vonatkozóan, 

hogy szemben a centrum országaival, képtelen a vidékről beáramló munkaerő-felesleg 

felszívására (Nun, 1969; Quijano, 1971)” (Martucelli et al. 2011: 157). A fogalom használatának 

csökkenését végül is az okozza, hogy empirikus vizsgálatok nem igazolták terjedését, hanem a 

marginális és formális szektor közti különbségek csökkenésére, a köztük lévő összetett 

kapcsolatokra derítettek fényt. „A marginális szegények nem anómikus egyének voltak, a 

társadalmi összeomlás puszta tünetei. Sokkal inkább erős szociális hálókat és meglehetősen 

dinamikus túlélési stratégiákat fejlesztettek ki” (Munck 2013: 748-749). 

Hasonló utat járt be az informalitás fogalma, amely „a hetvenes években vált elterjedtté, 

mint az olyan gazdasági tevékenységek megnevezésére használt fogalom, amelyek a 

hagyományos állami vállalatokon és a magánszektor intézményein kívül esnek” (Hart 2010). A 

fogalmat Keith Hart vezette be Afrikában végzett antropológiai kutatásai kapcsán, de a kategóriát 

később ILO-kutatásokban is alkalmazták, jelentése kitágult. „A koncepció a termelési 

folyamatoknak, illetve áruk és szolgáltatások cseréjének széles körét takarja, amelyek a formális 

vagy szabályozott gazdaság – mint a kereskedelem, a pénzügyek, vagy a munkajog, illetve 

bizonyos esetben a piaci szabályozás és a profit maximalizálási attitűdök – egy, vagy több 

jellemzőjével nem rendelkeznek” (Coletto 2010: XIII). Ugyanakkor pontosan ezáltal csökkent 

magyarázóereje és nehezen megfoghatóvá vált, pontosan mit is értünk a jelenség alatt.82 Emellett 

                                                 
82 „Miközben az informalitás fogalma körül kibontakozó elméleti vita megrekedt, anélkül, hogy általánosan 

elfogadott definíció alakult volna ki, az informális gazdaság világszintű jelenséggé nőtte ki magát, s új, korábban 
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míg eleinte a marginalitás kategóriájához hasonlóan a modernizáció azon ígéretének kudarca 

feletti csalódottságból született, hogy a modernitás mindenhova elviszi a jólétet és a fejlettséget, a 

fogalom átértelmeződésével éppúgy a fejlett nyugat társadalmainak leírására kezdték használni. 

Illetve „az informális gazdaság, amely eleinte az állam (és a jog) bátor tagadója volt, később a 

fejlődés bajnokaként jelent meg, ezáltal pedig a győzedelmeskedő neoliberalizmus szabad piaci 

elvei előtt taposta az utat. Az informális gazdaság többé nem probléma volt; sokkal inkább egy 

szabályozatlan piaci rendszer” (Munk 2013: 750). 

A marginalitás fogalmához hasonlóan a 60-as években megjelenő underclass kategóriája 

is a többségi társadalomtól leszakadó, deviáns viselkedési formák gyűjtőhelyévé váló társadalmi 

csoportot, társadalom alatti osztályt jelöl. „Akik kívül rekedtek a háború utáni fejlett kapitalizmus 

nyújtotta, egyre növekvő általános jóléten,” illetve „akik a társadalmi hierarchia legalján 

helyezkedtek el, és növekvő, egyre árnyaltabb szakadék választotta el őket a társadalom 

többségétől” (Ladányi és Szelényi 2004: 11, 14). A fogalom tehát eredetileg strukturális okokat 

feltételez az underclass kialakulásának hátterében,83 ugyanakkor többen a szegénység 

esszencializálására és a szegények hibáztatására használják fel, „amikor magukat a »társadalmon 

kívülieket« tették felelőssé nehéz sorsukért, hogy igazolják kiszorításukat az állami jóléti 

rendszerből” (Stewart 2001: 82). Függetlenül attól, hogyan használják fel a fogalmat a 

neokonzervatív politikák igazolására illetve, hogy lehetséges-e a strukturális megközelítés 

rehabilitációja,84 az underclass fogalom használatának korlátokat szab, hogy a marginalitás 

kategóriájához hasonlóan a leszakadókat a többségi társadalomtól elválasztó szakadékot 

hangsúlyozza, miközben a fordizmus válságát követő átalakulások széles rétegeteket érintenek, 

akik változó módokon és mértékben, de továbbra is kapcsolódnak a társadalom egészéhez. Ahogy 

Araujo és Martucelli megfogalmazza: „A probléma nem az, hogy »kívül« vannak. A probléma az, 

hogy amiért »belül« vannak, azért érzik magukat törékenynek” (Martucelli et al. 2011: 156).  

A kirekesztés kategóriája képes talán leginkább a folyamatjelleget megragadni az eddigi 

fogalmak közül. „Kutatási paradigmaként a társadalmi kirekesztés szakított a szegénység 
                                                                                                                                                              

nem gondolt helyeken és formákban ütötte fel a fejét. A kereskedelem, a beruházások és a tőkemozgások 
liberalizációja által hajtott gyors gazdasági integráció folyamatai, valamint a termékek és technológiai változások 
globalizációja, illetve a vállalatok működésének és szervezeteinek átalakulása világszinten átformálták a 
gazdaságot, és elmosták a formális és informális gazdaság közti határvonalat” (Colleto 2010: xiv). 

83 Micheal Stewart már ezt a kiindulópontot is kérdőjelesnek tartja: „Ugyanakkor az is kérdéses, hogy Myrdal 
értelmezése valóban olyannyira „strukturális”-e, mint azt Szelényiék szeretnék. Ugyanis nála ez nem is annyira 
szakkifejezés, Myrdal egyszerűen keresett egy olyan angol megfelelőt, amellyel visszaadhatta a svéd köznyelvi 
„underklass” szót, melynek jelentése: „a nemzet egy nem teljesen integrálódott része, egy haszontalan és 
nyomorult szubsztrátum” (Myrdal, 1964: 41)” (Stewart 2001: 83) 

84 A vitához lásd: (Stewart 2001) illetve (Ladányi és Szelényi 2001). 
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hagyományosan individualista és gazdasági megközelítéseivel. Multidiszciplináris és 

multidimenziós megközelítés volt. Nem statikus leírást adott, hanem inkább a társadalmi 

kirekesztés dinamikáira és folyamataira helyezte a hangsúlyt” (Munck 2013: 750). Sőt, Munck 

olvasatában mindenekelőtt relacionális volt, amennyiben kimutatta, hogy a szegénység és a 

kirekesztés kevesek hatalmának és jólétének a másik oldala (uo.). Ezzel  ellentétesen Boltanski 

azért veti el a kirekesztés fogalmát, mert az nem implikálja önmagában senkinek a felelősségét. 

Egyes emberek kiszorulnak, többé nem találják a helyüket, nem képesek kapcsolatot létesíteni, 

ami természetesen mindenképpen elkerülendő, illetve orvosolandó. De ez közvetlenül nem 

hozható összefüggésbe mások jólétével (Boltanski 1999: 345). A fogalmat tehát eltérő módon 

használják a különböző szerzők85; magyar fordításának nehézségei kapcsán Ferge Zsuzsa is arról 

ír, hogy egyszerre vonatkozhat az aktív társadalmi kirekesztésre, a kirekesztettségre mint passzív 

végállapotra, illetve a társadalmi kirekesztődésre mint folyamatra (Ferge 2002: 3-4). Castel is 

hasonló fogalomrendszert használ, amikor a kiilleszkedés kategóriáját vezeti be, ezzel még 

inkább a folyamatot, illetve az aktív aktorok hiányát hangsúlyozva. Három zónára osztja a 

társadalmat: kiilleszkedési, sebezhetőségi, illetve integrációs zónát különít el, amelyeket a 

munkával való rendelkezés és a társadalmi kötelékek dimenziói mentén határoz meg (Castel 

1993: 13). Nem élesen elválasztható csoportokat, hanem kontinuumot feltételez, ahol egyik 

véglet esetében a stabil munkaviszony és erős kapcsolati háló, míg a másik végletnél a „termelő 

tevékenységből való részvétel hiánya és a kapcsolatoktól megfosztottság” a jellemző (uo.). 

Ezáltal lehetővé válik a kiilleszkedés vizsgálata, ahol „nem annyira az a cél, hogy besoroljuk az 

embereket e különböző »zónák« valamelyikébe, mint inkább annak megvilágítása, hogy miféle 

folyamatok vonják-űzik-taszítják őket az egyikből a másikba” (i.m. 14). 

A prekariátus, prekarizálódás fogalmaihoz a fentiek közül a kirekesztés és kiilleszkedés 

fogalma áll legközelebb, ugyanakkor amellett fogok érvelni, hogy több ponton is meghaladhatóak 

általa az előbb tárgyalt kategóriák. Egyrészt az érintettek helyzetét sokkal inkább köthetjük általa 

a társadalom egészében lejátszódó változásokhoz, a bizonytalanság terjedése áthatja az egész 

társadalmat és a hátterében megbúvó okok átfogóak, valamint globálisak; nem pedig egy szűk 

leszakadó réteg problémái. Másrészt ezáltal napirendre kerül a társadalmi struktúra 

megújításának kérdése, mind a modellalkotás, mind méréseink módszertana terén. Hogyan 

rajzolható meg a társadalom modellje, ahol egyre inkább tényező a növekvő létbizonytalanság, a 

                                                 
85  A társadalmi kirekesztés fogalom használatának és jelentéseinek részletes elemzéséhez lásd Héra Gábor (2016) 

disszertációját.  
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munka jelentősége („importance”) pedig nem, de alapértelmezettsége („consistance”) jelentősen 

csökken? (Castel 2003) Harmadrészt a prekariátus fogalmának segítségével kapcsolatba hozható 

egymással a felhalmozódó gazdasági jólét és privilégiumok, illetve a növekvő bizonytalanság és 

a veszteségek. Egyben lehetővé válik, hogy aktív, cselekvő osztályszerveződés lehetőségét 

vessük fel. A kettő szorosan összefügg, ugyanakkor ehhez szükséges a prekariátus 

kiindulópontjainak felülvizsgálata, nevezetesen a fordizmus árnyékából való kilépés. Ezáltal – 

negyedrészt – a prekariátus fogalma olyan optika lehet, amely a globális összefüggések és 

konfliktusok sugarait összegyűjtve új módon világíthatja meg a minket körülvevő és meghatározó 

társadalmi viszonyokat. Ötödrészt pedig, mindezekkel összefüggésben, kiszélesedik a társadalmi 

reformok lehetőségének horizontja, amikor is nem korábbi állapotok helyreállítása, nem egy 

korábbi paradicsomi(nak gondolt) állapotba való visszatérés, hanem azok meghaladása, egy új 

utópia megfogalmazása lehet a cél. A továbbiakban amellett fogok érvelni, hogy mindez 

lehetséges és kívánatos, ugyanakkor ehhez én magam is vitába szállok majd a prekariátus 

irodalmához tartozó szerzők egyes gondolatmeneteivel. 

 

 

2. A fogalom kialakulása 

 

 A magyar szakirodalomban a prekariátus és a belőle képzett fogalmak elenyészően 

fordulnak elő, az utóbbi években azonban hazai használatuk is gyakoribbá vált (Csoba 2014a; 

Csoba 2014b; Fordulat 2012; Tamás 2008; Tallár 2013), összefüggésben a kategória nemzetközi 

szakirodalomban tapasztalható terjedésével. Először a francia és egyéb latin nyelvű 

társadalomtudományi szakirodalom kezdi használni a fogalmat, ahol a létbizonytalanság szónak 

különböző alakjai a hétköznapi nyelvnek is szerves része. Jean-Claude Barbier (2002) a CNRS 

munkatársa részletes elemzését adja a fogalom használatának egy 2002-ben angolul is megjelent 

cikkében. Mint írja, a fogalom eleinte a szegénységhez kapcsolható kockázatok vonatkozásában 

jelenik meg a családokat érintő közpolitikák kidolgozásakor. Az 1970-es években a munkaerő-

piaci átalakulások vizsgálatának közgazdaságtani irodalma használta szisztematikusan a 

terminust, később pedig a fogalom kitágul, és a társadalom egészének leírására kezdik használni 

(Barbier 2002: 3–10). A francia kontextus több szempontból is fontos a fogalom meghatározása 

kapcsán. Barbier a „státusz” sajátos francia jelentőségét hangsúlyozza. A státusz itt egyszerre 

jelöl jogilag behatárolt, illetve általában véve a társadalomban elfoglalt helyzetet. Schnapperre 
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(Schnapper 1989) hivatkozva amellett érvel, hogy Franciaországban a státusz(hierarchia) 

központi jelentőségét a jóléti állam és a jelentős állami beavatkozás által generált két dinamika 

hatásának, vagyis a közszféra kiterjesztésének, illetve a szolidaritás megteremtésének igényével 

fellépő erőteljes állami beavatkozásnak köszönheti. Ebből adódott a státuszok „burjánzása.” 

Ezzel összefüggésben a prekaritás mint „státusz-nélküliség” jelenik meg és definiálódik a 80-as 

években (Barbier 2002: 12). A fogalmat tehát először a bizonytalan léthelyzetek és 

munkaviszonyok leírására, később azonban a társadalom egészét leíró kategóriaként használják. 

Ez az egyik fontos különbség, amely más deprivált csoportok leírására alkalmazott terminusoktól 

megkülönbözteti.86 

 A 2000-es évek elején szerveződésnek induló Euromayday mozgalom magát mint a 

prekariátus mozgalmát határozza meg (Frassanito 2006). Ez új lendületet ad a prekariátussal 

foglalkozó irodalomnak is, amelynek egyik legfontosabb állomása Guy Standing 2011-es 

könyvének publikálása (The Precariat: The New Dangerous Class. Bloomsbury Academic), 

amelyet azóta 12 nyelven publikáltak. A prekariátus (létbizonytalanok) főnévként emberek adott 

csoportjának gyűjtőneve, a prekaritás (létbizonytalanság) a kontextust, a kiváltó okokat, a terjedő 

létbizonytalanságot takarja, a prekár (létbizonytalan) pedig a melléknévi alak, amely a 

(lét)bizonytalan helyzet(ek) és viszony(ok) jelzője. Ugyanakkor, mint ahogy Standing 

megfogalmazza, miközben „a bizonytalan (insecure) és prekár fogalmakat gyakran 

szinonimaként használják, utóbbi azt is magában hordozza, hogy adott személy mások akaratától 

függ.” (Standing 2014: 24) Ennek különös jelentősége lesz majd, amikor a prekariátus globális 

termelésben betöltött szerepét vizsgálom. 

 Alapvetően háromféleképpen gondolhatjuk el a prekarizálódás által érintett csoportokat.87 

A legszűkebb értelemben vett kategorizáció azokat sorolja a prekariátus tagjai közé, akik 

valamilyen módon csatlakoztak az Euromayday-hez vagy egyéb, a prekariátus szerveződését 

hirdető mozgalomhoz (Standing 2014: 96–98). A mozgalom első felvonulását 2001. május 

elsején szervezte Milánóban, és 2005-re több tízezerre tehető azok száma, akiket hasonló 

felvonulások alkalmával megmozgatott különböző nagyobb európai városokban (Standing 2011a: 

1–2). Látni kell, hogy a mozgalom egy rendkívül heterogén csoport nevében lép fel, amely 

átmetszi a korábbi társadalmi kategóriákat és a létbizonytalanságot jelöli ki a közös nevezőnek. 

Ezáltal egyszerre vállalja magára a gyermekét egyedül nevelő anyák, az illegális bevándorlók, 
                                                 
86 Hiszen – ilyen vonatkozásban – nem is lenne lehetséges az underclass, a kirekesztettek/tés kategóriáiból az egész 

társadalmat leíró jelzőt képezni. 
87 A prekariátus mint osztály kérdéséhez lásd ezen dolgozat függelékét. 
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valamint az átszervezések következtében állását vesztő és képzettsége hiányában újra 

elhelyezkedni képtelen volt nagyipari munkások problémáit – a sor természetesen nem teljes –, 

akiknek osztályrésze a jövő kilátástalansága és tervezhetetlensége, ezzel összefüggésben pedig a 

mindennapok kiszolgáltatottsága. Utóbbi, vagyis a léthelyzet bizonytalansága köti e csoportokat 

össze – igaz inkább szóban, mint a gyakorlatban. A ténylegesen mobilizált cselekvők között a 

nagyobb kulturális és társadalmi tőkével rendelkező egyetemisták és a kulturális szektorban 

dolgozó fiatal fehérek egyértelmű többségben voltak. Ugyanakkor ez továbbvezet a prekariátus 

másik két lehetséges megközelítéséhez, ahol a prekariátusra nem mint közös érdekeiket felismerő 

és artikulálni képes cselekvők csoportjára, hanem mint leíró kategóriára tekintünk. Ez alapján a 

prekariátusba azokat sorolhatjuk, akiknek munkaviszonya, illetve általában vett léthelyzete 

prekár/bizonytalan. Természetesen a kettő szorosan összefügg, mégis fontos az analitikus 

különbségtétel aszerint, hogy a csoport szociológiai megalkotása során csak a munkaviszonyra 

koncentrálunk, vagy pedig egyéb dimenziókat is figyelembe veszünk. Harmadik 

megközelítésként a folyamatot hangsúlyozva beszélhetünk prekarizálódásról, amely a 

prekaritás/sebezhetőség/létbizonytalanság általános terjedésére koncentrál. Az utóbbi két 

megközelítésben nem a helyzetüket és a közös érdeküket felismerő cselekvők képezik a 

meghatározás kiindulópontját, hanem a bizonytalanság inkább Mordor füstjéhez hasonlítható, 

amely leszálló ködként telepszik rá a társadalomra, és eltérő intenzitással ugyan, de a társadalom 

többségének léthelyzeteire hatással van.  

 Minderre alapozva különbséget tehetünk az egyes szerzők között aszerint, hogy mennyire 

hangsúlyozzák a prekariátus mint mozgalom/csoport meglétét. Nem dichotómiáról van szó 

természetesen. Sokkal inkább egy skálát állíthatunk fel, ahol egyik végpontban azok találhatók, 

akik a mozgalom jelentőségét hangsúlyozzák, ettől távolabb azok, akik a mozgalmat nem tartják 

lényegesnek, de újabb és újabb kísérleteket tesznek, hogy mint leíró kategóriát megalkossák, 

elfogadtassák a prekariátust mint csoportot. A másik végpontra azok kerülnek, akik explicite nem 

beszélnek a prekariátusról mint csoportról, hanem a kiváltó okokat és folyamatokat, a 

létbizonytalan helyzeteket és azok veszélyeit, vagyis a prekaritás terjedését hangsúlyozzák és 

állítják vizsgálatuk középpontjába. Utóbbi végletre példa Brett Neilson és Ned Rossiter, akik 

egyenesen elzárkóznak a prekariátus szociológiai megragadásától: „Egyáltalán nem áll 

szándékunkban szociologizálni a prekaritást” (Neilson és Rossiter 2009a: 63). Előbbire pedig 

Mario Candeias, aki erős kritikával illeti azon francia szerzőket, akik a prekariátust pusztán 

redundáns kategóriaként kezelik (Candeias 2007: 3). 



64 
 

A prekariátus fogalma eleinte, köszönhetően a sajátos francia kontextusnak megőriz 

ugyanakkor egy lényeges jelentéselemet. Mind a prekár léthelyzetek, mind a prekár társadalom 

leírásakor referenciapontnak a korábban részletesen elemzett második világháborút követő 

„csodálatos harminc évet” (trente glorieuses) választja, vagyis a fordizmus időszakát. Ez lesz az a 

biztonságos bástya, ahonnan a jelenlegi állapotokat és társadalmi folyamatokat végigmérve 

szociológusok és közgazdászok megkongatják a vészharangot. Ez kétségtelenül nagyban 

hozzájárul a fogalom mozgalmi-mozgósító erejéhez, ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk, 

hogy ehhez viszonyítva jelennek meg a posztfordizmus folyamatai – a rugalmasság igényének 

növekvő érvényesülése, az „atipikus” foglalkoztatottság terjedése, vagyis a prekarizálódás – mint 

a társadalmi kohéziót fenyegető átalakulások. Castel például az új szegénység (nouvelle pauvreté) 

vizsgálatakor hasonló viszonyítási pontot választ, amikor a bérmunka-társadalom működési 

nehézségei kapcsán ír az új kihívásokról. Fontos látni ugyanakkor, hogy a prekariátus 

irodalmának több szerzője is pontosan a kiindulópont ilyetén megválasztását kritizálja és annak 

elvetése/átalakítása mellett érvel. Castelnél és egyéb francia szerzőknél tehát egyrészt üdvözlendő 

elem, hogy a prekaritás fogalmát mint az egész társadalmat leíró jelzőt használják, lehetővé téve, 

hogy általános folyamatokként, és ne csak egy szűk, marginalizált réteg problémájaként 

értelmezzük változásokat. Másrészt annál problematikusabb az általuk választott referenciapont: 

a bérmunka-társadalma és a második világháborút követő fordizmus. Egyfelől el kell ismerni, 

hogy ezen időszak a kapitalizmus egyéb szakaszaihoz képest soha nem látott létbiztonságot 

teremtett – legalábbis ha a kapitalizmust csak mint a nyugati jóléti államok társadalmi-gazdasági 

rendszerét értelmezzük, és a neki direkt vagy indirekt módon alávetett, társadalmi és gazdasági 

függésben tartott harmadik világra nem mint a kapitalizmus szerves részére tekintünk. Másfelől 

azonban egyrészt lehetséges és szükséges a bérmunka-társadalomkritikai olvasata az általa 

teremtett munkakörülmények, patriarchátus vagy az ökológiai szempontok szerint. Másrészt 

fontos hangsúlyoznunk, hogy időben és térben egy rövid időszakról beszélhetünk, ami meggátol 

minket abban, hogy a fogalmat mint érvényes tapasztalatot a világ többi részére alkalmazzuk. 

Utóbbi kritika egyszerre támadja azt a fentebb elemzett francia prekariátus irodalmat, amely a 

prekaritást csak egy speciális időszak speciális társadalmi berendezkedéséhez való viszonyában 

értelmezi, illetve rámutat az Euromayday mozgalom sikertelenségének egyik legfőbb okára. 

Nevezetesen, hogy mivel ők is a bérmunka-társadalom sajátságos társadalomtörténeti 

tapasztalatából építkeztek, ezért a mozgalom nem volt képes kiterjedni társadalmilag, illetve 

földrajzilag (Neilson és Rossiter 2008: 52–53). Ugyanis egyfelől a mozgalom megjelenése új 
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lendületet ad a fogalom használatának, hiszen politikai tőkét próbál kovácsolni a prekaritásból, 

vagyis mozgósításra használja fel ezt a bizonytalan léthelyzeteket összegyűjtő kategóriát. 

Másfelől azonban a mozgalom aktivistái törekedtek ugyan a széles értelemben vett prekár rétegek 

képviseletére (az illegális bevándorlóktól kezdve az időseken és fiatalokon át a kismamákig), 

végül mégis főleg fehér középosztálybeli fiatalokat mozgósítottak. Egyes szerzők azonban a 

mozgalom és a terminus temetése helyett annak kitágítására, újragondolására szólítanak fel, ahol 

a korábbi marginalitást megragadni kívánó fogalmakkal szemben újszerűségét hangsúlyozzák. 

Guy Standing például 2011-es könyvében – amelynek már a címe is sokatmondó: (A 

Prekariátus: az új veszélyes osztály) –, amellett érvel, hogy a prekariátus fogalma mindenekelőtt 

lehetőséget ad arra, hogy ne csak egy negatívan konstituált „masszát” lássunk, amely az 

anómikus, apatikus cselekedetek gyűjtőhelye, hanem születőben lévő, növekvő osztályként 

tekintsünk rá, amely folyamatosan tágul, és közös érdekeinek felismerése, artikulálása és/vagy 

intézményi becsatornázása a 21. század központi kérdése lesz (Standing 2011). Természetesen 

nem nehéz észlelni a proletariátussal való párhuzamot. A szóképzés hasonlósága mellett a 

történelmi kontextus, a mozgalom és a szerzők pozíciója is analógiákat mutat, amennyiben egy 

születőben lévő mozgalom és jelenség egyik első elméleti vizsgálatának lehetünk tanúi. Ebből két 

egymással ellentétes következtetésre juthatunk. Gondolhatjuk azt, hogy a proletariátus 

történetéhez hasonlóan a terminus „kívülről történő bevitele”, vagyis hogy az ideológia 

párhuzamban halad a mozgalom fejlődésével, szükségszerű. Ugyanakkor következtethetünk arra 

is – még ha el is ismerjük, hogy az elmélet és a valóság folyamatos egymásra hatásaként alakul 

egyik vagy másik története88 –, hogy amivel itt szembesülünk, az a „vágyvezérelt gondolkodás” 

klasszikus esete. Vagyis nem történik más egy a baloldali hagyományok újraélesztésére tett 

erőltetett kísérletnél. Mindkét állítás mellett felhozhatóak érvek, sőt a prekariátus fogalma – 

pontosan a proletariátussal való párhuzamba állítása miatt – lehetővé teszi, hogy sokáig ne is 

lehessen dönteni a kérdésben. Mondhatjuk, hogy „[a] mozgalom aktivisták és írók csoportjából 

áll, akik segédkeztek a fogalom megalkotásában, és akik fellépnek a prekaritást előidéző erők 

ellen, valamint igyekszenek mozgósítani a tágabb értelemben vett prekariátust. A mozgalom 

bizonyos értelemben azt kívánja elérni, hogy a prekaritás mint körülmény, az identitásformálás 

lehetséges forrásává váljon. Ez felveti a kérdést, hogy mi a kapcsolat a képviselet igénye, az 

érdekek és az önigazolás között” (LaVaque-Manty 2009: 109). Annál is inkább, mert jelenleg a 
                                                 
88 Ennek összefüggéseihez lásd Alain Desrosières cikkét, amely az egyes foglalkoztatási kategóriák kialakulásán és 

térnyerésén keresztül vizsgálja tudomány és társadalom viszonyát (Desrosières 1994). 
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mozgalom egy szűk „élcsapatból” áll, amely feltehetően nem áll érdemi kapcsolatban az általa 

képviselni kívánt rétegekkel. Ugyanakkor azt az álláspontot is elfoglalhatjuk, hogy ez egy hosszú 

távú folyamat, mint a proletariátus esetében is volt: „Egy évvel a Kommunista kiáltvány 

megjelenése után Poroszországban a munkások száma mindössze kettő és három százalék között 

volt. A prekariátus létszáma már most jóval nagyobb ennél, és rohamosan növekszik” (Candeias 

2007: 14). Ezt a kérdést a mobilizáció sikeressége vagy sikertelensége fogja eldönteni, de a 

prekariátus mozgalma annyit már elért, hogy akadémiai reflexió tárgyát képezze. A 

következőkben rátérek annak vizsgálatára, hogy milyen megközelítést választanak az egyes 

szerzők. Törekedni fogok eltérő álláspontok és tárgyalási módok ismertetésére, építve különböző 

tudományterületek képviselőire. Először a fogalmat leíró kategóriaként, kérdőjelekkel kezelő 

szerzőket tárgyalom, majd fokozatosan áttérek normatívabb, a prekarizálódás veszélyeit, illetve a 

mozgalom jelentőségét hangsúlyozó írásokra. A fejezet végén pedig a fogalommal kapcsolatos 

főbb kritikákat, és az ezekre adható lehetséges válaszokat vizsgálom. 

 

3. LaVaque-Manty megközelítése 

 

LaVaque-Manty politikai filozófusként a prekariátus vizsgálatát abba a szélesebb 

problematikába ágyazza, hogy milyen a politikai aktorok és az intézmények kapcsolata, vagy 

még általánosabban: mi a politikai gondolkodás, az ideológia és a gyakorlat viszonya. Az 

amerikai és európai politikai kultúra összehasonlításának bonyolult kérdésköréhez járul hozzá 

annak elemzésével, hogy habár a prekariátus – mint a létbizonytalanság terjedése által sújtott 

emberek csoportjának – kialakulása mindkét kontinensen megfigyelhető, milyen tényezőknek 

köszönhető, hogy csak az utóbbiban jön létre mozgalom és tematizálódik a prekaritás a politikai 

közbeszédben. Gondolatmenetében a sebezhetőség fogalmát felhasználva érvel amellett, hogy 

míg Európában a prekaritás nem természetes, hanem mint a társadalom, az állam felelősségi 

körébe tartozó – tehát politikai – problémaként jelenik meg, addig az amerikai kontextusban ez 

sokkal inkább természetesként elfogadott,89 sőt az amerikai self-made man identitásának részét 

képezi.90 Fontos látni, annak kérdése, hogy mit fogadunk el természetesnek – tehát ami ellen 

értelmetlen lenne fellépni – és mit alakíthatónak – tehát amire vonatkozóan felelősségünk 

                                                 
89 „Felidézhetjük Mark Twaint, aki úgy fogalmazott, hogy az Amerikai Egyesült Államokban a sebezhetőség olyan, 

mint az időjárás: beszélhetsz róla, de nem változtathatsz rajta semmit” (LaVaque-Manty 2009: 112). 
90 Lásd ennek kifejtését és a rabszolgatartó múlttal való összefüggéseit a Mother Nature and Big Brother című 

fejezetben (LaVaque-Manty 2009: 114–117). 
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közösen megoldást találni –, maga sem eleve eldöntött, hanem politikai kérdés. A prekariátus 

mint terminus tehát nem az amerikai prekárok hamis tudata miatt nem volt képes elterjedni az 

Egyesült Államokban, állítja LaVaque-Manty, hanem mert a sebezhetőség és prekaritás nem 

kapnak politikai töltetet, szemben Európával, ahol a prekarizálódás, illetve annak 

megoldatlansága a demokrácia működési deficitjeként jelentkezik.91 Ez magyarázat a két 

kontinens közti különbségre, és egyben rávilágít a prekariátus Európa-központúságára. LaVaque-

Manty nyitva hagyja a fogalom alkalmazhatóságának kérdését, és azt a mozgalom 

sikerében/kudarcában horgonyozza le. Ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy míg a 

prekarizálódás ténye mint globális homogenizáció vagy konvergencia értelmezhető, a tény, hogy 

a mozgalom csak Európában jött létre, ezzel ellentétesen divergenciára utal. 

 

4. Neilson és Rossiter megközelítése 

 

Neilson és Rossiter hasonló óvatossággal közelítenek a fogalomhoz. Cikkükben (Neilson 

és Rossiter 2009a) a mozgalom hanyatlásáról beszélnek, és ennek egyik legfőbb okát abban vélik 

meglelni, hogy a fogalom túlzottan kötődik az európai kontextushoz és a regulációs iskola 

fordizmuskoncepciójához.92 Az ebből adódó következtetés, hogy fel kell ismernünk: „Ha a 

kapitalizmust szélesebb történelmi és földrajzi távlatába helyezzük, nem a fordista 

gazdaságszervezés, hanem a prekaritás jelenik meg normaként” (Neilson és Rossiter 2009b: 51). 

Pontosan abban látják a mozgalom hanyatlásának egyik okát, hogy képtelen volt megszólítani 

azokat az egyéneket és csoportokat, akik ugyan szintén prekár léthelyzetben vannak, de számukra 

semmit nem mond ez az eurocentrikus – néhány ország néhány évtizedére alapozó – értelmezési 

keret. A szerzők számára az ebből adódó következtetés, hogy a prekariátus fogalmát ki kell 

tágítanunk – amellett, hogy lemondunk arról, hogy politikai harcokat egységesítő fogalomként 

működjön. Ez egyrészt a fogalom kiterjesztését jelentené. Másrészt azt, hogy a prekaritásra 

kevésbé mint politikai elképzelésre tekintünk, és nem várjuk azt, hogy mindent magában foglaló 

és egységesítő politikai harcok alapját képezi majd (Neilson és Rossiter 2009a: 58). Ebből 
                                                 
91 Ennek pedig fontos hatásai lehetnek olyan nagy ívű politikai projektekre is, mint az Európai Unió (LaVaque-

Manty 2009: 117–118). 
92 „A 70-es évek elején Michel Aglietta (1974, 1976) és a regulációs iskola számos képviselője, beleértve Boyert 

(1986), Coriat-t (1991) és Lipietzet (1987) a posztfordizmus kialakulása mellett kezdenek érvelni” (Neilson és 
Rossiter 2009a: 55). Az erre, és konkrétan Lipietz munkásságára vonatkozó kritika ezen dolgozatnak is részét 
képezi a következőkben. Ugyanakkor, szemben Rossiterékkel, amellett érvelek majd, hogy Lipietz munkái 
segítséget nyújthatnak a harmadik világban lejátszódó folyamatok értelmezéséhez, ezáltal pedig a prekariátus 
kategóriájának újraalkotásához.  
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adódóan lehetővé kell tenni a létbizonytalanság/prekaritás teljes valójában, és nem csak a jóléti 

konszenzushoz való viszonyában történő feltérképezését és elemzését. Ezzel együtt elzárkóznak 

attól, hogy szociológiai kategóriá(ka)t próbáljanak létrehozni. A konceptualizáció és empirikus 

munka párhuzamos kibontakoztatása mellett érvelnek, és a prekaritás mint tapasztalat elemezését, 

illetve a prekár léthelyzetek közti fordítást – azok összekapcsolását és a bennük közös elemek 

kiemelését – helyezik előtérbe: „[A prekaritás] sokkal inkább úgy érthető meg, ha tapasztalatként 

fogjuk fel, mivel a tapasztalat hangsúlyainak meghatározatlansága szükségessé teszi, hogy ne egy 

vagy-vagy dichotómiát állítsunk fel a világ konceptuális és empirikus megközelítése közé. 

Inkább egy folyamatos mozgást és átvitelt (transposition) követel meg a kettő között: 

konceptuális felvetések empirikus tesztelését, de az empirikus evidenciák iránti részrehajlásának 

konceptuális megkérdőjelezését is. A prekaritás ehhez nem nyújt stabil harmadik pozíciót” 

(Neilson és Rossiter 2009a: 63). 

 

5. Millar megközelítése 

 

 

 Kathleen M. Millar (2014) szintén a prekár élettapasztalat vizsgálata és a prekariátus 

globális kiterjeszthetősége mellett érvel, amikor a Rio de Janeiró-i szeméttelepen végzett 

terepkutatásai során az illegálisan dolgozók munkához és életszervezéshez való viszonyát 

vizsgálja. Miközben ő is kiemeli, hogy a prekaritás fogalma a fordista társadalmakból ered, 

hangsúlyozza, hogy a globális dél számos országában, ezzel ellenkezőleg a prekár munka mindig 

is része volt a dolgozó szegények életének. Mint írja: „a fordizmus talán mint álom, vágy vagy 

befejezetlen projekt létezett Brazíliában és a globális dél más országaiban (Muehlebach and 

Shoshan 2012), ettől függetlenül a teljes foglalkoztatottság mindenképpen kivétel maradt” (Millar 

2014: 35). Millar ezzel összefüggésben a prekariátus kategóriát alkalmasnak tartja arra, hogy 

beépítse riói esettanulmányába. Egyrészt felhívja a figyelmet arra, hogy a prekariátussal 

foglalkozó újabb irodalmak pontosan a globális dél és észak tapasztalatainak hasonlóságát emelik 

ki, ennyiben pedig a jelenséget a neoliberalizmus terjedésének bizonyítékaként mutatják be.93 

Másrészt kiemeli, hogy „prekár élet és prekár munka közti összefüggések, nagyban a 

                                                 
93 Általánosságban elmondható, hogy egyes antropológiai munkák jelentős anyagot gyűjtöttek, ami hozzásegíthet 

minket mind a prekár élethelyzetek megismeréséhez, mind a fogalom globális kiterjesztéséhez (vö. Procoli 
2004). 
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kapitalizmus helyi fejlődésének, és a rá vonatkozó lokális tapasztalatoknak a függvénye.” Mind 

földrajzi helyre, mind társadalmi pozícióra vonatkozóan (Millar 2014: 35).94 Fontos látni, 

ugyanakkor, hogy Millar az egyéni élet/munkatapasztalat felől közelíti meg a kérdést és nem a 

termelésben, vagy a társadalmi struktúrában elfoglalt helyet vizsgálja; még ha tesz is ezekre 

vonatkozóan utalásokat.95 

 

6. Martuccelli és Araujo megközelítése 

 

 Ehhez kerül egy lépéssel közelebb Kathya Araujo és Danilo Martuccelli, akik a megélt 

létbizonytalanságot a társadalmi struktúra meghatározó tényezőjeként vizsgálják, ezáltal 

kísérletet téve a prekariátus fogalmának globális kiterjesztésére. Egyrészt azáltal, hogy a chilei – 

tehát egy fordizmuson kívüli – társadalmat vizsgálnak, másrészt azáltal, hogy a bizonytalanság 

strukturális jegyei iránt érdeklődnek. A Cepal Review 2011. áprilisi számában megjelent 

dolgozatukban az empirikus kutatás eredményeit felhasználva a társadalmirétegződés-elméletek 

megújításához kívánnak hozzájárulni. Kiindulópontjukat a társadalmi rétegződés növekvő 

komplexitása képezi és a felismerés, hogy ennek leírása csak finomabb megközelítésekkel 

lehetséges. „Annak ellenére, hogy Latin Amerikában még ma is történnek kísérletek egy többé-

kevésbé piramis formájú osztálytagozódás kidolgozására, a társadalmi rétegződés összetettebb 

leírásának igénye egyre inkább teret nyer” (Martuccelli et al. 2011: 155). Elsősorban arra 

történnek kísérletek, hogy egy többdimenziós, illetve az átmeneteket lehetővé tevő, kevésbé 

                                                 
94 Ennek kapcsán érdekes lehet Danilo Martuccelli munkássága, aki egy vele készített interjúban a következőket 

emeli ki a Latin-Amerikára jellemző individualizációról: „a nyugati tradíció szerint az egyént mindenekelőtt az 
intézményi hatások formálják. Vagyis az intézmények – a munka, a tanulmányok, a család – azok, amelyek 
végeredményben individuummá kondicionálják az egyéneket. A nyugati individualizáció folyamatának 
középpontjába Parsons az intézményi individualizáció fogalmát helyezte: a nyugati individuum az intézményi 
parancsok gyümölcse. Egyáltalán nem ez a helyzet Latin-Amerikában, ahol az individualizmus hagyománya 
gyenge, ahol az intézmények meglehetősen ellentmondásos forrásokat biztosítanak az egyének számára, illetve 
ahol a cselekvők idejük meghatározó részét azzal töltik, hogy betömjék az intézmények által képzett lyukakat, 
vagy, hogy adott esetben megvédjék magukat az intézményekkel szemben. Így tehát, amit az individualizáció e 
válfaja eredményez, az egy »hipercselekvő« (hyperacteur) és relácionális egyén, akinek személyes erőfeszítései 
vagy személyes kapcsolatai segítségével olyan terheket kell a vállára vennie, amelyeket máshol az intézmények 
vállalnak magukra.” (Martucelli 2012: 43-44) 

95 Például amikor a szeméttelep létrejötte kapcsán a globális összefüggésekre utal, ezáltal elhelyezve az általa 
vizsgált személyeket és tevékenységet egy nemzetközi munkamegosztásban: „A kiválogatott papír, műanyag és 
fém később eladásra kerül csomagolásokhoz, vagy az építő-, autó- és különböző textilipari ágazatokba, elérve az 
Egyesült Államokat, Európát és növekvő számban Kínát. Az újrahasznosítás e globális kereskedelme jelentősen 
tágult az elmúlt két évtizedben; a huszonegyedik század első évtizedében az Egyesült Államokból Kínába 
irányuló export legnagyobb tétele egész egyszerűen a szemét volt (Alexander and Reno 2012, 3–4). Az 
újrahasznosítás növekvő piaca, hozzájárult a szemét iránti igény világszintű és robbanásszerű növekedéséhez” 
(Millar 2014: 37). 
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lehatárolt kategóriákkal operáló, kevésbé merev modellt dolgozzanak ki. „Sokféle erőforrás 

biztosíthatja a hatalomhoz való hozzáférést [...] Ennek eredményeképpen erősödik a felismerés, 

hogy a dél-amerikai társadalmak rétegződésének pontosabb leírásához elengedhetetlen, hogy 

tágítsuk a figyelembe vett tényezők körét” (i. m. 153). Ami természetesen nem csak a latin-

amerikai társadalmak sajátja.96 Elismerik, hogy kutatásaik statisztikai értelemben vett 

szignifikanciája nem mérhető, hiszen interjúkon alapul a módszertanuk, ugyanakkor a 

megközelítés ebben az esetben fontos jelenségekre hívja fel a figyelmet. Ezzel összefüggésben – 

a statisztikai mérőszámok, illetve korábbi rétegződésmodellek vakfoltjainak bemutatásával – 

érvekkel szolgálnak a statisztikai módszerek mögött meghúzódó elméleti előfeltevések és keretek 

újragondolására (i. m. 154). (Ez a szempont a magyar társadalom vizsgálata során is fontos lehet 

egyébként.) 

 A szerzőpáros bevezeti a helyzeti bizonytalanság (positional inconsistency) kategóriáját. A 

továbbiakban amellett érvelek, hogy a helyzeti bizonytalanság közel azonos a prekaritás 

fogalmával mint leíró kategória, tehát nem annak politikai/mozgalmi értelmében. Annak egyik fő 

okát pedig, hogy a szerzők miért nem a prekaritás fogalmát használják, véleményem szerint 

abban kell keresni, hogy a francia szociológia a prekaritást – amint azt az előbbiekben kifejtettem 

– sokszor reziduális, kategóriaként, az anómia gyűjtőhelyeként kezeli, ami nem felel meg 

Martuccelli és Araujo célkitűzéseinek. Amellett érvelek tehát, hogy a prekariátus irodalmához 

kapcsolódó olyan szerzőkhöz hasonlóan, mint Standing és Candeias, a helyzeti bizonytalanság is 

a casteli prekaritás fogalom tágítására tett kísérletként értelmezhető, amennyiben nem egyes, 

nagyon speciális időszakhoz köthető létbiztonsághoz és státuszokhoz viszonyított 

bizonytalanságra, hanem általában véve magára a léthelyzetek bizonytalanságára mutat rá.97 

 A helyzeti bizonytalanság tehát nem egy megszerzett státusz vagy pozíció 

bizonytalanságát, hanem általában vett bizonytalanságot jelöl: „Nem egy adott pozíció megtartása 

a kérdés, hanem a pozíció mint olyan (per se) megtartása. Valójában, amiről szó van, az egy olyan 

pozíció megtartása, amely rendkívül bizonytalan természetének köszönhetően közösségi és 

egyéni stratégiák általi folyamatos megerősítést igényel” (i. m. 155). Azért válik tehát 

szükségessé a különböző lehatárolt kategóriákkal és hierarchikus rétegződésmodellekkel dolgozó 

                                                 
96 Ez mutatja azt az általános trendet, amely a társadalmi helyzetek jelenlegi heterogenitásának egyre komplexebb 

leírásának irányában mutat, amely egyáltalán nem Latin-Amerikára vonatkozó sajátos jelenség” (Martuccelli et 
al. 2011: 2). 

97 Erre az értelmezésre az is feljogosít, hogy Martuccelli Araujoval készült cikkét annak kapcsán küldte el nekem, 
hogy a prekariátusból írandó disszertációmhoz kértem tőle az individuumszociológiákhoz köthető irodalmat.  
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elméletek megújítása, hogy érzékeltethessük a különböző dimenziók mentén felerősödő 

létbizonytalanságot, amely növekvő számú egyén mindennapjainak képezi meghatározó részét. 

„A helyzeti bizonytalanság tapasztalatának középpontjában az az érzet áll, hogy bármikor bármi 

megváltozhat. Ez az a helyzetből adódó folyamatos aggodalom, a mindennapi nyugtalanság, 

amely a tág értelemben vett instabilitás által megtépázott társadalom képét tárja elénk” (uo.). A 

helyzet jelentőségét, illetve súlyosságát pedig pontosan az adja, hogy nemcsak egy szűk 

leszakadó rétegről beszélhetünk, hanem a társadalom többsége valamilyen formában meg kell, 

hogy küzdjön az ebből adódó kihívásokkal. A szerzők szavaival élve egy változatlan és 

globálisan védett elitet leszámítva az egyének legtöbbje úgy érzi, hogy helyzete erősen átmeneti, 

és a társadalmi lecsúszás veszélye súlyosan fenyegeti. „Ma a chileiek egyik meghatározó 

pozicionális sajátossága e jelenség széles körű felismerése: annak az érzete, hogy minden pozíció 

erőteljes destabilizációs hatásoknak van kitéve” (uo.).  

A dél-amerikai szerzők nyíltan szakítani kívánnak a fordista értelmezési kerettel. A 

kirekesztés, kirekesztettség fogalmai kapcsán írják, hogy a fordizmushoz köthető fogalmak 

nagyban nehezítik azt, hogy bármit is mondjunk az Európán és Észak-Amerikán kívüli világról, 

ahol a bérmunkastátusz e tapasztalata egészen máshogy íródott bele e társadalmak történetébe és 

tapasztalatába. Mint írják, a kirekesztés irodalma az ezzel ellentétes próbálkozások ellenére végül 

mégis mindig előnyben részesíti a társadalmi kapcsolatok válságának feltételezését, és előbb-

utóbb a bérmunkastátusz által biztosított integráció átalakulásában láttatja a problémát – például 

Castel (1998) vagy Paugman (1996). Márpedig „ez a tapasztalat meglehetősen távol áll a latin-

amerikai munkaerőpiac jellegzetességeitől és a – bizonyos országokban – végbement 

osztálykülönbségek erőszakos letörésének élményétől” (Martuccelli és Araujo 2011: 156). Vagyis 

pontosan azt az érvrendszert mozgósítják a szerzők az új fogalom megalkotása mellett, amelyet 

Neilson és Rossiter a francia regulációs iskola ellenében felhoz, és amiben utóbbiak a prekariátus 

fogalmi újraalkotásának szükségességét látják, hogy a létbizonytalanság vizsgálatára globálisan is 

képesek legyünk (Neilson és Rossiter 2009a). A helyzeti bizonytalanság kapcsán tehát az egyének 

által elfoglalt pozíciók zavarossága és az ehhez kapcsolódó nyugtalanság a hangsúlyos – ez 

különbözteti meg a fogalmat a státuszinkonzisztencia fogalmától. Egyszerre jelöl egy elfoglalt 

pozíciót és egy folyamatot. Pozíció, de a folyamatos bizonytalanságérzet pozíciója (itt érezhető a 

fogalom prekariátushoz hasonló ellentmondásossága) és folyamat, amennyiben az átmeneti 

nyugvópontok ellenére fő jellemzője a lecsúszás és devalválódás állandó veszélye. Ez pedig a 

középosztályt is veszélyezteti, és az egész társadalmat érintő kihívásként ismerhetjük fel. A 
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szerzők hangot is adnak ezzel kapcsolatos aggodalmuknak: „Vég nélküli fájdalom és szüntelen 

nyomorúság, a bármikor véget érhető élet és a soha be nem gyógyuló seb életérzése a valóság 

részét képezi” (Martuccelli és Araujo 2011: 163). A bizonytalanság vizsgálata azért is különösen 

fontos, mert az egész társadalmat veszélyeztető jelenségről beszélhetünk: „A megfigyelhető 

különbségek ellenére tanulmányunk fő következtetését a következőképpen fogalmazhatjuk meg: 

a társadalmi rétegződésről fel kell ismernünk, hogy a helyzetek sokfélesége ellenére ma Chilében 

a helyzeti bizonytalanság közösen osztott érzete általánosan megfigyelhető” (Martuccelli és 

Araujo 2011: 163).  

 

7. Candeias megközelítése 

 

Mario Candeias több művében (Candeias 2006,2007) szintén a prekariátus fogalmának 

fordista múltjával való szakításra szólít fel, és részletes vitába száll egyes francia szerzőkkel, 

köztük Castellel. Erősen kritizálja azt a kiindulópontot, amely a prekariátust mint reziduális 

kategóriát ragad meg, hiszen ez meggátol minket abban, hogy érzékeljük és magyarázzuk az 

ellenállás és kollektív cselekvés új formáit. Mint írja, azáltal, hogy Pierre Bourdieu, Robert Castel 

és Loïc Wacquant a – ráadásul rendkívül heterogén – prekariátus megszervezhetetlenségéről 

beszélnek, arra jutnak, hogy az értelmiségnek kritikai autoritásként emlékeztetnie kell az államot 

társadalmi kötelezettségeire, hogy az elszabadult piac szabályozását elvégezze (Candeias 2007: 

7).98 Candeias ezt az álláspontot „az európai jóléti állam retronormatív idealizmusával” vádolja, 

ahol „[a]z elemzés annak magyarázatára szorítkozik, miért nem alakulhat ki semmilyen politikai 

ezekben a terekben és csoportokban” (Candeias 2007: 7). Szerinte ez a durkheimi konzervatív 

hagyomány továbbvitelének és a bourdieu-i habitusfogalomnak a hatása, amelyek 

megakadályoznak minket abban, hogy a cselekvők saját mozgásterük növekedéséért folytatott 

harcát, ellenállását vizsgálhassuk; továbbá megfoszt attól, hogy a szerveződés lehetőségét 

feltételezzük az érintettekről. Candeias tanulmányában a prekariátus harcainak vizsgálatára szólít 

fel, ahol például a francia külvárosok esetében, állítása szerint, a prekaritás dimenziója lehetővé 

teszi heterogén csoportok közös érdekartikulációját, e csoportok közös fellépését, illetve 

követeléseik – a szerző fel is sorol öt ilyen lehetséges követelést99 – közös megfogalmazását. 

                                                 
98 LaVaque-Manty tanulmányából világossá válik, hogy ez miért jelenik meg Európában mint állami kötelezettség 

(LaVaque-Manty 2009). 
99 A szerző által összegyűjtött öt lehetséges általánosítható követelés: az értelmes és társadalmilag hasznos 

munkának, a munkaerő reprodukciójához szükséges feltételek garantálásának, a jövedelembiztonságnak, a 
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Emellett arra is figyelmeztet, hogy ne valamilyen hamis egység létrehozatalára vagy a csoportok 

összemosására törekedjünk, hanem a közös célok felismerése mellett szükséges a partikuláris 

érdekek kölcsönös elismerése is. Előbbire példa lehet az értelmes munka iránti igény, utóbbira a 

bevándorlók helyzetének rendezése, legalizálása. 

 

8. Standing megközelítése 

 

Guy Standing, a prekariátus talán legismertebb teoretikusa éveken át az ILO-nál, az ENSZ 

munkaügyi szervezeténél töltött be vezető pozíciókat, az elmúlt években pedig aktív kritikáját 

adta az ILO által használt statisztikai megközelítéseknek, pontosan arra hivatkozva, hogy azok 

nagyban kötődnek a bérmunka-társadalom paradigmájához. Több cikkében is a nemzetközileg 

használt felmérések fogalomhasználatának megújítására szólít fel, többek közt a „normál 

munkaviszonynak” mint zsinórmértéknek, a munkanélküliség definíciójának vagy az 

aktív/inaktív felosztásnak (globális100) tarthatatlansága mellett érvel (Standing 2009, 2010). A 

szerző ezen előtörténete azért is fontos, mert jól látható, hogy munkássága során vitába száll a 

bérmunka-társadalom koncepciójából kiinduló munkaerő-piaci elemzésekkel. Amit a korábbi 

szerzők expliciten a prekariátus fogalmának „szemére vetnek”, vagyis hogy túlzottan kötődik a(z 

idealizált) fordizmushoz, ahhoz Standing korábbi munkáiban maga is kritikusan viszonyul. Újabb 

műveiben így a prekariátus részben mint az ezekre a kritikákra érkező válaszlépés jelenik meg. 

Szövegeiben mindvégig kitart amellett, hogy a prekarizálódás globális jelenség, és úgy definiálja 

újra a fogalmat, hogy az minél szélesebb körben értelmezhető legyen – amellett, hogy a vele járó 

társadalmi tétek hangsúlyozását sem mulasztja el. Ennek folyamán könyvében és cikkeiben 

számtalan példát hoz Kínától kezdve Kelet-Európán át Dél-Amerikáig, számtalan dimenzióban 

veti fel a prekarizálódás veszélyét, számtalan okot különít el. Aktívan érvel amellett, hogy széles 

társadalmi rétegeket érint a prekaritás (veszélye); mint írja, egyes számítások szerint a világ 

népességének egynegyede a prekariátusba sorolható101 – külön veszélyeztetett csoportokként 

                                                                                                                                                              
társadalombiztosítás megújításának és társadalmi újrafogalmazásának, valamint a termelő és nem termelő munka 
összehangolhatóságának igénye (Candeias 2007: 17–18). 

100 Mint írja, a probléma különösen a centrumállamoktól eltávolodva, illetve az azokban lejátszódó 
dezindusztrializáció nyomán erősödik fel: „[a statisztikai apparátus kritikái] jól ismertek és kevésbé zavaróak, 
amikor az ipari társadalmakat vizsgáljuk, ahol a meghatározó többség vagy teljes munkaidőben bérmunkát 
folytat, vagy kívül van a munka világán. Azonban az agrár- és tercier társadalmakra vonatkozóan, ahova a 
világon található társadalmak többsége sorolható, a hagyományos statisztikák torzítanak és önkényesnek 
tekinthetőek” (Standing 2009: 1325). 

101 „Annak ellenére, hogy pontos adatokkal nem rendelkezünk, feltételezhetjük, hogy sok országban a felnőtt 
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azonosítja a fiatalokat, a nőket, az időseket, a fogyatékkal élőket, a segélyigénylőket, a 

kriminalizált személyeket és a migránsokat. Lehetséges jövőképként Standing egy paradicsomi és 

egy pokoli utat vázol fel, ahol utóbbi – amennyiben nem fordulunk szembe a jelenlegi 

folyamatokkal – a bizonytalanság és ezzel összefüggésben a társadalmi feszültségek 

növekedésének réme, előbbi pedig egy újfajta szabadságot és mobilitást összehangolni képes 

megoldás, amelyet többek közt az alapjövedelem bevezetése tenne lehetővé. Standing prekariátus 

definíciója könnyen elnagyoltak tűnhet102, ugyanakkor kétségtelenül megmutatkozik benne az 

igény, hogy a fordista gyökerektől elszakadva a fogalom kiterjesztésén dolgozzunk. Standing 

végeredményben pontosan ezt teszi, amikor a világ különböző pontjain tapasztalható prekár 

élethelyzetek leírására használja a terminust. 
 

9. Összegzés 

 

Az egyes szerzők tehát különböző tudományterületek megközelítéseit mozgósítva 

különböző elemzési keretekben vizsgálják a prekariátus kérdését. Mi az, ami mégis közös 

bennük? Egyrészt mindannyian elismerik a mozgalom kezdeti felfutását követő hanyatlást vagy 

visszaesést. Nehéz lenne persze mást tenni, de fontos látnunk, hogy az akadémiai írások 

fáziskéséssel jelennek meg, ugyanakkor reflektálnak erre a helyzetre – nem csak a tény 

elismerésében, hanem elemzéseik ehhez igazításában is. Másrészt megfigyelhető, hogy 

többségük a fogalom kiterjesztésén dolgozik. Teszik ezt elsősorban azzal összefüggésben, hogy 

rámutatnak annak eurocentrikusságára és arra, hogy kialakulása, megformálódása milyen erősen 

kötődik (az egyébként idealizált) „csodálatos harminc évhez”. Arra figyelmeztetnek, hogy a 

fogalom/mozgalom továbbélésének előfeltétele e „születési rendellenesség” meghaladása. 

Neilson és Rossiter expliciten megfogalmazzák mindezt, és a fordítás antropológiai módszerének 

alkalmazásával kívánják kiterjeszteni a prekariátus fogalomhasználatát, ahol a prekár 

tapasztalatok közti fordítás jelenti a legnagyobb feladatot. Millar kutatására ennek egy 

példájaként tekinthetünk, ahol a prekár élet és prekár munka összefüggéseit helyezi a 

középpontba. Candeias arra szólít fel, hogy a prekariátust távolítsuk el kiindulópontjától, a casteli 

                                                                                                                                                              
népesség legalább egynegyede a prekariátusba sorolható” (Standing 2011b: 24). 

102 A könyvében feltett kérdésre, hogy kik alkotják a prekariátust, például a következő választ olvashatjuk: 
„Egyfajta válasz, hogy »éppenséggel mindannyian«. Legtöbbünkkel könnyen megeshet, hogy a prekariátusban 
találjuk magunkat” (Standing 2011b: 59). 
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bérmunka-társadalomtól, mert ez teszi lehetővé, hogy a fogalmat a neoliberalizmus terjedésével 

szemben megszerveződő különböző ellenállások feltérképezésére és értelmezésére 

felhasználhassuk. Ez szerinte már csak azért is szükséges, mert kiüresedni látszanak a klasszikus 

politikai érdekformálás eszközei, legalábbis, ami a prekariátust illeti. LaVaque-Manty arra 

figyelmeztet, hogy a mozgalom megléte erősen kötődik az európai kontextushoz, amely a 

prekaritás, a sebezhetőség terjedésére politikailag érzékeny, ezáltal szintén annak korlátok közé 

szorítottságára mutat rá. Standing pedig mintegy ezeket a nézőpontokat beépítve megpróbálja 

szintetizálni a szerte a világon tapasztalható növekvő bizonytalanságot, és begyűjteni ezeket a 

rendkívül különböző léthelyzeteket a prekaritás, prekariátus fogalma alá. Úgy összegezhető tehát 

e szerzők közös mondanivalója, hogy egyrészt a prekariátus fogalmának megszületése erősen 

kötődik az európai jóléti konszenzus időszakához; másrészt azonban, hogy ebből nem a fogalom 

elvetése következik, hanem annak kiterjesztése, újraértelmezése iránti igény. Mintegy elvágva a 

nyugati társadalmakhoz kapcsoló köldökzsinórjától, el kell indítanunk a prekariátus fogalmát 

globális útján, és felhasználni eltérő, de prekaritásukban közös léthelyzetek leírására. 

Korántsem egyértelmű, hogyan, milyen elméleti keretben történjen meg ez az 

újraértelmezés, a fogalom kiterjesztése. Már csak azért sem, hiszen Standing több kritikusa is arra 

figyelmeztet, hogy a szerző továbbra is nagyban kötődik a „fejlett világ” országaiban megfigyelt 

prekarizálódási folyamatokhoz és ezért a prekariátus fogalmának elvetése mellett törnek lándzsát. 

Így tesz például Ronaldo Munck, akinek cikkére én is támaszkodtam a korábbiakban. Munck a 

prekariátus fogalmának kritikai dekonstrukcióját, illetve rekonstrukcióját tűzi ki célul, ami a 

prekariátus globális alkalmazhatóságának problémaköre kapcsán fontos összefüggésekre világít 

rá. „A prekariátus fogalmának jelenlegi felfutását az olyan korábbi kísérletekhez képest kell 

elemeznünk, amelyek azon munkaviszonyok értelmezésével kísérleteztek, amely munka- (és 

élet)formák se a liberális fejlődés harmonikus elképzeléseibe, se a marxi elméletbe nem illettek 

bele, amely szerint a kapitalizmus a proletariátusban saját sírásóját hozza létre” (Munck 2014: 

751). Ezáltal végeredményben a fogalomra mint hiánypótló koncepcióra tekint, amikor is a 

munka „klasszikus” értelmezései nem kínálnak megfelelő értelmezési keretet. Bár véleményem 

szerint ezzel fontos összefüggésre tapint rá, gondolatmenetében ez inkább mint a politikai 

motivációk leleplezésének aktusa jelenik meg. Meglehetősen kritikus marad ugyanis a 

prekariátus fogalmának használatáról. Azt az osztályformálódás komplexitásának 

alulbecsülésével vádolja, illetve elsősorban eurocentrikusságát kritizálja. „Amellett fogok érvelni, 

hogy a ’prekariátus’ fogalma jelenlegi formájában félreérti az osztályképződés és újraképződés 
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összetettségét, valamint gyanúsnak mondható politikai célok melegágya. Emellett, és 

mindenekelőtt, klasszikus eurocentrikus módon a globális delet gyarmatosító koncepcióként hat, 

még ha propagálói könnyelműen el is siklanak ennek összefüggései fellett (uo.).  

Munck kritikája tehát kettős. Egyrészt amellett érvel, hogy a prekariátus 

meghatározásakor lényegében arra kell hagyatkoznunk, hogy mi az, ami nem vagy többé már 

nem jellemző adott emberekre, miközben osztályként való meghatározásukhoz – még ha 

önmagában való osztályként (class-in-the-making) is kezeljük – szükséges lenne, hogy 

valamilyen módon a termelésben elfoglalt sajátos szerepüket, illetve más osztályokhoz való 

viszonyukat ki tudjuk mutatni. Munck gondolatmenete tehát – amellett, hogy személy szerint 

lehetségesnek tartom a prekariátus fogalmának, ilyen jellegű, termeléshez és más osztályokhoz 

kötött meghatározását –, szintén rámutat arra, hogy a prekariátust sokszor a fordizmusból 

származtatott, értelmét csak a fordista állapotokkal kontrasztba állítva elnyerő kategóriaként írják 

le. Ezzel összefügg Munck másik kritikája is, amely felrója, hogy a prekariátus fogalma a világ 

népességének meghatározó többségét alkotó globális dél társadalmaiban található 

bizonytalanságokra vak. Mindez természetesen következik a fordizmus korlátozott kiterjedéséből. 

„Ami még inkább szembetűnő, hogy a prekariátus és prekaritás tágabb irodalma értelmezési 

keretét és empirikus referencia pontjait tekintve erősen északi súlypontú […] Szinte teljesen 

hiányzik annak tudatosítása, hogy a ’prekariátus’ fogalmával leírt munkaformák mindig is 

általánosak voltak a globális délen. Globális perspektívából valójában a fordizmus és a jóléti 

állam tűnik fel kivételnek. Tisztességes munka, hogy csak ezt az inkább gyanúsnak nevezhető 

terminust említsük, soha se volt általános a posztgyarmati világban. Sokkal inkább a végletes 

kizsákmányolás, a kisemmizés általi felhalmozás és az ún. ’folyamatos primitív felhalmozás’ volt 

a meghatározó” (Munck 2014: 752). Majd minderre ráerősítve kijelenti: „Délről nézve a munka 

már-mindig prekár volt; olyan tény ez, amely eloszlatja a lelkesedést, hogy valami újat fedeztünk 

fel” (uo.). Ennyiben – szól az érvelés – a prekariátus térnyerése mellett kiálló szerzők nemcsak 

abban nincsenek tekintettel a globális délre, hogy a fogalom megalkotásánál a kapitalista 

centrumállamokban kiépülő fordizmust választják kiindulópontnak, hanem, hogy a különböző 

munkaformákhoz kapcsolódó és kiterjedt (lét)bizonytalanságot figyelmen kívül hagyják. Tehát 

Standing minden erőfeszítése ellenére továbbra is foglya marad a fordista berendezkedés és a 

bérmunka-társadalom paradigmájának – Munck legalábbis ezt rója fel neki.  

Személy szerint túlzónak érzem ezt a kritikát, hiszen Standing egyértelműen szakít a 

regulációs iskola, vagy általában véve a szociáldemokrácia „bérmunka alapúságával” (labourism) 
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és például többször hangsúlyozza a használati értékkel bíró munka (work) és a csere- vagy 

eszközértékkel bíró munka (labor) megkülönböztetésének jelentőségét, illetve e különbségtétel 

felszámolásának fontosságát. A prekariátus osztályát a termeléshez, újraelosztáshoz és államhoz 

való viszonyában kívánja meghatározni (Standing 2014: 22–24). Emellett a prekariátus 

kialakulását egyértelműen globális folyamatokhoz köti és azt egy kialakuló globális 

osztálystruktúrába illeszthető osztályként értelmezi. „A globalizáció a 80-as évektől kezdődően, 

olyan osztálystruktúrát hozott létre, amely rátelepedett a korábbi struktúrákra, és amely egy elitet, 

fizetett stabil alkalmazottakat (salariat), értelmiségi, technikai és más szakembereket (profician), 

a korábbi munkaerő magját alkotó ipari munkásosztályt, avagy proletariátust, a prekariátust, a 

munkanélkülieket és a lumpenprekariátust tartalmazza” (i.m. 19). Mindvégig a termelés globális 

szinten történő megszervezését emeli ki, a „fejlődő világban” lejátszódó folyamatokra (is) 

hivatkozik, illetve a prekariátusra úgy tekint, mint amelyet a globális termelési viszonyok 

konstituálnak. „A munka bizonytalansága központi jelentőséggel bír a globális kapitalizmus 

számára. A multinacionális tőkének, nemcsak hogy szüksége van a bizonytalan és rugalmas 

munkaerőre, hanem ezt meg is tudja szerezni a világ bármely pontjáról […], a bizonytalan munka 

globális kapitalizmus szemszögéből való központi jelentősége miatt nem beszélhetünk a 

prekariátus esetében underclassról” (i.m. 21).  

Mindemellett a muncki kritika alátámasztására számos példát találunk, főleg mikor 

Standing a prekariátus pontosabb meghatározását próbálja elvégezni, és ha a fogalmat nem is 

szakszerűen operacionalizálni, de mindenképpen kézelfoghatóbbá, érzékelhetőbbé kívánja tenni. 

Ennek során ténylegesen a nyugati példák és a bérmunka-társadalom lebomlásának helyén 

megjelenő bizonytalanságok tűnnek meghatározónak, amelyek nehezen értelmezhetőek a globális 

délen – például mikor Standing a prekariátus három fő csoportját határozza meg. Egyrészt a 

korábbi munkásosztály talajvesztése következtében kialakuló réteget jelöli meg, másrészt a 

hagyományosan jogfosztottakat/lakosokat (denizen), ahova a migránsokat, etnikai kisebbségeket, 

menedékkérőket, a fogyatékkal élők egy részét, a büntetett előéletűeket sorolja, harmadrészt 

pedig azt a húszas, harmincas éveiben járó képzett réteget, akiknek fényes karrierlehetőségeket 

ígértek, de csalódniuk kellett, és akikhez az alkalmazotti rétegből kicsúszók is hozzácsapódnak 

(i.m. 28). Miközben igaz az, hogy e csoportok mind a neoliberális politikák térnyerésének 

áldozatai, a nyugati világon kívüli népesség meglehetősen nehezen beleilleszthető 

bármelyikükbe. Leszámítva persze a migránsokat, akik csakis azért kerülnek bele az elemzés 

látókörébe, mert elhagyták otthonukat és a „fejlett világba” távoztak. Hasonlóan problematikus és 
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az eurocentrikusság vádjával szemben nehezen védhető, amikor a prekariátust meghatározó tíz 

tényező között Standing olyanokat említ, mint a túlképzettség vagy a szakmai identitás hiánya 

(i.m. 24–25). Az általa hozott példák jelentős része a lejátszódó globális változások nyugaton 

ható folyamatait emeli ki, ezért jogosan kérdőjeleződik meg az általa globális prekariátusnak 

nevezett osztály tényleges „globalitása”. Munck ezért ezzel szembehelyezve fogalmazza meg a 

munka globális perspektívában történő elemzésének szükségességét, ami „éles szakítás jelent az 

eurocentrikus (észak-atlanti) nézőponttal, amely a korábbi metropol területek történetére 

koncentrál. Informalizáció és prekarizáció nem a 2008-2009-es válsággal veszi kezdetét. 

Azonban nem lenne szerencsés, ha a munka-tőke viszonyok tekintetében egyértelmű 

választóvonalat húznánk észak és dél között. Talán inkább a kiterjedt globális heterogenitásban 

ismerhetjük fel a munkához köthető viszonyok meghatározó jellemzőit. A posztkoloniális 

nézőpont így nem déli egyediséget vagy északi kivételességet hangsúlyoz […] Mint mindig, a 

globális fejlődés egyenlőtlen, de interdependens” (Munck 2014: 756).103 A továbbiakban amellett 

fogok érvelni, hogy a prekariátus fogalma alkalmas lehet mind a globális dél, mind a 

posztszocialista térségben tapasztalható bizonytalanságok vizsgálatára. Ehhez a világrendszer-

elméletek által feltárt összefüggéseket hívom segítségül, ahol egyaránt építeni fogok Standing 

munkáira, és arra a kiindulópontra, hogy a prekariátus a globális kapitalizmusban központi 

jelentőségű, illetve a Munck által megfogalmazott kritikára, miszerint Standing almája nem esett 

elég messze a fordizmus fájától. 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 
                                                 
103  Olyan problematika ez, amellyel szükségszerűen szembesülünk akkor is, amikor kelet-európai léthelyzeteket 

próbálunk az alapvetően nyugati fogalmak által dominált társadalomtudományi gondolkodás segítségével 
megragadni. 
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III. A prekariátus kritikai újrafogalmazása 

 

„Ha a kapitalizmust szélesebb történelmi és földrajzi megközelítésben vizsgáljuk, nem a fordista 

gazdasági berendezkedés, hanem a prekaritás tekinthető általánosnak” (Neilson és Rossiter 

2008: 54). 

 

„Délről nézve a munka már-mindig prekár volt” (Munck 2014: 752). 

 

1. A globális prekariátus felé 

 

 Az eddigiek során végigkövettük a prekariátus fogalmának kialakulását, vizsgáltuk más, 

hasonló fogalmakhoz viszonyított többletjelentését. A fogalom megalkotásakor központi 

jelentőségű a második világháborút követően kiteljesedő fordizmus és bérmunka-társadalom. E 

társadalmi berendezkedés hozza el azt a korszakot, amikor a biztonság, jólét és kiszámíthatóság 

széles rétegek osztályrésze, és amihez viszonyítva a létbizonytalanság (újbóli) megjelenése és 

terjedése aggodalomra ad okot. A prekariátus fogalmának megjelenésére úgy is tekinthetünk, 

mint ezen aggodalom kifejeződésére. Ebben az értelemben a prekariátus, prekarizálódás 

terminusok a fordista társadalmi berendezkedés és a „normál munkaviszony” átalakulását 

kívánják leírni. Ezzel azonban hozzá is kötik magukat ezen utóbbiak korlátaihoz, amely 

elsősorban földrajzi korlátokat jelent. A munkatársadalom kialakulása a nyugati társadalmak 

sajátja, így a lebomlása helyében fellépő társadalmi kihívások is csak e társadalmakra 

vonatkoztatva értelmezhetőek. Ugyanakkor a prekariátus fogalmával az elemzés hatókörébe 

bevont létbizonytalanság általános/globális társadalmi problémát jelöl, amely így felkínálja az 

időben és térben való tágítás lehetőségét. A bibliai tanítást parafrazeálva: a prekariátus lehet az a 

szálka, amelyet a nyugati társadalmak saját szemükben felismernek, miközben mások (a globális 

dél) szemében gerendaként hosszú időn át képesek voltak figyelmen kívül hagyni. Erre utal az is, 

hogy míg a kritikák egyrészt szóvá teszik, hogy a prekariátus globálisan nem kivétel, hanem 

általánosan elterjedt norma, másrészt felhánytorgatják, hogy túlzottan eurocentrikus. A helyzet 

paradox; ám ez a gordiuszi csomó feloldható azzal, ha a prekariátusról mint globális jelenségről, 

egyszóval globális prekariátusról beszélünk.  
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 A következőkben a „prekariátus” terminus újragondolására mellett érvelek, amivel 

lehetővé válhat a nyugati világon kívül tapasztalható létbizonytalanság „térképre való 

visszahelyezése”. Ennek során segítségül hívok olyan, a világrendszer-elméletek és kritikáik által 

kidolgozott megközelítéseket, amelyek különösen hasznosnak bizonyulhatnak globális 

összefüggések és jelenségek értelmezésekor. E megközelítések véleményem szerint meggyőzően 

érvelnek amellett, hogy a kifejlődő világgazdaság és a hierarchikusan megszerveződő globális 

munkamegosztás összefüggései feltétlen részét kell, hogy képezzék a társadalmi jelenségek 

vizsgálatának. Azt gondolom, hogy a prekariátus használatának globális kiterjesztését nagyban 

segítheti egy ilyen átfogó elméleti keret, annak nem nyugvó kritikai felülvizsgálatával 

egyetemben. Összhangban Marcel van der Lindennel, aki a munka globális története (global 

labor history) kapcsán a világrendszer-elméletek „karanténból való kihozatala” mellett érvel. 

„Legfőbb ideje, hogy a »hitetlenek« konstruktív párbeszédbe kezdjenek a Braudel Center 

munkatársaival és szimpatizánsaival. Több mint negyedszázada jegyezte meg Daniel Chirot és 

Thomas Hall, hogy »azok, akik nem kedvelik a világrendszer-elméleteket többé-kevésbé 

figyelmen kívül is hagyják azt, akik pedig alkalmazzák, hajlamosak főbb állításait alapvető 

igazságoknak kezelni.« Ez a kölcsönös ignorancia még mindig fennáll. Amit itt felvázoltam, azt 

feltételezi, hogy a párbeszéd e hiánya sajnálatos, mert mindazok, akik a munka történetét ki 

akarják szabadítani a nemzeti korlátok közül, profitálni tudnának a világrendszer-elméletek által 

felvázolt megközelítésekből” (van der Linden 2014: 116). Ez lehetővé tenné nemcsak azt, hogy a 

fejlett nyugati világon kívüli létbizonytalanságot is az elemzés hatókörébe vonjuk, hanem hogy 

utóbbi, valamint a bérmunka-társadalom jóléte és biztonsága közti összefüggések kérdését is 

felvessük. Ezáltal vizsgálható az a hipotézis, miszerint a bérmunka-társadalom 

intézményesülését104 globális szinten hatalmas tömegek kizsákmányolása, kisemmizése és 

globális kapitalista újratermelésbe kényszerítése tette lehetővé – rövid távon. Hosszú távon 

azonban pontosan e tömegek jelenléte, versenybe való belépése ásta alá a bérmunka-pozíciót a 

centrumban is.105 

 A továbbiakban röviden ismertetem azon elméletek főbb állításait, amelyek a 

világrendszert elemzési egységüknek tekintik, illetve néhány általuk hangsúlyozott összefüggést. 

                                                 
104 „Robert Castel amellett érvel, hogy a huszadik század derekára a kollektív érdekképviselet és a fejlődő szociális 

jogok lehetővé tették a munkások számára, hogy maguk mögött hagyják a piac prekár zónáját, »az önbecsülés, a 
társadalmi elismerés és a politikai létezés hiányának« zónáját (1996:617)” (Muehlebach és Shoshan 2012: 330). 

105 Standing erre mint a nagy konvergenciára (Great Convergence) hivatkozik, még ha nem is vonja le az ebből 
adódó következtetéseket saját prekariátus-koncepciója kapcsán (Vö.: Standing 2014). 
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Ezt követően külön vizsgálni kívánom, hogy a fenti keretbe illesztve milyen kiegészítéseket 

tehetünk a fordizmus időszakára, illetve az azt követő időszakra és a prekariátus kialakulását 

beindító, korábban részletesen elemzett folyamatokra. Ennek kapcsán különös jelentőségre tesz 

szert annak felismerése, hogy a kapitalista fejlődés nagymértékben támaszkodott a 

legkülönbözőbb termelési módokra és a munka feletti ellenőrzés különböző formáira. Történelmi 

példák sora mutatja, hogyan volt képes a kapitalista termelési mód behatolni tradicionális 

társadalmakba, miközben azokat sokszor nem saját képére formálta, hanem céljainak – vagyis a 

profitráta fenntartásának és növelésének – számos esetben a munka feletti ellenőrzés bérmunkától 

eltérő formái feleltek meg a legjobban. Amellett fogok érvelni tehát, hogy a kapitalizmus 

terjeszkedésével egyáltalán nem ellentétes a létbizonytalanság térnyerése, sőt a terjeszkedés egyik 

fő mozgatórugója a védtelenebb és szervezetlenebb munkaerő bevonása a termelési 

folyamatokba. Ebben a keretben kívánom majd a prekariátus jelenségét újraértelmezni, és annak 

kérdését vizsgálni, milyen jelentőséggel bír a globális világgazdaság számára (Standing 2014: 

21).     

  

2. Függőségi és világrendszer-elméletek 

 
 A világrendszer-elméletekhez köthető gondolkodók nem alkotnak egységes, egyértelműen 

behatárolható iskolát, sokkal inkább egy vitákkal teli mezőt rajzolnak ki, ahol a szerzők 

elfogadják a történetileg kialakult globális kapitalista világgazdaságot értelmezési keretnek (Lee 

2010: 1). Világgazdaságon olyan világrendszert értenek, amely a világbirodalmakkal ellentétben 

nem politikai egységben, hanem gazdasági egységben képes jelentős területek összefogására a 

globális értéktermelési láncok és a világpiac által.106 Ilyen világgazdaságként tekinthetünk a 

jelenkori kapitalista világgazdaságra, avagy a modern világrendszerre.107 Miközben nem létezik 

olyan politikai entitás, amely uralkodna a világgazdaság felett, szereplői nem egyenlő felekként, 

gyakran egymással versengve lépnek fel, ahol az erőviszonyok folyamatosan változó globális 
                                                 
106 „Vegyük észre, hogy a »világrendszer« fogalom, és két alkategóriája, a »világgazdaság« és »világbirodalom«, 

szintén fogalmak. Ez arra utal, hogy nem olyan rendszerekről, gazdaságokról, illetve birodalmakról beszélünk, 
amelyek átfogják az (egész) világot, hanem olyan rendszerekről, gazdaságokról és birodalmakról, amelyek 
maguk egy világot alkotnak (de nem feltétlenül terjednek ki az egész világra, sőt, általában nem). Ez a 
kulcsjelentőségű fogalom az elmélet kiindulópontját alkotja. Amit tulajdonképpen kimond, az az, hogy a 
»világrendszereknél« olyan tér-idő zónákkal van dolgunk, melyek számos politikai és kulturális egységet 
átmetszenek, és a tevékenységek és intézmények olyan integrált tartományát képezik, amelyre bizonyos 
rendszerszintű törvényszerűségek jellemzők” (Wallerstein 2010: 42). 

107  (Vö.: (Lee 2010)) 
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hierarchikus munkamegosztásban és által konstituálódnak. Az adott térség, ország, vagy üzem 

által elfoglalt hely nagyban meghatározza, hogyan lehetséges számára a globális (újra)termelésbe 

való bekapcsolódás, amely jelentősen kihat majd az adott entitás fejlődési lehetőségeire is. 

Ezáltal lehetővé válik, hogy – kilépve a nemzetállami keretek közül – szélesebbre tárjuk az 

elemzés kapuit, és számításba vegyünk évszázadok óta meghatározó és egyre meghatározóbb 

globális összefüggéseket (Vö.: Wolf 1995: 15–38).108  

 A világrendszer-elméletek születése és terjedése egybeesik a fordizmus válságával, 

bizonyos értelemben az általa kialakított globális berendezkedésnek és átalakulásának 

kritikájához kíván eszközökkel szolgálni. „A világrendszer-elméletek a hetvenes években 

alakultak ki. Mint tudományos irányzat a megelőző negyedszázadban meghatározó 

világgazdasági terjeszkedés megtorpanásához, és a világháború utáni amerikai hegemónia 

végéhez volt köthető. A világrendszer-elemzés azon rendszer terméke, amelyet megérteni 

szándékozik, de egyben ellenálló mozgalom is a tudásstruktúrákon belül, és sokat köszönhet 

1968 társadalmi mozgalmainak” (Lee 2010: 1). Ezzel összefüggésben szorosan köthető a fejlődés 

vagy modernizációs elméletetek kritikájaként megfogalmazódó függőségi elméletekhez, amelyek 

először használják széles körűen a centrum-periféria megkülönböztetést. A modernizációs 

elméletek központi tézise szerint a fejlődés egyféleképpen lehetséges, vagyis minden ország 

azonos fejlődési pályát jár be, és az adott korban, adott országok között fellelhető különbségek e 

fejlődési pályán elfoglalt különböző lépcsőfokból erednek; egyfajta lemaradásból/előnyből. A 

különbségek és a fejletlenség felszámolása eszerint alapvetően utoléréssel lehetséges, ahol a 

lemaradóknak az elöl lévők által bejárt utat kell végigjárniuk.109 „Az elméletből az következett, 

hogy a »legfejlettebb« állam modellként prezentálhatja magát a »fejletlenebb« államok számára, 

arra biztatva őket, hogy valamiféleképpen utánozzák őt, a magasabb életszínvonal és a 

liberálisabb jellegű kormányzati struktúra (»politikai fejlődés«) ígéretével kecsegtetve őket” 

(Wallerstein 2010: 31). A függőségi elméletek ennek kritikájaként arra világítottak rá, hogy adott 

társadalmak nemcsak eltérő fejlődési utakat járhatnak be, hanem fejlődésük egymás függvénye és 
                                                 
108 Egy egyszerű példát hozva: „Nem fér hozzá kétség, hogy a mexikói migránsok, akik illegálisan, vagy legálisan 

megkísérlik a határátlépést, olyan elvárásokra, motivációkra és kalkulációkra reagálnak, amelyeket személyes 
tapasztalatokon és kapcsolatokon keresztül szereznek. De tágabb nézőpontból és nemzetközi kontextusba 
helyezve, viselkedésüket a Mexikó és az USA közti egyenlőtlen viszony határozza meg” (Fernandez-Kelly 1983: 
208). (Vö.: Nash 1981). 

109 „A modernizációs elmélet, amelyet leginkább Rostow (1960, 1984) munkái fémjeleznek, Adam Smith és a 
klasszikus politikai közgazdaságtan hagyományaiba illeszkedik, és adott ’tradicionális’ gazdaság, gazdasági 
összefüggéseire koncentrált. Érvelése szerint a gazdasági dinamizmus fellendülhet a megfelelő közpolitikák és 
intézmények kiépítésével, amelyek a nacionalizmus energiáinak felhasználásával magasabb befektetési szintre 
alapozott stabil növekedést eredményeznek” (Radice 2009: 2). 
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a köztük lévő (egyenlőtlen) csereviszonyok nagyban gátjai is lehetnek a köztük lévő 

kiegyenlítődésnek.110 Ehhez kapcsolódva, a latin-amerikai társadalmak vizsgálata során 

fogalmazta meg André Gunder Frank (1966) az „alulfejlettség fejlődése” (development of 

underdevelopment) tézist, amely szerint a fejletlenebb régiók fejletlenségüket pontosan a 

fejlettekkel folytatott csereviszonyaiknak és kapcsolataiknak köszönhetik. Utóbbiak nem 

csökkentik, hanem konzerválják a világgazdasági régiók közti különbségeket. „Hibás lenne, ha az 

alulfejlettség okait kizárólag az adott ország kulturális, politikai, gazdasági összetevőiben 

keresnénk. Ellenkezőleg, az alulfejlettség nagyrészt az alulfejlett szatelit államok és a jelenlegi 

fejlett országok közti kapcsolatok történelmi terméke” (Laclau 1971: 20). Frank tehát nem 

fejletlen vagy fejlődő országokról beszél, hanem alulfejlettségről, kihangsúlyozva ezzel, hogy 

ennek előidézője és fenntartója a fejlett világgal való viszony.111 A függőségi elméletek parázs 

viták tárgyát képezték, mind a megközelítés jogosságát vitatóktól érkező kritikák kapcsán, mind 

az elmélet egyes képviselői közti nézeteltérések miatt; ugyanakkor mindenképpen olyan új 

összefüggéseket vonz be az elemzés hatókörébe, amely kikezdi az eurocentrikus megközelítések 

alól a talajt. Ezáltal következtetéseik a globális prekariátus vizsgálata kapcsán is hasznosnak 

bizonyulhatnak.112 Mindemellett a függőségi elméletek nagyban hatnak a világrendszer-

elméletekre, amelyek az egyenlőtlen globális munkamegosztást helyezik a középpontba. 

Utóbbiak alapvető elemzési egysége a nemzetállamok felett megszerveződő világrendszer, illetve 

a hosszú távú fejlődésre, a longue durée-re koncentrálnak, és megközelítésük tudományágakon 

átívelő (Wallerstein 2010: 46). „A centrum és a periféria kapcsolata alapvető fontosságú a 

globális kapitalizmust elemző világrendszer-elemzés szemszögéből, amely a függőségi 

elméletekkel szemben a világrendszerre mint egészre, és nem csak annak alulfejlett perifériájára 

koncentrál” (Radice 2009: 3).  

 André Gunder Frank az alulfejlettséget a modern világrendszer, vagyis a kapitalista 

világgazdaság kialakulásakor meghatározó tényezőnek tartja. „Frank szavaival: ‘Ahhoz, hogy 
                                                 
110 „Az elmélet alapgondolata nagyon egyszerű volt. A nemzetközi kereskedelem – így az elmélet képviselői – nem 

egyenlő felek közötti csere. Bizonyos országok (ti. a centrum országai) gazdaságilag erősebbek másoknál, és 
ezért képesek úgy formálni a kereskedelem feltételeit, hogy az értéktöbblet a gyengébb országokból (a 
perifériáról) a centrum felé áramoljon. Később ezt a folyamatot nevezték el mások »egyenlőtlen cserének«” 
(Wallerstein 2010: 33-34). 

111 Kétségtelenül ezt az angol underdevelopment kifejezés jobban visszaadja, amelyet Frank az undevelopment 
kifejezéssel állít szembe: „It is false to suppose that economic development occurs through the same succession 
of stages in each country or that the underdeveloped nations today are at a stage which has been long surpassed 
by the developed countries. On the contrary, today’s developed capitalist countries were never underdeveloped in 
this way, although there was a time when they were undeveloped” (Laclau 1971: 20).   

112 Például ha – mint azt Munck (2013) teszi – a prekariátus európai terjedéséről azzal együtt gondolkozunk, hogy 
közben a bérmunka jelentőségének világszinten való növekedését is figyelembe vesszük. 
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munkájuk gyümölcsét monopolisztikus kereskedelmen keresztül elvonja – nem kevésbé, mint 

Cortez és Pizzaro idején Mexikóban és Peruban, Clive Indiában, Rhodes Afrikában, vagy a 

’nyitott kapuk’ Kínában – a metropolisz lerombolta és/vagy totálisan átalakította e társadalmak 

korábbi társadalmi és gazdasági rendszereit. Integrálta a szatelitállamokat a metropoliszok által 

dominált egész világra kiterjedő kapitalista rendszerbe, illetve a metropolisz fejlődéséhez és 

tőkefelhalmozásához szükséges erőforrások biztosítójává alacsonyította őket. E leigázott és 

átalakított, vagy újonnan létrehozott társadalmak sorsa innentől kezdve a megcsonkítottság, a 

strukturálisan fennmaradó alacsony termelékenység, a tömegek mindig növekvő nyomora – egy 

szóban: az alulfejlettség’” (idézi: Laclau 1971: 20-21). Az általa használt metropolisz és szatelit a 

centrum és periféria kifejezésekkel rokon fogalom, ugyanakkor látni kell, hogy a két ellentétpár 

pontos meghatározása, illetve viszonyuk vizsgálata képezi a világrendszer-elméletek egyik 

legvitatottabb pontját. Mi alapján határozható meg, hogy adott ország vagy régió melyik 

kategóriába esik? Mit jelent az egyenlőtlen csere, és milyen mechanizmusok tartják fent? 

Pontosan hogyan áramlik az értéktöbblet a perifériából a centrumba? Vagy még konkrétabban, 

mik a lehetséges gazdaságpolitikai eszközök és politikai stratégiák a csere káros 

következményeinek elhárítására? Hiszen ezek a kérdések például a latin-amerikai gazdaságok 

irányítása kapcsán fontos szerephez jutottak (Wallerstein 2010: 33–35).113 E dolgozatnak nem 

célja a vitának és a különböző álláspontoknak a rekonstrukciója, ugyanakkor a globális 

prekariátus kérdésköre kapcsán sem megkerülhetőek ezek a kérdések. A továbbiakban Giovanni 

Arrighi gondolatmenetét követve mutatom be röviden a kapitalista világgazdaság kialakulását, 

majd fordista időszakot követő krízisét, mielőtt rátérnék arra, hogyan hozható összhangba a 

globális prekariátus vizsgálata a világrendszer-elméletekkel. 

  

3. Giovanni Arrighi kiegészítései 
 

 Arrighi, Braudelre támaszkodva amellett érvel, hogy a modern világrendszer 16–17. 

századi kialakulását időben megelőzi, és annak megágyaz egy Genova-központú városállam-

hálózat, amely európai sajátosságként értelmezhető (Arrighi 2009: 71). Értelmezésében a 

kapitalizmus és így a kapitalista világgazdaság fejlődése ciklusokon keresztül zajlik, és 

megközelítésében központi jelentőséget kap a Gramscitól eredeztethető hegemónia fogalma. 

                                                 
113 Az latin-amerikai importhelyettesítő iparosítás – amely a fenti egyenlőtlen viszonyokból kívánt kiutat mutatni – 

elemzéséhez lásd (Hirschmann 1968). 
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Gramsci a fogalmat elasztikusan használja, mindig adott történelmi szituációhoz és a gyakorlat 

kérdéséhez kapcsolva. Bevezetésekor például a két világháború közti Olaszországban keresi a 

fasizmus visszaszorításának lehetséges társadalmi bázisát. Hegemónia alatt az uralkodó osztály 

azon képességét és eszköztárát érti, hogy saját érdekét általános érdekként tünteti fel, és a civil 

társadalom behálózásának köszönhetően kevésbé szorul rá a direkt hatalomgyakorlás eszközeire 

(Cox 1983: 50-52). A fogalmat már Wallerstein is használja,114 akinek elemzésében a modern 

világrendszerben három, egymást követő hegemón államról beszélhetünk: az Egyesült 

Tartományok (mai Hollandia), a Nagy-Britannia és az Amerikai Egyesült Államok által kiépített 

hegemóniáról. Wallersteinnél a fogalom lehetővé teszi adott felemelkedő hatalom dominanciáját 

anélkül, hogy az adott világrendszer világbirodalommá szilárduljon. Míg utóbbi kiterjedt politikai 

rendszerként a tőke vég nélküli felhalmozásának gátjaként léphetne fel, a hegemónia kialakulása 

ugyanakkor összhangban áll a tőkés érdekekkel. „A hegemónia […] nagyon is hasznos lehet a 

tőkés vállalatok számára, különösen, ha a vállalatok politikai kapcsolatban állnak a hegemón 

hatalommal […] A hegemónia létrehozza azt a szükséges stabilitást, amely mellett a tőkés 

vállalatok és különösen az erősen monopolizált vezető iparágak jól tudnak működni” (Wallerstein 

2010:113). A hegemónia fenntartásához szükséges politikai és katonai feladatok költségei és más 

országok termelőerőinek fejlődése következtében kiéleződő verseny időben korlátokat szab adott 

hegemónia fennmaradásának. A hegemón egyre gyakrabban kényszerül katonai erővel 

dominanciájának fenntartására, amely így válságát csak elmélyíti és idővel bekövetkezik a 

hegemónia eltolódása (i.m. 114). Ezeket a hegemón korszakokat tekinti Wallerstein a kapitalista 

világgazdaság ciklusainak, illetve a kapitalizmus történetét ezen egymást váltó ciklusok 

segítségével írja le.115  

 Arrighi tehát kiegészíti Wallerstein elemzését az olasz városállamok tőkefelhalmozásban 

                                                 
114 A hegemónia „az államközi rendszerekben arra a helyzetre vonatkozik, amikor az úgynevezett »nagyhatalmak« 

közti versengés, olyannyira kiegyensúlyozatlan, hogy egy hatalom mindenekfelett áll, és végeredményben képes 
akaratának és szabályainak többiekre kényszerítésére, a gazdaság, a politika, a diplomácia és még a kultúra terén 
is” (Wallerstein 1984: 38-39). 

115 „Ahogy egy hegemón hatalom hanyatlása megkezdődik, mindig megjelennek mások, akik megkísérelnek a 
helyére lépni. De ehhez a »helycseréhez« sok időre van szükség, végső soron pedig egy újabb »harmincéves 
háborúra«. Mindezeket tekintetbe véve elmondhatjuk tehát: a hegemónia kritikus jelentőségű, ciklusokban 
változó és mindig viszonylag rövid ideig tartó jelenség. A kapitalista gazdaságnak szüksége van az államokra, az 
államközi rendszerre és a hegemón hatalmak periodikus megjelenésére. De a kapitalisták számára soha nem 
ezeknek a struktúráknak a fönntartása, még kevésbé a tisztelete a prioritás. A prioritás számukra mindig a tőke 
vég nélküli felhalmozása marad – ezt a célt pedig a politikai és kulturális dominancia szüntelenül mozgásban 
lévő rendszere biztosítja legjobban, amelyen belül a tőkés vállalatok szabadon manőverezhetnek, törekedve az 
államok támogatásának megszerzésére, de ugyanakkor kibújva túlzott dominanciájuk alól” (Wallerstein 2010: 
115). 
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játszott fontos szerepének hangsúlyozásával (Arrighi 2010: 14), ugyanakkor átfogó kritikáját is 

adja elméletének. Ez a kritika elsősorban arra épül, hogy Wallerstein elemzésében a rendszer 

logikáira és kényszereire koncentrál, ezáltal nem képes vizsgálni, mennyiben hatnak vissza az 

egyes egységek döntései, választásai magára a rendszerre. Ezek aránya természetesen történeti-

empirikus kérdés, de Arrgihinél a rendszerre ható tényezők is fontos szerephez jutnak; aki ezzel 

összefüggésben amellett érvel, hogy egy új hegemón felemelkedése a rendszer 

újrastrukturálódását is magával hozza. „Valójában ebben [történeti empirikus alapokon] találtuk 

Wallerstein modelljét hiányosnak. Vizsgálataink kimutatták, hogy az egyes hegemón hatalmak 

felemelkedése nem vezethető le pusztán a rendszer összetevőiből. Utóbbiak fontos meghatározó 

tényezők, amelyek nagyban hatnak arra, hogy mely állam emelkedik fel hegemónként. Azonban 

minden esetben azt találtuk, hogy a hegemónia a rendszer alapvető újrastrukturálódását, 

összetevőinek átalakulását is hozta” (Arrighi et al. 1999: 26). Ez a módosítás szélesíti az elemző 

eszköztárát és mozgásterét, illetve lehetővé teszi, hogy a kapitalista fejlődés során a változásokat 

és a korszakok közti különbségeket elemezzük. Emellett Arrighinél nagyobb hangsúlyt kap a 

hegemónia Gramscinál kidolgozott eredeti jelentése, akinél „a hegemónia szövetséges és alávetett 

csoportok feletti kulturális, erkölcsi és ideológiai vezető szerepet jelent. Ebben az értelemben a 

hegemónia […] új ideológiai ’terep’ megformálásával, politikai, kulturális és erkölcsi vezetéssel 

és konszenzussal azonosítható” (Forgács 2000: 423). Ebből kiindulva Arrighi és Silver 

megfogalmazásában a hegemónia „több és különböző, mint a puszta uralom: extra hatalom, 

amely annyiban növeli az uralkodó csoport hatalmát, amennyiben képes olyan irányba vezetni a 

társadalmat, amely nem csak saját érdekét szolgálja, hanem az alávetett csoportok szemében 

valamiféle általános érdeket is” (Arrighi et al. 1999: 26). Természetesen az eredetileg 

nemzetállamra alkalmazott fogalom módosításokra szorul, amikor nemzetközi szinten kívánjuk 

alkalmazni. A vezetés (leadership) fogalma kapcsán Arrighi és Silver kiemelik, hogy ez egyrészt 

jelentheti, hogy adott ország példáját fejlődése és sikerei következtében más országok 

követendőnek tartják. Miközben ez mindig része a hegemóniának és dominanciát biztosít a 

követendő államnak, idővel a követők megszaporodása és „felzárkózása” ellenhatást is kivált. 

Másrészt a hegemónia fogalma – és az adja Arrighiék sajátosságát – vonatkozhat egy adott állam 

azon képességére, hogy az államközi rendszert egy kívánt fejlődési irányba terelje, az általános 

érdek (general interest) képviselőjeként fellépve (i.m.27-28).  

 Elemzésükben tehát a kapitalista világrendszer hegemón ciklusokon át fejlődik, ahol a 

tőke felhalmozásának kényszere mindvégig központi elem, azonban az egyes ciklusok a rendszer 
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újraszerveződését hozzák. „Mind a négy állam – Genova, az Egyesült Tartományok, az Egyesült 

Királyság és az Egyesült Államok – egymást követő korszakok nagyhatalmai voltak, ahol 

uralkodó csoportjaik vezető szerepet játszottak a tőkefelhalmozásban és az államalakításban. 

Szakaszonként vizsgálva ugyanakkor azt találjuk, hogy a négy államalakulat egy meglehetősen 

különböző és terjedő rend vezető hatalma volt” (Arrighi 2010: 14). Ez ugyanakkor a kapitalista 

világgazdaság folyamatos bővülését hozta magával; mind földrajzi értelemben, mind 

összetettségében (i.m. 14–15.). A változás mozgatórugója a tőkefelhalmozás kényszere, amelynek 

válságokon és stabil időszakokon átívelő globális expanziójának lehetünk tanúi az elmúlt ötszáz 

évben, és amelyet végigkísér a mobil tőkéért zajló államközi verseny, illetve a felhalmozáshoz 

szükséges politikai és társadalmi tényezők egyre kiterjedtebb ellenőrzése. Ez a ciklusokat felállító 

modell lehetővé teszi, hogy történeti perspektívában és korábbi korszakok tapasztalatait beépítve 

értékeljük a prekariátust életre hívó, a fordizmus átalakulását előidéző változásokat. A 

továbbiakban erre vállalkozom a Polányi-féle kettős mozgás kiegészítésével és a financializáció 

fogalmának bevezetésével. 

 

4. A Polányi által bevezetett kettős mozgás kritikája  
  

 Az elmúlt időszakban, főleg a 2008-as pénzügyi válságot követően ismét „divatba” jött 

Polányi elmélete a kettős mozgásról , és e dolgozatban is felhasználtam a bérmunka-társadalom 

megszilárdulásának és átalakulásának elemzésekor. Fontos látni azonban, hogy Polányi 

gondolatmenetét a nemzetközi rendszer részletes elemzésével összhangban fejti ki. Az 

önszabályozó piac és a fiktív áruk megjelenése egybeesik a nemzetközi szabadkereskedelem 

terjedésével és a brit hegemónia kibontakozásával. Mint azt korábban idéztem, „a piacok 

elterjedtek az egész Földön, s a piacra kerülő javak mennyisége hihetetlen méreteket öltött” 

(Polányi 2005: 110). Az önszabályozó piac kiterjedése tehát egyszerre értelmezhető adott 

gazdaságokon belül, de globálisan is, ahol a termelés folyamatosságát garantálandó szükségessé 

válik a termelési tényezők áruként való cseréjének biztosítása, így a munkaerő, a föld és a pénz 

fiktív árukként történő megjelenése. Korábban ezt az összefüggést a munkaerőpiac megjelenése 

kapcsán vizsgáltam, ugyanakkor hasonlóan fontos a piac és a szabadkereskedelem nemzetközi 

térnyerése. Ezek kapcsolódását Polányi is kiemeli, amikor a gazdasági liberalizmus – mint amely 

a brit ipari forradalom mellett fő ösztönzője az önszabályozó piac világméretűvé bővülésének – 

három fő elvét a következőkben jelöli meg: „A munkaerőnek a piacon meg kell találni az árát, 



88 
 

[...] a pénz létrehozását egy automatikus mechanizmusnak kell alárendelni, és [...] a javaknak 

szabadon kell áramolniuk országról országra akadályoztatás és kedvezményezés nélkül – vagyis a 

munkaerőpiac, az aranystandard és a szabadkereskedelem” (Polányi 2005: 180). Utóbbi kettő az a 

két gazdasági intézmény, amelyre – a liberális állam és hatalmi egyensúlyi rendszer politikai 

intézményével kiegészülve – mint a napóleoni háborúk és az első világháború közti száz éves 

béke időszakának biztosítékaiként hivatkozik Polányi (2005: 25–44).116 Míg a század első 

felében a Szent Szövetség az az erő, amely megakadályozza bármilyen nagyobb volumenű 

háború kialakulását, a század második felében ezt a szerepet a nemzetközi pénzarisztokrácia 

bonyolult intézményrendszere látta el. „A pénzarisztokrácia, egy sui generis intézmény, a 19. 

század utolsó és a 20. század első harmadának sajátos jellemzője, mint a világ politikai és 

gazdasági szerveződése közötti fő kapocs funkcionált. Ez szolgáltatta az eszközöket a nemzetközi 

békerendszerhez, amely a nagyhatalmak segítségével működött, de amelyet a nagyhatalmak 

maguk sem létrehozni, sem fenntartani nem tudtak volna” (i.m. 33). A pénzügyi arisztokrácia a 

kormányokkal való szoros kapcsolatot ápolt, de kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezett 

és alapvetően érdekelt volt az általános háború elkerülésében. Ehhez széles eszköztárral 

rendelkezett (i.m. 37–39). „A kereskedelem egy olyan nemzetközi pénzügyi rendszer függvénye 

lett, amely nem tudott működni általános háborúban [...] A békét a nemzetközi pénzvilág 

szavatolta, mely puszta létével egy új elvet testesített meg, nevezetesen azt, hogy a kereskedelem 

a békétől függ [...], az üzleti és a pénzvilág valóban felelős volt számos gyarmati háborúért, de az 

általános háború kikerülése is az ő műve. [...] Szinte minden háborút tőkések szerveztek, de a 

békét szintén” (i.m. 40). A pénzügyi arisztokrácia tehát meghatározó szerepet játszott a béke 

fenntartásában és ezáltal biztosította az önszabályozó piac világméretű terjeszkedését, amely a 

munkaerő áruvá válásának is időszaka és amelyre reakcióként beindulnak a társadalom 

önvédelmi mechanizmusai.  

 Mindez egyben a brit hegemónia megszilárdulásának korszakát (Arrighi 2010: 52–55) is 

jelöli, amely során az Egyesült Királyság soha nem látott gyarmatbirodalmat épít ki. Erre a 

folyamatra mint a világrendszer újrastrukturálódására tekinthetünk, amely a tőkefelhalmozás 

                                                 
116 „A 19. század a nyugati civilizáció krónikáiban páratlan jelenséget produkált: nevezetesen százéves, 1815-tól 

1914-ig tartó békét. Ha eltekintünk a krimi háborútól – amely többé-kevésbé gyarmati esemény volt – Anglia, 
Franciaország, Poroszország, Ausztria, Olaszország és Oroszország egymás között összesen csak tizennyolc 
hónapot háborúzott. A megelőző két évszázadban átlagosan hatvan-hetven évet háborúztak. De még a 19. század 
leghevesebb tűzvésze, az 1870–1871-es francia-porosz háború is alig egy év alatt véget ért, s a vesztes nemzet 
képes volt jóvátételként hallatlan összeget kifizetni az érintett valuták bármiféle zavara nélkül” (Polányi 2005: 
27).  
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feltételeit újabb, kiterjedtebb szinten teremti meg. A brit hegemónia „szabadkereskedelmi 

imperializmusa” az aranystandard mellett a 19. század stabilitásáért és békéjéért felelős 

legfontosabb gazdasági intézmény. Nagy-Britannia pénzügyi központként természetesen az 

önszabályozó piac terjedésének első számú haszonélvezője és propagálója: „Az aranystandard és 

az alkotmányosság réven juthatott el a londoni üzleti negyed hangja számos kisebb országba, 

amelyek átvették az új nemzetközi rend követésének szimbólumait. A Pax Britannica időnként a 

hajók ágyúinak baljós nyugalmával tartotta fenn befolyását, de még gyakrabban azzal, hogy 

időnként megrántott egy szálat a nemzetközi pénzügyi hálózatban” (Polányi 2005: 38). 

Ugyanakkor, mint azt korábban az USA második világháborút követő globális terve kapcsán 

részletesen elemeztem117, az aranystandard és a szabadkereskedelem kettős elvárása hátrányosan 

érinthet sok más államot, miközben rendkívüli előnyöket biztosított a Brit Birodalom számára. 

„A legfőbb ok, amiért végül mind a parlament, mind a brit közvélemény elfogadta a 

szabadkereskedelmi elveket, sőt makacsul ki is tartott mellettük, az volt, hogy Nagy-Britannia 

minden országnál előnyösebb helyzetben volt ahhoz, hogy egy világméretű önszabályozó piac 

hasznaiból részesedjen, költségeit azonban másokkal fizettesse meg […]  A nagy tömegű és egyre 

növekvő import lenyomta a britek számára nélkülözhetetlen termékek árait, miközben ők 

szolgáltatták a fizetőeszközt mindenki más számára, hogy megvásárolhassák a brit manufaktúrák 

termékeit”118 (Arrighi et al. 2008: 47–48).  

 Arrighi és Silver ennek kapcsán a Polányi által meghatározott ellenmozgást veszi górcső 

alá, amelyet a szerző a társadalom önvédelmi mechanizmusaként azonosít. Ez a mechanizmus 

nem független a megszerveződő ellenálló erőktől, mozgalmaktól, ugyanakkor Arrighi arra mutat 

rá, hogy míg Polányinál utóbbiak lokális, nemzeti szereplők, addig az önszabályozó piacot 

propagálók a lokálistól a globális szintig megtalálhatóak. Ezáltal Polányi adós marad annak 

elemzésével, hogy globális szinten – illetve ahol nemzetállami szinten nem adottak ezek az 

önszabályozó piaci fundamentalizmus pusztításai ellen fellépő szerveződések, például a gyarmati 

világban vagy szélesebb értelemben a periférián – mi váltja ki az ellenmozgást. Holott a 

problémát maga Polányi is látja.119 „Míg a közös »emberi« érdekek, melyeket a brit munkásság 

                                                 
117 Lásd e dolgozat első részét. 
118 Illetve Arrighi így folytatja Hobsbawmra támaszkodva: „Az államok, területek egyre növekvő hányada 

tagozódott be az egész világot felölelő munkamegosztásba, ami érdekeltté tette őket abban, hogy 
bekapcsolódjanak a Nagy-Britannia-központú világpiac keringésébe, ami csak egyre erősödött azáltal, hogy a 
piac lassan a nélkülözhetetlen cikkek egyedüli forrásává, illetve a haszonnal értékesíthető áruk egyetlen 
csatornájává vált (Hobsbawm 1979: 37–9, 50–4)” (Arrighi et al. 2008: 48). 

119 „a kereskedő osztályoknak nem volt mivel érzékelniük azokat a veszélyeket, amelyek a munkások fizikai 
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védelmezett, valójában elsősorban a brit emberek érdekei voltak, sem a földbirtokos 

arisztokrácia, sem a munkásosztály nem érzékelte Nagy-Britanniában, milyen veszélyeket rejt az 

emberiségre és a természetre nézve a piacgazdaság kiterjesztése a gyarmati, félgyarmati világra. 

Polányi valóban helyesen ismerte fel, hogy ami egyik oldalról az ipari társadalmak önvédelmi 

mechanizmusa, az másutt a létformák, életmódok szétzúzását jelenti” (Arrighi et al. 2008: 42). A 

világrendszer optikájába visszahelyezve a történéseket láthatóvá válik, hogy az önszabályozó 

piac hatásai meglehetősen eltérő következményekkel járnak a világ különböző pontjain, azzal 

összefüggésben, hogy mennyiben képesek adott társadalmak önvédelmi mechanizmusok 

kidolgozására. Utóbbit ugyanis nagyban korlátozhatja a nemzetközi munkamegosztásban 

elfoglalt előnytelen pozíció, amely összefüggés segítségével újraértelmezhetőek a gyarmati 

rendszerek kiépülésének pusztító hatásai, illetve a globális prekariátus elemzése is lehetővé válik. 

Hiszen Polányi gondolatmenetét a fentiekkel kiegészítve adódik a következtetés, hogy – a 

világgazdaság összefüggésrendszere miatt – adott térségben meginduló ellenmozgás, nevezetesen 

a bérmunka intézményesülése és védelmekkel való kiegészülése, más térségben az alávetettség és 

kizsákmányolás fokának növekedésével esett egybe. 120  

 

5. A financializáció és a hegemón válsága 

                                                                                                                                                              
erejének kizsákmányolásában, a családi élet tönkremenetelében, a környezet pusztulásában, az erdők 
letarolásában, a folyók elszennyezésében, a szakmai normák romlásában, a mindennapi szokások bomlásában és 
a létezés általános megromlásában rejlettek, ide értve az épületek és a művészetek, a magán- és közélet 
számtalan formájának elfajulását is, amelyeknek nem volt semmi közük a nyereséghez. A természet megóvása a 
földbirtokos arisztokráciára, illetve a parasztságra hárult, míg a dolgozók többé-kevésbé az otthontalanná lett 
közös emberi érdekek képviselőivé váltak” (Polányi 2005: 179). Idézi: (Arrighi 2008: 42). 

120 Mindemellett Arrighi és Silver az önszabályozó piac globális terjedésével párba állítható ellenmozgást a Nagy-
Britanniával szemben felemelkedő államok protekcionista gazdaságpolitikájában látja, amely ugyanakkor a 
százéves béke felett őrködő pénzügyi arisztokrácia pozícióit is aláássa, és amely több évtizedes háborúba sodorja 
az egész világot; hogy ezt követően egy új hegemónnak, az USA felemelkedésének legyünk tanúi, amely 
globális szinten próbálja az önszabályozó piac káros hatásait önvédelmi mechanizmusokkal ellátni. „Csak az 
antiimperialista fellángolások ereje – az imperialista szférán belül egyre fokozódó, a nagyhatalmak között zajló 
rivalizálással és háborúskodással együtt – ébresztette rá végül a világtársadalom vezető »csoportjait, rétegeit, 
osztályait« arra, milyen komoly veszélyekkel jár a piacgazdaság kiterjesztése a harmadik világ országaira. Ez a 
»veszélyérzet« a Dél folytatódó antiimperialista küzdelmei, illetve a Kelet és a Nyugat élénk hidegháborús 
rivalizálása következtében az ötvenes, hatvanas években is fennmaradt. Ebben a kontextusban az Egyesült 
Államok arra használta globális hatalmát, hogy az ötvenes, hatvanas években a saját érdekszférájában 
meghatározott fejlődéspolitikai, illetve tőke-munka társadalmi kompromisszumokat fogadtasson el – így 
válhatott nemcsak domináns világhatalommá, de egyben hegemón világhatalommá is (Arrighi és Silver 1999: 3., 
4. fejezet; Silver 2003: 4. fejezet)” (Arrighi et al. 2008: 42). Nem véletlen, hogy a Bretton Woods-i konferencia 
központi témája a globális értéktöbbletet visszaforgató mechanizmusok beépítése, amelyek képesek kezelni az 
aranystandard és a szabadkereskedelem között feszülő ellentmondásokat. Fontos látni, hogy utóbbiak éppúgy 
felelősek a protekcionista gazdaságpolitikák nyomában kitörő háborúkért, mint a nagy gazdasági világválság 
elharapódzásáért. A világ már nem sokkal annak bevezetése után, lépésenként felhagyott a szigetország 
szabadkereskedelmi rendszerének követésével (i.m. 50).  
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 Az előbbiek kapcsán fontos a financializáció fogalma, amely adott ciklusban a pénzügyi 

szektor súlyának, valamint a tőke mobilitásának megnövekedésével, illetve a mobil tőkéért 

folytatott kiélezett versennyel járó korszakot jelöli – tehát az elmélet szerint minden hegemón 

ciklus megéli ezt a korszakot. Ez ugyanakkor annak jele, hogy a tőke megtérülése nem biztosított 

a termelő szektorban, ezért a nagyobb megtérülés reményében nagy mennyiségű tőke áramlik a 

pénzügyi szektorba, amit a pénzügyi piac liberalizációja tesz lehetővé, és ami jelentős 

tőkekoncentrációt eredményez. Egyben adott hegemón ciklus válságának kezdetét is jelöli. 

„Annak ellenére, hogy a financializáció lehetővé teszi, hogy bevezetői és szervezői tovább 

megtartsák vezető szerepüket a világgazdaságban, történetileg ez mindig is az adott akkumulációs 

rezsim végső válságának előjátékát jelölte, amelyet az összeomlás és egy másik rezsim 

felemelkedése követett” (Arrighi 2010: 371). Illetve: „Ebben a tágabb keretben vizsgálva a 

»financializáció« […] gyors technológiai és szervezeti változást hozott, állami csődökkel, és a 

gazdasági feltételek szokatlan destabilizációjával” (Arrighi 2000: 127). Korábban a fordizmus 

átalakulása kapcsán láttuk, hogy a pénzügyi liberalizáció hogyan erősít rá a bérmunka-

társadalmat érő kihívásokra, hogyan növekszik a munkaerő rugalmassága iránti igény és ezzel 

együtt a munkások kiszolgáltatottsága. Fontos kiegészítés, hogy minderre mint adott hegemón 

ciklus velejáróira is tekinthetünk. „Mind a négy akkumulációs ciklus […] a világkereskedelem 

stabil és gyors terjedését követően túlhalmozási válságban végződött, amelynek kezdetét a 

kiéleződő verseny, a pénzügyi szektor bővülése és azon szervezetei struktúrák tényleges 

lerobbanása jelezte, amelyekre a korábbi termelés és kereskedelem rendszerei alapozódtak” (i.m. 

127–128). Ezzel együtt a financializáció korszaka adott ciklus hegemónjának „csúcsidőszaka” is, 

amikor dominanciájának gyümölcseit learathatja, miközben megindul egy új hegemón 

felemelkedése (uo.). A korábbi korokban a hanyatló hegemón helyébe – idővel és egy 

konfliktusokkal telített periódust követően – új hegemón lépett és a kapitalista felhalmozás új 

ciklusa vette kezdetét, ahol a világrendszer újabb kiterjedtebb szinten szerveződött újra – amint 

azt a fentiekben Polányi elemzése nyomán például a brit hegemónia kiépülése, majd az 

ellenmozgások hatására bekövetkező bukása kapcsán láttuk.  

Eszerint a fordizmus mint az USA hegemóniájának megszilárdulása értelmezhető. A 

prekariátus megjelenésének hátterében zajló folyamatokra, a bérmunka-társadalom átalakulására, 

a fordizmus válságára, a rugalmasság előtérbe kerülésére, a pénzügyi liberalizációra pedig mint a 

financializáció korszakára, illetve mint az USA hegemóniája által meghatározott ciklus végének 
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kezdetére tekinthetünk. Megkezdődik a kapitalista világgazdaság újrastrukturálódása, aminek 

következtében a fordizmus kompromisszumaira folyamatosan növekvő nyomás nehezedik. Ezzel 

összefüggésben fontos kitérni arra, miként törekszik az Egyesült Államok vezető pozíciójának 

megőrzésére, illetve hogyan érintik a változások a centrumon kívüli országokat. A pénzügyi 

piacok deregulációja, amelyet Harvey a „globalizáció” szóhasználat elterjedése mögötti egyik 

legfontosabb tényezőnek jelöl meg, szoros összefüggésben elemezhető az USA hegemóniáját 

konzerválni kívánó intézkedéseivel. A korábban a fordizmus nemzetközi hátterét adó globális 

terv megvalósulása, amely a Bretton Woods-i intézményekben öltött testet, biztosította az USA 

számára a globális értéktöbblet-visszaforgató mechanizmusok feletti ellenőrzést. A világgazdaság 

motorjaként nála keletkező többletet a Marshall-segély, majd működőtőke-beáramlás és 

beruházások formájában forgatta vissza a hidegháború időszakában fontos szövetségesnek 

számító két gazdasági térség központjába, Németországba és Japánba. Ugyanakkor azáltal, hogy 

a 70-es évek elejére az USA korábbi hitelezőből maga is adóssá válik, fenntarthatatlan lesz a 

kialakult rendszer. „Sajnos az amerikai közpolitikák formálói nem látták előre, hogy a 

nemzetközi kiegyenlítetlenség az ellenkezőjére billenhet, az Egyesült Államokat a szokatlan 

eladósodott szerepébe helyezve. A negyvenes évek végének szenvedélyes időszakában a globális 

terv megalkotói makacsul kizárták annak a lehetőségét, hogy az önmegtartóztatás hiánya olyan 

tettekbe sodorja Washingtont, amik aláássák egész építményüket” (Varoufakis 2011: 91). A 

változásokban éppúgy szerepet játszott Japán, az NSZK és a kis tigrisek gazdaságának gyors 

növekedése, mint a vietnami háború elhúzódása és az amerikai szegénység felszámolásáért 

indított kampányok következtében megnövekedő jóléti kiadások. Ezáltal a dollár – amely 

ugyanakkor a kötött árfolyamrendszer alapkövét jelentette – inflációja elkerülhetetlen volt 

(Harvey 1990: 141). 

 Varoufakis arra hívja fel a figyelmet, hogy 1971-ben az Egyesült Államok kormánya 

mindössze 12 milliárd dollárnyi aranyfedezettel rendelkezett, a 70 milliárdnyi követeléssel 

szemben (i.m. 92). Míg a dollár inflációja növekvő nyomást helyezett a többi ország kormányára, 

hogy a kötött árfolyamok rendszerének fenntartása érdekében növeljék saját valutájuk 

kibocsátását – ezáltal az infláció terjedését hozva – addig az a veszély fenyegetett, hogy az USA, 

engedve a nyomásnak, leértékeli a dollárt; ezáltal pedig a külföldön felhalmozott 

valutakészleteket. És valóban, az aranystandard elhagyásának, amelyet Nixon elnök végül 1971. 

augusztus 15-én jelent be, első számú vesztese nem az USA, hanem Európa és Japán (Varoufakis 

2011: 96). Ezzel párhuzamosan az elsődleges nyersanyagok piacán nagyarányú drágulás 
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figyelhető meg, ahol az olajárak emelkedése a legfontosabb változás. A fő olajkitermelő 

országokat tömörítő OPEC a dollár leértékelődését követően csökkenti termelését, ezáltal 

kompenzálva veszteségét, amely folyamat majd az 1973-as jom kippuri háborúban csúcsosodik 

ki. Varoufakis meggyőzően érvel amellett, hogy az olajár-emelkedés nem volt az USA érdekeivel 

ellentétes, amennyiben negatív hatásai lényegesen kevésbé érintették az Egyesült Államokat, 

mint versenytársait.121 A nyersanyagok és legfőképpen az olaj drágulása ugyanis kettős szorítás 

alá helyezte Japánt és Európát: gazdaságuk versenyképességének megőrzése érdekében nekik is 

saját valutájuk leértékeléséhez kellett (volna) folyamodniuk, ugyanakkor ezzel jelentősen 

megnövelték (volna) termelési költségeiket a dollárban denominált olaj drágulása következtében, 

miközben az USA-val szemben nem rendelkeztek saját olajkészletekkel. Mindez pedig fokozta a 

másik fontos termelési költség, a munkabérek csökkentése iránti igényt, ezáltal egyszerre az 

infláció és a munkanélküliség növekedését okozta. „Röviden szólva a globális terv végét a 

termelési költségek világszintű növekedése jelezte. Az infláció terjedt, ahogy a munkanélküliség 

is: a stagnálás és infláció ritka kombinációja, amely stagfláció néven vált ismertté” (uo.). 

 A hetvenes évek válságainak és fordulatának elemzésekor tehát meghatározó elem az 

USA eladósodása és az erre kidolgozott reakciók. Az USA hozta tető alá a Bretton Woods-i 

rendszert, ugyanakkor mikor meggyengült gazdaságilag vezető szerepe, ő maga bontotta le 

azt,felismerve a világ dollártól való függőségét és az ebből adódó lehetőséget, hogy deficitének 

másokkal való „megfinanszíroztatásával” őrizze meg hegemón befolyását (i.m. 98)122. Ehhez az 

USA – Japánnal és NSZK-val szembeni – versenyképességének növelésére, illetve arra volt 

szükség, hogy az Egyesült Államok fokozza a nemzetközileg egyre mobilabb tőke irányába 

kifejtett szívó hatást. Ami az elsőt illeti, a nyersanyagárak emelkedésének előbb említett szelektív 

hatásai mellett a munkaerőköltségek csökkentése jut fő szerephez,123 amely jelenséget a 

                                                 
121 Kiemeli például, hogy az akkor az USA szövetségesének számító iráni, venezuelai és indonéziai kormányok 

mind az olajkitermelés csökkentése mellett szálltak síkra (Varoufakis 2011: 97). 
122 „Az Egyesült Államok kezdeti válasza a világpiaci verseny erősödésére és az USA hegemóniájának ezt kísérő 

válságára úgy jellemezhető, mint a befektetések fokozása az állami cselekvés és a tőkefelhalmozás 
dezintegrálódó keynesiánus keretein belül. Ugyanakkor, ahogy már megállapítottuk, a stratégia akaratlan 
eredményeképp tovább mélyült az USA hegemóniájának válsága, valamint fokozódtak a szimbolikus küzdelmek 
az első és a harmadik világ között a fejlesztési játszma szabályai körül. Viszont az Egyesült Államok 1980 körül 
kikristályosodó válasza rövidre zárta ezeket a küzdelmeket azzal, hogy új fejlesztési játszmát állított fel, amely 
felértékelte azt a fajta tőkét, amellyel az első világ országai általánosan, de főleg az USA rendelkezett. Ez a fajta 
tőke a finánctőke. Az USA-ból származó tőke már a hetvenes évek elején elkezdett kivonulni az árutermelésből 
és kereskedelemből, s a pénzügyi műveletek és a spekuláció felé fordult. Csak akkor vált nyilvánvalóvá az, hogy 
az USA a globális pénzügyi műveletekre és spekulációra szakosodott, mikor a kormány olyan fiskális és 
monetáris politikát kezdett folytatni, ami nyíltan támogatta ezt” (Arrighi 2011: 170). 

123 „A munkához kapcsolható költségek leszorultak, miközben az olajárak növekedtek. Az előbbiek csökkenése nem 
csak növelte az amerikai vállalatok versenyképességét, hanem jelentős vonzerőt is gyakorolt a helyét kereső 
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bérmunka-társadalom átalakulása kapcsán részletesen elemeztem a korábbiakban. A második 

kapcsán, egyrészt a gazdasági válság, másrészt az olajárak emelkedése következtében nagy 

mennyiségű tőke „keresi helyét” a világpiacon124, amelyet az USA, versenyképességének 

növelése mellett, a pénzügyi piac liberalizációjával és nagyarányú kamatemelésekkel csábít 

magához. A hetvenes évek lassú emelkedését követően az 1979-ben kinevezett Fed-elnök, Paul 

Volcker az 1973-as 8%-ról először 11, majd 20%-ra emeli a kamatlábat.125 Ezek az intézkedések 

letörik az inflációt, és jelentős tőkebevonzó hatást érnek el, ugyanakkor súlyos gazdasági 

következményekkel járnak mind belföldön, mind nemzetközi szinten (i.m. 99).   

 Mindezeket figyelembe véve elmondhatjuk, hogy a hetvenes évek válsága és 

következményeik nem érthetőek meg az USA vezető pozíciójának megrendülése és az erre 

kidolgozott reakciók figyelembevétele nélkül, amely változások egyben a financializáció 

korszakának kezdetét jelzik. AZ USA gazdasági szerepét veszélyeztetik versenytársai, 

ugyanakkor katonai fölénye és pénzügyi vezető szerepének megerősítése által hegemón 

helyzetének stabilizációjára törekszik. Teszi ezt pontosan eladósodása által (Varoufakis 2011: 

109). Ez ugyanakkor alapjaiban változtatja meg a válság természetét, amelynek eleinte a 

profitráták csökkenése áll a középpontjában. Ez önmagában a fordizmus végének és a prekariátus 

megjelenésének kezdetét jelzi, amennyiben növekvő nyomás nehezedik a bérköltségek 

csökkentésére és a munkaerő rugalmasságának növelésére. Ugyanakkor a munka pozíciói ekkor 

még erősnek mondhatók, ezért a hetvenes évekre tekinthetünk úgy, mint ennek megtörésére, 

amely folyamat a neokonzervatív kormányok hatalomra kerülésében csúcsosodik ki.  

„A nyolcvanas évekig a válság jellemzően a csökkenő profitráta válsága volt, köszönhetően a 

kapitalista szereplők közt kiéleződő versenynek és annak, hogy a munka, a korábbi korok – mind 

a tizenkilencedik század végi, mind a harmincas évek – válságához képest jobban fel volt 

szerelkezve a védekezésre […] Tehát ez volt a helyzet a hetvenes években. A Reagan-Thatcher-

féle monetáris ellenforradalom pontosan ezen erő aláaknázását célozta” (Arrighi 2009: 82). Ez 

ugyanakkor nem lett volna lehetséges az USA tőkevonzó képességének jelentős megnövelése 

nélkül, amely a financializáció korszakának kezdetét, illetve a válság természetének 

                                                                                                                                                              
nemzetközi tőkére. Mindeközben az olajár növekedés hátrányosan érintette a világ többi részét. Ugyanakkor 
Japán és Nyugat-Európa (saját olajuk híján) sokkal jobban szenvedett, mint az Egyesült Államok” (Varoufakis 
2011:98).  

124 „Az olajtermelő országokban a magasabb olajárak miatt felhalmozódó »petrodollárok« jelentősen megnövelték a 
globális pénzkínálatot, ami a félperiféria országaiban olcsó hitelek formájában jelent meg” (Gerőcs et al. 2014: 
26) 

125 (Vö.: Jelinek et al. 2014: 30–33) 
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megváltozását hozza. 126 Mint Arrighi megfogalmazza, a nyolcvanas évektől napjainkig mélyülő 

túltermelési válságról beszélhetünk, ahol a profit jelentős része nem áramlik vissza a gazdaságba 

vagy generál tényleges keresletet, hanem egyre inkább jelentős pénzmennyiségek felett 

diszponáló és a spekulatív pénzügyi műveleteket végző csoportokhoz áramlik. „Igen, valójában a 

válság, amely a tőkések közt éleződő verseny következtében kialakult csökkenő profitráta válsága 

volt, átalakult túltermelési válsággá, a tényleges kereslet rendszerszintű hiánya miatt, amelyet a 

kapitalista fejlődés eredményezett. (uo.). A fordizmus átalakulásának hátterében tehát az USA 

hegemóniájában lejátszódó átalakulásokat figyelhetjük meg. Ugyanakkor fontos annak 

vizsgálata, hogyan érinti mindez a centrumon kívül eső államokat és társadalmakat (azon belül is 

a munkásokat), akik számára a fordizmus inkább csak mint elérendő cél jelent meg, illetve amely 

területekre ezzel egy időben megindul az ipar kitelepülése. „Az Egyesült Államok a folyamatosan 

növekvő államháztartási és külkereskedelmi hiányát egyre nehezebben tudta finanszírozni, végül 

Paul Volcker Fed-elnök vezetésével gyors és nagymértékű kamatemelésekkel szállt be a 

nemzetközi tőkéért folytatott versenybe. […] A magas Fed-kamatok azonban felértékelték a 

dollárt, ami kedvezőtlenül érintette az amerikai ipar exportlehetőségeit, s ezáltal szerkezetváltást 

kényszerített a hagyományos fordista termelési struktúrára. A szerkezetváltás fokozta az elavult 

ipari kapacitások leépülését vagy elvándorlását” (Éber et al. 30). 

 

6. Dezindusztrializációs folyamatok és hatásaik 

 

 A továbbiakban annak kérdését kívánom körüljárni, milyen hatásokkal jár a világ többi 

részén a fordista berendezkedés centrumbeli leépülése és az ipar jelentőségének csökkenése. 

Ezáltal törekszem majd arra, hogy a globális északon detektált prekarizálódási folyamatokkal 

párhuzamosan a globális délen történő változásokat is bevonjam az elemzés hatókörébe, és 

vizsgálhassam a kettő közti összefüggést, amit szükségesnek tartok a prekariátus globális 

újragondolásához. Utóbbi elvégzéséhez ugyanis mindenképpen választ kell adnunk a fentiekből 

adódó két fontos – a centrumállamokon kívüli világot érintő – kérdésfeltevésre. Egyrészt a 

prekariátus centrumállamokban történő megjelenése, a növekvő bizonytalanság terjedése 

mennyiben köszönhető a tőke növekvő mobilitásának és az ipar elvándorlásának, illetve ezek a 

                                                 
126 Varoufakis így fogalmaz: „A nyolcvanas évek kínálatközpontú gazdasága, a leszivárgás mítosza, a sorozatos 

adókedvezmények, a kapzsiság mint érték stb., csak megjelenési formái Amerika új túlzott kiváltságának: az arra 
vonatkozó lehetőségnek, hogy szinte határtalanul növelje ikerdeficitjét [...] Az amerikai hegemónia új fordulatot 
vett” (Varoufakis 2011:99). 
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változások milyen hatást idéznek elő a periféria országaiban. Más szavakkal: nem lehetséges-e, 

hogy a centrumban érzékelt prekarizálódás pusztán a periféria egyes országainak ipari 

felzárkózásának nyomában kibontakozó globális kiegyenlítődésnek a terméke, ami így a 

létbiztonság világszintű növekedésével jár? Nyilvánvalóan egy igenlő válasz nagyban 

befolyásolja, hogyan értékeljük az átalakulásokat. Ezzel összefüggésben a másik fontos 

kérdésfelvetés: hogyan tekintsünk a periférián tapasztalható létbizonytalanságra? Hiszen ha 

egységes világgazdaságban és globális munkamegosztásban gondolkozunk, akkor ennek 

ugyanúgy szerves részét alkotja a világ azon – nagyobbik és népesebb – része, ahol „a prekariátus 

nem a kivétel, hanem a szabály.”  

Ronaldo Munck – a prekariátushoz köthető fogalmak használatára vonatkozó – 

kritikájának középpontjában például pontosan az áll, hogy a bérmunka globális jelentőségének 

terjedésére hívja fel a figyelmet. „A tőke globális akkumulációja létrehoz egy globális 

munkásosztályt, a proletarizációs folyamatok felgyorsulásának formájában […] Az alap tény, 

hogy a munkások száma világszinten megduplázódott 1975 és 1995 között az úgynevezett 

globalizáció részként. Azonban mindennek hátterében a tőke újratermelésének globális szinten 

zajló kiterjesztése és a nem kapitalista termelési módok alárendelésének drámai növekedése 

húzódik meg. A globális munkásosztály e folyamatos bővülését az államszocialista kelet és a 

nemzeti fejlődésű dél kiterjesztett kapitalista felhalmozásba történő beillesztése kísérte” (Munck 

2003: 754). Ezt követően kiemeli, hogy a bérmunka expanziója elsősorban a globális dél 

átalakulásának köszönhető.127 Ebből következtet arra, hogy a prekariátus fogalma nem alkalmas a 

munka világában lejátszódó globális változások leírására – mert az túlságosan a 

centrumállamokra koncentrál és érzéketlen a bérmunkaviszony periférián történő terjedésére, 

ahol ráadásul hiányzik is a fordizmus mint olyan viszonyítási pont, amihez képest 

prekarizálódásról beszélhetnénk. Mint azt később kifejtem, véleményem szerint Munckot a 

prekariátus fogalmának túl szűk értelmezése kényszeríti arra, hogy az általa pontosan nem 

definiált „alávetett munka” vagy „fél-proletariátus” fogalmakkal illesse a bizonytalan 

munkaviszony globálisan elterjedt formáit, amelyek leírására egy újrakonstruált (globális) 

prekariátus fogalom kiválóan alkalmas lehet. Egyben ez összekapcsolható Munck informális 

munkaviszonyok terjedésére és a munka globális heterogenitásának növekedésére vonatkozó 

                                                 
127 „Talán a legkiugróbb minőségi változás ebben a nagy mennyiségi ugrásban, hogy mennyire a globális délre, 

vagy a közgazdászok által fejlődő régiónak nevezett térségre, koncentrálódik. Miközben az OECD országokban 
a munkások száma 372 millióról 400 millióra növekedett 1985 és 2000 között, a déli munkások száma 1595 
millióról 2137 millióra” (Munck 2003: 755). 
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megfigyeléseivel.  

 Mindazonáltal vitathatatlan, hogy ha a bérmunkások számának növekedése első olvasatra 

nem is mond szükségszerűen ellent a (globális) prekarizálódás folyamatainak, de mindenképpen 

a probléma újragondolására szólít fel. Egészen más problémával nézünk ugyanis szembe, ha a 

nyugati bérmunka-társadalmak átalakulására és korábban részletesen elemzett társadalmi 

kihívásokra mint a mérleg egyik serpenyőjére tekintünk, és a másik oldalon a bérmunka-

társadalom vívmányainak globális terjedését figyelhetjük meg. Elképzelhető, hogy a prekariátus 

növekedése így nem más, mint a globális egyenlőtlenségek csökkentéséért fizetett – remélhetőleg 

átmeneti – ár. Mindez összetett politikai, stratégiai és morális dilemmákhoz vezetne, ugyanakkor 

a következőkben néhány fontos kiegészítést kell tennem a fenti értelmezéshez. Ezt követően 

amellett fogok érvelni, hogy a több szempontból kívánatosnak tekinthető globális kiegyenlítődés 

folyamatai korántsem olyan előrehaladottak, mint gondolnánk. 

 Alain Lipietz azt vizsgálja, miként értelmezhető a harmadik világ egyes régióinak 

iparosodása. Amellett, hogy „az ipar az állások növekvő arányát biztosítja a ’fejlődő 

országokban’ (20–35 százalék 1978-ban, szemben 5–15 százalékkal 1960-ban)” (Lipietz 1982: 

38), érvelésében arra hívja fel a figyelmet, hogy a hetvenes évek válsága a centrumot jobban 

sújtotta, mint a perifériát (Lipietz 1982: 34). Mint azt korábban láttuk, a kibontakozó válság 

hátterében elsősorban a nyersanyagárak emelkedése és a centrumállamok közt kiéleződő verseny 

figyelhető meg. A profitráta helyreállítására vonatkozó lehetőségek keresése pedig növeli a 

centrumon kívüli piacok és az olcsóbb munkaerő iránti igényt (i.m. 41). Lipietz ebben a 

kontextusban értelmezi a harmadik világ iparosodásának fellendülését: „Feltételezhetjük, hogy a 

képzetlen munkaerőt foglalkoztató iparnak, a harmadik világ alacsonyabb munkabért nyújtó 

térségeibe települése, és a ’szürkeállomány’ fejlett országokban tartása jelentős értéktöbblet-

növekedést eredményez.” (i.m.: 38). Központi kérdése, hogy a harmadik világ iparosodása 

mennyiben válasz a fordizmus válságára. Ennek vizsgálatához a lehetséges fejlődési utak, vagy 

inkább stratégiák három fajtáját különíti el. A korai importhelyettesítő iparosítást, az 

exporthelyettesítő iparosítást vagy „véres/primitív taylorizmust” (bloody/primitive taylorism), 

illetve a „periferikus fordizmust” (peripherical fordism). Az importhelyettesítő iparosításról 

viszonylag keveset ír, és későbbi tanulmányai során már csak az utóbbi kettőt említi (Lipietz 

1995), (Lipietz 1996).  Ezt a stratégiát a második világháborút követően alkalmazták főleg egyes 

latin-amerikai országok, akik a függőségi elméletekkel összhangban – felismerve a 

világgazdaságba való előnytelen becsatlakozásukat – a függőség csökkentésére, és független, a 
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keresletet belföldön megteremtő ipar kiépítésére törekedtek, amelyben a foglalkoztatás 

bővítésének és a munkaerő-felesleg felszívásának eszközét is látták. Ugyanakkor, összefüggésben 

a világgazdaság integráltságának magas fokával, ezek a kísérletek végül kudarcot vallottak.128 

Lipietz szubfordizmusként írja le ezeket a kísérleteket, utalva arra, hogy: „Se a 

munkafolyamatok, se a kereslet terén nem alakultak ki azok a társadalmi feltételek, amelyek egy 

ilyen akkumulációs rendszert lehetővé tettek volna. Minden esetben, a kezdeti sikereket kudarc 

követte: lassú növekedés, növekvő külső adósság, magas infláció, és így tovább” (Lipietz 1982: 

41).  

 Lipietz egyébként a fő kiinduló különbséget abban látja, hogy míg a centrumállamokban a 

fordizmus a tőke és munka egymáshoz igazításával (adjust) szilárdul meg, addig a periférián a 

bérmunkaviszony kialakítása (creation) jelenti a fő kihívást (Lipietz 1982: 34).129 Az 

exporthelyettesítő iparosítás vagy primitiv/véres taylorizmus, illetve a periferikus fordizmus 

stratégiái kapcsán szintén a fordizmust lehetővé tevő számos társadalmi tényező hiányát emeli ki. 

Elsősorban a belső fogyasztás megfelelő szintjét biztosítani képes széles középosztály hiányát, 

illetve ezzel összefüggésben annak jelentőségét hangsúlyozza, milyen szerepet játszik ezen 

országok termelése a globális világgazdaságban. A primitív taylorizmus esetében a 

kizsákmányolás magas fokát és a munkaintenzív iparágak túlsúlyát hangsúlyozza, valamint, hogy 

elsősorban a fejlett világba irányuló exportra termelnek (Lipietz 1995: 7). A taylorizmus név arra 

utal, hogy ezen iparágak automatizáltsága rendkívül alacsony, ezáltal kikerülhető az 

importhelyettesítő iparosítás egyik fő nehézsége, a fejlett technológia beszerzéséhez szükséges 

tőke előteremtése. Ebből következően azonban a munkaerő kizsákmányolása képezi a profitnak 

és a versenyképesség fenntartásának alapját,130 amelynek érdekében széles eszköztárat 

mozgósítanak: „Szabályozás (regulation) (törvényi védelem, illetve inkább ennek hiánya, szabad 

                                                 
128 Az importhelyettesítő iparosítás nehézségeiről írt megvilágító erejű szociológiai és közgazdasági elemzést lásd: 

(Hirschman 1968). 
129 Ezen a ponton fontosnak tartom kiemelni Neilson és Rossiter (2009) arra vonatkozó kritikáját, hogy Lipietz a 

globális dél társadalmainak vizsgálatakor kívülről hozott, nyugati (fordista) társadalmakhoz erősen köthető 
kategóriákkal dolgozik. Mi sem mutatja ezt jobban, mint az iménti különbségtétel, amely Castel – a bérmunka 
krónikájára vonatkozó – munkásságának (1993, 1998) fényében teljesen tarthatatlan. Neilson és Rossiter 
kritikája egyébként Castelra is ugyanúgy elhangzik. Személy szerint úgy vélem, hogy mindkét szerző írásai, 
megközelítéseik egyes eurocentrikus elemei ellenére, felhasználhatóak a munka globális történetének a nyugati 
világot kevésbé hangsúlyosnak beállító megírására (vö. van der Linden 2008). Castel munkái azért, mert időben 
”relativizálják”, vagyis történeti kontextusba helyezik a bérmunka szerepét és jelentőségét. Lipietz írásai pedig 
azért, mert reflektálnak egyes alapvető, a globális munkamegosztás hierarchikusságából adódó összefüggésekre. 

130 „Ahogy a stagnáló vásárlóerő és a munka növekvő termelékenysége közti ’olló’ kinyílt, az értéktöbblet aránya 
lényegesen magasabb szintekre kúszott fel, mint a fordista centrumban. Ráadásul, a megnövekedett termelés 
főleg munkaórákban és nem éves szinten jelent meg, a munkanap meghosszabbításával és az abszolút 
értéktöbblet növelésével” (Lipietz 1982: 43). 
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zónák létrehozása stb.) elnyomás (repression) (rendőri ellenőrzés, a szakszervezetek 

ellehetetlenítése, a bebörtönzés és a kínzás eszközének többé-kevésbé önkényes alkalmazása), 

fegyelmezés (regmentation) (a dél-koreai dolgozók teljes serege, akiket a Vietnami háború 

ürügyén közmunkára vezényeltek)” (Lipietz 1982: 43). Illetve olyan szélsőséges intézkedéseket 

is eredményezhet, mint „a malajziai nők erőszakos sterilizálása” (uo.). Ennek során külön 

kiemelendő a női munkaerő arányának növekedése, ami magasabb kizsákmányolási rátát tesz 

lehetővé (Lipietz 1982: 42). Mindez fontos összefüggés a globális munkásosztály létszámának 

növekedését illetően, amelyet Munck is hangsúlyoz: „A globális munkaerő nemek szerinti 

összetétele szintén jelentősen megváltozott, amikor is a női munkaerő aránya a nyolcvanas évek 

közepén átlépte az 50 százalékot. A munkásosztály bővülése, elnőiesedése és ’déliesedése’ kéz a 

kézben jártak” (Munck 2013: 755). Mindeközben a magas hozzáadott értékkel bíró 

munkafolyamatok sokszor a centrumállamok területén maradnak, ezáltal a profit jelentős része is 

az újonnan iparosodó országokon kívül realizálódik (Lipietz 2013: 42-43).  

 Hasonló problémákat detektál Lipietz a periferikus fordizmus esetében, amely stratégiát 

azon országok esetében elemzi, akik az importhelyettesítő iparosítást vagy a primitív 

taylorizmust meghaladva végrehajtják a fejlettebb technológia (részleges) betelepítését. „A 

fordizmushoz hasonlóan [a periferikus fordizmus is] az intenzív felhalmozás és a végső piacok 

növekedésének összekapcsolására épít. De ’periferikus’ marad abban az értelemben, hogy a 

képzett munkaerő (különösen az arculat és mérnöki tervezés) jellemzően az adott országon 

kívülről kapcsolódik be a már globális termelési folyamatokba” (Lipietz 1995: 8). Elsősorban 

arra az ellentmondásra hívja fel a figyelmet, hogy az alacsony munkabérekkel ezen országok 

képesek versenyképességük megőrzésére, de ezáltal elvágják az utat a belső fogyasztás felfutása 

elől, amely – vagyis a tömegfogyasztás – a fordizmusnak központi elemét adta. Erre a helyzetre a 

periferikus fordizmus az importhelyettesítő és exporthelyettesítő iparosítás kombinációjával 

reagál, ahol nem a teljes értéktermelési lánc, hanem csak egyes elemeinek kiépítése történik meg. 

Lipietz ennek folyamatát az autóipar példáján mutatja be. „Többé nem a teljes járművek 

összeszerelése, hanem az egyes alkatrészek – főleg motorok, váltók tengelyek stb. – gyártása 

jellemezte az ipar ezen áthelyeződését” (Lipietz 1982: 45). Míg eleinte csak a centrumon belül 

vagy a félperiférián játszódik le a munkafolyamatok ilyen szétválasztása, a jelenség földrajzi 

kiterjedtsége folyamatosan növekszik a válság hatására. Az újonnan érkező országok azonban 

úgy kapcsolódnak be ezekbe a globális termelési láncokba, hogy nem tudják a teljes termelési 

folyamatot ellenőrzés alatt tartani, ezáltal a társadalmi beágyazottságát sem tudják biztosítani. 
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Miközben a centrumállamok saját területükön tartják a magas hozzáadott értékkel biztosító 

munkafolyamatokat, egyes munkaintenzívebb termelési elemeket kitelepítenek a perifériára, ahol 

a növekvő helyi fogyasztás mellett főleg exportra termelnek.131 Ugyanakkor fontos látni, hogy a 

periférián így létrejövő képzett munkaerő finanszírozása mennyiben a munkaerőpiac két másik – 

a primitív taylorizmus összeszerelő üzemei és az exportorientált ültetvényeken dolgozók és 

mezőgazdasági munkások – szegmentuma által lehetséges. „A ’bérmunka’ e három típusa, nem 

valamiféle ’visszamaradottságot jelöl’, hanem szerves egészet alkot. Az utóbbi kettő teszi 

lehetővé az előbbi finanszírozását, a mezőgazdasági export pedig a középosztály 

életszínvonalának növelését” (Lipietz 1982: 47). Mindez nagyban gátja a demokratikus 

intézményrendszer felé történő elmozdulásnak, hiszen a munkaerő folyamatos fegyelmezése és 

kordában tartása autoriter intézkedéseket igényel.132 Lipietz arra következtet, hogy a periféria 

iparosodása sokkal inkább a fordizmus válságának, mintsem magának a fordizmusnak az 

exportját jelenti (Lipietz 1982: 47).  

 Lipietzet és általában a regulációs iskola képviselőit számos kritika érte 

eurocentrikusságuk miatt, és módszere, amelyben a fordizmus terjeszkedését egészen eltérő 

történelmi és társadalmi háttérrel rendelkező országokban kívánja vizsgálni, egyértelműen 

vitatható. Ugyanakkor következtetései rámutatnak arra, hogy a válságot követően globálisan 

terjeszkedő tőke és ipar a világgazdaság olyan átalakulását hozza, amely a centrum bérmunka-

                                                 
131 Ennek elemzéséhez a világrendszer-elméletek is kiváló kereteket nyújt, amikor bevezeti a globális értéktermelési 

lánc fogalmát: „A mai piacokat «’világpiacoknak nevezik’, abban az értelemben, hogy a vevők és eladók – 
természetesen meglévő tudásuk szerint – a világpiacon fellelhető alternatívák közül válogatnak.» A közvetlen 
fogyasztás termékei «valójában termelési folyamatok hosszú sorozatának eredményei, amelyeket értéktermelési 
láncoknak nevezhetünk»; ezek jellemzően «földrajzilag kiterjedtek és számos termelési egységet foglalnak 
magukba, eltérő díjazású munkaerőt kapcsolva be a termelésbe.» Ezek az államok feletti láncok integráns részét 
adták a kapitalista világgazdaság történeti működésének  (Wallerstein 2000b: 2). Az értéktermelési láncok jól 
mutatják a vertikális munkamegosztás tényleges folyamatait, és demisztifikálják a csere túlhasznált kategóriáját” 
(Lee 2010: 7). (vö. Gereffi 1999). 

132 „Ezen országok legtöbbjében totalitárius rendszer áll fenn: Kelet-Európa, Spanyolország, Brazília, a ’belső 
periféria’ országai, vagy a tágabb periféria ’újonnan iparosodott országai’” (Lipietz 1982: 45). Ezzel 
összefüggésben érdemes hangsúlyozni azt világrendszer elméletek kapcsán központi kritikát, hogy a 
világgazdaságba történő becsatlakozás egyáltalán nem feltétlen a demokrácia térnyerését teszi lehetővé, hanem 
sokszor ezzel ellenkezőleg, miközben egy szűk középosztály jólétét biztosítja – aki közvetítő szerepet játszik – 
széles tömegek életkörülményeinek konzerválását hozza. Mint Arrighi fogalmaz a korszak tekintélyelvű 
diktatúráiról: „Tény, hogy az ötvenes évek elejétől a hetvenes évek közepéig Dél-Európa és Latin-Amerika a 
félperifériás önkényuralmi rezsimjeinek legfőbb szerepe az volt, hogy biztonságos és profitábilis termelési 
feltételeket biztosítsanak a centrum tőkés államainak vállalatai számára: hogy aránylag olcsó és fegyelmezett 
munkaerőt biztosítsanak a kizsákmányoláshoz saját területükön, vagy – a migráción keresztül – a centrum 
államaiban. Az önkényuralmi rezsimek számára ez a szerep pedig mindenekelőtt azért volt vonzó, mert 
megígérte, és a legtöbb esetben biztosította is azt a keményvalutában megjelenő vagyoni többletet, amellyel fenn 
lehetett tartani, újra lehetett termelni és ki lehetett terjeszteni a közép- és felső osztályok a legszerencsésebb 
frakciói által élvezett oligarchikus gazdagságot” (Arrighi 1992: 163). 
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társadalmainak prekarizálódása mellett a periféria társadalmaiban jelentős népesség növekvő 

kitettségét és kizsákmányolását is hozza, legalábbis a bérmunkához köthető, korábban ismeretlen 

bizonytalanságok terjedését. A hetvenes évek válságát követően kikristályosodó új globális 

munkamegosztás ugyanis a legtöbb periferikus országnak csak előnytelen bekapcsolódást kínál a 

világgazdaságba, összefüggésben az értéktermelési láncok egyes szemeinek globális 

kihelyezésével. „[A hetvenes évek válságait követően] egy új, háromosztatú, hierarchikusan 

strukturált rendszer kezdte uralni a világot: legfelül a csúcstechnológiához és pénzügyekhez 

kapcsolódó hiper-kapitalista központokkal; középen egy közvetítő területtel, amely egyrészt a 

logisztikai és árudisztribúcióhoz kapcsolható funkciókat, másrészt a gyakran kiszervezett 

összeszerelési feladatokat látta el; legalul pedig a válság és «a társadalmi lerakat» zónájával, 

amelyet az informális gazdaság legkülönbözőbb formáinak burjánzása jellemez” (Lato Cattivo 

2015).133 A kapitalizmus periférián való terjeszkedése a világpiac tágulását hozza, és a harmadik 

szektorban létrejövő munkalehetőségek „nagyjából” kompenzálják a hagyományos ipari 

munkahelyek csökkenését a centrumban. Azonban egyrészt utóbbi esetében sokszor nem azok 

jutnak munkához, akik munkájukat elvesztik, másrészt az egyenlőtlenül kizsákmányolt munkások 

versenyeztetése régiós és szektoriális problémákat okoz a régi ipari központokban is (Lipietz 

1987: 43). Emellett a globális hierarchikus munkamegosztásba való előnytelen becsatlakozásuk 

miatt súlyos társadalmai következményekkel járnak a periféria országaiban. Természetesen egyes 

országok képesek a fenti átalakulások hatására javítani világrendszerbeli pozíciójukon, 

ugyanakkor egyértelmű, hogy nem a bérmunka-társadalom vívmányainak kiterjesztését tükrözik 

a lejátszódó folyamatok, sokkal inkább a bérmunkához kapcsolható régi/új bizonytalanságok 

globális terjedéséről adhatunk számot. 

 Mindehhez fontos kiegészítéseket nyújtanak Arrighi és szerzőtársainak vizsgálatai, akik a 

globális egyenlőtlenségek esetleges kiegyenlítődésének vizsgálata kapcsán arra hívják fel a 

figyelmet, hogy az ipari kapacitások kitelepülése nyomán kiegyenlítődő iparosodottsági szint 

nem hozza az országok közötti egyenlőtlenségek csökkenését. Utóbbi feltételezés – az iparosodás 

kiegyenlítődése az egyenlőtlenségek csökkenését eredményezi – hátterében az az összefüggés áll, 

hogy a nyugati államok jelentős részben az iparosodás terén elért előnyüknek köszönhetik 

                                                 
133 A szerzők ezt a szembeállítják a fordizmus korábbi korszakával amikor: "Mind a kapitalista centrumokban, mind 

a perifériákon, habár ellenkező és szimetrikus módon, «a különböző közvetítő intézményeknek nemzeti 
szinezete volt, és lehetővé tették a fordista növekedés (vagy az alulfejlettség) rezsimjének nemzeti verzióit»” 
(Aglietta 1997:434) (idézi Lato Cattivo 2015).  
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fejlődésüket és így az egész világra kiterjedő dominanciájukat.134 Ugyanakkor a harmadik világ 

országainak iparosítása egészen más feltételek mellett zajlik le, és sokkal inkább alávetettségük 

újratermelését, mint a globális egyenlőtlenségek felszámolódását eredményezi, miközben 

egybeesett azzal, hogy „a leggazdagabb országokban többségében iparleépítő folyamatok 

indultak el” (Arrighi 1992: 142). Arrighi, Silver és Brewer empirikus vizsgálódásuk nyomán 

ugyanerre a következtetésre jutnak, miközben hangsúlyozzák az iparosítás negatív 

következményeit, és ezáltal a harmadik világ iparosodó országai által fizetett magas árat, a 

felzárkózással kecsegtető, e hamisnak bizonyult ígéretért. „Ugyan az ökológiai és környezeti 

aggodalom napjainkban már számottevően jelen van a fejlődési diskurzusban, az indusztrializáció 

okozta károkat még mindig alulbecsülik a valós, vagy képzelt hasznához képest” (Arrighi et al. 

2011: 5). Miközben az 1960 és 1980 közti időszakra az ipari kapacitások kiegyenlítődését 

mutatják ki, a globális jövedelmi hierarchia állandóságát támasztják alá adataik:  

„Röviden összefoglalva, annak ellenére, hogy az ipari fejlettségi 

szintek konvergenciát mutattak (a harmadik világ fejlesztési 

törekvéseinek általánosan előirányzott módszere), az első és a harmadik 

világ közötti jövedelmi szakadék nem csökkent (nem teljesült e 

törekvések általánosan elfogadott célja). Összességében az első világ 

egészét tekintve az ipari termelés aránya (mN) a GDP-ben 28,9 

százalékról 24,5 százalékra csökkent, míg ugyanez az arány a harmadik 

világ esetében (ms) 21,6 százalékról 24,3 százalékra nőtt. Az ms / mN 

arány 32 százalékkal növekedett, az 1960-ban 0,75 volt, míg 1980-ban 

0,99. Tehát 1980-ra e mutató szerint a harmadik világnak látszólag 

sikerült teljesen bezárni az ipari fejlettségi szakadékot, amely 

elválasztotta az első világtól. Ugyanakkor az egy főre eső GNP-je az első 

világ egy főre jutó GNP-jének arányában (ys / yN) egyáltalán nem nőtt, sőt 

egy hajszálnyit csökkent, míg 1960-ban 4,5 százalék volt, 1980-ban már 

csak 4,3 százalék lett (Arrighi et al. 154).” Adataik az 1980 és 1999 közti 

időszakra is hasonló eredményekkel szolgálnak. A fő különbséget a 

                                                 
134 „A vonatkozó szakirodalomban egyetértés uralkodik a tekintetben, hogy a vagyonmegoszlás globális hierarchiája 

a nyugati országok 19. és a kora 20. századi ipari és területi expanziójának eredménye. […] A harmadik világ 
országainak általánosan elfogadott célja az volt, hogy fejlődésük során elérjék az első világ országainak 
jövedelemszintjét. A harmadik és az első világ ipari fejlettsége között fennálló szakadék csökkentését, szintén 
általánosan elfogadottan e cél elérésének fontos és hathatós eszközének tartották” (Arrighi et al. 2011 155). 
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harmadik világ országai közti széttartás jelenti, ahol Latin-Amerika és a 

szubszaharai Afrika, illetve Kelet-Ázsia közti különbség jelentős 

növekedését figyelik meg (i.m. 14).” […] „Tehát a világ felosztása egy 

iparosodott és egy nem iparosodott részre hatályát vesztette, de ez a 

folyamat lényegében érintetlenül hagyta azt a választóvonalat, amely az 

ipartalanító észak jólétét az iparosodó dél szegénységétől elválasztja” 

(i.m. 15 – a fordítást módosítottam – Sz.A.).  

 

 Cikkük további részében e jelenség magyarázatára tesznek kísérletet. Amellett érvelnek, 

hogy lényeges különbséget jelent, hogy mikor zajlik le az iparosodás. Schumpeter nyomán a 

kreatív rombolás modelljét használják, miszerint a kapitalizmus fejlődésének motorjához a 

nagyobb, profitorientált innovációk nyomása által létrehozott verseny forradalmasító hatása 

biztosítja a szükséges üzemanyagot. Ez ugyanakkor a verseny kiéleződéséhez, a győztesek 

nyereségének és a vesztesek veszteségének növekedéséhez is vezet. Emellett „Schumpeter 

megfigyelte, hogy a gazdaság szerkezetében a forradalmak különálló hajszákban történnek, 

amelyek élesen elválnak a viszonylagos csend időszakaitól. Ennek megfelelően felosztotta a 

kreatív rombolás szakadatlan működő folyamatát két fázisra: magára a forradalom fázisára, és a 

forradalom eredményeinek abszorpciójának fázisára” (Arrighi et al. 2011: 165). Arrighiék arra 

hívják fel a figyelmet, hogy ez az időbeli lefolyás térben jelenik meg, amikor is az innováció 

nagyobb valószínűséggel indul meg a gazdagabb országokban. A szegényebb országok 

ugyanakkor minimálisan vagy egyáltalán nem részesülnek az innováció előnyeiből, ők ugyanis 

akkor jutnak hozzá adott technológiai újításhoz, amikor az már szélesebb körben elterjedt, ezáltal 

a kiélezett versenyben lényegesen kisebb profittal kecsegtet az átvétele. Emellett fontos, ezt 

erősítő tendencia, hogy a gazdagabb országok által birtokolt erőforrások nagyobb 

alkalmazkodóképességet biztosítanak számukra, még akkor is, ha az innovációt nem ők 

kezdeményezik (i.m. 167).135 Mindezek hatása figyelhető meg az iparosodás esetében is, hiszen 

annak terjedésével a verseny is egyre kiélezettebbé válik az egyes újonnan vagy régóta 

iparosodott országok között. A korábbiakkal összefüggésben látni kell tehát, hogy a hetvenes 

                                                 
135 Mint azt Arrighi egy korábbi cikkében is kifejti: „Minél magasabban található egy állam a gazdagság 

hierarchiájában, annál jobb helyzetben vannak irányítói és alattvalói a profitért folytatott harcban. A lehetőségeik 
arra, hogy innovációs folyamatokat kezdeményezzenek és uraljanak, illetve megvédjék magukat a mások által 
kezdeményezett és irányított innovációs folyamatok rájuk nézve káros hatásaitól, sokkal jobbak, mint azokéi, 
akik az említett hierarchiában alacsonyabb helyzetben vannak” (Arrighi 1992: 150). 
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évek válságának hátterében a harmadik világ országainak iparosodása nyomán kiéleződő verseny 

áll, amely ily módon az ipari kapacitások kiegyenlítődése ellenére fennmaradó egyenlőtlenségért 

felelős tendenciákat is nyomás alá helyezi, majd nyílt támadások célpontjává teszi;136 így az USA 

hegemóniáját is kihívás éri. A reagani neokonzervatív fordulat és a kamatlábak Volcker általi 

drasztikus megemelése – amely a nemzetközi tőke bevonzásának fő eszköze és ugyanakkor 

jelentős nyomást fejt ki a munkabérek csökkentésének irányába – erre a kihívásra adott 

válaszként értelmezhető, amelyre korábban mint az USA hegemóniájának megerősítésére 

hivatkoztam, illetve a posztfordizmus nemzetközi kontextusaként tárgyaltam. Arrighi, Silver és 

Brewer ennek kapcsán a következőkre hívja fel a figyelmet: „Ez a rendkívüli fordulat azt mutatja, 

hogy az Egyesült Államok képes arra, hogy tőkét halmozzon fel, nemcsak úgy, hogy a kapitalista 

játszma létező szabályaival összhangban játszik, hanem a cél érdekében képes megváltoztatni 

akár magukat a szabályokat is” (i.m. 169). Összességében tehát elmondható, hogy a periféria 

iparosodása nem jár fejlődéssel és a globális egyenlőtlenségek kiegyenlítődésével. A folyamatra 

sokkal inkább mint az ipar periferizációjára és a centrum-periféria viszony új formában történő 

megerősödésére tekinthetünk.137 

 Ennek kapcsán fontos rövid kitérőt tennünk a centrum-periféria meghatározás 

pontosítására. Kezdetben az egyenlőtlen csere fogalma központi elemét adja az ellentétpárnak, 

amelyet több szerző is az iparosodottság fokában kialakult egyenlőtlenségekhez köt, amennyiben 

a fejlett/iparosodott országok termékeit csak alacsonyabb hozzáadott értékkel bíró termékekkel 

képesek megfizetni a kevésbé iparosodott/fejlődő országok. Az iparosodottságban és az ipar 

jelentőségében bekövetkező változások ugyanakkor jelzik az egyenlőtlen csere újragondolásának 

szükségességét. Arrighi ezzel összhangban az egyenlőtlen csere eredeti, Arghiri Emmanuel által 

bevezetett értelmezéséhez nyúl vissza, amely a cserélt árukban beépülő bérszínvonal különbségét 

                                                 
136 „Ennek eredményeképp a harmadik világ kicsi, de növekvő létszámú csoportja fenyegetőzött azzal, hogy kilép – 

vagy tényleg ki is lépett – a fejlesztési játszmából, valamilyen radikális «szakító» és «deviáns» viselkedéssel, 
míg a nagy többség egyesített erővel kereste a játékszabályok újratárgyalásának módját, s követelte az új 
nemzetközi gazdasági rend (NIEO) szerinti újraelosztási intézkedéseket (vö. Krasner 1985)” (Arrighi et al. 2011: 
168). 

137 „A félperiféria és a periféria iparosítása a világgazdasági hierarchia újratermeléséhez vezető csatornának 
bizonyult. Ez a felfedezés bizonyítja a folyamatot […], amelynek során a politikai és gazdasági szereplők 
általános törekvése, hogy elcsípjék azokat a tevékenységeket, amelyeket a centrum végez, ösztönzi a versenyt, 
ilyen módon pedig e tevékenységek a perifériára helyeződnek át a centrumból […]. A negyvenes években az 
ipari tevékenységek (vagy legalább java részük) a centrum tevékenységei voltak. Az ötvenes években, a 
»látványos profitoktól« csábítva, a politikai és gazdasági szereplők a periférián és a félperiférián belevetették 
magukat az »iparosításba«. Kezdetben jelentős haszonra tettek szert, így másokat is követésükre bírtak. A 
hatvanas, hetvenes években az ipari termelés tömegessé vált, és így nem csak a látványos profitok tűntek el, 
hanem a kisebb profitok is, a később érkezők pedig már csak a nyolcvanas évek veszteségeit növelték” (Arrighi 
és Drangel 1986: 56–57). 
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tekinti az egyenlőtlen viszonyok alapjának. Ugyanakkor hozzáteszi, hogy ez csak bizonyos 

feltételek fennállása esetén felelős a centrum-periféria viszony fennmaradásáért.138 Ebből 

következően pedig „az egyenlőtlen csere két irányban is hathat (a polarizáció és a polarizáció 

csökkenése felé), és éppen ezért a centrum-periféria kapcsolat és az egyenlőtlen csere 

azonosságára nincs garancia”139 (Arrighi 1992: 148). Arrighi tehát nem tagadja az egyenlőtlen 

csere globális egyenlőtlenségek kialakulásában játszott történelmi szerepét,140 azonban más 

mechanizmusok jelentőségét, az egyoldalú tőke- és munkaerőtranszfereket emeli ki. Ezáltal a 

csereviszonyoktól független magyarázóerővel bíró jelenségeket emel be elemzésébe. Ezeknek 

önkéntes és erőszakos formáját különbözteti meg és központi jelentőséget tulajdonít számukra a 

centrum-periféria viszony kialakításában; a rabszolga-kereskedelemtől, a háborús jóvátételek 

fizetésén át a migrációs hullámokig. Időben előrehaladva az önkéntes transzferek növekvő súlyát 

hangsúlyozza, azonban ezek egyáltalán nem feltétlenül kevésbé hatékonyak vagy aggályosak 

morálisan. 

 Arrighi ezzel együtt amellett érvel, hogy annak kérdése, mi alakítja a centrum-periféria, 

valamint általában a globális egyenlőtlenségek viszonyrendszerét – legyen szó az iparosodottság 

fokában való eltérésekről, az egyenlőtlen cseréről, illetve a tőke vagy munkaerő transzferekről – 

mindig történeti, empirikus kérdés. A világrendszer-elemzés lehetővé teszi, hogy általánosságban 

értelmezzük a centrum-periféria különbséget, amikor is úgy foghatjuk fel a kapitalizmust „mint 

egy olyan fejlődő rendszert, amelyben az egész stabilitása a maga premisszáit a részek állandó 

változásában, valamint a részeken belüli folyamatos formálódásban találja meg” (Arrighi 1992: 

149). Ebből következően a csereviszonyok és cserearányok, a globális munkamegosztás 

szerkezete és az ebben elfoglalt pozíciók, a termelés és elosztás módozatai, vagyis azok a 

tényezők, amelyek egyes szereplők globálisan megtermelt értéktöbblet elsajátítását 

meghatározzák, folyamatosan változnak. „Köszönhetően a politikai, gazdasági és társadalmi 

                                                 
138 ”Egy ország, magas bérszínvonalú munkát felölelő árut értékesít olyan áruért cserébe, amely alacsony 

bérszínvonalú munkát tartalmaz, sokáig csinálhatja ezt, de csak abban a mértékben gyűjthet a cseréből hasznot, 
amennyiben a termelésben és a fogyasztásban a két áru között inkább kiegészítő kapcsolat, semmint 
versenyhelyzet áll fenn. Amennyiben bármely oknál fogva a kiegészítő kapcsolat meggyengül, a versengő 
viszony pedig megerősödik, az egyenlőtlen csere a »kizsákmányolt« ország fegyverévé válhat a gazdagság, a 
hatalom és a jólét megszerzésében – a »kizsákmányoló« országhoz képest és lehetőleg ez utóbbi költségére” 
(Arrighi 1992: 148). 

139 Erre példa lehet Japán, Dél-Korea és Tajvan esete, akik „felemelkedésük bizonyos pontján abból merítettek erőt, 
hogy viszonylag alacsony bérszínvonalú munkát magukba foglaló termékeket cseréltek viszonylag magas 
bérszínvonalú munkát igénylő árukért” (uo.).  

140 Hiszen „nehéz felfogni, hogy a centrum országai egyébként miként érhették volna el hatalmi, gazdasági és jóléti 
színvonalukat a direkt és indirekt árucsere hosszabb történelmi előzménye nélkül, az alacsonyabb jövedelmű 
államokkal és területekkel szemben” (i.m. 146-147). 
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innovációk bevezetésének és elterjedésnek” (uo.). Összhangban tehát a harmadik világ 

iparosodásának újraértelmezésével „a világrendszer-elemzés központi elméleti állítása, hogy a 

munkamegosztásból eredő profitok elsajátításának képességét az államok esetében nem a 

kereskedelmi cserehálózatában elfoglalt helyük határozza meg, hanem a gazdagság 

hierarchiájában betöltött pozíciójuk. Minél magasabban található egy állam a gazdagság 

hierarchiájában, annál jobb helyzetben vannak irányítói és alattvalói a profitért folytatott 

harcban” (i.m. 150). Ez a helyzet pedig meghatározza lehetőségeiket az innovációs 

folyamatokból eredő előnyök kiaknázására, valamint az esetleges hátrányok tompítására. Ebben a 

keretben értelmezhetőek a centrum, a félperiféria és a periféria fogalmai, amelyek a 

világgazdaság három hierarchikusan elkülönülő csoportját alkotják.141  Arrighi a centrumállamok 

gazdagságának ’oligarchikus’ voltára hívja fel a figyelmet, amennyiben erőforrásaik bőségét és 

jólétüket a félperiféria ’demokratikus’ – vagyis mindenki számára elérhető – gazdagsága és a 

periféria szegénysége teszi lehetővé. Ennek fenntartásához a kizsákmányolás és kizárás 

különböző mechanizmusaira van szükség. Előbbi az egyenlőtlen munkamegosztásban való 

előnytelen részvétel kikényszerítésére, utóbbi erőforrásokhoz való hozzáféréstől való 

megfosztásra vonatkozik.142 A két eltérő folyamat ugyanakkor gyakran egymást erősíti, 

amennyiben a kizárás eszközével növelhető a kizsákmányolás és fordítva. Ebből következően a 

kizárás és kizsákmányolás nagyban akadályozza, hogy a globális hierarchiában változások 

történjenek, és míg egyes országok felemelkedése és lesüllyedése lehetséges, teljes régiók 

pozícióváltása szinte kizárt. Ennek Arrighi empirikus alátámasztását is adja, amikor kimutatja a 

centrumba, félperifériába és perifériába tartozó országok körének hosszú távú állandóságát (i.m. 

155–161). 

                                                 
141 „A felső rétegben lévő államok a világ munkamegosztásából származó profit aránytalanul nagy részét teszik 

magukévá, és ebben az értelemben a kapitalista világgazdaság centrumát alkotják. Az alsó részben található 
államok csak olyan hasznokhoz juthatnak, amelyek csak hosszú távon elegendőek ahhoz, hogy fedezzék a 
nemzetközi munkamegosztásban való részvétel költségeit – ők a kapitalista világgazdaság perifériáját képezik. A 
köztes mezőnyben lévők (a félperiféria államai) több profitot halmoznak fel annál, mint amennyi a nemzetközi 
munkamegosztásban való hosszú távú részvételhez minimálisan elég, ám keveset ahhoz, hogy felzárkózzanak a 
centrum országainak állandósult gazdagságához. E három pozíciót nemcsak mennyiségi mutatók határozzák meg 
(ez csak azt jelentené, hogy a gazdagsági skála felső, középső és alsó szintjeiről beszélünk), hanem minőségi is 
(mint a nemzetközi munkamegosztásból származó haszon” (uo.). 

142 „A kizárási folyamatok legalább olyan fontosak, mint a kizsákmányoláséi. Abban az értelemben, ahogyan mi 
használjuk az utóbbi kifejezést, azt jelenti, hogy a periférikus és félperiférikus államok relatív vagy abszolút 
szegénysége folyamatosan arra készteti kormányaikat, hogy részt vegyenek a nemzetközi munkamegosztásban, 
akár éhbérért is, ezáltal lehetővé téve a centrum államainak kormányzói és kormányzottai számára a profit 
bezsebelését. A kizárási folyamatok ettől eltérően azon a tényen alapulnak, hogy a centrum államainak 
oligarchikus gazdagsága lehetővé teszi számukra, hogy a periférikus és félperiférikus országok kormányait és 
kormányzottait kizárhassák vagy kiszoríthassák a szűkös vagy kimerülőfélben lévő erőforrások használatából 
vagy élvezetéből” (i.m. 152–153). 
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 A globális egyenlőtlenségek és hierarchikusan szerveződő világgazdaság merevsége 

mellett a huszadik század második felében lejátszódó iparosodási és iparleépítési folyamatok 

nagyon fontos változásokat jelentenek. Mint ahogy továbbra is fontos a centrumországokon 

belüli jövedelemkülönbségek növekedése és a prekarizálódási folyamatok vizsgálata, a 

centrumon kívül lejátszódó iparosodás nem hagyja érintetlenül a (fél)periféria társadalmait sem. 

Arrighi például arra hívja fel a figyelmet, hogy az ennek nyomán kialakuló munkásosztály felelős 

mind a „rendszerbarát” dél-európai, mind a „rendszerellenes” szocialista diktatúrák 

összeomlásáért (i.m. 163–165). Hasonlóan e változások teszik lehetővé, hogy Munck a 

munkásosztály globális megszerveződésének lehetősége mellett érveljen: „A szervezett 

munkásság kétség kívül a megoldás része, mint ahogy maga a probléma is bizonyos esetekben” – 

példának a 2012-ben három nagyobb transznacionális szakszervezet egyesüléséből létrejött 

Industriall esetét hozza fel (Munck 2013: 760). A fenti összefüggések fényében ugyanakkor 

meglehetősen gyengének gondolom érvelését a prekariátus használatának kritikájaként. Ezt 

támasztja alá Frederic C. Deyo tanulmánya is, amely a kelet- és délkelet-ázsiai munkásság 

alacsony szervezettségi szintjének és politikai szerepének hátterében a rugalmas felhalmozási 

rezsimre jellemző termelési folyamatok átvételét tartja meghatározónak. „A kedvező politikai és 

társadalomgazdasági változások ellenére a szervezett munkásság politikailag marginalizált és 

hatástalan maradt régió szerte. Ezt főleg a munkások és szervezeteik arra való képtelensége 

mutatja, hogy a vállalatok és az államok által választott gazdasági stratégiákra érdemben hatással 

legyenek, vitassák e stratégiák munkaerőre vonatkozó negatív hatásait, vagy megragadják a 

demokratikus reformok következtében adódó új lehetőségeket” (Deyo 1997:97). Ezáltal prekár 

viszonyok keletkeznek, miközben a helyi vállalatok ebből nyerik versenyelőnyüket, amely a 

világpiacon való megmaradásukhoz szükséges (i.m. 104–105). Vitathatatlan a szervezett 

munkásság és a szakszervezetek harcainak érdeme, amely egyes (privilegizáltabb) szektorokban 

fontos szerephez jut globálisan is. Azonban a bérmunka globális expanziójára sokkal inkább a 

prekariátus terjedéseként tekinthetünk. Az érintettek számára a szervezett ellenállás és helyzetük 

ezáltal történő javítása fontos szerephez juthat; ezzel Munck lényeges összefüggésre tapint rá. Ez 

ugyanakkor nem áll ellentmondásban azzal, hogy egy globális prekariátus kialakulására hívjuk 

fel a figyelmet, és ennek vizsgálatát tűzzük ki célul. Munckhoz hasonlóan úgy vélem, hogy a 

munka világának új alapokra helyezésére és az eurocentrikusság meghaladására van szükség. A 

prekariátus fogalmában azonban – vele ellentétben – én ennek egy eszközét és nem gátját látom. 

Véleményem szerint a munka globális történetének megírásában a prekariátus fogalma fontos 
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helyett kell, hogy kapjon.  

 

 

7. Különböző termelési módok beillesztése a kapitalista termelésbe 

 

 Amennyiben a hetvenes évektől beinduló átalakulások nem a bérmunka-társadalom vagy 

a fordizmus globális terjedését hozzák, hanem a globális egyenlőtlenségek fennmaradása mellett 

általános prekarizálódást, fontos újra feltenni a kérdést, mi a viszonya az időben és térben 

korlátozott fordizmusnak környezetéhez. Andrea Muehlebach és Nitzan Shoshan, az 

Anthropological Quarterly Posztfordista hatás (Post-Fordist Affect) címet viselő számának 

bevezetőjében a fordizmusra mint befejezetlen képződményre (unfinished business) hivatkoznak. 

Mint írják: „A fordizmus mindig is befejezetlen projekt maradt legalább két szempontból is: 

egyrészt, földrajzi kiterjedését és a termelés különböző folyamataiba való beépülését tekintve 

részleges és egyenlőtlen volt; másrészt működésmódja egyszerre létrehozta és előfeltételezte saját 

perifériáját. Utóbbi következtében a fordizmus inkluzív ígérete mindig elválaszthatatlan maradt a 

kizárás, vagy még inkább, a betagozódás ellentmondásos folyamataitól” (Muehlebach és Shoshan 

2012: 323 – kiemelés tőlem Sz.A.). Abban látják a fordizmus jelentőségét, hogy képes volt a világ 

olyan részeire is álomvilágként vagy frusztrációt okozó viszonyítási pontként eljutni, ahol 

intézményei csak részlegesen vagy egyáltalán nem tudtak kiépülni. Kelet-európai 

vizsgálódásokban fontos összefüggésekre mutathat rá egy ilyen megközelítés, itt azonban egy 

sokkal általánosabb jelenségre kívánom felhívni a figyelmet: a kapitalizmus azon képességére, 

hogy eltérő termelési módokat és a munka feletti rendelkezés eltérő módjait képes saját 

szolgálatába állítani. Ezáltal válik a globális prekariátus szerepe elemezhetővé általában a tőkés 

felhalmozásban, illetve konkrétan a fordizmus és a bérmunka-társadalom kialakulásában; ami 

pedig utóbbiak vívmányait is átértelmezheti, amennyiben nem a kapitalizmus 

„megszelídüléséről”, „emberarcúvá válásáról”, hanem a kizsákmányolás globális terjedéséről 

beszélhetünk. Még konkrétabban arról, hogy például a gyerekmunka és a silány 

munkakörülmények nem számolódnak fel, csak távolabbi országokba helyeződnek át, a – 

mindeközben természetesen jelentősen átalakuló – kapitalizmus keretei között. Ez a prekariátus 

hetvenes évektől felfutó vizsgálatát is új megvilágításba helyezi. 

 Annak, hogy a kapitalizmus fejlődésében milyen szerepet játszanak nem kapitalista 

termelési módok és a munka feletti rendelkezés különböző módozatai, jelentős irodalma áll 
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rendelkezésre. Összefüggésben a függőségi elméletek (és a világrendszer-elméletek egyik) fő 

állításával, miszerint az egyes országok fejlődési szintjét erősen behatárolják a többi országgal 

folytatott (egyenlőtlen) gazdasági, kereskedelmi kapcsolatai, André Gunder Frank amellett érvel, 

hogy a fejlett és alulfejlett országok helyzete csak egymással összekapcsolva vizsgálható. 

Nemcsak, hogy az alulfejlettség fő okát – az egyenlőtlen csere következtében – mások 

fejlettségében látja, hanem az alulfejlett országokat is teljességgel a kapitalizmus részének tartja. 

„A kapitalista rendszer több évszázados terjedése során ténylegesen és teljességgel behatolt az 

alulfejlett világ legrejtettebb szegmenseibe is. Ezért azon gazdasági, politikai, társadalmi és 

kulturális intézmények, amelyeket jelenleg vizsgálunk, éppannyira a kapitalista rendszer történeti 

fejlődésének a termékei, mint a metropolisz látszólag modernebb vagy kapitalista jelenségei. 

Hasonlóan a fejlettség és alulfejlettség közti nemzetközi viszonyhoz, a jelenlegi alulfejlett 

országok úgynevezett visszamaradott vagy feudális intézményei, nem kevésbé ugyanannak a 

kapitalista fejlődési folyamatnak a termékei, mint a progresszívebbnek mondott területek 

úgynevezett kapitalista intézményei” (Frank 1966: 19). Ebből adódhat a következtetés, hogy a 

centrumon kívül kialakuló létbizonytalan helyezetek és munkaviszonyok – a világpiac 

integráltságának köszönhetően – szintén a kapitalizmus termékei. Ezen a ponton azonban a 

kapitalizmusnak meglehetősen tág fogalmát alkalmazza a szerző.  

 Ernesto Laclau ennek kapcsán fogalmazza meg kritikáját, amelyben nem vitatja az 

alulfejlettség és fejlettség közti összefüggéseket, ugyanakkor kiemeli, hogy az eltérő termelési 

mód miatt előbbiek nem tekinthetők kapitalistának. Ez azonban nem mond ellent a világpiac 

integráltságának. „Latin-Amerikában a termelés meghatározó viszonyainak e pre-kapitalista 

jellege, nem, hogy nem volt összeegyeztethető a világpiacra történő termeléssel, hanem fel is 

gyorsította az utóbbit. A haciendák feudális urai növelték a paraszti szolgálatból kierőszakolható 

munkát, ahogy a világpiacon megnövekedett kereslet, nyereségük maximalizálására ösztönözte 

őket. Ezáltal, a külső piacok terjedése nem a feudalizmus dezintegrációját segítette elő, hanem 

ellenkezőleg, annak megerősödését és konszolidációját hozta” (Laclau 1971: 30). Ezáltal arra a 

fontos összefüggésre világít rá, hogy a kapitalista világrendszer terjeszkedése nem feltétlenül a 

kapitalista termelési mód és a bérmunka terjedését hozza magával, hanem korábbi, 

fejletlenebbnek tekintett termelési módok és munkaviszonyok konzerválásához járulhat hozzá. 

Laclau a 16. században kialakult kelet-európai második jobbágyság intézményét hozza fel 

példaként, ahol a kapitalista világpiac dinamikái nem a jobbágyfelszabadítás irányába 

mozdították el a társadalmakat, hanem a feudalista termelési mód fennmaradásához és a 
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parasztok alávetettségének meghosszabbodásához járultak hozzá (i.m. 31).143 Hozzá hasonlóan 

Eric R. Wolf is a kapitalizmus fogalmának tág használata miatt bírálja Frankot – és Wallersteint –, 

amikor annak használatát a kapitalista termelési mód kialakulásához köti. Érvelésében arra mutat 

rá, hogy a nyereség hajhászása és a gazdagság még több gazdagság megszerzésének szolgálatába 

állítása még nem jelenti a kapitalizmus kezdetét. Ugyanis utóbbinak előfeltétele a termelési 

eszközök kisajátítása és a szabad munkaerő létrejötte – aki ezáltal kénytelen munkaerejét áruba 

bocsátani –, vagyis a kapitalista termelési mód kialakulása (Wolf 1995: 89-96; 326-329).144  

 A kapitalizmus kialakulásának kérdésköre túlmutat e dolgozat keretein. Ami itt számunkra 

fontos, hogy a kapitalista világgazdaság különböző termelési módokat kapcsol össze és épít be. 

Mint Wolf írja a kapitalizmus expanziója kapcsán: „Ennek a folyamatnak egy komplex 

hierarchikus rendszer volt az eredménye, amelyre a tőkés termelési mód nyomta rá a bélyegét, de 

felölelte a másodlagos régiók rengeteg válfaját, amelyek a tőkés és más termelési módok 

különböző kombinációit mutatták fel. A rendszert a tőkés termelési mód hordozó iparágai uralták, 

de ezek az iparágak ingadozó és eltolódó, gyakran más termelési módokban gyökerező 

tartópillérekre támaszkodtak” (i.m. 327). Erre az összefüggésre világít rá Claude Meillassoux is, 

aki a pre-kapitalista társadalmak vizsgálata kapcsán elemzi a különböző termelési módok 

összekapcsolódásának jelentőségét. „A gazdasági egységek számos termelési módot 

egyesíthetnek, és általában egyesítenek is” (Meillassoux 1972: 98). Majd az egyes termelési 

módok antropológiai vizsgálata kapcsán azt mutatja ki, hogy az alulfejlett térségekben 

meghatározó önellátó mezőgazdasági formációk esetében az első számú célt nem a termelés 

anyagi, hanem az emberi reprodukció eszközei feletti ellenőrzés jelenti (i.m. 101). Ehhez 

viszonyítva éles váltást jelent a külső piacra termelés igénye, amely adott közösségek 

pusztulásához is vezethet.145 Ugyanakkor a kapitalista terjeszkedés nem feltétlenül számolja fel e 

termelési módokat, sőt ezeket integrálva képes a termelési költségek leszorítására, azáltal hogy a 

munkaerő szociális ellátását mintegy „kiszervezi” és a korábbi kötelékekre terheli. „A 

                                                 
143 Ezzel összefüggésben a népi írók (például Illyés ([1936] 2005); vö. Papp 2012) két világháború közti 

munkássága által feltárt nélkülözést és alávetettséget nem mint fejlődésbeli lemaradást, hanem ellenkezőleg, a 
kapitalizmusba való becsatlakozás következményeként értelmezhetjük. Ennek világrendszer keretben történő 
vizsgálatához lásd (Chirot 1976), (Chirot 1991). 

144 Wolf ebben látja Weber és Marx kapitalizmus-felfogása közti fő különbséget (Wolf 1995: 328). Fontosnak 
tartom hozzátenni, hogy a termelőeszközök kisajátítása a weberi megközelítésben is alapvető szerephez jut. 
„Mind Marxnál, mind Webernél a kapitalista társadalom osztályelemzésének középpontjában a következő 
egyszerű gondolat áll: a munkásokat megfosztották a termelőeszközöktől, és ezáltal, létfenntartásuk eszközeitől” 
(Wright 2004: 79).  

145 „Az elmozdulás a materiális produktivitás felé, az önfenntartástól a külső piacra termelés felé, szükségszerűen e 
közösségek erőteljes átalakulását, ha nem megsemmisülését, hozza” (Meillassoux 1972: 102).  
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mezőgazdasági önfenntartó közösségek kiterjedtségük és eredeti működésmódjuk miatt képesek 

számos olyan funkció kielégítésére, amelyeket a kapitalizmus az alulfejlett országokban inkább 

nem kíván magára vállalni: a társadalombiztosítás funkcióinak kielégítésére. Ezen országok 

munkaerejének olcsósága a túlzott kizsákmányolásból fakad, nem csak magára a munkaerőre, 

hanem egész rokonságára vonatkozóan” (i.m. 102). Meillassoux ennek kapcsán úgy fogalmaz, 

hogy a dolgozóknak a munkanélküli segély, a betegszabadság és az öregségi nyugdíj hiányában 

„egyéb széleskörű társadalmi és gazdasági szervezetekre kell hagyatkozniuk, amelyek ezen 

alapvető szükségleteket ellátják.”146 Hasonlóan a prekariátus tagjaihoz – mondhatnánk. 

 

8. A prekariátus a munka globális története felől vizsgálva 

 

 Annak elemzése, hogy a kapitalista termelési mód hogyan integrál más termelési 

módokat, valamint hogyan lehetnek a kapitalizmus működése számára funkcionálisak egyéb nem 

kapitalista termelési módok és a munka feletti rendelkezés különböző formái, alapvetően új 

megvilágításba helyezi a prekariátus kérdéskörét. Amennyiben a prekariátust nemcsak reziduális 

kategóriaként – a fordizmus hőskorszakához viszonyítva – akarjuk értelmezni, hanem általa a 

világ különböző, eltérő múlttal rendelkező pontjain fellelhető, de a kapitalista világgazdaság 

keretein belül – illetve annak hatására kialakult – létbizonytalan helyzeteket kívánjuk bevonni az 

elemzés körébe, akkor a fentiek feltétlen segítségünkre lesznek. Rámutatnak ugyanis arra, hogy a 

bizonytalan (bér)munkaviszonyra nemcsak az igaz, hogy „nem kivétel, hanem szabály”, hanem 

az is, hogy a kapitalista működés szempontjából funkcionális, a kapitalista újratermelésnek 

mindig is fontos forrását adta. Ehhez elengedhetetlen annak felismerése, hogy a kapitalizmus 

világméretű, országokon átívelő társadalmi és gazdasági berendezkedés és termelési mód, amely 

képes más termelési módok és társadalomszervezési logikák integrációjára, leigázására. Ebben a 

keretben vizsgálva a prekariátus – meghaladva korábbi korlátait és eurocentrikusságát – azt a 

népességet fogja jelenteni, aki bekapcsolódik (akár családtagjai révén) a világméretű kapitalista 

                                                 
146 Arrighi is hasonlóan érvel egy Rhodéziáról írt tanulmányában: „A proletarizáció részleges volta, olyan 

feltételeket teremtett, hogy az afrikai parasztok hozzájárultak a kapitalista felhalmozáshoz, mert saját maguk 
termelték meg létfenntartásuk egy részét; de a proletarizáció előrehaladásával ez a lehetőség egyre inkább 
elveszett.  A teljesen proletarizált munkaerőt csak úgy lehetett kizsákmányolni, ha teljes megélhetést biztosító 
munkabért kapott. Tehát ahelyett, hogy könnyítette volna a munka kizsákmányolását, a proletarizáció valójában 
csak nehezítette és emellett gyakran megkövetelte, hogy a vezetés elnyomóbbá váljon. Martin Legassick és 
Harold Wolpe, például kitartottak amellett, hogy a dél-afrikai apartheid rendszer kialakulásának egyik fő oka, 
hogy a kormánynak elnyomóvá kellett válnia, hogy a teljesen proletarizált munkaerőt kordában tartsa, amely 
többé nem járult hozzá a korábbi módon a kapitalista felhalmozáshoz” (Arrighi 2009: 63). 
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újratermelésbe, ugyanakkor megélhetését, biztonságát és jóllétét képtelen általa biztosítani. A 

kategória így két oldalról is lehatárolt. Zárt „felfelé”, amennyiben a stabil alkalmazotti létben 

részesülők, járadékosok, tőkések stb. („már”) nem tagjai, valamint „lefelé” is, amennyiben 

(„még”) nem sorolható a prekariátus soraiba a megélhetését a világgazdaságtól elszigetelten, 

tradicionális létformákban biztosító népesség.147 Az ilyen módon újraalkotott fogalomnak a 

prekariátus irodalmához hasonlóan a bizonytalanság a központi eleme, azonban a nyugati 

társadalmaknál tágabb jelenségkört és népességet jelöl. Erre láthattunk már példákat, ugyanakkor 

az előbbi definíció annyiban ezektől is eltér, hogy feltételként állítja a kapitalista világgazdaságba 

való bekapcsolódást. Ehhez fontos aláhúzni, hogy itt a bekapcsolódás nem csak közvetlenül, 

bérmunka formájában történhet. Hiszen egyrészt a bérmunkának is számos formája létezhet, 

másrészt a kapitalista termelési mód képes különböző munkaformák és munkásosztályok 

bevonására. 

 Arra, hogy mikor, milyen módon áll össze a termeléshez szükséges munkaerő, 

természetesen számos tényező hat, illetve ennek eldöntése mindig történeti és empirikus kérdés. 

Ahhoz hasonlóan, ahogy a termelési módok esetében láttuk, a munka feletti ellenőrzésnek is 

különböző formái képesek kiszolgálni a kapitalista termelést. Ez a bérmunka kategóriáját sem 

hagyja érintetlenül. Ahogy Richard E. Lee fogalmaz az ezen a területen fellelhető heterogenitás 

kapcsán: „a bérmunkára nem tekinthetünk többé vagy-vagy kategóriaként. A munkások többsége 

fél-proletár, vagy életének egy részében proletár csupán […] Különböző fokú proletarizáció 

figyelhető meg az adott háztartás struktúrájától függően, ahogy az államok is különböző 

szuverenitással bírnak a nemzetközi rendszeren belül […] és nyereségük maximalizálása 

érdekében a munkaadók számára előnyösebb a bérből szerzett jövedelemtől kevésbé függő 

munkások felvétele” (Lee 2010: 9). A bérmunkától különböző munkavégzés sokszor nem 

valamilyen fejletlen, visszamaradott állapotot jelöl, hanem a munkáltató érdekének 

megnyilvánulása, és a kapitalista profitorientált logikával teljesen összhangban létezik.148 Ahogy 

                                                 
147 Standing az általa megalkotott osztálystruktúrában a prekariátustól elkülöníti a tartós munkanélkülieket és a még 

kilátástalanabb helyzetben lévő lumpenprekariátust. Ezt a különbségtételt nem tartom indokoltnak, és Standing 
gondolatmenete is arra enged következtetni, hogy csupán „politikai” okokból választja le ezt a csoportot, hogy a 
prekariátusban rejlő mozgalmi potenciált felnagyíthassa; miközben empirikus példái során elmosódnak a 
határok. Ugyanakkor fontosnak tartom kiemelni a világ népességének azt a rohamosan csökkenő (vö. Amin 
2003) csoportját, amely a kapitalista termeléstől függetlenül, jobbára a tradicionális létformákban 
megkapaszkodva éli mindennapjait. A kapitalista fejlődés természetesen őket sem hagyja érintetlenül (ha más 
nem az ökológiai hatások miatt), azonban globális osztályszerkezetben történő elhelyezésük nehezen 
kivitelezhető, miközben a prekariátus egyik legfontosabb „utánpótlási bázisát” jelentik. 

148 Későbbi munkáiban Wallerstein is a családi bevételek kapcsán az eltérő forrásokat és jövedelemtípusokat 
hangsúlyozza, ezzel árnyalva a bérmunka jelentőségét: „A modern világrendszerben tulajdonképpen ötféle 
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Marcel van der Linden fogalmaz: „Fel kell ismerni, hogy a »valódi« bérmunkások, akik Karl 

Marxnál olyan központi jelentőségre tesznek szert, azaz azon munkások, akik szabad egyénként 

saját munkaerejükkel, mint egyetlen saját eladható árujukkal rendelkeznek, csak egyféle módját 

képviselik, azon módoknak, ahogy a kapitalizmus a munkaerőt árúvá alakítja. Számos más forma 

létezik, amely hasonló figyelmet érdemel, mint a rabszolgaság, a tanoncok, a részes bérlők stb.” 

(van der Linden 2008: 10). A szerző amellett érvel, hogy a munka globális történetének 

megírásához szükséges a munkásosztály fogalmának kitágítása, amely túlságosan eurocentrikus 

és azon belül is a képzett „munkásarisztokráciának” túlzott hangsúlyt biztosít (i.m. 1–17). Mint 

azt korábban elemeztem Castel a bérmunka kialakulása és intézményesülése kapcsán a 

kényszermunka különböző formáinak jelentőségét hangsúlyozza. Számára ez csupán a 

meghaladott jelenség, amely a prekarizálódás folyamatai által válik újra fenyegetővé. Azonban az 

általa vizsgált terület Franciaország, és még ha következtetései más környező országokra 

kitágíthatóak is, egyértelműen korlátozottak földrajzi értelemben. Márpedig a világ „kevésbé 

szerencsés” régióiban továbbra is elterjedtek a munkavégzés kiszolgáltatottabb formái; az általuk 

előállított termékekre és szolgáltatásokra pedig elemi szüksége van a minket körülvevő 

világgazdaságnak. Hasonló kérdéseket feszeget Eric R. Wolf, aki a munkásosztály terminust 

többes számban használja, amire mint a fogalom eredetéhez való visszanyúlásra tekint. „A tőkés 

felhalmozás tehát folyamatosan új munkásosztályokat termel a Föld sok, egymástól távol fekvő 

területén. Ezek a munkásosztályok nagyon különböző gazdasági és kulturális háttérrel 

rendelkeznek, és sokféle politikai és gazdasági hierarchiába kénytelenek beilleszkedni” (i.m. 

418).149 Bár Wolf kapcsolódó elemzése arra utal, hogy a szabad bérmunkán belüli eltéréseket és 

heterogenitást kívánja vizsgálni, a fenti szerzők következtetéseiből egyértelműen látszik a 

munkaerő vizsgálatának tágítására vonatkozó igény. Utóbbi abból a felismerésből eredő kihívásra 

kíván választ adni, hogy számos különböző módon és konstellációban képes a kapitalizmus a 

termeléshez szükséges munkaerő – mint a(z egyik) legfontosabb termelési tényező – 

becsatornázására és felhasználására. Ez pedig éppúgy érinti a klasszikus marxi kategóriával 
                                                                                                                                                              

jövedelemtípusról beszélhetünk. Szinte minden háztartás törekszik arra, hogy mind az öt [bérjövedelem, 
önfenntartó gazdálkodás, kistermelői árutermelés, járadék, transzferjövedelem] jövedelemből részesüljön,” 
ezáltal növelve alkalmazkodóképességét (Wallerstein 2010: 68–71). Annak elemzését, hogy milyen tényezők 
hatnak a munka feletti rendelkezés formájának megválasztásához lásd (van der Linden 2008:  292–298). 

149  Lásd még: „Amikor a munkásosztályok fogalma felmerült 1815 körül, a többes számot alkalmazták, így tehát 
több osztályt is jelentett. És helyesen – mert bár a munkásosztályok fejlődése mindenütt »reprodukálja« a munka 
és a tőke közötti általános viszonyt, az egyes munkásosztályok jellegzetes vonásai nagyon is eltérő változásokat 
mutatnak fel. Ezek az osztályok különböznek egymástól eredetüket, a munkássá válás helyét, továbbá 
összetételüket illetően, valamint abban is, hogy milyen a viszonyuk más csoportokhoz és társadalmi 
kategóriákhoz” (Wolf 1995: 391) 
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dolgozó elemzőket, mint a fordizmus erózióját vagy a centrumon kívüli munkavégzéseket 

vizsgáló antropológusokat, illetve munkaszociológusokat. Marcel van der Linden szavaival: „Új 

konceptualizációra van szükségünk, amely kevésbé a munkások különböző marginalizált 

csoportjainak kizárását, hanem sokkal inkább azok bevonását célozza” (Linden 2008: 10). Az 

igényt egyszerre teremti meg a bérmunka-társadalom átalakulása, és annak felismerése, milyen 

eltérő, valamint tömegesen és tartósan meghatározó létbizonytalan munkakörülmények járulnak 

hozzá a világ legkülönbözőbb pontjain a globális termeléshez, és így tárgyi (és szellemi) világunk 

kialakításához; például ahhoz a számítógéphez is, amin ez a PhD-dolgozat készül (Fábián 2012). 

Véleményem szerint a prekariátus fogalma inkluzív fogalom (lehet), amennyiben használata nem 

ragad le kialakulásának specifikus környezeténél, hanem attól elvonatkoztatva, más 

kontextusokra, jelenségekre is alkalmazzuk. Ami pedig erre feljogosít, sőt erre késztet minket, az 

annak belátása, hogy világunk interdependens, ahol az egyes régiók és országok nem függetlenek 

egymástól, hanem egymással folyamatos kölcsönhatásban állnak. Ebből következik ugyanis, 

hogy maga a (prekariátus referenciapontjának számító) bérmunka-társadalma sem érthető meg, 

sőt nem is létezhetett volna a mai szemmel prekárnak nevezhető, bizonytalan munkavégzés és 

létforma számos formájának globális megléte nélkül.  

 

9. (Poszt)fordizmus és globális prekariátus  
 

 A fenti összefüggésre többször utaltam a korábbiakban és szorosan kapcsolódik az 

integrált világgazdaság (hierarchikusságának) meglétéhez, valamint ahhoz, hogy a kapitalista 

központok által dominált termelés a profit növelésének érdekében különböző termelési módok és 

a munka feletti ellenőrzés különböző formáinak integrálására képes. Samir Amin részletesen 

elemzi ezeket a jelenségeket. Arra mutat rá, hogy a világháborúkat és a nagy gazdasági 

világválságot követő időszak, prosperitása ellenére is, blokkolta a periféria fejlődését. A 

nemzetközi óriásvállalatok kialakulása, a technológiai forradalommal együtt lehetővé tette egy új 

egyenlőtlen nemzetközi munkamegosztás kialakulását (Amin 1976: 189-190). Mint írja, ezek 

azok a változások, amelyek a kapitalista rendszer második világháborút követő 

negyedszázadának dinamikussága mögött állnak. Amelyet tehát nem a harmónia jellemez, hanem 

a centrum és a periféria közti növekvő szakadék (i.m. 190). Ennek elemzéséhez kétféle 

felhalmozási modellt különít el a szerző, a centrumországokra jellemző autocentrikus gazdaságot 

(auto centered economy) és a perifériára jellemző, extrovertált gazdaságot (extraverted economy) 
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(Amin 2010: 89). Míg az előbbi esetében „organikus kapcsolat van a burzsoázia és a 

munkásosztály, a társadalmi ellentmondás e két eleme között, és közös valóságot alkotnak, mivel 

mindketten ugyanannak az egy nemzetnek a részei,” addig az utóbbinál, „az ellentétek ezen 

egysége nem megragadható a nemzeti keretek között, csak világszinten” (i.m. 195). A fontos 

kvantitatív különbségek mellett – például Amin többször kiemeli, hogy míg az autocentrikus 

gazdaságok nemzetközi kereskedelmének 80 százaléka egymás között zajlik, addig az 

extrovertált gazdaságokénál fordított ez az arány: mindössze 20 százalék – lényeges minőségi 

eltérések is megfigyelhetőek (Amin 1976: 203). Amin a gyarmati kereskedelmet (i.m. 203–206), 

a külföldi beruházásokat (i.m. 206–209) és az importhelyettesítő iparosítást (i.m. 209–210) 

elemzi mint az extrovertáltság korábbi formáit, majd a második világháborút követő időszakra 

vonatkozóan az új nemzetközi munkamegosztást emeli ki, amely az egész világra kiterjedő 

multinacionális vállalatok dominanciája alatt fejlődik. Utóbbiak termelésüket szétterítik az egész 

világon, ezáltal megvalósítva annak szinte teljes vertikális integrációját (i.m. 211). Ez ugyanakkor 

a nemzetek közti egyenlőtlenségek új formájához is vezet, mint azt korábban Lipietz elemzései és 

a globális értéktermelési láncok fogalmának bevezetése kapcsán vizsgáltam, és amelynek hatásai 

komplexek. „A központba összpontosulnak a stratégiailag fontos tevékenységek, amelyeket a 

zsargon »software-nek« nevez (technológiai innováció és kutatás), a »szürkeállomány« 

különböző formákban és a magasan képzett munkát igénylő legösszetettebb elemekért felelős 

termelés. A perifériára kerül a »hardware« – azon elemek gyártása, amelyek az eszközök 

importjának köszönhetően, átlagos munkaerőt igényelnek” (Amin 1976: 211). Ez természetesen 

számos előnyt jelent a nemzetközi vállalatok központjait befogadó autocentrikus gazdaságok 

számára. Emellett az így kialakult nemzetközi munkamegosztás háromféleképpen is – az exportra 

termelésnek, a szolgáltató szektor bővítésének és az ipar könnyűipari ágazatainak irányába – 

„csavarja” és ezáltal blokkolja a periféria fejlődését. Mindeközben Amin megfogalmazásában a 

periféria léte és fennmaradása a kapitalista terjeszkedés és a centrummal való kapcsolat 

következménye (i.m. 287-288), ezáltal a periférián tapasztalható társadalmi feszültségek és 

(lét)bizonytalanság sem érthetőek meg e viszonyrendszer nélkül (Amin 2010: 84). Ebben a 

keretben vizsgálhatóak a marginalitás különböző megjelenési formái, amelyek közül számos a 

prekariátushoz kapcsolható terminusokkal válik leírhatóvá150: „Társadalmi szempontból 

                                                 
150 „A világ lakosságának jelentős részét adó növekvő tömegek természetesen kemény árat fizetnek a kapitalista 

terjeszkedés és akkumuláció ezen anarchiájáért. Az éhhalálon, járványokon, háborúkon és egyéb kapitalista 
ember kreálta »természeti« csapásokon (mint a szárazság és áradás, amely a Száhel övezet és Bengália éhezéseit 
megelőzte) túl, a munkaerőnek felkészültnek, fegyelmezettnek és mobilisnak kell lennie, hogy a 
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vizsgálva, ez a modell sajátos jelenséghez vezet. Tömegek »marginalizációjához« – más 

szavakkal, számos elnyomorító mechanizmushoz, a kis parasztok és kézművesek 

proletarizációjához, a mezőgazdaságból élők fél-proletarizációjához, a faluközösségekbe 

szervezett parasztok elszegényedéséhez, urbanizációhoz és a városi munkanélküliség, illetve 

alulfoglalkoztatottság jelentős növekedéséhez” (Amin 1976: 194). Amin érvelésében tehát szoros 

összefüggésbe hozza a centrum fordista berendezkedését és a periférián kialakuló 

bizonytalanságot és alávetettséget. Miközben a termelékenység növekedése a centrumban elhozza 

a bérek emelkedését, a munkabiztonságot és a fogyasztói társadalmat, ez a perifériára nem 

kiterjeszthető.151 Mint ahogy Arrighi megfogalmazza: „a második világháború után a centrum 

államai és tőkés vállalatai kénytelenek voltak jelentős engedményeket tenni a (centrumban lévő) 

szervezett munka számára. Hogy ezeket az engedményeket ellensúlyozni tudják, fokozták a 

perifériára háruló nyomást, ami a periféria emberi és természeti erőforrásainak extenzívebb és 

intenzívebb kizsákmányolásához vezetett.” Miközben a központi államok politikai stabilitását 

nagyban segítette (Arrighi 1992: 162).  

 A fordista álom tehát csak az érme egyik oldala, amelyet a periféria „ébrenléte” és 

valósága táplált jelentős mértékben. „Miközben a radikális munkások csoportjainak elnyomását a 

tömegtermelés általi lekenyerezés kísérte a centrumállamokban, a munkásosztály növekedése a 

világ többi részén egészen eltérő fejlődést eredményezett” (van der Linden 2008: 304). Miközben 

a világ különböző régióinak fejlődése egymástól mindinkább függött. A fordizmus térbeli 

kiterjedtségének korlátja akkor válik igazán jelentőssé, amikor felismerjük, hogy fenntartásához a 

korláton túli részekre volt szükség. „A fordizmus messze nem tekinthető globálisan egységes 

jelenségnek. Fénykorában is feltűnően változatos gazdasági domborzatot tár elénk, mind az 

iparosodott világon belül, mind azon kívül. A fejlett országokban, az ipari központok 

koncentrációja egyszerre létrehozta és igényelte a periféria és félperiféria alacsony béreit és 

magas munkanélküliségét (Pizzolato 2004: 421)” (Muehlebach és Shoshan 2012: 323). A Neilson 

és Rossiter által kifejtett kritika azt emeli ki, hogy hibás megközelítés a fordizmust, ezt a 
                                                                                                                                                              

tőkeakkumuláció világszintú terjeszkedésében neki szánt szerepet eljátssza. Ez a kialakuló munkaerő számára az 
oktatási intézmények és közpolitikák újfajta tréninget és képzést biztosító fejlesztését, de nem oktatást jelent. Ez 
lesz számos »új« országban az állam feladata csakúgy, mint a »régi« országokban. Hasonlóan a munkaerő és a 
népesség egyéb szektorainak fegyelmezéséhez a korporatív intézmények által” (Fröbel et al. 1976: 167-168). 

151 Ennek osztályharcra vonatkozó következményeit kapcsán megjegyzi: „Az egyenlőtlen csere következtében az 
osztályharc problémáit világszinten kell értelmezni, és a nemzeti problémák csupán a »tiszta« osztályharc valódi 
problémájának tüneteként kezelhetőek. Ez azt jelenti, hogy a centrum burzsoáziája – az egyetlen, ami 
világrendszer szinten létezik – kizsákmányolja a proletariátust mindenhol, a centrumban és a periférián. De 
utóbbit brutálisabb eszközökkel teszi. Ezt azért nem teheti meg a centrum proletariátusával, mert ott az 
autocentrikus gazdaság működése ebben korlátozza” (Amin 1976: 196).  
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sajátságosan nyugati modellt keresni a globális délen (Neilson és Rossiter 2009). Én inkább úgy 

fogalmaznék, hogy elemezzük a centrum és (fél)periféria közti összefüggést, és hierarchikus 

viszonyaik szerepét. Ne a nyugati fordizmust keressük a globális délen, hanem azt, hogy milyen 

következményekkel és hatásokkal járt a régióban. Ezáltal kritikusak lehetünk az olyan 

kijelentésekkel szemben mint „a periferikus rugalmasság óceánjának centrum felé történő 

’áradása’ folytatódik” (Lipietz 1995: 16)152, vagy – ahogy egy Munck által idézett ILO-jelentés 

fogalmaz – „Afrikában a prekár munka a norma, de […] a jelenség, a részmunkaidős alkalmazás 

formájában, mostanra az iparosodott országok központjait is elérte” (Munck 2013: 758). Hiszen a 

centrum terjeszkedése alakította ki a periféria prekariátusát, amikor is a globális világgazdaság 

tágulásával újabb régiókat tört fel, és különböző termelési módokat, illetve a munka feletti 

ellenőrzés különböző formáit állította a kapitalista termelési mód és a globális értéktermelési 

láncok szolgálatába.153  

 Innen nézve tehát a prekariátus mindig is elengedhetetlen része a kapitalizmusnak, és a 

fordizmus átmeneti jóléte és biztonsága, ahol a stabil bérmunkáslét a meghatározó, csak jelentős 

tömegek – igaz a világ többi részén történő – kapitalizmusba való becsatornázásán és 

kizsákmányolásán keresztül volt lehetséges; de csak átmenetileg (Lipietz 1982: 43). A bérmunka-

társadalom intézményei és védettségei, ha nem is állnak vitán felül, mindenképpen kívánatosnak 

tartom az általuk megteremtett létbiztonságot. Ugyanakkor a kihívás az, hogy ez ne csak egy 

(világszinten) szűk privilegizált csoportra vonatkozzon, akinek kiváltságai csak a többiek 

rovására érvényesülhetnek, hanem globálisan legyünk képesek elgondolni és kivitelezni a 

megoldást. A globális prekariátus vizsgálata, ha nem is a megoldáshoz, de a kiinduló helyzet 

megismeréséhez mindenképpen hozzájárulhat azáltal, hogy maga mögött hagyja a 

referenciapontjának számító fordizmust, és a bizonytalanság globális vizsgálatát kívánja meg. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
152   Még ha jogos is a Neilson és Rossiter által kifejtett kritika, miszerint hibás megközelítés ezt a sajátságosan 

nyugati modellt keresni a globális délen (Neilson és Rossiter 2009) – illetve félrevezető, ha nem elemezzük a két 
régió közti összefüggést, és hierarchikus viszonyaik szerepét a „válságukban”. 

153 (vö. még Harvey 2009a). 
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Következtetések 

 
 E disszertáció az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karán működő 

Szociológia Doktori Iskola, Szociológia programjának lezárására készült. Tanulmányaim 

megkezdésekor a prekariátus magyarországi vizsgálatát tűztem ki célul, amihez sikerült közelebb 

jutnom, de el nem értem - az empirikus munka az elkövetkező évek kihívása. Jelen dolgozat 

eddigi munkásságom összefoglalója, elsősorban eszmetörténeti mű. A prekariátus fogalmával 

dolgozó szakirodalom különböző szeleteinek bemutatása alkotja a dolgozat gerincét. Ezek a 

munkák és kutatások kevéssé ismertek a magyar szakirodalomban, dolgozatom fő érdemének így 

a prekariátushoz köthető fogalmak és különböző értelmezések bemutatását tartom. A puszta 

ismertetésen túlmenően azonban, célul tűztem ki a fogalom bevezetéséhez kapcsolódó sajátos 

kontextus bemutatását, vagyis a bérmunka-társadalom és a fordizmus ki- és átalakulásának, főbb 

ismérveinek körüljárását. Erre vonatkozóan részletes tudásanyag áll rendelkezésre, ahol az 

általam felvázoltak, csak egy adott vetületet képesek megvilágítani, ezáltal szükségszerűen csak 

részleges képpel szolgálnak. Ugyanakkor disszertációmban az adott ismeretanyag nem 

önmagában, hanem a prekariátus irodalmához való viszonyában nyeri el jelentőségét, ehhez 

kapcsolódó részeit „hozza működésbe” a dolgozat. Tehát nem általános társadalom- vagy 

kapitalizmustörténetet kívántam írni, hanem azokra a sajátos társadalmi és történeti folyamatokra 

kívántam felhívni a figyelmet, amelyek ismerete szükséges ahhoz, hogy a prekariátus irodalmát 

értelmezhessük, elemezhessük. Amennyiben nem adunk számot a bérmunka-társadalom 

intézményeiről és a fordizmus főbb összefüggéseiről, illetve ezek átalakulásairól, akkor a 

prekariátus jelensége is kicsúszik a kezeink közül. Ez ugyanakkor csak az első lépés. A 

dolgozatnak nem célja a második világháborút követően, a nyugati társadalmakban kialakuló 

társadalmi berendezkedés teljes körű ismertetése, vagy egyes összefüggéseinek részletes vitára 

bocsátása. A későbbiek során én magam is jelzem a rájuk vonatkozó kritika lehetőségét, de a 

disszertáció szövetébe elsősorban úgy illeszkednek mint a prekaritás fogalmát bevezető szerzők 

számára használt viszonyítási pontok. Ennek a viszonynak a részletes ismertetése pedig szintén 

jelen dolgozat egyik fontos tudományos érdeme. Különösen, hogy enélkül véleményem szerint a 

prekariátus behatóbb tanulmányozása nehezen kivitelezhető. 

 Ezt követően vállalkoztam a prekariátus fogalmát használó szerzők, minél változatosabb 

skálájának ismertetésére. Az első rész, a fordizmus illetve posztfordizmus viszonyainak 

bemutatása szolgálta azt a célt, hogy ezt a munkát „szabadon” végezhessem, illetve, hogy olyan 
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szerzőket is bemutathassak, akik maguk is – akár a prekariátus fogalmának használata mellett, 

akár az ellen szállnak síkra – próbálnak reflektálni a fordista gyökerekre és ezzel a prekariátus 

eurocentrikusságára. Hiszen gondolataik a fordizmus (vívmányainak és gyengeségeinek) 

tükrében nyerik el valódi értelmüket. Ezzel összefüggésben a dolgozat további fontos 

tudományos eredménye, hogy rámutat a prekariátus használatának diverzitására, és ismerteti a rá 

vonatkozó egyes főbb kritikákat. A második részben ezért kifejezett célom volt, hogy lehetőleg ne 

foglaljak állást egyes szerzők állításai mellett, hanem a probléma és fogalomhasználat 

kihívásainak összetettségét próbáljam megvilágítani. A fogalom terjedése ellenére ezzel az 

összetettséggel véleményem szerint még adós a hazai szakirodalom, ami ugyanakkor nagyban 

nehezíti a hazai társadalomra történő alkalmazást, vagy az erre vonatkozó kérdések feltevését, 

illetve megválaszolását. Mielőtt a jelenség hazai bevezetésére, vagy esetleges mérésére kerülne 

sor, fontos a fogalom alatti jelenségrétegek értelmezésére vonatkozó eltérő álláspontok ismerete. 

 Mindeközben arra törekedtem, hogy a fogalmat – elsősorban fordista referenciapontjára 

rámutatva – kritikusan használó szerzők álláspontját feltétlen be tudjam emelni az elemzésbe. 

Ezen a ponton látom dolgozatomnak talán legúttörőbb tudományos eredményét, hogy építve a 

prekariátus fogalmával szemben kritikus szerzők munkáira a harmadik részben felvázolom a 

fogalom egy lehetséges újragondolásának körvonalait. Ezt pedig pontosan a fordizmus 

kiterjedtségét, vagy jelentőségét túlbecsülő, eurocentrikus szóhasználat ellenében kívánom 

megtenni. Lehetőséget látok ugyanis arra, hogy a prekariátus fogalmának használatát oly módon 

formáljuk újra, hogy alkalmas legyen tágabb jelenségcsoport leírására. A jövő fogja eldönteni, 

hogy egy ilyen megközelítés képes-e gyökeret verni a tudományos mezőben; vagy elsodorják 

esetleg más, a fogalom értelmezésére vonatkozó beágyazottabb, a társadalmi jelenségeket 

nagyobb magyarázóerővel megragadni képes elméletek. Mint ahogy azt is, hogy maga a 

prekariátus fogalma, milyen szinten terjed el, akár a tudományos életben, akár más (például a 

politikai) alrendszer(ek)ben. Az utóbbi két kérdésre összetett válaszok adhatóak, és jelen PhD 

dolgozat értéke bizonyos mértékben ezen válaszok függvénye. Ugyanakkor fontosnak tartom 

kiemelni azt a célkitűzést, hogy egy, az eurocentrikusság vádjára reagáló prekariátus koncepciót 

alkossunk. Ezen célkitűzéshez visz közelebb e disszertáció, aminek jelentőségét elvitathatalannak 

tartom. Elsősorban nem azért, mert a máshol meglévő bizonytalanságok relativizálják, súlyát 

veszik a fejlett világban tapasztalható bizonytalanságoknak; hiszen e megközelítés elfogadása 

lehetetlenné tenne bármilyen (tudományos) gondolkodást. (Bármilyen szörnyű is legyen például a 

– dolgozat megírása alatt zajló – szíriai polgárháború, nem állíthatjuk az ott élők szenvedését, a 
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nyugati társadalmakban átélt nehézségek mércéjeként, hiszen így utóbbiak közel láthatatlanná 

válnának.) Fontos azonban feltennünk a kérdést, hogy a globálisan egyenlőtlen életesélyek, 

milyen viszonyban vannak egymással, és hogyan hat rájuk, hogy világunk globálisan egyre 

inkább összekapcsolódik. Dolgozatom harmadik részében amellett érvelek, hogy a világ 

népességének jelentős része, egy közös társadalmi-gazdasági rendszer részeként végzi 

tevékenységeit, és ezért prekariátusról is csak globális szinten érdemes gondolkodnunk. Erre a 

gondolatra az vezetett rá, hogy az általam mindennap használt tárgyak származási helyére 

figyelni kezdtem, és a világrendszer-elméletek segítették ennek elméleti megragadását, 

kibontását. Fontos, hogy nem egyetlen elméletről, hanem egymással vitatkozó szerzőkről 

beszélhetünk, és ennek kapcsán szintén a dolgozat érdemeként tartható számon, hogy különböző, 

világrendszert elemzési keretnek választó szerzők munkáit vonja be az elemzésbe. Ez, illetve 

annak bemutatása, hogy a kapitalista termelési módhoz hozzátartozik más termelési módok és a 

munka feletti ellenőrzés számos módozatának integrációja, tette számomra lehetővé, hogy 

megalapozzam azt az állítást, miszerint a prekariátusról mint globális jelenségről szükséges 

beszélnünk. Ebbe kell beleillesztenünk a magyarországi prekariátusra vonatkozó kutatásainkat, 

ahol különös tekintettel kell lennünk, hogyan kapcsolódik az ország, vagy adott üzem, a 

globálisan szerveződő termelési láncokba, és ebből kifolyólag milyen összefüggések alakítják ki 

a prekár élethelyzeteket, illetve azok milyen sajátosságokkal bírnak. 

 A dolgozat elsősorban eszmetörténeti munka, nem vállalkoztam empirikus mérésekre – 

amit egyébként a prekariátus használhatóságára vonatkozó kérdések eldöntéséhez 

elengedhetetlennek tartok. Nem célom a prekariátus valamiféle megszámlálása, sokkal inkább 

maga a vita foglalkoztat. Hogyan nyúlnak az egyes szerzők a prekariátus kérdéséhez, miért ezt a 

fogalmat használják, mit árul ez el nekünk a vonatkozó társadalmakkal és 

társadalomtudományokkal kapcsolatban? Megalapozottnak tartom azt a prekariátus irodalmára 

vonatkozó kritikát, hogy túlzottan kötődik a nyugati társadalmakhoz, ugyanakkor lehetőséget 

látok a fogalom kritikai újragondolásásra. Ezzel összefüggésben az esetleges magyarországi 

használat kapcsán állítható, hogy két szempontból is túl kell lépnünk a prekariátus eredeti 

jelentésén, amely referenciapontnak a trente glorieuses-t választotta. Egyrészt számunkra vagy 

nem, vagy csak nehezen felállítható egy ilyen referenciapont. Mindazonáltal fontos kihívást 

jelent, hogy „kezdjünk valamit” saját referenciapontunkkal, a létező szocializmussal és a Kádár-

korszakkal; különös tekintettel emancipatorikus hatásaira és az általa nyújtott általános 

létbiztonságra – a rendszer elnyomó jellegével kölcsönhatásban. Másrészt a magyar/kelet-európai 
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társadalmi jelenségek megértése csak részleges lehet, ha azokat nem a globális kapitalizmus 

világát átszövő függőségi rendszer(ek) összefüggésében értelmezzük. Ez képessé tehet arra, hogy 

a megoldást ne valamilyen felzárkózásban, utolérésben lássuk (Melegh 2003)154, hanem sokkal 

inkább az egyenlőtlen (gazdasági, szociálpolitika stb.) munkamegosztás következtében adott155 

mozgástér felismerésében és az erre adható politikai, társadalmi, gazdasági válaszok keresésében. 

A prekariátus és prekaritás fogalmának újraértelmezése tehát elkerülhetetlen, ugyanakkor olyan 

fontos kihívás, amely nem csak a régióban tapasztalható társadalmi problémák és feszültségek 

megértéséhez és vizsgálatához szolgálhat analitikus eszközként, hanem olyan elemzésekhez 

juthatunk általa, amelyek a globális tudás fontos részét képezhetik. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
154  Mint ahogy a rendszerváltásra se mint „átmenetre” tekintsünk (Szelényi 1996: 4–5; Böröcz 1995: 1–5). 
155 Hangsúlyozom: nem valamiféle lemaradás, késés, hanem nagyon is konkrét hatalmi és erőviszonyok 

eredményeként. Ennek összefüggéseihez lásd: Melegh (2011); Böröcz (1992). 
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Függelék 
 

1.  A prekariátus „helye” a társadalmi struktúrában156 

 

 A prekariátus társadalmi struktúrában való elhelyezéséhez, illetve annak a kérdésnek a 

vizsgálatához, hogy osztály-e a prekariátus fontosnak tartom a társadalmi rétegződés(-modellek) 

és a társadalmi struktúra-(modellek) fogalmi szétválasztását. Mindkettő esetében a társadalom 

összetett valóságának egyszerűsített, „kezelhetőbb” formában való megjelenítése a cél, de míg 

előbbi a népesség egy vagy több dimenzió mentén történő kategorizációját jelenti, addig utóbbi a 

társadalmi dinamika (és a társadalmi változás), vagyis a társadalomra ható, azt összetartó (illetve 

szétfeszítő) erők és az ezek nyomán kialakuló társadalmi csoportok (vagy osztályok) közti 

viszonyok elemzését helyezi a középpontba. „A társadalmi rétegződés a népesség empirikus-

statisztikai kategorizáláson alapuló, elsősorban a társadalmi létfeltételek azonosságaira és 

különbségeire érzékeny felosztása, míg a társadalmi struktúra a társadalom osztályszerkezetének 

a termelési viszonyok elemzéséből teoretikus analízissel kialakított képe, amely a társadalmi 

fejlődés mozgástörvényeinek feltárása révén elsősorban a társadalmi dinamika megértését 

szolgálja (Kolosi 1971: 9–12, 1974: 57–60, 87–89, 132–140; idézi (Éber 2016: 2)). Ezzel 

összhangban az osztály, a társadalmi struktúra, a réteg pedig, a társadalmi rétegződés 

„alapegysége”.157 A továbbiakban az osztályelemzés és osztály fogalmait ezen értelmezés szerint 

használom, és ennek alapján érvelek a prekariátus mint osztály vizsgálatának relevanciája mellett.

 Éber Márk Áron Replika folyóiratban nemrég megjelent tanulmányában Huszár Ákos 

írásának kritikáit fogalmazza meg, aki az elosztási egyenlőtlenségek vizsgálata alapján kíván 

osztályelemzést végezni – míg a társadalmi integrációt, az elismeréshez kapcsolódó fogalmakkal 

kívánja elemezni.158 Éber arra hívja fel a figyelmet, hogy az elosztási egyenlőtlenségek – hiába 

                                                 
156 PhD tanulmányaim megkezdésekor a prekariátus magyarországi vizsgálatát tűztem ki célul, a fogalom 

magyarországi használatának lehetőségeit kívántam vizsgálni. A függelék első fejezete, az erre vonatkozó 
gondolkodás kezdeti, embrionális terméke, ugyanakkor még nem érett meg arra, hogy a disszertáció 
törzsszövegébe kapjon helyet.    

157  Ahogy Dahrendorf szóhasználatát átvéve Éber Márk Áron megfogalmazza: „az osztály »mindig egy olyan 
kategória, amely a társadalmi konfliktus és strukturális gyökereinek dinamikáját hivatott megragadni 
(Dahrendorf 1959: 76, idézi Böröcz 1989a: 282)«. Ezzel szemben a réteg »egy adott időpillanatban 
megfigyelhető hierarchikus társadalmi rendszer leírásának szándékára« alkalmas kategória (Dahrendorf 1959: 
76, idézi Böröcz 1989a: 282). Dahrendorf szerint tehát az osztályelemzés a társadalmi változások, a társadalmi 
konfliktusok strukturális gyökereinek feltárására alkalmas elemzési eszközrendszer, a strukturális dinamikák, a 
történeti társadalomalakulás feltárására alkalmas analitikus apparátus” (Éber 2016). 

158 „Dolgozatom fő kérdése, hogy az elosztási egyenlőtlenségek mennyiben veszélyeztetik, mennyiben 
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tükrözik nagyban a termelési viszonyokban tapasztalható egyenlőtlenségeket – túl szűk forrást 

képeznek ahhoz, hogy osztályelemzést végezzünk; önmagukban csak a társadalmi rétegződés 

vizsgálatára alkalmasak. Huszár elemzésében tehát az osztály fogalmának egy, az általam is 

használt fogalomnál szűkebb értelemben vett meghatározásával dolgozik, amely ugyan nem 

független a társadalmi dinamika és struktúra kérdéseitől, önmagában azonban mégis a társadalmi 

rétegződés vizsgálatának terepéhez tartozik. A társadalmi rétegződés és a társadalmi struktúra 

vizsgálata nem egymás ellentéte és az egyikből nyerhető következtetések, illetve eredmények 

felhasználhatóak a másik értelmezéséhez, kiegészítéséhez. Azonban az osztály fogalmát kizárólag 

a társadalmi struktúra vonatkozásában használom, és így az többet jelent egy statisztikai 

apparátussal kimutatott csoportnál vagy rétegnél. Ossza fel ez a kategorizáció egy vagy több, 

gazdasági vagy kulturális dimenzió(k) mentén a társadalmat. Ezzel összefüggésben a prekariátus 

vizsgálata kapcsán nem az lesz elsődleges feladat, hogy „kimutassuk”, „megmérjük”, 

statisztikailag igazoljuk egy ilyen csoport meglétét, hanem hogy feltárjuk azokat az erőket és 

viszonyokat, amely egy ilyen osztályt létrehoz, fenntart és más osztályokhoz való viszonyát 

alakítja. 

 Ez természetesen nem magától értetődő. Berger Viktor például ’A társadalmistruktúra-elemzés 

dilemmái és eldöntendő kérdései’ című cikkében, a prekariátus koncepcióját Huszár Ákos 

elosztási egyenlőtlenségek mentén kialakított (az éberi definíció szerint rétegződési- és nem 

struktúra)modelljének kiegészítésére javasolja. Ezzel célja a foglalkoztatási kategóriákon kívüli 

népesség elemzésbe történő beemelése. „A bizonytalan helyzetek terjedése, az életpályák 

kiszámíthatatlansága, a gyakori állásváltoztatások (vagy a munkához jutás és a munkanélküliség 

váltakozása), a szakmai identitások elsorvadása mind-mind megkérdőjelezi, hogy a jelenbéli 

társadalmak munkatársadalmak-e még. Minek következményeként kétségessé válnak a 

szociológusok által létrehozott foglalkozási osztályok és az, hogy a megkérdezetteket a jelenlegi 

foglalkozásuk alapján sorolják be ezekbe.” (Berger 2013: 311) Berger annak kérdését járja körül, 

hogy a mérésekből és a modellből ily módon kiszorulókat hogyan illeszthetjük be az elemzésbe: 

milyen paraméterek alapján, monolit tömbként vagy több kategóriaként stb. Ennek kapcsán merül 

fel a prekariátus fogalmának használata: „Standing maga is kínál olyan szempontokat, amelyek 

alapján a fogalom operacionalizálhatóvá válhat az empirikus kutatások számára. Ily módon pedig 

beépíthetők lennének a prekariátus csoportjai az össztársadalmi struktúráról alkotott képbe" (uo.). 
                                                                                                                                                              

veszélyeztethetik a társadalom normatív integrációját [...] Az elosztási egyenlőtlenségeket az alábbiakban az 
osztály, a társadalmi integráció problémakörét pedig az elismerés fogalmára támaszkodva értelmezem” (Huszár 
2014: 81).  
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Ez a megközelítés jól mutatja, hogy elsősorban a kategorizáció, a tagolás, illetve az elnevezés a 

szerző fő kérdése; nem az erőviszonyok és a társadalmi dinamika. (Természetesen nem állítom, 

hogy a kettő egymástól független.) Az osztály fogalmának használata és vizsgálata kapcsán 

Éber több olyan ellenvetést és (ál)kérdést azonosít, amelyek kevéssé az elmélet, mint inkább a 

konkrét kutatások során történő operacionalizáció, illetve a választott módszertan kérdésköréhez 

tartozik, és nem a fogalomalkotás folyamatához. Az egyik ilyen fő ellenvetés, hogy „osztályok 

nem is léteznek”. Ennek kapcsán Éber az osztály viszonyjellegét hangsúlyozza E. P. Thompson 

klasszikus művét idézve: „»A legsűrűbb lyukú szociológiai hálóval sem tudnánk kifogni az 

osztály tiszta példányát, legalábbis nem több eredménnyel, mint a hódolatét vagy a szerelemét. A 

viszonyoknak mindig valódi emberekben és valódi összefüggésekben kell megtestesülniük 

(Thompson 2007 [1963]: 7–8).« Az osztály tehát nem eszencia, hanem reláció, nem dolog, hanem 

viszony. Még pontosabban történetileg formálódó termelési, tulajdoni és elosztási viszonyokban 

(társadalomgazdasági relációkban) formálódó minőség” (Éber 2016: 4). Ezzel összefüggésben 

fontos hangsúlyozni, hogy az osztályok általában (csak) a társadalmat elemző szociológus 

számára láthatóak, ún. önmagában való (an sich) osztályok (avagy class in the making), és 

kivételes esetben válnak ún. önmagáért való (für sich), cselekvő osztállyá (avagy class for itself). 

Utóbbi tagjai felismerik közös érdekeiket, illetve megszerveződnek ezen érdekek 

védelme/kikényszerítése érdekében – azonban ebben az esetben sem maga az osztály cselekszik, 

hanem annak egyes tagjai, szervezetei; függetlenül attól, hogy az egész osztály érdekében, vagy 

csak annak nevében, de saját önös érdekükben lépnek fel. Természetesen a viszonyok, amelyek a 

társadalmi osztályokat (más osztályokhoz való viszonyaikkal együtt) formálják és alakítják, 

nagyon is valós, a mindennapokig lehatoló és így mindenki számára érezhető tényezők. Ebből 

azonban nem következik, hogy elszenvedőikben/haszonélvezőikben ez tudatosul, még kevésbé, 

hogy ezek mentén (meg)szerveződnek.  

 Ezzel összefüggésben Standing a prekariátus osztályként való értelmezése kapcsán két 

ponton szorul pontosításra. Egyrészt amikor a prekariátusra mint önmagában való osztályra 

hivatkozik, érvelése túlzottan eurocentrikus, túlzottan a fordizmust teszi meg viszonyítási 

pontnak, ami végül ahhoz vezet, hogy csak hiányosan képes a prekariátus formálódására ható 

globális társadalmi és gazdasági viszonyok kimutatására. Korábban elemeztem Ronaldo Munck 

Standinggel szembeni kritikáját, ahol ez a két szempont – eurocentrikusság és termelési 

viszonyok figyelmen kívül hagyása – egymástól szétválasztva jelenik meg (Munck 2013: 752)., 

miközben a kettő szorosan kapcsolódik. Véleményem szerint a bérmunka-társadalom modelljétől 
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való elszakadás, a globális világgazdaság elemzési keretként választása, valamint annak belátása, 

hogy a kapitalizmus képes számos más termelési mód és a munka feletti ellenőrzés számos 

formájának beépítésére, nyitja meg az utat a globális prekariátus vizsgálata felé; amely így 

egyszerre elhelyezhető a termelési viszonyok összefüggésrendszerében, illetve alkalmassá válik a 

magállamokon kívüli (lét)bizonytalanság vizsgálatára. Standing másik kiegészítését abban tartom 

fontosnak, hogy a prekariátus mint önmagáért való osztály feltételezése több szerzőt az egész 

koncepció elutasítására sarkallt, így a „gyereket is kiöntötték a fürdővízzel”. A prekariátus 

esetében is az arra ható erőket és viszonyokat kell az elemzés középpontjába helyezzük, és a 

prekariátust ezen viszonyok által meghatározott osztályként, nem pedig létező mozgalomként kell 

elsősorban értelmeznünk. Standing egyébként többször maga is levonja ezt a következtetést újabb 

műveiben (Standing 2014: 8).  

 Mindezzel összefüggésben fontos kiemelni, hogy „az osztály önteremtés, önépítés, 

önszerveződés eredménye” (Éber 2016: 4). Ez Thompson gondolatmenetének is központi eleme, 

amit fő művének címe is mutat (The Making of the Working Class). Az ebben rejlő mozgástérről 

Alain Desrosières francia szociológus fontos kijelentéseket tesz. Az általa felvetett megközelítés a 

statisztikai kategóriákat társadalmi tényeknek tekinti, amelyek egy bonyolult társadalmi, 

politikai, tudományos kontextusban kerülnek definiálásra, ezért nem tekinthetők objektíve 

adottnak – se kizárólagos konstrukciónak.159 Egyes társadalmi (foglalkoztatási) kategóriák 

                                                 
159 Könyvében (Desrosières 1998) két a tudomány működésmódjára vonatkozó megkülönböztetés fontosságát 

hangsúlyozza. Egyrészt különbséget tehetünk a leíró („there is”) és az előíró („we must”) tudományfelfogás 
között, amely a 17. században a tudományos autonómia fejlődésével alakul ki és a statisztikai gyakorlatokra 
meghatározó hatást gyakorol; hiszen a statisztikusok a leírást tekintik feladatuknak, szemben az értékek vagy 
vélemények megfogalmazásával (Desrosières 1998: 335). A másik distinkció a valóság és tudomány viszonyát 
érintő két különböző megközelítés lehetőségét vázolja fel. A realista (vagy objektivista) álláspontból kiindulva a 
tudomány mintegy rátalál a már eleve adott összefüggésekre, egyfajta felfedező tevékenység. Ezzel szemben a 
relativista (vagy történeti) álláspont szerint a megállapított összefüggéseket a tudomány hozza létre, azok a 
kutatói tevékenység termékei (Desrosières 1998: 336). A két distinkció alapján négyféle pozíció adódik a kutató 
számára, melyekből mindegyikre találhatunk példát. A statisztika kialakulásakor határozottan a leíró és realista 
álláspontba pozicionálta magát és ez képez később referenciapontot a másik három választási lehetőség számára. 
A relativista és leíró álláspont ezzel szemben bevonja a tudományos elemzésbe a tudomány „termelésének” 
társadalmi, történeti kontextusát. Az előíró és realista megközelítésre példa a cselekvésorientáltabb politikai, 
illetve adminisztratív nézőpont, amely pragmatikusan, eszközként kezeli a tudományos kategóriákat, mint 
amelyekre az esetleges beavatkozás alapozható. A relativista és előíró álláspont ezzel szemben kritika alá vonja 
magukat a „tényeket” is; gyakran a tudományos tevékenység, illetve a „megrendelő” „valódi” céljainak 
kimutatására, ideológiai leleplezésére törekszik. A statisztikai méréseket például, mint az uralmon lévők 
pozícióik megvédésére szolgáló, elnyomó eszközét elemezheti. Maga Desrosières a felállított álláspontok 
egyesítésére, meghaladására törekszik. Könyvében a statisztika "kapcsán amellett érvel, hogy a tudományos 
munka termékei ténylegesen létező „dolgok”, amelyek egyszerre konstruáltak abban az értelemben, hogy nem 
eleve adottak, ugyanakkor realitások abban az értelemben, hogy kiállnak tudományos próbákat és teszteket, 
valamint referenciapontként szolgálnak a tudósok tevékenysége során. Mint írja „ebben az értelemben a 
statisztika nem más, mint [...] referenciák egyezményes nyelve” (Desrosières 1998: 337).  
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esetében (például a francia „cadres”160) mutat rá, hogyan kapcsolódik össze az adott csoport 

statisztikai felmérésekben történő megjelenése, valamint identitás- és csoportformálódása 

(Desrosières 1994: 206). Érvelése szerint a statisztikai kategóriák kialakulása egyszerre kognitív 

és társadalmi folyamatok eredménye, illetve maguk a kategóriák is visszahatnak a társadalomra. 

Az ebből adódó következtetések alátámasztják Éber további álkérdésekre vonatkozó reakcióit. 

Éber elemzi az osztály fogalmának ideológiai terheltségét és társadalomtudományos diskurzusból 

való kiszorulását,161 valamint rámutat az osztályok pontos meghatározására vonatkozó kérdések 

álkérdés jellegére. „Összefoglalva: az osztályszerkezet egy történetileg formálódó 

viszonyrendszer, amelyben az osztályok meghatározása (lehatárolása, egymást kizáró 

kategóriákba osztása, megszámlálása és megnevezése) számos álkérdéshez, félreértéshez és 

ismeretelméleti problémához vezet, amennyiben a kategorizáció technikai részletkérdései között 

ténylegesen már elsikkad, hogy mi is az osztályszerkezet természete (ti. hogy az egy történetileg 

formálódó viszonyrendszer)” (Éber 2016: 9). Mindez egybecseng Ferge Zsuzsa a prekariátus 

használata kapcsán megfogalmazott felvetéseivel, hiszen mint írja, „nem a csoportok 

megnevezésével, hanem a társadalmi helyet kijelölő strukturális viszonyokkal, ezek 

kapcsolódásával szoktam a munkát kezdeni” (Fordulat 2012: 122). Ferge például a 

magyarországi szocializmus időszakára vonatkozóan a hatalom, a tudás és a tulajdon dimenzió 

mentén kirajzolódó viszonyokat tartja meghatározónak és a munkajelleg-csoportok segítségével 

írta le a társadalmat, amely egyben az egyének munkamegosztásban elfoglalt helyét is jelölte 

(Ferge 1969). A rendszervált(oz)ást követő időszakra vonatkozóan kiemeli a tulajdon szerepének 

jelentős növekedését, illetve egy új viszony, a munkaerő-piaci viszony megjelenését, amely egyre 

jelentősebb szerephez jut a társadalmi struktúra meghatározásában (uo.). Ez a dimenzió 

ugyanakkor a prekariátus kapcsán is meghatározó, hiszen az általam használt definíció központi 

elemét képezi a termeléshez való viszony. . E változás, illetve a biztonságok megrendülése miatt 

tartja érdemesnek Ferge Zsuzsa a prekariátus fogalmának bevezetését. „A biztonságok 

összeomlása indokolttá teszi, hogy Magyarországon is használjuk a prekaritás fogalmát” (i.m.: 

120). Emellett kiemeli, hogy a szocializmus időszaka a politikai és szabadságjogok súlyos 

korlátozása mellett elérte a létbiztonság növekedését, amit az egyenlőtlenségek jelentős 

csökkenése és a közszolgáltatások színvonalának és kiterjedtségének fejlődése kísért (i.m.: 119-

120). Ennek felismerése szintén arra inspirál, hogy a magyar viszonyok megragadására 
                                                 
160 Gondolatmenetét jól példázza, hogy a magyar statisztika nem ismer külön ilyen kategóriát. Fordítása általában 

„felső-középvezető”.  
161 (Éber 2016: 7) illetve részletesen lásd a szerző doktori (PhD) értekezését (Éber 2012). 
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alkalmassá tegyük a prekariátus fogalmát. Ferge Zsuzsa ugyanakkor kétségeket is megfogalmaz a 

koncepció használata kapcsán, és alapvetően megelégszik a létbizonytalanság terjedésének 

hangsúlyozásával. Utóbbi ösztönzi a társadalmi modellalkotás és a mérések módszertanának 

megújítására, amiben a prekariátus irodalma csak az egyik lehetséges irányt jelenti (i.m.:124-

125). 

  Éber is a globális folyamatok jelentőségét hangsúlyozza a társadalmi struktúra és az 

osztályokat formáló viszonyok elemzése kapcsán. Miközben Magyarországon a nemzeti 

burzsoáziát azonosítja mint egyetlen ténylegesen megszerveződő osztályt (class for itself),162 fő 

ellenfelének a nemzetközi tőkét tartja (Éber 2016: 5). Hiszen mint írja: „a valóságos 

tőkeviszonyok (következésképpen az osztályviszonyok) érthetetlenek, ha csak (nemzet)állami 

kereteken belül vizsgáljuk őket […] Azok az elemek ugyanis, amelyek itt és most 

osztályhelyzetekként és osztálypozíciókként megjelennek, a globális termelési és 

tulajdonszerkezet részei” (i.m. 5 és 10).163 A (globális) prekariátus elemzéséhez szintén szükséges 

a globális világgazdaság összefüggéseinek beemelése az elemzés körébe, ahol a prekariátus mint 

olyan osztály jelenik meg, amelyet meghatározó viszonyokat a kapitalista világgazdaság formál. 

Azok sorolhatóak ebbe az osztályba, akik rákényszerülnek munkaerejük eladására – mert nem 

                                                 
162 „Ennyiben ma is van értelme burzsoáziáról beszélni, ha tudatosítjuk, hogy az, amit így nevezünk, egy belülről is 

tagolt, egymással is küzdelmet (olykor rendkívül éles harcot) folytató osztályfrakciók végső soron együttmozgó 
összege, erőviszonyaik eredője. Ebben az értelemben tehát ma Magyarországon is van für sich osztály, aminek a 
Magyar Bankszövetség éppúgy csak az egyik szervezeti formája, ahogyan a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara csak egy másik” (Éber 2016: 5). 

163 A globális összefüggések és kizsákmányolás egy lehetséges elemzését végzi el Boltanski és Chiapello, a 
kapitalizmus új szelleméről szóló könyvükben. Gondolatmenetük arra épül, hogy míg az új kapitalizmusban a 
kapcsolatok száma, a társadalmi tőke központi jelentőségű, ennek növelése az egyes ember fizikai korlátaiba 
ütközik, hiszen minden egyes kapcsolat jelenlétet és a kapcsolat ápolását igényli. Ezért a leginkább mobil 
egyének ún. „dublőröket” hagynak helyben maguk helyett. Ez lehetővé teszi, hogy ők maguk folyamatosan 
mozgásban legyenek – ami sikerességük garanciája – miközben helyi szinten is képviselve vannak érdekeik. A 
dublőrök, illetve immobilak megléte azért is nélkülözhetetlen, hiszen ha mindenki mozgásban lenne, akkor 
értelmetlenné válna maga a „mobilság” is; ők azok, akik helyben elvégzik a szükséges feladatokat. Ugyanakkor 
ők maguk nem kerülnek kapcsolatba csak kevesekkel – főleg nem távoli egyénekkel. A mobilak ilyen értelemben 
szükséges, megkerülhetetlen összekötők maradnak mindvégig; miközben azok, akik – tudásuk, tulajdonuk, 
rokonaik, képességeik miatt – helyhez kötöttek, vagyis immobilak, növekvő függésben vannak tőlük. A 
kapitalizmus átalakulásával leértékelődnek a helyhez kötött tudások és kompetenciák, a konnekcionista 
társadalomban a rugalmasság, a mobilitás válik központi elvárássá. Mindez azonban nemcsak hogy egyenlőtlen 
helyzetet teremt mobilak és immobilak között, illetve nemcsak hogy a mobilak sikeressége „szebben csillog” az 
immobilak sikertelenségének fényében, hanem az immobilak léte (illetve maga immobilságuk) szükséges a 
mobilak sikerességéhez – vagyis a mobilak sikeressége az immobilak helyben tartása által, tehát az immobilak 
kárára lehetséges csak. Más szavakkal a kirekesztés, a kapcsolatoktól való megfosztottság valójában tevékenyen 
elősegíti a projektalapú kapitalizmus nyerteseinek sikerességét. Maguk az államok is sokszor függő viszonyban 
találják magukat a globális termelés megszervezésében fontos szerepet játszó cégekkel szemben. Elég, ha arra 
gondolunk, mit hajlandó megtenni egy kormány egy nagyobb cég betelepüléséért, vagy hogyan fél adott ország 
vezetése a pénzügyi intézetek leminősítéstől. Ebben a viszonyrendszerben értelmezhetjük a prekariátus 
létfeltételeit formáló hatóerőket és más osztályokhoz való viszonyát is (Boltanski és Chiapello 1999: 413-443). 
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rendelkeznek elegendő gazdasági tőkével vagy a létfenntartásukhoz szükséges eszközökkel – 

ugyanakkor megélhetésüket, biztonságukat és jóllétüket képtelenek ezáltal biztosítani – mert nem 

rendelkeznek elegendő kulturális, vagy társadalmi tőkével. Fontos látni, hogy mindez – vagyis a 

prekariátus jelensége és terjedése – nem idegen a kapitalizmustól. Korábbi korokból számos 

példát találunk a hasonlóan bizonytalan munkaerő termelésbe történő beillesztésére; sőt ez 

tekinthető a meghatározónak, mind időben, mind térben kiterjesztve vizsgálatainkat. Ezzel nem 

állítom, hogy a folyamat nem ellensúlyozható, mint ahogy azt sem, hogy a kapitalizmus 

legemberségesebb vagy akár csak leghatékonyabb – ha nem egyes tőkések, hanem az 

össztársadalmi hatékonyság a kérdés – működésmódja a jelenlegi. E kérdések vizsgálata, azonban 

következő tanulmányok tárgyát kell, hogy képezzék. 
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2. Táblázatok 

 

 1.Táblázat: Szakszervezeti lefedettség 1880 és 2008 között, egyes OECD országokban 

(Forrás: http://www.waelde.com/UnionDensity/; Donado és Wälde 2012) 
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PREKARIÁTUS: AZ ÚJ ALSÓ OSZTÁLY? 

A prekariátus fogalmának kialakulása és egy lehetséges újragondolása 
című doktori disszertáció absztraktja 

Szépe András 

 

A dolgozat a prekariátusról szóló szakirodalom főbb állításainak ismertetésére, a 

megfogalmazódó kritikák segítségével a prekariátus és az ahhoz köthető fogalmak kritikai 

újragondolására vállalkozik, ezzel kívánva hozzájárulni a terminus (magyarországi) 

alkalmazásának elősegítéséhez, további kutatások serkentéséhez. A disszertációban részletesen 

ismertetem a prekariátus irodalma által referenciapontnak választott bérmunka-társadalom 

sajátosságait, illetve annak hetvenes évektől meginduló átalakulását, mivel a prekariátus 

fogalmának bevezetése ehhez az időszakhoz köthető. A neoliberális, szabad piac elsőbbségét 

hirdető eszmék előtérbe kerülésével megjelenő új bizonytalanságok leírására használják. Az 

elmúlt években ugyanakkor viták bontakoztak ki a nemzetközi szakirodalomban a prekariátus és 

a hozzá kapcsolódó fogalmak újszerűsége, használhatósága körül. 

Ezért a dolgozatban elvégzem a prekariátushoz köthető főbb szerzők munkáinak 

bemutatását, ahol központi jelentőséget kap, hogy a bérmunka-társadalom csak időbeli és térbeli 

korlátok között értelmezhető, ezáltal – szól a kritika – az erre építő prekariátus fogalom kettős 

értelemben is eurocentrikus. Egyrészt a világ többi részén a prekariátus – pontosabban a 

bizonytalanság – általánosan elterjedt, inkább norma, mintsem kivétel. Másrészt a fordista-

posztfordista átmenet a globális világgazdaságban lejátszódó változás, ezért a prekariátus 

születése – nyugaton – csak része egy sokkal átfogóbb folyamatnak. Olyan elemzési keretre lenne 

szükség, amely e két kritikai szempontot beépítve teszi lehetővé a prekariátus. 

konceptualizációját. Ezt elősegítendő a prekariátusnak a világrendszer-elemzés kereteibe 

illeszthető újragondolása, a ’globális prekariátus’ fogalompár használata mellett érvelek. Ennek 

során számos olyan szerzőre támaszkodom, akik arra mutatnak rá, miként képes a kapitalizmus 

más termelési módok és a munka feletti ellenőrzés számos formájának integrációjára.  
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THE PRECARIAT: THE NEW LOWER CLASS? 

The emergence of the notion ‘precariat’ and a possible reconceptualization 
Abstract 

Szépe András 

  
 The thesis aims to introduce the main claims of the literature of the ’precariat’ and - with 

the help of the related critics – propose a possible reconceptualization of the terms related to the 

notion of the precariat, wishing to contribute to the (Hungarian) use of these terms, and to 

stimulate further researches. In the dissertation, I describe in detail the specific characteristics of 

the wage-earning society – as the chosen reference point by many authors of the precariat – and 

of its’ transformation, which started in the seventies, since this is the period of the introduction of 

the concept of the precariat. The literature began to use the latter to describe the new 

uncertainties, following the spread of the neoliberal approach, which claims the primacy of the 

free market. In recent years, however, an international debate emerged, concerning the use and 

utility of the term precariat, and of other related terms. 

 To join this debate, in this paper, I carried out the presentation of the works of the main 

authors connected to the term precariat, in which a central importance is given to the recognition 

that the wage-earning society can only be interpreted within time and space constraints, so – 

write the critics – the precariat, as a concept based on it, is in a double sense Eurocentric. On the 

one hand precarity is widespread in the rest of the world, rather a norm than an exception. On the 

other hand, the transition from Fordism is a change in the global world economy, so the birth of 

the precariat - in the west - is only part of a much broader process. An analytical framework is 

needed, which can incorporate these two critical aspects and allows the reconceptualization of the 

precariat. In support of this I claim the rethinking of the term precariat, as ‘global precariat’, in 

the frame of world-systems analysis. In doing so, I rely on authors who emphasize the ability of 

capitalism to integrate other modes of production and many different forms of control over the 

work. 

 


