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Dessewffy Tibor


A kocka el van veszve


1. A népi hős eljövetele

Tíz évvel a rendszerváltás után, az új évezred küszöbén a magyar társadalom a szociálpszichológiai konszolidáció útjára lépett. Legalábbis így értelmezhető, hogy tíz éves vajúdás után 1999-ben megszületett az új rendszer első népi hőse, kitöltve az elemzők által gyakran felpanaszolt fájdalmas hiátust. A nem-létezésnek ebben a közegében, az átalakulás során tanúsított  passzivitás és érdektelenség nemcsak a politikai megmozdulások és tüntetések hiánya jellemezte, hanem sokan azt is felrótták a magyar társadalomnak, hogy a szociális kohéziót biztosító értékek konstruálásában is restnek mutatkozott, az új korszak nyilvánossága nem ’hozta létre’ az ezen értékeket szimbolikusan megtestesítő személyeket.  

Ugyanakkor a népi hős születését nem kísérte felhőtlen öröm. Sőt, épp ellenkezőleg, kisebb fajta morális pánik tört ki. A médiában - a bulvárlapoktól a tekintélyes, “mérvadó” beszélgetésekig - szakértők tucatjait szólaltak meg azzal kapcsolatban, hogy vajon a rendszerváltás körüli anómia és értékválság megtestesülését kell a látnunk az internetes csevejcsoportok beszélgetéseiből és a kisiparilag előállított arcképes pólótrikók fodraiból előbukkanó hős alakjába. Ezeknek a moralizáló elemzéseknek és az ebből összeálló normatív diskurzusnak két - figyelemre méltó és egymásnak egyébként ellentmondó - eleme volt: a “felelőtlen Hermész”, valamint a “zsák a foltját” effektus ismételgetése.
 
A “felelőtlen Hermész” címkéje alá sorolhatjuk mindazokat az állításokat, amelyek szerint a népi hőst a megátalkodott, jellemtelen, a valódi értékeket semmibe vevő lélekvezető, a tömegmédia termékének állítják be. Ebben a felfogásban a hős pusztán a haszonleső, pénzsóvár bulvársajtó folyamatos szenzációéhséget kielégítő kreatúrája. Ezzel szemben a “zsák a foltját” érvelés szerint, minden közösség azt kapja, amit megérdemel, a népi hősök a definíciószerűen csak akkor születhetnek, ha valamely módon a bizonytalan körvonalú néplélekkel korrespondálnak, s a – talán még homályosabb kontúrú - kollektív tudatalatti rossz anya módjára csak akkor rezonál, ha az általa világra hozott hősben önnön maga legigazibb képére ismer. Amennyiben a magyar társadalmat jelenleg anómikus, értékvesztett és megkavarodott társadalomnak tartjuk nincs okunk csodálkozni, ha olyan népi hőst teremt, amely ezeket a viszonyokat képezi le illetve reprezentálja. 

Amellett, hogy a két állítás legalábbis gyengíti egymást – hisz más szereplőket hibáztat a morálisan elítélendő helyzet létrejöttéért – egy-egy kézenfekvő logikai érv is felhozható mindkét megközelítés ellen. A “felelőtlen Hermész” érvelés épp azt tudja nehezen meg magyarázni, ami az érvelés lényegéből fakad. Nevezetesen, ha a média - bizonyítottnak vett gátlástalansága és immoralitása mellett - oly roppant tudatformáló erővel rendelkezik, akkor mi magyarázza azt, hogy csak ritkán és nehezen megjósolható körülmények között születnek a népi, befogadói rajongás által felkent hősök?  A “zsák a foltját” elmélet hasonlóképpen adós marad a válasszal arra kérdésre, hogy - ha az anómikus értékrend megtestesülését kell látnunk a népi hősben- , mi az oka annak az esetlegességnek, amely a posztkommunista viszonyok között is szép számmal található anómikus reprezentációjú személyek közül szelektál, s ennek során korántsem könnyen kiismerhető szabályokat követ?Mindazonáltal az elégtelen magyarázat logikai ellenvetése nem egyforma mértékben érvényteleníti a két érvelést. A “felelőtlen Hermész” megközelítés, amúgy is nehezebb helyzetben van, hiszen kihívja maga ellen a kultúra és közönségkutatás elmúlt 30 évének szinte valamennyi lényeges irányzatát és szerzőjét, akik - egyébként a hétköznapi tudat elképzeléseivel szinkronban - a média tudatformáló képessége mellett, hangsúlyozzák az aktív befogadás, a dekódolás folyamatának jelentőségét is. (Dessewffy-Gayer 1999,) Mindezen elméletek fényében egy furcsa helyzet látszik kirajzolódni: miközben elfogadhatjuk Todd Gitlin nevezetes felvetését, hogy a médián kívül nincs élet, vagyis aki nem kerül képernyőre, címlapra az nem lehet sztár, ez korántsem jelenti azt, hogy mindenkiből népi hős lesz, aki a média reflektorainak fókuszába kerül. (Gitlin 1980) Továbbá: a kódoló média és dekódoló közönség dichotómikus modellje sem tartható piaci körülmények között. Egy profit vezérelte médiavállalkozás nyilván oly témákat keres, amelyek közérdeklődésre tartanak számot – és így magasabb nézettséget, s ebből fakadóan nagyobb hirdetési bevételeket eredményeznek. Így a tömegmédiumok korában a nyilvánosság szerkezetének ábrázolására nem valamely egyirányú hatásmechanizmust megjelenítő modell szolgál. Ez a modell még akkor is elégtelen, ha figyelembe vesszük a “válogatós”, különböző értelmezési lehetőségek és médiumok között választó, dekódoló befogadókat is, miként azt Stuart Hall teszi klasszikus tanulmányában. (Hall 1980)
Ezzel szemben egy olyan dialektikus, legalábbis a visszacsatolásra alkalmat adó modellt tűnik elfogadhatónak, ahol a közönség piaci választásokban megfogalmazódó ítéletei valamiképpen befolyásolhatják a “tartalomtermelő” kódolók lépéseit. Más szavakkal a média nemcsak diktál és teremt, hanem követi az ízlés áramlatokat és kiszolgálja az érzékelt igényeket. Következésképpen a népi hős születését a “hisztérikus médiareakciókkal” magyarázni elégtelen és elfogadhatatlan érvnek tűnik.
A “zsák a foltja” argumentumot strukturalista felszínessége, majdhogynem tautológikus volta teszi nehezebben sebezhetővé. Ahhoz, hogy valakiből népi hős lehessen természetszerűleg valamilyen formában széleskörű “népi” támogatást kell elérnie, s ilyen módon aligha függetleníthető az általános közérzülettől.   A zsák a foltja esetében tehát nem a fogalmi keret elégtelen, hanem az azt megtöltő tartalom  – “az anómikus értékválságban szenvedő magyar társadalom” – félrevezető a fentebb taglalt okok miatt.
Ezen a ponton felfüggeszthetjük a hithcocki suspense-t és megerősíthetjük az olvasóban mostanra remélhetőleg már alakot öltő bizonyosságot, hogy az elmúlt ezer év viharos magyar történelmének utolsó, - bár pillangó sorsú - népi hőse nem más, mint Ambrus Attila, akit whiskys rabló néven őrzött meg emlékezetében a feledésre oly hajlamos közvélemény. Talán nem felesleges jeleznünk, hogy megközelítésünk alapvetően szociológiai: vagyis Ambrus Attila személye, jelleme, pszichológiai sajátosságai éppúgy kívül esnek az elemzés hatókörén, mint ahogy érdeklődésünkön is. A “whiskys” jelölő számunkra arra a több csatorna által létrehozott, sokrétegű és összetett - divatos kifejezéssel poliszémikus – jelentéstartományra utal, amely közbeszéd különböző fórumain megteremtette Ambrus nyilvános reprezentációját.

Sietek leszögezni: nem áll szándékomban, megfejteni a “whiskys”, mint népi hős születésének titkát. Ez a titok, mint az Ambrus által is kedvelt széfek ajtajai valószínűleg több kulccsal nyitható. Ezek között a lehetséges felfejtési módok között, figyelembe kéne vennünk, a fotogén, média érzékeny elkövető képi, ikonikus megjelenését, a média posztmodern felhasználását csakúgy, mint a rendszerváltás óta lényegében változatlan közhangulatot, amely elutasítja tulajdont, a kapitalizmust és ezek megtestesítőjét a bankokat, s számos más szempontot is említhetnénk. Ld. Népi hős születik, Kritika 2000 ???
Azonban a whiskys mítoszának részletes elemzése sem ad magyarázatot arra a kérdésre, hogy miért éppen egy bűnöző került a rajongás fókuszába, hogy a népi hős miért épp egy bankrabló alakját öltötte magára? A kérdés megválaszolásához aligha lehet elvonatkoztatni attól a kulturális meghatározottságtól, amely a napi négy és félórás tv nézéssel érzékeltethető legegyszerűbben. E képernyőnek szentelt idő jelentős hányada a bűn körül forog, detektívsorozatok és bandaháborúk, a korrupt zsaruk és hősies nyomozók, a hallgatag maffiózók és magányos szembefordulók, a szökevények és fejvadászok, a Keresztapák és Sebhelyesarcúak tömegkultúránk alappillérjeit jelentik. Ha ettől nem is lehet elvonatkozatni, ez mégsem válaszolja meg, hanem csak reprodukálja a kérdést: miért olyan meghatározó a tömegkultúrában a bűn, törvénytelenség reprezentációja?
A globális tömegkultúra eme sajátosságának magyarázata messze túl megy ennek az írásnak a keretein. Mivel a nézők nagy része legfeljebb csak áldozatként kerül - a valóságban - kapcsolatba a bűnnel, tehát semmiképp sem modellépítésre vagy szabálykövetésre használja ezeket a narratívákat, inkább a szublimáció és a katarzis folyamatai lehetnek meghatározóak. A katarzis elmélet szerint a “bűn” történeteiben a civilizált létezés során elfojtott agressziót, vagy tágabb értelemben a bűntelen, a rendszeren belüli lét miatti frusztrációt szüntetjük meg a másik oldallal való veszélytelen és szimbolikus azonosulással. Azért adózunk értékes órákkal az életünkből a bűnnek, hogy mi magunk bűntelenek maradhassunk. Nem csorbítja ennek az elméletnek a magyarázóértékét, hogy e mellett egy másik lehetséges modell is létezik, egy olyan struktúra, ahol a bűn megdicsőülése a tömegkultúrában, nem a hétköznapok ellenére, hanem azok egy lényegi tulajdonságával egybeesően, ahhoz hasonlatosan jelenik meg. 
Mint a tanulmány alább következő részeiben igyekszünk részletesebben kimutatni, meglátásunk szerint civilizációnk késő modern szakaszában kockázat fogalma meghatározóvá vált. Alternatív javaslatunk szerint, tehát a tömegkulturális bűnmítoszok sikerének egyik oka az, hogy feltételezik a kockázat vállalást, tehát a törvényszegésben nem pusztán a szabályok áthágásának élményét, hanem az ennek során megtapasztalt kockázati elemet is értékeljük. 

Habár az, hogy a kockázat fogalom relevanciáját éppen a bűnözés felől közelítjük meg a kurrens nemzetközi irodalomban szokatlan, de korántsem előzmények nélküli. Erving Goffman, egy korai esszéjében, amelyben a nevadai kaszinókban végzett terepmunkája alapján a kockázatvállalás különböző formáit vizsgálja a bűnözés némely formáit alapesetként említi. (Goffman, 1967:173) Mivel Goffman megközelítését a kockázat kérdéskörével kapcsolatban jelentősnek és - méltatlanul elfeledetnek- tartom, fontosnak tartottam ezt a bevezetést még, ha a ’whiskys’ példája hajánál előrángatottnak tűnik is. Remélem ennek és Goffman hozzá járulásának jelentősége is kiderül a következő oldalakon.

Kockázat fogalom tehát messze túlmutat a “whiskys” alakján.  A bankrablóból azért válhatott népi hős, – nem feledkezve el az előbbiekben már érintett többi szimbolikus kellékekről – mert egy, a kockázat fogalma által meghatározott kultúrában jelent meg, oly módon, hogy nyilvános reprezentációja is esszenciálisan egy nagy kockázatú cselekmény: a bankrablás köré szerveződött. Így hát számomra az a valódi kérdés - búcsút intve most már Ambrus Attila alakjának – hogy mitől és mennyiben lesz a kockázat késő modern társadalmak meghatározó jellegzetességévé, mitől vált az ezredforduló társadalomtudományában slágertémává.

Az állítást, miszerint a kockázat “kultúránk egyik alapeleme” legalábbis három – kizárólag analitikus célból - elkülönítendő szintet most egybe. Az első jelentés szint azokból a tényekből, és megfigyelésekből áll össze, amelyek azokról a folyamatokról tudósítanak, melyek eredményeképp, jóval kockázatosabb hellyé vált, mint amilyen korábban volt. A második jelentésszinthez az ezekre a folyamatokra adott társadalmilag konstruált válaszok állnak, azok a reakciók, amelyeket a közvéleményben, a hétköznapi tudatban és közvélekedésekben megfogalmazódnak a növekvő kockázatok kapcsán. Végül a harmadik szinten - a reflexió reflexiójaként - , azok a társadalomtudományi teóriák és kutatások találhatók, amelyek a megnövekedett kockázatot és az arra adott társadalmi válaszokat igyekeznek elemezni illetve elméleti keretbe illeszteni.
 
E három szint elkülönítése persze aligha állná ki a kritikai elemzés próbáját - amennyiben a kockázat fogalom körül kirajzolódó viszonyrendszer hiteles leírására kívánnánk használni. Hiszen világos, hogy az objektív veszélyek (első szint) szubjektív érzékelés különválasztása tarthatatlan dichotómia. Nemcsak a poszt-struktúralista elméletek divatja miatt kell elvetnünk ezt a megközelítést, hanem azért is, mert a civilizációnkban rejlő kockázati tényezők esetében e két szempont a valóságban egybeolvad és a megkülönböztetés így elveszíti érvényességét. (Latour 2000) A hétköznapi érzékelés és a társadalomtudományi megközelítések – vagyis a reflexió reflexiója – elkülönítése pedig azért sem lehetséges mert bár a tudományos elemzés és a közvélemény szerveződése eltérő szabályoknak engedelmeskedik mégis e két terület között számos átfedés, kapcsolat és visszacsatolási mechanizmust találhatunk.

De mivel e három fogalmi szintet csak mint analitikus segédeszközt kívánjuk használni, a fent említett kifogásokat ezúttal figyelmen kívül hagyhatjuk. E hármasság használata mellet szól, hogy szükségesnek tartjuk az “objektív” szinten történt változások rövid számbavételét azért, hogy a számunkra elsődlegesen érdekes második és harmadik szint újabb fejleményei világosabban kirajzolódjanak. Mary Douglas témánkkal kapcsolatos kutatásainak egyik legfontosabb tétele, hogy felesleges különbséget tennünk “objektív” létező és szubjektive érzékelt kockázatok között, hiszen valamennyi tematizált veszélyforrás a társadalmi tudaton átszűrve válik a közvélekedés részévé.(Douglas 1992) Deborah Lupton “gyenge konstruktivizmusnak” nevezi ezt az álláspontot, amely nem vitatja az objektív veszélyek létét, de ezeket elválaszthatatlannak tartja a társadalmi értelmezésektől. (Lupton 1999) Ehhez az állásponthoz képest, Lupton megkülönbözteti a “realistát”, amely a veszélyt technicista megközelítésébe azt objektív, természettudományos tényként fogja fel, illetve a “kemény konstruktivizmus”, Focoulthoz kapcsolt nézeteit, amely szerint a kockázat önmagában nem létezik, azt mindig az adott politikai és hatalmi viszonyok által társadalmilag meghatározott diskurzus.   
Mindemellett e három, analitikus célból különválasztott szint kirajzolja ennek az írásnak a szerkezetét is. Az alábbiakban előbb a kockázatai folyamatok “objektív” változásait tekintem át, majd ezen folyamatok közgondolkodásra gyakorolt hatásáról szólnék. Végül azokat a gondaltokat igyekszem rekonstruálni, amelyek szerint a “kockázat-társadalom” fogalom elméleti fordulópontot jelent a modernitás és a posztkommunista realitás leírására törekvő társadalomtudományi erőfeszítések sorában. Mindezek során – mint az a bevezetőben citált “whiskys rabló” példája ellenére – elődlegesen a kockázattal kapcsolatos nyugati; angolszász és német elméleti megfontolásokat értelmezem. Ebből azonban nem következik, hogy a kockázatfogalom kapcsán kirajzolódó probléma halmazt, mint a posztkommunista átalakulás gyötrelmeit elszenvedő magyar társadalom számára érdektelent félresöpörné az olvasó. Épp ellenkezőleg, úgy vélem, hogy a tiszai ciánszennyezéstől, Bős Nagymarosi gáton át nukleáris hulladéktárolók elhelyezése körül folyó vitákig olyan példákat találni, amelyek illusztrálhatják, akár a szűkebben értelmezett kockázatfogalom hazai relevanciáját.  Ugyanakkor a magam részéről legalább ilyen fontosnak tartok egy másik szempontot, nevezetesen, hogy meggyőződésem szerint a különböző kontextusokban való újragondolás során ezek az elméletek magyarázóereje, vagy ha úgy tetszik, a “társadalomról való tudásunk” is gyarapodhat. Amennyiben tehát a felkapott elméletek hálóját a különböző történelmi tapasztalatok tengerében (vagy tavacskáiban) is megmerítjük, nemcsak új élményekre és tudásformákra akadhatunk, hanem esetleg a merítési háló némely hiányosságaira is fény derülhet. Kevésbé poétikusan: amikor a nyugati szociológiai elméletek megfogalmazzák tételeiket és törvényeiket, gyakran érzékelhető egy olyan univerzalizmusra törekvő szándék, amely zárójelben teszi azt a sajátos tapasztati világot, amely ezeknek az elméleteknek az élménytalapzatául szolgál. Ez a fajta önmagát korántsem egyforma mértékben feltáró arrogancia különösen akkor lesz nyilvánvaló, ha az “objektív tudást”, “tiszta elméletet” mechanikusan próbálják belevájni egy más kulturális tapasztalat talajába. Ld. erről Wessely Anna-Csepeli György: A közép európai szociológia kognitív esélyei 1992/1-2 illetve a Replika Colonialisation or Partnership 1996os különszámát. Ugyanakkor a magam részéről sem először teszek erre kísérletet. Ld. Posztkommunizmus és poszt-modern in: Kedélyes Labirintus valamint kissé mániákusan ua. Iskola a hegyoldalban, a szovjetológiával foglakozó Út a szolgaságtól a Nagy Bukásig Budapest, Új mandátum1999  Meggyőződésem szerint a kockázat és a kockázattársadalom fogalma az ezredvégi letargiából lassan elfelé botorkáló magyar társadalom megértése szempontjából is releváns, ám ehhez néhány hangsúlyt máshová kell helyeznünk, mint ahová azokat a nyugati klasszikus elméletek teszik. 

II. A kockázat hétfejű sárkánya

Kiinduló tételünk tehát, az hogy a késő modernitásban megnövekedett, sőt meghatározóvá lett a kockázat szerep a társadalmakban. Ehhez – mielőtt megkísérelnénk lajstromba szedni a kockázat burjánzásának különböző területeit – nem árt, ha megkíséreljük a lehetséges logikai ellenvetések ellen megvédeni tézisünket.
Az első ilyen kézenfekvő ellenvetés a kockázati társadalom speciális jellegét kérdőjelezi meg. Nem éltek-e elődeink a tradicionális társadalmakban megannyi veszély kiszámíthatatlan csapás, előre nem látható jó vagy gonosz varázslatok kereszttűzében? Nem az ő életük volt-e kiszolgáltatottabb, járványok, éhínségek és háborúk függőségébe taszított?
Kétségkívül megfontolandó ellenvetések, de korántsem feltétlenül perdöntőek. A magunk részéről nem osztjuk azt a jelenkori hanyatlást hirdető - és korántsem kizárólagosan, bár - a kívánatosnál mindenképp többször jelentkező nézetet, amelyet Karl Popper “cinikus történelemfelfogásaként” illetve az “értelmiség pesszimista vallásaként” ostoroz. (Popper:2000) Mindazon lényegi kritikák ellenére, amit a harmadik évezred kockázati társadalmával kapcsolatban az alábbiakban mi magunk is megfogalmazunk, elfogadjuk Popper provokatív második tézisének első felét, miszerint “Azt állítom, hogy Nyugaton jelenleg a legjobb szociális világban élünk, amely valaha is létezett”. Ugyanakkor nem érezzük magunkat olyan morális és intellektuális magasságokban, hogy azzal a kinyilatkoztatással is egyetértsünk, hogy “ az értelmiségi hazaárulást követ el, amikor új vallást hirdet, egy pesszimista vallást, mely szerint morális pokolban élünk, és el fogunk pusztulni a fizikai és erkölcsi mocsokban”. (Popper uo). Így az előbbi a kérdésekre meggyőződésünk szerint csakis igennel válaszolhatunk, vagyis a korábbi korok társadalmaiban az emberi életeket károsító tényezők gyakoribbak és a veszélyek általánosabbak voltak, mint napjainkban. Ám egyidejűleg azt is be kell látnunk, hogy a (pre)modern társadalmak különféle veszélyeknek való kiszolgáltatottsága és az ebből fakadó közösségi nyűgök és emberi tragédiák nem jelentik azt, hogy ezekben a társadalmakban a kockázat meghatározó szerepet töltött be.      
Ennek a megállapításnak az alapját a veszély és a kockázat fogalmának különválasztása jelenti. Veszélyen az egyén vagy a közösség életét, sorsát vagy javait fenyegető esemény vagy cselekmény bekövetkeztét értjük. Kockázatnak ezzel szemben valamilyen jövőbeli eseménnyel bekövetkeztének esélyeivel kapcsolatos várakozásainkat nevezzük. Míg a veszély jellegzetesen külső (tőlünk többé kevésbe független) fenyegetettség képében ölt testet, a kockázat alapesetében a saját illetve a cselekvő által is átlátott involváltságról van szó (vö. kockázat vállalás).
Visszatérve tehát: érvelhetnénk úgy is,  - mondjuk  Giddens nyomán -, hogy míg a tradicionális társadalmak száz veszély közt éltek számukra ismeretlen volt a kockázat fogalma. “A tradicionális társadalmak nem rendelkeztek a kockázat fogalmával, mivel nem volt rá szükségük” (Giddens 1999:21) a rájuk leselkedő veszélyeket kellően magyarázta a kiszámíthatatlan a Sorssal, a Gondviselés vagy az Úr akarata. Nos, bár érvelhetnénk így is, alighanem jelentős bakot lőnénk a fenti állítás elfogadásával. Egyfelől eszünkbe juthat a szerencsejátékok több ezeréves története illetve ezek kulturálisan meghatározó reprezentációi: a görög mitológia a világ teremtését úgy beszéli el, hogy a Zeusz a kockavetésben nyerte el az eget, míg Poszeidon a tenger, Hádész pedig az alvilág ura lett. (Bernstein 1998 :27) Jézus megfeszítésekor őrzői “sorsvetéssel” –vagyis kockadobással - osztoztak meg ruháin (Máté 27:35) a Kínai Nagyfal építését pedig a Középső Birodalomban feltalált kenó játék bevételeiből finanszírozták két és félezer évvel ezelőtt. (Pálffy 2000:193 )  Vegyük észre azt is hogy a ’kockázat’ szó magyar etimológiai gyökere is a szerencsejátékra utal.A szerencsejátékok elterjedtsége mellet nyilvánvaló az is, hogy a tradicionális társadalmak nem nélkülözték a kockázatvállalás különböző formáit: a kalandok és a kockázatkeresése inspirálta Odüsszeusz útját és Jákob furfangos kockázati alapkezelőként járt el, amikor – igaz huszonegy évnyi szolgálat után, ami igazán nem jellemző a mai alapkezelőkre- a “pettyes tarka és fekete bárányokat és kecskéket” kérte csak Lábán nyájából. Mégis, elismerve mindkét érv súlyát, fenntarthatjuk alaptézisünket, miszerint a késő modern társadalmakra különösen jellemző a kockázat fogalma. 

Ehhez a leghelyesebb, ha felidézzük Georg Simmel történetfilozófia felfogását. Simmel nemcsak briliáns esszéista volt, hanem a “Pénz filozófiájá”-val maga is nekiveselkedett annak a feladatnak, amely úgy tűnik a szociológiai klasszikusok első nagy nemzedékének kötelező gyakorlata volt; megkísérelte megfogalmazni a saját meglátása szerint a modernitás nagy narratíváját. Ami számunkra itt fontos, hogy a rivális elméletekkel szemben a tradicionális társadalmakból a modernitásban való átmenetet Simmel nem jól elhatárolható etapokban – különböző szolidaritási formákban vagy termeléséi módokban – írja le. A társadalmat mintegy élő anyagként kezelve, a pénzgazdálkodási formák és ezek tudati következményeinek különböző időpontokban és helyszíneken való felbukkanásáról, majd burjánzásáról beszél, ahol ezek a változások az idővel szinte észrevétlenül “állnak össze”, s alakítják át a gondolkodás és a társadalom egészét. Tehát a magunk részéről elismerve a kockázat létét és nem elhanyagolható szerepét a különböző tradicionális formációkban, úgy véljük, hogy elfogadható az az állítás, hogy a piaci, vállalkozási logika mentén szervezett és komplex technológiai rendszerek által dominált modern társadalmakban a kockázat szerepe értelemszerűen nagyobb. Az alábbiakban azt kívánjuk bizonyítani, hogy a késő modernitásban erre az “alapra” további új rétegek rakódtak, új jelentés mezők jelentek meg a kockázat társadalmi konstruálása és észlelése során. 

Lássuk hát a kockázat hétfejű sárkányának az újszerű veszélyek tüzeit okádó kobakjait, egyenként. 

1.	Környezeti kockázatok 

Habár az emberiségre mindig is leselkedtek pusztító földrengések, tornádók és özönvizek, a mai környezeti kockázatok új, gondolkodásunkat alaposan átalakító formákkal egészültek ki. Egyrészt megjelent az emberi tevékenység, elsősorban az ipari termelés és az önkorlátozás nélküli fogyasztás miatt a környezeti veszélyek egy új típusa, amelyet Csernobil és a nagyvárosi szmog példázhat. Ebben az értelemben beszélhetünk arról, hogy “A társadalmi döntések által létrehozott veszélyek átlépik a biztosíthatóság határait” (Beck 1998:82), egy atomkatasztrófa, vagy a savas esők következményeivel szemben nincsenek biztosítások, az áldozatok, a sértettek így még inkább magukra maradnak. Másfelől az új típusú, az ’ember által előállított’, manufakturális kockázatok kihatnak a hagyományos katasztrófaforrások legtöbbjére. Ma már az áradásokat, orkánokat különlegesen hideg vagy meleg időjárást is, mint az “üvegház hatás” illetve az ózonlyuk terjedésének következményeként szokás magyarázni.
 
2.	Életstílus kockázatok 

A késő modernitás fogyasztói kultúrájába az identitásokat konstruáló és fenntartó fogyasztás és az ezt megjelenítő életstílus is számos olyan új kockázati elemet tartalmaz, amelyről hajlamosak vagyunk elfeledkezni. Ilyen például a személyautó forgalomra alapuló tömegközlekedés, amely több áldozatot követel, mint a bűnözés, de mégis a mindennapok normalitásának kiszakíthatatlan része. Ide sorolható a különböző életformákból és foglalkozásokból fakadó stresszbetegségek és neurózisok kialakulásának veszélyét, valamint az olyan nehezen felmérhető kockázatokat, mint a különböző tartósító szerekkel kezelt élelmiszerek vagy ruházati termékek nem szándékolt következményeiről beszámoló híradásokat.

3.	Orvosi kockázatok.

Az orvostudományon belül is végbemenő technológiai forradalom és a betegjogok megerősödése – valamint a korábban megkérdőjelezhetetlen orvosi autoritás erodálódása – nyomán létrejövő új lehetőségek és beszédmód kialakulásához vezetett az egészségügyben. Ennek érzékeltetésére csak egyetlen példa: ma már a 35 évnél idősebb nők körében is megszokottá vált a szülés.  Ugyanakkor ezen életkor után már folytonosan növekszik születendő gyermeket fenyegető Down-kor veszélye. Ezen a ponton az orvosok a következő választás elé állítják a szülőket: egy bizonyos vizsgálattal 1:1200-hoz pontossággal meg tudják állapítani, hogy a gyermek egészséges lesz, ugyanakkor az eljárás következtében 1:200 eséllyel következhet be vetélés. Látható, hogy ezzel a borzalmas dilemmával a választás, a kalkuláció és a kockázatvállalás egy olyan területen jelent meg, amely így vagy úgy korábban a magától értetődőségek birodalmába tartozott.
És akkor még nem beszéltünk a világ egyik legnagyobb üzletévé vált gyógyszergyártás által nyújtott áldásokról és átkokról, a “lehetséges mellékhatások” kabarétréfákban gyakran idézett tárházáról. Ezeknek a gyógyszereknek a pontos hatása egy adott betegre –a mellékhatások miatt is - kiszámíthatatlan, ma már egy egyszerű esetben is, mint a megfelelő vérnyomás csökkentő kiválasztása az orvosok a ’próba-szerencse’ módszerére kell, hogy hagyatkozzanak.
  
4. A személyközi viszonyok kockázatai

A kockázat fogalom előretörését a nyolcvanas évek társadalomtudományában a környezetvédelmi problémák mellett leginkább az AIDS járvány indokolta. Mivel az HIV vírus a jóléti társadalmak középosztályt is fenyegette hirtelen jelentős forrásokat mozgósítottak a betegség tematizációjára, az ellene való küzdelemre és nem utolsó sorban a megelőzésre. A nyugati országok szexuális kultúrájának rövid távú és alapos átalakítást kellett elérni, amihez a szexualitásnak, mint potenciálisan halálos kockázati forrásnak a meghatározása illetve a biztonságos szex fogalmának kialítása és népszerűsítése volt az első lépés. Ezek a kampányok alaposan átalakították napjaink – korábban a 60-as évek “szabad szerelem” és az ezt követő idők hedonista szexualitás felfogása által meghatározott – testiségről alkotott nézeteit. A “szexuális zaklatás” fogalmának elterjedésével az erotikus viszonyokhoz kapcsolódó kockázati tényezők csak tovább nőttek, aminek következtében ma már egy sokkal reflexívebb, aggódóbb és komplikáltabb szabályrendszer irányítja a szexuális viselkedést. 
De az intim szféra más területei is alaposan átalakultak. A hagyományos család modell válságával ma már megváltoztak az együttélésre és a gyereknevelésre vonatkozó elképzeléseink is. Anélkül, hogy ezen változások taglalásába belemennénk, itt elég annyit mondanunk, hogy a párkapcsolatok és a gyereknevelésre vonatkozó elképzeléseinket is a sorsszerű meghatározottság helyett egyre inkábba az egyenlő alapokon álló felek közös vállalkozásaiként fogalmazzuk meg, ahol már nem a szereplők közti viszonyok szerkezetének fenntartása, hanem éppenséggel folyamatos újragondolása az olyan alapértékek –mint amilyen a gyermek számára szeretetteljes gondoskodó közeg biztosítása - megtartásának előfeltétele. (Castells 1998, Fukuyama 1999)   

4.	Gazdasági kockázatok.

Az újkapitalizmus gazdaságára először Susan Strange alkalmazta a kaszinókapitalizmus kifejezést, amely elsősorban a “valódi”, “termelési” oldaltól elszakadó gazdasági formációra utal. Ezen belül a kockázati nem mint kellemetlen mellékhatást, hanem azt lételemének tekintő pénzpiaci spekulációk arányának megnövekedésére utalt. Mivel a téma irodalma jelentős itt csak néhány jelenségre utalnék. ( Harvey 1989, Thurow 1996 Almási 1998)  Az új kapitalizmusnak számos szociológiai következménye is van: az élethosszig tartó foglalkozások hivatások eltűnése, az állandó tovább és átképzési kényszer, a tartós és jelentős mértékű munkanélküliség kialakulása, a hálózati elven működő gazdaság, globalizált vállatok tőke és befektetési politikájának következményei, a tőzsde megnövekedett szerepe mind-mind olyan tényezők, amely az egyének, vállalatok és nemzetek számára folyamatosan nagy kockázatokkal járó döntési helyzeteket teremtenek. 


6. Közbiztonság - kiszámíthatlan bűnözés, terrorizmus

A bűnözésben testet öltő kockázat természetesen nem új jelenség, a jogsértés egykorú a jog kialakulásával. Azonban ezen a területen is figyelemre méltó új jelenségekkel találkozhatunk. A globalizációs átalakulás következtében visszaszoruló jóléti intézményrendszer egyrészt illúzióvá tette azt a vélekedést, amely az okok felszámolásán keresztül bűnözés visszaszorításához kapcsolódott.

Mivel az amerikai példákat joggal tartjuk szélsőségeseknek, hadd hozzunk néhány adatot Európából:  “1981-ben 2,9 millió bűnesetet jegyeztek fel Angliában és Walesben. 1993-ban 5,5 milliót. Az elmúlt három évben a börtön populáció 40,606-ról 51, 243-ra nőtt.” (Bauman 1997:35)  

Aszociális eredetű bűnözés mellett analitikusan elkülöníthetjük, azt amit Castells perverz globalizációnak nevez: a korábban nemzeti keretek között működő maffiák, kokain-kartellek és jakuzák nemzetközi együttműködése nyomán kialakuló új, globális bűnözést. (Castells 1998) E két jelenség hatásai együttesen vezettek a közbiztonsággal kapcsolatos attitűdök átalakulásához “Ma Nagy-britannia lakosságának 85%  gondolja azt, hogy harminc évvel ezelőtt biztonságos volt éjszaka az utcán sétálni, ezzel szemben 95% véli úgy, hogy ma nem ugyanez nem lenne biztonságos.”( Bauman ibid. Uo.)
Tehát az általánossá váló kiszolgáltatottság, szorongás és bizonytalanság közegében a hagyományosan veszélytelennek képzelt tevékenységeket – mint amilyen az esti sétálás – kockázatos vállalkozásként határozzuk meg. E kockázati formához sorolhatjuk a nemzetközi terrorizmus különféle formáit és az ettől való rettegést, amely a szemétkosarak nélküli metró állomások és az őrizetlenül hagyott repülőtéri csomagok felrobbantásával emlékeztet e kockázatok állandósult jelenlétére. Itt talán érdemes röviden jelezni azt, hogy a kockázat fogalom kapcsán is kiderülhet az elszemélytelenítő szociológiai beszédmód egy komoly hiányossága: a trendek, folyamatok bizony cselekvő és policy függőek. Fukuyama nemrégiben egy egész könyvet szentelt annak témának, hogy a hetvenes –nyolcvanas évek Nagy Szétbomlása után, a kilencvenes évek végétől a Nagy Újjászerveződésnek vagyunk a tanúi, ezen belül a bűnözési trendek megfordultak a fejlett világ országaiban. A magam részéről hajlok arra, hogy ebben a neoliberalizmust leváltó, Clinton-Blair féle Új Közép társadalompolitika sikerét lássam.

7. Technológiai kockázatok 

A kockázatoknak való kiszolgáltatottság érzetét jelentősen növelik a mindennapi életet az elmúlt években egyre jobban behálózó technikai vívmányok, amelyek szintén vagy a folyamatos tanulásra inspirálnak vagy a teljes kiszolgáltatottság elfogadásának letargiájába taszítanak. A légkondicionálók, a mikrosütő, a mobiltelefon és a számítógép azonban korántsem csak, mint a pszichológiai tehertétel járul hozzá a kockázati tényezők növeléséhez. A számítógép képernyőjéről közel évtizedes használat után derült ki hogy az egészségre ártalmas sugarakat bocsát ki, a mobil telefonhálózatok átjátszó tornyai ellen még a legnagyobb érdektelenséget tanúsító társadalmakban is kollektív akciók szerveződnek.   
Talán ezen a területen a legvilágosabb az, hogy a kockázat teljesen “kicsúszott a kezünkből”, a kockázat kezelésének alig maradtak esélyei abban a világban, ahol magával a kockázat forrásával sem lehetünk tisztában. Illusztrálásképpen hadd álljon itt egy fénymásolt hirdetés, amelyet a szerencsésebb autósok szélvédőjükre tűzve találhatnak Budapest szerte.


Köszönjük, hogy elolvassa közérdekű figyelemfelkeltőnket 
CEPOmobilpajzs
A LEGHATÁSOSABB VÉDELEM A SUGÁRZÁS ELLEN

Védi Önt és környezetét a mobiltelefon antennájánál fellépő mikrohullám káros sugárzása ellen. A 16260-86 sz. szabvány szerint napi 5 perc beszélgetéssel túllépjük a megengedett mértéket. E fölött már káros az egészségre. A CEPOmobilpajzs segítségével akár több órát is telefonálhatunk veszély nélkül. A hazai és külföldi minősítő intézmények mérései alapján 92-98% védelmet nyújt. Védi az agyat, a szemet, a fület, a szívet és a környezetet. Közel ötven féle telefontípusra könnyedén felszerelhető, formatervezett a német gyártmányú CEPOmobilpajzs.

 Ez esetben egy olyan veszélyforrás elleni kockázatkezelésre alkalmas eszközt kínálnak, amely veszély puszta léte –nemhogy pontos mértéke – sem bizonyított. Ezzel egy logikai végponthoz érkeztünk nem tudjuk, hogy  mi ellen kell védekeznünk és nem tudjuk azt sem, hogy mivel, milyen eszközt felhasználva, a kockázat kezelés értelme a kockázatkezelésének illúziója. 

Összefoglalva: eddig merőben analitikus céllal különválasztva felvillantottuk a kockázat előfordulásának hét legfontosabb területét, amelyek a valóságban persze nehezen elkülöníthetők. Talán erre reagálnak azok a művészek, akik valósággal halmozzák a különböző kockázati formákat egyes alkotásainkba. Anélkül, hogy e témában különösebben elmélyednénk talán elég, ha csak Neil Jordan Oscar díjas “Siró Játék”-ára utalunk, amely valóságos katalógusa az előbb említett kockázattípusoknak.(terrorizmus, baleset, bűnözés, gender szerepek átfordulása, stb)  Az alábbiakban azt igyekszünk végig gondolni, hogy a kockázat észlelésében milyen értelmezési alapmintázatok a meghatározóak illetve miként lesz a rizikófogalom a késő-modernitás elméleti leírásának egyik főszereplője.



III. Kockázat észlelés

Mint arra korábban utaltunk, az objektíve létező kockázat és annak szubjektív észlelése közötti különbségtétel elsősorban analitikus, hiszen a kockázat absztrakt fogalom, amely csak akkor jelenik meg, amikor mi is úgy akarjuk, vagyis amikor egy adott helyzetet kockázatosként definiálunk. Itt talán elég, ha az egészséges, (értsd: kockázatcsökkentő) étkezéssel kapcsolatos vélekedések viharos változásaira utalunk. Miközben a felvilágosító állam komoly erőfeszítéseket tesz, hogy rávezesse a tömegeket a rizikócsökkentő margarin fogyasztásra, arról kiderülhet, (“a legújabb kutatások alapján”), hogy kifejezetten veszélyes, a koleszterin szintet növelő hatású. De nem csak arról van szó, hogy bizonyos állítások idővel elveszítik igazság tartalmukat, a kockázatkonstruálás standard körülmények között is esetleges. Az autó és a repülőgép biztonságosságának megítélése mindig is fittyet hányt a valódi “objektív” adatoknak. Az emberek mindig is biztonságosabbnak, - jóformán kockázatmentesnek - ítélték az autóvezetést, szemben a rendkívül rizikósnak tartott repüléssel, noha ez utóbbi közlekedési forma jóval kevesebb áldozatot követel. Szomorú illusztrációja ennek az álltásnak, hogy a 2000 júliusában lezuhant Concorde tragédiája miatt elrendelt kétnapos nemzeti gyász alatt, többen haltak meg Franciaországban az utakon, mint a légikatasztrófa következtében. (Renn:2000) Ez volt - közel három évtizednyi repülés után - az e típushoz tartozó gépek első balesete. 

Nem célunk itt az egyes kockázattípusokhoz kapcsolódó értelmezések sajátosságainak feltérképezése. Ehelyett, Ortwin Renn nyomán azokat a nyilvános percepcióban kockázatra vonatkozó “szemantikus imidzs”eket ismertetném, amelyeket empirikus kutatásai során talált. Renn előszeretettel használ görög mitológiából kölcsönzött metaforákat. Szerinte a görög mitológia egy korszakváltás, nevezetesen a gyűjtőgető-vadászó életvitelről a földművelő életformára való idején alakult ki, e miatt érezzük a későbbi korszakváltások alkalmával annyira beszédesnek ezeket a példakat ma is, az indusztriális társadalomból a posztindusztriális vagy információs korba való átmenet idején.    Ezek a “szemantikus imidzs”eket nem az előbbiekben mesterségesen elválasztott kockázatfajták különböző mentális reprezentációit ragadják meg, hanem a kockázatfogalom fenomenológiai rekonstrukciójának eredményeképp a hétköznapi tudatban található – kultúraközi összehasonlításban is meggyőző hasonlóságokat mutató – négy különböző mintázatot ír le.  


1.	Damoklész kardja –függőben velő veszély

Ez az a kockázat leginkább elterjedt képzete. Ebben az esetben mesterséges veszélyforrással van dolgunk, amikor is az esemény bekövetkezte esetén hatalmas, katasztrófa méretű következményekkel kell számolnunk. A kockázatok és a hasznok eloszlása egyenlőtlen, és az esemény bekövetkeztének kiszámíthatatlansága, esetlegessége növeli a fenyegetettség érzetét. 
A Damoklész karjának klasszikus példája az atomerőművek lehetséges baleseteivel kapcsolatos félelmek.

2.	Pandóra szelencéje – a lassú gyilkosok 

Kevésbé látványos, mint a “Damoklész”, éppenséggel a késleltetett hatás az egyik jellemzője. Nem a közvetlen tapasztalaton, hanem a nyilvánosság különféle fórumain megjelenő információkon alapul. Idesorolhatók a különféle élelmiszerekhez, vízhez adott mesterséges adalékok illetve a “bevett” “tolerált” környezetszennyezés különféle módozatai, mint például a gépkocsi használatból következő levegőszennyezés vagy a dohányzás miatt fellépő egészség károsodás, vagy épp a mobiltelefon használat miatt fellépő agykárosodástól való félelem. A Pandóra a következményei általában nem kataklizmaként jelennek meg. Ezzel együtt, ezekben az esetekben erős hajlandóságot mutatunk arra, hogy egyes csoportokat illetve intézményeket vádoljunk a nem kívánatos hatások előidézésével.

3.	Athéné mérlege – költség-haszon kalkuláció

Athéné mérlege pénzügyi nyereség és veszteség lehetőségeit latolgatja. A valószínűség számításra alapozva elsősorban az adott esemény bekövetkeztésnek esélyét, az események megoszlását igyekszik felbecsülni.  Általában a vállalt kockázat és a besöpörhető nyereség között komoly aszimmetria van. Például a lottó estében, vagyis a viszonylag csekély kockázatot a hatalmas bár valószínűtlen nyereség reményében vállaljuk.

4. Héraklész - kockázatvállalás izgalma 
     
A Héraklészról elsősorban az önként vállalt, kockázatos hobbyk, sportok, adrenalin robbanást kiváltó fizikai teljesítmények kapcsán beszélhetünk. Ennek jellemzője –az önkéntesség mellett -, bizonyos személyes ellenőrzés a kockázat adott szintje felett valamint, hogy a személyes képességek segítenek megfegyelmezni, uralni az adott veszélyt. A személyességből és az önkéntességből fakadóan a következmények általában nem katasztrófikusak, bár az egyén számára végzetesek lehetnek.

Ezek tehát a kockázat “szemantikai imidzsei”. amelyeket Renn empirikus kutatásai nyomán közel két évtizeddel ezelőtt vázolt. Mielőtt rátérnék arra, hogy milyen kérdéseket vet fel ez a tipológia, úgy vélem, szükséges, - akár pusztán spekulatív alapon - ezen mintázat kiegészítése. Meglehetősen biztos vagyok benne, hogy egy hazai kockázatkutatás visszaigazolná feltevéseimet. A fenti metaforakörön belül maradva tehát két további típus bevezetése tűnik indokoltnak:

5. Trójai faló – az újdonságban rejlő kockázatok

Minden, a technológiai innováció társadalmi fogadtatásával, vagy új termékek bevezetésével kapcsolatos piackutatás azt mutatja, hogy jelentős csoportok idegenkednek, tartják kockázatosnak az új termékek vásárlását az új szokások elsajátítását. Amit ezek az elnagyolt változókkal dolgozó kutatások már kevésbé tudnak kimutatni az az, hogy ez az idegenkedés, szorongás azokban is megtalálható, akik nem utasítják el ezeknek a termékeknek a megvásárlását – és ezen keresztül bizonyos új tevékenységek gyakorlását. Megtesszük, bár pontosan nem ismerjük a következményeket – s mint látni fogjuk, a rendszer lényegéhez tartozik, hogy nem is ismerhetjük. Ami marad az a kockázat vállalás állandósága, legyen szó mikrósütőről, tengeri alga vacsoráról, mobiltelefonról vagy Internet előfizetésről. Magunk vontatjuk be, ezeket az ismeretlen, megismerhetetlen csinálmányokat otthonaink falai közé, de tanulva saját magunk megannyi keserű tapasztalatából, már gyanakodva méregetjük a ragyogó újdonságokat. 

6. Heléna elrablása – egzisztenciális félelmek

Posztkommunista átmenet során az egyik legdinamikusabban fejlődő gazdasági terület a biztonsági berendezések, riasztók, rácsok, különleges zárak és más efféle szerkezetek gyártása volt. Ez a fellendülés egyebek mellett annak volt köszönhető, hogy a korábban a személyi és vagyon biztonságért felelősséget vállaló rendőrség nyilvánvaló inkompetenciája miatt –maga deklarálta hogy a jövőben az állampolgároknak maguknak is nagyobb részt kell vállalniuk a közbiztonság fenntartásában. Más szavakkal: a kockázat és a felelősség viselés szabályait radikálisan újrafogalmazták. Ennek következtében kockázatossá váltak olyan, korábban e tekintetben láthatatlan területek, mint a magántulajdon birtoklásának különböző formái (gépkocsi, lakás) illetve különböző tevékenységformák, mint pl. az éjszakai séta. Heléna elrablása valahol a Damoklész kardja és Pandóra szelencéje között helyezhető el. Már az esemény a bekövetkezésének csekély valószínűsége is nyomasztó lehet, ám hatásában nem-katasztófa szerű, elsősorban az egyént érinti, de ha Heléna elrablása végül is megtörténik a hatás nem késleltetett, hanem brutális személyes tapasztalatként jelenik meg.

Akár elfogadjuk ezt a két további típust, akár az eredeti négyes tipológiához ragaszkodunk, e felosztás egyik nagy előnyét abban látom, hogy a személyes tapasztalatok felől közelítve, kilép az ökológiai, környezetvédelmi fogalomkörből. Ebből természetesen nem következik, hogy ez a gondolatkör ne lenne nagy jelentőségű. Sőt, a környezetvédelmi-ökológiai tematika  a kockázat fogalom kapcsán is megkerülhetetlen. Ugyanakkor azt is fel kell ismernünk, hogy a fogalom eredete, az ehhez kapcsolódó egyéni motivációk és a társadalmi jelenségek köre is  színesebb még annál a tarkaságnál is, amit a “zöld gondolat” címkéje takar. Ennek pedig azért van jelentősége, mert a kockázatot oly divatossá tevő elméleti irodalom túlnyomó részét, Becktől Giddensig, egy a furcsa kettősség jellemzi. Miközben a kockázat fogalom központba állításával, igen helyesen a szociológia elmélet részévé teszik a “zöld gondolat” főbb témáit
- a fenntartható növekedés kérdését, a globális környezeti veszélyeket és az ipari társadalom következtében előálló új típusú kockázati forrásokat – többnyire megfeledkeznek azokról a kockázatokról, amelyek kívül esnek az ökológiai megközelítés keretein. Beck nevezetes kockázat definícióját is idézhetjük itt ”Kockázaton mindenekelőtt a rádióaktivitást, amely teljességgel kivonja magát az ember észlelési képességei alól, de ide tartoznak a levegőben, vizekben és az élelmiszerekben található mérgek és szennyeződések is, az ezekkel járó kísérő jelenségekkel és ezek hatásaival a növényekre, az állatokra és az emberekre. (Beck 1992:22) Ez talán nem is véletlen. Ha visszaemlékszünk arra az igyekezetre, ahogy a kortárs szociológia elméletek igyekeznek a kockázat fogalom megjelenését a korai kapitalista vállalkozások megjelenéséhez kötni, akkor megfogalmazhatunk egy sejtést. Nevezetesen azt, hogy a “kockázat” fogalom elsöprő divatját részben az is magyarázza, hogy a baloldali, hagyományos kritikai szótárt elvesztő értelmiségi - elsősorban a Beck nyomán megfogalmazott rizikótársadalom gondolatkörének felhasználásával- egy új irányból közelítve, zöld gondolat és a szociológia elmélet keverékének felhasználásával visszatérhetett ahhoz, amihez a legjobban értett, a kritikai kommentárokhoz.

Visszatérve mármost az előbbi “szemantikai imagek”-hez, ezek persze egy pillanatfelvétel eredményei, s e miatt hiányoznak a az észlelt kockázatok dinamikájára, az egyes imagek arányainak változására vonatkozó állítások. Ezek több szempontból is érdekesek lehetnének. Itt csak Héraklészra utalnék, amelynek önálló típusként való megjelenítése épp az előbb mondottak miatt fontos (mármint, hogy értelemszerűen a kockázat fogalmához tartozik, de nem lehet közvetlenül zöld szociológia elmélet fogalmi gyámsága alá helyezni).
Itt intuíciónk azt súgja, hogy az elmúlt évtizedben a Héraklész aránya, előfordulása, reprezentációja és társadalmi bázisa egyaránt növekedett. Új Tv csatornák alakulrak kizárólag az X-trem sportok rajongói számára, korábban kiválasztott kevesek által kultivált veszélyes időtöltések vállnak tömegessé (pl. hegy, szikla és gleccsermászás, rafting, vagyis a vadvízí evezés) illetve teljesen új szórakozási formák jelennek meg az adrenalin sokk igézetében (pl. bungy-jumping). 
Egy, a média kritikusok által gyakran hangoztatott álláspont szerint Héraklész elterjedésének az oka a virtuálitás hamis reprezentációjából fakad. Az új kommunikációs eszközökkel felnövő generáció veszélyérzékelése nem a realitásokon nyugszik, azt gondolják, baj esetén éppoly könnyen kiszabadulhatnak a kockázatos helyzetből, mint kedvenc rajzfilmjükben az egérke az őt üldöző macska elől vagy videojátékaik bekerített dzsungelharcosai. Ennek az álláspontnak a hívei elsősorban olyan esetekkel illusztrálják állításaikat, ahol valóban megdöbbentően hiányos felszerelésben, és felelőtlenül vágnak bele az adott extremitásba az érintettek. Azonban erősen gyengíti ezt az álláspontot, hogy a különböző x-trém sportok követői túlnyomó többségben nemhogy nem esnek baleset áldozatává, vagyis felelősségteljesen viselkednek, de –bármennyire is ellentmond ez Baudrillard látomásainak- az élet más területein teljességgel képesek szétválasztani a valóságot a virtuális fikciótól.

Egy másik, jóval földhözragadtabb ám értelmesebb vélemény szerint egyszerűen a technológiai fejlődés által nyitott teret töltik csak ki az új kockázat kereső sportok és hobbyk.
Valóban, számos esetben nyilvánvaló, hogy a technikai eszközök tökéletesedése illetve olcsóbbá válása tette lehetővé azt, hogy bizonyos tevékenységek tömegessé váljanak. Azonban, ha a csúcstechnológia elterjedése biztosította is a lehetőséget,  - mint azt a technológiai diffúzió irodalmából tudhatjuk -  társadalmi, kulturálisan artikulált igények nélkül tárgyi újítások sikerét semmi nem biztosítja. Szükség hatalmas van toronydarukra és nagy szakítószilárdságú biztonsági kötélre, de ha nem alakul ki az a vélekedés, hogy kívánatos és remek szórakozás az ember lábára rögzített kötéllel biztosítva egy daruról a mélybe ugrani, - mely vélekedés kialakulása, lássuk be, legalábbis nem szükségszerű, - akkor minden technikai előfeltétel megléte mellett is a bungy jumping elterjedése fölöttébb kérdéses lehet.

Az elméletileg is érdekes elem az x-trem sportokkal kapcsolatban az, hogy ezek egy részében, már csak a “bekerülési költségek” miatt is nagy mértékben felül reprezentáltak a yuppiek, a fiatal, sikeres, városi vállalkozói réteg, brókerek és menedzserek, reklám-kreatívok és tévés szerkesztők vagyis azok akik amúgy is szívesen jellemzik hétköznapjaikat, úgy mint a kockázatos döntések sorozatát. Így ha lennének adataink, tesztelhetnénk az a hipotézist, hogy kockázattársadalmakban –egyes csoportok számára - a szabadidő nem kikapcsolódás hagyományos, vagyis fordított logikáját követi, az új színtereken megélt felfokozott intenzitást. Vagyis amíg korábban a tengerparti fövenyen való elheveredés számított tökéletes  rekreációnak, addig ma a kockázatvállaló elit számára legalábbis egy mélytengeri búvárkodást vagy jet-skizés lehetőségét illik mellékelni. Arra nézve, hogy a szabadidő eltöltésének eme a vélelmezett az inverz formákról az intenzifikáció irányába mutató váltásnak mi az oka, több feltevésünk is lehet, de ezek tárgyalása túl megy ennek a tanulmánynak a keretein.

 
IV. A perverzió banalitása – kockázat és késő-modernitás 

Milyen következményeket hordoz kockázati társadalom a későkapitalizmus hétköznapjai számára?
A probléma szemléltetésére térjünk vissza az előbb látott mobilpajzs hirdetéséhez.  
Ennek egyik leginkább szembeötlő jellegzetessége a technicista mérnöki stílus. Ez egyrészt a jelenti a homályban hagyott autoritásokra való hivatkozást. Ilyen a “hazai és külföldi minősítő intézmények mérései alapján”) és azon potenciális vásárlók esetében, akik esetleg nincsenek tisztába mibenlétével ide sorolható a “16260-86 sz. szabvány” is. További szakmai felhangokat erősítő sajátossága a számszerűsítési mánia térnyerése:
“napi 5 perc beszélgetés”-nél több, már veszélyes. Még szerencse, hogy a mobilpajzs “92-98%-os védelmet nyújt”.  

Korántsem a kajla fogalmazás teszi érdekessé az állítás technicista hitelesítésére irányuló erőfeszítést. Azzal, hogy a tudományosság palástját ilyen kétségbe esett, tragikomikus igyekezettel próbálja magára kanyarítani, a reklámszöveg felfedi a késő modernitásban alap élménnyé váló magárahagyatottságot is. A klasszikus modernitásban a vallást fokozatosan háttérbe szorítja a tudomány, s ez utóbbi vált a világban végbe menő folyamatok és események megértését és a felmerülő problémák megoldását kínáló hétköznapi, ontológiai narratívák elsődleges forrásává. A nagy társadalmi problémákra, csakúgy mint a betegségekre, közlekedési vagy ipari kihívásokra a válasz hasonló volt: több információra, tudásra egyszóval nagyobb szakértelemre van szükség és akkor megoldható az adott kérdés. Vagy ha nem, akkor még egy kis ideig türelemmel kell lenni, mert a Haladás gőzmozdonya által vezérelt feltartóztathatatlan fejlődés bizonyosan szállítja a megoldást – ha nem ma, hát holnap. Ebben az időszakban –leszámítva néhány konzervatív angol filozófust- a tudományhoz és a fejlődéshez magától értetődően kapcsoltak pozitív normatív értékelést. A racionalizáció weberi folyamata egyben a kockázat megzabolázásának és visszaszorításának ígéretét is hordozta.

Ma már nem ebben a világban élünk. A fejlődés nem kínál megoldást mindent problémánkra,  - hiszen számos esetben épp maga a fejlődés az oka a felbukkanó veszélyeknek – és biztos, hogy a tudományos eredményekbe vetett egyértelmű, optimista hit is múlté. Természetesen a késő modernitásban sem hiányzik a tudomány autoritása, ami viszont eltűnt az az egyértelmű életvezetési stratégiákra és érték-konnotációkra lefordítható orientáló funkció. 
A “természettudományok antropológusa” Bruno Latour a következőkben látja a modern és – ahogy ő nevezi a-modern helyzet – közötti szituáció közötti különbséget.

Modern tudomány
·	Rejtett tudós
·	Kopasz tárgyak
·	Társadalmi hatás
·	Nem szándékolt következmények

Non-modern tudomány
·	Látható tudó
·	Kócos tárgyak
·	Kollektív hatás
·	Visszacsatolás

A modernitásra jellemző helyzet tehát: a tudós laboratóriuma mélyén dolgozik, jellemző en nem vállal közszereplést, nem mintha nem lennének közéleti ambíciói, de legitimitását a laboratóriumi eredmények megkérdőjelezhetetlensége, autoriter tudása adja. A kutatások nyomán létrejövő tárgyak határai, felhasználhatóságuk körvonalai világosan látszanak. (ennyiben kopaszak). A társadalom, mint egy zselés anyag jelenik meg ebben az elképzelésba, amely lassítja, rosszabb esetben leállítja a technológiai invenciók áttörését. Végül a tudományos kutatás és az innovációk megvalósítása során újra és újra nem szándékolt következményekbe ütközünk, de ezek korrigálhatóak, sőt a “try and error” módszer némiképp szabad értelmezésében a fejlődés előremozdítói.

Ezzel szemben nem-modern a tudósok láthatók, állandó szereplői a nyilvánosságnak. Ez megint csak egy kényszer eredménye, többé nincs mögöttük a tudomány megkérdőjelezhetetlen autoritása, abban az értelemben, hogy egyértelmű és pozitív hírek prófétái lennének. Ki kell állniuk a nyilvánosság elé és a becsületesebbjének azt kell mondani: nem tudjuk. Latour, itt gyakran hivatkozik Chirac elnök tudományos főtanácsadójára, akik a kerge marhakórral kapcsolatban naponta tűnt fel a televizióba, azzal az üzenettel: “nem tudjuk” Ez a Szókratészi magatartás abból is fakad, hogy a tárgyak, az egyes felfedezések határai nem láthatóak világosan, kiszámíthatatlanok, kócosak. Továbbá a társadalom, nem valamely külön tartályban, pihenő zselatinszerű anyagként, passzívan várakozik arra, hogy a tudomány belépottyantsa legújabb felfedezését és annak következményeit, hanem mondjuk a génsebészet, vagy a nukleáris energia felhasználásának esetében, mint kollektívum, folyamatosan reagál, megkerülhetetlen szereplővé vált. Sőt folyamatosan visszacsatolásokkal szabályozza a rendszer egészének működését. Vagyis itt nem a tudós, az ipar hanem a civil társadalom az, amely a nem szándékolt következményeket – vagy ami azt illeti gyakran a nagyon is ismert, de háttérbe szorított – felmutatja és orvoslásukat kikényszeríti.

Ezzel a sémával kapcsolatban nyilván több kézenfekvő ellenvetést is lehet tenni. Latour itt is kedvenc tételét alkalmazza újra: “We have never been modern” Sohasem voltunk modernek (Latour 1999) Véleménye szerint az fenti felosztást is csak mint a stage - backstage goffmani kategóriapárja mentén működött. Vagyis inkább a modern tudomány önképe, reprezentációja az amit fent említettünk, a valóságban a modern viszonyok is sokszor inkább a nem-modernre emlékeztető módon működött mondjuk Pasteur laboratóriuma is. (ld. The Pasteurization of France,1988)  Figyelembe véve azt a felmérhetetlen gazdasági potenciált és hatalmat, amit a kutatási, fejlesztési szektor az elmúlt évtizedekben felhalmozott, kevéssé tartom valószínűnek és nem is érzékelem a “szókrateszi” tudós reneszánszát. Szintén túlzottan optimistának tartom a civiltársadalom befolyásának, lehetőségeinek megítélését. Ez utóbbi azonban Latour - mindenképpen eredeti, bár nem feltétlenül meggyőző - konstruktivista, kommunikáció alapú, kockázat meghatározásának következménye. Latour szerint ugyanis csak akkor beszélhetünk kockázatról, ha az externalizált veszélyt egy külső csoport internalizálja és visszacsatolja a veszélyforráshoz. E szerint tehát mindig is volt olajszennyezés, ez a kérdés akkor válik társadalmi kockázattá, ha megjelenik egy olyan csoport, amely felismert érintettsége miatt felkarolja a szennyezés ügyét és mondjuk olajjal szennyezett tengervízzel locsolja le az Exxon olajvállalat irodaházának üvegfalait. Ha a társadalmi kommunikációhoz illetve a civiltársadalomhoz kötjük a kockázat fogalmát, akkor persze olyan, igencsak abszurd állításokhoz is eljuthatunk, hogy ma Franciaországban kockázatosabb élni, mint, mondjuk Oroszországban. A konstruktivizmus megőrzésére, de abszurditás kivédésére került előtérbe egyre inkábba globális felelősség gondolata. Ez fogalmazódik meg Beck nevezetes Kozmopolita Kiáltványátban, amely a globális veszélyek miatt új globális felelősség vállalást sürgeti. (Beck 1999) Persze, végül is Latour is hasonlóképp érvel, amikor azt állítja, hogy a kockázatfogalom népszerűségének oka az, hogy az állami szerepek és funkciók újradefiniálását kívánja meg. 

Mindazonáltal science-studies alapítójaként is tisztelt Latour modern és nem-modern szembeállítása is érzékelteti a tudományos, szakértői tudás státuszában és megítélésében végbement fordulatot. Giddens például némi strukturalista felhanggal ezt a kérdést a szakértői rezsimek fragmentációjaként határozza meg. Ebben a megközelítésben a ’kiágyazódás’, a tudományos állításokba vetett hit fellazulása az ellentétes állításokat megfogalmazó, fragmentált diskurzus eredménye. Ennél kritikusabb hangot használ Beck, aki szerint nem annyira az egymásnak ellentmondó tudományos eredmények, hanem a társadalmi felelősség vállalás és nyílt diskurzus hiánya a tudománnyal szemben jelentkető bizalomvesztés elsődleges oka.   

De miben is áll a rizikó társadalom kockázatainak újszerűsége? Elsősorban Beck alapján a következő jegyeket sorolhatjuk fel:
A technikai fejlődés, a kutatás fejlesztés eredményeinek elterjedése következtében jött létre. A fellépő ártalmas hatások korlátok nélkül jelentkeznek, a korábban jellemző személyes kockázatok helyett ma a globális kockázatok a legfontosabbak. Többnyire lehetetlen az egyéni felelősség megállapítása. A kockázatviselésével kapcsolatosan sokszor hiányoznak a közvetlen tapasztalatok, absztrakt veszéllyel nézünk szemben. Nem lehet, illetve nincs értelme gazdaságossági kalkulációkat végezni. A haszon /költség arányszámot befolyásoló tényezők nem láthatóak előre, s így evvel a mutatóval sem kalkulálhatunk. Az új kockázati formák a hagyományos biztosítási módszerekkel nem kezelhetők, sőt lényegében biztosíthatatlanok. A rizikó társadalom legijesztőbb kockázatainak hatása a tragédiák bekövetkezése esetén visszafordíthatatlan. Az új kockázatok számos esetben érzéketlenek a társadalmi osztálykülönbségekkel szemben, a gazdagokat éppúgy eléri, mint a szegényeket. (Beck 1992) (Igaz, Beck későbbi munkáiban ezzel kapcsolatban épp ellentétesen érvel nevezetesen, hogy az új kockázatok esetében is van “kivásárlás”, vagyis a veszélyeztetettség egyenes arányban növekszik a szegénységgel. Ld. Beck 1999)

Mint már említettem, a kockázat fogalom népszerűségének az oka kockázaton kívüli tényezőkben keresendő. Egyrészt, lehetőséget ad arra, hogy a modernitásra vonatkozó narratívákat megszabadítsuk, attól a magabiztos arroganciától, amely a modernizációs elméletek nagy részét jellemezte, és amelyet korábbi munkáiban már Zygmunt Bauman is többször kritizált. Bauman szerint a “posztmodernitás nem más, mint modernitás önhittség nélkül”. Erre hajaz Giddensnek az ipari társadalomban végbemenő tradícióvesztéssel egyidejűleg végbemenő ’kiágyazódás’ fogalma illetve az ennek következtében elő álló ’dupla hermeneutika’ illetve a ’reflexív modernitás’ terminusa is. (Giddens 1990) A fentebb ismertetett új kockázatok tehát, egyfelől lehetőséget adnak arra, hogy az új, reflexív, a növekedés fétissel leszámoló modernitás elméletek megfogalmazására. 
Nem a filológiai pedantéria miatt kell felhívnunk a figyelmet arra, hogy Beck egészen más értelemben használja a “reflexivitás” illetve a  ’reflexív modernitás’ terminusokat. Erre a félreértésre Beck explicit módon hívja fel a figyelmet ld. Beck, Giddens , Lash: 1994:174-178  
A reflexív modernizáció “nem jelent (miként arra reflexív jelző félrevezetően utalhat) reflexiót, hanem önmagával való konfrontációt. A modernitás ipari szakaszából a kockázati korba való átmenet, mint a nem kívánt, előre nem látott és a modernitás automatikussá vált dinamizmusai által megszállottan sarkallt, a látens mellékhatások mintázatát követve…..”(Beck, Giddens Lash 1994: 5). A kockázati problémák létrejöttével kapcsolatban pedig leszögezi, hogy ezek,  “…a rend és az ellenőrzés instrumentális logikája önnön dinamizmusának értékeit viszik ad absurdum.” (Beck, Giddens Lash 1994:10)

Ez egy nagyon lényeges pont. Láthatjuk Beck nem pusztán az érzékelés, az értelmiségi attitűd (reflexió) megváltozásáról beszél. Ennyiben, ha nem is szakít a konstruktivizmussal (hiszen maga is hangsúlyozza a problémák megfogalmazásának, tematizációinak társadalmi beágyazottságát) , de rizikó társdalom létrejöttét nem köti az intellektuális reflexióhoz. “Miként a modernizáció is lebontotta a feudális társadalom struktúráit a tizenkilencedik században és kitermelte az indusztriális társadalmakat, a modernizáció ma a modernizáció az indusztriális társadalmat bontja le, hogy egy másik modernitás jöjjön létre” (Beck, 1992:10)

Ez a modernizáció azonban reflexív modernizáció, vagyis a nem szándékolt, nem kívánt előre nem látott következmények által mozgatott. A klasszikus modernizáció során a “politikai elit” , “az értelmiségi”, a “lélek mérnökei” azt képzelhették, hogy a fejlődés gőzősének parancsnoki hídján állva  meghatározhatják a társadalom alakulásának irányát és menetét. Hogy ez nagyrészt akkor is csak egy illúzió volt, azzal most nem kell törődnünk (amúgy is érintettük már Latour kapcsán korábban). Ám ma, a reflexív modernizáció és a rizikó    
Társadalom vulkánjának csúcsán élve nem a túl kevés, hanem a túl sok emberi beavatkozás miatt van szükség –paradox módon- még több emberi beavatkozásra. A “politikai elit”, “az értelmiségi” “a lélek mérnöke” ma elsősorban a saját maga által okozott károk reparálásával, mértékének kordába tartásával az előállott kockázatok kezelésével van (kellene, hogy legyen) elfoglalva. Az új Ceasar csak azt állapíthatja meg: “a kocka el van veszve”, és az ő – s mellesleg mindannyiunk - tragédiája abban áll, hogy az örök szerencsejáték elveszett darabjának végtelen keresése csak újabb kockázatok vállalása révén lehetséges. 
Beck tehát a nem-szándékolt következményekkel való (szándékolt) küszködést helyezi a rizikó társadalom középpontjában, s ezzel hagyományos a modernizáció elméletekhez képest, merőben új megközelítést kínál Az így megnyíló fogalmi térben lehetőséges lesz mindazon esetlegességek, bizonytalanságok és szorongások megfogalmazására, amelyek ha nem is kapcsolódnak közvetlenül a (zöld, ökológiai) kockázathoz, de mint a modernitás nem szándékolt következményei meghatározóak váltak mindennapokban.

Ehhez kapcsolódik egy másik, a kockázat fogalom sikerét magyarázó tényező, mégpedig, a szociológia - és tágabban a társadalomtudományok által használt – emberkép, a “cselekvő” fogalom radikális újragondolásának szükségessége. (Latour, 1999) Persze, ezt a hagyományos szociológiai emberképet sok szempontból tarthatjuk hiányosnak. Nemigen vannak érzelmei, szenvedélyeit többnyire irracionálisnak, vagy torzult preferenciájúnak tartjuk, a tudatalatti sötét vagy éppen libidinális erőiről pedig hajlamosak vagyunk megfeledkezni. Ám a kockázat fogalom –bár mint később látni fogjuk, az irracionalitás egy sajátos formájával kiterjedten foglalkozik – elsősorban nem ezekre, az inkább csak hiányként létező az aspektusokra reagál, hanem a technicizálódó világban az ember/nem ember (human/non-human) választóvonal elporladására reagál. Ez korántsem annyira ködös állítás, mint amilyennek első látásra tűnhet. Arról van szó, hogy a technológiai oly mértékben szövi át és egyúttal változtatja meg életünket, hogy többé nem elégséges egyes tárgyak elterjedtségéről beszélni illetve azok pontos mérésre törekedni. A hibridek burjánzásának vagyunk tanúi, elindulhatunk bármely “társadalmi” vagy “politikai” eseménytől hamarosan tárgyi- technológiai kérdésekhez lukadunk ki, és természetesen ugyanez igaz fordítva is (génsebészet, vagy atomenergia, kergemarha kór vagy Internet, vagy bármi más kapcsán). (Latour1999) Hogy ez az átakulás már mennyire “érett” azt az is mutatja, hogy egy olyan avantgardizmussal semmiképp sem vádolható szerző, mint Francis Fukuyama, a klasszikus modernitás végét jelző Nagy Szétbomlás egyik előidézőjét a fogamzás gátló tablettákban látja –számunkra érdekes módon épp a kockázatokkal összefüggésben. “Az antibébi tabletta, majd a szexuális forradalom fő hatása….abban állt, hogy gyökeresen átalakították a szex kockázataival kapcsolatos számításokat.” (Fukuyama 1999:145) De, pusztán a szimmetria kedvéért akár idézhetnénk Slavoj Zizeket is, aki, mind a vállalt értékek, mind az episztemológiai alapvetések terén Fukuyamával ellentétes pozíciót foglal el. Ám érdekes módon Zizek is egy dilibogyó személyiséget formáló és társadalmat átalakító hatására hívja fel a figyelmet: “Sehol sem olyan egyértelmű ez, mint a potencianövelő Viagra esetében, amely azt igéri, hogy pusztán biokémiai úton helyreállítja az erekció képességét és ezzel a pszichológiai gátlások minden fajtáját áthidalja: a Viagra gondoskodik a szexről, tehát akarnod kell a szexet, ha mégse akarod, az már a te hibád” (Zizek, 2000:8) Márpedig, a hibridek világában a kockázati fogalom jogosultságát aligha lehet megkérdőjelezni.

V. “Eksön” van

Ehhez, a jelenleg divatos és domináns kockázat felfogáshoz képest, Goffman teljesen más utat követ. (Goffman, 1967) Igaz az ő kiindulópontja nem a kockázat per se, sokkal inkább a társadalmi cselekvés egy különös fajtája, amelynek egyik meghatározó sajátossága a kockázatvállalás. Miként ezt a “Where the action is” első bekezdésében világossá is teszi, az “action”-t itt a hagyományos Parsons-i (szociológiai) értelmezéstől eltérően használja, a köznapi jelentéshez közelítve, amikor is az “action” azokkal a helyzetekkel szemben definiáljuk, ahol és amelyekben nincs “action”.  Magyarul ezt talán a “buli van”, a “pálya”, a “beindulás” kifejezésekkel érzékeltethető vagy a szintén felelhető, fonetikus ’eksön’-nel. Ahol ’eksön’ van, ott feszültség van , izgalom, megtörik az élet monotonitása, a kiszámíthatatlanság uralkodik, döntéseket kell hozni és leginkább kockázatokat kell vállalni. 
Goffmannál kulcsszerepet játszik a konzekvencialitás fogalma, vagyis, hogy a döntési helyzetnek következményei vannak. Nyilvánvaló ez a pénzét kockáztató szerencsejátékos esetében, aki üres vagy teli zsebbel távozhat a szerencsebarlangból. A konzekvencialitás, vagyis hogy egy adott helyzet következményekkel bír e, az adott kontextus, illetve a szereplők értelmezési keretének függvénye, s így változó. A klasszikus példa is ezt bizonyítja, a tíz centessel játszott fej vagy írásnak, alapesetben vagyis, ha maga az érme az elnyerhető jutalom, nincs különösebb tétje, következménye de ha az egy darab tíz centessel két letartoztatott játszik, azért, hogy ki hívhassa fel az ügyvédjét , az értéktelen pénzdarab rögtön következményekkel telivé válik. A következmények nélküliség cselekvés is fontos szociális szereppel bír, ez magyarázza például azokat a helyzeteket, amikor csak “elütjük az időt” - többnyire rövidebb ideig, két fontosabb, azaz következményekkel járó tevékenység között. Habár Goffman egy lábjegyzetben jelzi azt is, hogy time off mindenféle időtartamban megtalálható “néhány pillanattól néhány évig is terjedhet. (ibid: 162)
E fontosabb tevékenységek, habár értelemszerűen következménnyeekkel bírók, de többnyire mégsem minősülnek ’eksönnek’. Hiányzik belőlük a kiszámíthatatlanság, a feszültség, a döntési helyzet, a problematikusság, az, amit Goffman végzetszerűségnek (fatefulness) nevez. “Az ilyen tevékenységet végezetesnek nevezem, habár az eseménnyel teli is éppúgy megfelelne, hiszen a kockázat(vállalás) az, ami minket érdekel”. (Ibid. 164)  
Vagyis a hagyományos cselevést, e két kategória – konzekvencialitás és végzetszerűség - mentén az alábbi mártixba helyezhetjük el:

végzetszerűség
	+				-

			+ 	“eksön”			munka	
következmények


 -	fej-vagy-írás		olvasgatás
	(elütött idő I.)		(elütött idő II.)

Az tehát ’eksön’ korántsem elhanyagolható jelentőségű formája a cselekvésnek. “Be kell valljuk, hogy bár a szabadidő és a jól szervezett munka esetében többnyire hiányzik a végzetszerűség, az emberi természetben, mint olyanban, bizonyos mértékben ez mindig megtalálható”. (Ibid: 162).
Mint arra már a telefonos tízcentes kapcsán utaltunk, bármilyen tevékenység feltöltődhet végzetszerűséggel. Ugyanakkor vannak bizonyos tevékenység fajták, amelyek lényegüknél fogva nagyobb mértékben telítettek ezzel a tulajdonsággal, illetve nagyobb hajlandóságot mutatnak arra, hogy végzettelivé váljanak. Különösen igaz ez azokra a cselekvések fajtákra, amelyek a gondos, menetrendszerű tervezettség, a gyors és brutális következmények valamint a kockázat magas foka miatt kevés lehetőséget nyújtanak a korrekcióra. Goffman erre típusra több sikertelen bankrablás példáját is idézi, ahol az elkövetők, ha nem is szó szerint, de csak egy banánhéjon csúsztak el. “Ezek a hibák teljesen hétköznapiak, és könnyedén megoldhatók azoknak a biztonsági tartalékoknak a segítségével, amely a legtöbb vállalkozást jellemzi. A bűncselekmények sajátossága abban áll, hogy e biztonsági tartalékok csekélyek, és igy nagy árat kell fizetni a figyelmetlenségekért és hibákért”.  Bár Goffman nem hangsúlyozza könnyű belátni, hogy a tömegkultúra is az ’eksön’ kultuszán alapul, legyen szó sportközvetítésről, kaland vagy horrorfilmekről, talkshow-ról vagy szexműsorról.

Azzal együtt, hogy a végzetesség változó formában és mértékben lehet jelen a különböző tevékenységekben, és akár balesetek, akár az együttélés, akár a véletlenek következtében bármikor megjelenthet az életünkben, van egy fontos különbségtétel, amit meg kel tennünk. Goffman  - a korábban említett Herkuleshez imidzshez hasonlóan – hangsúlyozza, hogy vannak olyan helyzetek, amikor ”ahelyett, hogy sorsunkra várnánk , magunk lépünk, hogy a bejáratnál találkozzunk vele”. Goffman listája azokról a problematikus (végzetszerű) és következményekkel rendelkező tevékenységekről, melyekben az egyén saját szerep vállalását, mint szerencsejátékhoz hasonló kockázatvállalásként éli meg, meglepő hasonlatosságokat mutat a kockázat főbb típusainak korábbi felsorolásával:

1.	Kereskedelemben, a pénzügyileg kockázatos, legalábbis bizonytalan, de nagynyereséggel rendelkező vállalkozások esetében, tipikusan ilyenek: a spekulánsok, fezőrök, ingatlan kereskedők.
2.	Olyan a munkát végzők, amelyek fizikailag nagy veszéllyel járnak: tengerészek, bányászok, magasépítők
3.	A rámenősségen alapuló munkák, (pl. ügynökök) ahol számtalan körülmény befolyásolhatja a szerződésben vállaltak teljesítését.    
4.	A nyilvános szerep megjelenítést igénylő munkák, ahol az élőben zajló előadás már önmagában is kockázati forrás, politikusok színészek és más szórakoztató előadók esetében.
5.	A katonák és rendőrök munkája, amely kívül esik a hagyományos munkavégzés fogalmain, mivel deklarált része a veszély viselése.
6.	A bűnözők, különösen az a nem-fehérgalléros típus, amely az utcán vadászva a hétköznapok által feldobott lehetőségek megragadásában jeleskedik. 
7.	Azokban az arénákban is ezzel a típussal találkozunk, ahol a közönséget vonzó ún. látványsportok zajlanak: bikaviadal, motorversenyzés
8.	Végül ide sorolhatók a különböző szabadidős, nem néző orientált sportok, hegymászás, vadászat, hullámlovaglás.    

Ezekben az esetekben mivel a kockázatvállalás tudatos döntésként jelentkezik, lehetőség van arra, hogy a szereplők felkészüljenek: edzésekkel és gyakorlással növeljék azon képességeiket, amelyekre a kockázatos helyzetben szükségük lehet. Ami ennél is fontosabb Goffman számára, ahhoz hogy az egyén a végzetszerű és következményekkel járó helyzetben sikeresen szerepeljen elsősorban jellemre, karakterre van szüksége. Boxolók és bankrablók, torreádorok és diplomaták példáinak segítségével, a sikeres ’eksön’höz szükséges személyiségjegyek közül a bátorságot, a játékosságot, az integritást és a lélekjelenlétet emeli ki a szerző.

Miért lehet fontos számunkra a goffmani életmű eme szeletre, amellett, hogy mindig örömmel tölthet el, ha a szociálpszichológia , valljuk be kissé ezoterikus tartományából kitörve kapcsolatokat és összefüggéseket fedezhetünk fel a társadalomlélektani és társadalom elméleti megközelítések között?

Egyfelől, mint azt Tim Burns kiváló Goffman monográfiájában kiemeli, a kockázatvállalás középpontba állítása dinamizálja az amúgy merev, statikus individuum képet és cselekvő fogalmat.(Burns 1992:130) Azért keressük a kockázatos helyzeteket, mert azokban újra megtapasztalhatjuk saját határainkat, “röviden az Én önkéntesen aláveti magát a saját újra formálásnak (re-creation).” (Goffman 1967:238)  

Másfelől viszont nehéz lenne túlbecsülni a goffmani megközelítés – implicit - szociológiai következményeit. Ha ugyanis a fenti gondolatmenetet kombináljuk azzal a – mint láttuk, Giddensél és Becknél magától értetődőnek vélt – feltevéssel, amely a kockázat elterjedését a kapitalista vállalkozás kialakulásához kötötte, akkor nem kevesebb bontakozik ki meglepett szemeink előtt, mint egy alternatív kapitalizmus és modernitás narratíva. Ebben a megközelítésben Weberhez hasonlóan a kulturális faktornak van meghatározó szerepe. De itt a főszereplők nem a protestáns etika evilági aszkézisét hirdető újrakeresztelő szekták képviselőiből kerülnek ki, vagy ha igen, hát ők is egész más arcukat mutatják. Ebben az ’eksön’ központú megközelítésben a ’Beruf’ a ’hivatás’ nem, mint túlvilági üdvözülés érdekében az e világi örömökről való lemondás motivációs bázisát jelenti elsősorban, hanem támaszt, amely segít az új, kockázatos vállalkozások elindításban, bátorságot kölcsönöz ahhoz, hogy az egyén egy új gazdasági szisztéma keretei között megtapasztalhassa saját képességeit, újrarajzolja énjének határvonalait.    
Ne feledjük, hogy Benjamin Franklin sem az az utilter, savanyú alak, akinek a - Weber által oly kedvtelve idézgetett - ’Tanács egy ifjú kereskedőnek’ című írása alapján gondolhatnánk. Franklin amellett, hogy feltalálta a villámhárítót és a bifokális szemüveget, nyomdász, diplomata, tudós és író, egyetemalapító és hadseregszervező, a korabeli Pennsylvania életének szinte minden területét meghatározó újító - kaland-regényként is olvasható önéletírása alapján mondhatnánk: élete egy merő ’eksön’ volt. (Franklin, 1989) És bizony ezek az emberek alkották meg – nemcsak az Amerikai Egyesült Államokat, ami szintén Franklin egyik jól sikerült ’találmánya’- a kapitalizmust és a modern világot. A Carnegiek, Pennek, …ok és Morganok, tehát még az ’old money’ nagy mágnásai is sokkal inkább hasonlítottak Goffman ’eksön’ kereső hőseihez, mint az evilági aszkézist hirdető szekták önfegyelemmel átitatott, csendesen szorgoskodó híveihez. És ez egyáltalában nem véletlen, hiszen a piaci vállalkozás lényege, a kockázatvállalás és a nyers kapitalizmus kialakuló viszonyai között, szükségképp végzetszerű és következményekkel teli. Röviden tehát a kapitalizmus szelleme nem a protestáns etikából ered, hanem az ’eksön’ izgalma és élvezete, a kockázat keresés, a bravado és a feszültség gyönyörei hozzák létre és tartják fent ezt az új formációt is. Ezért elhibázott Weber kesergő látomása az elfajult modernitásról vasketrecének megmerevedett viszonyairól is. Nem a bürokrácia lett a modern kapitalizmus meghatározója, hanem a vállalkozók nem kevésbé ’eksön’ vezérelte új nemzedéke, nem a lélektelen hivatalnokok, hanem a Rockefellerek, Fordok, Du Pontok, és ami azt illeti Weiss Manfrédok, Ganzok és Goldbergerek voltak a kapitalista fejlődés motorjai.
De mit jelent ez az ’eksön’ vezérelt fejlődés, a modern /késő-modern, vagy posztmodern váltás megjelenésével kapcsolatban? Mennyiben beszélhetünk ma rizikó társadalomról, ha épp most érveltünk amellett, hogy ez a jelenség korábban is meghatározó volt? Az ellentmondás látszólagos, ha van egyáltalán. Pusztán csak annyi történt, hogy azáltal, hogy a kockázat a korábban Hétfejű Sárkányként már ismertetett módon elterjedt napjainkban, a korábban a kiváltságos kevesek számára fenntartott ’eksön’ utáni hajsza általánosabb élménnyé vált. A Ford gyár futószalagja mellett a tisztességes, ám változatlan összegű órabérért dolgozó munkás munkáját, bár kétségkívül következményekkel telinek tekinthetjük, de aligha volt végzetszerű. Ma ugyanez a szerelő, egyrészt önállóságot élvez a feladat végzés struktúrának kialakításában, másrészt minden valószínűség szerint részvénytulajdonosként félszemmel a tőzsdei helyzetét is figyeli, így maga is kockázatvállaló, hogy most a többi kockázat típust –környezeti, életforma - ne is említsem. A rizikó társadalom tekintetében is érvényesül tehát az, amit Hankiss Elemér nem túl vonzó, de találó kifejezéssel ’Proletár Reneszánsz-nak’ Peter Berger pedig a ’Bőségszarú következményének’ nevez: a korábban csak kevesek számára elérhető javak és ezzel együtt szociális viszonyok és problémák, manapság ’szétterülnek’ és a társadalom jóval nagyobb csoportjai számára vállnak elérhetővé.
Goffman eredeti elmélete tehát a kockázat társdalomnak és a reflexív modernitásnak a Beck-i értelmezéstől gyökeresen eltérő, de hasonlóan nagy ívű narratíváját kínálja. 

VI. Posztkommunizmus és Kockázat

A tanulmány végére csak annak bizonyítása maradt, hogy a kockázat fogalom különösen releváns a posztkommunista társadalmak esetében is. Nemrégiben Szíjártó Zsolt összegezte az ökológiai kockázat vállalással, illetve az ezen kockázatok elleni demonstrációkat feldolgozó kutatásokat (Szíjártó 1998). A magyar környezetvédelem állapotát némileg illetve a kapcsolódó civil mozgalmak aktivitását csak felületesen ismerve is biztosak lehetünk abban, hogy a téma iránt érdeklődő kutatók idehaza sem maradnak kutatási téma nélkül. Azonban épp az előző fejtegetések nyomán a kockázat fogalom jelentőségét egy tágabb, kiterjesztett értelmezése révén találhatjuk meg. Ehhez a legegyszerűbb, ha Giddens érvelését követve a rizikó társadalom előfeltételének a tradíciók elvesztését, a ’kiágyazódást’ és az ennek nyomán fellépő választási kényszert tartjuk. Ez esetben nem vállalunk túl nagy kockázatot akkor, ha azt állítjuk, hogy az a társadalom, amelyben a politikai és gazdasági rendszerváltás egyidejűleg megy végbe, miközben semmiképp sem húzhatja ki magát az indusztriálisról a rizikó társadalomba való globális átmenet hatásai alól sem ez a kiágyazódási folyamat radikálisabb, gyorsabb és nagyobb léptékű, mint a politikai gazdasági folyamatosságot felmutató jóléti demokráciákban. Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy a posztkommunista kockázat fogalom súlypontját (bármilyen mesterséges, erőltetett is ez a szétválasztás) az ökológiai kockázatokról a társadalmi kockázatok terepén helyezzük el. 

Legalább három olyan tényező van, ami a kockázatvállalást a poszt-kommunista társadalmak megértése során megkerülhetetlenné teszi.
Az egyik a társadalmi státusz megszerzésében betöltött szerepe. Ehelyütt érvelhetnénk azokkal a meghökkentő arányszámokkal, amelyek azt bizonyítják, hogy a versenyszférában dolgozók (kockázatvállalók) hányszorosát keresik, mint a biztonság értékeit hangoztató köztisztviselők, vagy minként nőt a (kockázatvállalást megtestesítő) menedzserek fizetésének aránya az alacsonyabb döntési és felelősségi szinten dolgozók jövedelméhez képest. De mivel a kockázatvállalási hajlandóságot nem pusztán státusszal együtt járó, hanem a státusz megszerzését valószínűsítő tényezőként kezeljük, inkább arra hívnánk fel a figyelmet, hogy a pozíciók elnyerése is mindinkább a vállalkozó kedvtől függ nemcsak a lángossütők, de a szociológusok, nemcsak az olajszőkítők, de a számítógépes programfejlesztők között is. A hagyományokra alapozott, előrelátható karrierívekben és lépésekben gondolkozó, business as usual életvezetési stratégiák egyre zsugorodó területeken maradnak fent, és egyre inkább felváltják őket az ad hoc döntésekből építkező és a nagyobb kockázatvállalás hajlandóságot preferáló szituációk. És itt talán érdemes felidézni Goffman egy fogalmát a jellemet, a karaktert. Nem azért, hogy az általa említett jellemvonásokat keressük a magyar terepen, hanem mert ez az elem arra hívja fel a figyelmet, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek kialakulásában egy rejtett független változóként meghatározó szerepet játszhatott a kockázatvállalásra és viselésére, az ezzel járó feszültségek kezelésére való egyéni képesség és karakter.

 Életszférák gyarmatosítása. Korábban a bűnözéssel, pontosabban a bűnmegelőzéssel kapcsolatban már említettük, hogy a rendszerváltás után számos olyan területen illetve életszférában megjelent a kockázat fogalma, amelyek területektől ez korábban távol állt illetve újra definiálták a felelősség elosztás arányait.
Ezeket köthetjük a rendszerváltásból szükségszerűen fakadó törvényi intézményi változásokhoz, mint pl. a magán nyugdíjpénztárak esetében, de olyan szabályokhoz is, amelyek nem fakadnak közvetlenül a politikai-gazdasági rendszerváltásból, mégis ebben a periódusban születtek, mint például a béranyaságot szabályozó intézkedések. Ezek a nagyon különböző területek abban hasonlítanak egymásra, hogy a korábbi magától értetődőségek, viselkedési normák többé nem segítenek az eligazodásban. Vagy azért, mert egy teljesen új helyzetben többé egyáltalán nem illeszkednek a valósághoz, vagy pedig pusztán csak, mert a korábbi egyértelműségük, alternatíva nélküliségük szűnt meg, választási helyzetet, pontosabban választási (és kockázatvállalási) kényszert generálva, ott, ahol korábban ez fel sem merült.

Végül mindezt megfejeli egy totális ethosz váltás, amikor is az államszocializmus konformitást és rejtőzködést honoráló értékrendszerét, mind a valóságban mind a kulturális reprezentációk szintjén (miként azt dolgozatunk elején, whiskys rabló kapcsán is jeleztük) 
felváltotta az individuális kockázatvállalás elismerése és értékelése.

E három tényező együttesen érdekes elegyet alkot és mindenképp figyelembeveendő érvet szolgáltat abban a vitában, amely arról szól, hogy vajon a posztkommunizmusban a kulturális vagy a társadalmi tőke szerepe a meghatározó.  Anélkül, hogy e definíciós kérdések körül forgó vitában most állást foglalnék, megítélésem szerint a kockázatvállalási hajlandóság és a kockázattűrő képesség figyelembe vétele nélkül e kérdés aligha eldönthető. Mint az a kérdés jelentőségéhez mértén mindenképp csekélyszámúnak mondható kutatásokból kiviláglik, igaz az, hogy “bátraké a szerencse” vagyis akik kockáztatnak, azok jutnak nyereségekhez, de talán még fontosabb, hogy azok kockáztatnak, akik már korábban ’szerencsésekké’ váltak, vagyis a kockázatvállalási hajlandóság látványosan nagyobb a társadalmilag kedvezőbb helyzetű statisztikai csoportoknál, a fiataloknál, a jómódúaknál, a magas iskolai végzettségűeknél, a férfiaknál, a városlakóknál. (Csepeli, Székelyi 1999, Szabó, Tóth 1999) Épp ezért a kockázatvállalási és kockázattűrő hajlandóságot a globalizáció ’elszabadult világába’ csöppent posztkommunista társadalmak rejtett főszereplőjének tartjuk, amelynek megértéshez még további kutatások sokasága szükséges. E globális folyamtok erejének érzékeltetésére egyetlen apró példa: az államszocializmusban akárcsak húsz ével ezelőtt is még hétköznapi státusszimbólumnak tartott, gondosan őrizgetett nylon zacskói ma már kockázati tényezőként jelennek, hiszen a Cora üzletlánc műanyag tasakjait a következő felirat díszíti: “Figyelem! Csecsemőktől és gyermekektől a fulladás veszélye miatt távoltartandó. Ne használja gyermekágyban, babakocsiban vagy járókában! Nem játékszer!”  
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